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TÜRK TOPLUM YAPISI VE GELENEKSEL MÜZİK TÜRLERİ 
ETKİLEŞİMİ 

KURTULDU, M. Kayhan 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Dünyada yaşamakta olan tüm müzik türleri, hayat bulduğu milletlerin, 
toplumların, toplulukların yaşayış biçimleri, değer yargıları, inançları ve 
ihtiyaçları üzerine kurulmuştur. Bu açıdan bakıldığında ülkemizde icra edilen 
müzik türlerinin, toplumsal yapımızla direkt yada dolaylı bir ilişkisi olduğu, 
kişisel ve toplumsal etkilere sahip olduğu açıktır. Geleneksel müziklerimizin 
oluşumundan günümüze geçirdiği süreç içerisinde, toplumsal yapımızın önemli 
etkileri görülebilmektedir. Bu etkileşim sürecinde kimi zaman toplumsal 
yapımız, kimi zaman kültürel yapımız, kimi zaman da müzik türlerimiz 
belirleyici rol üstlenmektedir. Türk toplum yapısı, sahip olduğu köklü özellikler 
ve zamanla gelişen ve değişen değerleriyle sanatsal ve kültürel anlamda yaşanan 
gelişmelerin odak noktasını oluşturmuştur. Diğer bir yandan da geleneksel 
müzik türlerimiz taşıdığı kişisel ve toplumsal işleviyle toplumsal ve kültürel 
yapımızın şekillenmesinde rol oynamıştır. Ülkemizdeki müzik türleri bu geniş 
işlevleri sayesinde sanatsal ve kültürel yapılanmayı yönlendirirken, toplumsal 
yapımızdaki değişmelerden de etkilenmiş, farklı yaklaşımlar geliştirmiştir. Bu 
çalışmada yukarıdaki düşünce ışığında, Türkiye’deki geleneksel müzik 
türlerinin Türk toplum yapısı ile ilişkileri ele alınmaya ve değerlendirilmeye 
çalışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Toplumsal yapı, kültürel yapı, toplumsal etkileşim, 
geleneksel müzik türleri. 

ABSTRACT 

The music kinds living in the world has built over the life styles, mentality 
constructions, faiths and needings of the societies/communities in which it’s 
became. By this means we can say that, the music kinds arranged/played in our 
country, have a direct or indirect relation with our social structure and it’s 
obvious it have individual and social effects. It can discernible that the 
important effect of our social structure, in the process lived from past to today 
by our traditional musics. Into this interaction process sometime our social 
structure, sometime our cultural structure and sometimes our music kinds is 
assuming a determinative role. Turkish social structure is the focal point of the 

                                                 
 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Söğütlü-
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artistic and cultural events, with it’s own properties and the values developing 
and changing in the course of time. On the other hand our traditional musics 
also have a affective role over the forming of our social and cultural 
construction with it’s individual and social function. In our country while 
traditional musics canalizing the artistic and cultural construction, it has also 
effected from changing in our social construction and developed different 
approachs. In this paper with the idea that is above, relations between Turkish 
traditional musics and Turkish social structure has studied to appreciate. 

Key Words: Social structure, cultural structure, social interaction, 
traditional music kinds.  

GİRİŞ 

Türkiye, coğrafi konumu gereği Doğu, Batı, Ortadoğu, Akdeniz, İslam 
kültürü gibi birçok kültürel etki alanı içindedir. Dünyanın en eski yerleşim 
bölgelerinden biri olan ülkemiz toprakları, binlerce yıllık geçmişi ve tarihinde 
var olan birçok farklı kültürün etkisiyle, yine dünyada ender görülen kültürel bir 
zenginliğe sahiptir. Tüm bu farklılığa karşın yine de kendine benzeyen bir 
bütünlük gösterir. 

Türkiye’nin toplumsal yapısı ve Türk müzik kültürü geçmişten günümüze 
hep ilgi odağı olmuş, önemli araştırmalara temel teşkil etmiştir. Köklü bir 
geçmişe sahip olan toplumsal ve kültürel yapımız hem kendi geliştirdiği hem de 
dışarıdan aldığı müzik türlerini bünyesinde barındırabilen nadir yapılardan 
biridir. Bunların yanında ülkemiz hızlı bir sanayileşme ve kentleşme sürecine 
girmiş, gittikçe daha çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuşarak dışarı açılmaya 
başlamıştır. Türkiye’nin yaşadığı bu gelişim süreci sanatın tüm dallarına 
yansıdığı gibi müziğimize de yansımaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi 
ülkemiz, kendi geleneksel müziklerini uluslararası boyutlara taşıma sürecine 
girmiş ve yabancı müzikleri kendi dili ve kültürüyle birleştirmiştir. 

Türk Toplum Yapısı 

Anadolu toprakları gerek tarih öncesi, gerekse tarihsel dönemde yaşadığı 
gelişim serüveninde çok önemli roller oynamış, birçok uygarlığa ev sahipliği 
yapmış bir bölgedir. Bu açıdan bakıldığında Anadolu’da yapılacak bütün 
tarihsel çalışmaların, dil, din, ırk, nüfus gibi toplumsal kurumlar, toprak ve 
insan üzerinde yapılacak tüm araştırmaların köklü tarihsel temellere dayanması, 
karışık ve zor çözümlenebilecek sonuçların oluşması doğal neticeler arasındadır. 
Türklerin zengin bir tarihi gelişimi, geniş bir kültür ve uygarlık çevresine sahip 
olduğu görülebilmektedir. Türk toplumunun geçirdiği evrimler, maddi ve 
manevi kültürel unsurları, dil, aile ve dinî yapıları, İslamiyet öncesi ve sonrası 
gelişmeleri bu zenginliğin en önemli işaretleri arasındadır. Bu özelliklerin 
yanında eski Türklerdeki mantıksal ve felsefi yaklaşımlar/bakış açıları, dünyayı 
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algılayışları ve dünya görüşleri, düşünce sisteminin de gelişmiş olduğunun 
kanıtıdır.  

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra ortaya çıkan yönetim biçimi, yine 
Proto-Türk mantık kategorilerine göre sınıflandırılmıştır. Nitekim İslam öncesi 
“dört” esasına dayalı soyut bir kavram, İslam sonrası Türk yönetiminin de dört 
önemli yöneticisinin niteliklerini belirleyecektir. Böylece yönetim hiyerarşisi 
(sıralaması), doğruluğu (adaleti) merkeze indirgemek suretiyle üniversalizme 
yönelik bir dünya görüşü oluşturacaktır (Türkdoğan, 2002). 

İslamiyet’in kabulü ile Türklerde iktidar için cenk etmek yerine; akıl, adalet, 
mutluluk, saadet gibi daha ziyade barışa ve uyumluluğa yönelik kavramlar 
kendini göstermeye başladı. “Alp” tipinin yerini “veli” tipine bıraktığı, savaş 
motifinin de İslamiyet sonrası “gaza” ve “cihat” anlayışına dönüştüğü 
görülmektedir. İslamiyet öncesi kendini gösteren ve İslamiyet ile tamamen 
yerini bulan unsurlardan biri de yerleşik hayata geçilmesidir. Eski göçebe 
yaşam standardının dışında, yeni yerleşik sistemin getirdiği yeniliklere ayak 
uyduran Türk halkının bu durumu, toplumsal sınıflaşmaya adım atışı olarak da 
yorumlanabilir. Yerleşik hayatın getirdiği yaşam standartları, meslek grupları, 
yerleşim yerleri ve yaşam tarzları gibi farklılıklar değişik toplumsal sınıfların 
oluşmasında rol oynayan unsurlar arasındadır. Karahanlıların İslamiyet’i kabul 
etmesiyle başlayıp Gazneli ve Selçuklularda da devam eden yerleşik düzen, 
kasabalı, kentli, işçi, işveren, yöneten, halk vb. toplumsal sınıfların oluşmaya 
başladığı dönem olarak adlandırılabilir. 

Aynı sistem üzerine Selçuklulardan sonra kurulan Osmanlılarda da, yerleşik 
hayatın getirdiği toplumsal sınıflaşma kendini göstermekteydi. Osmanlılarda 
yönetim Enderun’da yetiştirilen devşirmelere bırakılırken, halk toprağa bağlı 
çalışan reaya tabakasını oluşturmaktaydı. Toplumsal ve kültürel anlamda 
belirgin bir fark ortaya çıkmasında önemli etkenlerden biri de, devşirmelerin 
önayak olduğu ve halkın tamamına yayılamayan batılılaşma hareketleridir. 
Modernleşme olarak da adlandırılan bu değişim sürecinde konu, batı gibi 
giyinip konuşmak olarak algılanmış, yalnızca biçimsel olarak ortaya atılan bu 
düşünceler asıl süreci özünden uzaklaştırmıştır. Üst yapıya/tabakaya yönelik 
yapılan girişimler de giderek kültürel bir kurumlaşmaya dönüşmüştür.  

Batılılaşma tezi ile ilgili olarak ortaya atılan görüşler içerisinde, gelenekseli 
düşünmeden tüm özellikleri ile batılılaşmak gerektiği düşüncesinin yanında, 
geleneksel yapı ve İslam’ın toplumsal içeriğinden yararlanmak gerektiği 
yolunda görüşler de bulunmaktadır. Ortaya çıkan görüş ayrılığının uygulamaya 
hatalı yansıtılması, yukarıda anlatılan tepki tabakalaşmasını da beraberinde 
getirmiştir. Batı ile ikili ilişkilerin farklı görüş ve zihniyet kutuplaşması 
oluşturması ile oluşan bu görüşler, değişik düşünce, kültür ve çevre farklılıkları 
yaratmıştır. Oluşan yeni durum Osmanlıyı kültürel anlamda “alıcı” konumunda 
tutmuş, batıya karşı teslimiyetçi bir yaklaşıma itmiştir. Dolayısıyla bu değişim 
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batı taklitçiliğine, batı hayranlığına dönüşmüş, başarılı bir kalkınma hamlesi 
yapılamamıştır. 

Osmanlı Devleti kuruluşundan başlayarak çeşitli etnik grupları bünyesinde 
taşımıştır. Gerek Anadolu’nun Osmanlı’dan önceki yapısı, gerekse Osmanlıların 
bugünkü kullanımıyla bütünleştirici (asimilasyon) bir politika gütmeleri 
dolayısıyla, imparatorluk içinde çok çeşitli etnik gruplar barınmıştır. Üç kıtada 
pek çok ülkeye hâkim olan Osmanlılar, burada yaşayan halkları kültürleriyle 
etkiledikleri gibi, onlardan da fazlasıyla etkilenmiştir (Gökçe, 1996).  

Osmanlı’da uygulanan politikalar, batılılaşma hareketleri ve etnik farklılıklar 
çeşitli toplumsal sınıfların oluşmasında etkili olmuştur. Osmanlı’da toplum 
katmanlarını üç bölümde incelemek mümkündür. Birincisi İstanbul’da toplanan 
saray, askerî hiyerarşi ve bürokrasi grubu, ikincisi taşra ve üst yönetim 
arasındaki ayan ve eşraf grubu, üçüncüsü de halk (reaya) sınıfı olarak 
sıralanabilir. Bu gruplara 1890’lardan sonra başlayan endüstrileşme hareketleri 
neticesinde oluşan işçi sınıfını da ilave etmek mümkündür. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda belirginleşen sosyal sınıflar, Cumhuriyet Türkiyesi’nde de 
benzer farkların ve uçurumların kapanmış olmasına, şekil değiştirmiş olmasına 
karşın süregelmektedir. 

Günümüz Türkiyesi’nde toplumsal tabakalaşma, daha çok farklı bir 
sınıflaşma görüntüsü çizmektedir. Memur, işçi, esnaf, sanayici, işadamı, 
bürokrat, politikacı vb. sınıflar kendi içerisinde bir düzene ve işleyişe sahiptir. 
Her sınıf kendi işleyişi yanında diğer sınıflarla da ortak özelliklere ve ilişkilere 
sahiptir. Gelişen dünyaya paralel olarak her sınıf, eskiden olduğu gibi tamamen 
birbirinden farklı ve kopuk özelliklere sahip değildir. Çevresel, yetkisel yada 
parasal anlamda değişiklik gösteren toplumsal sınıflar, ortak toplumsal 
noktalarda birleşmektedir. Toplumsal sınıflar içerisinde burjuva olarak 
adlandırılan kesimin örgütsel yapısının güçlülüğü ve sahip oldukları güç 
itibariyle iktidar üzerindeki etkisi, bu sınıfı diğerlerinden ayırmaktadır. 

Ülkemizde birtakım toplumsal gruplaşmaların sınıfsal yapıyı oluşturacak 
yönde şekillendiği görülmektedir. Genel olarak bakıldığında ortak özelliklere 
sahip fertlerin meydana getirdiği bu gruplaşmalar, oluşturdukları yapı içerisinde 
gelişim göstermektedir. Büyük şehirlerden başlamak kaydıyla, hemen her 
yerleşim bölgesindeki ana meslek gruplarında bilinçlenmeye yönelik eğilimler 
ve çabalar, bu gelişimin önemli yansımalarından biridir. Toplumsal 
tabakalaşmada ortaya çıkan gelişmelerin ana merkezinde yatan sebeplerin en 
belirgin olanları siyasal ve ekonomik sebeplerdir. 

İmparatorlukta ve onu izleyen Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde 
bütün reform çabaları yukarıdan aşağıya doğru gelmiş, halk yığınları siyasal 
isteklerini gerçekleştirebilmek için merkezi ve yerel yöneticilere, siyasal 
kuruluşlara karşı baskı yapamamıştır. Halkın yönetime katılması, kendisini 
önemli bir güç olarak tanımaya başlamasının tarihi çok yenidir. Özellikle 
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1945’ten sonra, çok partili siyasal yöneliş, halk yığınlarının çeşitli baskı 
grupları hâlinde çeşitli siyasal partileri desteklemeye başlaması ve siyasal 
partilerin halka yanaşması, halkın siyasal davranışlarına, devlet ve hükümetle 
ilişkilerine, devlet ve hükümete karşı isteklerine ve dileklerine büyük değişiklik 
ve canlılık getirmiştir (Yasa, 1973). Bu gelişmelerin yanında ekonomik anlamda 
ortaya çıkan değişimler ve sorunlar da toplumsal yapılaşmayı, değişimi ve 
gelişimi ortaya çıkaran unsurlar arasındadır. Özellikle Osmanlıdan başlayarak 
bazı yatırım ve girişim kapılarının ekonomik anlamda halka kapanması, yabancı 
sermayenin hâkim güç olmasını sağlamıştır. Bu sonuç yerli girişimcilerin 
yetişip gelişmesini engellemiş, özellikle halk sınıfının ekonomik anlamda kendi 
parasını yönetmesinde ve kendini geliştirmesinde negatif bir etki oluşturmuştur. 

Tarihsel gelişim, saraylıların yaşantısını, statü ve rollerini iyi oynamasını 
sağlarken, reaya uzak coğrafi bölgelerde bitip tükenmek bilmeyen harpler, vergi 
ödemeleri, itilip kakılmalar sonucu mağdur duruma düşmekteydi. 
Cumhuriyet’le bu yapısal model kısmen niteliğini sürdürmüş, özellikle 
sanayileşme, teknolojik ilerlemeler yeni burjuvazi sınıfının gelişimine katkıda 
bulunmuştur. Kırsal alanda yaşayan insanlarımız okulsuzluk, eğitimsizlik, iyi 
beslenememek sonucu büyük kentlere göç etmek durumunda kalmışlardır 
(Türkdoğan, 2002). 

Türk toplum yapısını etkileyen unsurlardan biri olan hızlı kentleşme, ülkenin 
toplumsal ve ekonomik yapısı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Kentleşme 
sadece sanayileşme ya da tarımdaki gelişmelerin sonucu değil, toplumsal 
anlamda yaşanan değişimin de bir sonucu olarak belirmektedir. Dolayısıyla 
ülkenin hem siyasal hem toplumsal hem kültürel hem de ekonomik yapısı 
üzerindeki etkisi kendine has bir özellik taşımaktadır. Türkiye’de kentleşmenin 
en belirgin sebepleri arasında, kırsal alandaki yaşam koşullarının elverişsizliği, 
ekonomik dengenin bozulması, tarımda yeterli ilerlemenin ve desteğin 
olmaması gibi nedenler bulunmaktadır. Bunların yanında kent şartlarının, iş 
imkânı ve gelir kaynaklarının çokluğu açısından köy şartlarından daha önde 
olması, eğitim, sağlık ve kentin kültürel yapısının gelişmişliği açısından çekici 
ve cazip görünmesi de diğer etkenler kadar önemlidir. 

Gerek köyden kente göçün yarattığı birikim, gerekse bölgeler arasındaki 
dengesizlikler, şehirlerin arasında da farklılıklar yaratmaktadır. Bölgeler 
arasında oluşan farklı yapılanmalar temelde, nüfus dağılımındaki dengesizlik, 
genel kentleşme ve çağdaşlaşma sürecinin her bölgede farklı yansıması, kamu, 
sağlık ve eğitim hizmetlerindeki eşitsizlik gibi nedenlere bağlanmaktadır. Farklı 
unsurlardan oluşan etnik gruplar ve yapılaşmalar da bölgeler arası farklılıkların 
temelinde yatan sebepler arasındadır. Ortaya çıkan farklılıklar, toplum 
katmanları arasında da kültürel farklılıklar oluşabileceğini göstermektedir. 
Kırsal kesimde yaşayanlar kendi kültürü ile iç içe yaşarken, kente göç edenler 
şehrin hızlı ve devingen hayatına uyum sağlamakta zorlanmıştır. Kentin kırsal 
kesime göre yaşam standardı bakımından daha şanslı olmasıyla kent insanı, 



 508 

köye göre daha modern ve dışa dönük bir hayat yaşarken, göçle şehre gelen köy 
insanı kent hayatına ayak uyduramaması sebebiyle başlangıçta çeşitli toplumsal, 
kültürel ve maddi problemlerle karşılaşmıştır.  

Bunun bir devamı olarak şehre göç eden kırsal kesim insanı, yaşadığı 
sorunları aşmakta zorlanınca çözümü, kendisi gibi göçle kente gelenlerle bir 
arada gruplar oluşturarak bulmaya çalışmıştır. Dolayısıyla göç edenlerin bir 
kısmı, alıştığı ortamları yakalayabilmek için beraber yaşayacakları yeni yaşam 
alanları geliştirmiş ve gecekondu kültürünü oluşturmuştur. Gecekondu olgusu 
ortaya çıktığından bu yana ülkenin toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik 
süreçleri ile etkileşim içinde olmuş ve bu süreçleri doğrudan etkileyebilmiştir.  

Türkiye’nin toplumsal yapısını belirleyen temel unsurlardan biri de aile 
kurumudur. Aile, Türk toplumunun en küçük ama en önemli yapı taşlarından 
biri olma özelliğini geçmişten günümüze sürdürebilmiştir. Toplum tabakaları 
içerisinde aile, çeşitli bazı ilişkilerin şekillenmesinde ve sürdürülmesinde 
belirleyici rol oynamaktadır. Türkiye’de aile kurumunu etkileyen ve işleyişini 
sağlayan etkenler arasında sanayileşme, endüstrileşme, kentleşme, ekonomi gibi 
dış etkenlerin yanında, aile içi mülkiyet ilişkileri ve aile içi meslek bağları gibi 
etkenler de bulunmaktadır. Bunların yanında aile işleyişinde, temel kültürel 
değerlerin ve yaşam biçimlerinin de etkisi bulunmaktadır. Aile kurumu bu 
etkiler neticesinde gösterdiği yapısal ve işlevsel değişimleri ayrı paralelde ve 
hızda yaşamakta, dolayısıyla yapı işlevden daha çabuk değişmektedir. En 
gelişmiş yerlerde bile aile içerisinde geleneksel yada çekirdek ilişkilerin 
korunduğu gözlenmektedir. Ülkemizde aile türleri genel olarak; göçebe ailesi, 
köy (kırsal) ailesi, kasaba ailesi, kent ailesi ve gecekondu ailesi şeklinde 
biçimlenmektedir.  

Türk aile yapısı değişen ve küreselleşen dünya yapısı içerisinde, özellikle 
kentlerde bazı değişikliklere uğramasına rağmen temel özelliklerini 
korumaktadır. Bunun yanında farklı eğilimler ve beğeniler neticesinde oluşan 
değer yargıları, farklı kültürel tercihlerin yapılmasında etken olmaktadır. Ailede 
belli bir yaşın üzerinde olan fertler geleneksel değerlere yatkın görünmekte, 
genç kesim ise kendi tercihlerini belirlemektedir. Genç nüfusun gerek yaşının 
getirdiği hareketlilik, gerekse gelişen teknoloji ve kitle iletişim araçlarının 
etkisiyle daha farklı kültürel eğilimler gösterdiği görülmektedir. Ülkemizde 
çekirdek aileden başlayarak gelişen ve oluşan toplumsal yapı içerisinde 
toplumsal tabakalar ve kesimler kadar, yaş grupları ve onların tercihleri de 
önemli yer tutmaktadır. 

Hızla artmakta olan nüfusumuzun büyük bir bölümü, hızla artmakta olan 
sanayi özerklerine, bayındırlık eylemlerinin yoğun bulunduğu yerlere kitleler 
hâlinde yerleşmeye, başka ülkelere göç etmeye başlamış; köylüleri toprağa, 
birincil gruplara bağlayan gelenekler ve yardımlaşma, dayanışma duygusu 
zayıflamıştır (Yasa, 1973). 
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Temelde ülkemizde, sürekli gelişen atılımlardan ve toplumsal ilişkilerin 
artması ve yoğunlaşmasından söz etmek mümkündür. Karayolları, havayolları 
ve deniz taşımacılığının, kitle iletişim araçlarının ve haberleşmenin gelişmesi 
toplumsal değişme sürecinde belirleyici etkenler arasındadır. Toplumsal 
değişimin ve gelişimin yaşanmasında, hızının artmasında ve yönünün 
belirlenmesinde en önemli olgu, tüm bu gelişmelerin ülke geneline yayılması, 
etki alanının genişlemesidir. Ülke düzeyinde oluşan bütün olumlu gelişmelerin 
ya da yapılan doğru girişimlerin toplumsal anlamda gelişimi sağlayabilmesi, 
sonuçların toplum tabanına tam anlamıyla yayılması ile mümkün olmaktadır.  

Müzik Türleri ve Toplum Yapısı İlişkisi 

Ülkemiz Türkiye, Doğu ile Batı ve Kuzey ile Güney müzik kültürlerinin 
kesiştikleri ve örtüştükleri bir yerde, başka bir deyişle, dünyamızın başlıca 
müzik kültürlerinin kesişim ve örtüşüm noktasında bulunmaktadır. Hızlı bir 
kentleşme, endüstrileşme, çağdaşlaşma (modernleşme), demokratikleşme, dışa 
açılma, Avrupa-Asya (Avrasya) ve Dünya ile bütünleşme süreci yaşamaktadır. 
Bu süreç, öbür alanlara –o arada özellikle sanat alanlarına– olduğu gibi, müziğe 
de yansımaktadır, müziği de kapsamaktadır (Uçan, 1997). 

Günümüz Türkiye’sinde müzik türleri, geleneksel müziklerimizin yanında 
yığın müziği olarak da adlandırılan iki kola ayrılmaktadır. Genel olarak bu 
şekilde beliren müzik türleri, kendi içerisinde de kollara ayrılmaktadır. 
Ülkemizde özellikle son yıllarda, hemen her müzik türünün devlet tarafından 
yasak ve sansürden arındırmak suretiyle desteklendiğini görmekteyiz. 
Toplumsal yapılaşma gereği müzik türü tercihleri farklılık gösterse de müzikal 
hoşgörü, uzlaşı ve sentez arayışları gittikçe yaygınlaşmaktadır. Tek bir müzik 
türü dinleyerek yaşamak yerine, birden fazla türe yönelik yaşamın tercih 
edilmeye başlanmasında kültürler arası etkileşim, küreselleşme ve kitle 
iletişimin büyük etkisi bulunmaktadır.  

Ortaya çıkan bu durum, ülkemizde hemen her müzik türünün birbiriyle 
yakınlaşmasını, birbiriyle iç içe olmasını ve birbirinden etkilenmesini 
sağlamaktadır. Özellikle geleneksel müziklerimizin diğer müzik türleriyle olan 
alış verişinde toplumlar arası kültürel iletişimin, etkileşimin, değişen ve gelişen 
toplumsal yapıların önemli yeri bulunmaktadır. Türk toplum yapısının yaşadığı 
değişim ve gelişim süreçleri geleneksel müziklerimizi de etkilemiş, sonuçta 
geleneksel müziklerimiz de popüler kültürlerle yakınlaşmaya ve değişen şartlara 
ayak uydurmaya başlamıştır. Bu açıdan bakıldığında toplumsal yapımızın, 
sanatsal ve kültürel anlamda bir çok yeniliği, sentezi ve arayışı içerisinde 
barındırabilen yapısıyla geniş bir yelpazeye sahip olduğu görülebilmektedir. 

Geleneksel Türk Halk Müziği 

Geleneksel müzik düşüncesi tüm dünyada genel olarak halk müziği ile bir 
arada düşünülen, halk müziği ile özdeşleşmiş bir yapıya sahiptir. Hemen her 
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ülkenin halk müzikleri, her yerel müziğin taşıdığı temel özellikleri taşımakta, 
kulaktan kulağa kuşaktan kuşağa iletilerek günümüze gelmektedir. Halk 
müziğinin genel özellikleri şu şekilde sıralanabilmektedir: 

1. Süreklilik (yüzyıllar boyunca yaşaması). 
2. Değişim (kuşaktan kuşağa aktarılması nedeniyle sözlerin ve melodilerin 

değişmesi). 
3. Gelenekselleşme (halk tarafından genel kabul görerek yerleşmesi). 

Halk müziğinin yukarıda belirtilen temel özelliklerinden bazı sonuçlar 
çıkarmak mümkündür. Halk müziğinin kaynağı yada bestecisi çoğu zaman 
bilinmemektedir dolayısıyla halk şarkıları anonimdir. Halk müziği ezgilerinin 
oluşumunda kasaba ve kırsal kesimin yapısının ve yaşayışının etkileri oldukça 
belirgindir. Dünyanın hemen her bölgesinde yaşayan halk şarkıları, kent 
yaşayışı, kent şartları ve en önemlisi kent kültürünün dışında üretilmiştir. Bu 
müziğin icrasının ve onun icrası eşliğinde yapılan dansların, söylenen sözlerin, 
anlatılan hikâyelerin, kırsal kesim insanının yaşamında kendine özgü yeri 
bulunmakta, kendine özgü anlam ve amaçlar içermektedir. 

Dolayısıyla Türk Halk Müziği ülkemiz insanının yüzyıllardan beri kendi 
yöresel çalgı ve şivesiyle seslendirerek üzüntüsünü ve sevincini paylaşarak 
ürettiği, onunla can bulduğu müzik çeşidimizdir. Halk şarkılarımıza bizde 
“türkü” denir. Türküler melodi ve ritim yönünden incelik, derinlik ve canlılık 
içerir. Bizim halk müziğimiz de kırsal kökenlidir ve doğal olarak anonimdir. 
Kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa iletilen ve tarih içinden süzülerek gelen 
zengin bir geleneğin ürünüdür (Nacakçı, Canbay, 2004). 

Geleneksel Türk Halk Müziğimiz Türk toplumunda geçmişten günümüze 
geçerliliğini korumuş köklü bir müzik türüdür. Türk toplumu, geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de kendi geleneksel kültürünü yaşamak ve yaşatmak için Türk 
Halk Müziğine başvurmaktadır. Günümüz Türk toplumunda Türk Halk Müziği, 
gösterdiği yöresel farklılıklarla bölgesel açıdan birbirinden değişik özellikleri 
içerisinde barındıran toplum gruplarıyla özdeşleşmektedir. Köklü geleneksel 
değerlerine bağlı olan Türk toplumu, Türk Halk Müziği’nin anlattığı konuların 
ve olayların temelinde yer almakta ve onlarla bütünleşmiş bir yapı ortaya 
koymaktadır.  

Toplum yapısı açısından değerlendirildiğinde Türk Halk Müziği’nin, 
genellikle kırsal kesim insanının ya da şehirde yaşayan orta ve alt sınıfın tercih 
ettiği bir müzik türü olduğu ifade edilmektedir. Fakat türküler, genel tercih 
itibariyle köy insanı, işçi, memur, esnaf vb. sınıfların müziği olarak görülse de 
halkın büyük bir kesiminin çoğu zaman bulunduğu ortama, gruba ya da ruh 
hâline göre dinlediği, çaldığı, söylediği, yaşadığı bir müzik türüdür.  

Türk Halk Müziği, başlangıcından itibaren Türk toplumunun yaşadığı 
toplumsal ve kültürel olaylar neticesinde üretilip şekillendirilerek günümüze 
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gelmiştir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türküler, toplumun kendini 
ifade etmede, duygularını dile getirmede ihtiyaç duyduğu olgulardan biridir. 
Gurbet, ayrılık, sıla hasreti, doğum, ölüm, düğün, yiğitlik, sevgi gibi toplumsal 
hadiseleri konu alan Türkülerde kendine has bir duygusallık, sadelik ve içtenlik 
bulunmaktadır. Bunların yanında Türk Halk Müziği’nde bölgesel ve bu 
bölgelerin yansıttığı kültürel farklılıkları da bulmak mümkündür. Farklı 
bölgelerin yaşayış, kültürel, toplumsal ve sosyolojik yapıları Türk Halk 
Müziğinin özelliklerine yansımış, birbirinden ayrı tavır ve biçimler oluşmuştur. 
Toplum yapımızın içerisinde önemli yeri olan bölgesel kültür farkları, 
Türkülerin bölgelere göre ayrı özellikler taşımasındaki en büyük sebeplerdendir. 

Bu müziğin kökleşerek gelişmesinde ve yayılmasında, halk ozanlığı 
geleneğinin büyük bir katkısı vardır. 20. yüzyılın ilk yarısında da bu gelenek 
sürmüştür. Ancak sosyal yapının değişmesi, köyden kente göçler, iletişim 
araçlarının hızlı gelişimi, geleneksel toplum biçiminden yeni toplum biçimlerine 
geçiş vb. etkiler, bu geleneği etkilemiştir.Türk toplumunun yaşamına damgasını 
vurmuş ve toplumsal yaşama yön vermiş günlük, sosyal, ekonomik, kültürel ve 
tarihsel olaylar başta olmak üzere, çeşitli gelenek, görenek, inançlar ve benzeri 
olguları konu edinmesi açısından, Türk Halk Müziği kültürümüzün önemli yapı 
taşlarındandır.  

Türk Halk Müziği Türk insanının genel toplumsal yapısını yansıtmanın 
yanında, toplumun olaylara gösterdiği tepkileri, olaylara bakış açısını ve 
kültürel yapısı içerisinde ortaya koyduğu değerlendirmeleri de kapsamaktadır. 
Türk insanının yaşam şekli, âdetleri, gelenekleri, görenekleri, aile yapısı, hayatı, 
kısacası hemen her özelliği bu müziğin içerisinde anlatılmaktadır. Önceleri 
kırsal kesimde, günümüzde de ülkenin her yerinde varlığını sürdürme şansı 
bulan Türk Halk Müziği, ülke insanının yaşadığı tüm duygularını, kimliğini ve 
kişiliğini ortaya koyduğu temel müzik türlerinden biri olma özelliğini 
korumaktadır. Türk halkının ve Türk toplumsal yapısının birçok özelliğini 
içerisinde bulabildiğimiz Türk Halk Müziği’nin, toplum yapısının yaşadığı 
değişim ve gelişimden hem olumlu hem de olumsuz yönden etkilendiği 
görülmektedir.  

Günümüzde hızlı nüfus artışı, kentleşme, göç gibi unsurlar Türk Halk 
Müziğinin şehir ortamında da kırsal kesimdeki kadar etkin bir hâl almasını 
sağlayan unsurların başında gelmektedir. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren 
meydana gelen toplumsal gelişmeler, Türk Halk Müziği’nin eskiye oranla daha 
geniş kitlelere yayılmasını sağlamıştır. Bu gelişmede değişen çağın getirdiği 
olanaklar, kitle iletişiminin ve teknolojinin ilerlemesinin de payı büyüktür. Göç, 
nüfus artışı, iletişim vb. gelişmeler sebebiyle oluşan bu ilgi neticesinde artan 
ihtiyaçlara paralel olarak, Türk Halk Müziği’nin geniş kitlelere ulaşmasını ve 
halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayacak korolar, topluluklar ve okullar 
açılmıştır. Açılan bu kurum ve kuruluşlar, halkın her kesiminin ihtiyacını 
karşılayabilmesi düşüncesi açısından bakıldığında önemli bir yere sahiptirler. 
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Fakat günümüzün değişen toplumsal yapısına paralel olarak meydana gelen 
ekonomik gelişmeler, tüm bu kurum ve kuruluşların çalışmalarına da 
yansımaktadır. Gerek değişen ekonomik değerler, gerekse bu ekonomik 
değerlerin bozulmasıyla farklılaşan günümüz müzik piyasası ticari Halk 
Müziği’ni ön plana atmakta, bu durum ise kurum ve kuruluşların misyonunu 
olumsuz etkilemektedir. 

Cumhuriyet’in ilanından itibaren gelişen toplumsal yapımız, kendi içerisinde 
bir çokseslilik meydana getirmiştir. Modernleşme ve batılılaşma düşüncelerinin 
de etkisiyle geleneksel müziklerimizde çokseslilik denemeleri artmaya 
başlamıştır. Nüfus artışına paralel olarak gelişen toplumsal çokseslilik, yenilik 
arayışları ve çağdaşlaşma ile başlayan armonizasyon denemelerinin gittikçe 
gelişerek devam ettiğini göstermektedir. Başlangıçta batı armonisi temel 
alınarak yapılan çalışmalar, zamanla Halk Müziği’nin kendi yapısından yola 
çıkılarak yapılmaya başlanmıştır. Her müzik türünde olduğu gibi, Türk Halk 
Müziği’nde de gelişen ve değişen toplumsal, kültürel, ekonomik, sosyolojik 
yapılar, teknolojinin ve iletişimin de etkisiyle çeşitli değişmeler, gelişmeler, 
sentez arayışları ve yenilikler getirmiştir. Ortaya atılan tüm yeni çalışmaların ve 
arayışların temelinde de ülkemizin toplumsal ve kültürel yapısı ve ihtiyaçları 
yatmaktadır.Toplumsal olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de varlığını 
sürdürmekte olan müzik türleri içerisinde Halk Müziği, konu alınan toplumsal 
yapıyı ve değerleri en belirgin yansıtan müzik türlerinin başında yer almaktadır. 
Gerek toplumun içerisinden doğmuş olması, gerek toplumun yaşadığı olaylar 
neticesinde şekillenmiş ve yaratılmış olması, gerekse taşıdığı özellikler 
sebebiyle Türk toplum yapısını iyi yansıtması, Türk Halk Müziği’nin ülkemiz 
müzikleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. 

Geleneksel Türk Sanat Müziği 

Daha çok Osmanlı Sarayında yaşamış ve yaşatılmış, Cumhuriyet Türkiye’si 
ile birlikle tüm ülke insanımıza mal olmuş, en önemli özelliği olan 
teksesliliğinin yanında, son yıllarda çoksesli örneklerine de tanık olduğumuz 
müzik türümüzdür. 70’li yıllara kadar Geleneksel Türk Sanat Müziği’nin önemli 
bir dinleyici kitlesine sahip olduğunu ve Geleneksel Türk Halk Müziği kadar 
popüler olduğu görülür (Yurga, 2002). 

Türklerin yerleşik hayata geçmeleri ile birlikte çeşitli toplumsal sınıflar 
ortaya çıkmıştır. Oluşan yeni toplumsal sınıfların neticesinde köy, kasaba, kent 
müzikleri gibi müzikler meydana gelmiş, halk müziği ve sanat müziği 
kavramları filizlenmeye başlamıştır. İslamiyet’in kabul edilmesiyle Türk Sanat 
Müziğinde de çeşitli gelişmelerin ve yeni kolların/türlerin (cami müziği, tekke 
müziği vb.) kendini gösterdiği görülmektedir. Türk Sanat Müziği özellikle 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde teknik açıdan ilerleme kaydetmiş, gerek 
repertuar, gerek makamsal, gerek seslendirme, gerekse form yönünden 16. 
yüzyıldan itibaren yükselişe geçmiştir.  
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Türk Halk Müziği’nde olduğu gibi Türk Sanat Müziği’nde de din, sevgi, aşk, 
savaş, devlet, gibi kültürel ve toplumsal olay ya da değerler üzerine eserler 
verilmiştir. Bunların yanında Türk Sanat Müziği, geçmişten bugüne birçok 
kültürü etkilediği gibi birçok kültürden de etkilenmiş, toplumsal ve kültürel bir 
alış veriş odağı olmuştur. Gelişen dünyaya paralel olarak bu etkileşim, 
günümüzde de kendini göstermektedir. Teknoloji ve iletişimin ilerlemesiyle 
birlikte yabancı kaynaklı müziklerin geleneksel temalarımızı kullandığı, yabancı 
kaynaklı armonik öğelerin de geleneksel müziklerimizde kullanıldığı 
görülebilmektedir. Bu etkileşimde ülkemiz toplumsal yapısının, yabancı 
kültürlerle iletişimin gelişmesine bağlı gösterdiği yakınlaşma ve paylaşım 
önemli yer tutmaktadır. Türk toplum yapısı hem kendi öğeleri ile diğer 
toplumları etkilemekte hem de küreselleşme olgusunun getirdiği ilişkiler 
sayesinde diğer toplumlardan etkilenmektedir. Bu karşılıklı ilişkiler, iletişim, 
paylaşım, yakınlaşma, alış veriş vb. unsurlar geleneksel müziklerimize de 
yansımakta ve karşılıklı etkileşimin seviyesini arttırmaktadır.  

Geleneksel Türk Sanat Müziğimiz Osmanlı döneminde daha çok üst 
tabakanın, saray ve etrafının tercih ettiği, bestelediği ve icra ettiği bir müzik türü 
iken, cumhuriyet sonrası gelişen ve değişen toplumsal yapıya bağlı olarak 
hemen her sınıfın dinlediği, tanıdığı ve kendine yakın bulabildiği bir müzik türü 
olmuştur. Farklı toplumsal sınıfların kendilerine göre belli ortamlarda tercih 
etmeye başladığı Türk Sanat Müziği, zamanla kurumsallaşma ve okullaşma 
yolunda da ilerleyerek bilimsel ve eğitimsel açıdan Osmanlı dönemine göre çok 
daha hızlı ilerleme kaydetmiştir. Göç ve nüfus artışına bağlı hızlı kentleşme, 
toplumun Türk Sanat Müziği izleme, dinleme ve öğrenme isteklerinin 
artmasındaki en önemli etkenlerdendir. Dolayısıyla kentleşme ve artan taleplere 
eş zamanlı kurulmaya başlanan kurumların, her kesimin sanatsal ve kültürel 
ihtiyaçlarını belli oranda karşılamaya çalıştığı söylenilebilir. 

Türk Sanat Müziği’nde ve Türk Halk Müziği’nde devlet eliyle kurulan bu 
kuruluşların tam anlamıyla yeterli olamadığı noktalarda, Türk toplumunun 
sanatsal ve kültürel anlamda yaratıcı ve katılımcı özelliği ortaya çıkmaktadır. 
Bu özellik, halkın kendi geleneksel kültürünü toplum içerisinde gönüllü olarak 
yaşatmaya dönük kurulan amatör Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği 
derneklerinin oluşmasını sağlamaktadır. Günümüzde de canlılığını sürdüren bu 
gönüllü amatör müzik derneklerinin geçmişi de oldukça eskidir. Geleneksel 
kültürlerin yaşatılmasında önemli pay sahibi olan dernekler, aynı zamanda 
sanatsal ve kültürel alanda çok ciddi bir toplumsal dayanışma örneği 
göstermektedir. Halkın kendi içerisinde meydana getirdiği müzik dernekleri, 
toplumun müziksel ihtiyaçlarını karşılamakta devlet kuruluşları ile birlikte 
önemli bir görev üstlenmektedir. Amatör derneklerin taşıdığı görevlerin en 
önemlileri arasında, toplumsal sınıflar arası iletişimin sağlanması ve bölgesel 
anlamda müziğin daha geniş kitlelere yayılmasında üstlendikleri roller yer 
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almaktadır. Ayrıca dernekler toplumda, grup çalışması, toplu faaliyet, birlik ve 
beraberlik gibi özellikleri de ortaya çıkaran bir yapıya sahiptir.  

Toplumsal yapı içerisinde en önemli yere sahip olan toplumsal sınıfların her 
birinin yetiştiği ve geliştiği yer itibariyle farklı temellere sahip olması, bu 
sınıfların müzik zevklerinin de birbirinden farklılık göstermesini sağlamaktadır. 
Günümüzde her oluşumun kendi kişisel zevklerini taşıması, yaşanan ekonomik 
ve siyasal gelişmelerin bireysel eğilimleri arttırması gibi sebeplerle ortaya farklı 
eğilimler ve farklı çalışmalar çıkmaktadır. Kişilerin yada toplumsal tabakaların 
bu bireysel yada grupsal eğilimlerinin oluşmasında yetiştikleri aile türü, 
aldıkları eğitim, geldikleri kültürel altyapı, ekonomik durumları, toplumsal 
statüleri, meslekleri, değer yargıları, yaşam biçimleri, yaşadıkları iletişim ve 
etkileşim gibi sebepler etkili olmaktadır. Bu sebeplere bağlı olarak Türk Sanat 
Müziği’nde ortaya koyulan eserler ve yapılan bütün kurumsal yada bireysel 
çalışmalar her toplumsal sınıfta farklı bir etki yaratmakta, farklı yansımalar 
göstermektedir.  

Günümüzde gelişen ve değişen toplumsal yapıların, ülkemiz insanının sanata 
ayıracak zamanını kısıtlaması ve beğenilerin değişimi, bestecilerin büyük 
formları bırakıp III. Selim zamanından beri işlenen/geliştirilen şarkı formunu ve 
diğer küçük eser formlarını kullanmalarını sağlamıştır. Besteciler halka daha 
yakın eserler vermeye, eserlerinde duygusal içtenliğe ve yüceliğe, millî ve 
geleneksel özellikler taşıyan eserlere yönelmeye başlamışlardır.Toplumsal 
yapımızın yaşadığı değişim süreci, bestecileri etkilediği gibi geleneksel 
müziklerimizi topluma sunan devlet ve gönüllü kuruluşları da etkilemiş, bu 
kurumlar da daha anlaşılır formlara yönelmişlerdir. Yapılan çalışmalarda sentez 
arayışları biraz daha artmış, eserler daha kolay anlaşılır bir hâl almaya 
başlamıştır. 

Türk Sanat Müziği’nde daha yalın formlar, daha basit anlatımlar 
kullanılmasında, toplumun kolay anlaşılır ifadeleri ve söyleyişleri kapsayan 
günlük bir yaşam tarzı sürdürmeye başlaması etkili olmaktadır. Gerek ekonomik, 
gerekse siyasal sebepler neticesinde tüketim oranının arttığı insan 
topluluklarında, sanatsal anlamda da kolay anlaşılır basit unsurlara doğru eğilim 
artmaktadır. Dolayısıyla değişen bu nitelikler çerçevesinde ortaya atılan akılda 
kalıcı, basit ezgi ve temalar bestecilerin en çok tercih ettiği kalıplar arasında yer 
almaktadır. Günümüz Türk toplumunda ekonomik değerler kolay ve hızlı 
kazanç kavramını pekiştirmektedir. Bu pekiştirme, ticari müzik ortamında 
popüler müzikleri ön plana çıkarmış, geleneksel müziklerimizi ikinci plana 
atmıştır. Toplumun çeşitli sebeplerle sanatsal seçicilik ve belirleyicilik 
noktasında yeterince etkili olamaması, yapılan tercihlerin ve çalışmaların da 
tamamen ticari anlayışa yönelmesine fırsat vermektedir. Bütün bu belirleyici, 
etkileyici ve yönlendirici sebepler neticesinde Türk Sanat Müziği’nde de çok 
çeşitli arayışlar ve sentezler denenmeye başlamıştır. 
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20. yüzyılda etkisini arttıran Batılılaşma ve çağdaşlaşma hareketleri Türk 
Halk Müziği’nde olduğu gibi Türk Sanat Müziğinde de etkilerini göstermiştir. 
Geçmişten günümüze süregelen bu etkileşim, enstrüman kullanımına yansımış, 
Türk Sanat Müziği’nde kullanılan geleneksel sazların yanında batı sazlarının 
çeşitli şekillerde kullanımı da artmaya başlamıştır. Türk Sanat Müziği’nin kendi 
geleneksel tek sesli icrasının yanında çok seslilik denemeleri de yapılmaktadır. 
Özellikle Cumhuriyet dönemi çağdaş Türk bestecileri tarafından denemeleri 
yapılan çoksesli eserler, Türk Sanat Müziği’nin de Türk Halk Müziği’nin de 
çağdaşlaşması ve tanıtımı açısından önemli izler bırakmıştır. Gerek Batı 
armonisi temel alınarak, gerekse çağdaş denemelerde olduğu gibi Türk 
Müziği’nin kendi yapısı temel alınarak yapılan çokseslilik çalışmaları, Türk 
Müziği’ne önemli bir ivme kazandırmıştır. Günümüz Türk toplumunun göç, 
nüfus artışı, kentleşme gibi toplumsal sebeplerle büyüyerek kendi içerisinde bir 
çokseslilik oluşturması, müziğimizdeki çokseslilik arayışlarının temel 
taşlarından biridir. 

Genel olarak bakıldığında çağdaşlaşma sürecinin geçiş dönemine ait 
çalışmalarda geleneksel müziklerimizin, karşılıklı etkileşim esasına dayalı bir 
yapıda olduğunu görmek mümkündür. Fakat bu iletişimde geleneksel 
müziklerimizin daha çok alıcı taraf olduğu, batı kültüründen kimi zaman birebir, 
kimi zaman sentez yoluyla etkilendiği görülmektedir. Özellikle batılı ülkelerin, 
teknolojik imkânları sayesinde gösterdiği ilerleme neticesinde geliştirdiği 
çalgıların geleneksel müziklerimizde kullanılması, bu etkileşimin önemli bir 
göstergesidir. Karşılıklı etkileşimde doğru bilgilenilmemesi, bu etkileşimin tek 
yönlü olmasında etken olmuştur. Bu sebeple geleneksel müziklerimiz bir dönem 
dışlanmış, gelişmelere ayak uydurmakta zorlanmıştır.  

Günümüze değin toplumsal yapımız içerisinde Batılılaşma/çağdaşlaşma 
düşüncesinin yerini doğru belirleyememesi, bu döneme kadar yapılan 
çalışmaların amacına ulaşmasını da olumsuz etkilemiştir. Kültürel sentez 
arayışları içerisinde yapılan yönlendirici doğru çalışmalar da günümüz düşünce 
yapısı içerisinde anlaşılmaya başlanmış, yeni birçok çalışmaya ışık tutabilmiştir. 
Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan Türk Müziği-Batı Müziği 
tartışmaları, eksik anlayışın ve eksik ya da maksatlı bilgilenmenin neticesinde 
ortaya çıkmış ve çelişkilere yol açmıştır. Son dönemlerde gelişen teknoloji, 
küreselleşme, kitle iletişimin artması ve toplumsal gelişmeler neticesinde 
farklılaşan düşünce yapıları ve bakış açıları sayesinde geleneksel müziklerimiz, 
gereksiz çatışmalardan sıyrılmaya ve kendini geliştirmeye başlamıştır.  

Cumhuriyet Dönemi’yle birlikte oluşmağa başlayan Çağdaş Türk Müziği de, 
yine geçiş dönemi koşullarının belirleyici etkileri nedeniyle çağdaş ulusal bir 
müzik kurumlaşmasının yurt çapında henüz gerçekleştirilmemiş olması, bu 
kapsam içindeki bestecilerin ve eserlerin azlığı, bunların topluma etkinlikle 
sunulamayışı, kimi eserlerin geleneksel duyarlığa yeterince seslenemeyişi vb. 
nedenlerle, henüz halkımızın çoğunluğunca benimsenir olamamıştır (Sun, 2003). 
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SONUÇ 

Her toplumsal yapı geçmişten günümüze uzanan bir süreçte şekillenir. Diğer 
bir ifadeyle, her toplumun belli bir zaman diliminde içinde bulunduğu yapı, o 
toplumun geçmişten miras kalan siyasal, ekonomik, kültürel vb. birikimlerinin 
bir bileşimi olarak ortaya çıkar. Buradan hareketle, toplumsal yapının temel 
öğelerinin de bu mirastan etkilendiği söylenilebilir (Gökçe, 1996). 

Her toplum yapısında olduğu gibi Türk Toplum Yapısında da kendine özgü 
özellikler bulunmaktadır. Toplumsal yapımızın temel ve özel nitelikleri, ülke 
halkının yaşayışında, günlük hayatında, meslek yaşamında, sanatsal ve kültürel 
tercilerinde ve yaşamının her noktasında belirleyici bir yapıya sahiptir. 
Geçmişten günümüze sosyo-kültürel ve toplumsal yapımız incelendiğinde, 
meydana gelen tüm gelişmelerin dayandığı temel bazı sebepler ortaya 
çıkmaktadır. 

19. yüzyıl sonlarından itibaren başlayan kültürel, sosyal ve toplumsal 
değişim süreci, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte günümüze kadar süregelmiştir. 
Batılılaşma ya da modernleşme olarak da tanımlanan bu süreç, geleneksel bazı 
öğelerde farklılaşmalar yaratmaktadır. Bununla birlikte sosyal ve kültürel 
açıdan yeni alışkanlıklar, farklı eğilimler ve farklı tutumlar geliştirilmektedir. 
Yaşanan hızlı değişim süreci sebebiyle Türk Toplumu, özünden kopmamakla 
birlikte yeni kültürel ve sanatsal yapılara yönelmekte ve sürekli bir gelişim 
göstermektedir.  

Ortaya çıkan bu geçiş döneminde toplumsal yapı, hem dış etkenler, hem de 
kendi içyapısında yaşadığı değişim neticesinde bir farklılaşma içerisindedir. 
Dolayısıyla yeni düşünüş, değer yargıları, yaşayış ve görüş farklılıkları eski 
yapısal özelliklerle birleştirilmektedir. Türk Toplum Yapısı’nın kimi zaman 
dengeli, kimi zaman dengesiz bir yapı içerisinde yaşadığı değişim süreci, 
toplumun her tabakasında farklı yansımalar gösterebilmektedir. Bu farklılık 
genelde her kesimin yaşadığı bölgeye, geçmişten aldığı birikime, iş-meslek 
grubuna, yaşam felsefesine ve buna benzer sebeplere bağlıdır. Yaşanan 
toplumsal değişimin kültürel ve sanatsal tesirinin yüksek olması, diğer unsurlara 
olduğu gibi geleneksel müziklerimize de yansımıştır. Geleneksel müziklerimiz 
üzerindeki bu etki iç göç, hızlı kentleşme, nüfus artışı, gündelik yaşama 
düşüncesi gibi toplumsal etmenler ve ulaşım olanaklarının artması, kitle 
iletişiminin gelişmesi gibi teknolojik etmenlerin sayesinde olumlu ve olumsuz 
yönde gittikçe artmaktadır. 

Türk Millî Kültürü yakın zamanlara kadar herhangi bir resmî desteğe sahip 
bulunmadığı, bütün değişmeler kendi aleyhine cereyan ettiği hâlde, olağanüstü 
bir canlılıkla ayakta kalmayı başarmıştır. Bu arada zayıflayan, gerileyen, belki 
kaybolmaya yüz tutan unsurlara da rastlanabilir. Böyle bir tabiat laboratuarı, 
milli kültür davasını ilmi temellere oturtmak isteyenler için bulunmaz bir 
fırsattır. Böylece kültürün zayıf ve kuvvetli, sert ve yumuşak noktalarının tespit 
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edilmesi ve gerekli görülen değişmelerin nasıl mümkün olabileceğinin 
görülmesi oldukça kolaylaşır. Mesela Türk Müziği, en şiddetli bastırma 
tedbirlerine rağmen ayakta kalmış, üstelik kendini geliştirmiş ve yenilemiş 
bulunuyor. Birçok el sanatları bugün tekrar aranır hâle gelmiş, vaktiyle onları 
ihmal edenlerin çok büyük hatalar işledikleri kanaati yerleşmiştir (Güngör, 
2004). 

Günümüz Türkiyesi’nde toplumsal değişimi etkileyen en belirgin 
unsurlardan biri olan kitle iletişimi, yaşanmakta olan geçiş döneminde ticarî 
müzik kavramını da beraberinde getirmekte, müziklerimiz ticarîleşmekte, 
endüstrileşmekte ve sektörleşmektedir. Yaşanan farklılaşma süreci içerisinde 
geleneksel müziklerimizin ticarileşme olgusunu içine sindirmekte zorlanması, 
geniş kitlelere yayılmasında dezavantaj olmuştur. Yeni dönemde yapılan 
yerinde çalışmaların haricinde, müziklerimizin popülaritesini arttırmada 
kullanılan bazı ticari yöntemlerin fayda sağlamadığı da görülmüştür. Her 
geleneksel konuda olduğu gibi müziklerimizde de çözüm, bundan önce de 
denemeleri bulunan ve gittikçe hızlanan kendi yapısından türetilecek 
uygulamalara bağlıdır.  

Türk müzik kültüründe öteden beri güçlü bir ulusallaşma, evrenselleşme ve 
küreselleşme eğilimi vardır. Çünkü öteden beri Türk toplumunun ve Türk 
müzik kültürünün kendisi bir evrendir. Bu evren içerisinde çok geniş bir alana 
yayılan çok çeşitli Türk boy, oymak ve budunları ile çok çeşitli Türk halklarının 
müzik kültürleri yer alır. Günümüz Türk müzik kültürü, modernleşme 
anlamında yaklaşık iki yüz yıldan, demokratikleşme anlamında ise yaklaşık 
yüzyirmibeş yıldan bu yana adım adım sağlanan belli bir siyasal oluşum, 
gelişim, değişim ve dönüşümlerle ilintili veya bağlantılı olarak, kendine özgü 
çok yönlü, çok boyutlu ve çok katmanlı bir demokratik, laik, serbest, 
özgürlükçü müzik kültürü olma niteliğini kazanmıştır (Uçan, 2000). 

Türk toplum yapısı, kültürel zenginliğimizin tüm öğelerini barındıran ve iç 
dinamikleri ile kültürel yaşantımıza yön veren bir yapıdır. Kendi içerisinde 
farklı gelişmiş özellikleri bulunduran toplumsal yapımız, yaşadığı değişim 
süreci ile geleneksel müziklerimizin gelişimi üzerinde önemli ve belirleyici bir 
rol üstlenmektedir. Bu nedenle geleneksel müziklerimizin meydana gelişi, 
gelişimi, geçirdiği evreler ve bugünkü durumu değerlendirilirken, toplumsal ve 
kültürel yapımız göz önünde tutulmalıdır. Ülkemizin siyasal, ekonomik, 
kültürel olaylarına ve gelişmelerine yön veren toplumsal yapımız, Türk müzik 
yaşantısına ve gelişmelerine de yön vermekte ve bu sebeple geleneksel 
müziklerimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Kısacası ülkemizde 
süregelen ve geçmiş her olguda olduğu gibi geleneksel müziklerimizde de 
oluşum, gelişim, üretim, farklılaşma, problemler ve çözümleri gibi hususlar 
Türk toplum yapısında gizlidir. 
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MÜZİK BEĞENİSİNDE KÜLTÜREL ETKENLER:  

BİR fMRI ÇALIŞMASI 

KUTLUK, Fırat-KARŞICI, Gülay-GEDİK, Ali Cenk 
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bu çalışmada kişinin bir müzik parçasını “beğenip-beğenmediğini” ifade 
etmesindeki etkenler incelendi ve katılımcıların tepkilerinin beyinde 
izlenebilirliği araştırıldı. Katılımcıların müzik beğenileri gözetilmeden seçilen 
dört farklı türde müzik örneği 22-37 yaş aralığında, sağlıklı, sağ el baskın on bir 
kadın, on üç erkek toplam yirmi dört katılımcıya fMRI (fonksiyonel manyetik 
rezonans görüntüleme) çekilirken dinletildi ve aktif olan beyin bölgeleri 
belirlendi. Ardından katılımcılarla görüşmeler yapılarak kişilerin kültürel 
geçmişleri, müzik beğenileri ve dinletilen müzikleri beğenip-beğenmediği 
belirlendi ve katılımcıların ifade ettiği müziksel tercihler ve dinletilen müzik 
örneğini beğenme durumu ile fMRI taramasından çıkan beyin görüntülerinin 
sonuçları karşılaştırıldı.  

“Müzik beğenisi” ile “beyin” arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmanın 
olmaması ve insanın “müziği beğenme/beğenmeme” işlemiyle ilgili beyin 
bölgelerinin henüz belirlenememiş olması çalışmanın kısıtlılıklarındandır. Bu 
konuya da odaklanmaya çalışılan bu araştırmada, fMRI çekiminde belirlenen 
bazı beyin bölgelerinin literatürle karşılaştırıldığında bu işlemle ilgili olduğu 
tahmin edilse bile bu kanıtlanamadı. Kültürel etkenlerin müzik beğenisine olan 
katkısının ve insan beyninde “müziği beğenme” bölgesinin belirlenmeye 
çalışıldığı bu çalışmada; istatistiksel olarak anlamlı bir sonuca ulaşılamasa da, 
“kültürel olarak etkilenmenin kişinin söylemlerini değiştirdiği” varsayımı 
doğrulandı. 

Anahtar Kelimeler: Müzik beğenisi, fMRI, kültürel etkenler. 

ABSTRACT 

In this study research the reasons behind the participants’ declarations as 
“pleasant-unpleasant” about a musical piece and the traceability of their 
responses in the brain are searched. Musical pieces from four different genres, 
which are determined without considering the participants’ tastes, are listened 
by eleven women and thirteen men (age between 22-37) in an fMRI setting and 
their brain activations are observed. After the fMRI experiment interviews are 
made with the participants in order to determine their cultural background, 
musical tastes and their responses to those musical pieces used in the 
experiment. Finally participants’ declarations about their musical preferences 
and responses to musical pieces are compared with their fMRI scans. 
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Two points can be mentioned about the limitations of this study: first, there 
are not any study on the relation of “musical taste” and “brain”, second still 
there’s no brain region determined in relation with musical tastes. Although this 
relation is tried to be concentrated on, when brain regions determined from 
fMRI scans are compared with the ones found on the literature, only some 
suggestions about this relation could be expressed without any robust proof. 
However even there could not be found any meaningful statistical results, the 
hypotheses, “cultural effects could change one discourses” is confirmed. 

Key Words: Musical preferences, fMRI. cultural effects. 

GİRİŞ 

Disiplinlerin metodolojik ve kuramsal açıdan birbirlerinden yararlanmasının 
yanında sosyal bilimler, fen ve sağlık bilimleri içinde farklı disiplinlerdeki 
araştırmacıların birlikte ortaklaşa çalıştığı konular da vardır. Bunlardan biri de 
müzik merkezli konulardır. Müziğin kişide yarattığı psikolojik değişiklikler ve 
buna bağlı olarak beyinde yarattığı etkiler; insanın müziği anlama ve kavrama 
yetisi; müzik, tını, ezgi, ritim, çalgı sesleri, konuşma, sound ve gürültü gibi 
ögelerin beynin hangi bölgelerini harekete geçirdiği ya da bu uyaranların 
(stimuli) duyguları nasıl uyandırdığı gibi konular bunlardan birkaçı. Müzik ve 
beyin araştırmaları içinde değerlendirilebilecek olan bu çalışma, müzik ve tıp 
bilimlerinden bilim insanlarıyla ortaya konan disiplinlerarası bir çalışmadır.  

Müzik beğenisi ve bunun kültürel geçmişle olan ilişkisi ile beğenilen ve 
beğenilmeyen müziklerin beyinde yarattığı etkilerin araştırıldığı çalışmanın 
hipotezi, kişinin bir müzik parçasını “severim”, “sevmem” ya da “bu müzik 
türünü dinlerim”, “bu türü hiç dinlemem” şeklindeki söylemlerinde kişinin 
eğitimi, aile yaşantısı gibi kültürel geçmişinin bağlantılı olması; çevresinin 
herhangi bir müzik türüne olan olumlu ya da olumsuz yaklaşımlarından ve elit 
bakıştan kaynaklanan tepkilerin yarattığı kaygının da etkili olabilmesidir. 
Katılımcıların bu tip söylemleri ile fMRI’da (fonksiyonel manyetik rezonans 
görüntüleme) kan oksijen seviyesi bağımlı (BOLD) kontrast yöntemi (Karakaş, 
2002) kullanılarak beyin görüntülerinin sonuçları karşılaştırıldı. Müzik 
beğenisindeki kültürel etkenler de göz önünde bulundurularak, hoşlanıldığı 
iddia edilen bir müzik parçasından ya da türünden aslında gerçekten haz alınıp 
alınmadığı araştırıldı. 

Konuya en yakın duran çalışmalar müzik, duygu ve bilişsel süreçleri bir 
arada ele alan bilişsel bilimlerin buluştuğu disiplinlerarası alanda inceleyen 
müzik ve beyin araştırmalarıdır. Ancak bu alanda yapılan araştırmalarda 
müziksel tercihleri ifade eden “beğeni”den daha çok müziğin beyinde ya da 
psikolojik süreçlerde yarattığı çeşitli duygular incelenir. Bunun nedeni 
beğeniyle ilgili olarak insanların müziksel tercihlerini belirleyen kültürel 
etkilerin dışarıda bırakılmasıdır. Sonuçta insanları keyiflendiren müzikler kadar 
hüzünlendiren müzikler de vardır ve bu tür parçaları da aynı oranda beğenme 
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söz konusudur. Bu da bu alandaki verilerin projede kullanılmasının kısıtlarını 
gösterir. Aynı zamanda bu alandaki çalışmalar henüz kültür odaklı bir 
yaklaşıma sahip olmasa da beğeni ve duygu ayrımının ipuçlarını vermesi 
açısından yine de projeye kısıtlı ama önemli veriler sunar. Kültürün, bilişsel 
süreçlerle dengeli olarak yer aldığı çalışmalardan söz etmek zor olsa da genel 
olarak beyin, kültür ve bilişsel süreçler üzerine yapılan çalışmalar sayesinde 
müzik, beyin ve kültür arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar da bugün az 
sayıda da olsa yapılmaya başlanmıştır (Shore, 1996). 

Beyinde müzik süreçlerine dair özel yapıların bulunduğunu gösteren ilk 
veriler klinik nörolojideki hasta vakalarında ortaya çıkar. Isabelle Peretz ve Max 
Coltheart’ın 2003’te yayımladıkları amüzi (amusia) ve agnozi (agnosia) 
hastaları üzerinde yaptığı çalışmaya benzer araştırmalarda da dilsel süreçlerle 
müziksel süreçlerin beyinde farklı bölgelerde işlendiği belirtilir. Alzheimer, 
epilepsi, otizm ve Williams sendromu gibi hastalıklar bağlamında yapılan 
çalışmalarda beyinde müzik için özelleşmiş yapılar bulunduğunu destekleyen 
veriler sağlanır ve bunlar beynin sağ yarı küresinin geleneksel olarak “müziksel 
yarıküre” olarak adlandırılmasına neden olur (Peretz, 2001). PET (positron 
emission tomography), fMRI (functional magnetic resonance imaging), MEG 
(magnetoencephalography), SPECT (single photon emission computed 
tomography) ve EEG (electroencephalography) gibi beyin görüntüleme 
tekniklerinin kullanıldığı bu tip deneysel çalışmalarda önceleri sadece hastalar 
kullanılırdı. PET ve özellikle fMRI’daki teknolojik gelişmeler, sağlıklı kişiler 
üzerinde de beyin araştırmaları yapılmasına olanak sağladı. Kan akımı ve 
oksijen durumuna göre hemoglobinin manyetik özelliklerindeki değişmeyi 
gösteren fRMI’ın diğer yöntemlere göre avantajı; fMRI’da beynin özgül 
uyaranlara yanıtı değerlendirilir ve radyasyon yoktur (Akdemir 2005; 76). 
Müzik ve beyin araştırmalarında da sık kullanılan fMRI’ın bu çalışmada tercih 
edilmesinin sebebi bu avantajlarıdır. 

Müzik ve beyin araştırmaları içinde yer alan çalışmalar, farklı disiplinlerdeki 
bilim insanlarının müziğin beyinde yarattığı etkileri merak ettiğini açıkça 
gösterir. Birçok bölgeye ayrılmış olan ama henüz tüm bu bölgelerin ne işe 
yaradığı ya da hangi durumda hareketlendiği tam olarak bilinmeyen insan 
beyninin hangi durumda, nasıl ve neye göre tepki verdiği sürekli araştırılan bir 
konu. Özellikle son yirmi yılda gittikçe hız kazanan PET ve fMRI çalışmaları 
da bunun net göstergesi. Çoğunlukla müziğin uyandırdığı duyguları ele alan 
çalışmalarda beynin hangi bölgelerinin müziği beğendiğimizde, hangilerinin 
müziği beğenmediğimizde aktif olduğu ile ilgili bir araştırma yapılmamıştır. Bu 
konuya odaklanan “Müzik Beğenisinde Kültürel Etkenler: Bir fMRI Çalışması” 
bu açıdan ilktir. 



 522 

1. Yöntem ve Materyaller 

1.1. Yöntem  

Deneye katılacak kişilerin fMRI çekimlerinde izlenecek yöntemin 
belirlenmesi için dört deneme çekim yapıldı. Araştırma ekibinden üç kişinin 
katıldığı bu çekimlerde, MRI içinde toplam kalma süresi de göz önünde 
bulundurularak katılımcılara dinletilecek müzik ve müziksiz periyot süreleri, 
seçilen her bir müzik örneğinin kaç kez tekrar edilmesi gerektiği ve nasıl 
dinletileceği belirlendi. Bu sürelerin uzun tutulmasının ve dörtten fazla müzik 
örneğinin seçilmesinin katılımcıların MRI içinde kalma süresini uzatarak 
kişinin dikkatinin dağılacağı, sıkılacağı ve buna bağlı olarak da beğenisinin 
olumsuz olarak etkileneceği tespit edildi. Bölünerek dinletilecek olan müzik 
örneklerinin aynı kesitinin tekrar tekrar dinletilmesinin yine aynı sebepten 
dolayı getireceği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için, müziğin kaldığı yerden 
devam ettirilerek dinletilmesine bu deneme çekimlerinde karar verildi. Tüm bu 
deneme çekimlerinden ve incelenen literatür çalışmalarından elde edilen 
bilgilere göre çalışmada uygulanacak yöntem şu şekilde belirlendi: 

1. Bir kişinin fMRI taramasında kalma süresinin maksimum 30 dk. olması. 
2. Dört farklı türde müzik örneği kullanılması. 
3. Beğeniyi etkilememesi ve koşullanmayı engellemek amacıyla 

uyaranların katılımcılara söylenmemesi. 
4. MRI gürültüsünden dolayı çekimin başında her katılımcıya deneyde yer 

almayan farklı bir müzik dinletilerek ses seviye ayarı yapılması. 
5. Müziğin kaldığı yerden devam ettirilerek dinletilmesi. 
6. Müzik örneklerinin ilk iki dakikası “30 sn. müziksiz periyot - 30 sn. 

müzik” olarak bölünerek dinletilmesi. 
7. MRI için özel bir kulaklık geliştirilmesi ya da modifiye edilmesi. 
8. Kadın ve erkek sayısı eşit katılımcı belirlenmesi. 
9. Beyin fonksiyonlarında büyük farklılık yaşanmaması için katılımcıların 

20-40 yaş aralığında seçilmesi. 
10. Beynin aynı bölgelerinde hareketlenme izlenebilmesi için katılımcıların 

Edinburgh El Tercihi ile belirlenen sağ el baskın bireyler olması. 
11. Katılımcıları tanımak ve müzik beğenileri hakkında bilgi edinmek 

amacıyla çekimden önce her katılımcıyla bir görüşme yapılması. 
12. Katılımcılarla ikinci görüşmenin çekimden sonra bu kez dinletilen 

müzikler odaklı yapılması. 
13. Çekimlerin İstatistiksel Parametrik Haritalanma (SPM= Statistical 

Parametric Mapping, http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) olarak bilinen teknik 
kullanılarak görüntü farklılıklarının istatistiksel haritalarına dönüştürülmesi ve 
analizde çıkan istatistiksel ölçütlerin sayısal verilere dönüştürülmesi.  

14. Bu verilerin SPSS programı (Statistical Package for the Social Sciences) 
ile istatistiksel analizi yapılması. 
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15. Katılımcılardan araştırmacılar tarafından müzik beğenileri bilinen beş 
kişilik bir kontrol grubu oluşturularak bilgileri dışında her birine dörder müzik 
örneği saptanması. 

16. fMRI’ın aşağıdaki şekilde düzenlenmesi:  

* Paradigma büyüklüğü: 16 milisaniye 

* Eşik: 4.00 ms. 

* Ölçüm sayısı: 64 ms. 

* TR (Time to Repetition) gecikmesi: 500 ms. 

* 1 dikkate alınmayan süre, 7 temel düzey, 1 dikkate alınmayan süre, 7 aktif. 

1.2. Kontrol Grubu 

1.2.1. Birinci Kontrol Grubu 

25-37 yaş aralığında, sağ el baskın, sağlıklı iki kadın, üç erkek toplam beş 
katılımcıdan oluşan kontrol grubuna 19 Temmuz 2006’da fMRI çekildi. 
Katılımcılardan bir kişinin (kadın) çekimlerinde uyum zorluğu çıktığı için iptal 
edildi. Çekimlerin hemen sonrasında müzikleri beğenip beğenmedikleriyle ilgili 
yapılan görüşmelerde, katılımcıların dinletilen müzikleri 1 (Nefret ettim.) ile 10 
(Çok sevdim.) arasında sayılarla değerlendirerek beğenilerini açıklamaya 
çalıştıkları izlendi. Bunun üzerine deneyde de bu puanlamaya benzer bir 
ölçümün kullanılarak kişinin beğenisini belirtmesinin doğru olacağına karar 
verildi.  

1.2.2. İkinci Kontrol Grubu 

Sağlıklı altı kadın, altı erkek, sağ el baskın on iki müzik öğrencisinin 
katıldığı ikinci kontrol grubundan kendi beğenilerine göre iki ayrı uçta müzik 
seçmeleri istendiği için katılımcılar, “çok sevdikleri” ve “dinlemeye 
dayanamadıkları” iki örnek belirlediler. Problem çıktığı için iki kişinin iptal 
edildiği bu çalışmada, katılımcıların SPM2 istatistiksel analiz yapılarak beyin 
bölgeleri saptandı.   

1.3. Materyaller 

1.3.1. Aygıtlar 

1. Siemens Magnetom Symphony Maestro Class 1.5T MRI. 

2. Yamaha CDX-596 CD çalar. 

3. Modifiye edilen Sennheiser HD 265 Linear kulaklık.  

fMRI çalışması kapsamında tasarlanan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü’ndeki ses kayıt stüdyosunda 
gerçekleştirilen analizler sonucunda kulaklığa gönderilen white noise 1 

                                                 
1 Beyaz Gürültü: Farklı bütün frekanstaki seslerin birleşiminden üretilen bir çeşit gürültüdür. 
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sinyalinin kulaklık çıkışında ölçüldüğünde 100 Hz ile 16 KHz aralığında 
frekans cevabının herhangi bir müzik sinyalinin dinlenmesine izin verdiği açık 
bir şekilde gözlemlendi. Kullanılan Sennheiser kulaklık kaplaması ile makine 
içindeki gürültünün müzik sinyaline karışması yeterli seviyeye indirildi. Bu 
sayede makine içindeki koşullar düşünüldüğünde geliştirilen kulaklığın müzik 
dinlemeye elverişli olduğu belirlendi. 

1.3.2. Uyaranlar 

Katılımcılara klasik batı müziği, arabesk, rock ve Türk halk müziğinden 
birer örnek dinletildi. Bütün katılımcılara aynı sıralamayla ve ardı ardına 
dinletilen müzik örnekleri şunlardır:  

1. Johann Sebastian Bach – İyi Yedirimli Klavye, C majör Prelüd 2. Defter 

2. Orhan Gencebay – Bir Teselli Ver 

3. White Snake – Still of The Night 

4. Emine Akmeşe – Kaşlarının Karası 

Dinletilen bu örneklerin Cool Edit Pro 2,0 programıyla ses seviyeleri 
birbirleriyle eşleştirildi, fMRI çekimleri sırasında kullanılan kulaklıktan daha 
net duyulması için basları kısıldı ve hepsi audio formatında (wma) kaydedildi. 
Grafik ekolayzırda yapılan filtre ayarları şu şekilde belirlendi:  

320 Hz’e kadar - 18 dB  

400 Hz - 13 dB 

500 Hz - 10 dB  

640 Hz - 6 dB 

800 Hz - 3 dB  

1 KHz’den 25 KHz’e kadar 0 dB 

1.3.3. Katılımcılar 

Çalışmaya 22-37 yaş aralığında, sağlıklı on üç kadın, on üç erkek katıldı. 
SPM2 analizi sırasında kayıtlarında problem yaşanan iki kişinin (kadın) iptal 
olduğu toplam yirmi dört katılımcı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Klinik ve Laboratuvar Araştırmaları Etik Kurulu tarafından onaylanan “Gönüllü 
Bilgilendirme Formu”nu okuyup çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul 
ettiklerini belirttiler. Katılımcıların hepsinin Edinburgh El Tercihi ile sağ el 
baskın olduğu belirlendi (Tablo 1). Katılımcılardan yedi kişi müzik okulundan 
mezun ya da okuyor, müzik okulunda okumamış iki kişi amatör olarak 
korolarda şarkı söylüyor ve bazıları da amatör olarak bir çalgı çalmış ya da 
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çalıyor. Diğerlerinin performans anlamında herhangi bir deneyimleri yok. 
Katılımcıların öğrenim durumları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Yirmi dört katılımcının yaşı, öğrenim durumları, sağ el baskın oranları. 

 Katılımcılar Yaş Öğrenimi El Tercihi 

A. T. (kadın) 33 Lisans Mezunu 100 % sağ 

B. U. (kadın) 28 Sanatta Yeterlilik (devam) 100 % sağ 

U. S. (erkek) 22 Lisans (devam) 100 % sağ 

S. V. (erkek) 25 Yüksek Lisans (devam) 100 % sağ 

U. E. (erkek) 26 Lisans (devam) 100 % sağ 

A. K. (erkek) 28 Yüksek Lisans (devam) 78,9 % sağ 

A. G. (kadın) 31 Yüksek Lisans (devam) 76,5 % sağ 

U. A. (erkek) 28 Lisans (devam) 100 % sağ 

H. E. (kadın) 25 Lisans (devam) 80 % sağ 

S. A. (erkek) 35 Lise Mezunu 100 % sağ 

E. K. (kadın) 31 Sanatta Yeterlilik (devam) 100 % sağ 

Ö. L. (kadın) 22 Lisans (devam) 100 % sağ 

N. N. (erkek) 27 Lisans Mezunu 100 % sağ 

I. C. (kadın) 28 Lisans Mezunu 88,9 % sağ 

K. U. (erkek) 36 Lisans Mezunu 100 % sağ 

A. U. (kadın) 36 Lisans Mezunu 100 % sağ 

G. E. (erkek) 36 Sanatta Yeterlilik Mezunu 100 % sağ 

U. B. (erkek) 37 Lisans Mezunu 100 % sağ 

İ. B. (kadın) 36 Lisans Mezunu 100 % sağ 

Ö. M. (erkek) 29 Doktora (devam) 100 % sağ 

B. M. (kadın) 29 Yüksek Lisans Mezunu 100 % sağ 

N. A. (erkek) 25 Yüksek Lisans (devam) 100 % sağ 

O. İ. (erkek) 26 Lisans (devam) 100 % sağ 

Ş. C. (kadın) 27 Lisans (devam) 100 % sağ 

1.4. Prosedür  

Kullanılan MRI cihazında öncelikli olarak hasta çekimleri yapıldığı için 
deney çekimleri Pazar günleri yapıldı. Dokuz kişi 20 Ağustos 2006, sekiz kişi 
24 Eylül 2006 ve dokuz kişi 15 Ekim 2006’da çekildi. Deneyden önce her 
katılımcıya fMRI çekimiyle ilgili kısa bir bilgi verildi. Çekim sırasında özellikle 
başları olmak üzere hiçbir yerini hareket ettirmemeleri, gözlerini kapalı 
tutmaları, ağızlarını kıpırdatmamaları, şarkıları söylememeleri ve sadece müziği 
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dinlemeleri istendi ve hareket etmeleri gerektiğinde bunları müziksiz periyot 
konumunda yapmaları söylendi. Çekimde müzik örneklerinin hangi yöntemle 
dinletileceği anlatıldı; fakat şartlandırmamak ve beğenilerini etkilememek için 
dinletilecek olan müzik örneklerinin isimleri ve türleri katılımcılara söylenmedi. 
Kişilerin MRI’da başlarını hareket ettirmemeleri için takılan bir aparat 
sayesinde kulaklık da sabitlenmiş oldu. Çekim sırasında rahatsız olduğunu 
haber verebilmesi için MRI’da katılımcıların eline bir uyarı butonu verildi; ama 
deney sırasında hiçbiri buna gerek duymadı. Deneme çekimlerinde ortaya çıkan 
yönteme birebir uyuldu: 

1. Dört müzik örneği CD çalardan aynı sırayla çalındı. 

2. Örnekler 30 sn. müziksiz periyot - 30 sn. müzik olarak kulaklıkla 
dinletildi. Bu işlem aynı uyaran için dört kez tekrarlandı. Yani kaldığı yerden 
devam ettirilen müziğin ilk iki dakikası dörde bölünerek dinletildi.  

3. Bir katılımcı fMRI çekimi için en fazla 30 dk. MRI’da kaldı: 

 Kısa bir müzik dinletilerek genel ses seviyesinin ayarlanması, kişinin 
MRI’a yatırılması, kulaklığın takılma gibi işlemler 2-3 dk. sürdü. 

 fMRI taramasında her kişinin beyninin gradyent alan haritalanması için 
7-8 dk. çekim yapıldı. 

 Dört kez tekrarlanan 30 sn. müziksiz periyot – 30 sn. müzik süreci bir 
müzik örneği için toplam 4 dk., bu da dört örnek için toplam 16 dk. sürdü. 

Çekimden hemen sonra katılımcılarla yapılan ve “Kültürel Analiz” başlığı 
altında değinilecek olan kısa görüşmede; dinletilen müzik örneklerini sevip 
sevmedikleri, tanıyıp tanımadıkları, hayat pratiklerinde bunları dinleyip 
dinlemedikleri gibi sorular sorup dinletilen müzik örneklerini beğenip 
beğenmediklerini 1 ile 5 arasında değerlendirmeleri istendi (değerlendirme 
“Bulgular” kısmında verilmiştir). Birinci kontrol grubundaki kişilerle yapılan 
görüşmelerde hem müzik örnekleri, hem de o tür için “nefret ettim”, 
“dayanamam”, “tüylerim diken diken oldu” gibi dikkati çeken ibarelerle 
şekillendirilen 1-5 sayılarının ifade ettiği anlamlar şu söylemlere karşılık 
gelmektedir:  

1=Nefret ettim. 

2=Sevmedim. 

3=Nötr. 

4=Sevdim. 

5=Çok sevdim. 

Katılımcılarla 2006 Kasım’ında yapılan üçüncü görüşmelerde; şimdiye kadar 
yaşadığı yerler; sevdikleri ve sevmedikleri müzikler; müzik beğenilerinin 
oluşmasında etkili olacağı düşünülen ailelerinin ve yakın çevrelerinin müzik 
beğenileri öğrenildi. Böylece katılımcılarla ilgili detaylı bilgilere ulaşılırken 
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diğer yandan da çoğu kişinin beğenisini açıkça söyleye çekinip “nötr” verdiği 
müzikleri beğenip beğenmedikleri net olarak öğrenildi. Bu konuya da yine 
“Müzik Beğenisi ve Kültürel Analiz” kısmında değinildi. 

2. Müzik Beğenisi ve Bulgular 

2.1 . Müzik Beğenisi ve Kültürel Analiz 

Ohio Devlet Üniversitesi’nin Music Cognition başlıklı web sitesinde bilişsel 
müzik araştırmacıları için çeşitli konu başlıkları yer alır. Değişik 
gruplandırmalarla sınıflandırılan konu başlıkları insan ve müzik dendiğinde akla 
gelebilecek her türlü soruyu kapsar. İnsanın neden müzik yaptığından, değişik 
kültürlerin müziklerinin neden farklı olduğuna varıncaya değin araştırmacılara 
model sunan site, aslında bilinen ama akla gelmeyen ilginç soruları da içerir. 
Onlarca soru olan sitede çalışma konusuyla ilgili (http://musiccog.ohio-
state.edu/what_is_music_cognition.html#skill) başlıklar da söz konusu.  

“Müzik Yeteneği ve Zekâsı” başlığında yer alan konular kısaca şöyle: 

 Kimi insanlar diğerlerinden neden daha müzikaldir? 

 Müzik yeteneğinin unsurları nelerdir? 

 Müzik zekâsı genel zekâdan farklı mıdır? 

 Müzik yeteneği ölçülebilir mi? 

 Kimi insanlar ton duygusundan neden yoksundur? 

 Müzik yeteneği kalıtsal mıdır? 

“Müzik Beğenisi ve Müzik Tercihi” ana başlığında yer alan alt başlıklar 
ise farklı konulara işaret eder: 

 Müzik insana nasıl haz verir? 

 Tahtaya sürtülen tırnağın çıkardığı ses neden herkesi rahatsız eder? 

 Kimi tınıların ve akorların kulağa hoş gelmesinin nedeni nedir? 

 Müzik beğenisi zaman içinde neden değişir? 

 Müzik beğenisi neden kişiseldir? 

 Müzik beğenisi kişilikle bağlantılı mıdır? 

 Her insan müziği aynı şekilde mi duyar? 

 İki ayrı parçayı aynı anda dinlemekten neden hoşlanmayız? 

 Tonal müziğin atonal müziğe yeğlenmesinin nedenleri nelerdir? 

“Müzik ve Duygu” başlığında beş soru yer alır: 

 Müzik duyguları nasıl uyandırır? 

 Müzikle uyandırılmayan duygular söz konusu mu (utanma ya da 
kıskanma gibi)? 

 Kimi müzikler neden nostaljik duygular uyandırır? 
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 İnsanlar kendilerini üzen müzikleri neden dinlemeyi sürdürür? 

 Kimi şarkılardan nefret etmemizin nedenleri nelerdir? 

Bunlar müzikle ilgili sorulabilecek yüzlerce sorudan bazıları. Duygu üzerine 
çalışan farklı disiplinlerden araştırmacıların ulaştıkları sonuçların hâlâ 
tartışılıyor olması ve aslında bir yerde kesin sonuçlara ulaşılamaması da müzik 
beğenisi, müzik dinleme alışkanlıkları, algılama, kişilik, kültür, sosyal çevre 
gibi etkenlerin gücünü ortaya koyuyor; elbette bunların değişkenliklerini de. 
Literatürde bu konuda yapılan çalışmalarda hangi müziklerin hangi duyguları 
uyandırdığına ilişkin ortak saptamalar söz konusu. Juslin ve Laukka (2004) 
bunları şöyle özetler: 

 Mutluluk: Hızlı tempo, küçük tempo değişkenliği, majör ton, yalın ve 
konsonant armoni, yüksek perdeler, parlak tını. 

 Hüzün: Yavaş tempo, minör ton, disonant armoni, düşük ses seviyesi, 
pes perdeler, monoton ses tınısı, yavaş vibrato. 

 Kızgınlık: Hızlı tempo, basit tempo değişkenliği, minör ton, armonik 
uyumsuzluk, yüksek ses seviyesi, yüksek perdeler, ani ritmik değişiklikler, sert 
tınılar. 

 Korku: Hızlı tempo, minör ton, uyumsuzluk, düşük ses seviyesi, yüksek 
perdeler, ses seviyesindeki ani değişiklikler. 

 Duyarlık: Yavaş tempo, majör ton, konsonant armoni, pes perdeler, orta 
düzeyde ses seviyesi, yumuşak tınılar, oldukça dar perde genliği. 

Ele alınan duygulanımlarda müzikal ortaklıklar söz konusu. Net olan ayrım, 
majör-minör tonlar, müziğin tonal-atonal olması ve ritmin hızlı ve yavaş olması. 
Yine aynı çalışmada katılımcıların kendilerine dinletilen müziklere verdiği 
duygusal tepkiler 41 sözcükle ifade edilmekte. Aralarında suçluluk, kızgınlık, 
kıskançlık, şaşkınlık, sinirlilik gibi ifadelerin de bulunduğu bu sözcüklerde öne 
çıkanlar şunlar; mutlu, huzurlu, kederli, arzulu, neşeli, iyimser, öfkeli, 
kendinden geçmiş, bunalmış, hafiflemiş, gururlanmış, imrenmiş, korkmuş. 

Görüldüğü gibi bu konuda yapılan çalışmaların içerdiği değişkenler ve 
katılımcıların kendilerine dinletilen müziklere verdiği tepkilerin kimi zaman 
şaşırtıcı olması, müzik üzerine yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçların 
tartışılmasını zorunlu kılıyor. 

Bu çalışmada dört ayrı müzik türünden dört örnek seçildi. Klasik müzik, 
arabesk, rock ve Türk halk müziği birbirine uç örnekler olduğu için tercih edildi. 
Katılımcıların müzik beğenileri gözetilmeden seçilen bu örneklerde yanıtları 
aranılan ilk şey, katılımcıların türler hakkında düşündükleri, müzik beğenileri 
içinde yer alıp almadığı ve bu beğeniyi oluşturan kültürel etkenlerin varlığının 
araştırılmasıydı. Alınan yanıtlarla fMRI çekimlerinin karşılaştırılması ve sonuca 
gidilmesi ise ikinci aşamayı oluşturdu.  
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Müzik beğenisinde kültürel etkenlerin saptanmasının o denli kolay olmadığı 
bilinmekteydi kaldı ki elde edilen sonuçlar katılımcıların dinletilen müziklere 
verdikleri tepkilerin ne denli değişken ve ilginç olduğunu ortaya koydu. Müzik 
beğenisini tanımlama yolunda verilen uğraşlarda net şeyler ortaya konması 
oldukça zor. Buradaki ölçütlerin çokluğu yeterli kanıt: Ses güzelliği, ezgi 
güzelliği, entonasyon, şarkı sözleri, müziğin insanda yani hafızada canlandırdığı 
şeyler, insana anımsattıkları, müzik kaydının ustalığı, çalgılama, performans 
ustalığı, seslendiricinin kimliği ve sosyal yaşamdaki duruşu, müzik dinlenilen 
ortam, eğitim, aile, sosyal çevre, kültürel kimlik. Bu ölçütler daha da 
arttırılabilir. Klasik batı müziğinin iyi olduğuna ilişkin genel görüşün, 
çalışmadaki katılımcılarca da paylaşıldığına tanık olundu. Arabesk sevmeyen, 
kendi deyişleriyle nefret eden katılımcıların bu çalışmada seçilen Orhan 
Gencebay’a bakışlarının farklı olduğu belirlendi. Müzik dinleme alışkanlıkları 
içinde Türk halk müziğine yer vermeyen katılımcıların yorumlarında çekimser 
davrandıkları gözlendi. En rahat yorumlanan tür ise rock oldu. Her deneğin 
müzik dinlerken kimi zaman anılara daldığı, kimi zaman çeşitli görüntüler hayal 
ettiği, kimi zamansa güldüğü ve hüzünlendiği gözlendi. Müziğe bakışın ve 
verilerin tepkilerin değişkenliği ilginçti. Katılımcıların kendi sözleriyle 
dinletilen müziklerde canlanan anılar ve hayal edilen ortamlar şöyle: 

Johann Sebastian Bach – İyi Yedirimli Klavye, C Majör Prelüd 2. Defter 

 Piyano çalan ya da başkasının çaldığını düşünen 6 kişi. 
 Bale yapar gibi dans eden ya da dans eden birini canlandıran 3 kişi. 
 Müziği huzurlu olarak tanımlayan ya da huzurlu bir ortam canlandıran 5 

kişi. 
 Müzisyenler hangi notalara basıldığını tahmin etmeye çalışan ve piyano 

derslerini hatırlayan (3 kişi müzisyen). 

Orhan Gencebay – Bir Teselli Ver 

 Gülen 9 kişi. 
 Orhan Gencebay’a saygı duyan ve onu diğer arabeskçilerden ayıran 9 kişi. 
 Dolmuşta ya da otobüste olan 3 kişi. 
 Türk filmlerini aklına getiren 3 kişi. 

 White Snake – Still of The Night 

 Dans etmek isteyen, coşku, hareketlilik, enerji ve motivasyon hisseden 19 
kişi. 

 80’leri düşünen 2 kişi. 
 Konser düşünen 4 kişi. 
 Rock barlar aklına gelen 4 kişi. 
 Gitar ya da davul çalan 5 kişi. 
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Emine Akmeşe – Kaşlarının Karası 

 Duyup duymadığına emin olamayan ya da başka parçaya benzeten 6 kişi. 

 Sözleri anlamsız bulan 3 kişi. 

 Sözleri komik bulan gülen, gülmek isteyen ve eğlenen 8 kişi. 

 Ailesi aklına gelen 4 kişi. 

 TRT Türk Halk Müziği Korosu aklına gelen 5 kişi. 

 Dans etmek ya da ritim tutmak isteyen 6 kişi. 

 Düğün ya da kına gecesini düşünen 3 kişi. 

Dinletilen dört ayrı türün de simgelediği müzik dışında kimi ortak şeylerin 
olması dikkat çekici. Sözgelimi A. T. klasik müziği kaliteli insanların dinlediği 
ve konserlere giden insanların da kültürlü insanlar olduğunu düşünüyor. Tam 
karşısında ise arabesk var ve bu müziği dinleyenlerin kalitesiz ve cahil insanlar 
olduğunu savunuyor. Ailesinde arabeskin yasaklandığı ve bu türe karşı kesin 
yargının olduğu katılımcılar söz konusu. Bu görüşü hâlâ sürdüren kimi 
katılımcılar da var, müziğe artık farklı bakanlar da. K. U. babasının müzik 
öğretmeni olması nedeniyle klasik müziğe olumlu bakıldığını ama yaşamlarında 
hiçbir zaman yeri olmadığını söylüyor. Radyoda klasik müzik çıktığı zaman 
“kulak kabartıldığı” ve kanalın değiştirilmediğini ama özellikle bu türün evde 
dinlenmediğini söylüyor. A. U.da klasik müziğin kaliteyi ifade ettiğini ve elit 
insanların bu müziği dinlediğini söylüyor ama hayatında yeri olmadığını ifade 
ediyor. U. A. kendi deyişiyle “Herkes Bach’ı bir şey olduğunu söylediği için” 
önemli buluyor. Annesiyle bu müzikle tanışan U. A. müziği beğenmediğini 
belirtiyor. Ö. M. klasik müzik dendiğinde TRT’nin Pazar Konserlerini 
anımsayan tek katılımcı değil. Bir müzik türünün bir televizyon programıyla bu 
denli özdeşleştirilmesi ilginç. Ona göre Pazar konseri, televizyonun 
“dinlendirilmesi” (ısınmaması için kapatılması) anlamına geliyor. I. C. ise Bach 
dinletildiğinde aklına Pazar Konseri ve Danny Kaye’in Metpopolitan’da yaptığı 
şov aklına gelen bir katılımcı. Amcasının kedisinin adının Vivaldi olduğunu 
söyleyen I. C.ye göre klasik müzik “önemli ve bilinmesi gereken bir şey”. A. K., 
klasik müziği çok sevdiğini söyleyen bir katılımcı. Ancak hiç dinlemediğini de 
sözlerine ekliyor. Onun da aklına gelen ilk şey, ilkokul çağında tanık olduğu 
Pazar Konseri ve Danny Kaye. B. M. klasik müziğin kaliteli olduğunu 
savunuyor. Bu müziği yapmak için armoni ve nota yazmayı bilmek gerekiyor ve 
B. M.nin ölçütü bu. 

Arabesk için gelen yorumlarda da ortak noktalar bulmak olası. İlki, 
katılımcıların çoğunun Orhan Gencebay’ı arabesk olarak değerlendirmemesi ve 
dinlemeseler bile Gencebay’a mesafeli olduklarının gözlenmesi. Arabesk 
dendiğinde İbrahim Tatlıses ya da Müslüm Gürses’in anılması gerektiğini, 
Gencebay’ın gerek müziği gerekse sosyal yaşamdaki yeriyle tüm 
arabeskçilerden ayrı olduğunu savunan katılımcı sayısı hayli fazla. Çalışmada 
kullanılan “Bir Teselli Ver” e gelen tepkilerin içinde “gülme”nin de olması 
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olayın bir diğer ilginç sonucu. Bir müzik parçasına gülmenin değişik nedenleri 
nelerdir? Kuşkusuz akla önce sözler ya da kötü olduğu çok belirgin olan vokal 
ya da çalgı performansı gelir. Orhan Gencebay’da bunların ikisi de 
katılımcıların ifadeleriyle söz konusu değil. Çalışmaya başlamadan önce 
fMRI’a giren ve Orhan Gencebay dinleyen F. K.nin buna benzer ifadeler 
kullandığı görülür. F. K.nin deyişiyle çalgılama, yaylıların performansı ve 
özellikle glisandoları oldukça başarılı bulması gülmesine neden olur. “Sürekli 
aşağılanan ve kötü olduğu tescil edilmeye zorlanan bir türdeki başarılı 
performansa gülerken aklıma çok sayıda şey geldi ama bunu anlatmak o kadar 
da kolay değil” diyor F. K. katılımcıların Orhan Gencebay’ı ayrı bir yere 
koymasının ölçütleri şunlar: evine bağlı olması, tek eşli olması, magazinel 
olmaması, eşine saygılı ve sevgi dolu olması, jüri üyesi olarak yer aldığı 
televizyon programında düzgün konuşması, bilgili olması, halka olumlu 
mesajlar vermesi. Bunlar özellikle diğer arabeskçiler vurgulanarak ifade 
edilmekte. Katılımcıların Orhan Gencebay için yaptıkları kimi yorumları ise 
şöyle özetlemek mümkün: Arabesk yapmıyor, sağlam müzik yapıyor, bence 
sanat yapıyor, halk ozanı, pozitif imaj, topluma iyi mesajlar veriyor, efendi 
adam, arabeske katkısı yüksek, şarkılarını kendi yazıyor yani emek var. Arabesk 
için “yapış yapış, varoş edebiyatı, nefret ederim” yargısındaki Ö. L., içine 
kapanık ve üzgün olduğu zamanlarda Orhan Gencebay’ı dinlediğini belirtiyor.  

Ö. M. Orhan Gencebay’a saygı duyan katılımcılardan. Babasının Gencebay 
kasetleri olduğunu söyleyen ve arabesk için “dinlemiyorum ama sevmem 
diyemem” biçiminde bir tanımlama yapan katılımcı, söylemine uygun bir 
biçimde dinlediği örneğe “nötr” puanı veriyor. Ancak bu da arabesk söz konusu 
olduğunda birkaç katılımcıda karşılaşılan bir durum. İlk görüşmelerdeki 
çekimserlik ikinci görüşmelerde daha kesin yargılara dönüşebiliyor. Bu da 
fMRI’da çıkan sonuçların müzik beğenisi konusunda kesin sonuçlar 
verebileceğine inanılması olarak yorumlanabilir. Yine de arabesk sevmeyen ve 
dinlemeyen katılımcıların kendi deyişleriyle Orhan Gencebay’ı ayrı bir yere 
koymalarının ve Gencebay’ı “arabesk yapmıyor.” biçiminde değerlendir-
melerinin asıl nedeninin arabesk dinliyor ya da seviyor durumuna düşmekten 
kaçınmaları olarak değerlendirilebilir. Omar Ali (2004) müzikteki aşinalığa 
değinerek tanıdık müzikleri beğenmenin daha yüksek bir yüzde olabileceğini 
vurgular. Bu arabesk için de geçerli olabilecek bir durum. Orhan Gencebay’ı 
sevmediğini ama şarkılarının sözlerini bildiğini söyleyen O. İ., bunun nasıl 
olduğunu kendisinin de anlamadığını söylüyor.  

Rock, çoğu katılımcı için özgürlüğü, sahne şovlarını ve enerjiyi çağrıştırıyor. 
Aklına gençlik dönemi ya da bar ortamı gelen katılımcılar da söz konusu. 
Kendisini sahnede gitar ya da davul çalarken canlandıran katılımcı sayısı da az 
değil. Dinletilen White Snake şarkısı, hakkında en az yorum yapılan müzik 
örneğiydi. Verilen yanıtlar “sevdim-sevmedim.” ya da “rock dinlerim ama bu 
türü değil.” biçimindeydi. 
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Türk halk müziği örneği olan “Kaşlarının Karası”, hakkında ilginç 
yorumların yapıldığı bir örnek olarak karşımıza çıktı. Bu türü sevmeyen çoğu 
katılımcının yine arabesk örneğinde olduğu gibi türküye ölçülü yaklaştığı 
gözlendi. Performansa dikkat eden ve söyleyen şarkıcının kesinlikle TRT 
sanatçısı olduğunu vurgulaması ve bu yüzden sevmediğini belirtmesi ilginçti. O. 
İ. “Türkü bizden olduğu için ona haksızlık edemiyorum ama sevmedim.” diyor. 
“TRT aklıma gelmişti. Türküde TRT aklıma gelir. Siyah kıyafetlerle koro, o 
sahne aklıma geliyor. Çoğu zaman sıkıcıdır ama hoşuma giden zamanları da 
olur. İlkokul 3-4-5’e kadar TRT vardı sadece, o yüzden belirgin bir yeri var.” 
diyor. Köy ve köy düğünlerinin aklına geldiğini de belirtiyor. Ö. L. “sıkıcı TRT, 
boyalı boyalı, lahanalı teyzeler.” diyor gülerek ve türküye saygısı olduğunu 
belirtiyor: “öyle abidik gubidik türkülere hiç tahammülüm yok.”. Türkü ona 
göre oryantalizmi ifade ediyor. A. T. türkü dinlerken anneannesini anımsadığını 
ve duygulandığını söylüyor ama türküyü sevmediğini de sözlerine ekliyor. A. U. 
da türküyü sevmediğini ama babasını anımsadığını ve bu yüzden fMRI’da 
sevmiş olarak çıkabileceğini ifade ediyor. H. E. için türkü dinlerken 
anımsadıkları TRT, Arı stüdyoları ve kalıp ifadeler. H. E.’nin görüşmede 
söylediği bir şey ilginç: “çocukluğumu ziyan ettiler.”. S. V.’nin aklına gelen şey 
ise TRT4 kanalı. G. E. ise türküyü sevmediğini ama bundan dolayı suçluluk 
duyduğunu ifade ediyor. S. A. yalnızca “Anadolu’ya has bir müzik.” demekle 
yetinmiş. İ. B. türküyü geleneksel değerlerimiz için gerekli olarak görüyor: 
“bizim için çok önemli çünkü toplumun kaybetmemesi gereken bir unsuru 
olarak hissediyorum” diyor. Ö. M. da türkü dinlerken aklına siyah beyaz 
televizyon gelen katılımcılardan biri. Ş. C. ise aslında Türk halk müziğini 
dinlediği ve sevdiğini ama dinletilen örneğin “TRT formatında olduğu”nu ve bu 
yüzden sevmediğini belirtiyor.  

2.2. Bulgular 

2.2.1 Kontrol Grupları 

Dört katılımcıdan oluşan birinci kontrol grubunun SPM2 analizlerinden 
yeterli verilerin elde edilememesinden dolayı değerlendirmeye alınmayacak 
olması, sayıca daha fazla olan ve farklı bir yöntemde çekilecek ikinci kontrol 
grubunun oluşturulmasına neden oldu. İkinci kontrol grubunun sonuçlarından 
beklenen; istatistik analizi yapılmasına yeterli olabilecek sayıda katılımcıdan 
yanıt alabilmekti. Böylece, her bir katılımcının kendisinin belirlediği “çok 
sevdiği” ve “hiç sevmediği” müzikleri dinlediğinde, “beğenme” ve 
“beğenmeme” durumunda beyindeki aktif olan bölgelerin belirlenmesi ve bu 
aktivasyonun büyüklüğünün analiz edilmesiydi. 

İkinci kontrol grubunun SPM2 analizinden aktif beyin bölgeleri elde edildi; 
fakat iki bölge hariç diğerlerindeki cluster-level kE ve voxel-level (ZΞ) verileri, 
katılımcıların çok azında ve her birinin farklı-farklı bölgelerinde elde edildiği 
için istatistik analizlerinin gerektirdiği yeterli gözlem sayılarına ulaşılamadı. 
Analiz için uygun bulunan sol ve sağ superiyor (superior) temporal girus (gyrus) 
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bölgelerine ait veriler Wilcoxon ve ROC (Receiver Operation Characteristics) 
Analizi yöntemleri ile değerlendirildi 

Katılımcılara dinletilen “hiç sevmediği” ve “çok sevdiği” müzikler 
sonrasında sözü geçen bölgelerde ortaya çıkan aktivasyon düzeylerinde farklılık 
olup olmadığı istatistiksel olarak Wilcoxon yöntemi ile incelendi. Analizler 
sonucunda; katılımcıların “hiç sevmediği” müziği dinlediklerinde hem sol, hem 
de sağ superiyor temporal girustaki cluster kE ve voxel (ZΞ) değerlerinin, “çok 
sevdiği”inde elde edilenlere göre anlamlı derecede yüksek olduğu belirlendi. 

Yukarıda açıklanan bulgular sonucunda on katılımcının yer aldığı ikinci 
kontrol grubundan elde edilen aynı verilere bu kez ROC Analizi uygulandı. 
Burada amaç, sol ve sağ superiyor temporal girusdaki cluster kE ve voxel (ZΞ) 
değerleri için bir eşik değer belirlemekti. Böylece eşik değerin altında 
aktivasyon görüldüğünde, katılımcının dinletilen müziği sevdiği, aksi durumda 
ise sevmediği yorumu yapılabilecekti. Burada asıl önemlisi, belirlenen eşik 
değerlerin asıl çalışmadaki yirmi dört katılımcının verilerine uygulanacak 
olmasıydı. Belirlenen eşik değerler yardımıyla yirmi dört katılımcı içinden 
kimlerin dinletilen müzikleri sevdiği, kimlerin sevmediği belirlenecekti. 
Böylece katılımcıların kendi söylemleriyle beyin aktivasyonları karşılaştırılacak 
ve buna göre tutarlı olup olmadığı araştırılacaktı. Analiz sonucundan belirlenen 
ikinci kontrol grubunun eşik değerleri şöyle: 

Sol Superiyor Temporal Girus (STG) cluster kE eşik değeri: 198 

Sol STG voxel (ZΞ) eşik değeri: 4,44 

Sağ STG cluster kE istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç çıkmadı. 

Sağ STG voxel (ZΞ) eşik değeri: 4,64 

Yirmi dört katılımcının sağ ve sol STG’sine uygulanan bu eşik değerlerde 
anlamlı bir sonuç çıkmamıştır. İkinci kontrol grubu da ilk kontrol grubu gibi bu 
çalışma için referans alınamadığından, yirmi dört katılımcı içinden sekiz kişilik 
yeni bir kontrol grubunun belirlenmesine karar verildi. Böylece aynı yöntem ve 
aynı müziklerin dinletildiği bu kişilerden çıkan sonuçların daha yol gösterici 
olacağı düşünüldü. Seçilen sekiz kişiden oluşan üçüncü kontrol grubuna yapılan 
istatistiksel analizlerden de anlamlı hiçbir sonuç elde edilemedi. 

2.2.2. Deney 

Katılımcıların, dinletilen müzik örneklerini beş kademeli bir puanlamayla 
değerlendirmeleri istendi. Tablo 2’de görülen “tanıma” sütunundaki + dinletilen 
müzik örneğinin katılımcı tarafından daha önceden bilindiğini, - ise ilk kez 
çekim sırasında duyulduğunu göstermektedir. Birinci bölümde bahsedilen 
puanlamada: 1=“nefret ettim”, 2=“sevmedim”, 3=“nötr”, 4=“sevdim” ve 
5=“çok sevdim” anlamındadır. Bu puanlamada aynı değeri birden fazla şarkı 
için verdiğinde “o müzik örneklerinden hangisini daha fazla sevdiği, hangisini 
tercih edeceği” sorulduğundan alınan yanıtlara göre daha fazla beğendiğini ya 
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da günlük hayatta dinlemeyi tercih edeceği müziğin yanına (+), tercih 
etmeyeceğinin yanına (-) konularak gösterilmiştir. Buna ek olarak bu semboller 
(+), (-) şu anlama da gelmektedir: Katılımcılardan bazıları beğenilerini ifade 
etmeye bu beş değerden hiç birisini uygun olmadığını belirterek bu değerler 
arasında bir değer vermek istediklerinde, örneğin 4,5 vermek isterlerse 4 (+) 
olarak gösterilmiştir. 

Tablo 2: Katılımcılarla fMRI çekiminin hemen sonrasında yapılan ilk 
görüşme sonucunda elde edilen “beğeni” değerleri. 

Yirmi 
dört  

Klasik Batı 
Müziği Arabesk Rock Türk Halk Müziği 

Katılımcı Tanıma Beğenisi Tanıma Beğenisi Tanıma Beğenisi Tanıma Beğenisi 

A. T. + 5 + 1 - 5 + 2 

B. U + 4 + 3 - 4 - 5 

U. S. - 3 + 5 - 4 (-) - 3 (+) 

S. V. - 3 + 2 - 5 - 4 

U. E. - 4 + 2 (-) - 5 - 2 

A. K. - 5 + 4 - 1 + 5 

A. G. - 3 + 3 - 1 - 4 

U. A. - 2 + 4 - 2 (-) - 2 (+) 

H. E. - 4 + 3 (+) - 3 - 2 

S. A. + 4 + 4 - 4 - 2 

E. K. + 5 (+) + 3 + 5 - 4 

Ö. L. - 5 + 5 - 4 - 2 

N. N. - 4 + 5 - 1 - 5 (+) 

I. C. - 3 + 5 + 5 (+) - 2 

K. U. - 4 + 1 + 5 - 2 

A. U. - 4 + 3 + 5 - 3 (+) 

G. E. - 4 + 4 + 5 - 3 

U. B. - 3 (-) + 4 + 5 - 3 (+) 

İ. B. - 3 + 2 - 4 (+) - 4 

Ö. M. - 2 + 3 + 5 - 2 (-) 

B. M. - 3 (+) + 4 (+) - 4 + 4 (-) 

N. A. - 4 + 3 - 5 + 3 (+) 

O. İ. - 5 + 4 - 3 (+) - 3 

Ş. C. + 2 + 3 (-) - 4 + 3 
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Bu değerlendirmelerde verilen 3 puanının (nötr), katılımcılarla yapılan son 
görüşmede “sevdim.” ya da “sevmedim.” olarak değiştirilmesi istendi. Sohbet 
sırasında özellikle nötr verdikleri müzikler üzerinde durulduğunda daha da 
ilginç sonuçlar elde edildi. Çoğu katılımcı verdikleri puanın ya da söylemin, 
fMRI’daki beyin görüntülerinde faklı çıkabileceğini düşünerek tedirgin 
oldukları gözlendi. Bu da, ikinci görüşmelerdeki söylemlerini ya değiştirdi ya 
da daha yumuşattı. Daha önce “kesinlikle sevmem.” dediklerinde “aslında 
sevmem ama fMRI’da sevdim, çıkabilir; bunun sebebi de babamı hatırlatması” 
gibi söylemlerle beyin aktivasyonunda “sevdim.” çıkmasının nedenini açıklama 
gereğinde bulundular. Çevremizde genelde olumsuz bakılan ve belki de sırf bu 
yüzden kendisinin de “kalitesiz” bulduğu bir müziği neden sevmiş olabileceğini 
anlatma gereği hissetmeleri ilginçti. Nötr verilen müzikle ilgili de, üzerlerine 
gidilince daha net cümleler kurdukları gözlendi. Bunlar; kişinin müzik zevkinin 
çevresi tarafından eleştirilmesi, yargılamasının ya da bir gruba koyup, 
sınıflandırılmasının ne kadar tedirgin edici olduğunu ve bunun da, söylemleri ne 
kadar faklılaştırdığını gösteriyor. Hem hükümetlerin hem TRT’nin, hem de 
müzik eğitimi almış kişilerin bir müzik türü hakkında yaptığı olumsuz ya da 
olumlu konuşmaların, yasaklamaların kitlelerin üzerinde ne derece etkili 
olduğunu ve müzik zevkinin ne denli baskı altında tuttuğunun bir kanıtıdır. 
Bunun yanında kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkilediğinin de bir 
göstergesidir. Çevre tarafından “kalitesiz” denilen bir müziği sevdiğini kimseye, 
hatta kendine bile söyleyememenin yarattığı baskı, o türün hiçbir örneğinin 
dinlenilmemesi için verilen uğraş, kulağı alıştırmamak için verilen çabalar ve 
“var olan” bir müzik türünün yok sayılması; Türkiye’deki müzik türlerine 
bakışın ve bunun kişiler üzerinde yarattığı durumun açık bir göstergesidir. 

SONUÇ 

Son yıllarda müzik uyaranı kullanılarak yapılan fMRI ve PET çalışmalarında, 
hala tam olarak keşfedilemeyen insan beyni hakkında yeni bilgilere ulaşılır. 
Özellikle beyindeki duygu bölgelerini belirleyen araştırmalardan yararlanılan 
çalışmanın “müzik beğenisine” odaklanması literatür açısından bu araştırmadaki 
en büyük zorluktu. Çünkü bu çalışmada araştırılan “müziği beğendiğinde 
beynin hangi bölgelerinin aktif olduğu”, “beğenmediğinde hangi bölgelerinin 
aktif olduğu”na yönelik bir araştırma yapılmadığından beyinde bu bölgelerin 
yeri tam olarak belirli değildir. Ancak konuya en yakın duran “müzik, duygu ve 
beyin” çalışmalarında (Blood 2001; Brown 2004; Menon 2005; Koelsch 2005; 
Mitterschiffthaler 2006) saptanan beyin bölgelerinden yararlanıldı. Bu bilgilere 
ve katılımcılarla yapılan görüşmelerin yorumlamasına göre tek tek 
değerlendirilen katılımcıların arasında; aslında dinlemediği, beğenmediği 
müziğe “beğendim.” demesinin ya da tam tersi beğendiği, dinlediği müziği 
“beğenmedim.” demesinin sebeplerinin ortaya konulduğu “kültürel analiz” 
kısmındaki yorumların doğruluğunu, yukarda adı geçen çalışmalardaki beyin 
bölgeleri destekler. 
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İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar çıkmasa da, “kültürel olarak 
etkilenmenin kişinin söylemlerini değiştirdiği” varsayımı doğrulandı. Kültürel 
analizde beklenilen sonuçların çıktığı bu çalışmada, istatistiksel olarak da 
anlamlı sonuçların elde edilebilirliğini tekrar denemek için ve insan beyninde 
“müziği beğenme” bölgelerinin belirlenmesi için farklı yöntemlerle tekrar 
çalışılması planlanmaktadır.  
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“LET ALL THE CHILDREN DANCE 

AND PEACE SHALL SURELLY FOLLOW”1 
THE ROLE OF DANCE AND MUSIC EDUCATION IN 

SUSTAINING WORLD PEACE 
(ON THE EXAMPLE OF THE DANCE AND MUSIC CULTURE 

OF THE INDONESIAN ISLAND OF BALI) 

LESNER-SZWARC, Renata 
POLONYA/POLAND/ПОЛЬША 

ABSTRACT 

The Bali people believe in a metaphysical world. This world, according to 
the islanders’ faith, is inhabited by ghosts, gods and demons. Thus, an 
individual never feels alone or alienated. The Bali people are entangled in 
cosmological dualism, where good and evil are in a constant, never-ending 
struggle. Victory on no part is possible, as it would disrupt the harmony of 
being, which constitutes the foundation of the Balinese cosmology. Human 
existence depends on sustaining this harmony between good and evil. These 
strong believes helped the Bali people survive the suffering during the crisis of 
the terrorist attacks on the Island in 2002 and 2005. The islanders did not allow 
for a victory of evil. 

A Bali person remains in a ceaseless dialogue with the invisible, 
supernatural world. He or she makes symbolical offerings and eagerly 
celebrates uncountable festivals that are accompanied with dance and music. 
They are an inherent part of the life and culture of Bali. Dance and music have 
the power to cast away demons and bring peace and harmony. Dance and music 
re-create the order of the world.  

Rituals are the dominating aspect of Balinese life and the religious rites play 
a major role in social interactions. 

Irrespective of the geographical latitude, teaching dance and music makes it 
possible to root in children’s consciousness all the life’s crucial values. Without 
these values it is impossible to reach harmony between a human being and the 
environment. Communicating through movement is a significant skill to be 
taught to children. Moreover, dancing together facilitates their emotional and 
social development. Formative processes in each person’s development are 
based on cooperation and non-verbal communication. Dance and music go 
beyond borders and divisions, therefore we should teach them to children, so 
that they could dance us the peace... 

Key Words: Dance, music, education. 

                                                 
1 Cit. Miyako Yoshida.  
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Irrespective of the geographical latitude, teaching dance and music makes it 
possible to root all the life’s crucial values in children’s consciousness. Without 
these values it is impossible to reach harmony between people and their 
environment. There is a direct relationship between the personality and the 
content of the specificity of the non-verbal communication. The way a person 
moves is also related to his or her developmental stage. (Lange, 2000; 109) 
Communicating through movement is a significant skill to be taught to children, 
because formative processes in each person’s development are based on 
cooperation and non-verbal communication. Participating in dances enhances a 
child’s social and emotional development. It also helps to integrate the 
personality. When working in education, teaching dance gives opportunity to 
compensate for the defects of the modern civilisation. (Lange, 2000; 114) It is 
worth emphasising that young people have a strong need of movement and 
games. As a result, children and youth prefer activities that include dance and 
music. This provides wide possibilities of communicating values through 
movement in education. It is characteristic of a number of traditional cultures to 
place dance in the curriculum of the informal educational system. (Kubinowski, 
2002; 121) 

Our modern world needs constructive and fruitful cultural activity, such as 
for example traditional culture education, which includes teaching dance and 
sometimes music. The main objective should be cultivating the ethnic culture 
and developing tolerance and respect for cultural differences and for people 
who represent other countries and ethnic groups. Early traditional cultures were 
based on values that are crucial from the humanistic perspective and worth 
referring to in the present day life. Dance has never caused ethnic conflicts, on 
the contrary, being one of the characteristics of cultural identity it often 
functioned as a significant factor in social integration.  

The traditional upbringing based on handing down and adopting values is the 
way to teach young people to live in a multicultural community of a given area, 
region, country or even the whole world. (Kubinowski, 2002; 120-121) When 
teaching dance and music, the cultural or religious context should be provided. 
Otherwise, the dance becomes soulless acrobatics. In its essence, the dance 
treats our civilisation and the present day human condition. In the world of 
chaos and materialism, dance can be the means of restoring the spiritual values. 
It functions in the sphere of creativity, philosophy, psychology, education and 
upbringing. (Wycichowska, 2000; 86) The movement, of which dance is 
composed, is the translation of thoughts into action. It is therefore ambiguous 
and ambivalent. This secures the subjectivity of both the performance and its 
reception, which is valuable in the modern, unified world.  

The symbolism of dance makes it possible to convey profound ideas that 
relate to a person’s life, cosmology and visions. Dance embraces the whole 
spectrum of human life. This includes the biological side, which cannot be 
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ignored in the context of dance, and the magical-religious side, where gods and 
spirits are praised. (Lange, 2000; 105) It should be stressed that the spiritual 
aspect of dance was significant since the dawn of humanity. Dance can be the 
carrier of information and values. Thus it is useful in acquiring a given culture 
and teaching tolerance to other people and cultures. Dance fulfils such a role on 
Bali, which is one of the most unusual Indonesian islands as regards ethnicity, 
religion and mentality.  

The Balinese believe in a metaphysical world, as do the representatives of 
other ethnic groups of Indonesia. The world of people is inseparable from the 
world of the ubiquitous spirits. The spirits inhabit, among other things, the 
volcanoes, the seas and the ocean. Bali is situated in a subduction zone; 
therefore, earthquakes and volcano eruptions are frequent. The highest volcano 
is Gunung Agung (3142 meters above sea level) (Indonezija, 2003; 47). The 
islanders believe it to be a sacred mountain and the seat of gods, who are able to 
cause eruptions. Gunung Agung is believed to be the very Meru. It serves as a 
reference point when establishing directions for the whole Indonesia. A 
mountain, water and the sun are the three most important natural symbols in the 
religious life of the Balinese. (Geertz, 2006; 117) A human being is perceived 
as an inseparable part of the nature and he or she worships it. The Balinese 
strive to reach harmony with nature. Sustaining harmony with the surrounding 
world is required by their faith.  

An individual on Bali relays on his or her family, caste and other villagers 
(desa). General welfare is a priority. Society of the Bali island is grouped into 
village organisations (banjar) based on collective responsibility. The 
community finances gamelan, among other things. The reflection of the 
community life on Bali is seka (a club), a music organisation. There are strict 
rules as to the expenses of each club and the fees for performances. Each seka 
can be characterised by its own specificity and the repertoire of dances and 
music. They depend on the tastes and interests of the group members. One seka 
usually consists of artists from the same village. The musicians are 
predominantly amateurs, who play for pleasure and, in case of the recognised 
clubs, prestige. (Sadie, 1980; 180) The works they perform range from simple, 
ceremonial music to pieces that require many hours of practicing. Dancing or 
playing an instrument is mainly taught by imitation. The Balinese organisations 
that raise youth by teaching them to dance or play the instruments of gamelan 
are closely linked with the monotheistic religion of the island, Hindu-Dharma, 
and their activity strengthens social bounds. In the religion of the Balinese there 
could be noticed animistic elements relating to the ancestor worship. There has 
also been a strong influence of Buddhism.  

The history of Bali and its identity as a separate political organism made it 
possible to sustain the traditional social structure based on a long established 
economic system (Jakimowicz, 1974; 164). The island remains in closest 
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contacts with Eastern Java, where Hindu kingdoms had resisted Islamic 
influence for a long time. Bali entirely defied Islam, when it was entering 
Indonesia, which makes the island resemble a reservation of Indonesian culture. 
Social life and culture, formed under the Hindi influence, have not changed 
until recently.  

Our world, according to the islanders’ faith, is inhabited by spirits, gods and 
demons. Thus, an individual never feels alone or alienated. The Bali people 
inhabit in cosmological dualism, where good and evil are in a constant, never-
ending struggle. Victory on no part is possible, as it would disrupt the harmony 
of being, which constitutes the foundation of the Balinese cosmology. There are 
numerous rituals and rites that enable an individual to reach harmony. Art, 
including dance and music, is their integral part, as it helps sustain the dialogue 
with spirits and supernatural powers. Rituals are the dominant aspect of 
everyday life on Bali. Ceremonies and religious rites, specified by the calendar2, 
play a key role in the social interactions. With the use of a system of calendars, 
Brahmin priests determine the so called good days, when one can work or 
organise meetings of importance either for the community or for individuals. 
Above all, the division into good and bad days is useful for setting a favourable 
moment for a ceremony. Such calculations are regulated either by the Uku 
system (with a seven-day week) or Wariga. A Pawukon year consists of 30 
Uku3 or 210 days. (Mordowo, 1973; 37) Different days of the week overlap, 
creating different combinations. One of the most important combinations is 
Kajeng Kliwon (the last day of a three-day week overlapping with the last day 
of a five-day week), which takes place every 15 days. It is a good day for 
prayers, therefore numerous religious celebrations take place on this day. 
Kajeng Kliwon is also a very dangerous day, because of the presence of evil 
powers, to which special gifts are offered so that they do no harm.  

The islanders are not compelled to faith; their beliefs help them. The people 
of Bali are aware of the power of rituals. The time when they occur, specified in 
the calendar, as well as the place are significant. The people who are present 
become participants. There are no passive onlookers among the Balinese.  

                                                 
2  There are two different calendar systems on Bali: the lunar (Saka) and Pawukon. In the 
Pawukon cycle, there are 210 days and 10 different systems of the weeks. The length of weeks 
varies from one to ten days. Their names are derived from Sanskrit words for the numbers of the 
days. All types of weeks co-occur, creating a complex system. They come in cycles. The other 
calendar, which has its roots in the Hindi culture, is the lunar calendar, Saka, which consists of 
twelve months in accordance with the moon phases. Each month ends with the new full-moon, 
called Tilem. A very important day is the first day of the tenth month, called Hari Nyepi, as it is 
the first day of the new year at the same time.  
3The names of the Uku are as follows: Sinta, Landep, Wukir, Kurantil, Tolu, Gumbreg, Wariga, 
Warigadyan, Julung manis, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Medangsya, Puyut, Parang, 
Krulut, Mrakih, Tambir, Medangkungan, Matal, Wuye, Manila, Prangbakat, Bala, Wugu, 
Wayang, Klawu, Dukut, Watungunung.  
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In Balinese society, art merges with religion on a daily basis. Music and 
dance have religious functions. They accompany most ceremonies that take 
place in island’s numerous temples. The large amount of temples on Bali is 
institutionalised and gather the majority of population animating it’s social life. 
The temples reflect Balinese Hinduism. They seem ubiquitous. They can be 
seen on rice fields, near the roads, on graveyards, in households, in the palaces 
of royal families, etc.  

Cosmos in the Balinese faith is composed of the following elements: the 
frame of time and space, the matter that exists within this frame and the forces 
that initiate interaction between these elements. (Lenartowicz, 2004; 31) A 
human being is a hybrid of body and soul. The universe is divided into the 
macrocosm, Shiva, and microcosm, a human being. “Vishnu represents absolute 
truth, Brahma-activity, whereas Shiva is the element of darkness, the centrifugal 
force of disintegration, differentiation of potential and destruction. This 
destruction, however, becomes the source of rebirth, the new life.” 
(Jakimowicz, Jakimowicz-Shah, 1982; 239) Cosmologically dualistic Shiva 
transforms the world and becomes its body and soul. He is the Creator and the 
Destructor at the same time. The god Shiva created the world by his dance. He 
is dancing in the very centre of the world. His dance becomes the mediator 
between the opposing forces that constitute existence. According to the beliefs, 
Lord of the Dance dances to sustain the life of the universe and leads to 
salvation. His dance comes from the centre of the universe and from the human 
heart. It symbolises the relationship between time and space.  

Dance is the primary component of the Balinese culture. It creates 
functional-symbolic entities. As a cultural phenomenon, it should be analysed 
and taught in a broader cultural context. Balinese dance is a form of transferring 
cultural content. It is connected with meaning and mythological beliefs. Its 
symbolism functions in semiotic reference with other fields of art, above all the 
gamelan music, with which it forms a common message that results from 
interaction between them and other means of expression. Both music and dance 
are elements of a broader context, in which the characteristic features of the 
traditional relationships between these two elements can be more clearly 
demonstrated. Dance and music gain equal status and supplement each other. 
(Hanna, 2001; 61) They are correlated in the way a dancer and a musician are, 
as they have the same socio-cultural background. In the Baris and Topeng 
dances, the musicians should follow the dancer’s improvisations. The 
relationship between dance and music actually depends on the mutual relations 
between the musician/musicians and the dancer/dancers. These are in turn based 
on the common set of cultural and social norms (Giurchescu, Torp, 1997; 155).  

Dance, being an artefact and a means of communication at the same time, is 
a model of reality. It is hierarchically organised as a whole and its particular 
elements interact between one another. In case of the majority of traditional 
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cultures, including the Balinese culture, the dancer, his or her expression 
through movement, and his or her imagination are limited by the patterns 
imposed by the group. The meaning of the dance is subordinated to its function 
of sustaining social bonds.  

The Balinese dances can be divided into sacred and secular, the latter being 
presently created mainly for the tourists. There are four groups of sacred 
dances: temple dances, ritual dances (very often patriotic, e.g. Baris), Barong 
and Sanghyang.4 Tari Pura (the temple dances) play a very important role in the 
Hindu-Dharma ceremonies that take place a few times in the Balinese calendar. 
This group includes the following dances: Pendet, Gabor together with Rejang 
and Oleg that are performed by girls (in case of Pendet) or women. These 
dances are performed exclusively in temples and the dancers make offerings to 
the gods.  

Sanghyang and Barong are the dances that fulfil both magical and social 
functions in the culture of Bali. The former is a trance dance, preformed to 
overcome illnesses or plagues. Its power can protect the Balinese from evil 
forces and dark magic. The Sanghyang dance can be performed solely by girls 
before menstruation, because the gods can enter only their pure bodies. They are 
usually carried by men around the village. They dance with their eyes closed 
and enter a trans in which they can contact the spiritual world. The Balinese 
believe that a person in a trance can speak for the gods. There are a few types of 
the Sanghyang dance. One of the types, Saghyang Jaran, that is present mainly 
in the Southern Bali, is performed by men. This dance resembles the Javanese 
Jathilan. The dancers hold a wooden or a bamboo horse, imitate the movements 
of the animal and enter a trance, which enables them to purify the village from 
the evil forces. In order to be able to perform a sacred or a magic dance, the 
dancers need long preparations as regards both their body and psyche.  

The sacred Barong Rangda dance is not only a perfect example of the 
Balinese theatre, gamelan music and various dance forms. It is primarily a form 
of integrating society of the Bali island through a magical mystery. In the 
Balinese mythology, Barong is a wild, four-legged totemic animal. Barong is a 
manifestation of good forces; it is a symbol of heaven, a man, a father, a 
guardian. It constantly struggles with the incarnation of evil, Rangda, that has 
great vital powers and is identified with earth, a woman and a mother.  

Nusa Panida, an island South-East from Bali, is believed to be inhabited by 
evil forces and demons that regularly cause trouble to the Balinese, who are 
forced to fight them. The repeated ritual, accompanied by the dances of Barong 
and Rangda, combined with Calonarang, which illustrates the struggle between 
the dark and white magic, has the power to defeat evil. This dance is always 

                                                 
4 The division of Soedarsono. 
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concluded with the Kris dance, in which the dancers influenced by the evil force 
of Rangda begin to attack themselves with daggers (krises). In the end, the good 
prevails, only to be defeated by evil later on. The ritual is completed, the 
harmony of the universe sustained. Music and dance make it possible to sustain 
the harmony of the world, which is essential in the life of every Balinese person. 
This makes teaching dance and music so important. Without it, the ritual could 
not be completed; its continuity would be disturbed and the world would 
descend into chaos. The children and youth that participate in the act of dancing 
assimilate the values that help them discern between good and evil in everyday 
life. The humanistic values facilitate the development of tolerance and respect 
for other people and their dissimilarity, which can be evaluated against the 
background of one’s own culture. It has already been mentioned that there 
exists a close relationship between a dancer’s personality and what he or she 
expresses in movement. Teaching dance from the early formative stages should 
be combined with conscious communicating and assimilating the values that are 
associated with movement. In case of the Bali island, where dance and music 
are placed in the curriculum of the informal educational system, equal treatment 
of the physical and spiritual aspects is crucial. These spheres cannot be 
analysed, let alone taught separately. There would be no point in dancing the 
Sanghyang dance without believing in its power, or putting on the Rangda 
costume without humility and previous spiritual preparation. Depriving dance 
of its spiritual, philosophical and religious character leaves people entangled in 
soulless civilisation. People nowadays live in the global village and start to feel 
alienated in the crowd, with which they cannot communicate. The norms and 
rules of the modern world limit their expression and disturbs the development 
of personality. This causes conflicts.  

The personality of the islanders of Bali is shaped by the constructive dance 
movement that functions as a factor that integrates society. Believing in the 
supernatural powers, the viewer becomes a participant of a given dance event. 
There exist schools of traditional dance and music, yet it is still the tradition-
centred families and the above mentioned village organisations that are crucial 
to teaching tradition.  

Over the centuries, human existence have invariably depended on sustaining 
harmony between good and evil. Dance and music re-create the order of the 
world. A Balinese person remains in a ceaseless dialogue with the invisible, 
supernatural world. He or she makes symbolical offerings and eagerly 
celebrates uncountable festivals that are accompanied by dance and music. 
Rituals are the dominant aspect of everyday life on Bali, while ceremonies and 
religious rites play a key role in the social interactions. In contrary to the highly 
developed regions of the world, on the Bali island dance and music are the 
integral part of life and culture. They have the power to defeat demons and 
bring peace and harmony.  
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These strong believes helped the Bali people survive the suffering during the 
crisis of the terrorist attacks on the Island in 2002 and 2005. The islanders did 
not allow for a victory of evil.  

Dance and music go beyond borders and divisions, therefore they should be 
taught to children, so that they could dance us the peace...  
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ABOUT A MUSICAL INSTRUMENT MENTIONED IN 
“KNIGHT IN A TIGER’S SKIN” BY SHOTA RUSTAVELI 
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GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ 

ABSTRACT 

1. A word Chagana as a musical instrument was mentioned in the poem 
“The Knight in a Panther’s Skin” a masterpiece by a 12th century Georgian 
genius poet Shota Rustaveli.  

2. Georgian scientists and lexicographers give the word several definitions; 
A 18th century 

Georgian writer and lexicographer Sulkhan Saba Orbeliani defined Chagana 
as a song accompanied with musical instruments in his dictionary of georgian 
words. In the dictionary made for “The Knight in the Panther’s Skin” Akaki 
Shanidze, a famous Georgian scientist, Chagana is defined as “castanets”. In the 
modern Georgian dictionary by Sargis Tsaishvili, Chagana is a string instrument. 
David Chubinashvili refers to the Rustaveli work mentioned above and assumes 
that Chagana is both “castanets” and a “string instrument”. 

3. Foreign experts failed to come to an agreement about what exactly 
Chagana is. e.g. according to L. Budagov’s dictionary Chagana is a three string 
instrument, whereas V. Radloff thinks it is both “castanets” and a string 
instrument. The same definition can be found in Martti Räsänen’s etimological 
dictionary.  

 4. What is more the scientists are not unanimous in the word origin either. 
They suppose the word might be turkish, whilst Martti Räsänen supports the 
idea that Chagana as a word has Farsi roots. Turkish scientists are sure that 
Chagana is a purely Turkish word.  

 5. In our opinion the word Chagana is divided into the root-chag-meaning 
noise, according to old Turkish dictionary. Morpheme-ana derives from verbs, 
noun-adjectives and nouns, as a Turkish Language exspert B. Atalay assumes 
(Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme, İstanbul, 1942, p#31). To 
confirm the hypothesis B. Atalay illustrates several examples in his work. e. g. 
at-ana, kav-ana, bas-ana and chag-ana too. 

6. In the Knight in the Panther’s Skin Chagana appears three times with 
another instrument-changi turkish “chenk” which doubtlessly is a string 
instrument of persian origin. we do not think these two instruments were 
mentioned accidentally. There is a collocation “chenku chagana” in the Turkish 
language which means “entertaining, musical evening”. We suppose Rustaveli 
used the collocation with the same meaning. 
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7. We would like to take upon the responsibility and assume that: 1) 
Chagana is not a string instrument, but chenk is. 2) Chagana is castanets or a 
small drum.  

Key Words: Chagana, musical instrument. 

--- 

The musical instrument “Chagana” was mentioned by Shota Rustaveli in his 
“Knight in a Tiger’s Skin” (Verse 101, Line 4, Verse 722, Line 4, and Verse 
1468, Line 3). All three times “Chagana” was mentioned along with another 
musical instrument “Changi.”  

In a dictionary composed by Justine Abuladze for “Knight in a Tiger’s 
Skin”– “Chagana” is the string musical instrument (1,387). It is known that 
"Changi" is also the string instrument and derives from the Persian "Chenk", 
which is proved in Turkish language as well (2,180). Another prominent 
Georgian scientist Akaki Shanidze in his dictionary for “The Knight in a Tiger’s 
Skin” defined “Chagana” as “a stick” decorated with bells, played by its 
shaking and it was used to accompany another musical instrument. (3,450).  

18th Century great Georgian Lexicographer Sulkhan Saba Orbeliani did not 
consider “Chagana” as musical instrument and defined it as the equipment 
needed to play Changi, something like a fiddle (4,816). However, we do not 
think this definition is correct, because in the poem “Chagana” definitely is a 
musical instrument.  

 Georgian Historian Ivane Djavakishvili, after whom Tbilisi State University 
was named, wrote about the above-mentioned instrument, which was also 
mentioned in later literary works as well, f. e. Joseph Zelikhaniani’s “The 
Oldest”, In the 16th c. edition and according to the context, it sounded like 
Changi so it might have been the string instrument (5, 151). He considered 
“Chagana” as a Persian origin word. 

 In a Georgian monolingual dictionary, ”Chagana” is defined as a three-
string instrument and very interesting for us is its Turkish origin (6, 420) as 
mentioned above, there is no unanimous idea among Georgian scientists about 
what exactly ”Chagana” is, a string or a belled instrument. It is worth 
mentioning that Lexicographer David Chubinashvili defined the word as both 
string and a belled instrument (7,430).  

 Neither Turkish nor other countries scientists have the same opinion about 
“Chagana.” In 1977 edition of Turkish-Russian Dictionary ”Chagana” is an old 
musical instrument, nothing is said here about how it looks (2,6). In a big 
Turkish dictionary, the word is defined as a genetically Turkish, also as a bell or 
a castanet (8, 201). In a well-known dictionary by the 19th C. Lexicographer 
Lazar Budagow, “Chagana” is a Turkish word; it is a three-string instrument 
and geographical location Lebanon is mentioned, where local Armenian 
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workers used to dance at Easter under the music (9, 458). Marti Räsänen gives 
two definitions of “Chagana:” 1. a three-string instrument in Lebanon and metal 
hand castanet. He thinks that the word originated from Persian Chagana (10,94). 

In the 1931 edition by D. Magazanik, Turkceden Ruscaga Lugat (40 000 
words) “Chegane” is defined as a small drum. pg.195. 

 We suppose that the word must undoubtedly be Turkish because its root 
chag-as well as its homogen chak-mean noise, chaos or interrupted sound 
(11,136). As for morpheme ana, it is considered by a Turkologist B. Atalay as a 
noun and adjective forming suffixes from verbs and nouns. This opinion is 
proved by several illustrations and the word we are interested in among them. 
At-ana-following; kal-ana-measuring, bas-ana-weighing; bag-ana-sheep skin 
sack and chag-ana- a musical instrument. 

 While working on this article, we found a very interesting book 
“Encyclopedia of the Planet’s Musical Instruments’ ”, where Chagana is 
described in details as the three string musical instrument with seven buttons, 
small round bottom and a longish neck. It was played with a bent fiddle. We 
think, here the most interesting thing is that Chagana has Dagestaninan origin. It 
was really surprising to hear that Chagana was also known in Baltic countries as 
a hammer like instrument (13), which gave food to think not only to us but to 
Turkish scientists as well, but later we worked out a hypothesis. It is known, 
that Turkish origin Khumuks live in Dagestan (Kumik in Russian). They speak 
in Kivcak-Ogusean Turkish language subgroup. These people might have used 
this instrument. Besides, Turkish origin Kharian people live in Baltic countries, 
Litvenia and the instrument might have been used by them. Naturally, the above 
mentioned does not concern the ideas discussed in this article and should be 
discussed separately.  

 As for “Chagana” mentioned in “The Knight in a Tiger’s Skin”– three times 
with another musical instrument Changi, we do not think it might be occasional. 

 There is a very interesting collocation in the Turkish language chenku 
chegane which means Changi and Chagana and has general meaning. It means 
entertainment and a party where music is played (2, 180). We would like to 
mention that in the Georgian language of that epoch mentioning of these two 
musical instruments meant entertainment, having pleasant time, which was 
underlined by the author of the masterpiece. 
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ПРОБЛЕМА РАСШИФРОВКИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ИНДИЙСКОГО НОТОПИСНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 

НАСЛЕДИЯ 5-13 ВЕКОВ. 

MOROZOVA, Tatyana/МОРОЗОВА, Татьяна 
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ 

Индийская классическая музыка в своей основе является культурой 
устной традиции. Тем не менее, она обладает богатым нотописным 
наследием, которое включает в себя уникальные ното-буквенные записи, 
сделанные ещё в 5 - 7вв. и 1 2 - 1 3  веках, а также более поздние и 
современные. Расшифровка ранних ното-буквенных записей 
представляется возможной благодаря единому принципу фиксирования, 
применяемому в индийских системах сваралипи («звукописи») в разные 
времена, в разных регионах. 

История индийской нотописи начинается ещё задолго до нашей эры, 
когда для записи ведийских саман (священных гимнов «Самаведы») 
использовалась знаково-цифровая символика. Позже, то есть 
приблизительно на рубеже или в начале нашей эры, на смену ей пришла 
ранняя ното-буквенная система, ставшая «родоначальной» для всех 
последующих ното-буквенных сваралипи, поскольку все они, по сути, 
являются продуктом её усовершенствования. Это убедительно доказывает 
сравнительный анализ указанного раннего способа фиксации 
музыкального материала и современных детально разработанных ното-
буквенных систем сваралипи на разных алфавитах (деванагари, бенгали, 
томили, телугу). В этой связи правомерно говорить о появлении нотописи 
в Индии не с конца 19 века (как это пытаются утверждать некоторые 
исследователи), а практически с начала нашей эры, то есть 
приблизительно с 5 века, когда появляется первое документальное 
свидетельство существования ното-буквенных записей. 

В качестве подобного документа выступает трактат Матанги 
«Брихаддеши», датируемый 5 - 7  веками нашей эры. Имеющиеся в нём 
ното-буквенные записи определяются автором как прастара, иначе 
сказать 

«разработка» базовых данных джати (которые относятся к древней 
системе гандхареа-сангита и, как полагают, являются прародительницей 
раги). Прастары представлены в виде различных джати-гана. Это 
основанные на джати вокальные произведения, обладающие 
определённой формой и художественными качествами, поскольку 
являются разновидностью сценических песен дхрува. Это свидетельствует 
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о востребовании в те и возможно в ещё более ранние времена нотных 
записей музыкального материала в разносторонних планах и целях. 

Затем в трактатах 11-12 и начала 13 веков практически в той же ното-
буквенной системе приводятся записи различных видов вокальной музыки 
прошедших и последующих периодов. То есть подобная практика записи 
музыки имела место на протяжении столетий. 

Трактат «Сангита ратнакара» Шарнгадевы (созданный в самом начале 
13 века) поражает насыщенностью разнообразных нотных примеров. 
Кроме 18-ти джати-гана, приведённых из трактата Матанги, Шарнгадева 
представляет 36 записей вокальных произведений рагсангит в форме 
акшиптика, относящихся уже к последующему обозреваемому периоду и 
соответственно основанных теперь уже на роге. Акшиптика может 
включать от 6 до 14 кала. Это метрически организованные структуры, 
объединяющие нотную и текстовую строки в единое целое, что 
предполагает неразрывность звука и слова (свара-пада) и формирует 
законченные мелодические фразы. Каждая кала’ отмечается порядковым 
номером, поскольку имеются предварительные указания на повтор или 
прочие замечания, которые следует учитывать во время исполнения. 

Специальные знаки (в виде точки или маленькой вертикальной 
черточки), помещаемые над ното-буквой, указывают на принадлежность 
свары к нижней и высокой октавам. Хотя знаки, указывающие на 
альтерацию свар отсутствуют, но все необходимые указания на степень их 
повышения или понижения содержатся в выше расположенном тексте. В 
нём даётся подробная ладо-интонационная характеристика раги, после 
чего (по традиции) и следует ното-буквенная запись вокального 
произведения, основанного конкретно на этой раге. 

Также предварительно указывается тала (метроритм) со всеми его 
характерными особенностями. В строку выписывается целиком один 
метрический цикл. Каждая основная метрическая единица (матра) 
выписывается отдельно с прибавлением к ното-букве справа 
вертикального знака удлинения (применяемого в алфавите деванагари); в 
случае дробления матры все составляющие её свары выписываются 
плотно друг к другу и знак удлинения не ставится. Всё это способствовало 
большей наглядности нотной записи. 

Попытки определить эти ранние нотные записи как сугубо 
академические и непригодные для музыкального озвучивания, полагаю 
абсолютно несостоятельными. Конечно, эти записи несовершенны, да к 
тому же с течением времени в них «терялись» либо ошибочно попадали 
какие-то свары или знаки, особенно из тех, что обозначали 
принадлежность к октавам. Всё это, безусловно, усложняет расшифровку; 
и потому в отдельных неясных или спорных случаях можно давать какие-
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то предположительные варианты, находить соответствующие 
компромиссы и т.п. Но важно понимать, что это слишком ценный и 
уникальный материал, чтобы его можно было бы игнорировать из-за 
отдельных трудностей в его расшифровке. 

В трактатах, как правило, приводились нотные записи музыкальных 
произведений малых форм; то есть это были не «открытые» 
импровизационные композиции, а законченные «замкнутые» формы гона 
или гити. Они служили своего рода иллюстративным материалом к 
теоретическому описанию раг. Интересно, что для этой цели Шарнгадева 
(так же, как ранее Матанга) брал гити, которые обычно использовались в 
качестве своеобразных прелюдий к отдельным «ключевым» сценам или 
актам драмы. Традиционная схема развития драмы предполагала 
включение пяти основных типов так называемых переходных или 
соединительных эпизодов (сандхи) с исполнением соответствующих 
вокальных композиций. Их символико-поэтическая образность, 
сочетающаяся с мелодико-интонационной выразительностью, должна 
была создавать у зрителей настрой, соответствующий замыслу драмы. 
Таким образом, Шарнгадева справедливо полагал, что в подобных 
вокальных миниатюрах могут довольно ясно проявляться основные 
параметры раги с её интонационными особенностями и характерными 
оттенками расы, раскрывающими её образно-эмоциональную сферу. 

Раса для музыки имеет огромное значение, и концепция расы в музыке, 
безусловно, отличается своей спецификой. Тем не менее, её представление 
в теоретическом плане, то есть в вербальном выражении, выстраивалось 
на терминологии, заимствованной из известной теории «нава раса» 
(«девять рас»), применимой в поэзии и драме. Естественно, что не все 
расы, отражающие типизированные эстетические переживания, были 
столь же характерны для музыки, как и для театра. Однако благодаря 
извечному тяготению друг к другу этих видов искусств, всегда находились 
наилучшие компромиссные варианты. Поскольку рага не должна быть 
«запрограммирована» на нагнетание исключительно пагубных эмоций, то 
расы, настраивающие на гнев, страх, неприязнь и т.п., не могут служить 
единственной или главенствующей эмоциональной основой для раги. Но 
есть немало раг, несущих в себе их оттенки. Чаще всего какие-то сложные, 
возбуждённые или взволнованные состояния выражаются именно 
сплетением нескольких расовых оттенков (и в том числе весьма жёстких). 

Совершенно очевидно, что раги с яркой, многоцветной расой всегда 
представляли особый интерес для театрального искусства (что в свою 
очередь определяло постоянство обратимого взаимно обогащающего 
процесса). В связи с этим можно сказать, что раги, обладающие расой вир 
(бравурной, героической, возбуждающей и т.п.), по многогранности своего 
проявления уступают только рагам с расой шрингар, выражающей чувства 
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любви. Ещё в знаменитом трактате «Натьяшастра», созданном на рубеже 
эр, были определены два основных направления в эмоциональной сфере 
шрингар. Первое, самбхога-шрингар, олицетворяло союз, соитие, 
счастливую любовь, ведущую к соединению, супружескую любовь и т.п. 
Второе, випраламбха-шрингар, выражало чувства разлуки, ожидания, 
обманутой надежды, разочарования и т.д. Оба эти направления до сих пор 
являются основными, но теперь в рагсангит они именуются иначе, как 
шрингар милан и шрингар вирах. И так же как раньше, так и теперь под 
этими условными терминами подразумевается безграничная сфера 
эмоциональных состояний, порождённых чувствами любви. 

Представляя раги и основанные на них гити, автор «Сангиты 
ратнакара» непременно указывает всю присущую раге символику и 
соответствующие расовые категории, а в отдельных случаях приводит 
комментарии, касающиеся непосредственной связи со сценическим 
действием, чтобы дать максимально возможные ориентиры на 
эмоциональную направленность. Так, например, после представления 
основных ладо-интонационных параметров раги Малавапанчама 
Шарнгадева даёт описание её расовой характеристики, в которой 
используются три ключевых термина: випраламбха - как выражение 
чувства разлуки, а также шрингар и хасъя. В данном случае раса хасъя 
явно выступает не как самостоятельная, а как указывающая 
направленность грустных эмоций в сторону надежды на радость любви. 
Этому способствует и символическое покровительство божества, 
носящего имя Кету, по названию одной из планет. Кроме того, 
Шарнгадева называет персонаж (это царский воин) и драматическую 
ситуацию (он в разлуке с любимой), для которой предназначено 
исполнение приводимой далее гити, основанной именно на той раге, раса 
которой соответствует душевному состоянию героя. Вот это описание: 
«царский воин в разлуке с любимой /випраламбха/; под покровительством 
божества Кету, в пении на закате дня усиливается чувство 
устремлённости к радостной любви /хасъя-шрингар/». 

И вот как эта гамма чувств выражается далее в поэтических строках 
гити, наполненных аллегорической образностью: «Царский лебедь 
страдает в разлуке, думая постоянно о возлюбленной; плавая по пруду, он 
взмахивает в отчаянии крышами, устремляясь помыслами к радостной 
встрече с любимой». 

Как в этом, так и во многих других приведённых в трактате примерах, 
наблюдаются интересные образно-художественные параллели в описании 
расы раги и в поэзии гити. Под воздействием художественной образности, 
исходящей от высокой поэзии и драмы, эмоциональная сфера многих раг 
обретала большую рельефность. Также она обогащалась и за счёт 
индивидуального воображения музыкантов, получавших дополнительный 
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импульс от поэтических строф гити и тем более от натъягити из 
известных традиционных музыкально-танцевальных драм (натья). 

Не случайно со многими рагами связывались сочинённые на их основе 
разно-жанровые музыкально-поэтические гити, передававшиеся из века в 
век, к счастью, не только изустно, но и в ното-буквенных записях. И чем 
отдалённее от нас время их создания, тем больше при их изучении 
открывается реальных возможностей проникнуть в глубинные процессы 
развития и неувядающего процветания рагсангит. И если брать во 
внимание непосредственно период 5 - 1 3  веков, то в его материалах 
особенно наглядно отражаются отдельные переходные моменты, 
выражающиеся как в сохранении некоторых положений из 
предшествующей музыкальной системы (гандхарва-сангита), так и в 
очевидных предпосылках для логичных изменений в рамках 
существующей системы, основанной на раге. Именно в этом, то есть в 
постоянном процессе преобразования традиций, а не их отторжения или 
коренной ломки, заключается суть уникальности индийской музыкальной 
культуры, возраст которой исчисляется не веками, а тысячелетиями. 
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TÜRKİYE’DE MÜZİK VE DİL EKSENİNDE  

KÜLTÜREL YOZLAŞMA 

ONUK, Özlem 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET  

Bir toplumun temelini kültür oluşturmaktadır. Bir toplumun yaşayış tarzı, 
tinsel özellikleri, gelenekleri, töreleri, dili, duyuş ve düşünüş birliği, resmi, 
mimariyi, müziği vb. barındıran tüm sanatsal ürünler o toplumun kültürünü 
oluşturmaktadır. Bu kültürel öğelerden dil ve müzik bir toplumun belirleyici 
önemli özelliklerini bünyesinde taşır. Bu iki kültürel öğenin yapısında meydana 
gelen gelişim, değişim ve bozulmalarda da aynı şekilde paralellik 
göstermektedir.  

Araştırma betimsel bir niteliğe sahip olup, konu ile ilgili yazın taranmış ve 
incelenmiştir. 

Araştırmada öncelikle, müzik ve dilin gücüne yer verilmekte; bir toplum için 
önemli bir iletişim, sosyalleşme aracı olduğu anlatılmaktadır. Bu çalışma ile 
Türkçenin, müzik kültürünün, ayrıca sözlü müzikte kullanılan Türkçenin, 
popüler kültür içerisinde öncelikle yozlaşma ve bozulma etkenleri ele 
alınmaktadır. Sanayileşme, göç, popüler kültür ve kitle kültürü kavramları 
içerisinde, Türkçe ve popüler müziklerdeki yozlaşma açıklanarak 
sorgulanmakta, sonuçlara gidilmekte ve çözüm önerileri sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik kültürü, dil, Türkçe, popüler kültür, popüler 
müzik, müzik ve dilde yozlaşma. 

ABSTRACT 

Cultural Degeneration in Türkiye in Terms of Music and Language 

Culture is the basis of a society. All kinds of artistic products that include 
living style, spiritual characteristics, traditions, customs, language, perception 
and attitudes, picture, architecture, music etc. of a society make up the culture 
of that society. Among these cultural elements, language and music constitute 
significant determinant characteristics of a society. The improvement in the 
structure of these two cultural elements is parallel to alterations and 
deteriorations in the same way. 

The study has a scientific quality and the literature about the subject was 
reviewed and analyzed. 

Firstly, the power of music and language was handled in the study; and it 
was conveyed that they were important communication and socialization tools. 
In this study, a degeneration and deterioration factor of Turkish language, music 
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culture and Turkish language used in verbal music within the framework of 
popular culture was studied. Within the scope of industrialization, migration, 
popular culture and mass culture concepts, the degeneration in Turkish language 
and popular music was questioned with explanations, results were derived and 
suggestions for solutions were proposed. 

Key Words: Music culture, language, Turkish, popular culture, music and 
degeneration in language. 

GİRİŞ 

Toplumlarda değişim kaçınılmaz bir olgudur. Heraklitos’un “Değişmeyen 
tek şey değişimin kendisidir” sözüyle evrenin belli bir “oluş” sürecine dayalı 
olarak var olduğunu ve her şeyin değişmeye, harekete mecbur olduğunu açıkça 
ifade etmiştir. Değişim iki yönlüdür. Değişim iyi yönde ise bu bir gelişimdir. 
Değişim kötü yönde ise buna bozulma ve yozlaşma denebilir. Toplumun 
kültürel yapısının iyi yönlü bir değişim ile gelişmesi, olması gereken, 
beklenendir. Ama toplumlararası etkileşim, eskiden güçlü olan toplumların 
lehinde olduğu gibi, bugün de teknoloji ve ekonomiyi yönlendiren toplumların 
kültürel yapıları lehinde bir değişim söz konusudur. Toplumun temel yapısını 
kültür oluşturduğuna göre, bu kavramı ele almakta yarar vardır.  

Kültür, insanoğlunun doğayı denetim altına almak için yarattığı her şey ve 
bütün bu çaba sonunda beliren anlamlar, değerler, kurallardır. Burada maddi ve 
manevi kültür ayrımı ortaya çıkmaktadır. Maddi kültür bütün araç ve gereçleri 
kapsar. Maddi olmayan kültür ise gelenekler, inançlar ve manevi değerlerle 
belirlenir. Hiç şüphesiz maddi olmayan kültürün ardında, belirleyici öğe, maddi 
kültürdür. Maddi kültürün bir parçası olan teknolojinin nasıl kullanılacağını 
belirleyen öğe de ideolojidir. Örneğin atomun parçalanması teknolojik bir 
gelişmedir. Bunun insanın kendi cinsini yok etmek için bomba olarak mı? 
Yoksa elektrik ve ısı olarak insanların mutluluğu için mi kullanılacağı bir 
ideoloji sorunudur. İnsanın yarattığı ideoloji, teknolojiye egemen olmalı, doğayı 
denetim altına almasını sağlayacak birikimi ortaya koymalı, insanlar arası 
sömürünün de her türlüsüne çözüm getirmelidir (Kongar, 1995; 23-24) . 

Kültürel öğeler bir toplumda ya başka kültürlerden etkilenerek devam etmiş, 
ya da başka bir kültürel yapının içine kaynaşmış ve bir bileşik hâlini almış ya da 
o kültürel öğe tamamen başka bir kültürün egemenliğinde eriyip gitmiştir.  

Kültür; toplumun yaşayış tarzı, tinsel özellikleri, gelenekleri, töreleri, dili, 
duyuş ve düşünüş birliği, resmi, mimariyi, müziği vb. barındıran tüm sanatsal 
ürünlerdir. 

Bir milletin dil ve müziği kültürü oluşturan en önemli yapı taşlarından 
ikisidir. Bir milletin dili ve müziğine bakıldığında, o milletin yaşayışı, milli 
değerleri, gelenekleri daha birçok kültürel özelliğine ilişkin bilgiye ulaşılması 
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mümkündür. Bu iki kültürel öğenin yapısında meydana gelen gelişim, değişim 
ve bozulmalarda da aynı şekilde paralellik göstermektedir.  

Dil bir milletin bütününü kucaklayan, birlik ve beraberliği sağlayan bir unsur 
olup, ortak deyimler ve atasözleri ile pek çok zenginliği barındırmaktadır. 
Toplumları peşinden sürükleyen liderlerin ortak özelliklerine bakıldığında dili; 
etkin, anlaşılır, tüm mimik ve jestlerle kullandıkları görülmektedir. Dili en iyi 
kullanan liderlerden biri hiç kuşkusuz Atatürk’tür. O dönemde yazı dili Farsça 
ve Osmanlıca, konuşma ve Anadolu’da geçerli olan dil Türkçe iken, Atatürk bu 
çok başlılığı görerek en önemli devrimlerden biri olan dil devrimini 
gerçekleştirmiştir. 

Türkçenin Gücü 

Atatürk’ün dil devriminin ilk işareti 1930 yılında Arsal’ın bir kitabına 
yazdığı sunuş yazısıdır. Bu yazının her cümlesi dikkatle incelendiğinde, dilin 
Atatürk için ne kadar önemli olduğu anlaşılır. Bu sunuş yazısı, ‘Ülkesini, 
yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı dillerin 
boyunduruğundan kurtarmalıdır.’ cümlesiyle biter. Dil bağımsızlığı ülke, 
ulus bağımsızlığı kadar önemlidir. Türkçe, en önemli kazanımlarını Atatürk 
döneminde Harf Devrimi ve Dil Devrimi ile elde etmiştir. Türkçe, ulusal dil 
niteliği kazanmıştır (Akalın, 2005; 89) . 

Türkçenin ne denli zengin ve kendini zenginleştirme özelliğine sahip bir dil 
olduğunu hatırlamak için bazı özelliklerini sunmakta yarar vardır. 

Türkçe, yapısı gereği yeni sözcük ve terim türetmeye son derece uygun diller 
arasındadır. Türkçenin bir başka özelliği de sadece türetme yoluyla değil, aynı 
zamanda sözcükleri birbirine ekleyerek yeni sözcükler üretme özelliğinde 
olmasıdır. Türkçenin gücünü aldığı kaynakları vardır. Bu kaynaklardan, ses 
yapısından sonra en önemlisi uzun bir tarihsel geçmişe dayanmasıdır. Türkçe, 
konuşulduğu dönemlerin başından itibaren, şu an konuşulan diller yoktu. 
Bırakın bu dilleri, bu dillerin ataları sayılabilecek diller yoktu. Türkçe yazı ve 
bilim dili olarak tarih boyunca kullanıldı. Konuşma dili olarak en az 5000 yıllık 
bir tarihe sahiptir. Türkçe yeryüzünde yaygınlığı en fazla dillerden biridir. 12 
milyon km karelik bir alanda, Türk dilinin çeşitli fonları konuşulmaktadır. 
Konuşan sayısı bütün Türk lehçeleri ile birlikte 200 milyonun üzerindedir. 
Bugün Çince ve Hintçe için daha fazla konuşana sahiptir denebilir ancak tek bir 
Çince ve tek bir Hintçe yoktur. 1980 yılında yapılan bir araştırmaya göre; 
Türkçe bütün fonlarıyla düşünüldüğünde, dünyanın ilk on dili arasında yer 
almıştır. Türkçenin bir başka güç kaynağı, sözcük, deyim, terim ve anlamdan 
oluşan söz varlığıdır. Yazı dilimizin söz varlığı bugün 104 bine ulaşmıştır. 
Dilimizin toplumumuz tarafından az bilinen yanı da diğer dilleri etkileme 
gücüdür. Şu anda biz kullanılan yabancı kökenli sözcüklere bakıp dilimizin etki 
altında kaldığını düşünüyoruz. Ama, diğer dillerde sayısı 12 bine ulaşan 
yerleşmiş Türkçe sözcük bulunmaktadır (Akalın, 2005, 89). 
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Görülmektedir ki, Türkçe sahip olduğu tarihsel birikimle, köklü, 
kullanılabilirliği pratik, zenginliklerini içinde barındıran çok güçlü, sessel 
açıdan da estetik bir dildir. Türkçenin bu kadar güçlü ve güzel bir dil iken 
bugün kullanımındaki kirlenme istenmeyen bir durumdur. Dili olumsuz 
etkileyen faktörler ne olursa olsun, toplumu oluşturan bireylerin doğru dil 
eğitimleri ile dilin korunması, en azından özenli kullanılması için duyarlılık 
kazandırılabilir. Bu konuda uygulanagelen eğitim politikalarının doğruluğu ve 
yeterliliğini tartışması karşımıza çıkmaktadır. Bugün Türkçe, çok fazla yabancı 
sözcüğün ve terimin bulunduğu, toplumun çok kısıtlı kelime haznesi ile günü 
geçirdiği, kısır ve yoz hâle gelmiştir. Bunların nedenleri müziğimizde oluşan 
yozlaşma ile birlikte ele alınacaktır.  

Müziğin Gücü  

Müzik duyulara hitap eden, insanın içsel dünyasına derinliklerine inen, etkili 
bir sanat dalıdır. Melodinin yarattığı büyülü ortam kitleleri peşinden 
sürükleyebilmekte, aynı zamanda toplumun aynası olma özelliği taşımaktadır.  

Toplumda müzik, birey, toplum, ekonomi, eğitim ve daha pek çok şey 
üzerinde etkili olmaktadır. İnsan, anne karnında başlayan duyu organlarının 
gelişimi ile sessel bir ortam içerisinde gelişimini tamamlamakta ve sessel bir 
dünyaya doğmaktadır. İlk önce aile, sonra sosyal çevre ve toplumda öğrenilen 
ninni, türkü ve şarkılarla bireyin müzik kültürünün temeli atılmaktadır. Birey 
sıfır yaşından itibaren ailenin dinlediği radyo, televizyon, internet ve diğer kitle 
iletişim araçlarıyla birlikte büyümekte, bu kitle iletişim araçlarının kullandığı 
Türkçe ve popüler müzik türleri, bebeğin ilk müzik kültürü üzerinde etkili 
olmaktadır. Televizyonun tüm evlere giren, ucuz, zahmetsiz bir eğlence aracı 
olması, kitleleri 24 saat iyi ya da kötü yönde etkilemektedir. Geniş kitleleri 
televizyon karşısında tutmak için pek çok yöntem denenmektedir. Televizyon 
kanallarının reklam gelirlerinin artması ve topluma da sahte gündem 
oluşturması açısından yabancı ülkelerden ithal edilen pop-star yarışması ile 
ilgili ilginç veriler dikkat çekicidir. 

Medya Takip Merkezi’nin araştırma sonuçlarına göre, “Popstar”, 1 Ocak-7 
Şubat 2003 tarihleri arasında, gazete ve dergilerde, tam 680 haber, 335 köşe 
yazısı, 31 ropörtaj ve 2 karikatüre konu olmuştur.  

MTM Medya Takip Merkezi, Ocak başından final gecesi olan 7 Şubat’a 
kadar, hem yazılı basını hem de TV kanallarını incelemeye almıştır. Buna göre, 
medya 38 günde, Popstar ile ilgili tam 1634 tane habere yer vermiştir. 
Haberlerin 1048 tanesi gazete ve dergilerde yer alırken, 586 tanesi TV 
kanallarında yayımlanmıştır. 23 TV kanalını izleme altında tutan MTM Medya 
Takip Merkezi verilerine göre, 14 TV kanalında, 556 kez ve toplam 124 saat 
yarışmayla ilgili haber veya program izlenmiştir. Yarışmanın yayımlandığı 
Kanal D, 38 günde, yarışma da dâhil olmak üzere, “Popstar”a yaklaşık 76 saat 
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yer vermiştir. Kanal D, aralıksız olarak Popstar yayınlamış olsa idi, 3 günden 
fazlasını bu konuya ayırmış olacaktı. (Berrakçay, 2006) 

Televizyon da dâhil olmak üzere kitle iletişim araçları, popüler kültür ve 
kitle kültürü kavramlarını karşımıza çıkarmaktadır.  

Popüler Kültür ve Kitle Kültürü 

Sanayileşmiş toplumların önemli özelliklerinden biri, kitlesel üretimdir. 
Kitlesel üretim, beraberinde kitlesel tüketimi zorunlu hâle getirmiştir. Kitlesel 
tüketim çok boyutlu ve kültürel zenginlikten daha çok, tek boyutlu tüketime 
dönük kitle kültürü içinde hız ve yoğunluk kazanır. Kitle kültüründe, değerlerle 
biçimlenen kültürel zenginlik yerine, tüketimle yönlendirilen kitle kültürü 
egemen olur. Bu kültürde reklâmlar kişilerin sağduyularına değil, tutkularına 
seslenir. Tüketim tutkusunun giderek yoğunlaşması, gerçek ihtiyaçları 
gidermekten daha çok, insanın iç dünyasındaki boşluğun giderilmesine uğraşır. 
Bu tüketme yarışı içinde bilgilerin kirlenmekle kalmadığı gibi, insanların tek tek 
kültürel derinliklerini yitirerek sıradanlaşması söz konusudur. 

Yukarıda söz edilen kitle kültürü, popüler kültür kavramıyla örtüşen bir 
anlamda kullanılmıştır. Bir ürünün, bir sanatın ya da bir müziğin 
popülerliğinden söz etmek için o ürünün ya da sanatın geniş kitlelerde alıcı 
bulması gerekmektedir. Popüler kültür, kendi ekonomisini ve alıcısını yaratır. 
Yine popüler müzikte de bir müzik endüstrisi oluşturmuştur.  

Müziği yönlendiren sektör, dışarıdan bireye yön verir. Bireyin beğenisinin 
altında ise, kültürel arka planın etkisi vardır. Kültürel arka plan, bireyin içinde 
bulunduğu toplumun tarihine gönderme yapan bir kavramdır. Kültürel arka plan, 
toplumsal tüm olayların insanlar üzerindeki etkilerinin bütünüdür. Göç de, 
kültürel arka plan üzerinde etkili sosyolojik bir olaydır. (Akt.: Yıldırım, 2004 
Tekeli,1998). Köyden kente ya da kentten kente gerçekleşen göçün nedenleri 
çoğunlukla ekonomik olup, nedenleri sezonluk göç, tayin ile göç, doğal afetler 
sonunda göç, geleneğe başkaldırı ve terör nedeniyle olan göç şeklinde 
sıralanabilir. Göç gönüllü bir sürgün hareketi, bir kimlik kaymasıdır. Göçün 
müzik beğenisine yönlendirici, güdüleyici etkisi bulunmaktadır  

“Türküler sıla “özlemini” giderirken, kent atmosferindeki endüstriyel 
dinamiğin etkisi ile değişime uğrar. Bağlama, yanında gitar ile icra edilir ya da 
elektronikleşir. Köyden taşınan türküler, içselleştirdiği enstrümanları yanına 
alarak köye döner. Kitle iletişim araçları ile desteklenen popüler kültür, müzik 
içinde tüm değerleri özümseyerek, kendine özgü tarzda geri sunar. Müzik artık 
popüler kültürün içinde standartlaşmış ve üretildiği ortama yabancılaşmıştır. 
Gelenek yavaş yavaş geri dönüşü olmayan, savunulamayan ironi ile popüler 
kültüre eklemlenmiştir.” (Yıldırım, 2004). 

Toplumumuzun büyük bir kesimi, içerisinde bulunduğu düşük yaşam kalite 
düzeyi içerisinde bile isyan etmeyen, kanaatkâr, azla yetinen bir yapı 
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sergilemektedir. Dolayısı ile popüler kültürün ve koşulların ortaya çıkarttığı yoz 
denebilecek müzik türleri için de yine seçmeyen ve ne verilirse yetinen bir yapı 
bizi şaşırtmamalıdır.  

Geniş kitlelere ulaşan popüler müzikten toplumun etkilememesi mümkün 
değildir. Popüler müzik içerinde kullanılan söz unsuru da müziği 
değerlendirirken birlikte ele alınmalıdır. 

Popüler müzik konularını da yine yaşamdan alıyor gibi görünse de göç 
sonrasında yaşanan travmaların ve ekonomik sorunlarla boğuşan toplumun 
olumsuz, karamsar olan “arabesk” ve “fantezi” diye adlandırılan müziğe kucak 
açması normaldir.  

Pop müzik, fantezi, arabesk, pop halk müziği vb. türlerin konuları, yalnızlık, 
ihanet, isyan, kavuşamama, aşk, sevgilinin terki, kötü kader, kötü dünya, intihar, 
ölüm, boşvermişlik, gününü gün etme vs şeklinde sıralanabilir. Bu müziklerin 
şarkı sözlerinin de içerisinde dil kirliliğine yol açan argo kelimeler de çok sık 
kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse: 

“Ayılık var senin hamurunda”  

“Allah belanı versin”  

“Seni anan benim için doğurmuş” 

“Kıl oldum abi” 

“Hüp diye içine çek beni” 

“Pantalonunu sevdim çıkar onu bebeğim” 

 “Batsın bu dünya” 

“Geberiyorum aşkından” 

“Kırıcan mı belimi” 

“Öldürcen mi, çıldırtcan mı”  

“Ayağını yerden kescem senin” 

“Çilek dudaklarına yapışıp kalıcam”  

Gençlerin bu gibi sözlere bel bağladıklarında, bu sözlerin içeriğinin verdiği 
zararın yanında yazma ve söyleme biçimleriyle de hem Türkçeye hem gençlere 
zarar vermekteler. Hele Türkçe için, “Yazıldığı gibi okunur, okunduğu gibi 
yazılır.” biçimindeki bir ezberden fazlası öğretilmemiş gençlerde, bu yazılış ve 
söyleyişlerin asıllarını öğrenmemeye, hatta önemsememeye yol açabilirler. 
Zaten internet iletişiminde, “çetleşme” adı verilen hızlı haberleşmelerde, cep 
telefonu mesajlarında bu biçimde yazmakta olan genç için, garip bir durum 
değildir bu, kendisinin de bildiği biricik yazımdır. Anadilinin yazım ilkelerini 
bile bilmeyen bir gençten, o dili önemsemesini bekleyebilir miyiz? Peki, 
önemsemediği dille doğru düşünmesini, icatlar yapmasını, yaratıcı olmasını 
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bekleyebilir miyiz? İşte, bir çeşit oyun olarak algılanan ve ciddiye alınmayan 
durum, bu kadar tehlikeli sonuçlar doğurabilir. 

Pop içerisinde çok güzel sözlü müzikler de var. Barış içinde, kardeşçe 
yaşayan, acı ve mutluluğu paylaşan, yardımlaşan, sebat eden, erdemli, kendisi 
tokken komşusunun açtığına razı olmayan Türk toplumunun müziği bu 
olmamalıdır. Güzel konuları olan popüler parçaları bulmak olumsuz örneklerine 
göre daha zor olmaktadır. Örneğin: 

“Sev kardeşim elini ver bana” 

“ Hey özgürlük” 

“Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz” 

“İkinci bahar yaşıyor ömrüm” 

“Hepimiz kardeşiz bu öfke ne diye” 

 “Gül döktüm yollarına” 

“Bir başkadır benim memleketim” 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bir ulusu diğer uluslardan ayıran özellikler (dil, müzik, yaşam biçimi, 
değerleri) o toplumun sürekliliği için hayati olduğuna göre, toplumu oluşturan 
her bir bireyin üzerine görevler düşmektedir. Bu her bir bireyin duyarlılık ve 
farkındalık eğitimi almasıyla mümkündür. Bunda eğitimin ve özellikle sanat 
eğitiminin rolü büyüktür.  

Yasaklara ne kadar karşı olsak da bir mekanizmanın bu denetimsiz kültürel 
ortama sınırlama getirmesi gerekmektedir. Hiçbir sansür tartışması bir milletin 
toplumsal, ahlaki değerlerin korunmasından üstün tutulamaz. Radyo televizyon 
üst kurulu, çıkartılacak olan yeni yasa ve yönetmelikler ile denetimi 
mekanizmalarını işletebilir.  

Toplumun her kesimine görevler düşmektedir. İzlenme oranlarının (reyting) 
reklam gelirlerinin yayın akışını, kalitesini belirlediği medyanın işleyişi gözler 
önündedir. Televizyon ve radyo programlarının izlenmesinde, özellikle anne ve 
babaların daha seçici olmaları gerekmektedir. Radyo ve televizyonlardaki bozuk 
Türkçe ve hoş bulmadıkları müzik ve programlarla ilgili olarak herkes, e- posta 
ve telefonlarla tepkilerini TV kanallarına ve RTÜK’e doğrudan iletmelidirler.  

Temiz dil ve müziğe dikkat çekmek ve kamuoyu oluşturulması için sivil 
toplum örgütleri ile birlikte hareket edilerek kampanyalar açılabilir. Medyada 
‘suyunu boşa harcama” gibi olumlu güzel kampanyalar dil ve müzikteki 
yozlaşmanın durdurulması için de başlatılmalıdır. Toplumun bilinçlenmesi yine 
de eğitimle mümkün görünmektedir. Eğitim, sanat ve kültür politikaları Atatürk 
İlkeleri temelinde yeniden oluşturulmalıdır.  
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Türkçe ses bayrağımızdır. Bu bayrağı herkes tertemiz taşımalı, müzik 
içerisinde de bu bayrak kirletilmemeli, gelecek kuşaklara temiz bir şekilde 
teslim edilmelidir. 
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FASIL ŞARKICILIĞI AÇISINDAN 
TÜRK MAKAM MÜZİĞİ’NDE SÜSLEMELER 

ÖZBİLEN, N. Özgül-AYANGİL, Ruhi 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

GİRİŞ 

Hem repertuarı hem de üslup özellikleri bakımından kültürümüz içinde 
önemli bir yere sahip olan Türk Makam Müziği repertuarı, bazı istisnai 
girişimler dışında 20. yüzyılın başlarına kadar nota kullanılmadan, meşk silsilesi 
ile hafızalarda muhafaza edilerek günümüze kadar ulaşmıştır.  

– Bu repertuar, Ali Ufki (1650), Kantemir (1700), Nâyi Osman Dede 
(öl.1730), Abdülbakî Nasır Dede (1756-1812) ve Hamparsum’un (1813-1815) 
geliştirdikleri nota sistemleri yanında, Muzıka-i Hümayun’un kuruluşu ile 
benimsenen Batı notası yardımıyla tespit edilmiştir. 

– II. Meşrutiyet sonrası (1908) makamsal nota yayıncılığı gelişmeye 
başlamış, Notacı Hacı Emin Efendi (1845-1907), Şamlı Selim, Şamlı İskender, 
Şamlı Tevfik (1901/1920 yılları arasında), Muallim İsmail Hakkı Bey (1866-
1927), Notacı Melekzet (Mustafa Nuri) Efendi, Udi Apet, Onnik Zadoryan, 
Mûsikî-i Osmanî Cemiyeti, Darüttalim-i Musikî Neşriyatı, Fahri Kopuz ile 
Darülelhân kuruluşunun Rauf Yekta Bey başkanlığındaki nota yayın faaliyetleri 
birbirini takip etmiştir. 

– Günümüzde resmî kurumlar bağlamında kullanılan Makam Müziği 
repertuarı ise Rauf Yekta Bey ve Arel-Ezgi-Uzdilek’in geliştirdiği nazariyat ve 
notalama yöntemi temel alınarak son yüzyıl içinde notaya alınmıştır. Ancak, 
Türk Makam Müziği repertuarının notaya alınmasıyla, eserlerin bütün 
özelliklerinin gözlemlenmesine imkân veren bir yazı biçiminin oluşmadığı veya 
oluşturulamadığı görülmektedir.  

Nota yazısı kullanımı yaygınlaşmadan önce, eserler, icracıların tarzlarına ve 
eserler üzerindeki tasarruflarına göre şekillenmiştir. Böylece icracıların 
hafızalarındaki eserlere ekledikleri, çıkardıkları, değiştirdikleri melodik ve 
ritmik, unsurlar, müzisyen kuşaklar arasında kurulan adeta gizli bir bağ ile 
sonraki kuşaklara aktarılmaya başlanmıştır.  

Eserler üzerinde icracıların kişisel tasarrufları, bazı müzik bilimcilerce, 
eserlerin bozulması olarak yorumlansa da, daha ziyade icracılar arasında bir 
icracılık ustalığı, sanatlarındaki yetkinliğin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir.  

Bu noktadan hareketle, Türk Makam Müziği nota repertuarında bir eserin 
farklı icra kanallarından geçerken büründüğü şekillere nazaran birden fazla 
farklı biçimde yazıya geçirilmiş örneklerine rast gelmek ve bu tür farklı 
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yazılımlar yüzünden “eserin aslı budur” tartışmalarına tanık olmak, olağan bir 
görünüm arz etmeğe başlamıştır.  

– Bu durumda, kullanılan nota yazım sisteminin elliptic (bazı özellikleri 
yazıya geçirmeyen) özelliği sebebiyle prescriptive (kesin tanımlayıcı) özelliğin 
çoğu nota metninde yansıtılması mümkün olmamış, bu yüzden her eserin üslûp 
farklılıklarına göre yazılmış birçok değişik biçimi varlığını sürdürerek gelmiştir. 
Günümüzde hâlen birçok nota metni, icra edilmekte olan eserin sadece ana 
hatlarını gösteren genel bir yol haritası olma özelliğini bünyesinde barındırır.  

Türk Makam Müziği’nde nota yazısının kesinleşmemiş yani, aynı eserin 
farklı nota edisyonlarında farklı biçimlerde notaya alınmış olması, müzikal bir 
çeşitlilik getirmekle birlikte, Türk Makam Müziği’nde standardizasyonu 
zorlaştırmakta ve bu da Türk Makam Müziği eğitiminde önemli sorunlara yol 
açarak, icra ve Üslup birlikteliğinin sağlanamaması ve müziğin ulusal ve 
uluslararası dolaşımının güçleşmesi problemini doğurmaktadır. 

İcracıların bu genel müzik hatlarına kendi üslûp özelliklerinden kaynaklanan 
biçimlerle gerçekleştirdikleri tasarrufların Türk Makam Müziği’nde bugüne 
değin üzerinde gerekli itina ile durulmayan ve ayrı bir bilgi hanesi olarak 
belirlenmeyen “süsleme elemanları” oldukları ileri sürülebilir.  

Bir müzik yazısının, enstrüman ya da insan sesini ilgilendiren süsleme 
elemanları ile zenginleştirilmesi, farklılaştırılması, örneği esasen Batı 
müziğinde de görülen ve zaman içerisinde müzik bilimi içinde bir bilgi kolu 
hâline getirilmiş olan bir olgudur.  

– Müzikbilim bakımından, tarih boyunca kaydedilen süslemeler üç alana 
ayrılabilir:  

1. Tamamıyla yorumcunun doğaçlamasına bırakılan süslemeler.  

2. Bazı stenografik işaretlerle gösterilen belirli süslemeler.  

3. Notaya yazılmayan süslemeler. 

Süsleme ve süsleme elemanları konusundaki belli başlı tanım ve 
kabullenişlerden yola çıkarak, müzikal bezemelerin melodiyi canlandırmak ve 
melodiyi genişletmek işlevlerinden söz edilebilir. Bu işlevlerin yerine 
getirilmesinde yorumcunun “doğaçlama tekniği”ne başvurduğu genellikle 
kabul edilir. Bu doğaçlama sürecinde bezeme olarak bilinen “basmakalıp 
ezgisel figürler veya kümecikler” ya orijinal notanın yerine geçerler ya da 
orijinal notaya eklenirler.(Apel, 1956) Bir diğer tanımlama uyarınca süslemeler, 
içgüdüsel yolla ezgiye “dekoratif” amaçla eklenen öğelerdir. 

Türk Makam Müziği’nde bu süsleme elemanları gerek çalgılar, gerekse 
insan sesi bakımından çeşitli görünümler, duyumlar biçiminde gerçekleştirilir 
ve algılanırlar. Özellikle fasıl geleneği içinde biçimlenen çalma ve söyleme 
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tarzları Türk Makam Müziği süsleme elemanlarının gözlenmesi bakımından 
önemli bir zenginlik alanıdır.  

Türk Makam Müziği okuyuculuğunun, gerek toplu, gerekse solo icraların 
tümü itibariyle “Fasıl Şarkıcılığı” olarak adlandırılması, makam müziğimizin 
esasen bir “Fasıl Müziği” oluşundan kaynaklandığı düşünülerek kullanılmış 
yeni bir terimdir. İlk defa bu terim YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 
kuruluşu (1999) sırasında Prof. Ruhi Ayangil tarafından kullanılmıştır: 

– “Fasıl Şarkıcılığı terimi, Türk Makam Müziği’ni büyük formlardaki 
eserleri seslendirme kudretine, teknik bilgi donanımına ve ustalığı sahip 
icracıya verilen isimdir.” (Ayangil, 2006) 

Batı müziğinde Barok şarkıcılığı, opera şarkıcılığı, lied şarkıcılığının 
birbirinden farklı üslûplar oluşundan yola çıkılarak uzmanlık alanlarına ayrılışı 
gibi “Fasıl Şarkıcılığı” teriminin de Türk Makam Müziği repertuarını büyükten 
küçüğe bütün formlarıyla bir bütün olarak icra edebilecek özelliklere sahip 
icracılar için kullanılması kabul görmüştür. Bu görüşle, toplu ses ve saz icraları 
ile biçimlenen koro okuyuşları yanında, solo insan sesi ile yapılan icraların 
tümü de “Fasıl Şarkıcılığı” kapsamında kabul edilebilir.  

Fasıl şarkıcılığı eğitimi içinde klasikten günümüze kadar gelen bir repertuar 
mevcuttur. Fasıl okumak işi bir üslûp, bir tarz, bir kabiliyet gerektirdiği için bir 
şarkıcının kudreti, fasıl müziğini hakkıyla icra edip edememesi ile bağlantılı 
olmalı ve bu eğitim anlayışı çerçevesinde hareket edilmelidir. 

Eski deyimle hanende (Osm.), günümüz Türkçesiyle fasıl şarkıcılarının 
sahip oldukları sanat gücünü ortaya çıkarmak ve ustalıklarını vurgulamak 
maksadıyla, farklılaşma adına icralarında ortaya koydukları süsleme 
elemanlarının “süsleme” olarak algılanması doğaldır ki, bu, müziğimiz üzerine 
bilimsel araştırmaların sıklıkla yapılmaya başlandığı günümüzün meselesidir. 
Türk Makam Müziği’nde süslemeler, yüksek icra gücüne sahip icracılar 
tarafından bilinçli olarak veya alışkanlıkla –nota dışı bezeyişler olarak– 
kullanılagelmiştir.  

Yorumcunun alanını belirleyen, icracının sanat gücünü temsil eden süsleme 
elemanları ve notada olmayan ilaveler, Türk Makam Müziği notalarında sıklıkla 
yer bulmamış; en sık kullanılan işaret, tekli çarpma notalarından ileri 
gidememiştir. Ancak bu çarpmaların bile tam olarak hangi nota ile bağıntılı 
olduğu ya da değerinin ne olduğu çoklukla belirgin değildir.  

– Eser icrası sırasında yapılan vibratolar, grupettolar, glissandolar ya da 
portamentolar ise çoğunlukla notaya yazılmamış ve sınırlı örnekler dışında da 
el’an yazılmamaktadır.  

Bu özelliğiyle sesle yapılan süsleme elemanlarının tanımlama ve sınıflamayı 
zorlaştırıcı, anonim bir karakter taşıdıkları gözlemlenmektedir. Bu zorluk, fasıl 



 568 

şarkıcılığı eğitiminde, çalgı eğitiminden daha belirgin biçimde gözlemlenebilir. 
Bir çalgının yapısal özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle, süsleme 
elemanlarının ne şekilde icra edilebileceği daha açıkken, vokal müzikte bu 
durum, insan sesinin sahip olduğu geniş olanaklar, esneklik ve ses tiplerinin 
çokluğu nedeniyle daha karmaşık ve çeşitlidir. 

Süsleme elemanlarını bu anonim karakterlerinin ayrıştırılarak belirgin 
kılınması, karşılaştırmalı bir müzikbilimsel çabayı gerektirdiği kadar, besteciler 
bakımından da özel bir önem sarf edilmesi gerektiğini düşündüren bir husustur.  

– Sadettin Kaynak, Osman Nihat Akın, Bimen Şen, Suphi Ziya Özbekkan, 
Yorgo Bacanos, Artaki Candan, Zeki Arif Ataergin gibi yirminci yüzyıl 
bestecileri, eserlerinde süsleme elemanlarını notada olabildiğince göstermek 
endişesini taşımış, böylece hançere kıvraklığını hedefleyen motiflerini, belirgin 
melodilerle ve açık şekilleri ile notada gösterme yolunu tutmuşlardır.  

Süslemeler konusunun nazarî olarak yeterince işlenmeyişi ve icra üslupları 
ile ilgili yazılı kaynakların azlığı, Türk Makam Müziği icra eğitimininde önemli 
ölçüde belirlenmişliklere ve eğitimde birlik sağlanamamasına neden olmaktadır. 
Eğitim ve dolayısıyla icradaki bu eksiklik, bu konularda tarihsel ve 
sınıflandırmaya elverişli yaklaşımların belirlenmesine yeterince imkân 
vermemektedir.  

Türk Makam Müziği’nde Süslemeler 

Yüzyıllar boyunca meşk yoluyla aktarılan, yatay bir hareket çizgisi izleyen 
heterofonik (çeşit seslilik) yapısından kaynaklanan melodik hatların 
ayrıntılarında gizli olan sırları ile “üslûp ve ifade müziği” olarak da kabul edilen 
Türk Makam Müziği, bütün formları ile icra edildiğinde bir Fasıl Müziği 
sayılabilir.  

Eser icrası sırasında irticalen yapılan süsleme elemanlarına izin veren 
dinamiklerin en yoğun görüldüğü türler arasında gazel (sözlü taksim) sayılabilir 
ve söz konusu bu vokal form fasıl şarkıcılığı eğitiminin başat konusudur. 

İnsan sesiyle yapılan süslemenin elde edilmesinin, enstrüman üzerinde 
yapılan süslemeden bile daha zor ve çetrefil olabileceği varsayılabilir. 
Hançerenin kıvraklık özelliğine bağlı olarak insan sesinin yaptığı süsleme, 
enstrümanın yaptığına göre daha az belirgin, hatta çok kere süsleme olduğu dahi 
vurgulanmadan yapılmış bir süsleme gibi algılanabilir. Gerçekte asıl melodi ve 
süsleme arasındaki ayırımı ayırt edebilmek insan sesinde her zaman mümkün de 
olmayabilir.  

Esasında, “süsleme teknikleri ve doğaçlama” Türk Makam Müziği’nin 
geleneksel eğitimi olan “meşk”in temel öğelerinden birisidir. Bir eser meşk 
esnasında süslemeler ve doğaçlamalarla birlikte öğrenilir. Eserin toplulukla ya 
da solo icrası, eserin sevinçli ya da hüzünlü oluşu, cümle başlarının, cümle 
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tekrarlarının, cümle sonlarının nasıl süslenmesi gerektiği, yani süslemelerin 
daha fazla ya da daha az yapılması gereken durumlar da meşk yoluyla öğrenilir.  

Kullanılan nota yazısının musikinin özelliklerini tam olarak yansıtamaması, 
her icrada icracının yorumunun eseri yeniden ortaya çıkardığı gelenek sebebiyle, 
yirminci yüzyıldan önce notaya alınmış olan çoğu eserin tam doğru olarak kabul 
edilemeyeceğini beraberinde getirmiştir. Bu yüzden eserlere versiyon ve üslûp 
bazında sübjektif gözle bakılması bir zorunluluk halini almıştır.    

Fasıl Müziği’nin önemli bir dinamiği olan hareket / sürat unsurunun işin 
içine girmesiyle seste virtüozite özelliği elde edilir. Bununla birlikte müzikte bir 
renklilik yaratma çabasının da, süsleme elemanlarının giderek yaygınlaşmasına 
sebep olduğunu düşünülebilir. Şüphesiz, çoğu zaman icracılar: “Ben burada bu 
süslemeyi yapıyorum”, diyerek süsleme elemanlarını kullanmamaktadırlar. 

Günümüzde Türk Makam Müziği’nin giderek daha az ve yüksek icra gücüne 
sahip olmayan icracılar tarafından icra ediliyor olması, Fasıl Müziği icrasında 
da kendini göstermekte; müziğin süsleme elemanlarının katkısıyla yarattığı 
özgürlük alanının kötü, zevksiz kullanımlar sonucu müziğin bozulmasına, 
yozlaşmasına yol açtığı gözlenmektedir. Böyle durumlarda –yorum adına– icra 
edilen eserin bütünlüğünün bozulması kaçınılmazdır.  

Yorumcunun artistik özelliklerinin yanında teknik bilgiye de sahip olmasını 
gerektiren süslemeler aynı zamanda, fasıl müziğinin dinamiğini ortaya 
çıkarmaya yardımcı olan elemanlardan biridir. Süsleme elemanlarının kullanılış 
biçimi ve sıklığının eserin aslından zaman içinde uzaklaşıldığı ya da icrada bir 
kakofoni unsuru olarak algılanabildiği gerçeği her zaman ince bir sınır olarak 
icracının karşısında durmaktadır. 

Eserlerin hangi oranda süslenmesi gerektiği konusu kaliteli bir icra açısından 
büyük önem taşımaktadır. Özellikle toplulukla yapılan icralarda süslemelerin 
seçilmesi ve icra bütünlüğünün sağlanması zor ve aşılması gereken bir konudur. 
Süslemeleri seviyeli bir sanat anlayışı içerisinde ve icranın bütünlüğünü 
bozmamak suretiyle yapmak gereklidir. Her sanatkâr aklına geldiği gibi süsleme 
yaptığında, bu müzik icrasını ve anlayışını bozar. Müziğin ifade edilişi sırasında 
süslemeler titizlikle kullanılmalıdır.  

Türkçede müzikle ilgili yazılı kaynakların azlığı ve Türk Makam Müziği’nde 
süslemelerin tarihsel boyutlarıyla kategorik olarak incelenip yorumlanmasına 
yönelik çalışmaların henüz ele alınmamış alanlardan biri olmasının yanı sıra, 
müzik tarihi içinde önemli yer tutan edvarlarda ve tezkîre, biyografi, 
seyahatname gibi müzik dışı yazılı kaynaklarda müziğin icra teknikleri ve 
müzik pratikleri ile ilgili çok az bilgiye rastlanılmaktadır.  

Pedagojik ve kuramsal amaçlarla hazırlanmış eserlerde, süslemeler hakkında 
yazılmış kapsamlı çalışmaların sayıca az olması da süslemelerin bilinçli 
kullanımını ve süsleme terminolojisinin gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir 
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unsur olmuştur. Zira, kullanılan az sayıdaki süsleme işaretinin yanı sıra, bu 
işaretlerin çoğunun isimleri de Türkçeye yabancı dillerden geçmiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

1. Türk Makam Müziği sesli kayıt tarihinin teknik analizinin yapılması 
müzik kültürünün korunabilmesi-gelecek kuşaklara doğru, bilimsel yollarla 
aktarılabilmesi için gereklidir. 

2. İcraların karakteristik özelliklerini yansıtan süslemeleri ortaya çıkarılması 
ve bilimsel çalışmaların çoğalması, zenginleşmesiyle, Makam Müziği icrasına 
ait açıklayıcı bir teknik dil oluşturulabilecektir. Oluşturulacak süsleme 
elemanları terminolojisi ile icralardaki süsleme elemanlarının tespit edilebilecek, 
dönem ve icralara göre süsleme elemanlarının nasıl farklılaştığı gözlenebilecek, 
değişen icra tarihi dönemleri belirlenebilecektir. 

3. Türk Makam Müziği eserlerinin notaya alınmama geleneği ve notaya 
alınma güçlüğüne rağmen, bilimsel metodlarla elde edilecek sonuçların 
sınıflandırılması ile icra ve üslup özellikleri tespit edilebilecek, fasıl şarkıcılığı 
ekolüne bağlı olan farklı yorumların analiz edilmesi, farklı üsluplara sahip 
icracıların kullandıkları teknikleri tanımlamak ve bu icraların sistemleştirilmesi 
ile bilimsel çalışmaların çoğalması mümkün olabilecektir. Böylece hem Makam 
Müziği söylemeyi farklılaştıran meselelerin ortaya çıkarılması hem de farklı 
icra ekollerinin tespitine imkân verecektir. 

4. Süsleme elemanlarının teknik karşılıklarının ortaya çıkaran bilimsel 
metodların yazılması ile Türk Makam Müziği eğitiminde standartizasyonun 
sağlanması ve Türk müzikbilim çalışmalarının nitelik kazanması mümkün 
olabilecektir. 
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POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU 
SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK 

ÖZDEMİR, Sinem 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ  

ÖZET 

Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlayan 
batılılaşma ve modernleşme düşüncelerinin ışığında gelişen, sanayileşmeye 
başlayan Türkiye’de buna bağlı olarak her alanda olduğu gibi sanat ve müzik 
alanında da yeni arayışlar, değişimler, çeşitlenmeler oluşmuştur. 

Bu dönemde değişmeye ve popülerleşmeye başlayan Türk müziği, 
Cumhuriyet müzik politikaları doğrultusunda eğitim müfredatından kaldırıldığı, 
radyolardan yasaklandığı sancılı bir sürece girmiştir. Devlet Batı müziği 
temeline dayanan halk müziği öğelerinin kullanıldığı ulusal müziği resmi müzik 
politikası olarak benimserken halk tercihini geleneğinden gelen müziklerden 
yana kullanmıştır. 

Bu sürecin en önemli bestekarlarından Sadettin Kaynak, döneminde 
geleneksel müziği kolay yazılır ve kolay anlaşılıp dinlenir bir kalıpla halka 
sunmuştur. Türk müziğinin geleneksel tavırdan popüler tarza geçişinde en 
önemli bestekârlardan biri olan Sadettin Kaynak, aldığı geleneksel müzik 
eğitimi ve bu eğitimin üzerine kurduğu icracı ve besteci kimliği ile Türk müzik 
hayatı için hem dönemin sosyolojisini tanımlaması açısından hem de Türk 
müziğinin geleneksel tavırdan modernleşme sürecine nasıl geçtiğinin 
gözlenmesi açısından önemli bir yer tutmaktadır.  

Bildiride; popülerleşme süreci içerisinde Türk müziği, geleneğin popüler 
tarza dönüşmesinde en önemli bestekârlardan biri olan Sadettin Kaynak’tan 
yola çıkılarak incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Türk müziği, popülerleşme, Sadettin Kaynak. 

ABSTRACT 

Turkish Music During the Period of Popularization and a Composer of 
this Period: Sadettin Kaynak 

New searches, changes and diversities were formed in art and music as well 
as in all other fields in Türkiye due to the modernization and industrialization 
process of the country originated in last era of the Ottoman Empire and the first 
years following the foundation of the Turkish Republic. 

Turkish Music, which was in the process of changing and popularizing in 
this period, had many difficulties with the new policies of the Republic on 
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music which meant the removal of Turkish music from the curriculums and the 
ban of Turkish music on the radios. The Government adopted an official policy 
on national music which based on western music and contained the elements of 
folk music. As for the public, they chose the traditional music.  

Sadettin Kaynak, one of the most important composers of the period, 
presented the music in a form that is easy to write, understand and listen. As 
being one of the leading composers of the Turkish music during its transition 
process from the traditional to the popular, Sadettin Kaynak, his traditional 
education on music and his identities as both performer and composer which 
based on this very education are significant to observe for a better 
understanding of this transitional period. 

In this research, the Turkish Music during the process of popularization is 
going to be investigated in the pursuit of Sadettin Kaynak, who is one of the 
most significant composers of the period.  

Key Words: Turkish music, popularization, Sadettin Kaynak. 

---  

“Popüler”, başlangıçta Latince “popularis” ten türeyerek “halka ait” 
anlamına gelen, hukuki ve siyasal bir terimdir.16.yüzyılda örneğin popüler 
hükümet terimi, halk tarafından kurulan ve yürütülen bir siyasal sistem 
anlamına gelmektedir. Ama aynı zamanda, aşağı (low) ya da değersiz (base) 
anlamları da vardır. Sonradan hakim olan “yaygınca tercih edilen ya da çok 
beğenilen”i ifade eden modern anlamlarının içinde ise, “beğenilmek için hesaplı 
bir çaba” yı barındırmaktadır. Ancak 19. yüzyılda, “bayağı ve beğeni için 
hesaplılık” anlamları da devam etmiş olmasına rağmen, popülerin tanımında bir 
perspektif değişikliği olmuş ve halkın üzerinde bir güç kurmak isteyenler 
açısından değil, halk açısından olumlu bir kavram olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Bugün hakim olarak kullanılan diğer biçimde ise, popüler terimine 
tüm anlamlar örtüşmektedir. Popüler kültürün “halk tarafından kendileri için” 
anlamı ise, tüm bunlardan değişik ve 18. yüzyılda Herder’e dayanmaktadır 
(Özbek, 2000; 82). 

Oxford sözlüğüne göre Popüler kelimesi ilk defa 1573 yılında kullanılmıştır. 
O dönemlerde “anlam, tad ya da sıradan insanlar vasıtasıyla” anlamlarına gelen 
popüler kelimesi müzikte ilk defa 19. yüzyılda kolay anlaşılan ve kolay yazılan 
müzikler için kullanılmıştır ve klasik müzik dışında kalan her türlü müzik bu 
başlık altında toplanmıştır. Pop kelimesi, popülerden kısaltılmış bir kelime 
olduğu için birçok zaman bu iki terimin aynı anlamı karşıladığı yanılgısına 
düşülmüştür. Hâlbuki “pop müzik” terimi daha ticari bir amaç güden ve 
çoğunlukla gençleri hedefleyen müzikler dizisi için kullanılırken, “popüler 
müzik” teriminin sınırları daha geniş ve belirsizdir. Pop müzik, popüler müzik 
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teriminden kısaltılarak 1950’li yıllardan başlayarak gençleri hedefleyen 
müzikler dizisini anlatmak için kullanılmıştır (Solmaz,1999; 89). 

Türkiye’deki popüler müzik süreci ve konumuz Türk müziğinin 
popülerleşme sürecine bakılmak istendiğinde ise Cumhuriyet Dönemi’nin de 
politikalarına yön veren Osmanlı’nın son dönemine hatta Tanzimat öncesine 
gitmek gerekmektedir. Osmanlı Devleti, 18. yüzyıla kadar genel olarak 
Avrupa’daki gelişmelere uzak kalmıştır. Hâlbuki Avrupa, 16. yüzyıldan itibaren 
Rönesans hareketleri ile bilim-teknik alanında, edebiyat ve güzel sanatlarda, 
coğrafi keşiflerle ekonomik alanda hızla gelişirken; bilim ve teknikteki bu 
gelişmelerden askeri alanda da yararlanmaya başlayınca savaş alanlarında da 
üstünlüğü ele geçirmiştir. Avrupa Devletleri ile girdiği savaşların çoğunda 
yenilen, sürekli toprak kaybeden Osmanlı, öncelikle yalnız askeri alandaki bu 
üstünlüğü kabul etse de zamanla üstünlüğün salt bundan ibaret olmadığını 
algılayıp ıslahat hareketlerine ardından da Avrupa’nın bilim ve tekniğini ithal 
etme yollarına gitmiştir. Sonrasındaysa bu batılılaşma hareketi küçük bir alevin 
körüklenmesiyle durdurulamaz bir yangına dönüşüp hızla her alana yayılmıştır. 
Devlet kurumları, eğitim kurumları, kılık kıyafet gibi mekansal, kurumsal ve 
görüntüsel bu değişim zamanla yaşayış biçimleri, gelenek görenekler, zevk ve 
inanç anlayışını da etkilemeye başlamıştır. Öncelikli olarak kurumsal alanlarda 
düşünülen batılılaşma sonrasında bu çizgide kalmayıp sosyal ve kültürel olarak 
da Osmanlı İmparatorluğu’nu ardından da Türkiye Cumhuriyeti’ni etkilemiştir. 
Birçok sanat dalında olduğu gibi belki hepsinden daha da fazla olarak müzik de 
bu değişimden payını almıştır. Hiç bir alt yapısı yokken Batı müziğine 
kazandırılan bu resmiyet Cumhuriyet döneminde kızışacak olan Batı müziği-
Türk müziği münakaşalarına da zemin hazırlamıştır.  

Osmanlı’da 1826’da Mehterhane’nin kapatılıp, Muzıkay-ı Humayun’un 
kurulması müzikal açıdan bir kırılma noktası olmuştur. Muzika-yı Humayun 
bando ile birebir tanımlanır hâlini zamanla aşmış Enderun’da bir musiki bölümü 
hüviyetine kavuşmuştur. Bando, koro ve orkestraya doğru II. Abdülhamit 
döneminde ve ardından Cumhuriyet sonrası oluşumlara yön vermesi adına bu 
şekilde bir gelişim süreci devam ettirirken; Muzika-yı Humayun’a Türk müziği 
bölümü de eklenmiştir. Bunlardan biri Fasıl heyetleri bir diğeri de müezzin ve 
sermüezzin bölümleridir. Fasl-ı Atik ve Fasl-ı Cedid olarak ikiye ayrılan Fasıl 
heyetlerinde Fasl-ı Atikde klasik fasıl icra edilirken; Fasl-ı Cedid keman, kanun, 
ney, ud gibi Türk musikisi enstrümanları ve mandolin, flüt, trombon, zil, 
kastanyet gibi Batı musikisi sazları ile hanendeleri buluşturan, repertuarları Batı 
musikisi ses sistemine nispeten daha yakın makamlardan peşrev, saz semaisi, 
şarkılar, köçekçeler ve oyun havalarının armonize edildiği eserlerden oluşan ve 
elinde bagetle bir şefin yönettiği bir fasıl topluluğudur. Fasl-ı Cedidlerin bu 
icrası çok basitte olsa geleneksel müziğin batı sazlarına göre yapılan ilk 
armonize çalışmasıdır (Aksoy,1985; 1217) . 
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Batı musikisine olan ilgisi ile tanınan Abdülmecid zamanında İstanbul’da 
tiyatro salonları açılmış, opera ve operetler sunulmuş, Avrupalı ünlü 
müzisyenler de bu dönemde sarayda konser vermeye gelmişlerdir. Yine aynı 
dönemde özellikle uzun süre sarayda yaşayan şair ve bestekâr olan Leyla Saz’ın 
anılarından öğreniyoruz ki kadınlardan fanfarlar ve orkestralar kurulmuştur. 
Musikiyi icra ediş şekil kural ve yaşantıları sınırlı olan kadınlardan kurulu bir 
bando, Batı musikisine olan özden kopuk yüzeysel bakışın önemli 
örneklerindendir. 

Abdülmecid’den sonra tahta çıkan Abdülaziz ise Batı musikisi için kuru 
gürültü tabirini kullanıp, bu müzikten pek hoşlanmazken; Mısır ve Avrupa 
gezilerinden döndükten sonra Batı musikisine yaklaşımı yumuşamış, ordu ve 
donanmaya verdiği önem itibarı ile özellikle bandonun güçlendirilmesi ve 
gelişmesine çok önem vermiştir. Bu dönemde Dikran Çuhacıyan (1836-1898) 
ilk operet tiyatrosunu kurmuş, operet ve opera bestelemiştir. Onu Kemani 
Haydar Bey (1846-1904) takip etmiş, tek sesli olan eserleri daha sonra Macar 
Tevfik Bey tarafından armonize edilerek orkestralaştırılmıştır. Bu geleneğin 
devamı daha sonraki yüzyıllarda Kaptanzade Ali Rıza Bey ve Muhlis Sabaattin 
Bey’de görülmektedir. Türk operet sanatının en iyi örnekleri ise 1868’de Güllü 
Agop’un Gedikpaşa Tiyatrosu’nda başlattığı büyük bir ekiple sunulan 
operetlerde görülmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında kantoların ilk örnekleri 
de karşımıza Güllü Agop yönetimindeki Gedikpaşa Tiyatrosu’nda çıkmaktadır 
(Aksoy,1985; 1223). 

Kelime anlamı İtalyanca şarkı söylemek olan “Cantare” den gelen kantolar, 
İstanbul’a 1870 tarihinde gelen gezginci bir tiyatrodan alınmıştır. Bu tarihten 
sonraysa sahnede dans ederek şarkı söylemek için yazılmış şarkılara, bunları 
geleneksel müzik türlerinden ayırmak için, yeni bir tür ismi olarak “kanto” adı 
verilmiştir. Melodi, güfte, form ve tavır olarak apayrı bir hüviyette olan kantolar 
oyunlardan ayrı olarak programın ara bölümlerinde hem oyuna bir renk katmış 
hem de seyirci çekmiştir. Aslında kanto, seyirci çekme amacı gütmesi ve ticari 
kaygı taşıma hissiyatı ile de ortaya çıkmış bir tür olması itibari ile popülerleşme 
sürecinde oldukça önemli bir konumda yer almaktadır. Gerek icra şekli gerek 
amacı bakımından ele alındığında popüler şehir kültürünün ilk popüler müzik 
örnekleridir.  

II. Abdülhamit dönemine gelinirse; çok küçük yaşlardan beri Batı musikisi 
ile haşır neşir olan Abdülhamit, tam bir Batı musikisi tutkunu ve 
savunucusuyken bir o kadar da Türk müziğinden hoşlanmayan hatta küçümser 
bir tutum sergilemektedir. Sarayda daimi bir opera ve operet takımı dahi 
kurdurmuştur. Tabii bu takımlar, çoğunluğu İtalyan olan yabancılardan 
oluşmaktadır. Aslında Batı müziğine yönelindiğinden beri mevcut olan birçok 
formunun aksine en gözde olan, en çok merak edilen, zaman emek ve para 
harcanan Batı müziği türü operadır. Hatta Cumhuriyet döneminde de bu kanı 
devam ederek ulusal konuları içeren bir opera yazılmasının Musiki Devrimi için 
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ne denli önemli olduğuna inanılmıştır. Tüm bu ilgi alaka ve öneme zıt bir konu 
vardır ki, hiçbir padişah döneminde Türklerden oluşan bir opera topluluğu 
kurma düşüncesi ve girişimi olmamıştır. Bu düşünce nispeten Muzika-yı 
Humayun’da bando ve orkestralarda kısmen görülmüş ve bando uzantısı olarak 
kurulan kurumlarda yetişen musikiciler sivil kurumlarda çalışma ve öğrenci 
yetiştirme imkânını elde etmişler ve Cumhuriyet dönemindeki müzisyenlerin 
çoğunun hocası olmuşlardır. 

1908 II. Meşrutiyet’e kadar musikide batılılaşma hareketlerine bakıldığında 
doğal olarak Türk musikisinin saraydaki gücünün azaldığı söylenebilir; fakat 
buna karşılık seviyeli bir Batı musikisi zevki ve kültürü de empoze 
edilememiştir. Saray çevresinde çok küçük bir kesim dışında, halk Batı 
musikisini şenlik ve eğlencelerde sergilenen bir musiki türü olarak görmektedir. 
Padişahlar da her iki müzik türü arasında belli bir denge ve uyum 
sağlayamamışlar hep bir tarafta olma ve bir tarafı tutma eğilimine girmişlerdir.  

 Batı musikisi faaliyetlerine önce II. Mahmut’un ardından da Abdülmecit’in 
ilgi ve desteği ilk dönemlerde saraydaki Türk musikicilerini fazla etkilememiştir. 
II. Mahmut döneminde çoğu III. Selim saray ve ekolünde yetişmiş pek çok 
değerli sanatçı ile Türk müziği klasik devrinin son dönemini yaşamaktadır. 
Özellikle II. Mahmut’un hayranlığı ile bilinen Hammamizade İsmail Dede 
Efendi en güçlü eserlerini vermektedir. Ancak Batı musikisi ilgisinin arttığı 
dönemlerde, 1839’lar gibi, Dede artık daha az eser vermeye başlamıştır. Batı 
musikisi ilgi ve sevgisi yoğun olan padişahlar zamanında ise Dede başta olmak 
üzere pek çok büyük bestekâr saraydan kaçmıştır. Özellikle 19. yüzyılın ikinci 
yarısında daha yoğun görülen bu kopmalarla bu sanatkarlar daha ziyade saray 
dışındaki yalılara konaklara yönelmişlerdir. Bir diğer yönelim de 
Mevlevihanelere olmuştur. Bu kurumlar sarayın yüz çevirdiği büyük usta ve 
genç yetenekler için birer sanat merkezi ve okulu olmuşlardır. Kısaca “saraydan 
indim şehre dönemi” başlamıştır. Bu yüzyılda görülen bir diğer göç alanı da 
Mısır olmuştur. Mısır, II. Meşrutiyet’e kadar birçok musikiciyi ağırlamış onlara 
maddi manevi destek vermiştir. Dede Efendi, Veli Dede, Enderuni Ali Bey, 
Şekerci Cemil Bey, Lavtacı Andon bunlar arasındadır. Cumhuriyet döneminde 
de pek çok müzisyenin komşu ülkelerle bu yakınlaşmaları sürmüş, Şam ve 
Bağdat’a icracı ve öğretici olarak da musikiciler gitmişlerdir. Tüm bu yakın 
ilişkiler sonucunda oluşan ortak melodi paydasında buluşan bu musiki, Türk 
musikisinin radyoda yasaklanması üzerine halkın yönlendiği müzik türü olacak 
ve yine boşalan sinema sektörü ve konumuz Sadettin Kaynak ile yakından 
ilişkili film müzikleri bahsinde de sık sık rastlanılacaktır. 

Tabii ki Türk müziğindeki eser, makam, form ve usul anlayışlarında da 
değişimler olmuştur. 18. yüzyıl sonlarında klasik üsluba bağlı Tanburi İshak, 
Hacı Sadullah Ağa gibi bestekârlar daha lirik daha hareketli eserler vermeye 
başlamışlar, daha sonra Küçük Mehmet Ağa, III. Selim döneminde Dede Efendi 
ve Şakir Ağa bu eğilimi devam ettirmişlerdir. Tanburî Emin Ağa saz eserlerinde 
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o güne kadar hiç görülmemiş olan eser içerisinde usul değiştirmiştir. Bu 
dönemde en dikkat çeken konulardan biri pek çok yeni makam terkip 
edilmesidir. Bu makamların bazıları kullanılmamış, bazıları yalnız kağıt üstünde 
kalmışken hâlâ yaygınlığı süren Sultanıyegah, Evcara, Şevkefza, Neveser gibi 
makamlar bu dönemde düzenlenmişlerdir. İlk kez prozodi kaygısıyla bestelerde 
usul değişiklikleri yapılmış; örneğin zencir usulünü oluşturan usullerin yerleri 
değiştirilmiş veya eksik bırakılmıştır. Konumuz açısından en önemli 
hususlardan bir ise şarkı formunun daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasıdır. 
Bu şarkılar dönemin klasik üslubunun çok dışına çıkmasa da saraydan şehre 
gidiş yolunda halka ulaşmada ve musiki sevgisinin artmasında da etken 
olmuştur. Tabii ki pek çok eserde de Batı musikisi etkileri görülmektedir. 
Dede’nin ‘Yine bir gülnihal’i, ‘Görsem seni doyunca’sı gibi. Yüzyılın sonlarına 
doğru ise artık klasik dönem tamamen son bulup şarkı formu dönemi 
başlamıştır. Klasik üslubun ağır anlatımından sıyrılmış, sade, kolay anlaşılır, 
halka daha yakın olan şarkı formunun kapısını ardına kadar açan en önemli 
bestekâr Hacı Arif Bey (1831-1885) olmuştur. Güfte, söz, melodi, usul 
kullanımıyla geçmişten tamamen bağımsız yeni bir yenilik getirmiş ve yüzlerce 
örneğini ortaya koymuştur. Romantik veya Neo klasik de denilen bu dönemde, 
artık eserlere saray musikisi denilemezken, tam tersi aslında klasik usluba bir 
tepkidir. Söz yapısı ana teması daha kişisel, çoğu divan şiirinden değil, Üslup 
daha samimi ve duygusaldır. Türk musikisi için artık bestecilik tamamıyla şarkı 
formuyla sıkışıp kalmış ve bu form tüm musikiye hakim olmuştur. Diğer 
formlar, usuller hatta yavaş yavaş belli makamlar bir kenara bırakılmıştır 
(Aksoy,1985; 1228).  

II. Meşrutiyet’ten sonra musiki konak, yalı, tekke gibi kapalı ortamlardan 
sıyrılıp konser salonlarına taşınmaya başlanmıştır. Fonograf ve gramofonun da 
çoğalması ile halkın musikiyle yakınlaşma imkânları çoğalmıştır. Bakıldığında 
çok geniş bir yelpazede farklı müzik türleri aynı farklılıktaki dinleyiciye 
ulaşmıştır. Klasik fasıl musikilerinden şarkılara, eğlenceli oyun müziklerine 
senfonik orkestra musikisine farklı zevklere seslenebilen bir piyasa oluşmuştur. 
19. yüzyılda hafif şarkılar, köçekçeler, Rumeli türküleri belki bu konuma 
konulabilirken; artık 20. yüzyılın ilk çeyreğinde tamamen ticaret ve kazanç 
amaçlı bestelenmiş piyasa şarkıları ortaya çıkacaktır. Genel icra tarzını da 
etkileyen bu piyasa ile asıl deformasyon başlamış belki de ileride yasaklanma 
sürecine girecek olan Türk müziği için nedenler oluşmaya başlamıştır. 

II. Meşrutiyet’le musiki eğitim alanı da genişlemiş orta dereceli okullarda, 
meslek okullarında, yabancı özel okullarda eğitim planları Batı veya Türk 
musikisini de kapsamış ayrıca bu dönemlerde sayıları iyice artan cemiyet, 
dernek, icra topluluğu ve meşkhane gibi oluşumlarda da musiki eğitimi 
verilmiştir. Saraydan kopan bir çok iyi Türk musikicisi de özel derslere 
yönelmiş; bu derslere saray bando orkestrası ve fasıl heyeti hâline gelen 
Muzıkay-ı Humayun’da artık ihtiyaç duyulmadığından görevlerine son verilen 
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yabancılar da katılmıştır. Sarayın musiki örgütü artık bir konservatuvar 
hüviyetinden uzaklaştığından yeni ve çağdaş bir konservatuvar ihtiyacı da 
kendini göstermektedir (Kaygısız, 2000; 172).  

Cumhuriyet Dönemi öncesi en büyük musiki hareketinden biri olarak 
Darülbedayi’nin kurulması gösterilebilir. Klasik musikiyi yaymak, 
unutulmaktan ve bozulmaktan kurtarmak, asıllarına uygun olarak notaya almak 
gibi pek çok güzel amaca hizmet etmek için kurulan musiki bölümü maalesef 
savaş yıllarının zor ekonomik koşulları nedeniyle 1916 yılında kapatılmıştır. 

Musiki eğitim öğretimindeki bu boşluğu doldurmak amacıyla bu sefer de 
1917 yılında Maarif Nezareti “Darülelhan” adlı bir musiki okulu açmıştır. 
Başına Vezir Ziya Paşa getirmiştir. İstanbul’un işgaline kadar birçok 
müzisyenin ders verdiği kurum işgalden sonra kapanıp Eylül 1923’te bu kez 
bünyesine bir de Batı müziği eklenerek yeniden kurulmuştur. Ulusal musiki 
konservatuvarı niteliğindeki ilk devlet okulu Darülelhan’da, Darülelhan 
Mecmuası adıyla bir dergi ve plaklar yayınlanmış, klasik eserler notaya alınmış, 
Anadolu’da halk türküleri derleme çalışmaları başlatmıştır. Cumhuriyet’in ilk 
üç yılına kadar faaliyetini sürdüren Darülelhan, Türk ve Batı musikilerini ikinci 
kez aynı çatı altında buluşturmuş, akademik ortamda yan yana getirmiştir. Her 
on beş günde bir Şark ve Garp musikilerine ait konserler verilmiş, bu konserlere 
memleketin aydınları, üniversite öğrencileri ve yeni yetişen gençler davet 
edilmiştir (Deren, 2002; 98). Bu bağlamda şayet bu kuruluş yaşatılsa aynı 
akademik çatı altında buluşan bu iki musiki türüne çok şey kazandıracakken 
maalesef 1926 yılında Türk musikisi bölümü tamamen kaldırılarak doğrudan 
Batı konservatuvarı hâline getirilmiş Türk musikisinin eğitim ve öğretimi 
yasaklanmıştır.  

1926 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın eski sistemi değiştirmeye karar 
vererek toplanan “Sanayi Nefise Encümeni”nin (Güzel Sanatlar Kurulu) 
okullardan “alaturka müzik” dersini kaldırma kararı alması; Cumhuriyet 
yıllarında Türk musiki eğitiminin kaldırılıp yerine Batı müziği eğitimi 
konulması, özellikle 1926–1927 yılları gazetelerinde bolca tartışılmıştır. Kurul 
üyelerinden İsmail Hakkı Baltacıoğlu 1934’te yayınlanan bir makalesinde 
“Alaturca musiki irtica musikisidir, ona müdahale etmek lazımdı.” (Deren, 2002; 
98) demektedir. Cumhuriyet yönetiminin, Cumhuriyeti eskiye ait gelenek ve 
akımlardan koruma zihniyeti ve kültür yapısını şekillendirirken başta müzik 
olmak üzere sahne sanatlarını modernleştirme ve çağdaşlaştırma anlayışı ile tüm 
bu yasaklama ve son verme eylemlerini sergilemektedir. Bu amaçları 
gerçekleştirmek için de eğitim kurumlarına ihtiyaç duyulduğundan 1926 yılında 
Darül Elhan hem isim hem de anlayış olarak Konservatuvar olarak 
değiştirilmiştir. Türk musikisi çalışmaları Milli Eğitim Bakanı Mustafa 
Necati’nin imzasını taşıyan 12 Ocak 1926 tarihli bir yazıyla durdurulmuş; 
durdurulan bu çalışmaların, İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Muhittin 
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Üstündağ’ın çalışmalarıyla “Tarihî Eserlerin Tasnif Heyeti” adı altında devam 
etmesi sağlanmıştır (Katoğlu, 2000; 447).  

Görüldüğü gibi Türk musikisi için 1826’da Mehterhane’nin kapatılıp, 
Muzıkay-ı Humayun’un kurulması gibi 1926’da da tam 100 yıllık bir süreç 
sonucunda yine bir yasaklama ile Musiki Devrimleri başlamıştır. II. Meşrutiyet 
sonrasında her iki müzik türünü aynı akademik çatı altında birleştirip bir denge 
ve sentez yaratma anlayışı maalesef Cumhuriyet müzik politikaları ile hiç 
bağdaşmamıştır. Devletin tuttuğu kolladığı ve koruduğu taraf çok açıktır; fakat 
bundan önceki padişah anlayışları gibi taraflı olmasa da destek verme ya da 
kendi hâline bırakma politikası değildir. Hem destek çekilmiştir hem de ne 
yapsam da unuttursam anlayışı benimsenmiştir. Musikisinin eğitim öğretiminin 
yasak olması süreci 1976’ya kadar tam elli yıl sürdürülmüştür.1920’li 30’lu 
yıllarda, kısa bir süre sonra o da bu yasaklamalardan nasibini alacaktır ama 
radyo hariç tüm kurumlarda Türk musikisi kaldırılmıştır. Halk arasında da bir 
ikilik oluşmuştur. Halkın geniş bir kesimi Türk musikisi dinleyip, konserleri 
takip etmektedir. Eğlence sektöründe zaten bu musikinin icraları hakimdir. 
Bülent Aksoy’un kültürel ikilik olarak tanımladığı bu durum sonunda iki karşıt 
grup meydana gelmiştir ki bu çatışma: “Alaturka-Alafranga” çatışmasıdır. Artık 
bir musiki eseri türü, formu, ezgisi, bestesi ne olursa olsun ya Alaturka’dır ya da 
Alafranga. 

Siyasî bir nedenle kararlaştırılsa da 1925’te tekke ve zaviyelerin 
kapatılmasına ilişkin yasa ile geleneksel dini musikide çok özgün bir yere sahip 
olan tekkeler kapatılmış ve bu müzik pratiği de kaybolmuştur. Meşk usulü ile 
aktarılan bilgilerle ve usta çırak ilişkisiyle biçimlenen öğretilerle dinsel bir 
ritüelin yapıldığı bu mekanlara özgü bu musiki yok olmaya yüz tutmuştur. 
Burada önemli bir sorun da tekke kökenli bu müzisyenlerin işsiz kalmasıdır. 
Daha önce “Saraydan indim şehre” örneğindeki müzisyenlerde olduğu gibi 
kapatılan bu tekkelerdeki müzisyenlerin çoğu başka iş olanakları aramışlar ve 
bu imkânı da piyasada bulmuşlardır (Tekelioğlu, 1999; 147).  

Dinî kökenli bu müzisyenlerden biri de Sadettin Kaynak’tır. 1895 yılında 
İstanbul’da doğan ve henüz dokuz yaşındayken hafız olan Kaynak, Hafız Melek 
Efendi, Hafız Şeyh Cemal Efendi, Kazım Uz, Neyzen başı Emin Dede gibi çok 
önemli hocalardan musiki meşk etmiş ve hafız ve hanendeliği yanında en 
önemli vasfı olan bestekârlığa 31 yaşında başlamıştır. 

Sadettin Kaynak, Ali Rıza Avni’ye dikte ettirerek kaleme aldırdığı 
biyografisinde şöyle demiştir: “Evlat, benim için ilerde yazacağın veya senden 
isteyecekleri tercüme-i hâlim (hayat hikâyem) için yazılanların başına ‘Hafız’ 
demeyi, sakın unutma”. Henüz dokuz yaşında hafız olan Kaynak için “hafızlık”, 
O’nun musikiyle olan bağını da teşkil etmesi bakımından çok önemlidir.(Şen, 
2003;43). Sadettin Kaynak, “hafız hanende” kuşağının son önemli temsilcisidir. 
Bu yüzyılın başında Sami, Osman, Aşir gibi büyük ustaların varlığıyla doruğa 
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ulaşan bu gelenek Cumhuriyet ile değişime uğramış, başta Münir Nurettin 
olmak üzere hafızlık geleneğinden geçmemiş yeni bir okuyucular kuşağı 
yetişmiştir. Hafızlar çoğunlukla cami musikisi alanında eğitilip, başta gazel 
olmak üzere ve diğer din dışı repertuarı kendi çaba ve çalışmaları sonucunda 
öğrenmişlerdir. Sahne çalışmaları yapan, konserler veren hafızlara pek 
rastlanmamıştır. Halk bu hafızları “canlı olarak” ancak camilerde dinleme fırsatı 
bulmuştur. 

Hafız Sadettin Kaynak İstanbul Müftülüğünün emriyle, 1928 yılında ikinci 
imamlığını yaptığı, Sultanselim Camii başimamlığına 1500 kuruş aylıkla 
atanmıştır. Bu yıllar sanatçının Columbia firmasına peş peşe plaklar yaptığı 
konserler verdiği yıllardır. Musiki çalışmalarının yoğunluğu ve giderek artan 
ünü sayesinde İstanbul’un her yanından mevlit, mukabele gibi işler için davetler 
aldıkça, ikinci imamlık görevini bırakarak Sultanselim Camii’nden uzaklaşması 
bazı şikayetleri beraberinde getirince resmi görevinden istifa etmiş ve musiki 
çalışmalarına ağırlık vermiştir. Ancak yirmi yıl geçtikten sonra Sultan Ahmet 
Camii imamlığına gönüllü olarak talip olmuş, sevdiği imamlık görevini, 
İstanbul’un en güzel camilerinden birinde noktalama olanağını bulmuştur (Ünlü, 
1999; 2-3). 

Sadettin Kaynak, smokini ve papyonu ile Paris ve Berlin başta olmak üzere 
pek çok Avrupa kentinde konser veren; operetten revüye, gazelden fasıla pek 
çok türe ilgi duyan farklı bir din görevlisi ve hafızdır. Her iki görevini de belirli 
çizgilerle birbirinden ayırmış ve saygın bir çizgide tutabilmiş, aslında bu 
noktada eleştirmekten ziyade övgüyle karşılanması gereken bir Cumhuriyet 
aydını ve sanatçısıdır (Ünlü, 1999; 3). Sadettin Kaynak, bestekârlıktan önce 
kendini musiki severlere başarılı bir gazelhan olarak taş plaklarla tanıtmıştır. 
Sanatçı Pathe, Columbia ve Odeon firmalarına farklı pek çok musiki türünü 
içeren elli kadar plak yapmıştır. Okuduğu eserler; gazeller, Kur’an, ezan, salat 
ve durak gibi dini formlardan, din dışı musikide klasik bestekârların büyük 
formda eserlerinden şarkılar, türküler, mersiyelerden operet parçalarına kadar 
çok geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Yurt içi ve yurt dışında hanende ve 
gazelhan olarak sahneye çıkan Sadettin Kaynak, Darüttalim-i Musiki topluluğu 
ile Berlin’de konserler vermiştir. Bunun yanı sıra ilk plak doldurduğu Pathe’nin 
düzenlediği bir konserde, Denizkızı Eftelya, Sadi Işılay, Yorgo Bacanos ve 
Aleko Bacanos ile Paris’te sahneye çıkmıştır (Şen, 2003; 66). 

Sadettin Kaynak Columbia firmasınca yaptığı dinî plaklara Türkçe ezan ile 
18856 sayılı plağa Isra ve Al-i İmran surelerini Türkçe olarak okumuştur. 
Kaynak, yakın dönemimizin en tartışmalı konularından, 1929 yıllarında 
gündeme gelen daha sonra 1950’li yıllarda Demokrat Parti tarafından 
yasaklanan Türkçe ezanı seslendirmiştir. 

Cumhuriyet’in Batılılaşma yönündeki inkılaplarına ve dolayısıyla musiki 
inkılabına yön veren en önemli isimlerden biri tabii ki Cumhuriyet’in kurucusu 
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Mustafa Kemal’dir. Mustafa Kemal’in Türk musikisine ilişkin bilinen ilk 
yorumu 9 Ağustos 1928 yılında yapmış olduğu Sarayburnu konuşmasıdır. Bu 
konuşma ardından Mustafa Kemal’in musiki inkılabının önünü iyice açan, hız 
kazandıran yorumu ise 1 Kasım 1934’te yaptığı meclis açılış konuşmasıdır: 

“Arkadaşlar, güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü 
ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bana kalırsa, bunda 
en çabuk ve en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir. Bir ulusun yeni 
değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir. Bugün 
dünyada dinletilmeye yeltenilen musiki, bizim değildir. Onun için o, yüz 
ağartacak değerde olmaktan çok uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal ince 
duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak; onları 
bir gün önce genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak, bu 
yolda ‘Türk Ulusal Musikisi’ yükseltilebilir, evrensel musikide yerini alabilir. 
Kültür İşleri Bakanlığı’nın buna değerince önem vermesini, kamunun da bunda 
ona yardımcı olmasını dilerim...” (1961; 378) 

Bu konuşma 1928 konuşmasından çok daha fazla ses getirmiş 3 Kasım 1934 
tarihinde İçişleri Bakanlığı’nın emriyle Türkiye Radyosu’nun yayınlarından 
Türk musikisi tamamen çıkartılmıştır. Radyo, yayınladığı müzik programları 
nedeniyle ‘hars ve müzik terbiyesini’ yozlaştırmakla, radyo yöneticileri ise 
‘gayrimesul kuvvet vaziyetinde halkın kafasında hükümran olmak istemekle’ 
suçlanacaklardır. 26 Kasım 1934’te toplanan Musiki Komisyonu izlenecek 
müzik politikaları bakımından radyodan sonra, plak vasıtasıyla yahut umumi 
mahallelerde çalınan alaturka musikinin kaldırılmasının çarelerini arayacaktır 
(Deren, 2002; 98). 

Müzik reformu tartışmalarının gündemde olduğu dönemlerde Cumhuriyet’in 
Batılılaşma yönündeki inkılaplarına ve musiki inkılabına yön veren ikinci isim 
olarak dönemin etkili ideologu Ziya Gökalp gösterilebilir. Gökalp’in 1923 
yılında yayınlanan Türkçülüğün Esasları adlı kitabı Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kültür alanında uygulamaya koyduğu bir zorunlu Doğu-Batı sentezi 
siyasetlerinin el kitabıdır (Tekelioğlu, 1999; 147). Gökalp uygarlığın 
evrenselliği yakalamakla mümkün olacağını ve Osmanlı Klasik Müziği’nin eski 
uygarlıkların etkisinde olduğunu ve Türk ulusal kimliği oluşturabilecek sanatsal 
ağırlığa sahip olmadığını savunmuştur Bu bağlamda Gökalp musiki için de 
Halk müziğinin kültürümüzün, Batı müziğinin ise yeni uygarlığın müziği 
olduğunu kabul etmiştir. Ulusal müzik de bu ikisinin birleşip kaynaşmasından 
meydana gelecektir. Böylelikle hem ulusal hem de Batılı bir müziğe 
kavuşulacaktır.  

 6 Eylül 1936 tarihine kadar süren yasaklı süreçte halka çoksesli müziği 
sevdirmek için, gerek radyolarda gerekse kamusal tüm alanlarda çoksesli Batı 
müziğinin örnekleri dinletilmeye başlanmıştır. Halkevlerinde müzik kursları 
açılmış, bedava konserler verilmiştir. Bir buçuk yıl süren bu dönem çok daha 
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kapsamlı ve sürekli bir denetim sistemine dönüşüp sürekli bir sansür 
mekanizması yaratmıştır. ( Tekelioğlu, 1999; 147). 

1934’te uygulamaya konulan bu kararla birlikte insanlar radyolarının 
kanallarını Mısır ve Arap Radyolarına çevirmişlerdir. İşte bu yönelim daha 
sonraları pek çok sosyal bilimciyi Arabesk müzik kültürünün köklerinin 
aranacağı yer olarak burayı işaret etmeye sevk etmiştir. 

Radyonun uyguladığı yayın siyasetleri çerçevesinde, yayınların en az 
dinlenildiği saatlere ve frekanslara konulan Türk Musikisinin 50’li yıllar itibari 
ile bu kurumca desteklenir hâle gelmesinde en büyük neden halktır. Halkın bu 
müzik türüne olan ilgisi yayın saatlerini arttırmış, bu müzik sanatçıları için 
kadrolar açılıp eğitim verilmeye başlanmıştır. Aslında tüm bunlar musiki 
inkılabının gerçekleştirilemediğinin en büyük göstergesidir. Halk ne sentez 
doğrultusunda Türk müzisyenler tarafından bestelenen çok sesli yapıtlara ne de 
klasik Batı müziği örneklerine büyük ilgi göstermiştir. Aksine daha önce de 
belirttiğimiz gibi halk özellikle Arap müziği yayınlarını aramaya başlamıştır.  

II. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla hem film endüstrisi durmuş hem de 
çevrilmiş filmler yurda gelemez olmuştur. Mısır yoluyla Türkiye’ye gelen 
Amerikan filmleri Türkiye’ye Mısır Sineması’nın ürünlerini de getirmesi ile 
“Arap filmleri” gösterimi başlamıştır. Gösterime ilk giren film “Aşkın 
Gözyaşları” çok rağbet görüp seyircinin ilgisini fazlasıyla çekince 1938 yılında 
Basın-Yayın Genel Müdürlüğü bu filmlerin müziklerinin Arapça söylenmesini 
yasaklamış ve ardından da “Adaptasyon” şarkılarının oluşmasına neden 
olmuştur. Arap filmlerindeki şarkılar ya konularına göre yazılan yeni şarkılarla 
ya da doğrudan üstlerine Türkçe sözler yazılarak seslendirilmeye başlanmıştır. 
Bu adaptasyon şarkıları bestelemek de dönemin tekke kökenli ve işsiz 
bestecileri için bir iş alanı oluşturmuştur. Adaptasyonun sivrilen ismi çok 
yetenekli bir besteci olan Sadettin Kaynak’tır. Orhan Tekelioğlu’nun tanımıyla 
Sadettin Kaynak bir besteci olarak ilk popüler müzik yıldızımızdır (Tekelioğlu, 
1999; 150). 

 Dönemi içerisinde Sadettin Kaynak, dönemin sosyal yapısı ile ilişkisini 
canlı ve diri tutmaya çalışan bir besteci ve icracı olmuş ve özellikle 1930’lu 
yıllarda başlayan film müzikleri ile tanınıp popülerlik kazanmıştır. (Beşiroğlu, 
2003; 110). Sadettin Kaynak’ın 1926 yılında başlayarak sürdürdüğü bestekârlık 
hayatında tanınması ve sevilmesinde en önemli süreç olan film şarkıları 
besteciliğinde, O’nun Türk filmleri ve Mısır filmlerine yaptığı türküler, şarkılar, 
fanteziler ülkenin pek çok yerinde gösterilmeye başlayan filmler aracılığı ile ve 
sonrasında da dönemim ünlü ses sanatçılarının seslerinden plaklar ve eğlence 
mekanlarında seslendirimleriyle geniş serilerde halka ulaşmıştır. Müziğin 
yayılmasını sağlamıştır. Sadettin Kaynak’ın tespit edilen 669 eserinden 218’i 
film müziklerinin sözlü repertuarına aittir. Kaynak 10 adet Türk filmine 59, 47 
adet Mısır filmine de 159 eser bestelemiştir. Yerli filmlerden “Allahın Cenneti”, 
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yabancı filmlerden de “Leyla ile Mecnun” filmlerinin müzikleri ile film 
sahasında ilk bestelerini vermiştir. 

Kaynak’ın çoğu film şarkılarının sözlerini, filmin konusu ile ilgili bir içerikle, 
şair Vecdi Bingöl yazmıştır. Bu eserlere bakıldığında geleneksel şarkı 
formundan daha uzun oldukları görülmektedir. Geleneksel şarkı formlarının 
sürelerinin 3, 5-4 dakika ile sınırlı olduğu düşünülürse, yabancı filmlerde şarkı 
için ayrılan süre daha uzun olduğundan formun dışına çıkmak ve şarkıyı 
dolayısıyla da güfteyi uzunca tutma zarureti doğmuştur. Ancak bu şekilde 
filmin orijinal musikisinin boşluğu doldurabilmiştir. Fakat verilen eserlere 
bakıldığında bir boşluk doldurma anlayışının yanından bile geçmeyen çok 
sanatlı örnekler ortaya çıkmıştır. Bu forma verilen isim olan “fantezi”yi, basit 
ve seviyesi düşük örneklerin formu gibi görmek doğru değildir. Bu kullanım, 
serbest, hür özellikleriyle; bestekârın hareket alanını genişleten, ilhamını 
serbestçe kullanabildiği bir biçim olarak düşünülmelidir. Alaeddin Yavaşça’nın 
hocasına“kabına sığmayan, engelleri aşan ve nağme zengini” bir bestekâr 
olarak yaptığı tanımdaki gibi Sadettin Kaynak sınırsız hayallerini sözlük anlamı 
olarak da “sınırsız hayal” diye tanımlanan “fantezi”lerle gerçekleştirmiştir. Film 
müzikleri ile ortaya çıkan bu yeni form zaman zaman “arabesk” müzik 
kavramının Sadettin Kaynak ile ilişkilendirilip, gündemde tutulmasına sebep 
olmuştur. Türk Müziğinin popülerleşmesi anlamında Sadettin Kaynak ile ilgili 
yapılan tespitler yanlış değildir. Bunu zaten Kaynak’ın bizzat kendisi de “Ben 
halkın nabzına göre nağme yapmak ve bunu her sınıf halka beğendirmek 
istiyorum” diyerek resmileştirmiştir. Buradaki problem Kaynak’ın bu 
popülerleştirme anlayışıyla yaptığı besteler ve eserleri “yozlaşma”, 
“kalitesizleşme” süreci ile birebir tanımlamaktır. “Arabesk vakasını”, 
Kaynak’ın Arap ve Mısır kökenli filmlere yaptığı bestelerle başlattığı ve 
“serbest icra” tarzını kullandığı “fantezi” bestelerinin ortaya çıkıp 
yaygınlaşmasıyla arabesk kültürün müziğinin temellerini attığı iddialarına 
bugün maalesef pek çok kaynakta rastlanmaktadır. 

Sadettin Kaynak’ın film müziği bestekârlığı Mısır ve Türk filmleri ile sınırlı 
kalmamış, bazı belgesel özellikli filmler (Örn: Karacabey Harası, Dursun Bey 
Ormanları) için de önemli sayılacak çalışmalar yapmıştır. Sinemanın yanı sıra 
müzikli sahne oyunlarından olan “operet” (örn.: Modern Yemişçi Opereti) ve 
“revü” (Örn: Gemiciler, Sporcu Kızlar, Ablanda Revüleri) için de eserler 
bestelemiştir. Bunlar şarkı, fantezi ve türkü formundadır; fakat içlerinde birkaç 
tane tango ve rumba özelliği taşıyan eseri de vardır ki bu bestelerin hepsi Türk 
musikisi özellikleri taşımaktadır. Sadettin Kaynak müziklerini yaptığı tüm bu 
filmlerinde ve müzikallerde hep kamera arkasında olmuş; yalnız “Nasrettin 
Hoca’nın Düğününde” adlı filmde, kameranın önüne geçmiş, filmin sonlarında 
çok zengin bir saz topluluğunu yönetirken perdede görünmüştür. Sadettin 
Kaynak,“Yavuz Sultan Selim Ağlıyor” filminin müziklerini bestelediği sırada 
felç olup, 1961 yılında 66 yaşında hayata gözlerini yummuştur. 



 585 

Sadettin Kaynak’ın bestelerinde karşımıza çıkan müzik anlayışı; makamları 
ve usulleri kullanışı, gerek melodik yapıya ve forma gerekse söz yapısına ve 
ritmik yapıya getirdiği serbestlik, melodik yapısında halk müziğinin sonsuz 
malzemesinden faydalanma anlayışı, söz unsuru ile yarışan bir saz (aranağme-
arasaz) anlayışı ve icra tarzı Türk müziğinin geleneksel yapısı içerisinde modern 
bir anlayıştır ki besteleri incelendiğinde bu açıkça görülmektedir.  

Sadettin Kaynak, aruz vezniyle yazılmış olan A-A-B-A kafiye düzeniyle ve 
A-B-C-B şeklinde oluşturulan 4 mısralı şarklı formu kuruluşuna karşılık, hece 
veya serbest vezinde, farklı konularda ve 4’lük olarak yazılmış güftelere bağlı 
kalmaksızın “fantezi” formunu ortaya koymuş ve yerleştirmiştir. Bu eserlerin 
öyle parlak ve orijinal saz bölümleri vardır ki, saz sanatçısı olmayan bestekâr, 
Türk müziğinde aranağme ve arasaz anlayışını değiştirmiş, zenginleştirmiş ve 
geliştirmiştir. Ses unsurunun hakim olduğu Türk Müziği’nde saz unsuru, satır 
sonlarına sıkışıp kalmaktan kurtulup, zaman zaman kelime aralarına dahi 
girmiştir. Kısaca Sadettin Kaynak saza kişilik kazandırmıştır. Sözü belli 
kalıplardan çıkartmıştır, özgürleştirmiştir. Sade, duru ve apaçık bir Türkçe 
kullanmıştır. İcrada da alışılmış sınırları zorlamış, gerek teknikte gerek nüansta 
onun eserlerini icra edebilmek ustalık gerektirir olmuştur. Makam ve usul 
anlayışı olarak da farklılıklar taşıyan eserleri kimi zaman başladığı makamda 
dahi sonlanmamış (Örn.: ‘Dertliyim ruhuma hicranımı sadrımda yine’ adlı eseri 
Segâh Makamı’nda başlayıp Nihavent Makamında sona ermektedir.) ve çoğu 
fantezisini aynı usul ve tempoda başlayıp bitirmemiştir. Usül ve makam 
kullanımı Kaynak için bir amaç olmaktan ziyade bir araç olmuştur. Sadettin 
Kaynak, halk sanatının sonsuz malzemesinden gerek söz gerek melodik yapı 
itibari ile klasik müzikte faydalanmayı bilmiştir. (Tanrıkorur, 2004; 257-260). 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gördüğü sırada başlayan I. 
Dünya Savaşı sebebiyle askere alındığında, Doğu ve Güneydoğu illerindeki bu 
vazifesi ona Halk müziğini incelemesi için büyük fırsat yaratmıştır. Askerlik 
yıllarını geçirdiği Anadolu topraklarında edindiği birikimleri eserlerine büyük 
bir ustalıkla yansıtmıştır.  

Sonuç olarak, Sadettin Kaynak Türk müziğinin en sancılı dönemi 
Osmanlı’nın son ve Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde müzik eğitimi, müzik bilgisi, 
icrası ve besteleriyle; eserlerindeki müzik anlayışı, form, makam ve usul 
kullanımına getirdiği özgürlük ve icra tarzı ile geleneğin popüler tarza 
dönüşmesinde Türk Müziği için en önemli bestekârlardan ve en güzel 
örneklerden biri olmuştur.  
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TÜRKİYE’DE AYDINLANMA SÜRECİNDE MÜZİK 

ÖZDEN, F. Deniz 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Çağlar boyu tüm kültürlerde insanı büyüleyen ve aynı zamanda insan 
kavrayışına yeni fikirler sunan müzik evrensel bir dildir. Bu nedenle müziğin 
anlamına ilişkin, düşünürler pek çok kuramı gözönüne alarak değerlendirme 
yapmışlardır. Çağımızın önemli göstergebilimcisi Thomas Sebeok, müzik dilini 
modelleme için, her yeni yaratımda ögeleri birleştirerek insan tarafından 
üretildiğini vurgulamıştır; Levi Strauss’un kültürel süreçler için ve nesneleri 
anlamlandırmada kullandığı göstergebilim yöntemini müzikte de dikkat 
çekmiştir.  

İnsanın doğa dışında yarattığı her şey kültürdür, müziği de kapsadığı için 
bütüncül bir bakış açısıyla dinamik kültürel süreçleri çağdaş bir yöntemle 
“göstergebilim”le, müzikal yapıyı da müzik göstergebilimiyle çözümlemenin 
uygun olduğu açıktır.  

Müzik, Osmanlı Dönemi’nde Batılılaşma hareketleriyle saray çevresinde 
değişmeye başlamıştı. Aydınlanmanın halkaları Osmanlı devletine de ulaşmıştı. 
Atatürk’ün yaptığı bunu halk katmanlarına yaymak için keskin bir değişim ve 
dönüşüm hareketiydi. Değişim kaçınılmazdır ve değişime karşı duran toplumlar 
yok olmaya mahkumdur. Değişim ve devamlılık, sürekli değişiklik-durağanlık, 
kalıcılık-geçicilik, ilerleme ve durgunluk arasındaki çekişme sadece Batı 
toplumlarının değil batılılaşan kültürlerin de temeline işaret etmektedir. Bu 
ikilik yaşamın temelidir.  

Anahtar Kelimeler: T. Sebeok, göstergebilim, müzik, kültür, değişim, 
aydınlanma. 

ABSTRACT 

Music is an international language that charms people of all cultures 
throughout the centuries and presents new concepts to human understanding. 
That is why, philosophers make some evaluations related to the meanings of 
music by taking into consideration several theories. One of the prominent 
semiotician of our age, Thomas Sebeok emphasized the combination of 
elements in every creation for modelling the musical language. He noticed using 
Levi Strauss’s the method of semiotics for music that Strauss used cultural 
processes and making sense of the objects.  

Everything that people create other than nature can be considered as culture; 
therefore, it is obvious that it is entailed to analyze dynamic cultural processes 
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which includes music with a contemporary method- semiotics and in a similar 
fashion, to analyze the musical structure with musical semiotics.  

As a result of westernization attempts, music started to change in palace 
society during the time of the Ottoman era. The enlightment circles had 
encompassed the Ottoman State. What Atatürk attempted was a severe change 
and transformation to diffuse these changes into the public. Change is inevitable; 
thus, societies standing against the change is destined to perish. The struggle 
between change and continuity, flux-stasis, permanence-temporality, progress 
and stagnation points out not only the nature of western cultures but the 
westernizing cultures as well. This dualism is the essence of life.  

Key Words: T. Sebeok, semiotics, music, culture, change, enlightment. 

GİRİŞ 

Çağlar boyunca tüm kültürlerde insanı büyüleyen müzik, insan kavrayışına 
yeni fikirler sunar. Müzik dili Thomas Sebeok’a göre modelleme için her yeni 
yolda her yeni yaratmada ögeleri birleştirerek insan tarafından üretilmiştir. Bu 
bakış açısından biz müzik dünyasını, sesleri devamlı yapıyı bozan ve yeniden 
yapılandıran bir süreci yeniden organize eden (düzenleyen) modelleme 
sürecinin bir sonucu olarak anlayabiliriz. (Casotti, 2003; 275) 

Bu, Levi Strauss’un insanların kendilerini kuşatan kavrama çerçevesini 
anlayabilmek için formu deforme ederek yeni bir form yaratmasını ya da 
küçültülmüş örnekçe yapmasını modelleme olarak değerlendirmesine benzer bir 
durumdur. Kavrama çerçevemizin görsel boyutu nesnel- somut iken ses boyutu 
müzik soyuttur.  

Görsel sanatlarda sanat yapıtının yansıttığının -dışavurum- “çığlık” olduğu 
çoğunlukla kabul edilmektedir. Müzik seslerle yapılan bir sanat dalı olarak 
“çığlık” nitelemesini gerçekten hak etmektedir. Derin yaşantıların, acıların ve 
sevinçlerin yansımasıdır, dışa vurumudur ; çığlık… 

Kültürel süreçleri çözümlemede başarılı bir yöntem olan göstergebilim, 
Türkiye’de müzik kültürünü, müzik tarihini ve müzik yapıtlarını çözümlemede 
kullanılabilir. Müziğe bütüncül bakış açısıyla yaklaşırsak onun evrenselliğini 
daha kolay duyumsarız, kavrarız. Dünyada müzik sorunlarıyla uğraşan 
müzikologların sorunları da çok farklı değildir. Müzik göstergebilimcilerinin, 
“herhangi bir bestecinin yapıtı kendi yaşadığı zamanda nasıl yorumlanıyordu?”, 
“Sonraları ve şimdi ne kadar değişti?” ya da “gülmenin müzikal konu olarak 
bazı klasik örneklerde analizi” gibi çalışmalar Türkiye’de de yapılabilir. 
Türkiye’de Müziğin Dünü Bugünü Yarını üzerine benzer konuşmalar yapılır. 
Müzik konusunda somut çalışmaların önemine inandığım için çalışmamda 
müzik göstergebiliminin gerekliliğini vurgulamak istedim. Osmanlı 
devletindeki Tanzimat’la başlayan müzik hareketlerini ve Cumhuriyet’in ilk 
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yirmi yılındaki müzik hareketlerini “aydınlanmayla” ilişkili olduğu için ele 
almayı yeğledim.  

I. Müzik Nedir? Müziğin Anlamı 

Müzik, eski Yunanca “mousa” sözcüğünden gelmektedir. Mousa sözcüğü en 
geniş anlamda esin perisi demektir. Bu sözcüğün anlamı; peşinde koşmak, arzu 
etmek, imrenmektir. Sözcük anlamı “moa”: tutku ile aramaktan türemiştir. 
“mousa” aynı zamanda bir tür güzel çılgınlık diye de nitelenebilir ve türevleri 
memaos: heyecanlı, menis: öfke, mania: çılgınlık ve manteia: büyüdür. (Özden, 
1991; 1)  

Susan Langer, “Müzikte Anlam Üzerine” adlı denemesinde, müziği örnek 
alışının nedenini sesin salt artistik şekilde kullanılması en kolay ortam oluşunu 
göstermektedir. Ona göre müzik ve estetik tarihi düşünce tarihiyle paralel 
olaylarla doludur. Bu bakımdan müzik incelemelerinde pek çok kuramın göz 
önüne alınması gerekmektedir. Dolayısıyla müziğin özü ve işlevi sorunu bu 
kuramlara uygunluk içinde odak noktasını birçok kez değiştirmiştir. Kant, 
müziği sanat formlarının içinde en alt sıraya koyarken, W. James müziği hiçbir 
amacı olmayan form biçiminde değerlendirmiştir. Helmholt, Wundt gibi 
düşünürler müziğin haz veren bir duyumun formu olduğunu dolayısıyla 
hoşlanmaya ve hoşlanmamaya dayanan bir estetiğin doğma nedeni olduğunu 
vurgulamışlardır. (Arat, 1977; 157-158) 

Müziğin duyguları harekete geçirdiği inancı Antikite’ye kadar geriye gider. 
Platon “Politeia/Devlet” yapıtında halka ahlak dışı etkilere kapılmamalarını, 
duygularına kapılan zayıf, zevk düşkünü insan olmamalarını önermiştir. Bu 
inanç günümüzde de aynıdır.  

Langer’e göre, müzik semantiğinin bütün kavramları naiftir, okunulamaz. 
Çünkü daha nesnel anlamında dramatik müziğin gelişmesi ses tablosunun 
evrimiyle birlikte gelişmiş ve müzik duygu dili olarak ele alınmıştır. Eğer 
gerçekten müzik bir duygu dili ise öncelikle kompozitörün insan duygusu 
hakkındaki bilgisini dile getirir; ancak bu bilginin nasıl ya da ne zaman 
kazanıldığını dile getirmez. Bunu en iyi biçimde açıklayan Wagner, “Müziğin 
dile getirdiği şey, ebedi sonsuz ve idealdir. Müzik şu veya bu kişinin şu veya bu 
durumdaki heyecan, aşk veya hasretini değil, tersine heyecan, aşk veya hasretin 
kendilerini dile getirir ve bunu o, sınırsız bir erekler çokluğu içinde canlandırır. 
Bu, müziğin başka şeylerden ayrı özel bir karakteristiğidir. Başka bir dile 
yabancı olup onunla anlatılamaz,”demiştir. (Arat, 1977; 161) 

Langer’e göre, yaşamın düzeni tüm duyguların temelidir. Ancak yaşayan 
organizmalarda bulunan duyguyu dile getirebilen bütün simgelerin mantığı, 
organik süreçlerin mantığıdır. 

Yaşamla ilgili en karakteristik ilke “ritm”dir. Yaşamın tümü ritmiktir. 
Yaşamın ritmi zor koşullarda çok karmaşık hâle gelebilir. Oysa ritm ortadan 



 590 

kalktığında yaşam devam edemez. Organizmanın bu ritmik özelliği müzikle 
yayılır. Çünkü müzik en yüksek organik cevabın, insanların duygusal yaşamının 
simgesel sunuluşudur. Müziğin görevi de duygusal yaşamımızı düzene sokmak, 
duygu yaşamının öznel birliğini sağlamaktır. Ritm ilkesine uyarak müzik, 
insandaki çeşitli duygu fırtınalarından başarılı bir kompozisyon ve bir simgesel 
form adını verdiğimiz müzikal yapıtı ortaya koyar. Bu bir sanatsal yaratıdır. 
(Arat, 1977; 173) 

20. yüzyılın büyük düşünürü Adorno ise, Müziğin dile benzemesinin, 
müzikal deyiş, anlatım gibi adlandırmaların basit mecazdan ibaret olmadığını, 
ancak diğer yandan dille özdeş görülemeyeceğini de belirtmiştir. Müzik 
yalnızca seslerin ötesine geçen birbirine mantıksal biçimde bağlı seslerin 
zamansal sıralanışı anlamında dile benzemektedir. Bu sesler bir şeyler söyler ve 
söyledikleri insanidir. Müzik ne kadar iyiyse sesler bu şeyi o kadar güçlü 
söylemektedir. (Adorno, 2003; 320) 

Wagner’in kuramını eleştiren Adorno, onun müziğin içeriğini sonsuzluğa 
uzanan anların bütünselliğinin ifadesi olarak alırken, bütünün ortaya koyduğu 
anlatımı bireysel yönelimin anlatımından niteliksel olarak farklı tasarladığı için 
hatalı değerlendirmiştir. Adorno için müzik yönelmişlikten fazlasıdır. Ancak 
tersi de az doğru sayılmaz. Anlamlı ögelerden tümüyle yoksun olan müzik 
yoktur. Müzikte anlamlı olmama bile bir anlamlılığa dönüşür.  

Müzikte biçim, içeriğin biçimi olabilir. Müzikal içerik, müzikal dilbilgisi ve 
söz diziminin kurallarına uyan şeylerin çokluğudur. Her müzikal fenomen bize 
bir şey anımsatarak, bir şeyle çelişerek ya da beklentilerimizi ayaklandırarak 
kendisinin ötesindeki bir şeye işaret eder. Tikelin böylesi bir alışkanlığı bu yolla 
toplanarak “ içeriği” oluşturur; işte müzikte meydana gelen şey budur. Ancak 
müzikal yapı ya da biçim, bir dizi didaktik sistemden fazlasıysa, içeriği dıştan 
sarmakla kalmaz, içeriğin tanımlanma sürecini kendisi oluşturur. Müzik bu 
anlamda kendini ne kadar kusursuz bir biçimde tanımlarsa o kadar anlamlıdır. 
(Adorno, 2003; 324) 

II. Kültür-Göstergebilim 

“Kültür, insanın doğa dışında yarattığı her şeydir.” kültürün en genel 
tanımıdır. Dolayısıyla sanat ve müziği de kapsar. Kültür teriminin kökeni 
Cicero’ya kadar gitmektedir. Cicero “Cultura animi philosophia est” (ruhun 
bakımını felsefe sağlar.) demekle “cultura” (bakım)nın bir süreç olarak kabul 
edilmesi gerektiğini vurgular. O dönemde toprağın bakımı-işlenmesiyle 
ilişkilendirilen bu terimi, Doğu Prusyalı bir papaz olan Johann Gottfried Herder, 
“İnsanlık Tarihinin Felsefesi Üstüne Düşünceler” (1780) adlı yapıtında bir süreç 
olarak ele almış ve döneminin başlıca amacı “aydınlanma” ile bağlantı 
kurmuştu: İnsanın ömür boyu süren bu ikinci yaradılışına, tarlanın işlenmesini 
örnek alarak kültür diyebiliriz, ışık simgesine bağlı kalarak aydınlanma 
diyebiliriz, hangi ad seçilirse seçilsin kültürün ve aydınlanmanın halkaları 



 591 

dünyanın öbür ucuna ulaşacaktır. Herder’in aynı zamanda bir dilek olan görüşü 
gerçekleşmiş midir.? Bu gerçekten çok bileşeni olan kültür için söylenmesi 
kolay olmayan bir şeydir. A. Lawrance Lowel 1934’lerde yazdığı “ Kültür” adlı 
denemesinde “dünyada hiçbir şey kültür kadar akışkan değildir. 
çözümleyemezsiniz, çünkü sonsuz sayıda bileşeni vardır. Betimleyemezsiniz, 
çünkü Proteus gibi kalıptan kalıba girer. Anlamını sözcüklerle yakalamaya 
çalışmak da boşunadır: havayı elinizle yakalamak istemek gibidir bu iş, 
avucunuz hep boş kalır.” demiştir. (Posner, 2001; 26) 

Kültürü bir bütün olarak ele alan göstergebilim için kültürün inceleme 
nesnesi olmasını, E. Cassirer (1874-1945) önermiştir. Ona göre kültürdeki 
simgesel biçimlere haklarını verme ve bunları çözümleme yalnızca simge bilim 
ya da göstergebilim ile mümkündür. Göstergebilim simgesel biçimleri 
gerçekten titiz, kesin ve keskin bir düşünce tarzının gerektirdiği gibi sergiler. 
Ayrıca bir kültürü incelerken bu kültürdeki simgesel biçimlerin rastgele bir 
araya gelmiş bir yığın olmadıklarını, tersine insan zihninin işleyişinin bir 
somutlaşması şeklinde bir araya geldiklerini göstermek zorundadır. (Posner, 
2001; 28) 

III. Müzik Göstergebilimi 

Müzik göstergebilimi şeması R.Jakobson’un dilin iletişim şemasının Nattiez 
tarafından uyarlanmış biçimidir. 

 Gönderici                       Mesaj                 Alıcı  

Bunu Jean Molina müzik göstergebilimine ilk uygulayandır. Mesaj 
(gönderici ve alıcı) Nattiez’in kuramında doğal düzey olarak adlandırılmıştır. 
Nattiez’in geliştirdiği şema aşağıda görüldüğü gibidir :  

                                          İş 

  Yapım                     mesaj                 Algı/Alıcı  

Burada müzik gösterge sürecinin son şeklinde mesaj ya da çalışma, yapım ve 
estetik boyutlarından oluşmaktadır. Yaratım boyutu yapım, kompozisyon 
yaratım süreci ve çalışmanın yaratım koşullarıyla ilgilidir. Estetik boyut algı ve 
alıcı ile ve işin yorumlanmasıyla ilgilidir. Bu şemada işin sınırları başlangıç 
parçaları ve müziğin notlarının bölümleriyle çizilmektedir. Levi Strauss’un 
dizisel ve dizimsel çözümlemelerinde olduğu gibidir. Böylece yapım ve alıcı 
durur ve iş-kendisi başlar. (Littlefield, 1993; 332) 

                                                 
 Göstergebilim, göstergeye değgin süreçlerle ilgilenir. Yaygın görüşe göre; bir gönderici birisine 
alıcıya bir ileti aktarmak ister, bir kanal aracılığıyla alıcı ile ilişki kurar, uygun bir şifre seçer, 
gene bu şifrenin içinden uygun bir gösterilen seçer, bu birim gönderilmek istenilen iletiye karşılık 
gelmelidir. Seçilen şifrenin içinde yer alan bu gösterilen, şifrenin bütünü içindeki belli bir 
gösterenle ilintilidir. Gönderici bu göstereni kullanır, başka bir deyişle bu gösterenin somut bir 
örneğini yani gösterge kullanır.  
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Greimas’ın 1  göstergebilim dörtgeninde müzik düzgüsünün ileti-algılama 
sürecindeki gösterimi şöyledir: 

Bende olan     benim için olan  
 “olacak”     “olabilir”  

               

Kendisi için olan    kendinde olan 
“bilgi”     “olmalı”  

1. Bende olan; beni temsil eder, kinetik enerji, içsel olan, arzu, jest, 
entonasyonu içerir. Modalite : iç taktik, “olacak”  

2. Benim için olan; Kierkegaard ‘ın “gözleyen “ pozisyonu ile benzer. Ben 
onun kimliğini keşfeder ve dengelidir; alışkanlık yoluyla süreklilik gösterir; 
modalite: dış taktik ,“olabilir” 

3. Kendinde olan, kendinden geçiş durumudur. O kavramsal ve uygulamalı 
normlara fikirlere, değerlere değinir, modalite: dış taktik, “olmalı”.  

4. Kendisi için olan, daha önce değinilen (fikirler değerler) konuların 
yürütülerek gerçekleştirilmesidir, modalite: dış taktik, “bilgi”. (Tarasti, 2006; 
25-26)  

Görüldüğü gibi işaretler dinamik süreçleri temsil eder. Gerçek zamanda 
durağan görülebilir ve durağan işitilebilir ses yoktur. Görülebilir ve işitilebilir 
bilginin kaynakları dinamiktir ve yaygındır. (Zeller, 2006; 1) 

                                                 
1 Paris Göstergebilim Okulu’nun öncüsü olan, Algirdas Julien Greimas’a göre, göstergebilimin 
başat ereği “insan için dünyanın ve dünya için insanın anlamı” sorununun çözümüne yönelik 
çalışmalar gerçekleştirmektir. Göstergebilimsel dörtgenin işlevi ise, bu erek doğrultusunda, 
metnin ya da anlatının derin yapısındaki anlam ilişkilerini, mantıksal dönüşümü ortaya koymaktır. 
Başka bir deyişle, göstergebilimsel dörtgen, herhangi bir anlambilimsel ulamın yeniden 
sunumudur. Greimas, göstergebilimsel dörtgenle Aristoteles’in ikili karşıtlıklar yaklaşımını dörtlü 
ilişkiler biçimine taşıyarak çağdaş göstergebilim kuramları çerçevesinde çözümleme 
yordamlarının yapı taşlarından birini oluşturmuştur. Bu bağıntılar düzgüsü, karşıtlık, içerme, 
çelişkinlik ve olmama ölçütleriyle betimlenmektedir. Bknz. A.J. Greimas, J. Courtés, Semiotique 
Dictionnaire Raisonné du Langage, Hachette, 1993, Paris, 29-33.  
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IV. Türkiye’de Müzik Hareketleri  

1. Osmanlı Devletinde Müzikte Batılılaşma Hareketleri 

Osmanlı Devletinde Batılılaşma hareketleri ile müzikte de bir takım 
açılımlar yapıldığı bilinmektedir. Saraya İtalya’dan Donizetti’nin getirilmesiyle 
başlayan bu süreçte birçok geleneksel eser Klasik Batı Müziği kurallarıyla 
armonize edilmiş ve saraydan başlayarak saray çevresinde de bu müzik zevki 
benimsenmiştir.  

Osmanlı Devletinin Batı’ya kendi müziğini değerlendirme ve tanıtma 
çabaları da yadsınamaz. Rauf Yekta Bey ve Hüseyin Sadettin Arel bu konuda 
iki önemli müzikologdur. Türk musikisi ses sistemiyle ilgili çalışan ikili, 
Cumhuriyetten sonra çalışmalarını ayrı ayrı sürdürmüşlerdir. Bu yeni toplumsal 
ve siyasal değişim süreci içinde kültürel ve teknik olarak birbirine yakın iki 
müzikoloğun teknik amacı aynı olsa da, farklı siyasal tasarılarda yer aldıkları 
bilinmektedir. 

Rauf Yekta Bey, Osmanlı Döneminde Divan-ı Hümayunda devlet 
memurluğu ve Darül-Elhan’da Türk müziği kuramı öğretmeni iken 1922’de 
emekli olduktan sonra yeni yönetimce önerilen görevi kabul ederek İstanbul 
Konservatuvarı Tarihi Türk Musikisi Eserlerini Tesbit ve Tasnif Heyeti’nde yer 
almıştır. Hüseyin Sadettin Arel ise, Cumhuriyet öncesi hukukçu olarak Şurayı 
Devlet üyesiyken Cumhuriyet sonrasında avukatlık görevini sürdürmüş ve 
müzikle ilgili çalışmalarına Türk müziğinin politik rehabilitasyonu sürecinde 
katılmıştır. 1943’te İstanbul Konservatuvarı’nda Türk Müziği Bölümü kurucusu 
ve başkanı olmuştur. 

Rauf Yekta Bey’in 1913’te Albert Lavignac’ın Encyclopedie de la musique 
et dictionnaire du conservatoire adlı 11 ciltlik eserine yazdığı “Türk müziği” 
maddesinin amacı Doğu (Türk) müziğinin dayandığı ilkeleri “Avrupalı 
müzikseverlere” Türk müziğini onların anlayabileceği biçimde anlatmak iken, 
uzun zamandan beri açıklama bekleyen müzik sistemleri sorununa, (Doğu/Batı) 
diye iki farklı yapı gösteren iki tür müziğin bütünleştirilebilmesinin kavramsal 
temellerin atılmasına yönelik bir araçtır. (Doğrusöz, 2006; 182) 

2. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Müzikte Batılılaşma Hareketleri  

Osmanlı Devletinde Saraya bağlı Muzika-ı Hümayun adı verilen bir hilafet 
müzikası kurulmuştu. Bunun içinde oluşturulan orkestranın şefi Cumhuriyet 
kurulduğunda Osman Zeki Üngör’dü. Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilanından beş 
ay sonra İstanbul’dan Ankara’ ya çağırttığı orkestra iki konser verdi ve Nisan 
1924’te adı “Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti”ne dönüştü. Daha sonraları 
Riyaset-i Cumhur Filarmonik ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adlarını 
almıştır.  
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1924’te Atatürk’ün önerisiyle Ankara’da Musiki Muallim Mektebi açıldı ve 
okulun müdürlüğüne orkestra şefi Osman Zeki Üngör atandı. Bu mektebin 
açılışı Cumhuriyet’in Batı Müziği kültürüne verdiği önemin ilk simgesiydi. 
Eğitim kadrosunu oluşturmak için aynı yıl Ekrem Zeki Ün ve Ulvi Cemal Erkin 
Paris’e, ertesi yıllarda Necil Kazım Akses ve Ferit Alnar Viyana’ya, Cevat 
Memduh Altar Leipzig’e Adnan Saygun Paris’e, Halil Bedi Yönetken Prag’a 
gönderildiler. 

Cumhuriyet’ten önce İstanbul’da varolan Dar-ül Elhan Musiki okulunun 
Şark Musikisi Şubesi’nin adı İstanbul Konservatuvarı’na çevrildi. Türk 
Musikisi Tespit ve Tasnif Heyeti ve Folklor Topluluğu çalışmalarına devam 
ettiler. Özellikle Halk Müziği çalışmaları 1926-1932 yıllarında hızlandı. 
Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde yapılan ses kayıtlarının amacı çağdaş müzik 
yapacak bestecilere malzeme hazırlamaktı. 

Başta Halil Bedi Yönetken, Mahmut Ragıp Gazimihal olmak üzere birçok 
isim bu konuda çalışmışlardır. Anadolu’nun o dönem çağdaş gelişmelerin 
gerisinde olması folklor çalışması için önemli bir kaynak oluşturdu. Çünkü 
radyo bile dinlememiş, askere gitmemiş insanlardan derlenen türküler otantik 
olmak konusunda çok iddialıydı. Macar kompozitör ve müzikolog Bela 
Bartok’un yaptığı çalışmaların değeri de yadsınamaz. Alman kompozitör Paul 
Hindemith ise konservatuvar kurulması konusunda rapor hazırlamak için 1935-
1937 yıllarında Ankara’ya gelmiştir.  

Ankara’da haftalık senfonik konserler düzenlenirken İstanbul’da Cemal 
Reşit Rey’in yönettiği yaylı çalgılar orkestrasının verdiği konserlerin amacı 
Klasik Müziği halka tanıtmak ve sevdirmekti. Bunun için ayrıca halk evlerinde 
piyano keman kursları düzenleniyordu. 

Atatürk’ün 1934 Kasımı’nda Meclis’in Dördüncü toplanma döneminin 
açılışında yaptığı bir konuşmada Müzikle ilgili söyledikleri son derece açıktır: 

“Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan, yüksek deyişleri söyleşileri 
toplamak, onları genel musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu 
sayede Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir. 
Kültür işleri bakanlığına bunun değerine özen göstermesini, kamunun da ona bu 
konuda yardımcı olmasını dilerim.” (Topuz, 1998; 59) 

Atatürk’ün bu sözleri çeşitli yorumlara yol açtı. Vakit gazetesi bu konuşmayı 
“Alaturka Musikiye Paydos” başlığıyla duyurdu. Zamanın Basın Yayın Genel 
Müdürü Vedat Nedim Tör de İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’ya danıştıktan sonra 
radyolarda Alaturka Müziği yasakladı.2 İstanbul Şehir Orkestrasının Şefi Hasan 

                                                 
2 1931-1950 yılları arasında yayımlanan sanat dergilerinde Türk devrimi teması ile ilgili Ayşe 
Hale Beşkurt’un İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, “Cumhuriyet 
Dönemi Sanat Dergilerinde Türk Devrimi” adlı Yüksek lisans tezi bu konuda kapsamlı bir 
çalışmadır. 
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Ferit Alnar, Alaturka müziğin son zamanlardaki yozlaşması nedeniyle yeni Türk 
Musikisinin yapılanmasının zorunlu olduğunu vurgulayan bir konuşma yaptı. 
Milli Eğim Bakanı Millî Musiki ve Temsil Akademisi Teşkilat Kanunu adıyla 
Meclisten bir yasa çıkarınca ortam karıştı. 20 kasım 1934’te Ankara’da Ulusal 
Müzik Kongresi toplandı ve dönemin Müzik Kültürü Politikası belirlenmiş oldu. 
Alaturka yasağı ise kısa bir süre sonra kaldırıldı. (Topuz, 1998; 60) 

Hüseyin Sadettin Arel’in Türk Musikisi Ses Sistemi ile ilgili Rauf Yekta 
Bey’in büyük katkıları bulunan sistem ise Arel-Ezgi-Özdilek sistemidir. 
Pedagojik bir düzenlemeyle ders kitabı olarak İstanbul Konsevatuvarı’nda Türk 
Müziği eğitiminde okutulmuştur. Arel’in “Türk Musikisi Kimindir?” adlı kitabı 
ise 38-40 yılları arasında Kemalist milliyetçilikten farklı bir ortamın etkisinde 
yazılmış makalelerinin toplamıdır. Ziya Gökalp’in görüşlerinden etkilenmiştir. 
Ziya Gökalp’in müzik politikası onun en genel sosyolojik düzeyde yaptığı 
“hars/medeniyet” ayrımının müzik alanına yansımasından ibarettir. Müzikte 
çağdaş uygarlık seviyesine erişmenin temellerini de bu ayrıma dayandırır. 
(Behar, 2005; 273) 

SONUÇ 

Atatürk bir toplumsal yapılandırmacı (yeniden kurmacı-oluşturmacı) idi. 
Toplumsal değişimin harekete geçirilmesinin ve yönlendirilmesinin 
gerekliliğini savunuyordu. Bu görüş değişimin toplumsal ve kültürel sorunları 
çözebilecek kapasitede bir çare olduğunu öne sürmektedir. Jean Gebser, 
“Perspektifi Olmayan Dünya “kavramıyla toplumsal değişim girişimine meydan 
okumaktadır. İdeolojik toplumsal yapımızdan kaynaklanan diğer herhangi 
paradoks gibi; değişim ve devamlılık, sürekli değişiklik ve durağanlık, kalıcılık 
ve geçicilik, ilerleme ve durgunluk arasındaki çekişme, sadece Batı 
toplumlarının değil batılılaşan kültürlerin de temeline işaret etmektedir. İlerleme 
adına diğer kültürleri batılılaştırma süreci, değişimin her zaman olumlu bir 
deneyim olmadığının açık bir kanıtıdır. (Seif, 2006; 2) 

Atatürk ise halkının çağdaş olmasını sağlamak için müziğin de içinde olduğu 
devrimleri gerçekleştirmişti. Cumhuriyet kurulduğunda Klasik Türk Musikisi 
(Divan Musikisi) devrini tamamlamış bir musiki olarak değerlendiriliyordu. 
Osmanlı imparatorluğu sona erdiği için doğru bir saptama olarak düşünülebilir. 
Divan Musikisi Bizans Müziği ile benzer. Çünkü İstanbul her iki 
imparatorluğun başkentidir. Kozmopolit bir kent konumundaki İstanbul’da, 
kültür – müziğin melez olması kaçınılmazdır ve melez güzeldir. Etki ve tepki ile 
beslenen sanatsal yaratıcılık bugün en otantik görünen flamenkoyu Endülüs 
halkının kendisi ve çingene halkının acı dolu dehası tarafından değişime 
uğrayan Arapların, Yahudilerin ve İspanyolların iç içe girmesiyle ortaya 
çıkarmıştı. Flamenko’da çifte zorlanmanın üretkenliğini ve tehlikelerini görüp 
duyabiliriz; korumak (özünü) ve açılmak (dışarıya). (Morin, 2001; 139)  
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Türk müziğinde ise ; İslam geleneğinin Antikite’den devralıp taşıdığı müzik, 
Ortodoks Müzik, Türklerin Uzak doğu sınırlarındaki zarafeti taşıyan Asya’dan 
getirdiği müzik, mehter müziği, derin bir despotizme karşı duruşun ifadesi olan 
Abdülkadir Meragi Müziği, Sefarad Yahudileri Müziği, Divan Müziği ve yorum 
konusunda etkili ve iddialı İstanbul’un çingene topluluğunun müziklerinin 
katkıları büyüktür. 

Yeni değişiklikte müziği ölçüt gören Atatürk, kuşkusuz yanılmamıştı. 
Aydınlanma-Demokratikleşme sürecinde çok sesli müzik, çok sesli düşünmeye 
giden yolda bir araçtır; şimdi ise yeni bir müzik yapmak gerekir. 
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“YURTTA SULH, CİHANDA SULH ” SÜRECİNDE; 

“MÜZİKTE YOZLAŞMA VE KİRLENME” BAĞLAMINDA, 
“TÜRK MÜZİK ÖĞRETMENLERİ”NİN  

GÖREV VE SORUMLULUKLARI* 

ÖZEREN, Alp 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

Ülkemizde; yaklaşık beşbin devlet memuru müzik öğretmeni; en az elli bin 
öğretmenin üstlenmesi gereken bir görevi fedakarca üstlenmiş bulunmaktadırlar. 
Bu olağanüstü sorumluluk, beraberinde, her şeyden önce bir sporcu 
dayanıklılığıyla ve bir kuyumcu titizliğiyle çalışma zorunluluğunu getirmektedir. 
“Müzikte yozlaşma ve kirlenme” ifādesiyle; ülkemiz müziğine renklilik ve bir 
anlamda “türsel çokseslilik”sağlayan iyi örneklerin dışında kalan; yalnızca 
“günlük ticari kazanç” hedefleyen, ciddi emek ürünü olmayan çalışmalar 
kastedilmektedir.  

“Cumhuriyet”imizin ve Mustafa Kemal’in en büyük ideallerinden, 
öngörülerinden biri olan ve belki de en önde gelen “yurtta sulh cihanda sulh” 
yaklaşımının işlevsel anlamda gerçekleştirilebilmesi yönünde, yaklaşık beşbin 
yıllık geçmişiyle “Türk Müzik Kültürü”, “Nitelikli Türk Müziği” büyük 
ölçüde rol oynama potansiyeline sahiptir. Bu düşünceyi açıklayabilmek 
doğrultusunda; “Bir milleti tutsak etmek isterseniz müziğini çürütün” ve 
“Müzik ruhun gıdasıdır” yaklaşımları esas alınabilir. Türk Milleti’nin tarihsel 
derinlik, coğrafi genişlik bağlamında hiçbir zaman tutsak edilemeyişinde 
“müziğinin” ve “müzik kültürünün” çürütülemeyişi de önemli rol oynamıştır 
ve oynamaktadır. “Ruh sağlığı yerinde” toplum yapısını koruyabilmek için 
öncelikle gerekli unsur ise Mustafa Kemal’in “SATH-I MÜDAFAA” 
yaklaşımıyla “TOPYEKÜN NİTELİKLİ MÜZİK EĞİTİMİ” olarak 
düşünülmelidir. Bu düşüncelerden hereketle; müzik öğretmenlerinin ve onların 
yetiştiriliş kalitesinin anlam ve önemi de kendiliğinden belirginleşmektedir.  

Bildiri aracılığıyla; konuyla ilgili mevcut ve geçmişteki durum, bilimsel 
verilerden yola çıkılarak değerlendirilecek olup; geleceğe yönelik çözüm odaklı, 
işlevsel ve gerçekçi çözüm önerileri, bilimsel veriler ışığında geliştirilmeye 
çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Topyekün nitelikli müzik eğitimi, “Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh”, yozlaşma, kirlenme.  

Bildirinin Vizyonu: “Türk Müzik Öğretmenleri”nde, ne kadar değerli ve 
önemli olduklarına dāir gerekli bilincin oluşmasına; “Türk Müzik Kültürü”nün 
coğrafi genişliği ve tarihsel derinliğine yaraşır düzeyde, Mustafa Kemal’in 

                                                 
* Renkli resimler için bkz.: ss.973-977. 
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öngördüğü “kalite” düzeyinde, tüm Dünya’da “saygın” bir konuma ulaşmasına; 
”müzik”in eşsiz gücü ile “Yurtta Barış, Dünya’da Barış” idealine gereğince 
katkı sağlayabilmektir.  

Bildirinin Misyonu: “Türk Müzik Öğretmenleri”nin; Türkiye’nin müzik 
sorunlarının incelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi aşamalarında 
bizzat yer alabileceklerini, almaları gerektiğini; aksi takdirde, temel sorunlarla 
bizzat cephede boğuşanların görüşleri alınmadan geliştirilecek düşünce ve 
önerilerin yeterince gerçekçi olamayacağını yaygın ve etkin biçimde hem 
akademik camiaya hem de müzik öğretmenlerine anımsatabilmektir.  

GİRİŞ 

“Müzik”; Ece Temelkuran’ın yaklaşımından yola çıkıldığında (Temelkuran, 
2004), yani, “Aptallaştırma, mankafalaştırma ve eksiltme operasyonları”nın bir 
unsuru olmaya başladığı andan itibaren bir “yozlaşma ve kirlenme”den söz 
edilebilir: 

Kişisel olarak; zihin kontrol operasyonlarında kullanılmadığı sürece 
herhangi bir müzik türünün ya da müzik eserinin genel ve olumsuz bir 
değerlendirmeye tābi tutulmasını doğru bulmamaktayım. 

973. sayfada, kapak resimleri sunulmuş olan kaynaklarda vurgulanan etik 
dışı zihin işgali faaliyetleri arasında; müzik kullanımına dair örnekler de 
verilmiştir (Hitler’in işkence odaları vb.). Her üç kitapta verilen örnekler çok 
yönlü olarak değerlendirildiğinde, “müzik”in ve etkin birer “kanaat önderi” 
sıfatı ile “müzikçiler”in dolaylı olarak nasıl kullanılabileceği de kolaylıkla 
öngörülebilmektedir.  

Bugün hayatta olsalardı ve de konuşma hakkı verilseydi; belki de, Mozart, 
Beethoven vb. de eserlerinin günümüzdeki icra ediliş biçimini 
beğenmeyeceklerdi. Dolayısıyla; “müzikte yozlaşma ve kirlenme” başlığını 
kesin ve katı “kalıplaşmış” değerlendirmelerle açıklamaya çalışmak oldukça 
bilimdışı bir görüntü arzedebilecektir. Çok yaygın bir söylem olarak; günümüz 
pop müzik icracılarının seslendirdikleri şarkıların çoğunun birkaç günde 
tüketildiği ve kısa sürede unutulduğundan söz edilir. Öte yandan “klasik müzik” 
olarak adlandırılan eserlerin de, yüzyılları aşarak günümüze ulaştığı 
vurgulanarak güncel pop müzik eserleri iyice aşağılanır. Oysa göz önünde 
bulundurulması gereken en önemli unsur, günümüz kitle iletişim araçlarının 
“Dünya” yı küçük bir mahalleye çevirmiş olduğudur…  

YURTTA SULH, CİHANDA SULH  

 GEÇEN 3 BİN 500 YILIN, SADECE 230 YILI “BARIŞ” İÇİNDE 
YAŞANMIŞTIR… (Kahraman, 2005; 21) 

 “APOLLO PROGRAMI”nın ABD’ye MALİYETİ, O YILLARIN 
DEĞERİYLE YAKLAŞIK 24 MİLYAR DOLAR; VİETNAM SAVAŞI’NIN 
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MALİYETİ, YAKLAŞIK 150 MİLYAR DOLAR; ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK 
PROJESİ “GAP”IN MALİYETİ YAKLAŞIK 20 MİLYAR DOLARDIR. 
(Kahraman, 2005; 12) 

 İNSANLARI DEĞİŞTİRMEYE YARAYAN ARAÇLAR, HER GÜN 
BİRAZ DAHA ÇOĞALARAK ELİMİZİN ALTINDA TOPLANIYOR. 
BUNLARDAN, AKILLICA DA BUDALACA DA YARARLANABİLİRİZ. 
John B. de. C. M. Saunder/Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
(Özkaya, 2006; 15)  

Yukarda verilen örnekler de “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” yaklaşımının 
zamansal ve mekânsal önemini, değerini gereğince hissettirmektedir. Ülkemiz 
müzik öğretmenleri; yıllar önce bir başka bildirimde vurgulamış olduğum gibi 
(Özeren, 2003); cepheye silâhsız gönderilen askerler gibidirler.  

Konuyla İlgili Bazı Somut Örnekler  

 Geçtiğimiz yıllarda; yayımlanan bir ORKESTRA dergisinde (Orkestra 
Dergisi, 356. Sayı), müzik tarihçisi Önder Kütahyalı’nın; bir köy okulunu 
ziyareti esnasında okulun müzik öğretmeni tarafından kendisine aktarılmış olan 
bir anektoda yer verilmişti. Bu anektoda göre; bir gün, okulun müdürü müzik 
öğretmenini yanına çağırmış ve “Öğretmenim, nasıl olsa senin dersin müzik; 
sınıfından birkaç güçlü kuvvetli öğrenciyi bizim eve gönder de aldığım odunları 
içeri taşısınlar…” demiş.  

 2007 yılı itibariyle; ülkemizin asgari müzik öğretmeni ihtiyacı yaklaşık 55 
bin iken, görevdeki devlet memuru müzik öğretmeni sayısının 5 bin civarında 
olması, ülkemiz yetkililerinin onyıllardır “müzik eğitimi”ne gereken önemi 
vermeyişlerinin belirgin bir kanıtıdır. Konuya; Mustafa Kemal’in henüz 1924 
yılında Musiki Muallim Mektebi’nin kurulması direktifini verişi penceresinden 
bakıldığında; durum, Atatürk’ün vasiyetine gereğince uyulmaması anlamı dahi 
taşımaktadır ve bundan tek bir hükümet ya da ideolojik görüş gurubu değil; ve 
fakat Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra ülkeyi yönetmiş tüm kişi ve kurumlar ve 
devlet yetkililerini gereğince uyarmayı, yönlendirmeyi başaramamış tüm müzik 
eğitimi yöneticileri, tarih önünde topyekün sorumludurlar.  

 Bozkurt Güvenç’in kitabında (Güvenç, 1995), her bin Japon evinden 
ikiyüzünde piyano bulunduğu belirtilmektedir.  

 Venezüella 30 yılda 400 bin çocuğa müzik eğitimi verdi. Çocuklarını 
sokaktan ve şiddetten uzak tutan ülkenin artık 125 gençlik, 30 yetişkin 
orkestrası ve dünya çapında müzisyenleri var... Güney Amerika’nın çalkantılı 
ülkelerinden Venezüella’da 30 yıldır uygulanan bir yöntem, az gelişmiş bir 
ülkenin gençleri ve çocuklarının, ‘müzik’ yardımıyla nasıl da şiddet 
sarmalından kurtarılabileceğinin en mükemmel örneği. BBC, The Guardian, 
The Financial Times, Boston Globe gibi Batılı yayınları taradığımızda da 
Sistema’nın başarısını teyit eden haberlerle karşılaşıyoruz. Bu başarının 
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ardında birey olmayı, paylaşmayı, sorumluluk almayı aşılayan ‘orkestra’yı 
merkezine alan bir eğitim anlayışı var……Berlin Filarmoni Orkestrası’nın 
İngiliz şefi Sir Simon Rattle’a göre ‘Bu, şu anda dünya üzerinde klasik müzik 
adına gerçekleştirilen en önemli olay’. Rattle, Venezüella’nın başkenti 
Caracas’ta 850 kişilik orkestra ve koroyu yönetti. Orkestrada çalanların hepsi 
fakir işçi ailelerine mensup çocuklar. Hepsi Montalban Müzik Okulu öğrencisi. 
Aynı amaca hizmet eden Venezüella’daki 90 müzik okulundan yalnızca bir 
tanesi bu. Fundacion del Estado para el Sistema de Orquesta Juvenil e Infantil 
de Venezuela” (Venezüella Çocuk ve Gençlik Orkestraları Devlet Vakfı veya 
kısaca Fesojiv) Genel Sekreteri Xavier Moreno, “Öncelikli amacımız, bu 
çocukların her birini profesyonel müzisyen yapmak değil, onları kurtarmak.” 
diyor. Fesojiv’e bugüne dek, ülkenin her yerinden % 90’ı olumsuz                
sosyo-ekonomik koşullar altında yaşayan, kimi özürlü 400 bin civarında çocuk 
katılmış. Venezüellalılar bu organizasyona kısaca ‘el Orquesta’ veya ‘Sistema’ 
diyorlar.”Sistema”, 1975 yılında ekonomist, politikacı ve aynı zamanda 
müzisyen olan José Antonio Abreu tarafından, fakirlik ve istikrarsızlıkla 
boğuşan ülkedeki sosyal sorunlara neşter vurmak için kurulmuş. Abreu 
Caracas’taki garajda 11 gençle bu işe başlamış. … Venezüella hükümeti, her yıl 
25-30 milyon dolar ayırıyor. Abreu, mucizevi bir şekilde, ülkede birbiri ardına 
gelen yedi hükümeti, Sistema’ya fon ayrılması için ikna etmiş. Program o denli 
başarılı ki iktidara gelen hiçbir hükümet Sistema’yı bir kenara itmeyi göze 
alamıyor. … İnsanlarının % 75’i fakirlik sınırında yaşayan, kişi başına düşen 
milli geliri 3 bin 500 doların altında olan 25 milyon nüfuslu Venezüella’da tam 
125 gençlik orkestrası, 57 çocuk orkestrası ve yetişkinlerden kurulu 30 
profesyonel senfoni orkestrası bulunuyor! (Bali, 08/04/2006)  

 Kiliselerde dört sesli olarak seslendirilen bestelenmiş dualar sayesinde; 
her kesimden, her yaştan, her kültür ve gelir grubundan bireyin doğal müzik 
donanımı gelişebilmekte bu durum da, müzik öğretmeninin işini bir hayli 
kolaylaştırmaktadır.  (Bkz.: s.974) 

Ülkemiz koşullarına gelince;  

 Artık dayanılmaz noktaya ulaşmış bir gürültü kirliliği yaşanmaktadır 
(okul vb. kamu kuruluşlarının bozuk ses düzenleri; çoğu zaman bilinçsizce 
seslendirilmekte olan ezan; seçim zamanlarında partilerin ve adayların 
bilinçsiz müzikli propagandaları vb.). Müzik ruhun gıdası olduğuna göre; 
gürültü kirliliği, ruhsal açıdan, her şeyden önce “bozuk gıda” ya eşdeğerdir. Bu 
kirliliğin engellenmemesi ile de toplumsal düzeyde bir “ruhsal gıda 
zehirlenmesi” sonucu kaçınılmazdır. Ruhsal gıda zehirlenmesinin yaygınlaştığı 
bir toplumda, her türlü davranış kirliliği kaçınılmaz olacaktır (yerlere çöp 
atılması, trafik kurallarına uyulmaması, sürekli küfürlü konuşulması, başta 
dayak olmak üzere her türlü şiddetin egemenliği vb.). Bu paragrafta vurgulanan 
unsurlara dair bazı dökümanlar, bildiri aracılığıyla paylaşılabilir (Bkz.: ss. 974-
977). 
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 Türk müzik öğretmenlerinin öncelikle odaklanmaları gereken unsur, 
“yurtta sulh” yaklaşımı olmalıdır ki içte sağlanan huzur beraberinde olası bir 
“Dünya barışı”na gerçekten katkı sağlayabilsin. Müzik öğretmenleri açısından 
oldukça ironik bir bağlantı kurulabilir. Yapılan incelemelere göre, Hüseyni 
makamı “barış ve huzur” duyguları vermektedir. Türk Müziği’nin temel 
makamı olarak da “Hüseyni” makamı öngörüldüğüne göre; genlerimizde var 
olan öz müziğimizin Türk müzik öğretmenlerince Türk Çocukları’na gereğince 
aktarılabilmesi, hem müzikte yozlaşmaya hem de gittikçe yaygınlaşmakta olan 
her türlü “şiddet”e karşı işlevsel bir önlem olabilecektir.  

SONUÇLAR 

 Müzik; doğru ellerde, doğru kullanım ile bir “ilaç”a, yanlış ellerde bir 
“silâh”a dönüşebilir.  

 Müzik Öğretmenleri; toplumsal yaşamda rastlanan her türlü “gürültü”nün 
karşısında en etkili ve yetkili doğal “bilirkişi” konumundadırlar. 

 Diğer tüm öğretmenler gibi Türk Müzik Öğretmenleri için de temel sorun, 
devlet bütçesinden eğitime ayrılan payın “uygar dünya” standartlarının son 
derece gerisinde bulunmasıdır.  

 Türk Müzik Öğretmenleri, teknolojiden gereğince yararlanmamaktadırlar.  

 Türk Müzik Öğretmenlerinin “homojen” bir yapısı oluşturulamamıştır.  

 “Müzikçi”, “resimci”, “bedenci” yaklaşımı; müzik öğretmenlerinde “metal 
yorgunluğu” yaklaşımıyla, kayda değer bir aşağılık kompleksi oluşturmuş 
bulunmaktadır.  

 “Türk Medyası”, Türk Müzik Öğretmenleri’nin işini; bilerek ya da 
bilmeyerek, ne yazık ki aşırı derecede zorlaştırmakta ve gereğince 
işlevselleşebilmelerini neredeyse olanaksızlaştırmaktadır.  

 Türk Müzik Öğretmenleri; genel anlamda, ne denli büyük bir müzik 
kültürü mirasının emanetçileri olduklarının bilincinde değildirler.  

 Türk Müzik Öğretmenleri; gerek “Türk Müzik Kültürü” gerekse “Türk 
Müzik Eğitimi”nin ne denli büyük tehdit altında bulunduğunun gereğince 
bilincinde değildirler.  

 “Bürokrasi”yi bir canavar gibi algılamakta ve ondan ciddi anlamda 
ürkmektedirler.  

 Örgütlenmenin gereği ve önemini henüz yeterince hissedememekte, hatta 
bu yönde adeta bazı görünmez güçler tarafından öğrenilmiş güçsüzlüğe 
sürüklenmektedirler. 
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 Türkiye Cumhuriyeti üzerinde geliştirilen her türlü iç ve dış tehdit 
planlarına karşı kamuoyunu bilinçlendirme yönünde önemli bir potansiyel güce 
sahiptirler.  

 Mustafa Kemal Atatürk’ün öngördüğü ve “Musiki Muallim Mektebi”, 
“Musiki Kurumları Genel Müdürlüğü” vb. kurumlarla vurgulanmış bulunan 
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ MÜZİK EĞİTİMİ POLİTİKASI” temeli üzerine; 
aynı sağlamlık düzeyinde bir bina, sonraki kadrolarca İNŞĀ EDİLEMEMİŞTİR.  

 Köy Enstitülerinin, “Atatürk Devrimleri”ne ihānet edilircesine 
kapatılması, her alanda olduğu gibi; “Türkiye Cumhuriyeti Müzik Eğitimi” 
alanında da son derece olumsuz sonuçlara neden olmuş bulunmaktadır.  

ÖNERİLER 

 Mevcut müzik öğretmeni sayısı; ihtiyacın yüzde onundan dahi daha az 
olduğuna göre, müzik okullarında okuyan öğrencilerin tümünde, gelecekte en 
azından, potansiyel birer müzik uzman öğreticisi olabileceklerine dair gerekli 
bilinç, ilgili tüm kişi ve kurumlarca tereddütsüz biçimde oluşturulmalı; konuyla 
ilgili gerekli donanımın yani müzik cahili bir topluma azami ölçüde müzik 
öğretebilmek, müzik bilinci uyandırabilmek doğrultusunda uygun ve doğru 
davranışları sağlayıcı temel unsur olarak da, 2003 yılında Sakarya 
Üniversitesi’nde Türkiye’de ilk defa bir lisans programında başlatıp öğretim 
görevliliğini üstlenmiş olduğum MÜZİK ve HALKLA İLİŞKİLER gibi 
derslerin çeşitliliği ve yaygınlığı sağlanmalıdır. Söz konusu ders, aynı zamanda 
İTÜ’de bir sanatta yeterlik projesi olarak tarafımca hazırlanmış ve sonuçlanmış 
bulunmaktadır. Proje bağlamında da İTÜ de öğretim elemanı olmayan birine ait 
kabul edilmiş ilk projedir. Bu projeyi aynı zamanda bir müzik öğretmeni 
sıfatıyla gerçekleştiriyor olmam; bildirim süresince vurgulamaya çalıştığım 
hususlara dair örnek bir olay, bir veri tabanı, bireysel savunma çalışması 
olarak da değerlendirilebilir. 

 Müzik Öğretmenlerinin sistem içinde genellikle en altta algılanışlarını 
azaltmak yönünde, bakanlıkça daha çok sayıda “müzik” müfettişi istihdam 
edilmelidir.  

 Özellikle müzik öğretmenlerinin teknoloji kullanımı ivedilikle teşvik 
edilmelidir.  

 Ülkemiz ihtiyaçlarına yönelik gerçekçi bir “Türk Müzik Öğretmeni” 
tipolojisi geliştirilmeli ve ilgili kurumların eğitim yapıları en kısa sürede bu 
tipolojinin gereklerini yerine getirebilmelidir. Türk Müziği bölümlerinde 
okuyanların enstrüman çalabilme becerilerinin geliştirilmesi; Batı Müziği 
bölümlerinde okuyanların, gereğince Türk Müziği bilgi ve donanımı edinmesi, 
bu konudaki başlıca ve öncelikli çalışmalar olarak vurgulanabilir.  
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 Milli Eğitim Bakanlığı’nca; müzik öğretmenlerinde yerleşik bir hal almış, 
kemikleşmiş olan özgüven eksikliğini giderici çalışmalar yapılmalıdır. Bu 
yönde yapılan bakanlık dışı çalışmalara gereğince destek verilmelidir.  

 Müzik öğretmenleri; doğal bilirkişilik vasıflarından yola çıkarak, emin 
oldukları konularda “medya”nın yanlışlarını düzeltmek (bazı kişilerin keyfi 
biçimde imparator, kraliçe, maestro, diva, güneş vb. ilan edilişleri gibi…) 
doğrultusunda tek başlarına ya da birlikte hareket ederek gerekli müdaheleleri 
yapmakta gecikmemeli ve konunun takipçisi olmalıdırlar.  

 Türk Müzik Öğretmenleri; Türk Müzik Kültürü’nün birinci derecede yasal 
mirasçısı olduklarının bilinciyle hareket edebilmek için çaba harcamalı; Türk 
Müzik Eğitimi ve Kültürü üzerinde geliştirilmeye çalışılan emperyalist planlara 
karşı duruşlarını korumak için en azından çaba harcamalıdırlar. Süregelen 
bilimsel, kültürel, sanatsal kurtuluş savaşı, psikolojik harp döneminde en 
azından son güçlerine değin mücadele etmeyi tercih etmelidirler.  

 Türk Müzik Öğretmenleri; diğer tüm disiplin öğretmenleriyle sağlıklı 
iletişim kurma yönünde girişimci taraf olabilmeli ve sahip oldukları doğal 
sempati kanalıyla, tehlikenin büyüklüğünü onlara da anlatabilmelidirler.  

 Aynı mantık ile, müzik öğretmenleri; bürokratik işlemler konusunda 
“kavgacı” ve “sorun odaklı” yaklaşımlar yerine “çözüm odaklı” olabildiklerinde 
bürokratik işlemlerin de daha kolay yürüdüğünü görebileceklerdir. İstanbul 
Müzik Öğretmenleri Sempozyumu (www.muzikcisem.org) bu düşüncenin 
son derece net bir kanıtıdır.  

 Örgütlenme kavramından ürkmemeli ve fakat örgütlenme çalışmalarını da 
bir gazeteci objektifliği ile gerçekleştirebilmeli kişisel ve grupsal menfaatleri 
“meslek örgütü”nün menfaatlerinin önüne taşımayı akıllarından dahi 
geçirmemelidirler.  

 Varolan müzikal bilgi, birikim, donanım ve üretimlerini paylaştıkları 
kitleler üzerinde oluşan doğal kanaat önderliği pozisyonlarını; soğukkanlı ve 
bilinçli bir şekilde kitlenin “durum”u algılayabilmesi yönünde kullanabilecek 
derecede özverili olmalıdırlar.  

 Müzik öğretmenleri; sanatsal ve düşünsel potansiyelleri ile, “öğrenilmiş 
güçsüzlük”ten kısa sürede sıyrılabilme gücüne sahiptirler. Bu potansiyelleri 
doğrultusunda; birlikte hareket ederek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri 
bünyesinde aktif ve etkin biçimde yer alabilme çabası harcamalı ve işlevsel, 
Atatürk’ün öngörmüş/uygulamış olduğu “TÜRKİYE CUMHURİYETİ MÜZİK 
EĞİTİMİ POLİTİKASI”nın gereğince, yeniden hayat bulması çalışmalarında da 
bizzat rol almaktan / rol almayı istemekten çekinmemelidirler. Çünkü bu konu; 
müzikten anlamayan bürokratlara emanet edilemeyecek kadar kritik ve 
stratejik bir konudur.  
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 Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm müzik öğretmenlerine; bir hizmetiçi 
eğitim çalışması aracılığıyla, köy enstitülerindeki müzik eğitimi çalışmaları 
anlatılmalı, izletilmeli hatta deneysel olarak uygulatılmalıdır. Böylece; Mustafa 
Kemal’in en büyük ideallerinden biri, aynı zamanda tüm dünyanın örnek almış 
olduğu “köy enstitüleri” projesinin ruhu müziksel anlamda canlandırılabilecek, 
geleceğe yönelik işlevsel fikirlerin oluşumuna ve gelişimine katkı sağlanmış 
olacaktır.  
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TÜRKİYE’ DE İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ                     
ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇÖZÜMLENMESİ 

ÖZGÜL, İlhan 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Çağdaş Türk örgün eğitim sistemi ilköğretim öncesi temel eğitim, ilköğretim, 
ortaöğretim ve yükseköğretim ana basamaklarından oluşmaktadır. Türkiye’de 
örgün müzik eğitimi çağdaş Türk örgün eğitim sisteminin yapısına bağlı olarak 
dört ana basamakta düzenlenip gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada Türk örgün 
eğitim sisteminin ilköğretim okullarındaki müzik derslerine ilişkin; 1994’ten bu 
yana uygulanmakta olan ilköğretim müzik dersi öğretim programıyla yeni 
uygulamaya konulan 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programının 
birbirleriyle karşılaştırmalı bir çözümlemesi yapılarak programların müzik 
eğitimcileri tarafından algılanması, müzik programlarının uygulanması 
sürecinde okullarda karşılaşılan güçlükler irdelenerek, müzik derslerini yürüten 
sınıf ve müzik öğretmenlerinin daha etkili ve verimli bir müzik eğitimi süreci 
geçirmelerine yönelik temel çözüm önerileri sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, müzik eğitimi, program geliştirme, sınıf 
öğretmeni, müzik öğretmeni, ilköğretim müzik. 

ABSTRACT 

The Analysis of the Primary School Music Curricula in Türkiye 

Turkish Contemporary Formal Education System consists of four main 
divisions; pre-school education, primary education, secondary education and 
higher education. The formal music education in Türkiye 
is prepared and implemented in accordance with the structure of the Turkish 
Contemporary Formal Education. This study, first, makes a comparative 
analysis of the two music education curricula designed to be implemented in the 
music classes of the primary schools within the Contemporary Turkish formal 
education System: the music curriculum which was in use from 1994 onwards 
and the recent curriculum of 2006 which has still been implemented. The study 
then investigates music teachers’ perceptions of the both curricula, and 
examines the problems to be encountered during the implementation of the 
curricula, and comes up with basic suggestions for the music teachers and 
classroom teachers to help them have a more effective and efficient music-
teaching process. 

                                                 
 Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 37200 Kastamonu, Türkiye. e-mail: 
ilhanozgul@kastamonu.edu.tr. 
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Key Words: Music, music education, curriculum development, class teacher, 
music teacher, primary school music. 

GİRİŞ 

Türkiye’de örgün müzik eğitimi çağdaş Türk örgün eğitim sisteminin 
yapısına bağlı olarak dört ana basamakta düzenlenip gerçekleştirilmektedir. 
Çağdaş Türk örgün eğitim sistemi ilköğretim öncesi temel eğitim, ilköğretim, 
ortaöğretim ve yükseköğretim ana basamaklarından oluşmaktadır. Genel olarak 
ilköğretim öncesi/okulöncesi 0-3 yaş çocuklarına bakım ve eğitim veren 
yuvalar/kreşler ile 4-6 yaş çocuklarına eğitim veren anaokulları ve 6 yaş 
çocuklarına eğitim veren anasınıfları yer almaktadır. İlköğretim basamağı 7-14 
yaş arası çocuklara sekiz yıllık zorunlu-kesintisiz eğitim veren ilköğretim 
okullarından oluşmaktadır. Ortaöğretim basamağı, 1 yıllık hazırlık sınıfına 
dayalı olarak 3 yıllık eğitim veren genel, bilim, teknik ve sanat liseleri ile 
meslek liselerini içine almaktadır. Yükseköğretim basamağı ise 2 yıllık ön 
lisans öğretimi veren meslek yüksekokulları, 4 yıllık lisans öğrenimi veren 
yüksekokul ve fakülteler ile lisans üstü öğretim yapılan Enstitülerin bağlı 
olduğu üniversitelerden oluşmaktadır. 

Türkiye’de örgün genel müzik eğitimi anaokulları ve anasınıfları ile 
ilköğretim okullarında “zorunlu” ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında 
“seçmeli” ders olarak gerçekleştirilmektedir. Anaokulu ve anasınıfı 
programlarında “oyun-sanat-müzik etkinlikleri”, İlköğretim ve ortaöğretim 
okulları ile yükseköğretim kurumları programlarında “müzik dersleri” olarak 
yer almaktadır. Müzik dersi sekiz yıllık ilköğretim okullarının ilk üç 
sınıfında/yılında haftada 2 saat ve son beş sınıfında haftada 1 saat 
okutulmaktadır. Örgün genel müzik eğitimi, genellikle, anaokullarında anaokulu 
öğretmenleri, ilköğretim okullarının ilk beş sınıfında sınıf öğretmenleri ve son 
üç sınıfında müzik öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. İlköğretimde genel 
müzik eğitimi sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretimin yürürlüğe girmesiyle 
birlikte 7-14 yaşları arasındaki çağ nüfusunun tümüne verilmeyi 
gerektirmektedir. Böylece 7-14 yaşları arasındaki çağ nüfusunun tümü yasal 
olarak genel müzik eğitimi görme olanağına kavuşmuştur.  

Müzik eğitimi, temelde bir müziksel davranış kazandırma/oluşturma 
sürecidir. Bu süreçte daha çok bireyin kendi müziksel yaşantısı temel alınır. Bu 
temelden yola çıkılarak belirli amaçlar doğrultusunda planlı ve yöntemli yol 
izlenir ve bu yolla belirli hedeflere erişilir. Müzik eğitimi yoluyla birey ile 
çevresi, özellikle müziksel çevresi arasındaki iletişimin ve etkileşimin daha 
sağlıklı, düzenli ve etkili olması beklenir. Öğrencinin bir hedef davranışı 
kazanılabilmesi için belli öğrenme yaşantıları, bu yaşantıların geçirilebilmesi 
içinde belli koşullar gerekir. Bu koşullar öğrencinin kendi iç koşulları ve 
etkileşeceği dış koşullardır. İç koşullar; öğrencinin algı, bellek, anlama, ilgi, 
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tutum ve alışkanlıkları, zekâ düzeyi, güdülenmesi, kendine güven ve benlik 
tasarımıdır. Dış koşullar ise; konu içeriği, ders araç-gereçleri, öğretim 
yöntemleri, fizikî çevre, diğer öğrenciler ve öğretim hizmetidir. 
Öğretmen/öğretim elemanı/eğitimci öğrencinin hedef davranışları 
kazanabilmesi için gerekli yaşantıları geçirmesini sağlayacak biçimde çevresini 
hazırlar, düzenler ve ayarlar. Öğrencinin istenilen yaşantıları geçirebilmesi için 
gerekli dış koşullar iç koşullara göre düzenlenip ayarlanır. Dış koşullar, iç 
koşullara göre düzenlenip ayarlanırsa, öğrenci çevresiyle etkileşerek istenilen 
yaşantıları geçirebilir. “Öğrenci ile çevresi arasındaki etkileşimi” demek, 
aslında öğrencinin iç koşuları ile dış koşulları arasındaki etkileşimi demektir. 
(Uçan, 2005; 30 ) 

Türkiye’de Cumhuriyet öncesi atılan adımlar, 1923’te Cumhuriyet’in 
kuruluşunu izleyen yıllardan itibaren yapılan atılımlar ve son on yılda sağlanan 
ilerlemelere bir bütün olarak bakıldığında Müzik eğitiminde program 
çalışmalarında “Öğretim Yönetmeliği” denilebilecek talimatlardan ders dağıtım 
çizelgesine, ders dağıtım çizelgesinden veya çizelge programdan derste 
işlenecek konuları içeren müfredata, müfredattan amaçlar, konular ve 
açıklamaların giderek amaçlar, davranışlar, konular ve açıklamaların yer aldığı 
programa gelindiği son yıllarda ders ya da ünite düzeyinde hedefler, hedef 
davranışlar, öğretme-öğrenme durumları, sınama-ölçme durumları ve 
değerlendirme işlemlerini içeren çağdaş programa erişildiği, kuramsal bakış 
ağırlıklı masa başında çalışma yöntemiyle yetinilmeyerek deneysel yöntem 
ağırlıklı çağdaş program geliştirme yaklaşımına yönelindiği ve en son bütün bu 
oluşum, deneyim ve birikimler değerlendirilerek içerikleri bakımından birbiriyle 
kenetli kritik öğrenme alanları ve bu alanlara ilişkin kazanımlar, etkinlikler ve 
açıklamalardan oluşan yapılandırmacı program geliştirme yaklaşımına 
erişilmiştir. 

Bu anlamda okullardaki müzik eğitimi sürecinin yeterince etkili ve verimli 
olarak kullanılabilmesi için ilköğretimde görev yapan sınıf ve müzik 
öğretmenlerinin, eğitim fakültelerinde öğrenim gören sınıf ve müzik öğretmeni 
adaylarının, ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştiren sınıf öğretmenliği 
programında müzik ve müzik öğretimi derslerini yürüten öğretim elemanlarının, 
ilköğretime müzik öğretmeni yetiştiren güzel sanatlar eğitimi müzik 
öğretmenliği programlarında “özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik 
uygulamaları” derslerine giren öğretim elemanlarının müzik öğretim 
programlarını özelliklede 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programını 
anlayıcı, yorumlayıcı, irdeleyici, inceleyici, çözümleyici, değerlendirici bir 
tutum sergileyerek programı daha anlamlı düzeye getirmek için katkı 
sağlamaları gerekmektedir. 
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1. 1994 ve 2006 Müzik Dersi Öğretim Programlarının Yapısı 
1994 Müzik Dersi Öğretim Programının Temel Yapısı 

1994 İlköğretim kurumları müzik dersi öğretim programı 5 ana bölümden 
oluşmaktadır. 

 Programa ilişkin yönerge niteliğinde genel açıklamalar 

 İlköğretim kurumları müzik dersi öğretim programının genel amaçları 

 Birinci devre amaçları ve ünite konuları, konulara ilişkin hedefler ve 
davranışlar 

 İkinci devre amaçları ve ünite konuları, konulara ilişkin hedefler ve 
davranışlar 

 Üçüncü devre amaçları ve ünite konuları, konulara ilişkin hedefler ve 
davranışlar 

1994 ilköğretim kurumları müzik dersi öğretim programı; ünite/konu, 
konulara ilişkin hedefler, hedef davranışlar (bilişsel-duyuşsal-devinişsel) 
öğrenme-öğretme durumları, sınama-ölçme durumları, değerlendirme 
işlemlerinden oluşmaktadır. Müzik öğretim programı öğrenciye kazandırılacak 
özelikleri yani müzik öğretimi ile erişilecek hedefleri, bu davranışlardan 
öğrenciye kazandırmak için gerekli etkinliklerden oluşan öğretme durumlarını, 
davranışların öğrenciye kazandırılıp kazandırılmadığı ve hedefe erişilip 
erişilmediğini ortaya çıkarmak için gerekli bilgileri elde etmeye ilişkin 
etkinliklerden oluşan sınama-ölçme durumlarını, programın sağlamlık ve 
etkililik derecesini belirlemek ve öğrenci, öğretim programı, 
[öğretici/öğretmen/öğretim elemanı] hakkında yargıya varmak için gerekli ilke, 
ölçüt ve işlemleri, yani değerlendirmeyi kapsar. 

1994 ilköğretim kurumları müzik dersi öğretim programının program 
öğeleri. 

 Ünite/konu 

 Hedefler 

 Hedef davranışlar 

 Eğitim/öğrenme-öğretme durumları 

 Sınama-ölçme durumları 
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Tablo 1: 1994 Müzik Dersi Öğretim Programında Üniteler Arası İlişkiler  

ÜNİTE KONULARI 
SINIFLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Hayatımızda Oyun, Hareket, Ses ve Müzik      
Hareket, Konuşma, Şiir ve Müziğimizde Hız      
Konuşma, Şiir ve Müziğimizde Gürlük      
Konuşma, Şiir ve Müziğimizde Ritim, Ölçü      
Müziğimizde Ezgi, Biçim      
Müziğimizde Tür      
Çevremiz ve Müzik      
Atatürk’ümüz ve Müzik      
Hayatımızda Müzik ve Müziksel Çevremiz     
Müziğimizde Ses     
Müziğimizde Ritim ve Ezgi     
Müziğimizde Vuruş Ölçü     
Müziğimizde Hız     
Müziğimizde Gürlük     
Müziğimizde Biçim     
Atatürk, Sanat ve Müzik     
İnsan ve Müzik    
İnsan Sesleri ve Çalgılar    
Müzikte hız, gürlük ve anlatım    
Müzikte Ritim, Ezgi ve Ölçü    
Müzikte Dizi, Ton ve Makam    
Müzikte Örgü, Doku, Biçim, Tür    
Ülkemizde Müzik    
Atatürk ve Müzik    

Kaynak: İlhan Özgül, Müzik Eğitimi ve Öğretimi, Gazi Kitabevi 
Yayınları, 2002, Ankara. 

Tablo 1’de İlköğretimin birinci kademesinde (1, 2, 3, 4, 5), sınıflarına ilişkin 
düzenlenen ünite konularının adlandırılma, düzenlenme ilkeleriyle; öğrencilere 
kazandırılması düşünülen davranışlar açısından incelendiğinde süreklilik, 
aşamalılık, dayanışıklılık ilişkileri açısından tutarlı, uyumlu, birbirini 
kolaylaştırıcı, destekleyici, bütünleştirici ve tamamlar nitelikte olduğu 
görülmektedir. (Özgül, 2002; 71) 

Tablo 2: Üçüncü Devre Üniteler Arası İlişkiler 

ALTINCI SINIF YEDİNCİ SINIF SEKİZİNCİ SINIF 
İnsan ve Müzik İnsan, Sanat ve Müzik İnsan, Kültür, Sanat ve Müzik 
İnsan Sesleri ve Çalgılar Çalgı ve Ses toplulukları Müzik teknolojisi ve kullanımı 

Ülkemizde Müzik 
Ülkemizde Türk 
Cumhuriyetlerinde Müzik 

Ülkemizde Komşu Ülkelerde ve 
Dünyada Müzik 

Atatürk ve Müzik Atatürk, Sanat ve müzik Atatürk ve müziksel Gelişmemiz 
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Tablo 2’de İlköğretimin ikinci kademe/üçüncü devre (6, 7, 8) sınıflarına 
ilişkin düzenlenen ünite konularının adlandırılma, düzenlenme ilkeleriyle; 
öğrencilere kazandırılması düşünülen davranışlar açısından incelendiğinde 
ilköğretimin birinci kademesinde olduğu gibi süreklilik, aşamalılık, 
dayanışıklılık ilişkileri açısından tutarlı, uyumlu, birbirini kolaylaştırıcı, 
destekleyici, bütünleştirici ve tamamlar nitelikte olduğu görülmektedir. 

2006 Müzik Dersi Öğretim Programının Temel Yapısı 

İlköğretim düzeyi müzik dersi, genel müzik eğitimi kapsamında yer alan ve 
farklı yöntem ve tekniklerle bireylerin özellikle duyuşsal yönden dengeli, tutarlı 
ve sağlıklı olarak yetişmelerini sağlamaya yönelik bir anlayış ve içerikle 
düzenlenmiştir. İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı 1968, 1984 ve 1994 
yılı müzik dersi öğretim programı içerik ve yaklaşımları da göz önünde 
bulundurularak hazırlanmıştır. İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı, MEB 
İlköğretim Genel Müdürlüğünce oluşturulan Müzik Özel İhtisas Komisyonu 
tarafından geliştirilmiştir.  

2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Program Öğeleri  

 Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları 

 Programın vizyonu 

 Programın temel yaklaşımı 

 Müzik dersi Öğretim Programının Temel yapısı (Genel amaçlar, temel 
beceriler ve değerler, öğrenme alanları, kazanımlar, etkinlikler, açıklamalar, 
müzik dersi öğrenme-öğretme süreci, yöntem ve teknikler, ölçme ve 
değerlendirme) 

 Sözlük ve Kaynaklar 

2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programı; içerikleri bakımından 
birbiriyle kenetli “Dinleme-söyleme-çalma, Müziksel Algı ve Bilgilenme, 
Müzik Kültürü, Müzikte Yaratıcılık” dört öğrenme alanını, bu dört öğrenme 
alanına ilişkin öğrenme-öğretme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş 
yaşantılar aracılığı ile öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve 
değerleri kapsayan kazanımları, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin etkin 
rol almasını sağlayacak şekilde düzenlenen sınıf-okul içi ve okul dışı 
etkinlikleri, uyarı, diğer derslerle ilişkilendirme, ölçme ve değerlendirme, ara 
disiplinlerle İlişkilendirme, Ders içi İlişkilendirme biçimindeki kavramları 
sembollerle ifade ederek kazanımların içeriği, programın uygulanması ve 
değerlendirilmesine ilişkin açıklamaları, farklı yöntem-teknik, model ve 
yaklaşımların kullanıldığı müzik dersi öğrenme-öğretme süreci, müzik 
derslerinde kullanılan çeşitli yöntem ve teknikleri, hem okulda etkinlikler 
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yoluyla düzenlenen öğrenme-öğretme süreci içerinde hem de okul dışında 
kazanımların elde edilip edilmediğini ortaya çıkarmak için gerekli bilgileri elde 
etmeye ilişkin öğretim süresince ve sonunda yapılan sınama-ölçmeyi, 
programın sağlamlık ve etkililik derecesini belirlemek ve öğrenci, öğretim 
programı, [öğretici/öğretmen/öğretim elemanı] hakkında yargıya varmak için 
gerekli ilke, ölçüt ve işlemleri, yani değerlendirmeyi kapsar. 

Öğrenme Alanları 

Tablo 3: 2006-Öğretim Programında Dört Öğrenme Alanı Arasında İlişkiler  

ÖĞRENME ALANLARI 
SINIFLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Dinleme-söyleme-Çalma         

Müziksel Algı ve Bilgilenme         

Müzik Kültürü         

Müzikte Yaratıcılık         

2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı’nda öğrenme alanları 
arasındaki Tablo 3’te gösterildiği gibi kazanımlar açısından bakıldığında, bir 
öğrenme alanının 8 yıl boyunca aynı adlandırmayla devam ettiği görülmektedir. 
Dolayısıyla içerikleri bakımından dört öğrenme alanına yönelik düzenlemeler 
süreklilik, aşamalılık, dayanışıklılık ilişkileri yönünden birbirleriyle tutarlı, 
uyumlu ve birbirini tamamlar niteliktedir. 

2. 1994 ve 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programlarının 
Karşılaştırılması 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006 ilköğretim programının tanıtımına 
ilişkin bir çalışmada 1994 ve 2006 müzik dersi öğretim programlarının 
karşılaştırıldığında şu yansımalar dikkati çekmektedir. 

 1994 Programının temeli doğrudan gözlemlenip, ölçülebilen pozitivist 
paradigmaya dayanan davranışçı yaklaşıma, 2006 programı ise pozitivizm ötesi 
paradigmanın ürünü; bireyin bilgiyi kendisinin işlevselleştirdiği yapılandırmacı 
yaklaşıma dayanmaktadır. 
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Tablo 4: Pozitivist ve Pozitivizm Ötesi Paradigmaların Temel Farklılıklar 

Pozitivist/Akılcı Paradigma 
Pozitivizm Ötesi/Yorumlamacı 
Paradigma 

Pozitivist, akılcı, modern, 
görgül, yapısalcı, Newtoncu 

Pozitivizm ötesi, post yapısalcı, post 
empirik, post modernist, post işlevselci, 
yorumlamacı 

Mekanik dünya görüşü Holografik dünya görüşü 
Önceden kestirilebilirlik Önceden kestirilemezlik 
Genellenebilirlik Genellenemezlik/durumsal 
Evrensellik Özne merkezli 
Nesnel gerçeklik Öznel gerçeklik 
Büyük kuramlar, tek doğru Çoklu gerçeklik 
Mükemmel bilgi Eksik (parçasal) bilgi 
Nesnelleştirme Görüş açısı (perspektif 
İndirgeme Bütünsellik (holistic) 
Ölçme Katılım (yorumlama) 
Nicelleştirme Nitelleştirme 
Evrensel yasalar Duruma özgü bulgular  
Değer-katıksız sonuçlar Değer katıklı sonuçlar 
Deneysel süreçler Katılım temelli süreçler 
Bilgi keşfedilir, ortaya çıkarılır. Bilgi yorumlanır ve oluşturulur 

Kaynak: Şimşek (1997), Yurdakul (2005) 

Yapılandırmacılık en genel ifadeyle; gerçekliğin doğasına, bilginin doğasına, 
insanın doğasına, bilimin doğasına dayanır. Öğrenme ezberleme değil, öğrenenin 
bilgiyi transfer etmesine, varolan bilgiyi yeniden yorumlamasına ve yeni bilgiyi 
oluşturmasına dayanır. Öğrenen, öğrenilmiş bir bilgiyi uyumlu hâle getirerek 
yapılandırdığı bilgiyi, yaşam problemlerini çözmede uygulamaya koyar. Öğrenmenin, 
öğrenenin yaşantısından ayrılmaması öğrenenlerin ilgi ve ihtiyaçlarının ön planda 
tutulması ve her öğrenenin kendi doğasında ele alınması gerektiğini savunan 
öğrenen merkezli tasarım, hayatın problemlerini ön planda tutan, öğrencileri 
sorun çözmeye ve öğrenmeye özendiren sorun merkezli tasarım ile öğrencinin 
en iyi nasıl öğreneceğini, problem çözme, kara verme ve kavrama stratejilerini 
içeren konu merkezli program tasarımlarından süreç tasarımı yapılandırmacılık 
yaklaşımın temelini oluşturmaktadır. Konu alanı tek ya da bir disiplin grubunda 
yer alma yerine disiplinler arasıdır. Öğretme ve öğrenme bilimsel yönteme göre 
yaşantıyı yeniden yapılandırma sürecidir. (Erdem, 2002; 81-87) Yapılandırma-
cılıkta program tasarıları bilimden daha çok bir mühendislik alanı olarak 
görülmekte, daha az analitik, daha çok bütünsel olması, öğrenen-materyal ile 
öğretmen işbirliğini sağlayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. (Yurdakul, 
2005; 47) 
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 1994 programının odağını hedefler ve davranışlar oluşturmaktadır. 
Hedefler; yetiştirilen kişide bulunması gereken istenilen eğitim yoluyla 
kazandırılabilir nitelikteki özeliklerdir. Öğretim hedefleri belli bir alanda 
yapılan öğretimle bireye kazandırılmak istenen özeliklerdir. Bu özelikler 
yetenekler, beceriler, ilgiler, tutumlar ve alışkanlıklardır. Hedef davranışlar, 
müzik öğretimiyle öğrencilere kazandırılacak ya da onlarda geliştirilecek her bir 
hedefin çözümlenerek gözlenip ölçülebilir öğrenci davranışlarına 
dönüştürülmesiyle ortaya çıkan, o hedefle ilgili kritik davranışlardır. 2006 
programında ise kazanımlar ve etkinlikler esası oluşturmaktadır. Davranış 
ifadesinin gözlenebilen ve ölçülebilen bir tür etkinliği ifade etmesi nedeniyle 
sınırlı olduğu, kazanımın ise becerileri gösteren davranışlar örüntüsünü 
kapsadığı için programın felsefesine uygun olduğu ifade edilmiştir. Kazanım 
ifadelerinin bazıları bir tür etkinlik şeklindedir. 1994 programında hedef 
ifadeleri öğrenci merkezlidir. 2006 programında ise kazanımlar öğrenci 
merkezlidir.  

Tablo 5: Öğrenme Alanlarına İlişkin Kazanımların Dağılımı 

Öğrenme Alanları 
İlköğretim sınıfları ve kazanımlar Toplam 
1 2 3 4 5 6 7 8 n % 

Dinleme-Söyleme-
Çalma 

10 9 7 7 5 8 7 10 63 34 

Müziksel Algı ve 
Bilgilenme 

2 5 5 5 7 5 5 3 37 20 

Müzikte Yaratıcılık 5 2 5 5 5 5 5 4 36 19 
Müzik Kültürü 7 6 7 7 7 5 6 7 52 27 
Toplam 24 22 24 24 24 23 23 24 188 100 

İlköğretim kurumunun 8 yıl süresince dört öğrenme alanına ilişkin 
programın tümünü kapsayan 188 kazanımın; 63’ü % 34 dinleme-söyleme-çalma, 
37’i % 20 Müzikal algı ve bilgilenme, 36’ı % 19 Müzikte yaratıcılık, 52’i % 27 
Müzik kültürü alanına yığılmıştır. Öğrenme alanlarına ilişkin en çok 
kazanımdan aşağıya doğru dinleme-söyleme-çalma, müzik kültürü, müziksel 
algı ve bilgilenme, müzikte yaratıcılık olarak sınıflandırılmaktadır. 

 1994 programında çeşitli ara disiplinler ve diğer derslerle doğrudan veya 
dolaylı ilişkiler kurulmamıştır. 2006 Programında ise konulara bağlı olarak 
rehberlik ve psikolojik danışma, kariyer bilinci geliştirme, özel eğitim alanı, 
insan hakları ve vatandaşlık, girişimcilik gibi çeşitli ara disiplinlerle, Türkçe, 
hayat bilgisi, matematik, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji, Türkiye Cumhuriyeti 
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleriyle gerekli hâllerde doğrudan bağlantılar 
kurulmuştur. 

 1994 programında dersler; ünite ve ünitelere ilişkin alt konular kapsamında 
ele alınmıştır. 2006 Programında 4 adet üst öğrenme alanı üzerine oluşturulmuş 
ve buna bağlı olarak da kazanımlar sarmal olarak sıralanmıştır. 1994 
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Programında üst düzey zihinsel süreçlerden çok; ürün değerlendirilmektedir. 
2006 Programında üst düzey zihinsel süreçler vurgulanmakla birlikte sadece 
ürün değil, aynı zamanda süreç de değerlendirilmektedir. 

 1994 Programında bilişsel anlamda yoğun bir bilgi aktarımı söz konusudur. 
2006 Programında sürekli bilgi aktarımından çok yaşamsal bilgiler, öğrenciler 
tarafından özümsenmekte ve işlevsel hâle getirilmektedir. 2006 Programı’nda 
bilişsel gelişim, devinişsel ve duyuşsal kazanımlarla sürekli olarak yaşamın bir 
parçası durumuna getirilmesine özen gösterilmiştir. Özellikle 1 ve 2. devre 
müzik eğitimi sürecinde dans, hareket ve oyun unsurları göz önünde 
bulundurulmuştur.  

 1994 Programında öğretmen bilgiyi hazır olarak yapılandırarak öğrencilere 
vermektedir. 2006 Programında öğrenciler bilgiye ulaşmada aktif rol oynarlar 
ve bilgiyi kendilerinin yapılandırmaları için çaba harcamaları beklenmektedir. 

 1994 Programında nota öğretimi üçüncü sınıfta, çalgı öğretimi ise ikinci 
sınıfta başlatılmıştır. 2006 Programında nota öğretimi dördüncü sınıfta              
-yalnızla-sol-fa sesleri ile– çalgı öğretimi vurmalı tartım/ezgisiz çalgılarla 
birinci sınıfta, vurmalı ezgili çalgılarla ve blokflüt ile üçüncü sınıfta 
başlatılmıştır. İlköğretim müzik eğitimi sürecinde geleneksel notalama 
işaretlerinin kullanımının yanı sıra bütün sınıflarda grafiksel notalama 
yaklaşımının kullanılması beklenmektedir.  

 1994 Programında öğrenme-öğretme durumlarıyla ilişkili olarak daha çok 
geleneksel öğretim yaklaşımları sergilenmektedir. 2006 Programında geleneksel 
öğrenme-öğretme yaklaşımlarının yanı sıra aktif öğretmeyi gerçekleştiren 
çağdaş öğretim yöntemlerine (Dalcroze, Orff, Kodally, Suzuki...) yer verilmiştir. 

 SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Müzik eğitiminde program geliştirme temelde; programı hazırlama, 
deneme/uygulama, değerlendirme ve düzeltme evrelerinden oluşan aşamalı, çok 
yönlü, kapsamlı ve sürekli bir araştırma sürecidir. Bu anlamda 2006 ilköğretim 
müzik dersi öğretim programı 1968, 1984, 1994 müzik programlarının gözden 
geçirilerek şimdiye kadar var olan birikim, deneyim ve 21. yüzyıla ilişkin çağcıl 
program geliştirme yönelimlerinin de göz önüne alınmasıyla 1994 programında 
bir düzeltme işlemi gerçekleştirilerek oluşturulduğu düşünülmelidir.  

Örgün eğitim müzik eğitiminin örgün olmayan eğitimden daha düzenli, 
planlı, yöntemli, etkili ve daha nitelikli olması beklenir. Bu nedenledir ki, örgün 
müzik eğitimi herhangi bir yerde, rasgele ortamlarda, gelişigüzel etkinliklerle 
değil; belli yerlerde, belli ortamlarda, belli konularda, belli aşamalarda, belli 
kurumlarda belli nitelik ve nicelikteki elemanlarca oluşturulup yürütülen belli 
programlarla olanaklıdır. Bu anlamda müzik öğretim programı örgün müzik 
eğitiminin en önemli öğelerinden biridir. Programsız bir örgün müzik eğitimi 
düşünülemez. Çünkü program, örgün müzik eğitiminin ana öğeleri olan 
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“öğrenciyi, içeriği/konu alanını, öğretmeni ve çevreyi/ortamı” birbirleriyle 
buluşturur, birleştirir, bütünleştirir, etkileştirir ve eğitimsel bir sisteme 
kavuşturur. (Uçan, 2005a; 60) 

Müzik öğretimi öğrenciyi kendisi için hazırlanmış olan çevrenin öğeleriyle 
etkileştirerek davranışında müzikle ilgili istendik davranışlar oluşturma 
sürecidir. Öğrencilerin müziksel davranışlarını değiştirmeye yönelik öğrenme 
yaşantısı oluşturma sürecidir. Öğretimin önceden tasarlanan planı ve onun 
uygulamada aldığı görünümüdür. Belirtilen anlamda bir öğretim programı bir 
ders çizelgesi, amaçlar, kazanımlar, konular-ilkeler-açıklamalar, araç-gereçler 
sıralaması öğretmenin eline verilen ve uyması istenilen bir kitap kesinlikle 
değildir. 

Bu kapsamda Türkiye’de okullarda yapılan birkaç çalışma gözden 
geçirildiğinde sınıf ve müzik öğretmenlerinin okullardaki müzik eğitimi 
sürecine ilişkin yaklaşımlarını, uygulamalarını daha iyi bir şekilde aydınlatmaya 
yardım edecektir. 

Eğitim fakülteleri sınıf öğretmenliği programlarına yerleşen üç farklı 
üniversitenin sınıf öğretmenliği programlarında her üniversiteden random 
yöntemiyle seçilen 90 kişilik örneklem grubuyla yapılan bir araştırmada müzik 1 
ders program tasarılarının gerekli öngördüğü müziksel hazır bulunuşluk 
boyutlarına ilişkin Üniversite öncesi –okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim– 
mikro yaklaşımlarla en alt düzeyde hazırlanan testlerde temel müzik bilgilerine 
ilişkin bilişsel giriş davranışlarının, ve şarkı söylemeye ilişkin devinişsel giriş 
davranışlarının oldukça yetersiz olduğu tespit edilmiştir. (Özgül ve Uçan, 1998; 
35-48) 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul ilköğretim kurumlarında görev 
yapan 800 sınıf öğretmeniyle yapılan bir çalışmada öğretmenlerin müziği ve 
müzik derslerini sevdiklerini, fakat mezun oldukları üniversitelerden yeterli 
müzik eğitimini almadıklarını, alamadıklarını, müzik eğitimi ve öğretimine 
ilişkin hizmet içi eğitim kurslarına ihtiyaçları olduğunu, müzik derslerinde 
büyük bir çoğunluğunun kuramsal ağırlıklı temel müzik bilgileri verdiklerini, 
müzik derslerinde şarkı söyleme, çalgı çalma gibi edimsel faaliyetlerde az 
bulunabildiklerini, ilköğretimin tüm sınıflarında müzik derslerini müzik 
öğretmenlerinin yürütmesinin daha iyi olacağını ifade etmişlerdir. (Tenkoğlu, 
2005) 

Eğitim fakülteleri ilköğretim bölümleri sınıf öğretmenliği programı 
öğrencilerinin yani aday öğretmenlerin müzik derslerine yönelik mesleki alan 
yeterliliklerine ilişkin Türkiye’de 5 üniversiteden seçilmiş 250 öğrenci üzerinde 
bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının temel 
müzik bilgilerine ilişkin transpoze, Geleneksel Türk müziğine ilişkin temel 
diziler, şarkı formları ve müzik ögelerine ilişkin kısmen, nefes, dil-konuşma ve 
şarkı söyleme kuralları gibi ses eğitimine ilişkin yetersiz, ulusal ve uluslararası 
çocuk şarkıları dağarcığının yetersiz olduğu, okul müziği bestecilerinin 
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birçoğunu tanımadıkları ve koro yönetim tekniklerini kısmen bildiklerini, Çalgı 
olarak zorunlu flüt çaldıklarını, flüt çalmayı az sevdiklerini ve iyi 
çalamadıklarını tespit etmiştir. Ayrıca Orff çalgılarını tanıma, çalma, Orff 
çalgılarıyla ritim eğitimi yapma ve eğitim sürecinde kullanma bilgi ve 
becerilerinin çok yetersiz, Kodaly, Orff gibi müzik öğretimi yöntem ve 
tekniklerini bilmediklerini, çalgı ve şarkı öğretimine yönelik bilgi ve 
becerilerinin az olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca Sınıf öğretmeni adaylarının 
okulda öğrendikleri müzikal bilgi, beceri ve deneyimlerin nitelikli öğretmen 
olmada önemli fakat ilköğretimin birinci devresinde (1. 2. 3. sınıfları) zorunlu 
yürütmek zorunda oldukları müzik derslerini kendilerinin değil de müzik 
öğretmenlerinin girmelerini istemişlerdir (Ercan, 2006; 1-92) 

Türkiye’de 0-6 yaş grubunda 7 milyon (% 11) çocuk vardır. 3-6 yaş 
arasındaki çocukların yalnız % 14’ü eğitim hizmetlerinden faydalanmaktadırlar. 
5-6 yaş grubundaki çocukların % 70 okul öncesi eğitimden yoksundurlar. 
(Göçer, 2006) Dolayısıyla sosyal, bedensel, zihinsel, müziksel gelişim 
basamaklarının en önemli okul öncesi eğitim sürecine ilişkin kazanımlar 
ilköğretim okulundaki eğitim sürecine ertelenmektedir. Özel okulların 
üniversitelerin, ve bazı ilköğretim okullarının bünyelerinde açılan anasınıfı, 
anaokulu öğrencileri öğretmenleriyle müzik derslerine ilişkin müzikal oyunlar 
oynamakta ve etkinlikler yapabilmektedirler. 

 Bu anlamda, okulda müzik öğretmenlerinin durumu ise biraz daha farklıdır. 
Eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği bölümlerinden mezun müzik 
öğretmenleri 4 yıllık lisans öğrenimi süresince piyano, keman viyola, çello, 
kontrbas, yan flüt, gitar, ud, kanun, bağlama gibi bir çalgıyı ana çalgı olarak 
seçmektedir. Öğrenciler hem ana çalgı öğretim elemanın yönlendirmesiyle hem 
de kendisi tarafından bu çalgıda olabildiğince uzmanlaşmaya ve yetkinleşmeye 
konsantre olur. Müzik öğretmeni olarak bir ilköğretim kurumuna atandıklarında 
yıllarca çalıştığı ana-çalgının okul müzik eğitimi sürecinin çok az bir 
bölümünde işe yaradığını görmektedir. Okulda sadece gelecekte ana çalgısıyla 
ilgili beklentilerine yoğunlaştığı için, sanki okuldan mezun olduğunda her 
zaman ana çalgısının öğretimini yapacakmış gibi bir hisle, düşünceyle okul 
müzik eğitimi ve öğretimine ilişkin yaklaşımlara biraz duyarsız, ilgisiz bir 
tutum sergilemektedirler. Okulda müzik derslerini tahtaya bir şarkı yazarak 
yazdığı şarkıyı öğrencilerin defterlere yazmalarını isterler. Öğrencilerde şarkıyı 
deftere yazar ve flütle çalarlar. Bazen “temel müzik bilgileri, müzik tarihi, 
bestecilerin hayatları” gibi kuramsal konuları deftere yazdırmak suretiyle, 
geleneksel bile diyemeyeceğimiz müzik dersi işleme biçimlerini uygularlar. 
Kendilerini, lisans öğrenimi süresince edindiği bilgileri, eski-yeni müzik 
öğretimi yaklaşımlarını, çocukların müziğe ilişkin gerçek ihtiyaçlarını, 
ilköğretim müzik dersi öğretim programını inceleme, sorgulama ve 
anlamlandırmaya ilişkin her nedense biraz çekimser kaldıkları veya uzak 
durdukları düşünülmektedir.  
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Bu bağlamda; Türkiye ilköğretim okullarında sınıf ve müzik öğretmenleri 
sınıfta neden etkili ve verimli müzik dersi yapamamaktadırlar? 

  Müzik öğretimine ilişkin sorunlar sadece Türk eğitim sisteminin sorunu 
mudur? 

Son yirmi yılda gelişen iletişim ve bilişim teknolojileri bireylerin algılama 
ve öğrenme yaklaşımlarını biçimlerini alt üst etmiştir. Öğrenmenin biçimi, 
boyutları, kapsamı tüm insanlığın kontrolü dışında değişmekte başka 
oluşumlara dönüşmektedir. Bu oluşumlar bazen eğitimciler tarafından çok katı 
bir şekilde eleştirilere yol açarken bu değişimlere ve oluşumlara da uyum 
sağlamak zorunda kalınmaktadır. Bundan dolayı 21. yüzyılın müzik eğitimi 
nasıl olmalıdır? sorusu, Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa ülkelerindeki genel 
müzik eğitimcilerinin sürekli gündemindedir. Keith Swanwick (1996), Janet 
Mills (1995 and 2005), Gary Spruce (2002) ve (Philpott, 2002) okul müzik 
eğitimi öğretimi sürecine yönelik müzikal oyunlar, dinleme, besteleme, 
performans, müzik programları ve müzik derslerini planlama gibi bir çok 
konuyu kuramsal ve deneysel yaklaşımlarla araştırarak, okullarda müzik 
öğretmenlerinin müzik derslerinde sınıf yönetme becerilerine ilişkin yanlışları 
düzeltmeye ilişkin öneriler sunarak; müzik derslerinin daha etkili ve verimli 
olması için öğretim stratejileri belirlemekte ve yeni öneriler getirmektedirler. 

Günümüzde okullarda uygulanan müzik programlarının içeriklerinin temel 
kapsamına göz atıldığında programların dinleme, seslendirme, besteleme 
eksenine odaklandığı tespit edilmiştir. Müziğin öğeleri/bileşenleri tempo-
vuruş/ritim, doku, biçim/yapı/kuruluş, ezgi, tını, dinamikler/nüans ve gürlük 
terimleri, müzikal biçimler ve hız biçiminde ifade edilmektedir. Okulda müzik 
dersleri bu öğeleri; dinleme, seslendirme ve besteleme yaklaşımlarını temel 
alarak öğrencilerin müzik öğelerine ilişkin zihinsel yapılanmalarına, müziği 
dinlerken daha iyi duyarak ona bir anlam verebilmelerine yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. 

Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı 2006 İlköğretim Müzik Programını 
hazırlamadan müzik öğretmenlerinin müzik derslerine ilişkin öğretim sürecinde 
zorlandıkları konuların neler olduğunun tespitine ilişkin bir araştırma yapmıştır. 
Öğretmenlerin öğretim sürecinde zorlandıkları konuların müzikte örgü doku 
biçim tür, ritim ezgi ölçü, Majör minör tonlar, makamlar, usul bilgisi Türk sanat 
müziği olarak tespit edilmiştir. (2006, MEB) 

Türk örgün eğitim sistemindeki 1994’ten bu yana uygulanan davranış temelli 
müzik dersi öğretim programıyla, 2006’da yürürlüğe giren yapılandırmacı 
program anlayışı temel alınarak hazırlanan ilköğretim müzik dersi öğretim 
programının konu içerikleri de temelde aynıdır. Türk örgün eğitim sistemindeki 
ilköğretim okulları müzik dersi öğretim programlarıyla Amerika Birleşik 
devletleri, Malta, Güney Afrika Cumhuriyeti, İngiltere gibi ülkelerin müzik ders 
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öğretim programları konu içerikleri/standartları, hazırlanış biçimlerinin aynı 
olduğu görülmektedir.  

Öğretim süreçlerinde en zor ve önemli kısımlardan biri ders tanımlarından 
bir anlam çıkarıp onu uygulamaya koyabilmektir. Müzik öğretimi, öğretimin 
önceden tasarlanan planı ve onun uygulamada aldığı görünümüdür. Belirtilen 
anlamda bir öğretim programı, bir ders dağıtım çizelgesi, bir amaçları dersler ve 
konular listesi, bir konular, ilkler-açıklamalar, araçlar-gereçler sıralanışı, 
öğretmenin/eğitimcinin eline verilmesi ve öğretmenin uyması istenen bir kitap 
değildir. (Uçan, 2005a) 

Eğitimde program; eğitim sürecinin önceden oluşturulan tasarımı, bu 
tasarımın uygulanması ve uygulamada sağlanan gerçekleşimidir. Bu tanım, türü, 
modeli, düzeyi ve kapsamı ne olursa tüm eğitim programları için geçerlidir. 
Çünkü türü, modeli, düzeyi ve kapsamı ne olursa olsun tüm derslere ilişkin 
programlar önceden tasarlanır ve tasarlandıktan sonra uygulanır, uygulanırken 
gerçekleştirilmeye çalıştırılır.  

Eğitimciler okulda öğrenci öğrenmelerine rehberlik eden öğretim 
programlarına yaklaşım sergilerken, çoğu zaman programların bütün 
problemlerin çözümünü sağlayacağını veya hiçbir çözüm getirmeyeceği 
iddiasında bulunabilmektedirler. 

Nitekim Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında çalışan 10 
ilköğretim okulunda 100 öğretmenle bir çalışma yapılmıştır. Öğretmenlerin 
yapılandırmacı anlayışla hazırlanan ilköğretim programına ilişkin; zümreler 
arasında işbirlikçi rolünün eksik olduğu veya istenilen düzeyde işbirliğinin 
gerçekleşemediğini ifade etmişlerdir. İşbirliği eksikliğinin daha çok sınıf 
öğretmenlerinin ilköğretim programının hedefleri ve temel felsefesi hakkında 
yeterli bilgi sahibi olamadıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. (Özpolat, 
2007; 206-211) Aynı sonucun yapılandırmacı anlayışla hazırlanan 2006 
ilköğretim müzik dersi öğretim programı içinde geçerli olacağı varsayılabilir. 

Bir program; tasarlanan, uygulanan ve gerçekleşen olmak üzere her üçünü 
de içine alan bir bütündür. Program eğitimcilerin öğrenme-öğretme süreçlerini 
yönetmelerine rehberlik etmede çok önemlidir. Bu anlamda; eğitimciler 
programlar hakkında eleştirileri akıl süzgeçlerinden geçirerek 
değerlendirebilmeli; öğrenciye, sınıfa, okula topluma yardımcı olabilecek 
yaklaşımları belirleyerek ülkemizin çıkarlarını ve geleceğini koruyucu düşünce 
biçimleri geliştirebilmelidirler 

Türkiye’de Müzik eğitimine ilişkin temel sorunların çözümü günümüzde 
programları uygulayan sınıf ve müzik öğretmenlerinin; müzik dersi öğretim 
programlarını anlamlandırma gücüne, programın içeriklerini besleyen çağdaş 
öğretim yöntemlerini hem kuram hem de uygulamada birleştirme yaklaşımına, 
müzikal öğelerin çevresini öğrencilerin seviyelerine göre başlangıç-orta-ileri 
düzeylerde uygun etkinliklerle müzik dinleme-seslendirme-besteleme temelinde 
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örgütleyip düzenleme becerisine, kendi kendini ifade etme/büyütme/özsaygı 
isteğine ve başarısına, ülkemizde ve tüm dünyada üretilen yığınlar dolusu 
bilgiyi özümseyerek müzik kültüründeki son oluşum, gelişim, değişim ve 
dönüşümlere hızlı bir şekilde uyum sağlayarak kararlı ve inançlı bir biçimde 
Türk Müzik Kültürüne uyarlama düzeylerine bağlıdır. 

ÖNERİLER 

 Müzik öğretim programı öğretimin önceden tasarlanan planı ve onun 
uygulamada aldığı görünümüdür. Programa ilişkin uygulamadaki görünümün 
düzeyini yükseltmek için ilköğretimde müzik derslerine giren sınıf ve müzik 
öğretmenlerine kesinlikle Milli eğitim Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim 
seminerleri, yaz kursları, dönem içinde ve dışında öğretim programını tanıtıcı 
eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir. 

 İlköğretimde müzik derslerini yürüten sınıf ve müzik öğretmenlerine 
yönelik Dalcroze, Orff, Kodally, Suzuki yöntemlerini tanıtıcı, açıklayıcı, 
bilgilendirici ve uygulamalara yönelik hizmet öncesi, hizmet içi programlar 
düzenlenmelidir.  

 Bütün müzik öğretim programları tempo-vuruş-ritim, doku, biçim, ezgi, 
tını, dinamikler, müzikal biçimler ve hız gibi müziğin öğeleri/bileşenlerini 
öğretme ortamlarına getirildiği görülmektedir. Bu anlamda önemli olan müzik 
eğitimcisinin müzik öğretim programını çok iyi analiz ederek, hangi gruplarla 
ders yaptığını belirlemeli derslerde yapacağı müzikal etkinlikleri o grubun 
düzeyine indirgemelidir. Müzik eğitimcisi müzik öğelerinin öğretimine ilişkin 
başlangıç, orta ve ileri düzeylerde her türlü öğrenme yaklaşımının kullanarak 
önce kendi zihinsel yapılanmasını/gelişimini tamamlamalıdır. Müziğin 
öğelerine ilişkin kendi zihinsel yapılanmasını tamamlayamayan bir 
eğitimci/sınıf öğretmeni/müzik öğretmeni/öğretim elemanı öğretim sürecinde 
hangi yaklaşımı kullanırsa kullansın öğrencilerine kesinlikle yardımcı 
olamayacaktır. 

 İlköğretim okullarında öğretim hizmetini yükseltmeye yönelik fizikî 
durumlar ve donanım olarak müzik salonu, piyano, müzik dinleme araç 
gereçleri, orff çalgıları, yazılı-basılı-kaydedili kaynak ve materyaller Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okullara sağlanmalıdır.  

 Okul öncesi eğitim kurumları sınırlı olduğu için bu süreçte edinilemeyen 
temel davranışların ilköğretim eğitim sürecinde edinilmesi beklenmektedir.Bu 
anlamda çocukların zihinsel, sosyal, devinişsel gelişimleri için Okul öncesi 
müzik eğitim kurumları ülkemizin tüm çocuklarının faydalanması için ivedilikle 
yaygınlaştırılmalıdır. 

 Hem Türkiye’de hem de dünyada bir müzisyenin performansa ilişkin bir 
çalgı çalmayı öğretmesi ile genel müzik eğitimi kapsamında okulda müzik 
derslerini yönetebilmesi çok farklı şeylerdir. Genel müzik eğitimi yöntemlerinin 
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çok karmaşık bir yapıya sahip olduğu unutulmamalıdır. Genel müzik eğitimi 
sürecini yöneten müzik eğitimcileri, karmaşık yapıyı anlamlandırarak, oyun ve 
etkinlik temelli uygulamaların üzerine cesaretle gitmelidirler. 

 Türkiye’de Türk Kültürüne uyarlanmış Orff okul öğretisi temel müzik 
eğitimi, öncelikli ve ivedilikli olarak çocuk yuvası ve anaokulu-anasınıfı ile 
ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki genel müzik eğitiminin ve yuva 
öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği (okulöncesi öğretmenliği), ilköğretim 
okulu sınıf öğretmenliği ve müzik öğretmenliğinin odağına yerleştirilmelidir. 
Orff öğretisinin vazgeçilmez öğesi olan Orff çalgıları Türkiye’deki çocuk 
yuvaları, anaokulları ve anasınıfları ile ilköğretim okullarının temel donanımları 
içinde yer almalıdır.  

 Savaşların-terörün-şiddetin en öte/uç seviyeye ulaştığı, insanlar, toplumlar, 
milletler arasında çatışmaları ortadan kaldırmak için; eğitim programı geliştirme 
uzmanlarının okullarda “barış eğitimi” adı altında bir dersin bile konulması 
çalışmalarının yapıldığı günümüz dünyasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” diyerek kendi 
ulusu dünya ülkeleri arasında her türlü iletişimin, ekonomik ve sosyal 
işbirliğinin geliştirilmesinin ancak ve ancak, barış ortamında mümkün 
kılınabileceği gerçeğini bundan tam 76 yıl önce özlü bir şekilde ortaya 
koymuştur. Bu anlamda hem ulusal hem de uluslararası bir dil olan müzikçenin 
insanlar arası sevgi, dostluk ve kardeşliği geliştirdiği, toplumlar ve milletlerarası 
barışa her zaman katkı sağladığı ve sağlayacağı kesinlikle eğitimciler ve müzik 
eğitimcileri tarafından gözden kaçırılmamalıdır. 
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MÜZİKTE BEDEN-ZİHİN İLİŞKİSİ 

ÖZMENTEŞ, Gökmen 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

20. yüzyıl, müzik eğitimi alanında Dalcroze Eurhythmics, Kodaly ve Orff 
gibi önemli yaklaşımların doğuşuna tanıklık etmiştir. Yaratıcılarının isimleriyle 
anılan bu yöntemler doğdukları dönemde birer yaklaşım olarak görülmüş, ancak 
zamanla eğitimsel uygulamalar açısından gelişmişler ve günümüzde birçok 
ülkede yaygın olarak kullanılan müzik öğretim yöntemlerine dönüşmüşlerdir. 
Bu yöntemlerin tarihsel açıdan öncüsü durumunda bulunan ve E. J. Dalcroze 
tarafından geliştirilen Dalcroze Eurhythmics yönteminin temel ilkeleri, ancak 
günümüzde açıklanmaya başlanan insan ve müzik arasındaki temel algı 
biçimlerine dayanmaktadır. E. J. Dalcroze’un, tohumlarını Cezayir’deki bir 
tiyatronun yardımcı orkestra şefliğini yürüttüğü dönemde attığı bu yöntem 
Avrupa’da o dönemlerde müzik eğitiminde gözardı edilen beden-müzik 
ilişkisini içermektedir. Bu yönüyle Dalcroze Eurhytmics, günümüzde sadece bir 
müzik öğretim yöntemi olarak değil, insan ve müzik ilişkisinin fizyolojik, 
psikolojik ve sosyolojik boyutlarının açılımını sağlayan bir perspektifte ele 
alınmaktadır. Bu perspektifin anlaşılması, müzik eğitimcilerinin insan ve müzik 
arasındaki doğal ve köklü etkileşim ile ilgili bilgisini derinleştirecek bir 
kazanımdır. Bu kazanım, müziksel öğrenme sürecinde insan bedeninin ikinci 
plana atılması, müziğin kuramsal ve kavramsal bir yığına dönüştürülmesi, 
eğitim yöntem ve tekniklerinin sığ tekrarlara düşmesi gibi sorunlara yönelik 
çözümlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı, müziksel algı 
ve eylem sürecinde insan zihni ve bedeni arasında yaşanan metaforik ilişkiyi 
ortaya koymak ve bu ilişkinin Türkiye’deki ve yurt dışındaki okul müzik 
eğitimi sistemi içindeki yerini tartışmaktır.  

Anahtar Sözcükler: Müziksel algı, müziksel eylem, zihin, beden, Dalcroze 
Eurhythmics.  

ABSTRACT 

Body-Mind Relationship in Music 

20th century has been attested the raising of some important music education 
methods such as Dalcroze Eurhytmics, Kodaly and Orff. The basic principles of 
Dalcroze Eurhytmics method which is the pioneer of these methods, is based on 
the basis of music perception styles of human beings that has been clarifying 
recently. These method which developed by E. J. Dalcroze in Algeria, while he 
was working as an assistant conductor of a theatre, has included the music-
human body relationships that disregarded that days in Europe. In these 
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perspective, nowadays, Dalcroze Eurhytmics regards as not only a music 
education method, but also view as a window open to physiological, 
psychological, sociological foundations of human-music reciprocal relationship. 
The understanding of these relationship is a big acquisition that can give 
advantage to music educators to explore deep and natural interactions between 
music and human being. These acquisition may prevent some problems in 
music education such as, disregarding of human body in music learning process, 
recognizing music as a theoretical and conceptual bulk and repetition and 
attrition of music education methods. The aim of the present study is to clarify 
the metaphoric relationships between music and human mind and to explicate 
the place of these subject among the music education systems in Türkiye and 
some other countries.  

Key Words: Musical perception, musical action, mind, body, Dalcroze 
Eurhythmics. 

GİRİŞ 

20. yüzyılın en önemli müzik öğretim yöntemlerinden biri olan Dalcroze 
Eurhytmics’in sahip olduğu geniş ve derin kuramsal içerik, gerek bu yöntemin 
kurucusu ve ilk uygulayıcısı olan E. J. Dalcroze’un yazılarıyla, gerekse de 20. 
yüzyılın ortalarından itibaren bu kurama doğrudan ya da dolaylı olarak 
katkılarda bulunan fenomonoloji, eğitim kuramları ve nörobiyoloji gibi farklı 
alanların sağladığı katkılarla giderek zenginleşmektedir. E. J. Dalcroze’un 
yazıları incelendiğinde yöntemin, müziğin sahip olduğu kuramsal içeriğe 
yönelik geniş ve detaylı bir bakış açısına sahip olduğu görülmektedir. Müziksel 
becerilerle ilgili hedefleri gerçekleştirmeye yönelik taktikler bütünü olmasının 
yanı sıra yöntem, her bir hedefin temelini oluşturan müzik kuramsal alt yapıyı 
derinleştiren ve açıklayan bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle Dalcroze Eurhytmics, 
günümüzde sadece bir müzik öğretim yöntemi olarak değil, insan ve müzik 
ilişkisinin fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarının açılımını sağlayan bir 
perspektifte ele alınmaktadır. Bu perspektifin anlaşılması, müzik eğitimcilerinin 
insan ve müzik arasındaki doğal ve köklü etkileşim ile ilgili bilgisini 
derinleştirecek bir kazanımdır. Bu kazanım, müziksel öğrenme sürecinde insan 
bedeninin ikinci plana atılması, müziğin kuramsal ve kavramsal bir yığına 
dönüştürülmesi, eğitim yöntem ve tekniklerinin sığ tekrarlara düşmesi gibi 
sorunlara yönelik çözümlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.  

Müziksel Algıda Beden 

Modern felsefenin başlangıcı olarak kabul edilen Descartes’ın (Juntunen ve 
Hyvönen, 2004: 200) insan bedeni ve zihnini ayrı öğeler kabul ettiği düalist 
görüşünün eleştirildiği fenomonoloji alanı bize Eurhytmics’in devrimsel süreci 
hakkında ipuçları vermektedir. “Düşünüyorum öyleyse varım” diyen 
Descartes’ın var oluş sebebini düşünme yetisine dayandırması ve böylece 
bedensel varlığın önemini ikinci plana atması, zihnin (akıl) öne çıktığı bir 
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düşünceyi yansıtmaktadır. Kartezyen görüş olarak yayılan bu düşünceyi 
Merleau-Ponty (1962), Phenomenolgy of Perception adlı eserinde eleştirmiştir. 
Descartes’in düşünme eylemini ve bunun için gerekli olan zihin öğesini 
merkeze almasını temel eleştiri noktası olarak gören Merleau-Ponty, bütün 
kuramsal düşüncelerin ve elde edilen bilimsel başarının temelinde, dışımızdaki 
dünyayı bedensel olarak algılamamızın yattığını öne sürmüştür. O’na göre, 
beden sadece bir özne olarak görülmemelidir. Çünkü, özne ile nesnenin birliği 
gibi zihin ve beden de birbirlerinden ayrılamaz öğelerdir. Merlau-Ponty sonraki 
dönemlerde iki yönlü bir tez öne sürmüştür. Bu tez ile Marleau-Ponty, bedenin 
sezen ve sezilen olarak iki yönlü bir görünüme sahip olan tek bir öğe olduğunu 
iddia etmiştir. Buna göre beden, dış dünyayı sezen bir öğe olduğu kadar, kendisi 
de sezilen bir öğedir. Madalyonun iki yüzü olarak görülebilecek bu yaklaşımla 
Merleau-Ponty, bedenin hem özne hem de nesne özelliğini vurgulamıştır 
(Juntunen ve Hyvönen, 2004: 200). Dewey’in görüşleri bu açıdan Merleau-
Ponty ile örtüşmektedir. Dewey’e göre, bir organizma yalnızca kendisini 
oluşturan parçaların toplamı olarak görülmemelidir. Yaşayan, hareket eden 
bedendir. Bu noktada Dewey’in de, Merleau-Ponty gibi insan bedenine holistik 
(bütünsel) bir bakış açısı getirdiği görülmektedir. Bu bakış açısı bir insanı 
oluşturan fiziksel tüm öğelerin ayrı ayrı işlevlere sahip olduğu kadar, ortaklaşa 
çalıştıklarını dile getirmektedir. Örneğin, Merleau-Ponty bir odada yolunu bulan 
öğenin insan zihni değil, insan bedeni olduğunu iddia etmiştir. Bu somutlama 
bedenin yaşayan ve karar veren bir öğe olduğunu öne çıkartır. E. J. Dalcroze’a 
göre, bu “altıncı his”tir. Bir başka deyişle E. J. Dalcroze tarafından “kassal his” 
(le sens musculaire) olarak tanımlanan bu his, insanın bedensel hareketlerinin 
niteliklerini belirleyen bir yetenektir. Günümüzde kinestetik beceri olarak 
adlandırılan bu his, dış dünyadan alınan uyaranlarla hareketlerimizi birleştiren 
ve bilinçaltı seviyede yaşanan bir sürece sahiptir (Juntunen ve Hyvönen, 2004: 
207). Günümüzde bu kinestetik algı biçimi “proprioception” adıyla da 
anılmaktadır. Black ve Moore’a (1997: 24) göre müziksel uyaranlar algılanmak 
üzere iki yola gelirler: İlk olarak kulağımızla duyduğumuz dış etkenlerden gelen 
sesler (external environment), ikinci olarak da kaslarımızdan ve 
eklemlerimizden gelen iç etkenlerden (proprioception) aldığımız iç-kas 
uyaranları. Black ve Moore (1997: 20), bu iki tür uyaranı beynimizin 
kaynaştırarak değerlendirdiğini, ancak erken yaşlardan itibaren dikkatin, 
dışarıdan alınan seslere verildiğini, kas sistemimizin gönderdiği ve bizi harekete 
geçirecek uyaranların ise bastırıldığını belirtmiştir. Eurhythmics çalışmaları bu 
iki tür uyarana verilen dikkati dengelemekte ve böylece algılama, dikkat kurma, 
bellekte tutma ve harekete geçme gibi sonraki eylem aşamalarının sağlıklı 
yürütülmesini sağlamaktadır. Bu yüzden Eurhythmics çalışmalarının ilk ayağını 
en temel nokta olan duyumsamanın geliştirilmesi oluşturmaktadır. Bir başka 
deyişle Eurhythmics, Dewey ve Merleau-Ponty’nin sözünü ettiği holistik bakış 
açısını içermektedir. 
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Merleau-Ponty’nin somutlaşmış zihin (embodied mind) görüşü, 20. yüzyılda 
sanat, sanat eğitimi, bilişsel psikoloji ve nöroloji alanlarında yapılan 
çalışmalarla desteklenmiştir. Somutlaşmış zihin terimi ile kastedilen öğe insan 
bedenidir. Monist bakış açısı ile bakıldığında sezen beden ile sezdiğini fark 
ettiğimiz beden aynı şeydir. Örneğin Lakoff ve Johnson birçok bilişsel 
etkinliğin arkasında insanın bedensel algılarının yattığını iddia etmişlerdir 
(Lakoff ve Johnson, 1999; Juntunen ve Hyvönen, 2004: s. 200’deki alıntı).  

Seitz (1999: 21) ise somutlaşmış zihin kavramını bedensel hareket ve 
düşünce ilişkisi ile ilgili yeni bir paradigma olarak görmüştür. Bu görüşe göre, 
bedensel etkinlikler arasındaki ardıllık ilişkilerini düzenleme; zihinsel, duygusal 
ve aynı anda duyumsanan duyumları eşgüdümleme ve uygun bedensel 
hareketleri seçme ve yürütme becerilerinin altında kinestetik düşünme 
(kinesthetic thinking) süreci yatmaktadır. Seitz’in görüşleri müzik ile beden 
arasındaki ilişkiyi müzik ile insan zihni arasında yaşanan bilişsel süreçten daha 
derin bir düzeye çekmiş, bedenin müziği algılayan, karar veren ve harekete 
geçen organ olarak etkinleştiğini iddia etmiştir. 

Leibnitz’in “Müzik, farkında olmadan sayan ruhun matematiğidir.” (Leibnitz; 
Bamberger ve Disessa, 2003; s. 123’teki alıntı), görüşü ile örtüşen Merleau-
Ponty’nin somutlaşmış zihin düşüncesi, müziksel biliş alanında son yirmi yılda 
yapılan çalışmalarda en yaygın araştırma paradigmalarına kavramsal açıdan 
zemin hazırlamaktadır. Essens ve Povel (1985), dinleyenin işittiği zamansal 
örüntü şifrelerini çözebilmek amacıyla kullandığı içsel bir saate sahip olduğunu 
ve ritmik ardıllıkların taşıdığı şifrelerin bellekte bu içsel saat ile çözüldüğünü 
iddia etmişlerdir (Essens ve Povel, 1985; Large ve Kolen, 2000: s. 6’daki alıntı). 
Todd ve arkadaşlarının zamansal olgu takip etme (temporal tracking) ve vuruş 
çıkarma (beat induction) yeteneklerini duyusal-güdümlü bir eylem biçimi olarak 
ele alan ve müziksel bir etkinlik sırasında dansın sadece gözle görülen bir eylem 
olmadığını, aslında beyinde müziğe verilen doğal bir tepki olarak meydana 
geldiğini söyleyen nörobiyolojik temelli kuramları (Todd ve arkadaşları, 2002: 
26), Jones (1976, 1987, 1990) ve Jones ve Boltz (1989) tarafından öne sürülen 
“Dinamik Dikkat Kuramı” gibi kuramlar, müziğin bedende somutlaşan bir 
eylem olduğu konusunda ortak noktalara sahiptir (Drake ve arkadaşları, 2000: 
251). 

David J. Elliott (1995) ise “Music Matters” adlı kitabında, eylemin 
düşüncenin son ürünü olmadığını söyleyerek davranışçı yaklaşıma ciddi bir 
eleştiri getirmiştir. Elliott, müziksel eylemin bir düşünce ürünü olarak 
üretilmediğini, tam tersi düşüncenin müziksel eylem sırasında üretildiğini öne 
sürmüştür. Elliot’ın “müziksel eylem sırasında düşünme” (thinking in action) 
kavramı müziksel kavramayı çeşitli biçimlerdeki müzisyenlikle eş görmektedir. 
Buna göre şarkı söyleme ya da çalgı çalma gibi eylemler sırasında üretilen 
müziksel düşünceler, eylem öncesi ve sonrasındaki düşüncelerden tamamen 
bağımsız olarak üretilirler. Juntunen ve Westerlund (2001: 203) göre bu durum, 
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epistemolojik tüm yaklaşımların müziksel eylem sürecinde yaşananlara 
yoğunlaşması anlamına gelmektedir. Bunun bir sonucu olarak Juntunen ve 
Westerlund, müzisyenlik gelişiminin müziksel eylem sürecinde gerçekleştiğini 
ve bu süreçte insan bedenin çok önemli bir rol oynadığını belirtmiştir.  

Donald (1997), ise dilsel ve bedensel yetenekleri insanın bilişsel evriminde 
temel noktalar olarak ele almış ve bedensel evrimin dilsel evrimden önce 
yaşandığını belirtmiştir. Donald’a göre dilsel beceriler bilişsel evrim içinde ele 
alınabilecek tek insan özelliği değildir. İnsan doğada var olabilmek için 
öncelikle dilsel olmayan becerilerini geliştirmiştir. Bedensel hareketlerin 
kontrolü yoluyla doğaya gösterilen bu devrimsel uyumu Donald, “taklit 
becerisi” olarak tanımlamıştır. “Taklide dayalı hareket”ler ise tüm bedenin bir 
iletişim aracı olarak kullanıldığı temel bir yetenektir. Bu süreçte beden, 
çevreden algılanan olayları harekete çevirir. Donald bunu insanın en temel 
düşünme yeteneği olarak görmüştür. Taklit etme yeteneği çevredeki bedensel 
hareketleri istemli ve sistematik olarak depolayan ve yeniden canlandıran bir 
bellek sistemi üzerine kurulmuştur. İnsanın bedensel taklit yeteneğinin an açık 
görüldüğü alan ise insanın ritme olan eşsiz eğilimidir. İnsanlar ritme kayıtsız 
kalmada direnç gösteremezler.  

En küçük çocuklar bile çevrelerindeki ritimleri ince bir zevkle taklit eder, 
tekrarlar ve yeniden biçimlendirirler. Ritmin insan benindeki kas-iskelet 
sistemine dönüştürülebilirliği insanın taklide dayalı hareket modellerini 
somutlaştırır: Ritimler bir kas grubundan diğerine tek tek ya da birleşmiş hâlde 
gönderilir. Örneğin; işitilen bir ritim önce parmaklarda biçimlendirilir ve oradan 
ayaklara, başa, yüze, gözlere, dile, sese ya da bu bileşimin alt organlarına 
gönderilir. Taklide dayalı hareketler bedensel hareket sistemleri tarafından 
somut algısal olaylara dönüştürülür. Ritim bu yönüyle taklide dayalı hareketler 
açısından kusursuz bir paradigmadır (Donald, 1997).  

Gino Tani ise “başlangıçta ritim vardı” demiş ve tüm sanatların ve modern 
estetiğin kökenlerini bulmak için ritme döneceğini, dans, müzik ve şiir gibi 
sanatlarda dikkatin bilinçli ya da sezgisel olarak insanın ilk manifestosu olan 
bedensel hareketlere verilmesi gerektiğini belirtmiştir (Gino Tani; Barbacci, 
2002: s. 2’deki alıntı).  

Müzik ve Bedensel Hareket İlişkisi 

Aksnes ve arkadaşları, (2004) tarafından Oslo Üniversitesi Müzik ve Tiyatro 
Bölümünde hâlen yürütülmekte olan ve 2004-2007 yılları arasında sürecek olan 
bir proje, müziksel sesler, insan beden hareketleri ve müziksel kavramlar 
arasındaki ilişkilere dayalı tutarlı bir kuram geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Hareket-bellek (motor-mimetic), performans kontrol (performance-control), 
duygusal hareketler (emotive gestures) ve etkileyici metinler (affective scripts) 
gibi farklı kuramlar, müziksel deneyimlerin bedensel hareket deneyimlerini 
içerdiği ilkesinde buluşarak projenin kavramsal temelini oluşturmuşlardır. 
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Birçok deneysel çalışma bedensel hareket imgelerinin müziksel ses belleğini 
geliştirdiğini ve müziksel ses imgelerini tetiklediğini ortaya koymaktadır 
(Aksnes ve arkadaşları, 2004: 3). 

Projede müzik ve beden hareketleri arasındaki bağıntılar müziksel beden 
hareketleri (musical gestures) olarak ele alınmış ve üç grupta toplanmıştır: 

 Ses üretme amaçlı hareketler: Vurma, çarpma, sürtme, şarkı söyleme, 
gibi birçok hareketle kısa, uzun, hızlı, yavaş, sert ya da yumuşak etkiler taşıyan 
müziksel sesler üretme. 

 Sese eşlik eden hareketler: Dinlenilen müziğe uygun olarak yürüme, dans 
etme ve müzikte oluşan değişimlere göre el, kol, gövde hareketlerini ayarlama. 

 Duygusal içerikli hareketler: Dans sırasında görülebilecek güç, çabukluk, 
hareket etme isteği, sakinlik, çılgınlık, denge, mutluluk, öfke içerikli, müzikle 
bağıntılı olarak ortaya çıkan her türlü hareket ve hareket imgesi.  

Aksnes ve arkadaşlarına göre (2004: 1) bu bedensel hareket türleri 
çoğunlukla birbiriyle iç içe geçmiş bir şekilde görülmekte ve bir bedensel 
hareket birden fazla grupta sergilenebilmektedir. Örneğin; ses üretme amacını 
taşıyan davul çalma hareketi, yarattığı eğlence ve mutluluk sonucunda aynı 
zamanda duygusal içerikli bir bedensel harekete dönüşebilmektedir. Middleton’ 
göre (1993) müziğin duyuşsal ve estetik açıdan küresel boyutunu oluşturan 
müziksel beden hareketleri (musical gestures) (Middleton, 1993; Aksnes ve 
arkadaşları, 2004: s. 1’deki alıntı) Aksnes ve arkadaşlarına göre de müzikte en 
baştan beri var olan insan beden hareketlerinin en somut hâle gelmiş durumudur. 
Bu yüzden Aksnes ve arkadaşları müziksel beden hareketlerini müziğin somut 
algısı ve bilişi (embodied perception and cognition) olarak ele almaktadır. Buna 
göre müzik dinleme ya da müziksel sesleri hayal etme sürecinde insan, müziksel 
seslerle bedensel hareket imgeleri arasında istemsiz ve doğal bir bağıntı kurar.  

Bu süreçte müziksel beden hareketleri aracılığı ile kesintisiz bir zihinsel 
anlamlandırma eylemi deneyimlenir (Aksnes ve arkadaşları, 2004: 3). Müziğin 
bedensel hareketlerle deneyimlenmesi müziğin anlamlandırılması ile bağıntılıdır 
ve estetikçiler, dil bilimciler ve müzik kuramcıları tarafından müzik ve duygular 
arasındaki en önemli bağlantı olarak görülmüştür (Eitan ve Granot, 2003: 3).  

Proje, müziksel beden hareketlerinin, müziğin somut algısı ve bilişi olarak 
özellikle müzik kuramı ve müzikle ilgili diğer türden araştırma paradigmalarını 
değiştirebileceğini öne sürmektedir.  

Müziğin somut bir algı biçimi olarak bedende deneyimlenmesi düşüncesi, 
temelde beden hareketlerinin hareket alanındaki devinimi ile ilgili olarak 
bilişsel psikoloji ve bilişsel müzikoloji alanında yapılan çalışmalarla 
incelenmektedir. “Zihindeki Beden” (Body in Mind) adlı eserinde Mark 
Johnson’ın (1987) geliştirdiği “imge şemaları” kavramı, zihin ve beden 
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arasındaki etkileşimi açıklamaya çalışmaktadır (Johnson, 1987; Cano, 2003:        
s. 1’den alıntı). Johnson’a göre imge şemaları, deneyimlerimizi tutarlı kılan ve 
yapılandıran, yinelenebilen, hareketli algı etkileşimleri ve bedensel hareket 
örüntüleri olup, gerçek algı ve deneyimleri düzenleyen bütünleştirici (gestalt) 
yapılardır (Johnson, 1987; Cano, 2003: s. 1’den alıntı). İmge şemaları bedensel 
hareketler aracılığı ile hareket alanında biçimlenir ve doğrudan bedenden elde 
edilirler. Cano’ya (2003: 2) göre bu imge şemalarını daha soyut öğelere sahip 
olan müziği anlamlandırmada kullanırız.  

Buraya kadar geldiğimiz noktada müziksel öğelerin bedensel hareketlerle 
deneyimlendiği, aralarında akustik-biyolojik düzlemde bir bağıntı olduğu 
anlaşılmaktadır. Hangi müziksel öğenin hangi bedensel hareketle bağıntılı 
olduğu, hangi müziksel öğenin hangi bedensel harekete dönüştüğü ve bu 
etkileşimin somut görünümüyle ilgili veriler konunun açılımını sağlayacaktır.  

Müziksel parametreler ve bedensel hareket imgeleri arasındaki ilişkileri 
ayrıntılı bir şekilde inceleyen ve bu ilişkileri açıklayan bir harita çıkaran Eitan 
ve Granot’a (2003: 1) göre, müzik kuramcıları ve estetikçiler uzun zamandan bu 
yana, müziğe bağlı beden hareketlerinin dışavurum özelliği taşıyan diğer 
hareketlerle eşbiçimli olduğunu savunmaktadırlar. Bu noktada müziksel 
parametreler terimi ile müziksel öğeler arasındaki ilişkiye işaret edilmektedir. 
Örneğin; gürlük bir müziksel öğedir. Piyano, mezzoforte ve fortessimo gibi 
gürlük basamakları ise müzikteki gürlük öğesinin parametrelerindendir. Aynı 
şekilde bedensel hareket örüntüleri de parametrelere sahiptir. Büyük ya da 
küçük beden duruşu gibi ya da hızlı, orta ya da yavaş hızda hareket etme gibi alt 
parametreler bedensel hareket örüntülerini detaylandırır.  

Dinleyenin bakış açısından bakıldığında, müzik ve bedensel hareketler 
arasındaki etkileşim, belirli müziksel parametrelerde (ses yüksekliği, gürlük ya 
da tempo gibi) oluşan değişikliklerin bedensel hareketlerin belirli boyutlarında 
(hareketlerin yönünde ve hızdaki değişimler ya da uzaklığın korunmasında 
olduğu gibi) yaşanan benzer değişimlerle örtüşmesi anlamına gelir. Repp, 
tempo ya da hızlanma oranları gibi zamansal özelliklerin bedensel hareketin hızı 
ve çabukluğuyla bağıntılı olduğunu, deneysel birçok çalışmada görülen 
zamanlama ve bedensel hareket arasındaki bağdaşımın dinleyenin algısını ve 
estetik tepkilerini etkilediğini öne sürmüştür. (Repp, 2002; Eitan ve Granot, 
2003: s. 2’deki alıntı). 

Eitan ve Granot’a göre, müziksel parametreler ve bedensel hareket imgeleri 
arasında şu temel bağıntılar vardır: 

 Müzikteki zamansal özellikler, (tempo ve hızlanma oranları gibi değişimler) 
ile beden hareketlerindeki hızın değişimleri arasında,  

 Ses yüksekliğindeki değişimler ile bedendeki uzamsal, dikey yöndeki 
değişimler arasında, 
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 Ses yüksekliğindeki değişimler ile belli bir noktaya olan uzaklığın değişimi 
arasında (ses inceldikçe, bedensel harekette yaklaşma, ses kalınlaştıkça bedensel 
harekette uzaklaşma isteği), 

 Gürlükteki değişimler ile belli bir noktaya olan uzaklığın değişimi arasında, 

 Gürlükteki değişimler ile beden enerjisindeki değişimler arasında, 

 Eitan ve Granot, araştırmaları sonunda şu bulgulara ulaşmışlardı: 

 Müziksel parametreler hareket imgelerini güçlü ve çeşitli açılardan 
etkilemektedir. Araştırılan tüm müziksel parametreler, bedensel hareket 
parametrelerini önemli derecede etkilemektedir.  

 Belirli müziksel parametreler ve hareket parametreleri arasında ilişkiler 
vardır. Müzikteki zamansal özellikler (tempo ve hızlanma oranları gibi) 
bedensel hareketlerin hızı ile, ses yüksekliği dikey uzam ile ve ses gürlüğü ise 
uzaklık ve enerji ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Bunun tersi olarak, ses 
yüksekliği ve uzaklık arasındaki beklenti değişmiştir: Sesin incelmesi uzaklığın 
arttırılmasıyla, sesin kalınlaşması ise uzaklığın azalmasıyla ilişkili çıkmıştır.  

 Gürlük yönelimi, müziksel parametreler ve bedensel hareket parametreleri 
ile çoğunlukla birleşir. Genel olarak, müziksel parametrelerdeki yükselmeler 
(artmalar), bedensel hareketlerdeki büyüme ve abartmayla, müziksel 
parametrelerdeki inişler (azalmalar) ise bedensel hareketlerdeki küçülme ve 
azalmayla bağıntılıdır. Gürlük ilişkileri, beklendiği gibi, birden fazla dönüşüme 
yol açabilir. Örneğin; sesin incelmesi, sadece bedensel uzamdaki artışla değil 
aynı zamanda, müziksel uyaranda herhangi bir tempo değişikliği olmamasına 
rağmen hızın artması ile ilişkilidir. Ayrıca cresendo yine müziksel uyaranda 
herhangi bir tempo değişikliği olmamasına rağmen hızın artması ile ilişkili 
çıkarken, diminuendo sadece mesafede uzaklaşmaya yol açmamakta, ayrıca 
müzikal uyaranda herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen seste kalınlaşma 
ile ilişkili olmaktadır. 

 Çoklu dönüşüm stratejileri. Ses yüksekliği, yatay beden hareketleri ile 
bağıntılı olmaya eğilimlidir. Çıkıcı sesler, sağ tarafa doğru; inici sesler sol tarafa 
doğru yatay hareketi çağrıştırır. Sesin incelmesi belirli bir noktaya doğru 
yaklaşmayı değil, uzaklaşmayı çağrıştırır. Küçülen ses aralıkları mesafenin 
azalmasıyla, tempodaki bir hızlanma da gerilimin ya da eforun artmasıyla 
bağıntılıdır. Dinleyen, müziksel uyaranlara ilişkin bu kapsamlı dönüşüm 
stratejilerinin tümünü birden kullanmaz. Bunun yerine, farklı parametreler ve 
hatta belirli uyaranlar bile, farklı dönüşüm stratejilerini doğurabilir.  

 Müziksel parametreler ve bedensel hareket parametreleri çoğunlukla 
asimetrik yönelimlidir. Bu araştırmanın belki de en önemli bulgusu, simetrik 
yönelimli denencenin çürütülmüş olmasıdır. Bir müziksel uyaranı belirli bir 
bedensel hareketle bağdaştıran bir dinleyen, ters yönelimli bir müziksel uyaranı 
buna ters yönde bir bedensel hareketle bağdaştırmaz. Böylece, diminuendo 
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beden hareketlerinde küçülme olarak etki yaparken, crescendo tam tersi bir etki 
yapmamaktadır. Bununla birlikte, crescendo, hızda artışa neden olurken, 
diminuendo hızda ağırlaşmaya yol açmamaktadır. Buna karşılık olarak, bir ses 
incelirken, daha hızlı hareket etmekte, ancak kalınlaşırken, hız 
ağırlaşmamaktadır. Bununla birlikte, bir ses kalınlaşırken, bedensel hareketler 
sola doğru güçlü bir şekilde yönelim göstermekte, incelirken ise sağa doğru 
zayıf bir şekilde yönelim göstermektedir.  

Genel olarak sesin kalınlaşması, diminuendo, ritardando gibi müzikteki 
azalma ya da zayıflamalar, bedensel hareketlerdeki azalma ve küçülmelerle 
güçlü bir şekilde bağıntılıyken, crescendo, accelerando ve sesin incelmesi gibi 
müzikteki artış ve büyümeler, bedensel hareketlerdeki artış ve büyümelerle 
bağıntılıdır. Benzer olarak crescendo, accelerando ve sesin incelmesi gibi 
müzikteki artış ve büyümeler hızda artışla bağıntılıyken, sesin kalınlaşması, 
diminuendo, ritardando gibi müzikteki azalma ya da zayıflamalar ise hızda bir 
azalmayla bağıntılı değildir. Müziksel süreç, kutupsal yönelimlerden 
oluşmamaktadır. Örneğin, bedensel hareket parametreleri açısından sesin 
incelmesi sesin kalınlaşmasının zıttı, ya da crescendo, diminuendonun karşıtı 
değildir. Bu süreç, zıt yönelimli simetrik kontrastlar üretmemekte, bunun yerine 
her biri farklı uzamsal ve bedensel bağıntıları vurgulamaktadır (Eitan ve Granot, 
2003: 7).  

Polanyi’ye göre (1958) zihinsel ve fiziksel tüm insan etkinlikleri bedensel ve 
düşünsel bir düzlemde devamlılık gösteren bir ilişkiye dayanmaktadır 
(Plummeridge, 2001: 84) Bu ilişki zihindeki beden ya da bedendeki zihin 
metaforunu doğurmaktadır. Johnson da (1987) insan bedeni ve zihni arasındaki 
bağın metaforik olduğunu belirtmiş ve bu metaforun insan bilişi için bir araç 
olarak kullanıldığını iddia etmiştir (Plummeridge, 2001: 84). Bu metaforlar 
aracılığı ile fiziksel deneyimlerimizi bir araya getirerek kavrayışlarımızı daha 
somut olarak organize eden kalıplar oluştururuz. Bu metaforik bağıntı müziksel 
parametreler ve bedensel hareket parametreleri arasında da kendini gösterir. 
Kimi zaman bu bağıntılar pratikte de kendilerini gösterebilirler. Örneğin, 
günlük hayatta sıklıkla kullanılan “yüksek ses” söylemi, temel müzik kuramı 
bilgisinin bir eksikliği sonucu değil, bu metaforik ilişkinin bir sonucu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Sesin şiddeti ile yüksekliğinin birbirine karıştırılmasının 
sebebi, şiddetli sesin metaforik olarak bilinçaltı seviyede bedensel duruşta da 
(postür) bir yükselme, artma ile eşleştirilmesi, görkemi, yükselmeyi 
çağrıştırmasıdır. 

Philpott’a göre müziğin bir metafor olarak görülmesi yaygın bir anlayıştır. 
Bu metaforik anlayışta müzik bedensel hareketlerle bağdaştırılmıştır. Buna göre 
müzik: 

 Deneyimsel köklerini bedende bulur, 

 Yaşayan ve hareket eden bedenle metaforik bir ilişkisi vardır, 
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 Metaforik anlamlara sahip birçok beden hareketi kullanır (Plummeridge, 
2001: 86). 

Müzik ve bedensel hareketler arasındaki bu metaforik ilişki dans, bale, 
tiyatro gibi sahne sanatları alanında temel malzeme olarak kullanılan insan 
bedeni ile müzik arasındaki “estetik” ortaklığın temelini oluşturmakla birlikte, 
bedensel hareket içerikli müzik öğretim yaklaşım ve yöntemlerinin de çıkış 
noktasında bulunmaktadırlar. Bu ortak zemin, sahne sanatları ve müzik eğitimi 
arasında ortak felsefi görüş ve öğretim yöntemlerinin doğmasına yol açmıştır. 
Bedensel hareket yeteneklerinin ve müziğin en temel öğesi olarak kabul edilen 
“ritim”in karşılıklı etkileşimle geliştirilebileceği düşüncesi daha 19. yüzyılın 
sonlarında kendini göstermeye başlamıştır. İki büyük dünya savaşının yaşandığı 
20. yüzyılın ilk yarısında olgunlaşan bu görüşler, yaşamın ve insan olmanın 
değerinin irdelendiği ortak bir çağ ruhunda yaşanmıştır. Bedensel hareket ve 
ritim gibi iki doğal fenomen üzerinde çalışan kuramcıların, düşünürlerin ve 
eğitimcilerin görüşleri birbirlerinden etkilenerek zenginleşmiş, bedensel hareket 
ve ritim arasındaki bağıntılara dayanan müzik öğretim yöntem ve yaklaşımları 
doğmuştur. 

Müzik Eğitiminde Beden ve Zihin Dengesi: Eurhythmics 

Müzikle bedensel hareketler arasındaki bağıntı (association) ve dönüşüme 
(transformation) bu yaklaşımlardan önce dikkati çeken E. J. Dalcroze, müziksel 
algı sürecinde insan bedenini bu sürecin baş mimarı olarak görmüştür. Bu 
açıdan Marleau-Ponty gibi Dekartçı düalizmin karşısında olan E. J. Dalcroze, 
bedenin zihnin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bedenle zihnin işlevlerinin ayrı 
ayrı değil, aynı anda uyum içerisinde etkinleşmesi gerektiğini belirtmiştir (E. J. 
Dalcroze, 1930; Juntunen ve Hyvönen, 2001: s. 204’teki alıntı). E. J. 
Dalcroze’un amacı, yapılan egzersizlerle duyuları, bedeni, zihni, duyguları ve 
müziği tek bir deneyimin içinde eriterek, insanın psiko-fiziksel varlığını 
müziğin ve hareketin içinde ve süresince geliştirmekti. Müziğin en önemli öğesi 
olarak gördüğü ritmin zihinsel değil, fiziksel bir özellik olduğunu söyleyen E. J. 
Dalcroze’un (E. J. Dalcroze, 1930; Williams, 1995: s. 27’deki alıntı) müzik 
eğitimine getirdiği en büyük yenilik, müziksel kavramların anlaşılmasını 
kolaylaştıracak ve destekleyecek ve böylece müziksel performans sürecindeki 
fiziksel gerekliliklere bir farkındalık kazandıracak olan anlamlı ritmik hareket 
deneyimleriyle öğrenme sürecini birleştirmekti. Bu süreçte müzikle bedensel 
hareketler arasındaki bağıntı ve dönüşümler basit ve düzensiz tepkiler yerine 
somut, düzenli ve simetrik dönüşüm stratejilerini içeren öğretimsel içeriklerle 
düzenlenmiştir. 

Bu yaklaşımın ilkeleri Sir Isaac Newton’un hareket mekaniği ve yer çekimi 
kuralları ile ilişkilidir (Choksy, 1986: 32). İnsan bedeni, zaman, hareket alanı ve 
enerji öğelerini yer çekimi alanı içinde doğru oranlarda kullanabildiğinde 
müzikteki ritmi hatasız ve kolay bir biçimde hareketleri aracılığıyla 
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deneyimleyebilirdi. E. J. Dalcroze, ritmin de, gürlükler gibi, tamamen bedensel 
hareketlere bağlı olduğunu ve ilk örneklerini kas sistemimizde bulduğunu 
söylemiştir. Bunun sonucu olarak zamanın nüansları (allegro, andante, 
accelerando, ritenuto) ve enerjinin nüansları (forte, piano, crescendo, 
diminuendo) önce bedenimizle fark edilir ve müziksel hislerimizin keskinliği 
bedensel hislerimizin keskinliğine bağlıdır (Plummeridge, 2001: 84)  

En az enerji ile bedenin en yüksek efor gerektiren becerileri yerine 
getirebilme ilkesi müzik ve bale gibi sanatların yanı sıra uzak doğu dövüş 
sanatlarına dek uzanan geniş bir felsefe ve uygulama alanının ortak noktasıdır. 
Çalgı çalarken ve şarkı söylerken bedensel enerjinin tasarruflu ve dengeli bir 
biçimde kullanılması gerektiği düşünüldüğünde uygulamada psiko-motor bir 
beceri olan müziksel icranın ayrıntılı ve devamlı bir şekilde bedensel ve 
düşünsel enerjinin kontrolünü gerektiren bir disiplin olduğu anlaşılacaktır. Bu 
kontrol sürecinde gerekli olan beden ağırlığının dengelenmesi kavramını E. J. 
Dalcroze, ritmik bedensel hareket eyleminin temel sorunu olarak görmüştür. 
Bedensel enerjinin dengelenmemesi bedensel hareketlerde ve müziksel icrada 
hantal ve istenilmeyen sonuçlara yol açıyordu. Bu yüzden E. J. Dalcroze, 
bedensel ağırlığın dengelenmesi ve bedensel farkındalığın uyandırılması 
amacıyla geliştirilen teknikleri, ritim ve ölçü gibi kavramların anlaşılmasını 
kolaylaştıracak tekniklerden daha önemli görmüştür.  

Bedensel farkındalık kavramı F. M. Alexander, Eutonie, Feldenkreis 
(Juntunen ve Westerlund, 2001: 208) R. Laban, Skilbeck ve Burgess gibi birçok 
araştırmacı ve yazar tarafından da ele alınmıştır. F. M. Alexander’ın kendi adını 
taşıyan bedensel farkındalık ve duruş tekniklerinin dayandığı temel düşünce, 
modern çağ insanın fiziksel ve ruhsal sorunlarının temelinde aşırı gelişmiş 
zihinsel yetenekleriyle temel bedensel işlevleri arasındaki uyumsuzluktur 
(Shustermen, 1994: 137, Juntunen ve Westerlund, 2001: 208’deki alıntı). Bu 
noktada Alexander’ın da Dalcroze ve Dewey gibi beden ve zihni bir metafor 
olarak gördüğünü söylemek mümkündür. Bu iki öğe arasındaki uyum insanın 
yaşam kalitesini ve sağlığını arttırıyor, uyumsuzluk ise çok çeşitli sorunlara yol 
açıyordu. Kartezyen düşünceyle çelişen bu bakış açısı aynı zamanda J. Locke, D. 
Hume, ve S. Mill gibi Anglosakson deneycilerinin öğretileriyle de ters 
düşüyordu. Bu öğreti insan zihnini “tabula rasa” (boş levha) olarak görüp, 
düşünceleri beş duyu ile algılanan dünya izlenimlerinin solgun birer kopyası 
olarak açıklamıştı. Kant da 1700’lerde “düşünce deneyimi aşar, öyle olunca da 
akıl düşünce yoluyla sonsuzluğa açılır” diyerek Kartezyen görüşü genişletmişti. 
(Tözün; 2002) Oysa sonraları Dewey, Alexander ve E. J. Dalcroze insanın “boş 
bir levha” olduğu görüşünü reddetmişlerdi. Onlara göre beden, zihnin 
algıladıkları ile beslenen bir öğe değildi. Bu noktada beden ve zihin arasında 
karşılıklı bir uyum söz konusuydu. Bedensel işlevler zihni, zihin de bedensel 
işlevleri etkiliyordu. Bu uyumun bir şekilde bozulması insanın bir bütün olarak 
tökezlemesine yol açıyordu. E. J. Dalcroze bu uyumu; “Beden zihnin ayrılmaz 
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ortağıdır. Beden ve zihin daha derin işlevlerini beraberce uyumla yerine getirir 
ve bu ayrı ayrı değil eş zamanlı olarak gerçekleşir” şeklinde açıklamıştı (E. J. 
Dalcroze, 1930; Juntunen ve Hyvönen, 2001: s. 204’teki alıntı).  

Alexander’ın da değindiği ve yukarıda sözünü ettiğimiz beden ve zihin 
uyuşmazlığını E. J. Dalcroze aritim olarak tanımlamıştır. E. J. Dalcroze için 
ritim; zihin, beden, duygular, müzik ve tüm sanatsal biçimleri bilinçli bir insan 
deneyimi hâline getiren temel denge unsuruydu. Bu açıdan ritim temelli bir 
müzik eğitimi yalnızca müziksel becerilerin gelişimi için değil aynı zamanda 
genel eğitimin de bir parçası olmalıydı (E. J. Dalcroze, 1930: 102, Juntunen ve 
Westerlund, 2001: 209’deki alıntı). Buradan da anlaşılacağı gibi 
Eurhythmics’teki ritim olgusu, zihin ve beden arasındaki dengenin sağlanması 
ve korunması anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle, E. J. Dalcroze’ a göre 
ritim dengedir ya da denge ritimdir. Bu yaklaşım bize şunu düşündürtmektedir: 
Beden ve zihin müziksel algı ve eylem sürecinde ayrı işlevlere sahip hiyerarşik 
bir düzen içinde ele alınmamalıdır. Bir başka deyişle, ilk olarak duyularla dış 
dünyadan algılanan müziksel seslerin, ardından zihinde işlenmesi ve 
anlamlandırılması gibi ardıllık içeren süreç düşüncesi bu yaklaşımda 
reddedilmiştir. Daha önce belirtildiği gibi E. J. Dalcroze, beden ve zihnin 
ayrılmaz ortaklığına ve işlevlerinin eşzamanlı olarak gerçekleştiğine dikkati 
çekmişti. Zihnin ve bedenin eş zamanlı olarak etkinleştiği müziksel algılama 
süreci müziksel eylem sürecinde aynı araçları (beden ve zihin) kullanarak 
devam eder. Bir başka deyişle müziksel algı müziksel eylemle eşdeğerdir. 
Müziksel algı ve eylem süreçlerini eşdeğer kılan ise yukarıda açıkladığımız 
beden ve zihin bağıntısıdır. Örneğin, müzik dinleme yalnızca bir müziksel 
algılama süreci değil, aynı zamanda müziksel eylemdir. Hatırlanacağı üzere, 
Todd ve arkadaşlarının (2002: 26) zamansal olgu takip etme (temporal tracking) 
ve vuruş çıkarma (beat induction) yeteneklerini duyusal-güdümlü bir eylem 
biçimi olarak ele alan ve müziksel bir etkinlik sırasında dansın sadece gözle 
görülen bir eylem olmadığını, aslında beyinde müziğe verilen doğal bir tepki 
olarak meydana geldiğini söyleyen nörobiyolojik temelli kuramları müziksel 
eylem kavramını zenginleştiren ve genişleten bir bakış açısıdır. Bu bağlamda 
müzik dinleme davranışını dans, şarkı söyleme ya da çalgı çalma gibi başlı 
başına bir müziksel eylem olarak görmek mümkündür. Özetle, müzik dinleme 
sürecinde dans ya da herhangi bir bedensel tepki ister verilsin ister verilmesin, 
müziksel eylem başlamış durumdadır. Çünkü bu doğal bir süreçtir. Müziğe 
bedensel hareketlerle tepki vermeden dinlemek, dışarıdan bakıldığında her ne 
kadar bir eylemsizlik hâli olarak gözükse de bu gerçek bir eylemsizlik değildir. 
Hatırlanacağı gibi Essens ve Povel’ın dinleyenin işittiği zamansal örüntü 
şifrelerini çözebilmek amacıyla kullandığı içsel bir saate sahip olduğunu ve 
ritmik ardıllıkların taşıdığı şifrelerin bellekte bu içsel saat ile çözüldüğünü 
söyleyen kuramlarına daha önce değinilmişti. İşte bu içsel saatin çalışması ve 
vuruş çıkarma süreci zihinsel bir etkinliğin ötesinde başlı başına bir eylemdir. 
Bu eylem, müzikle bedensel hareket arasındaki bağıntının doğal sonucudur. 



 639 

Dinleyenin müziğe bedensel hareketlerle tepki vermemesi psikolojik ya da 
kültürel etkiler gibi daha farklı nedenlere bağlanabilecek bir durumdur. Yine 
hatırlanacağı gibi Black ve Moore, müziksel seslerin algılanmak üzere iki yolla 
geldiğini belirtmişlerdi. Bunlar ilk olarak kulağımızla duyduğumuz dış 
etkenlerden gelen sesler (external environment) ve ikinci olarak da 
kaslarımızdan ve eklemlerimizden gelen iç etkenlerden (proprioception) 
aldığımız iç-kas uyaranlarıdır (Black ve Moore, 1997: 24). Dalcroze’un 
yaklaşımının temelinde bu iki uyaranın kaynaştırılarak ele alınması yatmaktadır. 
Öğrencilerin ses ve hareket duyumlarını içselleştirme yetenekleri Eurhythmics 
çalışmalarında hedeflenen en önemli aşamalardan biridir. Bu aşamada 
öğrenciler bedensel hareket, duygular, imgeler ve seslerden oluşan bir kinestetik 
hayalgücü ve bellek geliştirirler. Ses ve bedensel hareketlerin bu şekilde 
kullanımı bir müzisyene çalgısını eline almadan hayalgücü yardımıyla teknik ve 
müziksel ifadesini geliştirmesi açısından destek sağlar. Bu yaklaşım 
Eurhythmics çalışmalarında en önemli çalgı olarak ele alınan insan bedeninin 
tüm işlevleriyle etkinleştirilmesini gerektirir. Kinestetik imge ve bellek bu 
etkinleştirme sürecinde müzisyene daha önce kassal belleğinde depoladığı 
hareket, duygu, imge ve müziksel ifade araçlarını kullanma olanağı verir. E. J. 
Dalcroze bu yeteneğe “iç duyum” adını vermişti.  

Eğitimsel İlke ve Uygulamalar  

Bu bakış açısı, müziksel algılamayı yalnızca zihinsel bir etkinlik olarak 
gören geleneksel müzik eğitimi anlayışına yöneltilen bir eleştiridir. Geleneksel 
müzik eğitimi anlayışı, müziğin kuramsal boyutunu ve matematiksel ilişkilerini 
öne çıkartarak, Donald’ın (1997) sözünü ettiği bilişsel evrimin en önemli 
öğelerinden biri olan çocukların ritim algılamaya yönelik eğilimini göz ardı eder. 
Bu temel eğilim müzik eğitiminde bir hedef olarak görülmedikçe, müzik eğitimi 
adına yapılanlar havada kalmaya her zaman mahkumdur.  

Örneğin, Avusturalya’da yapılan bir araştırma ile okullardaki müzik 
eğitiminin hedefleri belirlenmiştir. Buna göre, ilköğretim düzeyindeki müzik 
eğitiminin öncelikli hedeflerinin “müzikten zevk alma”, “ritmik oyunlara 
katılma”, “şarkı söyleme”, “şarkı söyleme oyunlarına katılma”, “müzik dinleme 
etkinlikleri”, “müziksel özgüvenin gelişimi” ve “yaratıcılık gelişimi” olduğu 
bildirilmiştir (Temmerman, 1998: 31). Bu hedeflere dikkat edildiğinde 
hiçbirinin müziğin kuramsal yönüne değil, yaşama ve deneyimlemeye yönelik 
beklentiler olduğu görülecektir. Donald’ın (1997) dile getirdiği ritme eğilim bu 
araştırmada kendini doğal bir şekilde göstermiştir.  

İngiltere’nin Ulusal Müzik Müfredatı (The National Curriculum for Music) 
öğrencilerin geniş bir açılımda müziksel okur-yazarlığını (musical literacy) 
destekleyecek şekilde düzenlenmiştir. Örneğin, bu müfredatın altıncı 
seviyesinde öngörülen hedefler şöyledir: 
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 Seçilmiş farklı tür ve stillerdeki müzik eserlerini ve içeriklerini 
tanımlayabilmek ve keşfedebilmek, 

 Çeşitli tür ve stilleri doğaçlama yoluyla ya da besteleyerek 
deneyimleyebilmek, 

 Müziksel fikirleri (motifleri, cümleleri) devam ettirme ya da geliştirme 
yoluyla farklı etkiler yaratabilme, 

 Kullanılan her türlü eğitim materyalini planlayabilmek, gözden 
geçirebilmek ve geliştirebilmek, 

 Yaratılan ve seslendirilen müziğin sözel içeriği ne derecede 
yansıtabildiğini analiz edebilmek, karşılaştırabilmek ve değerlendirebilmek 
(Plummeridge, 2001: 79). 

Yukarıda verilen hedeflerin temel bilgi düzeyinde değil, uygulama ve sentez 
düzeyinde bilgiyi kullanma becerisine yönelik olduğu görülmektedir. Temel 
felsefesini müziksel okur-yazarlık olarak gördüğümüz bu müfredat, müziksel 
gelişimi üç anahtar aşamada gerçekleştirmek üzere planlanmıştır. Bunlar: 

 Aşama 1 (İlkokul): Öğrenciler müziksel duygu ve düşüncelerini bedensel 
hareket, dans ve yine müzik yoluyla nasıl keşfedebileceklerini ve ifade 
edebileceklerini öğrenmelidir. 

 Aşama 2 (Ortaokul): Öğrenciler müziksel duygu ve düşüncelerini 
bedensel hareket, dans, dil ve yine müziksel dille nasıl keşfedebileceklerini ve 
açıklayabileceklerini öğrenmelidir. 

 Aşama 3 (Lise): Öğrenciler müziksel duygu ve düşüncelerini 
savunabilecek dil ve müziksel dil becerileri geliştirerek çevreleriyle iletişim 
kurmayı öğrenmelidir (Plummeridge, 2001: 80). 

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde çizilmiş olduğunu gördüğümüz bu 
hedeflerin, müziğin kuramsal yönünü öğrencilere dayatan, ezberleten ve 
tekrarlatan bir anlayışa sahip olmadığını; tam tersine müziğin, bilişsel, duyuşsal 
ve psiko-motor tüm düzeylerde deneyimletilmesine yönelik planlandığını 
görmekteyiz. Özellikle ilkokul ve ortaokul aşamalarında müzik ve bedensel 
hareket arasındaki ilişkiyi temel alan bu müfredatı C. Philpott lise aşamasında 
müzik ve bedensel harekete yer vermemesinden dolayı eleştirmiştir. Müzik ve 
bedensel hareket arasındaki ilişkinin hayat boyu devam ettiğini, müziğin olduğu 
yerde bedensel hareketin ve dansın kaçınılmaz olarak var olacağını belirten 
Philpott da, bilişsel farkındalığın ve öğrenmenin temelinin dinamik insan bedeni 
olduğunu vurgulamıştır (Plummeridge, 2001: 80).  
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1963’te ABD’de bulunan Yale Üniversitesinde gerçekleştirilen Yale 
Seminer’inde okul müzik eğitiminin seslendirme, bedensel hareket, müziksel 
yaratıcılık, işitme eğitimi ve müzik dinleme üzerine dayandırılması gereği 
vurgulanmıştır. Bununla birlikte detaylı bir müzik kuramı öğretiminin ileri 
derecede yetenek ve başarı gösteren öğrencilere verilmesi gerektiği belirtilmiştir 
(Choksy ve arkadaşları, 1986: 14) Daha da eskilere gidildiğinde, ABD’nin 
Horace Mann’den önce müzik eğitimi alanındaki en önemli ismi olan Lowell 
Mason’ın görüşleri, günümüze dahi ışık tutmaktadır. Çağdaş eğitimin 
öncülerinden Pestalozzi’den etkilenen Mason, daha 19. yüzyılın ilk yarısında 
ABD’de uygulanacak genel müzik eğitiminin temel felsefesini çizmiştir.  

Mason’ın Pestalozzi temelli görüşlerine göre; öğrenme ancak şu üç 
koşulda gerçekleşebilir:  

 Etkinlik yoluyla: Yaparak öğrenme. Öğrenciler öğrenmek için öğretmenin 
anlatmasından çok kendi gözlem, deneyim ve etkinliklerine gereksinim duyarlar. 

 Sebep-sonuç ilişkisi ile: Gözlem, karşılaştırma, yargılama ve karar verme. 
Öğrenciler bu aşamaları deneyimlemelidir.  

 Tanıklık ve inanç: Öğrenciler gözleriyle gördüklerini ve hissederek 
inandıklarını daha kolay öğrenirler (Choksy ve arkadaşları, 1986: 8).  

Mason’ın yukarıdaki ilkelere dayandırdığı müzik eğitimi felsefesinde ise 
şu temel noktalar öne çıkmaktadır: 

 Okullardaki müzik eğitiminin amacı profesyonel müzikçiler yetiştirmek 
değil, müziksel becerilerle donanmış yetişkinlerin temelini atmaktır.  

 Öğretimde kullanılan müziklerin niteliği hayati önem taşımaktadır. Müzik 
derslerinde sadece sanatsal değeri olan müzikler kullanılmalıdır. 

 Müzik öğretimi sürecinin niteliği, müzik öğretimi sırasında neler 
verildiğinden daha önemlidir. 

 En etkili sonucu almak için, müzik eğitimi erken yaşta başlamalıdır. 

 Müzik insan duyularının tümünü içeren ve insanın tüm gelişim aşamalarını 
destekleyen bir disiplindir. 

 Müzikte başarı için çalışmak esastır. 

 Pratik uygulamalar kuramdan önce yapılmalıdır. Kuram, pratiği takip 
etmelidir. 

 Müziksel okur-yazarlık çok daha fazla insan için hem gereklidir hem de 
olası bir yetidir (Choksy ve arkadaşları, 1986: 8).  

Mason’ın eğitimsel uygulamalar açısından ilkeleri de şöyle özetlenebilir: 

  Vokal müzik, tüm aşamalardaki müzik eğitiminin temelidir. 
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 Çocuğun ses sınırları hiçbir zaman unutulmamalıdır. 

 Kuramdan önce uygulama gelmelidir. 

 Nota eğitiminde ardıllık içeren bir sistem uygulanmalıdır. 

 Solfej eğitiminde tonik solfa yöntemi kullanılmalıdır. 

 Ritim okuma çalışmaları sadece nota sürelerine değil, ritim kalıplarına 
dayanmalıdır. 

 Ritim öğretiminde vuruş vurma ve bedensel hareket teknikleri 
kullanılmalıdır (Choksy ve arkadaşları, 1986: 9).  

 Mason’ın bu görüşleri günümüzde A.B.D’ nin müzik eğitimi yaşamında en 
önemli örgüt durumunda bulunan Music Education National Conference’ın 
(MENC) temel ilkelerini biçimlendirmiştir. MENC’ e göre okullardaki müzik 
eğitiminin temel amaçları şarkı söyleme, müziğe bedensel hareketlerle eşlik 
etme, dinleme, yaratma, çalgı çalma ve seslere görsel ve sözel tepkilerde 
bulunabilme becerilerinin gelişimi olmalıdır (Abeles ve arkadaşları, 1995: 294). 

Gerek Orta Avrupa kökenli bedensel hareket içerikli müzik öğretim 
yöntemleri (Dalcroze, Orff, Kodaly) gerekse de İngiltere, ABD ve Avustralya 
müzik eğitim ilkeleri incelendiğinde, okul müzik eğitiminde ağırlığın müziksel 
pratiklere verildiğini, müzik kuramsal hedeflerin profesyonel yaşamla 
ilişkilendirildiğini, müziksel becerilere kuramdan daha fazla önem verildiğini 
görmekteyiz. Ülkemiz ilköğretim kurumları müzik dersi için belirlenen genel 
amaçlar incelendiğinde ise, amaçların ağırlıklı olarak bilgi düzeyinde olduğu, 
müziksel pratikler açısından yeterli olmadığı görülecektir. 44 maddeden oluşan 
bu listenin ilk on maddesi şöyledir: 

1. Temel müzik bilgilerine sahip olabilme.  

2. Sesleri temel özellikleriyle tanıyabilme. 

3. Sesler arasındaki temel ilişkileri kavrayabilme.  

4. Müziği oluşturan temel öğeleri kavrayabilme. 

5. Müzik yapma ve dinleme araçlarını tanıyabilme. 

6. Müzik topluluklarını tanıyabilme. 

7. Geleneksel ve çağdaş, yöresel, ulusal ve evrensel müzikleri tanıyabilme.  

8. Müziğin kaynağını, oluşum ve gelişimini kavrayabilme. 

9. Müziğin insan yaşamındaki yerini ve önemini kavrayabilme. 

10. Düzeyine uygun müzikleri çözümleyebilme (MEB, 1994).  

Bu amaçlar incelendiğinde daha ilk maddelerle birlikte, bilginin müzik 
eğitimimizde ne kadar ağırlıklı bir yer tuttuğu görülebilecektir. Daha çok 
öğretmenin anlatmasına ya da kitaptan okunarak edinilebilecek türden gözüken 
bu amaçların eylemsileri de bu amaçların müziksel pratikten fazla müziksel 
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bilgiye yönelik olduğu hakkında fikir vermektedir. Şarkı söyleme, çalgı çalma 
ve müziksel okuma gibi müziksel pratiklerle ilgili amaçlar listede ilerleyen 
maddelerde yer bulabilmişlerdir. Bunun yanı sıra, müziğe bedensel hareketlerle 
eşlik edebilme, ritim çalgılarını kullanabilme, doğaçlama yapabilme, dinleme, 
dinlediği müziği değerlendirebilme, müziği tartışabilme gibi amaçlar ülkemiz 
ilköğretim müzik dersi amaçları arasında yer almamaktadır. Önceliğin bilgi ve 
kurama verildiği, müziksel pratiklerin ikinci planda olduğu müzik dersi anlayışı 
ülkemizde hâlen geçerlidir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Müzik insanla her şeyden önce zihinsel değil, fiziksel ve duygusal bağlamda 
bir ilişki kurmaktadır. Müziksel algı ve eylem sürecinde insan bedenin öncelikli 
olarak oynadığı rol, insanın bilişsel gelişiminde dilden önce var olduğu iddia 
edilen ritim ve ritmik taklit yetenekleriyle kendini gösterir. Müziğin-belki de 
hayatın-temel döngüsü olan ritim, yaratılışımızın özünde de kendini göstermiştir. 
İnsanın ve müziğin var oluş noktasında gördüğümüz ritmin, müzik eğitiminde 
soyut, belirsiz, kavramsal ve zihinsel bir öğe olarak ele alınması, müzik 
eğitiminin genel eğitim içinde zorunlu ve estetik bir eğitim aracı olarak 
görülmesini engellemektedir. Ülkemizde, ritimden, hareketten ve müzikten uzak 
uygulanmakta olduğunu gördüğümüz müzik eğitimi, müfredat açısından da 
yetersizdir. Batı sanat müziğinin birtakım kural ve kavramlarının bilgi 
düzeyinde ele alınması, müzik dersini kuramsal ve kavramsal bir yığına 
dönüştürmüştür. Köklerinde teksesli müziğimizin zengin ritim ve hareket 
dünyasını barından çocuklarımızın, müzik derslerinde birtakım bilgileri 
ezberlemek zorunda olmaları ve hareket yeteneklerinin sıraların içinde 
hapsedilmesi, onların müzik aracılığıyla gelişmesini hedeflediğimiz duyuşsal, 
fiziksel ve sosyal becerilerinin önünde büyük bir engeldir. İlköğretim 
sistemimizde müzik dersi müzik bilgisi vermektedir. Oysa ki, müzik dersi, 
temel müzik kuramları dersi değildir. İlköğretimde okuyan bir öğrencinin 
müziğin matematiksel ilişkilerini bilmesi gerçekten gerekli midir? Yoksa çok 
iyi düzeyde nota ve müzik bilgisine sahip, ancak ritmik hareket ve işitme 
becerileri gelişmemiş, tek başına ya da toplu olarak şarkı söyleme ya da çalgı 
çalma becerisine sahip olamamış, kendini müzikle ifade etmekten yoksun 
insanlar mı yaratılmak isteniyor? Kusursuz sol anahtarı çizebilen bir toplum mu 
hedefleniyor? Ülkemizde müzik dersinde müzik yapmak sınırlanmıştır. Ayrıca, 
müzik dersinin estetik eğitimin bir boyutu olduğu da göz ardı edilmiştir. Müzik 
dersi, çocuğun sosyal bir varlık olarak aynı zamanda öz değerleriyle birlikte 
çevresiyle kuracağı ilişkileri estetik çerçevede düzenlemesi gereken derstir. 
Ancak, çevremizde gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla, bugünkü hâliyle 
müzik dersi, insan ve müzik arasındaki temel algı biçimlerine dayanmamaktadır 
ve estetik coşkudan uzaktır. Çocuklarımız müzik dersinde başarmanın, 
keşfetmenin ve güzelin tadını tatmamaktadırlar. Dolayısıyla da, müzik dersi 
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ilköğretim düzeyinde etkililiğini kaybetmiş, işlevsiz, kaldırılması ilk olarak akla 
gelen, saygınlığı olmayan bir ders hâline gelmiştir.  

Tüm bunlar ışığında ülkemiz müzik eğitimi felsefesine ve uygulamasına 
yönelik getirilebilecek öneriler şunlardır: 

 Ülkemizdeki müzik dersi programlarının -özellikle ilköğretim düzeyinde- 
insan ve müzik arasındaki temel algı biçimlerine dayanan, yaşayan, 
deneyimleten, zevk veren ve yaratıcılığı destekleyen bir biçimde yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir.  

 Okulöncesi ve ilköğretim düzeyinde verilen müzik eğitimi, insan ve müzik 
arasındaki temel ilişkiye dönmelidir. Bu ilişki müzik, ritim ve hareket üçlemesi 
içerisinde anlamını bulur.  

 Bunun için öncelikle günümüz müzik eğitimcilerinin bir araya gelerek 
sadece bilimsel araştırma sonuçlarına dayalı, çocukların, toplumun ve çağın 
gereksinimlerine uygun bir müzik eğitimi felsefesi ve sistemi üzerinde geniş bir 
katılım desteğiyle çalışması gerekmektedir.  

 Müzik öğretmeni yetiştirmede son yıllarda müzik öğretim yöntemleri 
açısından gördüğümüz olumlu gelişmeler geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 
Bu konuda müzik öğretmeni yetiştiren tüm birimlerde ortak programlar 
düzenlenmeli ve bir birlik yaratılmalıdır.  

 Özellikle ilköğretim düzeyindeki müzik dersi amaç ve müfredatı yeniden 
ele alınmalıdır. Aksi hâlde, öğretmen yetiştirme alanında atılan adımlar yetersiz 
kalmaya mahkum olacaktır. 

 Müzik derslerinin sınıflarda yapılması bedensel hareket içerikli 
yöntemlerin kullanılmasını güçleştirmektedir. Okullarda beden derslerinin, 
tiyatro çalışmalarının, ya da halk dansları çalışmalarının yapıldığı alanlar müzik 
dersleri için uygun mekanlar olabilir. 

 Müzik-ritim-bedensel hareket temelli bir müzik eğitimi müfredatı okul 
öncesinde başlamalı ve ilköğretim müzik öğretimi müfredatının hazırlayıcısı 
olmalıdır.  

 İlköğretim müzik öğretimi müfredatı da okul öncesi müzik eğitiminin 
devamı niteliğinde düzenlenmelidir. 

 Zengin ritim dünyasına sahip halk müziklerimiz ve özellikle halk dansları 
çalışmaları müzik dersinden ayrı düşünülmemelidir. Okullarda yapılan halk 
dansları etkinlikleri müzik dersinin bir uygulama alanı olarak görülebilir.  

 Müzik eğitimi alanında özellikle öğretim yöntemleriyle ilgili kuramsal 
birikim arttırılmalıdır. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan yüksek 
lisans ve özellikle de doktora tezleri, üretilen kuramsal birikimi deneme 
modelleri ile sınamalıdır. Böylece elde edilen bulgular, ülkemizde koşullarında 
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elde edilen bulgular oldukları için ülke gerçekleriyle uyumlu, gerçekçi ve 
uygulanabilir yöntemlerin doğmasına yol açabilir. 

 Müzik eğitimi alanında disiplinlerarası çalışmalar yapılmalıdır. 
Günümüzün sonsuz bilgi dünyasında artık hiçbir bilim dalı sorunlara diğer 
bilim dallarını dışlayarak bakmamaktadır. Bu gerçek müzik eğitimi için de 
geçerlidir.  

 Bilgileri dikte ettiren, müziğin soyut kavramlarını anlatan, yetenekli ve 
yeteneksiz öğrenci ayrımına giden, otoriter müzik öğretmeni modeli yerine, 
merak uyandıran, kışkırtan, gizli lider karakterinde, iletişim yeteneği gelişmiş, 
aktif, araştıran ve her an kendini yenileyebilen, alanındaki gelişmeleri takip 
eden, dünya ile iletişimi kopmamış, teknolojiye hakim ve yaratıcı bir müzik 
öğretmeni modeli örnek alınmalıdır. 

 Etkili bir müzik dersi ve müzik öğretmeni, yetenekli öğrencilerin keşfinde 
ilk basamak olmalıdır. Öğrencilerin müzik yetenekleri, müzik bilgisine ne kadar 
sahip oldukları ile değil, müziksel becerilerinin düzeyi ile değerlendirilmelidir.  

 Herhangi bir eşlik çalgısını, –piyano, org ya da gitar gibi– ustaca 
kullanabilen, doğaçlama çalabilme yeteneği gelişmiş bir müzik öğretmeni 
modeli hedeflenmelidir. Bunun için, müzik öğretmeni yetiştirme sürecindeki 
çalgı eğitimi tartışmaya açılmalıdır.  

 Sınıfta masa başında oturan, otoritenin simgesi haline gelmiş, hareketsiz 
müzik öğretmeni görüntüsünden vazgeçilmelidir. Öğretmen, öğrettiği şarkılara 
ya da çaldırdığı parçalara öncelikle kendisi bedensel hareketlerle eşlik etmelidir. 
Öğretmenin bu tutumu zaten harekete ve dansa yatkın olan çocuklar için 
cesaretlendirici bir etken olabilir.  

 Müzik eğitiminin çocukların her yönden gelişimi üzerindeki etkileri 
araştırılmalı, bu alanda ülke çapında deneysel çalışmalar yapılmalıdır. Yurt 
dışında yapılan çalışmaları referans almak yerine, benzer çalışmaları ülkemiz 
koşullarında uygulamak müzik eğitimimiz ile ilgili gerçekçi bulguları elde 
etmemizi sağlayacaktır.  

 Bu kazanım aynı zamanda ülkemiz müzik eğitiminin etkiliği alanında da 
bir kontrol mekanizması görevini de görecektir. 

 Bu bilimsel çalışmalar müzik eğitiminin gerekliğinin tekrar tekrar 
anlatılmasına gerek bırakmayacak ulusal bir birikim yaratacaktır.  
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MÜZİĞİN BİREYSEL İŞLEVLERİ İLE ERİKSON’UN  
PSİKO-SOSYAL GELİŞİM KURAMININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ 

ÖZTOSUN ÇAYDERE, Öznur-DEMİRKAYA, Ezgi 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET  

Müziğin insan yaşamındaki işlevlerinden biri olan bireysel işlevlerine 
bakıldığında, “bireyin dengeli ve doyumlu, sağlıklı ve başarılı, duyarlı ve mutlu 
olması için davranışları veya davranışsal yapıları üzerinde belirli izler bırakan 
müziksel estetik/artistik etkime ve tepkime biçimlerini kapsar” (Uçan, 1997:13). 
Bütün bunların gerçekleşmesi sonucu kişilik gelişiminde olumlu izler bırakan 
bir süreç oluşur. Bu bağlamda kişilik “bireyi başkalarından ayıran; bireyin 
doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı özelliklerin bir bütünüdür” 
(Senemoğlu, 2002: 78). Bireyi başkalarından ayıran özellikleri arasında müziğin 
önemli rolü ve etkisi yadsınamaz. Çevresinde sevilen kabul edilen bir birey 
sonuçta kendine güvenen başarılı sağlıklı bir birey olabilir. Bireysel ilişkilerin 
şekillenmesinde ve gelişmesinde başlangıçta anne ya da onun yerine geçen 
yetişkinlerden başlayarak daha sonra aile, okul şehir ve dünyadaki diğer 
insanlar önemli rol oynamaktadır.  

Bu nedenle müziğin bireysel işlevleri ile Erikson’un psiko-sosyal gelişim 
kuramının ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 0-18 yaş arası bireylerle 
sınırlıdır. Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramının 0-18 yaş arası dönemleri 
ele alındığında müziğin bireysel işlevleri ile ilişkisinin olduğu ortadadır. Bu 
bağlamda annenin dolayısıyla çocuğun sağlıklı birey olması ile annenin 
dinlediği müziğin ve ninnilerin ilişkisi, çocuğun bağımsız hareket edebilmesi ile 
müzik eşliğinde vücudunu kullanmasının ilişkisi, çocuğun girişimciliği ile toplu 
ya da bireysel müzik yapmanın ilişkisi, çalışma alışkanlığı ve sorumluluk 
duygusunun geliştirilmesiyle okul etkinliklerinin ilişkisi genel bir sonuç olarak 
söylenebilir. Belirtildiği gibi yapılmış pek çok çalışmada bu durumu 
desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Müziğin bireysel işlevleri, psiko-sosyal gelişim kuramı, 
müziğin etkisi. 

ABSTRACT 

When it is looked at the individual functions of music that is one of the 
functions of music in the human life, it includes musical aesthetic/artistic effect 
and reaction types which leave certain tracks on the behavioral structures or 
behaviors of the individual to be balanced, satisfied, successful, sensitive and 
happy (Uçan, 1997:13). With the realization of these a process is formed that 
leaves positive tracks on the personality development. In this context 
personality is term that distinguishes a person from others and a combination of 
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all of the characteristics which were come with birth and gained later 
(Senemoğlu, 2002: 78). The significant role and effect of music among the 
characteristics that ditsinguishes a person from others cannot be denied. As a 
result a person who is liked and accepted in his social surrounding can be self 
confident, successful and healty person. In the shaping and development of the 
individual relationships, firstly mother or adults who take over her roles and 
then the other people in family, school, city and world play an important role. 
For this reason the association of the individual functions of music with the 
Erikson’s psychosocial development theory is aimed. This study is limited with 
the individuals at the age of 0-18, the association of individual functions of 
music with the Erikson’s psychosocial development theory. It is obvious that 
there is a relationship between individual functions of music and Erkson’s 
psychosocial development theory when the term between 0-18 ages is handled. 
In this context as a general result it can be said that there is a relationship 
between the healthiness of mother and so of child, and the music and the 
lullabies, a relationship between the freely behaviors of child and his usage of 
his body with music, a relationship between his entrepreneurship and to make 
music individually or with a group, a relationship between development of 
studying habit and responsibility feeling and activities at school. As mentioned 
before this situation is supported by many studies.  

Key Words: Individual function of music, psychosocial development theory, 
the effect of music. 

GİRİŞ  

Senemoğlu’na göre (2002: 78) “kişilik bireyi başkalarından ayıran bireyin 
doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı özelliklerin bir bütünüdür.  

Duygularımız, yeteneklerimiz, güdülerimiz, mizacımız (huyumuz), sosyal, 
fiziksel – psikomotor ve bilişsel özelliklerimiz, karakter ve değerlerimiz, 
inançlarımız, tutumlarımız, görüşlerimiz tüm özelliklerimiz kişiliği oluşturur.”  

“Bireyin sosyal fiziksel çevresinde tutarlı olarak gösterdiği kişilik 
özelliklerinin oluşumunu betimleyen kişilik gelişimi üzerinde çalışan 
psikologların bu konudaki görüşleri arasında farklılıklar bulunmakla birlikte, 
kişiliğin bireyin doğuştan gelen kalıtsal özellikleriyle çevresel etmenlerin 
etkileşimine bağlı olarak şekillendiği bilinmektedir.” (Can, 2002: 111). Bu 
bağlamda kişilik gelişimi deyince ilk akla gelen iki kuram vardır. Bunlardan biri 
psikolojide önemli bir yer tutan Freud’un psikanaliz kuramı, diğeri ise Erik 
Erikson’un psikososyal gelişim kuramıdır.  

“Freud’a göre kişilik psikoseksüel evreler adı verilen beş sabit evre içinde 
gelişir.” (Arı, Üre, Yılmaz, 1998: 29). “Erik Erikson Freud’un kuramını 
ergenlikten sonra yaşlılığa kadar geliştirerek sekiz psiko–sosyal gelişim dönemi 
olarak tanımlamıştır Her iki kurama göre, her dönemde kritik olan ihtiyaçların 
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doyurulması, çatışmaların çözümlenmesi gerekmektedir. Her dönemdeki 
çatışmanın niteliği ve bu çatışmanın çözümlenmesinde önemli etkileri olan 
bireyler farklılaşmaktadır.” (Senemoğlu, 2002: 80). 

Senemoğlu’na göre (2002: 87) Freud ve Erikson’un dönemlerinin 
karşılaştırılması: 

Dönem ve 
Yaş Aralığı 

Freud Erikson Etkilenen 
Kişiler 

Kazanılması 
Olası En İyi 
Özellikler 

1: (0-1 Yaş) Oral Temel güvene 
karşı 
güvensizlik 

Anne yada 
onun yerine 
geçen yetişkin 

Güven ve 
iyimserlik 

2: (1-3 Yaş) Anal Bağımsızlığa 
karşı utanma ve 
şüphecilik 

Anne Baba 
yada onun 
yerine geçen 
kişi 

Kendi kendini 
kontrol etme 
duygusu ve 
yeterliği 

3: (3-6 Yaş) Fallik Girişkenliğe 
karşı suçluluk 
duyma 

Temel olarak 
aile 

Amaçlılık, 
yönlülük 
etkinlikleri 
başlatma 
yeteneği 

4: (6-12 Yaş) Gizil Başarıya karşı 
aşağılık 
duygusu 

Okul, arkadaş 
ve komşular 

Okulla ilişkili 
becerilerde 
yeterlik 

5: (12-18 Yaş) Genital Kimlik 
kazanmaya 
karşı rol 
karmaşası 

Akran grupları, 
lider modelleri 

Eşsiz benlik 
imajı, liderlik 
modelleri, 
kendine uygun 
bir kimlik seçme 

 Bu doğrultuda, Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramı incelenerek müziğin 
bireysel işlevleriyle ilişkilendirilmiştir. Çalışma, 0-18 yaş arasındaki bireylerle 
ve müziğin bireysel işlevlerinin Erkson’un psiko–sosyal gelişim kuramı 
doğrultusunda ilişkilendirilmesi ile sınırlıdır  

Bu bağlamda, Uçan’a göre müziğin bireysel işlevleri şöylece sıralanabilir: 

–“Bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yaşamındaki durağanlığı 
devingenleştirme, devingenliği durağanlaştırma ve giderek bunları belirli bir 
devingenlik ya da durağanlık düzeyinde tutma, 
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–Bireyi ilkel dürtülerden arındırma (bireydeki bu tür dürtüleri ortaya 
çıkarma-ifade etme-boşaltma ve böylece bireyi onlardan arındırma), 

–Bireyi, müzik yapma, müzik yaratma, müzik dinleme (tüketme), müzikle 
oynama vb. etkinlikler yoluyla fiziksel, devinişsel, duyuşsal ve bilişsel 
yönlerden sağlıklı bir arınım ve doyum sağlama, 

–Bireyi sağlıksız bunalım ve gerilimlerden uzak tutma, bireyi sağlıklı bir 
bunalım ve gerilim içine sokma, bireyin içinde bulunduğu bunalım ve gerilim 
durumunu sağlıklı bir düzeyde tutma, 

–Bireyin devinimlerini dengeleme, devinimlerdeki ritimsel akışı düzenleme, 
bireyin devinimlerini denetleme yeteneğini geliştirme, böylece bireye doğru-
dengeli-rahat-yeterince gevşek ve yumuşak bir bedensel duruş ve deviniş 
olanağı sağlama, 

–Bireyin kendini tanımasına, kendine güvenini artırmasına, kendini 
kanıtlamasına, kendini gerçekleştirmesine, kişiliğini geliştirmesine, yaşamını 
zenginleştirmesine ve böylece kendisine daha sağlıklı, mutlu bir yaşam 
kurmasına olanak sağlama, katkıda bulunma, 

–Bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yeteneklerini geliştirmesine katkıda 
bulunma; bireyin bilişsel-duyuşsal-devinişsel gelişimini hızlandırma, 

–Bireydeki yaratıcı gücü uyandırma, bireyin yaratma yeteneğini 
zenginleştirme ve onun gelişimini hızlandırma, 

–Bireydeki girişme-deneme-kullanma-uyarlama-değiştirme-geliştirme 
eğilimlerini güçlendirme, 

–Bireyin sesini ve ses üretme organlarını daha iyi tanıma, daha etkili ve 
verimli biçimde kullanma ve denetleme yeteneğini geliştirme, 

–Bireyin artan/boş zamanlarını etkin olarak ve zevkli uğraşılarla 
değerlendirmesine olanak sağlama (giderek çalışma saatleri azalmakta, boş 
zaman artmakta, artan boş zamanın insanın tinsel/tensel sağlığını bozmadan en 
iyi nasıl değerlendirilebileceği sorusuyla karşılaşılmaktadır. Bu ve benzeri 
sorunların çözümünde müziğin, öteden beri çok yönlü ve etkili işgörüleri 
olduğu bilinmektedir), 

–İş, çalışma ve üretim yerlerindeki tekdüzeliği giderme, tinsel/tensel 
yorgunluğu azaltma, çalışma zevki ve sevinci yaratma, başkasıyla gereksiz yere 
konuşmadan alıkoyma, başkasını rahatsız etmeme; böylece bireyde düzenli, 
etkili, verimli ve mutlu bir çalışma alışkanlığı oluşmasına katkıda bulunma. 
Bireyin dikkatini toplamasına, farkına varma-belleme-anımsama-düşünme vb. 
yeteneklerinin gelişmesine, duygularını güçlendirme ve denetlemesine, kendini 
anlamasına ve anlatmasına ve kendisi hakkında olumlu görüş geliştirmesine 
katkıda bulunma, 
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–Bireysel sağaltımda (tedavide) kullanışlı bir araç ve etkili bir yol/yöntem 
olma (müzikle sağaltım/müzik yoluyla sağaltım), 

–Bireysel ve gruplu danışmada, zihinsel özürlü ve otistik çocukları 
sağaltmada ya da iyileştirmede, uyumsuz çocuklardaki uyum bozukluklarını 
gidermede, sinirsel-tinsel rahatsızlıkları gidermede etkili bir uyarıcı ya da araç 
olma,  

–Belli duyguları inceltme ve yüceltmeyi kolaylaştırma,  

–Bireyin içinde yaşadığı doğal, toplumsal ve kültürel çevreye duyarlılığının 
artmasına, gelişmesine ve derinleşmesine olanak sağlama,  

–Bireyin çalışma, iş yapma, yaratma, disiplin, sorumluluk, başarı, güven, 
coşku, beğeni, sevgi duygularını uyandırma-geliştirme-kökleştirme-
zenginleştirme-derinleştirmeye olanak sağlama” (Uçan, 1996).  

Bölüm I  

Bu bölümde , Erikson’un psiko-sosyal gelişim kuramının;  

–Temel güvene karşı güvensizlik 

– Özerkliğe karşı utanç ve kuşku 

– Girişimciliğe karşı suçluluk duygusu 

–Başarıya karşı aşağılık duygusu 

– Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası  

evreleri ele alınarak, Uçan’ın (1997:13) “bireyin dengeli ve doyumlu, sağlıklı ve 
başarılı, duyarlı ve mutlu olması için davranışları veya davranışsal yapıları 
üzerinde belirli izler bırakan müziksel estetik / artistik etkime ve tepkime 
biçimlerini” olan müziğin bireysel işlevleri ile ilişkilendirilmiştir.  

Temel Güvene Karşı Güvensizlik 

“İlk dönem doğumdan bir buçuk yaşına kadar süren bir dönemi kapsar. Bu 
dönemde haz bölgesi ağızda belli başlı davranış biçimi olarak emme, ya da içine 
alma gösterilebilir. Bebek bu dönemde etrafındaki uyarıcıları içine almaya 
çalışır. Bunu hem emme biçiminde hem de diğer duyu organlarıyla yapmaya 
çalışır. Örneğin gözleriyle etrafında gördüklerini içine almaya, kulaklarıyla 
duyduklarını içine almaya çalışır. Bu dönemin ikinci kısmında diş çıkarmayla 
birlikte ısırma davranışı görülmeye başlar” (Bacanlı, 2002: 88).  

“Özellikle çocuğun yaşamının birinci yılında annesinin yada onun yerine 
geçen yetişkininin yakınlığı, sıcaklığını hissetmesi kendisini terk 
etmeyeceğinden emin olması gerekmektedir. Bu nedenle, çocuğun ihtiyaçlarını 
giderirken ve uyanık olduğu zamanlarda annenin yada onun yerine geçen 
yetişkinin çocuğu sevmesi, okşaması, ilgilenmesi onunla konuşması temel 
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güven duygusunu oluşturucu davranışlardır.” (Senemoğlu, 2002:86). “Bebeğin 
temel güven duygusunun göstergeleri beslenme kolaylığı, uyku derinliği ve 
bağırsaklarının gevşekliğidir.” (Bacanlı, 2002: 88). Bütün bunlar annenin 
çocuğuna davranışları ile ilgilidir. Bu bağlamda annenin sağlıklı kişilik 
gelişimine sahip olması ve bunu sürdürmesi söz konusudur. Anne için de olan 
bu dönemde, annenin rahatlamaya ve huzura ihtiyacı vardır. Anne müzikten 
yararlanarak sağlıklı kişilik gelişimine erişebilir. Şöyle ki Uçan’ın bireyin 
kendini tanımasına, kendine güvenini artırmasına, kendini kanıtlamasına, 
kendini gerçekleştirmesine, yaşamını zenginleştirmesine ve böylece kendisine 
daha sağlıklı, mutlu bir yaşam kurmasına olanak sağlayan müziğin bu işlevi ile 
bu dönem ilişkilidir. Anne bütün bunları müzik yaparak ya da dinleyerek 
gerçekleştirebilir. Annenin dinlediği müziklerle kendini daha iyi hissetmesi 
hâlinde, çocuğuna daha sabırlı ve rahat davranabilecegi, böylece çocuğun kişilik 
gelişimi üzerine annenin olumlu etkisinin olabileceği söylenebilir. Ayrıca 
çocuğun güven duygusunun gösterimlerinden biri olan uyku derinliğinde 
müziğin etkisi dolayısıyla ötelerden beri kullanılan ninnilerin rolü büyüktür. 
“Dünyanın bütün kültürlerinde yer alan ağır, sakinleştirici, yinelemeli sözlü 
melodiler” (Say, 2005: 573) olarak tanımlanan ninniler, hem çocuğun 
rahatlaması hem de annenin ninniyi söyleyerek rahatlaması bakımından 
önemlidir. 

Özerkliğe Karşı Utanç ve Kuşku  

“İkinci dönem bir buçuk yaşında başlayıp üç yaş civarında biter” (Bacanlı, 
2002: 89). “Çocuğun bir yaşından sonra kaslarını kontrol altına alması ve 
psikomotor davranışlarındaki gelişme kendi kendini kontrol etmesini ve 
bağımsız hareket etmesine olanak verir.” (Senemoğlu, 2002: 86-87). “Yürümeyi 
ve konuşmayı öğrenmiş olan çocuk kısmen de olsa annesinden bağımsız hareket 
etmekte kendi isteği doğrultusunda girişimlerde bulunabilmektedir. Artık çocuk 
tipik bir biçimde başkalarının yardımını da red ederek yapmak istediklerini 
kendi başına yapmakta ısrar etmektedir” (Can, 2002: 122).  

Bireyin bilişsel, duyuşsal, devinişsel gelişimini hızlandırma, bireyin 
devinimlerini dengeleme, devinimlerdeki ritimsel akışı düzenleyen müziğin bu 
işlevleri ile bu dönemdeki çocuğun davranışları ilişkilidir. “Çocuk bu yaşlarda 
seslere karşı ilgi duymaya başlar. Sesin doğasını araştırmaya istek duyar” 
(Gürgen, 2006: 85). Seslere ilgi duymaya başlayan çocuk müzik eşliğinde 
vücudunu kullanarak (salınması, alkışlaması, ritim tutması) müzik yoluyla 
bağımsız hareket edebilir. Böylece çocuğun bağımsız hareketlerine olanak 
verecek müzikler seçilerek, çocuğun bağımsız hareket etmesi, kendini kontrol 
etmesi ve dil gelişimi için destekleyici ortamlar bu dönemde önemlidir. “Müzik 
yolu ile dil gelişimine büyük katkı sağlanabilir. Arkadaşları ile söyledikleri 
tekerlemeler ve saymacalar, çocuk şarkıları, halk türküleri ile kelime dağarcığı 
genişler; çocuklar sözcükleri doğru temiz ve anlaşılır söylemeyi öğrenir” 
(Yıldız, 2002: 6-7).  
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Girişimciliğe Karşı Suçluluk Duygusu 

“Üçüncü dönem üç ile yedi yaş arasını kapsar” (Bacanlı, 2002: 90). “Okul 
öncesi döneme denk düşen bu dönemde, çocuğun bağımsız hareket edebilme 
olanağı daha da genişlemiştir. Çocuğun giderek kendini daha geniş bir sosyal 
ilişkiler ağı içinde bulması bu dönemde başa çıkması gereken güçlüklerinde 
artmış olması anlamına gelmektedir. Çocuk tipik olarak bu dönem içinde kendi 
yeteneklerinin üstündeki sorunlarla başa çıkabilmek için giderek daha bağımsız 
davranabilmekte, kimi durumlarda başkalarının haklarına bile tecavüz 
edebilmektedir. Öncelikle ailenin daha sonra öğretmenin, çocuğun başkalarının 
sınırlarını zorlamadan girişimlerde bulunabilmesini öğrenebilmesine yardımcı 
olmaları, ona başkalarıyla çatışma yaşamadan girişimcilik özelliklerini daha da 
geliştirebilme fırsatı sağlayacaktır.” (Can, 2002: 123). 

Bu dönemde çocuğun özelliklerinden birisi olan girişimcilik ele alındığında 
Uçan’ın müziğin bireysel işlevlerinde belirttiği özelliklerden bazılarıyla 
paralellik göstermektedir. Bireydeki girişme-deneme-kullanma-uyarlama-
değiştirme-geliştirme eğilimlerini güçlendirme, bireyin kendine olan güvenini 
artırmasına, kendini kanıtlamasına, kendini gerçekleştirmesine olanak sağlayan 
müziğin bu işlevleri ile bu dönemin ilişkili olduğu söylenebilir. Çocuğa okul 
öncesinde, dans edeceği, toplu ve bireysel şarkı söyleyebileceği, ritm çalgılarını 
kullanıp bireysel ya da toplu müzik yapabileceği ortamlar sağlanarak 
girişimciliğine katkıda bulunulabilir. “Spychiger’in ve “Mozart IQ Artışı 
sağlar” adlı çalışmanın sonuçlarına dayanarak şunlar söylenebilir: Daha fazla 
müzik eğitimi alan çocuklar, öğretmenleri ile daha işbirlikçi ve arkadaşları ile 
daha dostça ilişkiler içindedir. Ayrıca çocuklar birlikte müzik yaparlar ve şarkı 
söylerlerse, birbirlerini dinlemeyi daha kolay öğrenirler. Çünkü rekabetçi 
davranışlar müzik yapmakla uyuşmamaktadır.” (Eskioğlu, 2003: 116-123). Bu 
bağlamda, başkalarının haklarına tecavüz etmemeyi öğrenebileceği müzikle 
ortamlar sağlanarak, çocuğa bu dönemde destek olunabilir.  

Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu  

“Başarıya karşı aşağılık duygusu dönemi, altı yaşından oniki yaşına kadar 
sürer” (Senemoğlu, 2002: 83). “Erikson bu dönemi, çalışkanlık duygusunun 
edinildiği okul çocuğu dönemi olarak tanımlamıştır. Bu dönem okuma, yazma, 
hesap gibi temel konuların öğrenildiği dönemdir.” (Bacanlı, 2002: 91). “Bu 
dönemde çocuğun okula gitmesiyle sosyal dünyasında büyük bir genişleme 
meydana gelmiştir. Arkadaşlar ve öğretmenin çocuk üstündeki etkisi artarken 
ana babanın etkisi giderek azalmıştır. Başarma çalışkanlık duygusunu getirir. 
Çocuğun kendine ve yeteneklerine karşı olumlu bir tutum geliştirmesine yardım 
eder. Gelecekteki başarılarının temellerini oluşturan akademik öz güven 
gelişir.” (Senemoğlu, 2002: 83).  

Erikson’un belirttiği, “çalışkanlık duygusunun” edinildiği bu dönemde 
okuma-yazma hesap gibi temel konuların öğrenilmesi ele alındığında bu konuda 
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yapılmış olan Öztosun’un (2002) “İlköğretim 0kullarında Müziklendirilmiş 
Fişlerle Yapılan Eğitimin İlkokuma Öğretimine Etkisi” konulu araştırması, 
incelenerek okuma yazmanın öğretilmesinde müziğin olumlu etkisinin olduğu 
ortaya konulmuştur. Ayrıca Şaktanlı’nın (2007) “İlköğretim 4. Sınıf İngilizce 
Dersindeki Şarkıların Müzik Öğretmeni Destekli Öğretimin Öğrencilerin 
İngilizce Dersine İlişkin Tutumları ve Başarı Üzerine Etkisi” konulu 
araştırmasında ilköğretim 4. sınıf İngilizce dersinde kullanılan şarkıların müzik 
öğretmeninin desteği ile öğretilmesinin öğrencilerin başarı, başarının kalıcılığı 
ve İngilizce dersine yönelik tutumlarında kullanılan yöntemlere göre daha etkili 
olduğu sonucu çıkmıştır. Bu araştırma başarının çalışkanlık duygusunu 
güçlendirmesi sebebiyle başarıya karşı aşağılık duygusu döneminin müzikle 
ilişkisine bir örnektir.  

Bireyin düzenli, etkili, verimli ve mutlu çalışma alışkanlığı oluşturmasına 
katkıda bulunma, bireyin çalışma, iş yapma, yaratma, disiplin, sorumluluk, 
başarı, güven, coşku, beğeni, sevgi duygularını uyandıran geliştiren müziğin bu 
işlevleri ile bu dönem ilişkilendirilebilir. Şöyle ki çocuk okul eğitiminde okul 
etkinlikleri (koro, bando, dans, konser) yoluyla sorumluluk disiplin, çalışma 
alışkanlıklarını geliştirebilir. Ayrıca bu etkinliklerle zamanı verimli 
kullanabilme, sabırlı davranabilme, grup çalışmalarında saygılı olma gibi 
davranışları geliştirebilir ve kendini topluluk önünde ifade etme olanağı 
bulabilir.  

Kimlik Kazanmaya Karşı Rol Karmaşası 

“Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası dönemi 12-18 yaşları kapsar. 
Ergenlik dönemi sırasında “Ben kimim?” sorusu çok önemli hâle gelir. Ergen, 
bu soruyu cevaplarken, ana babasından çok, akran gruplarından etkilenir. Hızlı 
bir fizyolojik ve fiziksel değişme içindeyken aynı zamanda gelecekteki eğitimi 
kariyeri hakkında yeni kararlar verme baskısı, daha önce oluşturduğu psiko– 
sosyal kimliğini gözden geçirmeye zorlar. Ergenlik dönemi değişme zamanıdır. 
Erikson’a göre bu dönemde ergen başarılı bir şekilde kimlik kazanma sorununu 
çözerse kendine güvenen, kendinden emin bir kişi olarak yaşamını sürdürebilir 
ve başarılı olur. Aksi durumda ise rol karmaşası, yaşamın gelecek dönemlerinde 
de bu kriz çözümlenene kadar sürecektir.” (Senemoğlu, 2002: 84).  

“Bu dönemdeki genç, daha önceki dönemlerde kazandığı geçici kimlikler 
yerine, daimi bir kimlik kazanma uğraşı içindedir. Kimlik kazanma hayat boyu 
devam eden bir süreç olmasına rağmen, bu dönemde daha çok önem 
kazanmaktadır. Toplumsal kurallara ilgisi artmakta ve kendi görüşlerini herkese 
açıklayarak onların kabul etmesini beklemektedir. Böyle bir düşünce yapısı 
gencin çevresi ile olan ilişkilerinin bozulmasına ve çevresi tarafından 
reddedilmesine yol açabilmektedir. Bu dönemdeki genç, akran grubu içinde 
daha mutlu olmakta ve onlarla birlikte hareket etmektedir. Grup arkadaşlarıyla 
birlikte kendisine özgü giyim, konuşma, tutum ve davranışlar göstererek kimlik 
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kazanmaya çalışmaktadır. Bunu, kendilerini topluma kabul ettirmenin bir yolu 
olarak görmektedirler.” (Selçuk, 2000: 62).  

Barış’ın (2002) “Müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin benlik 
tasarımı düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi” konulu 
araştırmasında müzik eğitiminin, ergenin kişilik gelişiminde önemli rol 
oynadığı benlik tasarımı (özgüven) üzerinde etkili bir faktör olduğu 
belirtilmektedir. 

Bireyde, sağlıksız bunalım ve gerilimlerden uzak tutulmasını sağlayan 
müziğin bu işlevi kullanılarak, gelecek kaygısına ve kimlik karmaşasına olumlu 
etkisinin olabileceği ve ergenin müzik seçimlerinin bu konuda etkili olduğu 
söylenebilir.  

SONUÇ  

Erikson’un;  

– Doğumdan bir buçuk yaşına kadar olan dönemi kapsayan, “Temel Güvene 
Karşı Güvensizlik” dönemi; bireyin kendini tanımasına, kendi güvenini 
artırmasına, kendini kanıtlamasına, kendini gerçekleştirmesine, yaşamını 
zenginleştirmesine ve böylece kedisine daha sağlıklı, mutlu bir yaşam 
kurmasına olanak sağlayan müziğin bu işlevi ile ilişkilendirilebilir.  

– Bir Buçuk Yaşı civarında başlayan üç yaş civarında biten “Özerkliğe Karşı 
Utanç ve Kuşku” dönemi; bireyin bilişsel, duyuşsal, devinişsel gelişimini 
hızlandırma, bireyin devinimlerini dengeleme, devinimlerdeki ritimsel akışı 
düzenleyen müziğin bu işlevleri ile ilişkilendirilebilir.  

– Üç/Yedi Yaş Arasını Kapsayan “Girişimciliğe Karşı Suçluluk Duygusu” 
dönemi; Bireydeki girişme-deneme-kullanma-uyarlama-değiştirme-geliştirme 
eğilimlerini güçlendirme, bireyin kendine olan güvenini artırmasına, kendini 
kanıtlamasına, kendini gerçekleştirmesine olanak sağlayan müziğin bu işlevleri 
ile ilişkilendirilebilir.  

– Altı/on iki yaş arasını kapsayan “Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu” 
dönemi; bireyin düzenli, etkili, verimli ve mutlu çalışma alışkanlığı 
oluşturmasına katkıda bulunma, bireyin çalışma, iş yapma, yaratma, disiplin, 
sorumluluk, başarı, güven, coşku, beğeni, sevgi duygularını uyandıran geliştiren 
müziğin bu işlevleri ile ilişkilendirilebilir.  

– On iki/on sekiz yaş arasını kapsayan “Kimlik Kazanmaya Karşı Rol 
Karmaşası” dönemi; bireyi sağlıksız bunalım ve gerilimlerden uzak tutulmasını 
sağlayan müziğin bu işlevi ile ilişkilendirilebilir.  

Erikson’un Psiko-Sosyal Gelişim Kuramı’nın 0-18 yaş arası dönemleri ele 
alındığında müziğin bireysel işlevleri ile ilişkisinin olduğu ortadadır. Bu 
bağlamda annenin dolayısıyla çocuğun sağlıklı birey olması ile annenin 
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dinlediği müziğin ve ninnilerin ilişkisi, çocuğun bağımsız hareket edebilmesi ile 
müzik eşliğinde vücudunu kullanmasının ilişkisi, çocuğun girişimciliği ile toplu 
ya da bireysel müzik yapmanın ilişkisi, çalışma alışkanlığı ve sorumluluk 
duygusunun geliştirilmesiyle okul etkinliklerinin ilişkisi genel bir sonuç olarak 
söylenebilir. Belirtildiği gibi yapılmış pek çok çalışmada bu sonucu 
desteklemektedir.  
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TWO REPRESENTATIVE WOMEN’S THEATRICAL OPERA 
COMPANIES: COMPARING TAKARAZUKA IN JAPAN TO 

ETUSGEKI IN CHINA 

SAITO, Kazue 
JAPONYA/JAPAN/ЯПОНИЯ 

ABSTRACT 

Most of the performing ar t s  have been performed by men only or men and 
women together. But women have danced, sung and performed drama on stage  
for years; one example is TAKARAZUKA（宝塚）in Japan and another is 

ETSUGEKI（越劇）in China. Both have long histories.  TAKARAZUKA was 
established 94 years ago and ETSUGEKI has 89 year history. Both women’s 
opera companies have been performing not only for domestic audiences, but 
also for people around the world. And their funs support them enthusiastically. 
Their respective 94 years old and 89 years old histories have made it possible 
for them to offer beautiful performances to people everywhere. Their 
performances represent an example of the empowerment of women. 

The Style of male roles in ETSUGEKI are more womanish than 
TAKRAZUKA girls, who play male roles, but such elegant styles are accepted 
and more admired by audiences, because in reality Chinese men, even in history, 
do not exist like men in the story so people love the ideal men on stages. The 
stage settings are obviously simple compared to TAKARAZUKA, which 
spends more money for the stage sets. So audiences can deeply appreciate 
ETSUGEKI actreses singing and playing roles with deep expression. 

I would like to explain more comparing points of both women’s opera 
companies at the presentation. 

Key Words: Women’s Theatrical Operas. 

INTRODUCTION 

The Chinese performing arts were brought to Japan over 1000 years ago and 
since then have been adopted in various ways. Most of these performing arts 
have been performed by men only, or men and women together. But women 
have danced, sung, and performed on stage for years in traditions such as 
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Takarazuka（宝塚）in Japan and Etsugeki（越劇）in China. Both have long 

histories. Takarazuka was established 93 years ago and Etsugeki has an 88 year 
history. Both women’s opera companies have been performing, not only for 
domestic audiences, but also for enthusiastic audiences around the world. Their 
long histories have made it possible for them to offer performances to a variety 
of people. Their performances represent an example of the empowerment of 
women. 

History 

Takarazuka (宝塚) 

Takarazuka（宝塚）, a women’s opera company, was established by Kobayashi 

in 1913 in the suburbs of Osaka. He was the owner of the Hankyu railway 
company and wanted more business for his company, so he decided to produce 
a women’s only revue show. At the beginning, he allowed only women of 
“good families,” and his assistants quickly trained the women to perform on the 
stage, because their dancing, singing and playing appealed to visitors of the hot 
springs at Takarazuka. This was the original purpose of the Takarazuka Opera 
Company. 

Gradually more women who wanted to perform on the stage applied and 
passed the auditions. Kobayashi really wanted them to play his own western 
style musicals, not in traditional Japanese styles. But actually many Japanese 
traditional dances and songs were copied and mingled with western style 
musicals. Those are the Takarazuka original performances that have been 
produced since 1914. 

Etsugeki（越劇） 

Around the Shanghai area、around 88 years ago, about 350 local theaters 

existed. By the 1940’s, actresses played men’s roles in some dramas. As a result, 
their companies produced a synthetic art, including manuscripts, stage 
productions, music, and stage sets. And audiences enjoyed their performances. 

 In the 1950’s, many theatrical companies spread, even in the northern parts 
of China including Beijing and in western China. Many professional Etsugeki 
productions were staged, so naturally these companies also produced movies 
and TV programs. 

Gradually they gained more popularity than before. Moreover, they started 
going abroad to perform their original dramas, staging performances in Hong 
Kong, Japan, European countries, America and South Asian Countries. 
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In 1995, the Shanghai Etsugeki School was established and developed a high 
reputation. This School plays in 300 repertoire and has produced several famous 

actresses. For example, the School performed Kouroumu (紅楼夢), which is a 

long love story, with two actresses in the leading roles. This famous drama was 
reproduced in a new style in 1999. Since then, the drama and the School have 
been popular and famous. The drama was performed in Beijing and Shanghai, 
the two biggest cities in China. 

Comparing Takarazuka (宝塚) to Etsugeki (越劇): 

Basic Stage Performances 

Takarazuka have been performing western style musicals and dramas in their 
own style, arranged Japanese with traditional songs and dances (incorporating 
elements of Kabuki and Noh). Thus, it is a synthesized art. 

Etsugeki performances are mostly traditional famous dramas, rather than in 
contemporary styles. 

Playing Men’s Roles 

In attemping to portray “rough men” in Takarazuka tradition they perform 
very actively, while retaining aspects of femininity. Takarazuka actresses try to 
articulate in low tones to make their voices sound like that of men.  

Fortunately, fans enjoy watching these female actors play men in romantic 
roles. 

In the Etsugeki tradition, they play men’s roles more femininely than do 
Takarazuka actresses, so audiences can more easily distinguish them through 
their voices and costumes. 

Stage Settings 

Takarazuka has more dynamic, gorgeous and decorated stages. Thus, 
audiences are attracted by the high quality techniques on the stage and 
sometimes miss nuances of the performance. 

Etsugeki does not decorate the stage as does Takarazuka but does so much 
more simply. Audiences can therefore concentrate on listening to the music and 
viewing the performances. 

Hit Performances or Dramas in the Past 

Takarazuka has many popular works, for instances “A Rose in Versailles” 
(original musical), “Elizabeth” (Wien musical). Etsugeki also has a hit drama in 

“Kouroumu” (紅桜夢) (original production). 
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Retirement 

Takarazuka has a retirement system, such that performers must retire at age 
55 or when they marry. Etsugeki does not enforce a retirement system. 

CONCLUSION 

Japanese and Chinese women’s theatrical performing arts are getting more 
popular. Only women perform the roles-male and female, young and old, king 
and queen. These companies have staged performances for some 90 years and 
have gained the admiration of people from both of their respective countries. 
Now in the 21st century, the actresses perform not only for domestic audiences 
but also for people around the world.  
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ASYA’DAN BALKANLARA BENZEŞİK KÜLTÜREL 
COĞRAFYA ÇALGILARININ BATI SENFONİK 

ORKESTRASINA ALTERNATİF ÖZGÜN BİR ORKESTRAL 
OTURTUMDA KULLANILMALARI 

SARI, Ayhan 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Asya’dan Balkanlara değin uzanan kültürel coğrafyanın ortak özelliklerinden 
biri de, birbiriyle büyük benzerlikler gösteren ve komşusal olarak ortak 
kullanımları görülen çalgılar olup, gerek şekil gerekse kullanıldıkları müzikler 
açısından bu kültürel coğrafyada toplumsal hoş sadalar 1  yaratma özelliğine 
sahiptirler. 

Bu çalgılardan seçilerek oluşturulacak orkestral oturtum (Alm. besetzung), 
20. yüzyılda Batı müziği tarihî gelişim sürecinde monotonlaşmaya başlamış 
“Batı Senfonik Orkestrası”nın yeknesaklığına alternatif bir ses olacağı gibi, 
ortak kültürel coğrafya toplumlarımızın birbirine yakınlaşmasında da önemli 
işlevler üstlenebilecektir.  

Bildirimizde söz konusu çalgıların ilgili konuda işlevsel gelişimlerine veya 
geliştirilmesinin gerekli olup olmaması ile böyle bir çalışma için belirlenmiş 
çalgılar (asıl çalgılar-renk çalgıları) ve bunların iş göreceği bir orkestral 
oturtumun oluşturulmasının gerekliliği işlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Orkestra, orkestral oturtum. 

--- 

Bizlerin ezgilerini içimizdeki müzikal dinamizm ve duyguları çağdaş 
anlamda dile getirebilecek ve bizlerin coğrafyasında yaşamayan diğer insanlara 
da müziğimizi gelenekselliğin ötesinde çağdaş anlamda kabul ettirecek yeni bir 
orkestra istiyoruz. Bunu yakın coğrafyamızda yaşayan müzisyenlerin 
seslendirdiği hemen her müziği dinlediğimizde hissediyoruz. Çünkü bu 
müziklerde annemizin ninnisinin sesleri var.  

Konumuz Asya’dan Balkanlara değin uzanan ve bugün tanımlamakta güçlük 
çektiğimiz kimi bilinçli, kimi bilinçsiz davranan bazı güçler ve çevreler 

                                                 
1 ICANAS parolasında: (“Dünyanın bu gergin ortamı karşısında bilim, sanat ve spor alanlarının 
yumuşatıcı, yaklaştırıcı ve barış içinde bir arada yaşatıcı gücünden yararlanılmasına, her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız.”) şeklinde dile getirilmiştir. 
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tarafından, kendi içimizde oluşturulan kültürel birlikteliğimize, “kırmızı çizgi” 
şeklinde birtakım söylemler oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Gerek ülkesel, 
gerekse kimi yakın coğrafya ülkesi içindeki yerel sınırlarını, sahada yapılmış 
monografik çalışmaların eksik olması veya birbirimize duyuramamız nedeniyle 
açık ve de objektif olarak çizemediğimiz kültürel coğrafyamızın ortak 
özelliklerinden en önemlisi; müziğimiz, dolayısıyla çalgılarımızdır.  

Aslında çalgı bir araçtır. Önemli olan o çalgıları çalanlar ve tuşelerinde hayat 
bulan ezgiler ve ezgilerin kalplerde uyandırdığı hislerin kardeşliğe, dostluğa 
katkılarıdır. 

Birbiriyle büyük benzerlikler gösteren ve komşusal olarak ortak 
kullanımlarını iletişim olanaklarımızın artmasıyla, sınırlı da olsa yaşamaya 
başladığımız çalgılarımız, gerek şekil, gerekse kullanıldıkları müzikler 
açısından geniş alanını çizdiğimiz kültürel coğrafyada toplumsal hoş sadalar 
yaratma özelliği konusunda ana kaynaklarımızdandır.  

Fakat tıpkı bir yemekte olduğu gibi ortam, görünüm vs. sunum farklılığı, 
onları ve icra edenlerini geleneksel taşra kimliğinden daha yukarılara 
taşıyamamaktadır. Oysa türlü tarihsel etkileşim ve eleklerden geçerek 
günümüze ulaşmış, her biri ayrı bir duyguyu anlatan müziklerimiz ve bu 
müziklerimizi dillendiren çalgılarımız, gerek yorum, gerekse sunum ögelerinin 
gelişmemiş olmasından dolayı seslenim alanını genişletememekte, bu açıdan 
bizlerin birleşmesini engellemektedir.  

Bildiri konumuzu oluşturan çalgılarımız (herkes kendi çalgısını biliyor zaten) 
ta Batı Çin veya Doğu Türkistan, yani Uygur/Sincan Özerk Bölgesi’nden Orta 
Asya’ya, Orta Asya’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Kuzey Afrika ve Balkanlara 
değin zincirleme akrabalıkların görüldüğü ülke ve yörelerinde kullanımları aktif 
çalgılar olup, birbirleriyle yeniden tanışmaları, yeni bir sürece uzanmaktadır. 
Bunların kimisi kullanıldıkları müziğin güncel gereklerine göre geliştirilmiş, 
kimileri de orijinal durumlarındadırlar.  

Koçkarca’dan, dombra’ya, dutar’a, tanbur’a, bağlama’ya; kıl kopuzdan 
kemançeye, gıceke, armudi fasıl kemençesine; çeng, cetigen veya yatugan’dan 
kanun’a, ud’tan, kobza’ya, zurna’dan balaban’a, mey’e, davul’dan doli’ye, 
kös’den kudüm’e, deblek’ten darbuka’ya çalgılarımız ve dolayısıyla komşu 
coğrafya müziklerimiz bizleri birleştirecek ve yeni bir müzikal oluşuma temel 
sağlayacak önemli kültürel değerlerimizdir. 

Böylesine önemli müzikal değerlerimiz, kendi ülke veya bölgelerinde bildiri 
konumuz bakış açısıyla adeta atıl bir biçimde geleneksel yaşamlarına mahkûm 
edilmişlerdir.  

Tüm bu çalgıların orkestral anlamda bir bakış açısıyla değerlendirmeye 
ihtiyaçları bulunmaktadır. 
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Bu bakış açısı; yakın coğrafya içinde faaliyet gösteren müzik 
uğraşanlarından oluşturularak kurulacak ayrı bir değerlendirme komisyonunda 
tartışılmalı, hangi çalgıların asıl, hangilerinin renk çalgısı olarak 
kullanılabileceği, en azından öz bir yol gösterici olarak karara bağlanmalıdır. 

Bu çalgılardan seçilerek oluşturulacak orkestral oturtum (Alm.: 
besetzung), 20. yüzyılda Batı müziği tarihi gelişim sürecinde monotonlaşma 
sürecine girmiş “Batı Senfonik Orkestrası” nın yeknesaklığına alternatif bir 
ses olacağı gibi, toplumlarımızın birbirine yakınlaşmasında da önemli işlevler 
üstlenebilecektir.  

Günümüzde, ne gibi imkânlarının bulunduğunu kulak alışkanlığımızla 
tahmin edebileceğimiz Batı senfonik orkestrasının genel tınısı ve seslendirdiği 
müzikler, solo olarak bir Doğu çalgısının konçertosunun repertuarlarına 
katılması şeklindeki uygulamalarla monotonluğu aşma çabalarında görünüyor 
olsa bile alt yapısı, artık ilginç olmayan mahdut bir hâle gelmiştir.  

Oysa yukarıda sınırlarını gösterdiğimiz coğrafyada yani Doğu Asya’dan 
Orta Doğu’ya, Küçük Asya’ya yani Anadolu’ya, Kuzey Afrika’ya, 
Balkanlara bir ezgi ve çalgı şenliği bulunmaktadır. 

1994’te sunduğum “Türk Dünyası Orkestrası’na Giden Yola Bir Bakış” 
başlıklı bildirime şöyle başlamıştım: 

“Belki şu anda bildiri konumun başlığı ütopik olarak algılanabilir. Ama 
neden olmasın? Hoca’nın dediği gibi: Ya tutarsa...”  

Bu bildirimden altı yıl sonra T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara Devlet Türk 
Dünyası Müziği Topluluğu kuruldu. İzmir’de ise sadece resmi adı var. Tabii ki 
bunları başlangıç olarak düşünmek gerek. Yoksa bu Toplulukların yaptıkları 
müziklerin orijinali zaten ilgili Türk Cumhuriyetlerinde yaşıyor.  

Konumuz bakış açısının bizim Kültür Bakanlığı dahil olmak üzere, yakın 
coğrafya ülkelerimizin Kültür Bakanlıkları açısından henüz bilincine varılmış 
bir konu olduğu söylenemez. TRT’de henüz Türk Cumhuriyetleri 
bağımsızlıklarını kazanmadan önce 1989-1993 arasında hazırladığımız ve TRT 
2 dâhil, 14 yabancı dile çevrilerek Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda yayınlanan 
“Geçmişten Günümüze Çalgılarımız” adlı programda yakın coğrafya 
ülkelerimizin çalgılarının sahada kaydedilmiş kayıtlarına yer veriyorduk. Bu 
programın 150 haftalık kaydından oluşan bir kaset setini zamanın Kırgızistan 
Kültür Bakanı’na İzmir’de takdim etmemize karşın bir teşekkür bile 
edilmediğini burada haricen belirtmek istiyorum.  

Konumuzun monotonlaşan geleneksel boyutu, popülerleşen kültür 
hayatımızda yeni bir müzikal yapılanmaya ihtiyaç duymaktadır. Uykuya 
dalmış izlenimi edinilen bu ilginin uyandırılması gerekmektedir. 

Günümüz geleneksel müziklerimizde Ağırlık sözlü müziklerde olduğu için 
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belli bir ses sınırının dışına çıkılamamakta (insan ses genliği), çalgıların esas 
tınladıkları ses bölgesi dizek üzerinde dikkate alınmamakta, dolayısıyla da 
bunların tek tek veya beraber değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkacak özel 
ses renkleri ve kullanım özellikleri (bas çalgı, sopran çalgı vb.) üzerinde 
durulmamaktadır. Besteler sadece ezgi ve söz dikkate alınarak, değişik çalgı 
kümelerinin değişik etkiler yaratabileceği düşünülmeden yazılmaktadır. Bir 
bestede tınının, oluşturulmak istenen etki üzerindeki rolü tartışılamayacak 
kadar açıktır. 

 Bir sorunun çözülebilmesi için önce ihtiyacın ortaya çıkması gerekmektedir, 
Sorun yeterli ve gerekli eğitimi almış, orkestral bilinç açısından deneysel 
çalışmalara kapalı, çalgısının tüm olanaklarından yararlanmasını bilen 
çalıcıların ve öğreticilerinin az oluşundan kaynaklanmaktadır.  

(Bu arada belirtmeliyim ki: müzik öğretim kurumlarımızdaki öğretici 
seçiminde, müziğimizin gelişiminden ve işlevselliğinden ziyade genellikle 
çalgıcı yetiştirme mantığı hâkimdir. Öğreticinin geleceğe yönelik hangi 
kıstaslara ve amaca göre seçilmesi gerektiği bilinci henüz oluşmamıştır.) 

Yerleşmiş bir orkestranın gerçekleşebilmesinde çalgılama ve 
orkestralamanın önemi büyüktür. Bunun için kalıplaşmış bir çalgı kümesinin 
varolması, yakın coğrafyamızda Batı Senfoni orkestrasına alternatif olarak 
oluşturacağımız yeni orkestra ve müziğimizde, bir bestenin seslendirilebilmesi 
için birbirinin tıpkısı ya da en azından benzeri koşulların bulunması 
gerekmektedir.  

Bugün Türkiye’de Asya ve Kuzey Afrika kültürlerinde bir orkestra oluşumu 
için gerekli çalgıların bulunmasına karşın bu müziklerde görev yapan orkestra 
bilincine sahip, geleneksellikle ilerleme arasındaki farkı anlayamayan müzik 
adamları yüzünden böyle bir aşama gerçekleşememektedir.  

Keskin kutuplaşma (Türk/doğu-batı, sağ-sol, ilerici-gerici, şeriatçı-laik vs.) 
muhakeme gücü olmayan insanlardan oluşmaktadır. Rağbet gören hazır 
düşüneleri benimser, kısa zamanda da taifesi olurlar. 

Bu arada ilgili çalışmaları yapıp da sesini duyuramayan sanatçılarımızı 
takdirle anmadan geçemiyeceğim. Yakın coğrafyamızda icra-i sanat 
eyleyen bu kişilerin belirlenmesi hususu, bildirimizin ana temasının 
değerlendirileceği ayrı bir toplantıya gereksinim duymaktadır ki bu 
toplantının gerekliliğine özel bir vurgu yapmak istiyorum. 

Batı Orkestrası ağırlık olarak süreğen ses veren çalgılardan oluşurken sözünü 
ettiğimiz çalışma alanımız çalgıları daha çok mızraplı ve çekmeli yani ditmeli 
çalgılardan meydana gelmektedir. Yakın coğrafyamızda aktif olarak kullanılan 
birçok çalgının da orkestra kullanımı için gelişmeye ihtiyaç duyduğu 
gözlenmektedir. Gelişme sonunda tınının lezzetinde tabii ki az da olsa kayıplar 
olabilecektir. İşte bu ditmeli, mızraplı veya çekmeli ne dersek diyelim, söz 
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konusu çalgıların çokluğu, bunların orkestramız içindeki önemini ortaya 
koymaktadır. Mızraplı ve çekmeli çalgıların tınısı kısa ötümlüdür. Zaten Batı 
senfoni orkestrasından bu nedenle dışlanmışlardır.  

Yakın coğrafya müziklerimizde dikkati çeken diğer bir konu da çalgı grubu 
oluşumunda çalgıların volümlerinin dikkate alınmamasıdır. Örneğin kaç kanuna 
veya bağlamaya kaç keman veya kemençenin denk geleceği gibi balans 
sorunlarının yanında, hangi geleneksel çalgılarımızın orkestra içinde “asıl çalgı”, 
hangilerinin ise “renk çalgısı” olarak iş göreceği gibi konular uygulamalar 
sonucunda belirginleşecektir.  

Çalgılarımızın her açıdan yeterli düzeye gelmesi bir anlamda onu kullanan 
sanatçı ve besteciye bağlıdır. Daha sonra sıra bir çalgı kümesinin diğer bir çalgı 
kümesiyle karşılaştırılmasına, birlikte kullanımlarının yarar ve sakıncalarının 
incelenmesine gelecektir. Belli bir fikre sahip olmak için doğaldır ki 
uygulamasının yapılarak sonuçlarının görülmesi ve değerlendirilmesi gerekir.  

Orkestra içinde yer alacak çalgıların ses renklerinin tasvir edilmesi, ses 
genliği, bu çalgıların tek tek veya grup hâlinde, oluşturulacak orkestranın 
genel ses genliğinin hangi bölgesinde bulunduğu, çalgının özel ses bölgelerinin 
tanımlanması ve bu bölgelerin hangi duygu anlatımları için nasıl 
kullanılabileceği gibi konular denemeler yoluyla kabul görecektir 

Öncelikle kendi çalgılarımızın tek başına veya değişik birkaç çalgı veya 
aynı çalgılardan birleşme kümelerin tınıları hakkında daha ileri bir 
kullanım açısından tecrübelere dayalı sonuçlar çıkarmalıyız ki yerleşmiş 
orkestramızı kurabilelim.  

Oluşturulması düşünülen orkestrada çalgı seçimi rast gele değil, bu iş 
üzerinde kafa yoran, ürün üreten besteci, sanatçı ve araştırmacılarımızın 
çoğalması sonucunda ortaya çıkan fikirler ile ürünlerin doğal seleksiyonu 
ışığında netleşecektir.  

İşin başında gerek devletler, gerekse özel kuruluşlar aracılığı desteğinde 
ısmarlama yöntemiyle oluşturulacak ana repertuar, arkasından gelecek örneklere, 
uygulamalara da hem ölçüt oluşturma, hem de iletişimin dakikaya dönüştüğü 
dünyamızda serbest müzik kültürü borsası açısından yol gösterici olabilecektir. 

Gelenekselliği hâlâ aşamamış olmamız, çalgı gelişimimizin önünde büyük 
bir sorun olarak durmaktadır. Peki gelenekseli ne zaman aşacağız? Açıkça 
söylemek gerekirse gelenekseli artık belgeleyip temel öge olarak kullanmalıyız. 
Gelenekseli koruma uğruna gelişmeye izin vermeyen mantık dönemi artık 
geçmiş olmalıdır. Geleneksel tabii ki değerlidir, özümüzdür ama gelenekseli 
hepten yitirmeden özde korumanın ışığında beliren sorunları çözmenin yolların 
aranmalıdır.  

Amacımız geleneğimizi yok etmek değil, yeni bir gelenek yaratmak 
olmalıdır. Saygılarımla.  
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TAŞ PLAKLARDAN TÜRK OPERETLERİNİN TESPİTİ 

ŞENOCAK, Emel* 

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Müzikal hafızamızın kaydedilmiş bölümlerinin sesli belgeleri olan taş 
plaklar, kaydedildiği dönemlerin sosyal yapısı, kültür ortamı, iletişim olanakları, 
insan ilişkileri gündelik yaşam koşullarını bir arada sunan anlamlı bir bütündür. 
Seslerin, dönemin müzik eserlerinin ve usta icracıların eserlerinin kaydedilmiş 
olmaları, Türk operetlerinin özel aktarım şartları içinde ayrı bir önem 
taşımaktadır, 

1878 yılında Edison tarafından keşfedilen ilk ses kayıt cihazı fonograf 
Amerikalı Emit Berliner tarafından geliştirilerek “gramofon” adını almıştır. 

Batı ve Türk müziği makamları i le  bestelenmiş Batı armonisi ile yapılmış 
bölümlerden oluşan Türk operetleri Batı müziği ve Türk müziğinin sentezi 
gibidir. 

Türk müziğinde önemli yere sahip olan taş plaklardan, plak sanayinin 
gelişimi, taş plak öncesi teknoloji, “operet” kavramı doğuşu ve tarihî gelişimi, 
tespit edilebilmektedir. Türk operetlerinin ve zengin müzik kültürümüzün 
günümüze kadar ulaşmasında taş plakların önemi yadsınamaz. 

İlerleyen teknoloji ile arşiv ve kayıt sistemleri, kültür mirasımızı gelecek 
nesillere ve dünya müzik kültürüne aktarılmasında önemli belge niteliği 
taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Taş plak, fonograf, Türk operetleri, seslendiren 
sanatçılar, besteciler, müzikal hafıza. 

--- 

Müzik eserlerinin notaya alınması, tarihi kaynaklardan edindiğimiz bilgiye 
göre 6000 yıl önceye dayanmaktadır. Bilim adamları üretilen sesin saklanması 
için çeşitli denemeler yapmış, 1811 yılında Charles Cross sesin termo plastik bir 
madde üzerine yazılabileceğini göstermiştir.  

Thomas Aluo Edison telgraf cihazının otomatikleştirilmesi üzerine çalışırken 
ince kalay tabakasını sararak silindir üzerine yapmış olduğu bu çalışma 
sırasında ses veren ve alan bir cihazın keşfini ilan etmiş. 1878 yılında patentini 
aldığı bu cihaza “fonograf” adını vermiş ve dünyaya tanıtmıştır.  

Müzikal hafızamızın belgelenmesi için ana maddesi reçine olan balmumunu 
sertleştirilerek uygulanan plaklar, halk arasında “taş plak” olarak bilinmektedir. 
Fonograf cihazının teknik yetersizliği sesin kalitesinin kötü olması nedeni ile 
1886 yılında Charles Summer Tainter ve Chichester A. Bell mum ile silindir 
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(kovan) üzerine yazılmış bir gerecin patentini almış. Teknik araştırmalar sonucu, 
8 Mayıs 1887 yılında Alman Emil Berliner geliştirdiği cihaza “gramofon” adını 
vermiştir. 

1884 yılında Ahmet Rasim Bey, “Bedayi-i Keşfiyat ve İhtirat-ı Beşerriye”de 
fonograf sadayı tahrir ve iade eden “Lef” isimli kitabında fonografı Türklere 
tanıtmıştır. 

Londra’ya gönderilen, 19 Temmuz 1900 tarihli bir mektupta Türk 
sanatçılarının ses ve saz kayıtlarının fonograf cihazı ile kaydedildiği 
yazılmasına rağmen, bu kayıtlara dair herhangi bir belgeye henüz 
rastlanmamıştır.  

1901 yılında, Alman teknisyen Tantix’in, halkın sesini alarak ilk kayıt 
denemelerini yapması ile birlikte İstanbul’da fonograf cihazı görülmeye 
başlanmıştır. Avrupa’da hızla yayılan ses kayıt cihazları çok geçmeden 
Anadolu’nun müzik kültürünü belgelemek üzere de kullanılmaya başlanmıştır. 

Müzikal hafızamızın sesli belgeleri olan taş plaklar, kaydedildiği dönemlerin 
sosyal yapısı, kültür ortamı, iletişim olanakları, insan ilişkileri, gündelik yaşam 
koşullarını bir arada sunan anlamlı bir bütündür. Operetlerin özel aktarım 
şartları içinde, dönemin müzik eserlerinin, usta icracıların eserlerinin taş 
plaklara kaydedilmesi ayrı bir ehemmiyet arz etmektedir. 

Konuşmalı ve şarkılı bölümlerin birbirini izlediği güldürü, acı, bulunduğu 
ortama göre konularını belirleyen, zengin sahne tasarımı ve kıyafetleriyle dikkat 
çeken, eğlendirmek amacı olan operaya göre hafif karakterde müzikli oyuna 
operet denir. 

Dört çeşit operet bulunmaktadır: 

1. Klasik operet veya opera-komik 
2. Viyana opereti 
3. Müzikli komedi 
4. Amerikan opereti veya Revü opereti. (Papazyan, 1975; 9). 

16. yüzyılda İtalya’da başlayan operet, XVIII. yüzyılda İngiltere’de “Baled 
Opera” müzikli ve sahneli oyunlar başlamıştır. Dr. Thomas Arne’nin, William 
Shield’in, Charles Dildin’in müzikli sahne oyunları Fransız operet komik türüne 
yakın olduğu için operetin öncüleri sayılırlar. (Budak, 1985; 124). 

19. yüzyıl ortalarında, Ambroise Thomas dönemi Fransa’sında, opera sanatı 
dönüşüm geçirerek, geleneksel komik-opera (opera-comique) ile büyük opera 
(grande opera) türlerinin ortak katkıları ile “lirik dram” (drama lyrique) elde 
edilmiştir. Lirik dram sanatı operet sanatına öncü olmuştur. 

Orta Avrupa’nın sanat ve kültür merkezi olan Paris ve Viyana’da 19. 
yüzyılda operet yaygınlaşır. Von Suppe, J. Offenbach, H. Lehar ve Johann 
Strauss gibi sanatkârlar, operet türünde birçok eserler üretmişlerdir. Eğlenceli 
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ve güldürü yanı fazla olan operetler, uzun konuşmalar bölümüyle bazen 
müziksiz olarak anlatılabilir.  

Kaynakların belirttiği üzere, Osmanlı’da opera ve bale topluluğu 
temsillerinin 1542 yılına kadar uzanan bir geçmişi olduğu söylenebilir. O 
dönemlerde bu tür temsiller, İstanbul’da yaşamakta olan yabancı elçilerin hoş 
vakit geçirmeleri için yapılırdı. 1797 yılında Padişah III. Selim, Topkapı 
Sarayında ilk opera temsilini izlemiştir. 

1826 yılında Mehterhanelerin kapatılmasıyla, Batı tedrisatlı Muzıka-yı 
Humayun kurulmuştur. 1828 yılında da İtalyan müzisyen Donizetti yönetiminde 
konserler verilmiştir.  

II. Mahmut’un 1839 yılında yayınladığı “Tanzimatı Hayriyye” fermanı ile 
her konuda görülen Batı etkisi, musiki zevki ve gelenekleri üzerinde de etkisini 
göstermiş; bu dönemde çok sesli musiki önem kazanmıştır. Mehterhanelerin 
yerine Mızıka-yı Hümayun almıştır. Musıki alanındaki dönüşümde, Muzıka-yı 
Humayun’un çaldığı çok sesli marşlar, polkalar ve valslerin de tesirleri vardır. 

Tanzimat’ın yarattığı, “Alaturka-Alafranga” musiki çeşitlemesi rekabeti 
saray musiki kurumlarına yansımıştır. Osmanlı bir taraftan geleneklerini 
korumaya çalışırken, Batıdaki yeniliklere kapılarını tamamen açmıştır. Bu 
dönemde padişahın ve çevresinin ilgi alanına opera ve operetler girmeye 
başlamıştır. 

İtalyan bestecisi Rediglia’nın “Şaban” operası Türk müziği makamlarının da 
kullanıldığı müzikli oyunda Osman Bey’in nihavent peşrevi orkestraya 
uyarlanmıştır. Bu oyun 19. yüzyılda İstanbul’da İtalyan operet topluluğu 
tarafından sahnelenmiştir. 

Batı ve Türk müziğinin makamları ile bestelenmiş, Batı armonisi ile 
yapılmış konuşmalı bölümlerden oluşan Türk operetleri Batı ve Türk müziğinin 
sentezi gibidir.  

Türk operetinin gelişimini üç evrede inceleyebiliriz: 

1. Meşrutiyet öncesi. 

2. Meşrutiyet sonrası. 

3. I. Dünya Savaşı sonrası ve Cumhuriyet dönemi. 

20. yüzyıl başlarında Yunan ve Viyana tiyatroları opera ve operet temsilleri 
vermek için İstanbul’da sıkı bir rekabet içine girmişlerdir. Örneğin 1896 yılında 
Tepebaşı Tiyatrosu’nda R. Scognamiglio Operet topluluğu temsillerini verirken, 
Concardio Tiyatrosu’nda Labruna Topluluğu “Aida” operasını oynadığı gece, 
Scognomiglio operet topluluğu da “Aida”nın paradisini oynamışlardır. Bu 
rekabetin başka bir örneği 1899 yılında Tepebaşı Tiyatrosu’nda Fransız Operet 
topluluğunun aynı gece Meihac ve Halevyin gülünç opereti Barbe Bleu (Mavi 
Sakal)’yu oynamalarıdır. (Konuralp, 1989). 
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İstanbul’da sergilenen İtalyan ve Fransız operetleri tesirlerini Türk 
sanatçıları üzerinde göstermiştir. Bu dönemde Dikran Çuhaciyan birçok oyunlar 
sahneye koymuştur. 1868 yılında Güllü Agop ve Çuhaciyan birlikte Tenor 
Ovens Fenedi ve Benliyan gibi büyük oyuncuların bulunduğu ekibi ile Kemani 
Haydar Bey’in bestelerinin de olduğu pek çok oyunda beraber olmuşlardır. 
(1874) “Arif’in Hilesi”, “Köse Kahya”, “Pembe Kız”, “Zeybekler” gibi oyunlar 
sahnelenmiştir. 

1876 yılında metnini Yakvo Nalyan’ın yazdığı Dikran Çuhaciya’nın 
sergilediği “Leblebici Horhor” oyunu çok ün kazanmış ve yurt dışına turneye 
çıkan ilk oyun olmuştur. (Türkiye Ansiklopedisi, 1988; 1222).  

Aynı dönemde ezgilendirilmemiş operetlerden Manastırlı Mehmed Rıfat Bey 
ve Metin Hasan Bedrettin Paşanın “Ebul Feda” isimli eseri bunlardan biridir. 

1884 yılında, Ahmed Midhat Efendi’nin yazıp, Lavtacı Hıristo’nun 
ezgilediği “Zeybekler” adlı çok beğenilen oyununun kayıtları günümüze 
ulaşmamıştır. 23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyetin ilanı fikir ve sanat hayatına 
önemli katkılar sağlamıştır. 1914’te I. Dünya Savaşının başlaması bile 
Darülelhan ve Darülbedayi’nin kurulmasını engelleyememiştir. 

Meşrutiyet döneminde, Tuluat tiyatrolarında ve operet topluluklarında bir 
çok Türk oyuncu yetişmiştir. 1915 yılından itibaren İstanbul sahnelerinde 
Hilâliahmer Çiçeği, Ayşe, Çaresaz eserleri ile tanınan Muhlis Sabahattin ve 
Celâl Sahir, İstanbul Operet Heyetine katılmışlardır. Süreyya operetiyle önemli 
bir üne kavuşmuşlardır. Muhlis Sabahattin Bey, kendi adını taşıyan bir topluluk 
kurarak turnelere çıkmıştır. 

 1918 yılından sonra Kaptanzade Ali Rıza Bey’in yönetiminde açılan 
İstanbul Operet Heyeti konusunu ve müziğini Türk tarihinden alan operetler 
sahnelemiştir. Musahipzade Celal’in, Yedekci, İstanbul Efendisi, Lale Devri, 
Macun Hokkası, Atlı Ases, Demirbaş Şarl gibi oyunları bu düşüncenin ürünleri 
olmuştur. Muallim İsmail Hakkı Bey, Leon Hancıyan, Türk operetlerinde 
önemli bir yere sahiptir. 

Türk Musikisi bestekârlarından operetlere ilgi duyan Subhi Ezgi ilk defa 
Şehzadebaşı’ndaki Ferah Tiyatrosunda, Nedim’in 28 şiirini besteleyerek, “Lale 
Devri”ni sahneye koymuştur. 

Hasan Ferit Alnar, Fahri Kopuz, Kaptanzâde Ali Rıza Bey, Türk operetlerine 
besteleriyle zenginlik kazandırmıştır. Operet sanatına damgasını vuran Levon 
Hancıyan ile Muallim Kazım Bey (Uz) operet müziğine birçok hizmet vermiş 
“Operet Devri”nin mimarları olmuşlardır. Muhlis Sebahattin, Türk musikisi 
tarzında bestelenen operetlerin son temsilcisidir. 

1930’larda Batı müziği tekniği ile sahnelenmeye başlayan operetleri Ekrem 
Reşit Rey yazıp, kardeşi Cemal Reşit Rey’in bestelediği bilinmektedir. Rey 
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kardeşlerle “Şehir Tiyatroları”nda operet süreci başlamıştır. 

Özel tiyatrolar da sahnelenen Sokak Kızı İrma, Keşanlı Ali Destanı, Bulvar 
gibi müzikli oyunlarla bu geleneği yaşatılmaya çalışılmıştır. 

1970’li yıllarda Cemal Reşit Rey’in müziklerini yazdığı “Uy Balon Dünya”, 
Yaygara 30 gibi oyunlar sahnelenmiştir. 

1981 yılında Rey kardeşler “Deli Dolu” operetini sahneye koymuşlardır. 

İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda “Lüküs Hayat” 15 yılı aşkın bir süredir 
sahnelenmektedir. (Ünlü, 2000). (1928 yılında Süreyya İlmen Paşa tarafından 
Selahhattin Cehdi, Ömer Aydın, Lutfullah Sururi, Celal Sururi, Reşit Akif 
(Gürzap), İbrahim Celal Yakub, Muammer Ruşen (Karaca), Refik Kemal 
(Arduman), Avni (Dilligil), Kemal Bey, Şevkiye (May), Suzan Lutfullah, 
Fikriye (Şakrakses), Melahat, Saide, Güzin, Sabriye, Semiha, Toto, İmran 
Elektra, Lüviza, Nezahat, Nebahat isimli sanatçılardan oluşan Süreyya Operet 
Topluluğu, İstanbul Valisi Mithat Bey’in emri ile vilayet meclisi kararıyla 
kurulmuştur.  

16 Haziran 1928 günü Akşam Gazetesi’nde Süreyya Opereti ile ilgili şu 
haber yayınlanmıştır. “Süreyya Operetinin ilk temsili Ümitbahştır (...) Dün 
akşam Asaletmeap operetini temsil eden gençler, halk üzerinde 
Darulbedayi’den daha iyi tesir bırakmışlar ve ciddi ve muktedir bir mütehassısın 
idaresinde çalıştıkları hâlde kısa bir zamanda terakki edecekleri ümidini 
vermişlerdir.” 

Türk Operet Bestekârları ve Önemli Eserleri  

Dikran Çuhacıyan(1837-1898), Arifin Hilesi 81872), Köse Kahya (1873), 
Leblebici Horhor (1876) . 

Leon Hacıyan (1857-1947), İstanbul Efendisi.  

Kaptanızade Ali Rıza Bey (1881-1937), Macun Hokkası, Çapkın Süleyman, 
Kayseri Gülleri, İstanbul Efendisi, Fettan Kız vb. 

Muhlis Sabahattin (1889-1947), Zühre, Asri Piçler, Ayşe, Çaresaz.  

Sedat Öztoprak (1890-1947), Aşık Garip, Düşte Gördüm. 

Cemel Reşit Rey (1907-1985) “Sultan Cem”, “Zeybek”, “Çelebi”, “Köyde 
Bir Facia”, “Faire Sans Dire”, “Yarın Marek”, gibi operalar bestelemiş. “Üç 
Saat”, “Deli Dolu”, “Lüküs Hayat”, “Saz Caz”, “Maskara”, “Hava Civa”, 
“Yaygara 70” en ünlü operetleridir. 

Türk Operetlerini seslendiren sanatcılar; Hazım Körmükçü (1898-1944), 
Şevkiye May (1915-1973), Reşit Akif Gürzep(1926-1990), Neveser Hanım 
(Kökteş) (1900-1962), Muammer Karaca (1906-1978). 



 674 

CD KAYDINDA BULUNAN OPERETLER 

1. Leblebici Horhor Opereti 
Eser  : Sus sus 
Beste  : Dikran Çuhacıyan 
Seslendiren : Ovannes Efendi 
Makam : Buselik 
Usul  : Yürük Semai 

2. İstanbul Efendisi Opereti 
Eser  : Emret Bana Öleyim 
Beste  : Leon Haciyan 
Seslendiren : Nıvant Hanım-Ahmet Bey 
Makam : Hicaz 
Usul  : Yürük Semai 

3. 
Eser  : Gördüm Yolda bir Koçu 
Seslendiren : Ahmet Bey 
Makam : Rast 
Usul  : Semai 

4. Çapkın Süleyman Opereti 
Eser  : Süleyman’ı Sevdim 
Seslendiren : Hikmet Rıza Hanım 
Makam : Hicazkâr 
Usul  : Düyek 

5. Çaresiz Opereti 
Eser  : Biz Hep Sevişelim 
Seslendirme : Afife Hanım-Avni Bey 
Makam : Nikriz 
Usul  : Nim Sofyan 

6. 
Eser  : Kadın Olmazsa 
Seslendiren : Muhlis Sabahattin Bey Operet Heyeti 
Makam : Nihavend 
Usul  : Nim Sofyan 

7. Ayşe Opereti 
Eser  : Doya Doya Öpeyim 
Beste  : Muhlis Sabahattin Bey 
Seslendiren : Nevesser Hanım (Köktaş) 
Makam : Nihavend 
Usul  : Nim Sofyan 
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8. Asaletmaap Opereti 
Eser  : Kadın Bir Çiçektir 
Seslendiren : Süreyya opera heyeti 
Makam : Buselik 
Usul  : Sofyan 

9. 
Eser  : İçelim Bol Bol Şampanya 
Beste : Muhlis Sabahattin   
Seslendiren : Süreyya opera heyeti 
Makam : Nihavend 
Usul  : Sofyan 

10. 
Eser  : Beni Tutamazsın 
Beste : Muhlis Sabahattin 
Seslendiren : Nihavend 
Makam : Sofyan 

11. Mon Bey Opereti 
Eser  : Çarliston 
Beste : Muhlis Sabahattin 
Seslendiren : Afife Hanım 
Makam : Nihavend 
Usul  : Sofyan 

12. Lüküs Hayat Opereti 
Eser  : Lüküs Hayat 
Beste : Cemal Reşit Rey 
Seslendiren : Hazım Körmükçü 
Makam : Çargah  
Usul  : Sofyan 

13.  
Eser  : Dünya Senin Be Bal Kabak 
Beste : Cemal reşit Rey 
Seslendiren : Hazım Körmükçü 
Makam : Nihavned 
Usul  : Sofyan 

14. 
Eser  : Hovardalık 
Beste : Cemal reşit Rey 
Seslendiren : Şevkiye May/Reşit Akif Gürzap 
Makam : Hicaz 
Usul  : Sofyan 
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15. 
Eser  : Ah Berelim 
Beste : Cemal Reşit Rey 
Seslendiren : Hazım Körmükçü 
Makam : Buselik 
Usul  : Sofyan 

16. Deli Dolu Opereti 
Eser  : Hesap Günü Kazıklanır 
Beste : Cemal Reşit Rey 
Seslendiren : Hazım Körmükçü 
Makam : Nihavend 
Usul  : Nim Sofyan / Semai 

Taş Plaklarda Tesbit Edilmiş Operetlerin Kayıtları 
 

Eser Adı Yorumcu Besteci Yayıncı 
Firma 

Hangimizi Beğenecek 
ÂŞIK GARİP OP. 

Hikmet Rıza/Şark 
Hanımlar  

Sedat Öztoprak Columbia 

Düşta Gördüğüm Kızmı 
ÂŞIK GARİP OP. 

Hikmet Rıza/Şark 
Hanımlar  

Seda Öztoprak Columbia 

Gözyaşımda Aşkımda Ol 
ÇAPKIN SÜLEYMAN 

Hikmet Rıza/Şark 
Hanımlar  

Kaptanzade Columbia 

Ayva Çiçek Açmış 
ÇAPKIN SÜLEYMAN 

Hikmet Rıza/Şark 
Hanımlar  

Kaptanzade Columbia 

 

Süleymanı Sevdim Hikmet Rıza/Şark 
Hanımlar  

Kaptanzade Columbia 

Düşte Gördüğüm Kim Mi 
ÂŞIK GARİP Op. 

Hikmet Rıza/Şark 
Hanımlar 

Sedat Öztoprak Columbia 

Üvertür İstanbul Efendisi 
op. 

İst.Operet 
Heyeti/Korosu 

Levon Hancıyan Pathe 

Yolda Gördüm Bir Koçu 
(İstanbul Efen.Op.) 

Ahmet Bey (Safi 
rolünde) 

Levon Hancıyan Pathe 

BEN NİGÂHINLA 
BULDUM ŞİFA 
(İstanbul Efen.) 

Ahmet Bey/Nıvart 
Hanım 

Levon Hancıyan Pathe 

Ben Nigahınla Buldum 
Şifa (İstanbul Efen.) 

Ahmet Bey/Nıvart 
Hanım 

Levon Hancıyan Pathe 
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Emret Bana Öleyim 
(İstanbul Efen.) 

Ahmet Bey/Nıvart 
Hanım 

Levon Hancıyan Pathe 

Çelebimi Şimdi Bulsam 
YEDEKÇİ OP. 

Mügegan Hanım?  Pathe 

Üvertür Leblebici Horhor 
I-II 

Orfeon Orkestrası? 
(Mızıka) 

Dikran Çuhacıyan Orfeon R. 

Ceylan YEDEKÇİ OP. İst.Operet Heyeti 
Korosu 

  

Bahar Geldi (Leblebici 
Horhor) 

Ovannes Efendi Dikran Çuhacıyan Favorite  

ATLI ASES 
ÜVERTÜRÜ I-II 

Darüttalimi Musiki Udi Fahri (Kopuz) Polydor 

Köroğlu LEBLEBİCİ 
HORHOR 

Benliyan Dikran Çuhacıyan Favorite 

Beyim Gelme, Terk Etme 
(Leblebici Horhor) 

Ovannes Efendi Dikran Çuhacıyan Favorite 

Sus Sus LEBLEBİCİ 
HORHOR 

Ovannes Efendi Dikran Çuhacıyan Favorite 

Bahar Geldi LEBLEBİCİ 
HORHOR 

Ovannes Efendi Dikran Çuhacıyan Favorite 

Beyim, Gelme Terk Etme 
(Leblebici Horhor) 

Ovannes Efendi Dikran Çuhacıyan Favorite 

Merhaba...NESTEREN 
Opereti 

Fikriye-Süreyya Op. Mehmet Baha Bey Sahibinin s. 

Sensiz Yaşamam AYŞE 
Op. 

Fikriye-Süreyya Op. M. Sabahattin  Sahibinin S. 

Ateşi Aşkınla Yandım 
AYŞE Op. 

Fikriye-Süreyya Op. M. Sabahattin Sahibinin S. 

Geçen Ateşli Geceler 
ÇARESAZ Op. 

Fikriye-Süreyya Op. M. Sabahattin Sahibinin S. 

Esmam Aman...AYŞE 
Op. 

Fikriye-Süreyya Op. M. Sabahattin Sahibinin S. 

Her Kalbi Isıtır Mı Sizde 
Güneş AYŞE Op. 

Fikriye-Süreyya Op. M. Sabahattin Sahibinin S. 

Ayşenin Duası AYŞE 
Op. 

Fikriye-Süreyya Op. M. Sabahattin Sahibinin S. 



 678 

Bülbül  Fikriye-Süreyya Op. M. Sabahattin  Sahibinin S. 

Titrerken Dudakların Fikriye-Süreyya Op. M. Sabahattin  Sahibinin S. 

Bir Buse Ver Bana 
ASALETMEAP Op.? 

Suzan-Lutfullah 
Sururi 

M. Sabahattin Sahibinin S. 

Gel Öpüşelim 
ASALETMEAP Op. 

Suzan-Lutfullah 
Sururi 

M. Sabahattin Sahibinin S. 

Sevimli Matmazeller 
ASALETMEAP Op. 

Süreyya Operet 
Heyeti 

M. Sabahattin Sahibinin S. 

İnanamam Ben Sana 
MON BEY 

Nevin Hanım M. Sabahattin Odeon 

Zeynebim LÜKÜS 
HAYAT 

Vasfi Rıza Cemal Reşit Rey Sahibinin S. 

Sorguya çekme beni SÖZ 
BİR ALLAH BİR 

Hazım Körmükçü-
Melek Tay 

M. Sabahattin Sahibinin S. 

Ruhumda Ah Bir Yetim 
Gülüşü ÇAPKIN SÜL. 

Hikmet Rıza H. Kaptanzade A.  

Yunanca beyim gelmez 
LEBLEBİCİ HORHOR  

 Dikran Çuhacıyan Sahibinin S. 

Üvertür I ve II ATLI 
ASES 

Darüttalimi-musiki Mehmet Fahri 
Kop. 

Polydor 

Beni Tutmazsın 
ASALETMAP 

Suzan?-Süreyya Op. M. Sabahattin Sahibinin S. 

Bir Adada Bir Modada Süreyya operet H. M Sabahattin Sahibinin S. 

Kırda Toplarız Çiçekler 
ASALETMEAP 

Süreyya Operet M. Sahabattin Sahibinin S. 

Bilsen Ne Çok Sevdim 
seni MON BEY 

Nevin 
Hanım/Süreyya Op. 

M. Sabahattin Odeon 

İçince Coşarız MON 
BEY 

Fikriye 
Hanım/Süreyya Op. 

M. Sabahattin Sahibinin S. 

Ah Seni Yaramaz 
ASALET MON B 

Süreyya Op.Heyeti M. Sabahattin Sahibinin S. 

Kızlar, ah yaramazlar 
ASALET MON B 

Süreyya Op.Heyeti 
(Fikriye) 

M. Sabahattin Sahibinin S. 

Vals Boston ASALET 
MON B 

Süreyya Operet 
Heyeti 

M. Sabahattin Sahibinin S. 
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Türk operetleri, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın ortalarına kadar devam 
eden bir akımı yansıtmaktadır. 19. yüzyılda azınlık kökenli sanatçılara 
rastlanırken 20. yüzyıldan itibaren Türk besteci ve yorumcularının isimleri ile 
karşılaşmaya başlıyoruz. Hayatımızın tümü alanındaki Batı etkisi musıki 
sanatında da kendini göstermiş ve bu yöneliş Türk sanatkârlarının operet 
sanatında da kendilerini göstermelerine vesile olmuştur. Operet icracılarının 
büyük bir kısmının, Darülbedai’de sanat hayatlarına başlamış, Süreyya Operet 
Topluluğunda hizmet vermiş daha sonra Şehir Tiyatroları ismini alan 
Darülbedai’de yeniden görev aldıkları görülmektedir. 

Operet notalarının çoğu günümüze ulaşamamıştır. Muhlis Sabahattin’in 
ölümü üzerine, Carlo Cobacello’nun aranjörlüğünü yaptığı yapıtları, İtalya’ya 
götürdüğü söylenmektedir. Ses sanatçıları hakkında çok fazla bilgiye 
rastlanamamıştır.  

İncelenen Türk Operetlerinde Nihavend, Buselik, Hicaz makamlarına basit 
usullerde, şarkı formunun kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Araştırmacı yazar Cemal Ünlü, kişisel çabalarıyla koleksiyonunda bulunan 
taş plakların bir kısmını CD’lere kayıt ederek koruma altına almıştır.  

Zengin musiki kültürümüzün günümüze ve ileriye taşınmasında taş plakların 
önemi yadsınamaz. Bunun için taş plakların toplanıp arşivlenmesi 
kültürümüzün belgelenmesi açısından gereklidir. Ayrıca teknoloji 
imkânlarından faydalanarak, taş plaklara kayıtlı eserlerin günümüze ve hatta 
gelecek kuşaklara taşınması mutlaka sağlanmalıdır. 
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İLKÖĞRETİMDE MÜZİK EĞİTİMİ  
(TÜRKİYE VE NİJERYA ÖRNEĞİ) 

ŞENTÜRK, Nezihe 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bir ulusun bireylerinin biçimlenmesinde, ulusların yarınlara taşınmasında, 
dünya ulusları arasındaki yerini almasında eğitimin rolü bugün artık yadsınmaz 
bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sanatın, kültürün en önemli öğelerinden biri olan müzik ulusların 
kimliklerinin belirlenmesinde önemli bir eğitim alanı bir başka deyişle önemli 
bir kasıtlı kültürleme aracı olarak bilinmektedir. 

Eğitimin bu etkin rolü, günümüzde elbetteki ulusal kültür temelli olduğunda 
önem kazanmaktadır. “Kültürel kimlik” bugün ulusları ulus yapan ve diğer 
uluslardan ayırt etmemize yarıyan en önemli unsurdur. Bir ulusun eğitimi o 
ulusun kültürel yapısına uygun, onu geliştirici, yaygınlaştırıcı, taşıyıcı ve 
dinamik bir eğitim anlayışını gerektirir. 

Kendi kültürleri dayanaklı bir eğitim sistemine sahip, çağı yakalamış, 
dünyadaki gelişmelere paralel olarak geleceğe dönük eğitim politikalarını 
belirlemiş ülkeler yarınlarda kendi kimlikleri ile varolacak ülkeler 
olabileceklerdir. 

Bu anlayış bağlamında müzik kültürü de ulusal kimliğin yaratılmasında ve 
yaşatılmasında kültürün en etkin bir belirleyici öğesidir. Eğitimi kültürün 
aktarımı olarak düşünürsek müzik eğitimi de bir ulusun eğitiminde müzik 
kültürünün aktarımı olarak büyük önem kazanmaktadır. Kültürümüz temelli 
eğitim anlayışımızda müzik kültürümüzün de ulusal kültür temelli olması gereği 
eğitim programlarımızda da yıllardır benimsenmiş bir anlayıştır. 

Bu araştırmada zengin müzik kültürüne sahip olduğu düşünülebilecek bir 
Afrika ülkesi olan Nijerya’da “müzik eğitiminin niteliği ve özellikleri nelerdir, 
Türk müzik eğitimi sistemi ile benzer ve farklı özellikleri nelerdir” soruları ile 
her iki ülkenin ilköğretim okullarındaki müzik eğitimleri incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Nijerya, müzik eğitimi, ilköğretim. 

                                                 
 G.Ü., Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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ABSTRACT 

Music Education in Primary School (Türkiye and Nigeria Examples) 

Today, the role of education stands in front of us as a undeniable reality in 
shaping the individuals of a nation, carrying the nations to the future and taking 
place between the world nations.  

Music, one of the most importact components of art and culture, is known 
as an important education area in determining the identities of nations, in other 
words, it is a tool for deliberate culturation. 

In these days, this effective role of education surely gains importance when 
education is based on culture. Today, “cultural identity” is the most important 
factor which makes nations themselves and let us distinguish from others. 
The education of a nation requires a dynamic point of view which is suitable for 
that nation’s cultural structure and is able to improve, spread and carry it.  

Countries, which have education systems based on their cultures and 
established modern education policies including future strategies that 
overlap with global education policies will continiue to exist and preserve 
their identities in the future. 

In this respect, music culture is one of the most significant elements for 
creating national identity and keeping it alive. If we think of education as a 
transfer of culture, music education acquires a great value in the education of a 
nation. Within the understanding of nation based education system, it has been 
adopted that music culture should also be based on national culture.  

In this research the quality and characteristics of music education in 
Nigeria, -an African country which can be considered to have a rich music 
culture-, the similarities and differenences between Turkish and Nigerian 
music education and the music education systems in both countries’ primary 
schools are examined. 

Key Words: Türkiye, Nigeria, music education, primary school.  

--- 

Bir ulusun bireylerinin biçimlenmesinde, ulusların yarınlara taşınmasında, 
dünya ulusları arasındaki yerini almasında eğitimin rolü bugün artık yadsınmaz 
bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sanatın, kültürün en önemli öğelerinden biri olan müzik ulusların 
kimliklerinin belirlenmesinde önemli bir eğitim alanı, bir başka deyişle önemli 
bir kasıtlı kültürleme aracı olarak bilinmektedir. 

Eğitimin bu etkin rolü, günümüzde elbetteki ulusal kültür temelli olduğunda 
önem kazanmaktadır. “Kültürel kimlik” bugün ulusları ulus yapan ve diğer 
uluslardan ayırt etmemize yarıyan en önemli unsurdur. Bir ulusun eğitimi o 
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ulusun kültürel yapısına uygun, onu geliştirici, yaygınlaştırıcı, taşıyıcı ve 
dinamik bir eğitim anlayışını gerektirir. Kendi kültürleri dayanaklı bir eğitim 
sistemine sahip, çağı yakalamış, dünyadaki gelişmelere paralel olarak geleceğe 
dönük eğitim politikalarını belirlemiş ülkeler yarınlarda kendi kimlikleri ile 
varolacak ülkeler olabileceklerdir. 

Bu anlayış bağlamında müzik kültürü de ulusal kimliğin yaratılmasında ve 
yaşatılmasında kültürün en etkin bir belirleyici ögesidir. Eğitimi kültürün 
aktarımı olarak düşünürsek müzik eğitimi de bir ulusun eğitiminde müzik 
kültürünün aktarımı olarak büyük önem kazanmaktadır. Kültürümüz temelli 
eğitim anlayışımızda müzik kültürümüzün de ulusal kültür temelli olması gereği 
eğitim programlarımızda da yıllardır benimsenmiş bir anlayıştır. 

Bu araştırmada zengin müzik kültürüne sahip olduğu düşünülebilecek bir 
Afrika ülkesi olan Nijerya’da “müzik eğitiminin niteliği ve özellikleri nelerdir, 
Türk müzik eğitimi sistemi ile benzer ve farklı özellikleri nelerdir?” soruları ile 
her iki ülkenin ilköğretim okullarındaki müzik eğitimleri incelenmektedir. 

Müzik ve Müzik Eğitimi  

Müzik duyguların ve tutkuların dilidir, çünkü müzik; içsel bir özü, iradenin 
ta kendisini ifade etmektedir. Müzik, dünyanın özünü dolayımsız olarak 
simgeler. Dünyanın özü istem, irade ve tasarımdır. İstem ve irade, insanın 
özündeki tüm dürtüleri, heyecanları, kımıldanışları eylemleridir. Ruh hâllerinin 
tümünü betimleyen müziğin gücü ve etkisinin benzersizliği bundan ötürüdür. 
Müzik özün gerçek anlatımıdır. (Pamir, 1989;176) 

Zile ya da davula vurulan bir tokmakla çıkan ses, müzik midir? gürültü 
müdür? Bu soruya yanıt vermek gerekirse müziğin; seslerin düzenlenmesi ve 
organizasyonu işi olduğu söylenebilir. Genel olarak müzik düzenlenmiş sesler 
olarak tanımlanmaktadır.  

Müzik evrenin yarattıği bir şey değil, zamanın içinde seslerin düzenlenmesi 
ile insanın yaptığı, insanlar için insanlar tarafından yaratılan, insana özgü bir 
şeydir. Üretme, yeniden üretme, söyleme, çalma, analiz, yaratma gibi 
etkinliklerle müzik sergilenir, yapılır, paylaşılır. (Hoffer, 1983) 

Müziğin bütün bu boyutları insanın yaşamında bireysel anlamda farklı 
zaman ve farklı yoğunlukta mutlaka yer alır. Müzik, bu bağlamda insanın temel 
gereksinmelerinden biridir, dense yanlış olmaz. Birey için ne denli önemli olan 
bu eğitim aracı ve alanının eğitiminde bazen bir ya da birkaç boyutu ele alınır 
diğer boyutları göz ardı edilir. Örneğin: Bazı eğitimciler söyleme, çalma, 
yaratma boyutuna önem verirken öğrenciler müziğin bilgi-düşün dünyasına 
giremezler. Bazıları ise bilgiye yoğunluk verir. Bu durumda da öğrenciler müzik 
yapamazlar. Gerçek bir müzik eğitimi bütün boyutları kapsayan bir müzik 
eğitimidir. 
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Etkili bir eğitim aracı ve alanı olan müziğin erken yaşlarda eğitimine 
başlanması bugün öteden beri bilinen bir gerçektir. Erken yaşlardan itibaren 
müziğin çocuğun eğitiminde planlı ve programlı olarak yer alması, 
çocuklarımızın müzikle eğitilmesi, aynı zamanda ilgi ve yetenekleri olanların 
müzik alanına yönlendirilmesi bireysel ve toplumsal geleceğimiz açısından çok 
önemlidir. İlköğretim basamağı bu anlamda en önemli bir eğitim öğretim 
basamağıdır. 

Türkiye’de İlköğretim ve Müzik Eğitimi  

Türkiye’de genel olarak ilköğretimin yapısı ve uygulamalarından söz etmek 
gerekirse, Mili Eğitim Mevzuatına göre: ilköğretim sekiz yıllık ve kesintisizdir. 
İlköğretim, ilköğretim çağındaki her Türk Vatandaşının hakkıdır ve zorunludur. 
Ülkemizde, 6 yaşını dolduran her çocuğun ilköğretime kaydı yapılır. 

MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilköğretimin amaçlarının 5. 
maddesi a ve e fıkralarında “öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları 
hayata ve üst öğrenime hazırlamak, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, 
sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle milli kültürü 
benimsemelerine yardımcı olmak” amaçlarında kültürün temel ögelerinden biri 
olan müziğin eğitimi, dolaylı da olsa yer almaktadır.  

04.06.2007 Tarih ve 111 Sayılı Talim ve Terbiye Kurulunun Kararı ile 
ilköğretim okulları ders çizelgesinde müzik zorunlu dersler arasında olup ilk üç 
sınıfta ikişer diğer sınıflarda birer saattir. Ayrıca seçmeli dersler içinde 
enstrüman, drama ve benzeri dersleri okulun ve çevrenin şartları, öğrencilerin 
ilgi istek ve ihtiyaçları, velilerin görüşü göz önünde bulundurularak ikişer ya da 
birer saat olmak üzere yıllık ya da dönemlik olarak alabilirler. Bunun yanında 
Sosyal Etkinlikler çerçevesinde de çeşitli müzik çalışmalarına katılabilirler. 
1996 yılında uygulanmaya başlayıp 2006-2007 öğretim yılı itibariyle 
22.04.1994 tarih ve 298 Sayılı Kararı’yla kabul edilen İlköğretim Müzik 
Öğretim Programında müzik derslerinin ilk üç sınıfta sınıf öğretmenlerince, 
dört-beşinci sınıflarda sınıf öğretmeni ya da müzik öğretmeni, altı, yedi, 
sekizinci sınıflarda müzik öğretmeni tarafından verilmesi öngörülmektedir. 
Farklı yapıları nedeniyle özel ilköğretim okullarında ise tüm sınıflarda müzik 
dersleri müzik öğretmenlerince verilmektedir.  

Türkiye’de Müzik eğitiminin en temel ögesinden biri olan müzik 
öğretmenleri Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalların’ca dört 
yıllık lisans eğitimi ile yetiştirilir. Ayrıca eğitim dersleri almış konservatuvar 
lisans mezunları da müzik öğretmenliği yapabilirler. Bunun yanında lisans üstü 
eğitimi yapmış müzik öğretmenleri de vardır. Müzik Öğretim Programları Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili komisyonlarınca 
hazırlanır. Program tüm ülke için tek tiptir. 
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Ders yılı iki yarıyıl, ders süresi 40⁄ dakikadır. Öğrenci başarısı; sınavlar, 
projeler performans ödevleri ve derse katılım, ders içi performanslarından 
alınan puanlara göre tespit edilir. Başarı ölçümü ve değerlendirilmesinde ders 
programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar, kazanımlar esas alınır. 
Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal, sosyal ve 
psikomotor özellikleri bir bütün olarak ele alınır ve değerlendirilmede 5’lik not 
sistemi kullanılır. (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225.html) 1996 müzik 
öğretim programında belirtildiği üzere sınama ölçme durumları ve 
değerlendirme işlemleri dersin genel akışı ve işlenişi çerçevesinde uzun zaman 
almayacak biçimde gerçekleştirilir. Her öğrencinin tek tek sınanmasından daha 
çok küçük ve büyük grupların gözlemlenmesi şeklindeki bir yaklaşıma ağırlık 
verilir.  

Müzik öğretmenlerince okullarımızda her yıl ders içi ve ders dışında 
hazırlanan müziksel etkinlikler dönem ya da yıl sonlarında veya okuma 
bayramlarında sergilenir. Türkiye’de 2007-2008 yılından itibaren (1-8) 
uygulanmak üzere İlköğretim Müzik (1-8) Dersi Öğretim Programı 28.08.2006 
tarih ve 348 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı’yla kabul edilmiştir. 
Yapılandırmacı anlayışla geliştirilen bu programa göre amaç öğrencinin bilgiye 
kendi yaşantısı yoluyla ulaşabilmesini sağlamak ve böylece kalıcı bir öğrenme 
gerçekleştirmektir. Bir önceki programda 1-8 ders kitapları varken yeni program, 
etkinliklerin gerçekleştirebilmesi için yardımcı materyalleri öngörmektedir.  

Nijerya’da İlköğretim ve Müzik Eğitimi 

Nijerya’da ilköğretim devlet kontrolündedir. Nijerya eğitim açısından 36 
eyalet ve bir federal başkent ile 37 bölgeye ayrılmıştır. Nijerya Federal Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı 36 Eyalet Eğitim Bakanlıkları ve Eyalet Eğitim 
Bakanlığı’nın okullarının yanında Federal Eğitim Bakanlığına bağlı okullar 
vardır. (Onyiuke, 2005)  

Nijerya’da federal eğitim bakanlığının vizyonundan biri “aklı beslemek”, 
diğeri “iyi bir toplum yaratmak”, bir diğeri de “dünya ile yarışmaktır”. 
(www.fme.gov.ng) Federal Eğitim Bakanlığı’nın amaçları ; “eğitim için güçlü 
bir bilince sahip ve kendini geliştiren vatandaşlar yetiştirmek”, “okul 
çağındaki her Nijerya’lı çocuğa evrensel temel eğitimi vermek”, “okulu 
terk edenlerin sayısını azaltmak”, “yaşam boyu öğrenme için istenilen 
düzeyde okuma-yazma, sayısal, iletişimsel ve yaşamsal beceriler ile etik, 
ahlaki ve medeni değerleri kazandırmaktır”. 

Öte yandan, Evrensel Temel Eğitim Komisyonu’nun belirlediği Temel 
Eğitim Amaçları da; “Öğrencilere evrensel dünya ile bağlantılı gerekli 
bilgileri sağlamak için eğitimsel fırsatlar sunmak”, “okul sistemi dışında 
kalan kitlelere de eğitim fırsatları vererek eğitim düzeyini yükseltmek”, 
“tüm dünyada iş bulabilecek donanımlı bireyleri yetiştirmek için 
programlar hazırlamak”, “öğrenme ve beceri kazanmada mevcut durumun 
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ötesine geçmek” “öğrenmeyi kolaylaştırıcı teknolojik ve yaratıcı ortamı 
sağlamak”, “daha fazla ekonomik gelir sağlayabilecek yüksek öğrenme 
becerilerini kazandırmak” ve “öğrendiklerini gerçek yaşama aktarmalarını 
sağlamak”tır. Bunun yanında ayrıca Evrensel Temel Eğitim Komisyonu’nun 
belirlediği Temel Eğitim Standartları ve Kalite Kontrol Amaçları da: “Erken 
evlenmeyi engellemek”, “onlu yaşlardaki hamileliği azaltmak”, “dini eğitim 
ile evrensel temel eğitimi entegre etmek”,”erken yaşta okulu bırakmayı 
azaltmak”, “kız öğrencileri okula gitmeye heveslendirmekdir”. 
(http://www.ubec.gov.ng) 

Nijerya’da temel eğitim + 6 yaş ile +11 yaş arasını kapsar ve 6 yıldır.  

Nijerya’da belirgin bir müzik öğretim programı yoktur. Genellikle müzik 
öğretmenleri programı kendileri oluştururlar. Nijerya’da müzik eğitimi okul 
öncesinden beşinci sınıf sonuna kadar programlarda yer almaktadır. Onyiuke’ye 
göre; Afrika kültüründe müzik eğitimi evde başlar. Afrikalı annenin çocuğu 
daha beşikte iken müzikle tanışır. Çocuğun eğitiminde annesi yaşamsal rol 
oynar. Annenin sırtına bağladığı çocuk annesi süpürürken, günlük işleri 
yaparken ritmik hareketlerde toplumun kültürel ritimleriyle tanışır. Anne veya 
bakıcı festivallere ve seromonilere katılıp dans ettiği zaman çocuk geleneksel 
müziğin seslerini ve vuruşlarını hisseder. Her çocuk konuşmayı nasıl 
öğrenmeye başlıyorsa müzik öğrenmeye de öyle başlar. Nijerya toplumunun 
geleneklerinde müzik en eski ve en değerli sanatsal etkinliklerden biridir.  

Türkiye’de öğrenim gören Nijeryalı bir üniversite öğrencisi olan Orji kendi 
anlatımıyla ülkelerindeki müzik potansiyelini ve müzik eğitimini şu cümlelerle 
açıklamaktadır. “Biz doğuştan müzik yaparız. Altı-yedi aylıkken yürürüz. 
Elimize aldığımız birçok malzemeyi çalgı aleti olarak kullanır, dans ederiz. 
Bana dansı kimse öğretmedi ama çok güzel dans ederim. İlkokullarda müzik 
derslerinde ne yaptığımızı ya da birşeyler yaptığımızı hiç anımsamıyorum. 
Bizde müzik eğitimine pek önem verilmez. İlkokulda zaman zaman şarkı 
söyleyip ritim çalgıları kullandığımızı hatırlıyorum. Ama müziği çok 
seviyorum.” Ülkemizde yaşayan bir başka Nijeryalı Udoh da Nijeryalılar’ın 
“doğuştan dansçı ve doğuştan müzisyen” olduğunu belirtmiştir. 

Nijerya’da müzik öğretmeni dört yıllık lisans eğitimi ile yetişmektedir. 
Ayrıca üç yılda NCE (Ulusal Eğitim Sertifikası) alan müzik eğitimcileri de 
vardır. Bunun yanında Öğretmen Kolejleri mezunları da bu derse girebilirler. 
İlköğretimde müzik genel sınıf öğretmenlerinin sorumluluğundadır ve bu 
öğretmenler müzik için gerekli yeterliliğe sahip değillerdir. Öğretmenlerin bir 
yıllık stajyerlik süreleri vardır. Her dönemde dört sürekli değerlendirme bir de 
genel değerlendirme yapılır. Ara sınavlar %40, genel sınav %60 ağırlıklıdır. 
Onyiuke’ye göre “aslında müzik eğitiminde çocuğun seviyesini hemen hemen 
her ders bir şekilde ölçmek gerekir”. (Onyiuke, 2005) 



 687 

Türkiye’de İlköğretim’de Müzik Eğitimi Sorunları 

Her eğitim alanında olduğu gibi Türkiye’de de müzik eğitimi alanında 
birçok sorunların olduğu bilinmektedir.  

Türkiye’de ilköğretim müzik eğitiminin bugünkü durumu ve sorunlarını 
alanla ilgili yapılmış araştırmalara bakarak daha iyi saptayabiliriz. İlköğretim 
müzik eğitimi ile ilgili sorunları farklı boyutları ile ele alan bu araştırmalarda 
durum saptamaları yapılmış, sorunlar belirlenmiş ve sorunlara kalıcı ve etkin 
çözümler aranmıştır.  

İzgi’nin “İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Amaçlarına Ulaşma 
Düzeyi Üzerine Bir Araştırma”sında; öğretmenlerin, gerek çevre, gerekse 
öğrencilerin, müzik dersini diğer dersler kadar önemsemedikleri, ders süresinin 
ve birinci devrede sınıf öğretmenlerinin müzik eğitimi yönünden yetersiz 
olduğu, ikinci devrede ise öğrencilerin müzik dersinin içeriğini yerine getirecek 
düzeyde olmadığı için müzik dersi hedeflerine ulaşılamadığı saptanmıştır. 
Araştırmanın önemli bulgulardan biri de öğrenci ve ailelerin müzik derslerine 
karşı ilgisiz olduklarıdır. 

Korkmaz’ın “Müzik Öğretmenlerinin Motivasyon Kaynakları ve Mesleki 
Tükenmişlikleri” adlı araştırmasında; sınıf mevcutlarının fazla oluşundan, 
müzik ders saatlerinin, araç–gereç ve ders kitaplarının yetersizliğinden söz 
edilmiş, müzik ders saatlerinin tüm sınıflarda haftada en az iki saat olması 
önerilmiştir. Araştırmada devlet okullarında çalışan müzik öğretmenlerinin özel 
okullarda çalışan müzik öğretmenlerine göre daha çok duygusal tükenmişliğe 
sahip oldukları görülmüştür. 

Yünlü’nün “ İlköğretim Okullarında Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Dersine 
İlişkin Eğitim Gereksinmeleri” adlı araştırmasında; ilköğretim 1. ve 2. 
devrelerinde etkili bir müzik eğitiminin gerçekleştirilemediği, bunun önemli 
nedenlerinden birinin sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimi ile ilgili yeterli bilgi 
ve beceriye sahip olmadıklarıdır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin bilgi, beceri 
ve tutum eksikliklerinden kaynaklanan önemli sorunları olduğu, dersin 
amaçlarını yeterince gerçekleştiremedikleri ve bu nedenle müziksel davranışları 
ölçme değerlendirmede, öğrenme öğretme süreçlerini gerçekleştirmede 
sorunları olduğu saptanmıştır. Sorunun çözümü için sınıf öğretmenlerine müzik 
eğitimi ile ilgili uygun öğretim materyallerinin hazırlanması ve hizmet içi 
eğitimin düzenlenmesi gereği üzerinde durulmuştur. 

Hamzaoğlu’nun “6-12 Yaş Grubu’ndaki Çocukların Gelişiminde Müzik 
Eğitiminin Rolü” adlı araştırmasında; çocukların küçük yaşlardan itibaren 
müzikle beslendiklerinde müziği seven, seçen, ondan yararlanmasını bilen, 
yetişkinler olacağı vurgulanmış, müzik eğitiminin bireyin çocukluğundan 
itibaren fiziksel, toplumsal, bilişsel ve sosyal yetişiminin yeterli derecede 
olması bakımından önemli olduğu vurgulanmıştır. Araştırmada müzik derslerini 
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işlemeye uygun derslik ve materyallerin olması gerektiği, müzik derslerinin 
müzik öğretmenleri tarafından verilmesi ve sınıf öğretmenlerinin müzik eğitimi 
ile ilgili hizmet içi eğitimlerden geçirilmesinin uygun olacağı önerileri 
geliştirilmiştir. 

“lköğretimde Müzik Eğitimi ile İlgili Yaklaşımlar Hakkında Genel Bir 
Değerlendirme” adlı Toksoy’un araştırmasında da; müzik eğitiminin paylaşımcı, 
eğitici, birleştirici özellikler taşıdığı, ilköğretimde müziğin amacının, müziği 
seven, iyi müziği ayırdedebilen, müziği hayatının bir parçası hâline getirmiş 
bireyler yaratmak olduğu, fakat okullarımızda hâlen bu anlamda çağdaş müzik 
eğitimi yapıldığını söylemenin mümkün olmadığı vurgulanmıştır. Dünya 
uluslarının birbirleriyle olan kültürel farklılıklarının tanınmasında ve bu yolla 
evrensel bir hoşgörü geliştirilmesinde sanatın bir araç, aynı zamanda hem 
öğrenme hem de gelişme sürecinin etkin bir yardımcısı olarak görülmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Araştırmada “ilköğretim nasıl ortaöğretime temel 
oluyorsa bu durumda müzik eğitimi de orta öğretimdeki müzik eğitimine temel 
olur” denmektedir. Bu kapsamlı araştırmada ilköğretim müzik eğitimini 
etkileyen başlıca etmen olarak müzik öğretim programları üzerinde durulmuş, 
müzik eğitiminin öneminin hâlen ülkemizde anlaşılmadığı, hizmet içi eğitim ve 
denetimlerin önemli olduğu, kaliteli müzik öğretmenlerinin yetiştirilmesi, 
ilköğretim müzik derslerinin haftada en az iki saat olması ve okullarımıza 
müzik eğitimi için yeterli araç-gerecin sağlanması gerektiği ayrıca 
vurgulanmıştır.  

Nijerya’da İlköğretim’de Müzik Eğitimi Sorunları 

Nijerya’da Eğitim başlığında sözü edilen durumlardan ve açıklamalardan 
anlaşıldığı üzere her ülkede olduğu gibi bu ülkede de müzik eğitiminde bazı 
temel sorunların bulunduğu görülmektedir 

Nijerya’da yapılmış İlköğretim müzik eğitimi ile ilgili kapsamlı 
araştırmalardan birisi Onyiuke’nin “Childhood Music Education in Nigeria: A 
Case Study” adlı araştırmasıdır. Onyiuke bu araştırmasında temel müzik 
eğitiminin çocuğun gelişimi üzerinde nasıl önemli bir rol oynadığını 
vurgulamaya çalışmıştır. Araştırmanın amacı: “Nijeryalı çocuğun sosyal, moral, 
dinsel, duygusal, psikolojik ve zihinsel gelişmesinde okul müzik programının 
etkisi nedir?” sorusuna yanıt bulmak, Nijerya ilkokullarında müzik öğretim ve 
öğrenimini ortaya koymak, materyal durumunu ve öğretim yöntemlerini 
belirlemek ve mevcut durumu değerlendirmektir. Nijerya’nın güney doğusunda 
yer alan Anambra eyaletinde altı devlet okulu ve beş özel ilkokuldaki müzik 
öğretmenleri ve müzik eğitmenleri, müzikologlar araştırmanın örneklemini 
oluşturmuştur..  

Araştırmadan anlaşılacağı üzere Nijerya Ulusal Temel Eğitim 
Komisyonunca kabul edilen ilkokul programında İngilizce, matematik, fen, 
sosyal bilgiler, kültürel sanat, din bilgisi dersleri yer almaktadır. Müzik kültürel 
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sanatlar içerisindedir. Müziğin içeriğinde de dans, drama ve güzel sanatlara yer 
verilmektedir. Onyiuke’ye göre; İlkokul geriye kalan tüm eğitim sisteminin 
üzerine inşa edileceği için çok önemlidir. Eğitimle ilgili ulusal politika 
yönetmeliğinde hükümet estetik, yaratıcılık ve müziksel aktiviteleri teşvik 
etmek için ilkokullarda yaratıcı sanatlar ve el becerileriyle müzik öğretimi için 
gerekli kadroyu ve tesisleri sağlar ifadesi yer almaktadır. Politikada böyle 
belirlenmesine karşın okullardaki gerçek uygulamalarda bunun gözardı edildiği 
görülmektedir. Nijerya’da müzik eğitiminin planlanmasında ve öğretim 
programları açısından da müzik eğitimine yönelik bir ilgisizlik vardır. 
Araştırmada söz edildiğine göre: Köy ve şehirlerdeki farklı öğretim 
uygulamalarından dolayı tam homojen bir müzik eğitiminden söz edilemez. 
Müzik, eğitim-öğretim programlarında hak ettiği yeri alamamıştır. Bu nedenle 
müzik yeteneğine sahip çocuklar bu yetilerini geliştirme fırsatlarından mahrum 
kalırlar ve bunun için ulusal müziğin gelişmesine etkin olarak katkıda 
bulunamazlar. 

Araştırmada saptanan ilköğretim müzik eğitimi ile ilgili belli başlı temel 
sorunlar araştırmacının ifadesiyle şöylece özetlenebilir. Nijerya’da önemli 
sorunlardan biri hükümetin müziği sadece eğlence aracı olarak görmesidir. 
Hükümet müzik çalışmalarına ve uygulamalarına gerçekten gerekli özeni 
göstermemektedir. Okullarda müzik eğitimi ile ilgili yeterli ve gerekli araç, 
gereç yoktur. Program içeriği ve uygulanan yöntemler kültürümüzle uyumlu 
sayılmaz. Alanı müzik olmayan öğretmenlerce verilen müzik eğitimi amacına 
ulaşamamaktadır. Bu öğretmenler derse yeterli ilgiyi göstermemekte ve genelde 
yaptıkları, iş gününün son dersinde yorulmuş bitkin çocuklara sadece sınıf 
şarkıları söyletmektir. Birçok aile öğrenci ve öğretmen müzik dersini eğlence 
aracı olarak görmektedir.  

Nijerya’da ilköğretim müzik eğitiminde temel sorunlardan biri müzik 
öğretmenlerinin nitelik, nicelik ve iş yükü durumudur. Bir diğer sorun da müzik 
öğretme yöntemleridir. Eğitimciler genelde derslerde psikomotor etkinliklerden 
daha çok kavramsal etkinliklere yer vermektedirler. Genelde öğretmen merkezli 
dersler niteliği azaltmaktadır. Nijerya’da bir çok okulda örneğin Anambra 
Eyaleti’nde müzik dersleri sadece sınıf şarkılarına endekslenmiştir. Öğrenciler 
müzikli oyunlar, çalgı çalma, şarkı söyleme ve dans etme gibi temel müzik 
becerilerinden yoksundur. Sabah ve akşam ibadetlerinden günlük aktivitelerine 
kadar uzanan hayatın günlük akışında müzikle karşılaşmalarına karşın Nijerya 
vatandaşı müzik eğitimine küçümseyerek bakar. Oysa ki müzik; çocuğun genel 
gelişiminde büyük rol oynar. Mükemmel ve dengeli bireyler oluşmasına 
yardımcı olur. Müzik esas olarak yaşamın bir parçasıdır. Yerel veya yabancı 
müzik aletleri, kitaplar, yardımcı öğretim materyalleri ve donanımsız sınıflar 
etkin müzik öğrenimini ve öğretimini ciddi ölçüde engellemekte ve bu nedenle 
çoğunlukla sadece kuramsal bilgiler verilmektedir.  
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Derslerde piyano. keman, gitar, flüt gibi çalgılar ile davul çıngırak gibi 
çalgılar kullanılır. Müzik odaları olan okullarda öğretmenler müzik odasında 
olmaktan çok mutludurlar. Genelde okul orkestraları yoktur. Bazen sabah 
törenlerinde yetenekli öğrencilere şarkı söylettirip çalgı çaldırılır. 

İlkokullarda müzik dersi içeriği genellikle batı müziğini kapsamakta ve çok 
az Nijerya kültürünü içermektedir. Bu da Onyiuke’ye göre müzik eğitimi için 
uygun bir anlayış değildir. Aynı zamanda hükümet de müzik eğitimindeki bu 
durumun farkında değildir. Bu anlayışa göre çocuklar yaşamlarının ilk 
yıllarında müzik eğitiminden yoksun oluyorlar bu da genel olarak toplumsal 
gelişmeyi engelliyor. Ailelerde müziğin eğitimini kavramıyorlar ve çocuklarının 
müziği meslek olarak seçmelerine ya da birtakım müziksel etkinliklere 
katılmalarına engel oluyorlar. Bu düşünceye sahip aileler çocuklarının müzik 
sınavlarına girmemeleri için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Müzik 
eğitiminin anlamını bilmeyen halk, müziği bir yaşam tarzı olarak ve eğitimi 
olarak sunanlara yoldan çıkmış, kötü yola düşmüş olarak bakıyor. 

Araştırmada Onyiuke, Nijerya ilköğretim okullarında etkin müzik öğretim ve 
öğreniminin genel sorunlarını; müzik aletleri ve uygun müziksel ortamın 
olmayışı, eğitimli müzik öğretmenlerinin azlığı, hükümetin ve halkın müzik 
eğitimine karşı olumsuz tutumları, ders saatlaerinin yetersizliği, müzik 
eğitimine, çalışmalarına, üretimine ve pratiğine yönelik genel olumsuz 
tutumlar’dır diye belirtmiştir. 

Sorunların çözümü için Onyiuke araştırmasında; hükümet tarafından müzik 
eğitimine olan olumsuz tutumunun değişmesi, müziğin başlı başına bir alan 
olarak öğretim programında ve zorunlu dersler arasında yer alması, bu dersleri 
müzik alan öğretmenlerinin vermesi, okulların müzik araç ve gereçleri ile 
donatılması, müzik eğitimine hem hükümet hem de sivil toplum kuruluşlarınca 
yeterli ekonomik destek sağlanması, modern müzik eğitiminin Nijeryalılar’ın 
ihtiyaçlarına ve isteklerine dayalı olmasını sağlamak için öğretim programının 
gözden geçirilerek Nijerya’da Afrikalılaştırılmış bir müzik programının 
hazırlanması, içeriğinde Nijerya Geleneksel Müziği, Afrika Halk Müziği, dünya 
kültürüne ilişkin müzikler ve Batı Müziğinin sıra önceliğine göre yer alması, 
yerel çalgıları geliştirecek Nijerya müzik teknolojisinin kurulması, öğretmenlere 
gelişmeleri ve bilgilerini güçlendirmek için uygulamalı çalışmalar, seminer ve 
konferanslar düzenlenmesi ve bu eğitim çalışmalarının özellikle üniversitelerin 
ilgili bölümlerince desteklenmesi, okullardaki müzik çalışmalarının veliler ve 
ilgililere sergilenmesi, öğrencilerin müzik etkinliklerine katılımlarının yarışma 
ve benzeri düzenlemelerle özendirilmesi gibi öneriler geliştirmiştir. 

Bu kapsamlı araştırması ile Onyiuke, Nijerya okullarında müzik eğitiminin 
ne denli vazgeçilmez olduğunu ortaya koymaktadır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de ilköğretim müzik eğitimi ve sorunları ile Nijerya’da ilköğretim 
ve müzik eğitimi sorunları karşılaştırıldığında pek çok sorunun ortak olduğu 
gözden kaçmamaktadır. Bu ortak sorunların başında; ilgili kurum ve/veya 
bireylerin olumsuz tutumları, öğretim programlarının hem anlayış hemde içerik 
olarak çağın ve ülkelerinin gereksinmelerine yanıt vermediği, müzik 
öğretmenlerinin nicelik ve nitelik olarak yetersizlikleri, müzik eğitimini 
gerçekleştirecek düzeyde yeterli müzik ortamı ve araç gereçlerin olmayışı, 
müzik ders saatlerinin azlığı gibi temel sorunlar gelmektedir. 

Sonuç olarak; her iki toplumda da ritim, oyun ve dans toplumsal ve bireysel 
yaşamın bir parçası, adeta vazgeçilmezidir. Bizler nerede bir ezgi duysak 
kıpırdamaya, ritim tutmaya, oyunumsu, dansımsı hareketler yapmaya başlarız. 
Müziğin bu güçlü ve etkili en temel ögesinden yararlanıp diğer uluslarla birlikte 
dans, oyunlar yaratarak kıtalar arası ve kültürler arası etkileşimi, paylaşımı, 
işbirliğini geliştirebilir, ortak çalışma alanları ve uğraşları gerçekleştirebiliriz. 
Ortak ve yerinde araştırmalar ve birlikte çözümlerle müzik ve müzik eğitimini 
daha çağdaş, daha ileri götürüp birlikte iş ve çalışma alanları yaratabiliriz.  

Bu bağlamda küreselleşme kavramı içinde sanatı her kültürün kendi 
kimliğini kaybetmeden ortak paylaşım alanı olarak görmek olasıdır. Önemli 
olan ortak ögeleri değerlendirmek, yeni ve farklı olandan yararlanarak 
insanların ölümlülüğünde kültürleri benlikleriyle yaşatarak onları 
ölümsüzleştirmektir.  

Unutmayalım ki ilköğretim toplumların geleceğini belirlemede göz ardı 
edilemeyecek bir eğitim-öğretim basamağıdır. Ulu Önder Atatürk’ümüzün 
deyimiyle “İlköğretim davası insan olma, millet olma davasıdır”. 
(http://iogm.meb.gov.tr)  
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MÜZİSYENLERDE EL DOMİNANSI VE  
SEREBRAL LATERALİZASYON 

TARMAN, Süleyman 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 
Bu araştırma müzisyenlerde el dominansı ve serebral lateralizasyonu 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya dört ilden/üniversiteden yaş 
ortalaması 21,6 olan 313 müzik lisans öğrencisi katılmıştır. El dominansını 
belirlemek için oldfield anketi kullanılmış ve sonuçlar geschwind skoruna göre 
değerlendirilmiştir. El dominansı müzisyenlerin % 40,2’sinde kuvvetli 
sağlak, % 48’inde zayıf sağlak, % 5,4’ünde her iki elli, % 3,8’inde zayıf solak 
ve % 2,6’sında da kuvvetli solak bulunmuştur. Başka bir ifadeyle 
müzisyenlerin % 88’i sağlak, 5’i her iki elli ve % 7’si de solaktır. El dominansı 
cinsiyete göre farklılık göstermemiştir. Müzisyenlerin çaldıkları çalgılar 
bakımından kuvvetli sağlaklık oranının en düşük ve zayıf sağlaklık oranının da 
en yüksek olduğu çalgı viyolonsel bulunmuştur. Solaklık oranı en yüksek çalgı 
ise (yan) flüttür. Bu sonuçlar müzisyenlerde serebral lateralizasyon bakımından 
sol hemisferin baskın olduğunu düşündürmektedir. Ancak buna karşın sağ 
hemisferin de özellikle müzikle ilgili konularda yoğun biçimde işlevsel olduğu 
bilinmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Müzik, serebral dominans, serebral lateralizasyon, el 
dominansı. 

ABSTRACT  

Hand Dominance and Cerebral Lateralization in Musicians  

The aim of this study was determine to hand dominance and cerebral 
lateralization in musicians. A total of 313 undergraduate music students 
examined from four different cities / university with an ages average of 21,6. 
Hand dominance was assesed according to Geschwind Scores by Oldfield 
(Edinburg Inventory) Test. 40,2 % of musicians, hand dominance was found of 
strongly right, 48 % of weakly right, 5,4 % of ambidextralite, 3,8 % of weakly 
left and 2,6 % of strongly left. Another word 88 % of musicians have right hand 
preference, 5 % of two hand preference and 7 % of left hand preference. Hand 
dominance was no significant between males and females musicians. In point of 
music instruments, lowest percentage of strongly right and also highest 
percentage of weakly right was found in violoncello players. In addition that the 
highest percentage of left handed was found in flute players. The rate of right 
hand preference was significantly high among musicians. So cerebral laterality 
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may be due to the dominance of the left hemisphere. Nevertheless as the regard 
of knowledge which we have today it is reminded that right hemisfere is quite 
functional about musical subjects. 

Key Words: Music, cerebral dominance, cerebral lateralization, hand 
dominance. 

GİRİŞ 

Lateralizasyon el, ayak, göz ve kulak gibi organlardan, vücudunun sağ ya da 
sol tarafındaki birinin kullanılma tercihi ya da önceliği olarak 
adlandırılmaktadır (Leong 1980).  

Serebral lateralizasyon; beynin sağ ve sol hemisferleri (yarıküreleri) 
arasındaki anatomik ve işlevsel farklılaşma olarak tarif edilmiştir. (Pençe, 2000). 
Hemisferlerin her birinin farklı görevleri vardır ve baskın olan hemisfer, 
diğerine göre kendi görevlerini daha iyi biçimde yerine getirmektedir (Coren 
1991). Tablo 1’de hemisferlerin işlevleri gösterilmiştir (Özdemir ve Soysal, 
2004). 

Bugünkü bilgilerimize göre lisan (konuşma, duyarak ve okuyarak anlama, 
tekrarlama, isimlendirme, yazı yazma, sayısal hesap yapma ve okuma) ve el 
becerisinin daha çok sol hemisferle, dikkatin sürekliliği ve dağılımı, 
yapılandırma, müzik ve duygusal çeşitliliğin ise daha çok sağ hemisferle ilişkili 
olduğu bilinmektedir. Oysa Hodges’ın (2000) bir araştırmasına göre de dil ile 
ilgili işlevlerin sadece sol ya da müziğin sadece sağ serebral yarı kürelerin 
katılımı ile gerçekleştiğini iddia etmek zorlaşmıştır. Ona göre hemen hemen 
tüm zihinsel işlevlerin, bir iki yapının katılımı ile yürüyen basit bir süreç 
olmadığı, çok sayıda sinirsel ağın katılımı ile gerçekleştiği, sağ serebral yarı 
kürenin dil, sol serebral yarı kürenin de müzik ile ilgili işlem sürecine katıldığı 
anlaşılmıştır. Hodges’in çalışmasında, müzik performansı sırasında sağ 
temporal lobtaki duyusal bağlantılandırma alanı, sol lateral serebellum ve sağ 
tamamlayıcı motor alanın aktif hâle geldiği; öz bilinç, yargılama, amaç saptama 
ve rasyonelite gibi işlevlerle ile ilgili alanlarda ise faaliyetlerin azaldığı 
gözlenmiştir. Melodi için her iki serebral yarı kürenin eşit oranda, armoni ve 
ritim için ise sol serebral yarı kürenin daha fazla oranda faaliyet gösterdiği 
belirlenmiştir (Gülpınar, 2005).  

El dominansı ise belirli işler yapılırken kullanılan, tercih edilen eli ifade 
etmektedir. Plato (MÖ 428-348), taraf bildirmemekle birlikte bu kullanımın 
varlığını doğrulamış ve çevresel faktörlerle açıklamıştır. Aristo (MÖ 284-322) 
ise, kullanımda tercih edilen tarafın sağ olduğunu ileri sürerek bunu doğal ve 
karşı konulmaz bir özellik olarak yorumlamıştır.  
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Tablo 1: Hemisferin Görevleri 

Sol Hemisfer Sağ Hemisfer 
Vücudun sağ tarafının kontrolü Vücudun sol tarafının kontrolü 
Sağ elin kullanımı Sol elin kullanımı 
Dilin bilinçli kullanımı Durumun farkında olma 
Konuşma, heceleme, okuma, yazma Dokunma hissi 
Konuşmanın içeriğini oluşturma Yüz ifadelerinin yorumlanması 
Sözel düşünme Duygusal ve melodik konuşma 
Sözel Zekâ Şarkı söyleme, şiir okuma 
Sözel Bellek Müzik içeriği, duygu, vücut dili ve 

çevresel seslerin algılanması 
Ritim, ardışık bilgi süreçleri Görsel, duygusal, yaratıcı, mistik 

düşünce 
Futbolda gol atma Kavrama yeteneği, uzağın 

görülmesi, resimlerde ayrıntıları 
görebilme 

Yürüyüş (asker yürüyüşü gibi tempolu) Görsel, uzamsal süreç,  
Matematik  Görsel simgelerin düşlenmesi 
Daktilo yazmak Manipülasyon yeteneği 
Ayrıntıların algılanması Cinselliğin yönetimi 
Dil bilgisi kurallarının öğrenilmesi ve 
kullanılması 

Dans etmek, topu fırlatmak ya da 
tutmak, üç boyutlu düşünebilmek 

El dominansıyla, hemisfer dominansı arasında, direkt ilişki bulunmaktadır. 
Sağ eli dominan olan kişilerde sol hemisfer dil için, sağ hemisfer, sözel 
olmayan işlevler için dominandır. Sol eli dominan olan kişilerde ise bu durum, 
seyrek olarak ters, genellikle bilateral veya sağ eli dominan olan kişilerde 
olduğu gibidir. Yapılan çalışmalarda ortak kabul edilen görüş, sağ el dominanslı 
nüfusun % 99’unun dil fonksiyonlarının sol serebral hemisfer yoluyla ortaya 
konulduğudur. Sol elleri baskın olan kişilerde ise, bu çapraz ilişkinin büyük 
ölçüde bozulduğu, ancak yine de sol hemisfer önceliğinin en az % 70 oranında 
devam ettiği belirtilmektedir. Ambidekstralite (her iki ellilik) ve sol el 
kullanımının ise, bazı çevresel sebepler ile desteklendiği, özellikle basketbol ve 
hentbol oynayanlarda, boks ve güreş yapanlarda, heykeltıraşlarda, cerrahlarda 
ve çalgı çalanlarda, bu tip bir dominansın, önemli avantajlar sağladığı 
düşünülmektedir. (Uzun ve Alkan, 2002). 

Günümüzde el dominansının ortaya çıkışını hem genetik, hem de sosyo-
kültürel etkilerle açıklayan çalışmalar olmasına karşın, genetik etkinin varlığı 
tartışmasız biçimde kabul görmektedir. Genetik etkenin en önemli göstergesi, 
aile bireyleri arasında, el kullanım baskınlığının yönü konusundaki eğilimlerdir. 
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Bu konuda iki farklı araştırmaya ilişkin veriler Tablo 1 ve 2’de topluca 
sunulmaktadır. 

Çocuğun Solak Olma Olasılığı 
Tablo 1 * Tablo 2 * 

Baba Anne 

Çocuğun 
Solak Olma 
Olasılığı 
(%) 

Baba Anne 

Çocuğun Solak 
Olma Olasılığı 

(%) 
Erkek Kız 

Sağ Sağ 9 Sağ Sağ 10.4 8.5 
Sağ Sol 19 Sağ Sol 22.1 21.7 
Sol Sağ 19 Sol Sağ 18.2 15.3 
Sol Sol 26 Sol Sol 27 21.4 

* Uzun ve Alkan 2002 * Özdemir ve Soysal 2004 

Genetik geçişin bir diğer göstergesi de aileden geçiş özelliğine sahip el 
baskınlığının yönü değiştirilmeye çalışıldığında, örneğin sol el ile yazan bir 
çocuğun sağ el ile yazmaya zorlanması durumunda ortaya öğrenme kusurları, 
eğitim başarısızlıkları ve psikolojik sorunlar çıkmaktadır (Mc Manus ve Bryden, 
1992; Tanrıdağ, 1994a, 1994b, Korkmaz 2000, Uzun ve Alkan, 2002). 

İnsanlarda, el kullanım dominansına ilişkin ilk belirtiler 1 yaş civarında 
ortaya çıkmakta, 3 yaş civarında da dominans yerleşmektedir. Dominansın 
derecesi yaşın ilerlemesi ile birlikte artmakta ve 8-9 yaşlarında da kesin 
yerleşme oluşmaktadır. El baskınlığını inceleyen çalışmalarda, Subirana’nın 
verilerine göre, insanların yaklaşık % 25’i kuvvetli sağ, % 40’ı zayıf sağ, % 25’i 
herhangi bir ele öncelik vermeden her iki ellerini eşit veya eşite yakın 
(ambidekstralite) ve % 10’u da öncelikle sol ellerini baskın olarak 
kullanmaktadırlar (Tanrıdağ, 1994a, 1994b, Spreen ve ark., 1995, Korkmaz, 
2000, Uzun ve Alkan, 2002). Arnet’e (1972) göre insanların % 90’ı sağlak % 
10’u ise solaktır. Bir başka çalışmada da, sağ el dominansı, genel olarak 
toplumun % 85-90’ında görülmektedir. Ancak, karışık el dominansı olanlar da 
düşünüldüğünde, toplumda % 66 sağ el, % 30 her iki el, % 4 ise sol el 
dominansı görülmektedir (Özdemir ve Soysal 2004). Daha yeni tarihli bir 
araştırmada ise deneklerin % 91,6’sı sağ el tercihli, % 8,4’ü sol tercihli 
bulunmuştur (Gündoğan ve Ark., 2007). 

Yapılan literatür taraması sonucunda, ülkemizde müzisyenlerde el dominansı 
ve serebral lateralizasyonu belirlemeye yönelik bir çalışmanın daha önce 
yapılmadığı anlaşılmıştır. Ancak buna karşın sporcular üzerine yapılan bir 
araştırmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu öğrencilerinin % 39,27’si kuvvetli sağlak, % 52,81’i zayıf 
sağlak, % 2,97’si her iki elli, % 3,30’u zayıf solak ve % 1,65’i de kuvvetli solak 
olarak bulunmuştur (Tat, 1999). 
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1. Amaç ve Problem 

Bu çalışmada öncelikle müzisyenlerde el dominansı ve buna bağlı olarak 
beynin fonksiyonel asimetrisi hakkında ipucu veren serebral lateralizasyonun 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, aşağıdaki alt problemlerin 
yanıtları aranmıştır: 

1. Müzisyenlerde el dominansı değerleri nelerdir? 
2. Müzisyenlerde el dominansı cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 
3. Müzisyenlerin el dominansı üniversiteler arasında farklılık göstermekte 

midir? 
4. El dominansı çalgılara göre farklılık göstermekte midir? 
5. Değişik çalgılarda el dominansı değerleri nelerdir? 

2. Yöntem 

2.1 Evren ve Örneklem 

Araştırmaya 2006-2007 öğretim yılında; Samsun-Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ), Ankara-Gazi Üniversitesi (GÜ), Denizli-Pamukkale 
Üniversitesi (PAÜ) ve Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Eğitim Fakültesi Müzik 
Eğitimi Anabilim Dalları’nda öğrenim gören 313 lisans öğrencisi katılmıştır 
(Tablo 3). Bu öğrencilerin % 65’i bayan, % 5’ise erkektir (Tablo 4). 
Öğrencilerin yaş ortalaması bayanlarda 21, erkeklerde ise 22’dir (Tablo 5).  

Tablo 3: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Üniversitelere Göre 
Dağılımı 

Üniversite Öğrenci Sayısı % 

Samsun – OMÜ 81 26 
Ankara – GÜ 64 20 
Denizli – PAÜ 108 35 
Balıkesir – BAÜ  60 19 
Toplam 313 100 

 
Tablo 4: Cinsiyete Göre Üniversitelerdeki Dağılım 

Üniversite 
Bayan Erkek 

Sayı % Sayı % 
Samsun-OMÜ 59 29,2 22 19,8 
Ankara-GÜ 45 22,3 19 17,2 
Denizli-PAÜ 55 27,2 53 47,7 
Balıkesir-BAÜ 43 21,3 17 15,3 

Toplam 
202 100 111 100 

%65 % 35 
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Tablo 5: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaş Ortalamaları 

Cinsiyet N Ortalama Std. Sapma Std. Hata Enaz Ençok 

Bayan 202 21,2327 2,16492 ,15232 18,00 33,00 

Erkek 111 22,3063 2,44128 ,23172 18,00 28,00 

Toplam 313 21,6134 2,32063 ,13117 18,00 33,00 

2.2. Veri Toplama Aracı 

El tercihinin belirlenmesi için “Oldfield Anketi” kullanılmıştır (EK 1). 
Anket; (1) yazı yazma, (2) resim yapma, (3) top veya taş atma, (4) makas tutma, 
(5) diş fırçalama, (6) çatalsız bıçak tutma, (7) çatal tutma, (8) kürek sapı 
tutma,(9) kibrit çakma ve (10) bir kutunun kapağını açmak için hangi elin 
kullanıldığı ile ilgili soruları kapsamaktadır. Bunlara ek olarak anketin başında 
cevaplayıcılardan hangi çalgıyı çaldıklarını belirtmeleri de istenmiştir. Böylece 
çalgılara göre de bir lateralizasyon sınıflaması yapılması öngörülmüştür. Piyano, 
bütün cevaplayıcılarda temel çalgı olduğu için kapsam dışı bırakılmıştır. 

Cevap seçenekleri ise “daima sağ el ile” (+ 10 puan), “genellikle sağ el” (+ 5 
puan), “her iki el ile” (0 puan), “genellikle sol el ile” (-5 puan), ve “daima sol el 
ile” (-10 puan) şeklindedir. Sonuçlar ise Geschwind’in skoruna göre (GS) 
değerlendirilmiştir. Geschwind’e göre yukarıdaki puanların toplamı lateralite 
skorunu belirler. Puan dağılımı ise şu şekildedir: Kuvvetli sağlaklar +80 ila + 
100 puan, zayıf sağlaklar +20 ila +75 puan, her iki elliler -15 ila + 15 puan, 
zayıf solaklar -20 ile -75 puan ve kuvvetli solaklar da -80 ile -100 puan 
arasındadır (Tan, 1988, Aksu, 1992).  

3. Bulgular ve Yorum 

3. 1. Birinci Alt Problem 

Müzisyenlerde el dominansı değerleri nelerdir? 

Tablo 6: Müzisyenlerde El Dominansı Değerleri 

El Dominansı Sayı % 

Kuvvetli Sağlak 126 40,2 

Zayıf Sağlak 150 48,0 

Her İki Elli 17 5,4 

Zayıf Solak 12 3,8 

Kuvvetli Solak 8 2,6 

Toplam 313 100 

Chi-Square Tests: 3,824, p>.05
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Tablo 6’da görüldüğü üzere müzisyenlerin % 40,2’si kuvvetli sağlak, % 48’i 
zayıf sağlak, % 5,4’ü her iki elli, % 3,8’i zayıf solak ve % 2,6’sı da kuvvetli 
solaktır.  

Bu oranlar arasında ilk dikkat çeken şey, zayıf sağlakların kuvvetli 
sağlaklardan yüksek oluşudur. Buradan müzisyenlerde lateralizasyonun; 
kuvvetli sağlaklıktan zayıf sağlaklığa doğru değişime uğradığı sonucu 
çıkarılabilir. Başka bir deyişle çalgı çalma eyleminin kuvvetli sağlakların el 
tercihini zayıf sağlaklık yönünde etkilediği söylenebilir.  

3.2. İkinci Alt Problem 

Müzisyenlerde el dominansı cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? 

Tablo 7: Müzisyenlerde Cinsiyete Göre El 
Dominansı 

El Dominansı 
Bayan Erkek 

Sayı % Sayı %

Kuvvetli Sağlak 79 39,1 47 42,3

Zayıf Sağlak 101 50,0 9 44,1

Her İki Elli 11 5,4 6 5,4

Zayıf Solak 5 2,5 7 6,3

Kuvvetli Solak 6 3,0 2 1,9

Toplam 202 100 111 100

Chi-Square Tests: 3,824, p>.05 

 Kuvvetli sağlak oranı; bayanlarda % 39,1 erkeklerde %42,3 bulunmuştur. 
Kuvvetli sağlaklık erkek müzisyenlerde daha çok görülmektedir. 

 Zayıf sağlak oranı; bayanlarda %50, erkeklerde %44,1 bulunmuştur.  
 Zayıf sağlaklık bayan müzisyenlerde daha çok görülmektedir.  
 Her iki elli oranı; hem bayanlarda hem de erkeklerde %5,4 bulunmuştur. 

Erkek ve bayan müzisyenlerde her iki ellini de kullananların sayısı eşittir.  
 Zayıf solak oranı; bayanlarda % 2,5 erkeklerde %6,3 bulunmuştur. Zayıf 

solaklık erkek müzisyenlerde daha çok görülmektedir. 
 Kuvvetli solak oranı; bayanlarda % 3,0 erkeklerde %1,9 bulunmuştur. 

Kuvvetli solaklık bayan müzisyenlerde daha çok görülmektedir. 

Yukarıdaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>.05). Bu 
nedenle müzisyenlerde el dominansı cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. 
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3.3. Üçüncü Alt Problem 

Müzisyenlerin el dominansı üniversiteler arasında farklılık göstermekte 
midir? 

Tablo 8: Üniversiteler Arası El Dominansı Farklılıkları 

El Dominansı 
Samsun 
OMÜ 

Ankara 
GÜ 

Denizli 
PAÜ 

Balıkesir 
BAÜ 

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
Kuvvetli Sağlak 31 38,3 28 43,8 53 49,1 14 23,3 
Zayıf Sağlak 39 48,1 29 45,3 42 38,9 40 66,7 
Her İki Elli 7 8,6 4 6,3 4 3,7 2 3,3 
Zayıf Solak 4 4,9 0 0 5 4,6 3 5,0 
Kuvvetli Solak 0 0 3 4,7 4 3,7 1 1,7 

Toplam 81 100 64 100 108 100 60 100 

Tablo 8 incelendiğinde müzisyenlerin el dominansının üniversiteler 
arasında çok anlamlı farklılıklar göstermediği anlaşılmaktadır. Ancak bunu 
karşın Şekil 1 bize daha anlaşılır veriler sunulmaktadır. 

 

Şekil 1: Üniversiteler Arası El Dominansı Farklılıkları 

Şekil 1’den lateralizasyon dağılımının bütün üniversitelerde ve her durumda 
paralel dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır. Ancak buna karşın kuvvetli ve zayıf 
sağlakların dağılımı Samsun-OMÜ, Ankara-GÜ ve Denizli-PAÜ’de paralel ve 
yaklaşık değerler gösterirken, Balıkesir-BAÜ’de diğer üniversitelerden farklı 
olarak kuvvetli sağlakların oranının oldukça düşük (% 23,3) ve zayıf sağlakların 
oranında oldukça yüksek olduğu (% 66,7) görülmektedir. Bu ayrıca 
araştırılması gereken bir durumdur.  
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3.4. Dördüncü Alt Problem 

El dominansı çalgılara göre farklılık göstermekte midir? 

Çalgılara Göre El Dominansı
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Şekil 2: Çalgılara Göre El Dominansı Farklılıkları 

Şekil 2’ye bakıldığında lateralizasyon dağılımının çalgılara göre büyük 
farklılıklar göstermediği ve hatta paralellik gösterdiği görülmektedir. Bütün 
çalgılarda zayıf sağlaklık oranının diğerlerinden yüksek olduğu göze 
çarpmaktadır. Yine aynı grafikten kuvvetli solaklık durumunun en çok flüt 
çalanlarda olduğu görülmektedir. Buradan flüt çalan müzisyenlerde 
lateralizasyonun; zayıf sağlaklıktan kuvvetli solaklığa doğru değişime uğradığı 
sonucu çıkarılabilir. Başka bir deyişle flüt çalmanın zayıf sağlakların el 
tercihini kuvvetli solaklık yönünde etkilediği söylenebilir. Çalgılara göre el 
dominansı değerleri Tablo 9’da topluca görülmektedir.  

Tablo 9: Çalgılara Göre El Dominansı Farklılıkları 

El Dominansı 
Keman Viyola Çello Gitar 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Kuvvetli Sağlak 45 47,9 17 40,5 6 22,2 17 38,6 

Zayıf Sağlak 43 45,7 18 42,9 18 66,7 20 45,5 

Her İki Elli 3 3,2 5 11,9 2 7,4 2 4,5 

Zayıf Solak 0 0 2 4,8 0 0 5 11,4 

Kuvvetli Solak 3 0 0 0 1 3,7 0 0 
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Toplam 94 100 42 100 27 100 44 100 

El Dominansı 
Flüt Bağlama Şan Diğer* 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Kuvvetli Sağlak 16 36,4 11 37,9 3 27,3 11 50 

Zayıf Sağlak 20 45,5 16 55,2 7 63,6 8 36,4 

Her İki Elli 1 2,3 1 3,4 0 0 3 13,6 

Zayıf Solak 4 9,1 0 0 1 9,1 0 0 

Kuvvetli Solak 3 6,8 1 3,4 0 0 0 0 

Toplam 44 100 29 100 11 0 22 0 

* Klarnet, Ud, Kanun 

3.5. Beşinci Alt Problem 

Değişik çalgılarda el dominansı değerleri nelerdir? 

Burada öncelikle belirtilmesi gereken nokta araştırmaya katılan 
müzisyenlerin tamamının piyano çalmakta olduğudur. Bu nedenle aşağıdaki 
grafiklerde piyano ayrıca kapsanmamıştır. Piyano dışındaki çalgılara 
baktığımızda ise her bir çalgı için lateralizasyon değerleri aşağıdaki gibi 
bulunmuştur. (Bkz. Şekil 3): 

 Keman; % 48’i kuvvetli sağlak, % 46’sı zayıf sağlak, %3’ü ise her iki ellidir. 

 Viyola; % 41’i kuvvetli sağlak, % 43’ü zayıf sağlak, %12’si ise her iki elli 
ve %5’i zayıf solaktır. 

 Çello; % 22’si kuvvetli sağlak, % 68’i zayıf sağlak, %7’si her iki elli ve %4’ü 
kuvvetli solaktır.  

 Flüt; % 36’sı kuvvetli sağlak, % 46’sı zayıf sağlak, %2’si her iki elli ve %9’u 
zayıf solak ve % 7’si de kuvvetli solaktır.  

 Gitar; % 39’u kuvvetli sağlak, % 46’sı zayıf sağlak, %4’ü her iki elli ve %11’i 
de zayıf solaktır.  

 Bağlama; % 38’i kuvvetli sağlak, % 55’i zayıf sağlak, %3’ü her iki elli 
ve %3’ü de kuvvetli solaktır. 

 Şan; % 27’si kuvvetli sağlak, % 64’ü zayıf sağlak ve %9’u da zayıf solaktır. 

 Klarnet, Ud ve Kanun; % 50’si kuvvetli sağlak, % 36’sı zayıf sağlak, %14’ü 
de her iki ellidir. 
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Flüt Çalanlarda El Dominansı 
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Şekil 3: Değişik Çalgılarda El Dominansı Değerleri 
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Görüleceği üzere çello çalanlar ile şancıların lateralizasyon durumu oldukça 
şaşırtıcı biçimde benzerlik ve paralellik göstermektedir. Ancak bunun kaynağı 
bilinmemektedir. Ayrıca flüt çalanlarla gitar çalanlarda solaklık oranının diğer 
çalgılara göre yüksek olduğu da mutlaka belirtilmesi gereken başka bir noktadır. 
Bu bulgulardan çello çalanlar ile şancıların kuvvetli sağlaklık yönünden zayıf 
sağlaklığa doğru etkilendikleri, flüt çalanlar ile gitar çalanların ise sağlaklık 
yönünden solaklığa doğru etkilendikleri sonucu çıkarılabilir.  

SONUÇ 

Araştırmanın giriş bölümünde insanların %90’ının sağlak el %10’unun ise 
solak olduğundan söz edilmişti. Bu konuyla ilgili literatür incelendiğinde 
Arnet’in 1972’de yapmış olduğu bu saptamanın günümüzde de hâlen geçerliği 
koruduğu rahatça söylenebilir. Türkiye’de daha çok hekimlerce yapılan el 
dominansı belirleme araştırmalarında denek grubunun sayısal olarak yüksek 
olmaması da dikkat çekicidir. Bu araştırmada 313 müzik lisans öğrencisinin el 
dominansı Oldfield Anketi kullanılarak belirlenmiştir.  

 

Şekil 4: Müzisyenlerde El Dominansı 

Sonuç olarak müzisyenlerin % 40,2’si kuvvetli sağlak, % 48’i zayıf 
sağlak, % 5,4’ü her iki elli, % 3,8’i zayıf solak ve % 2,6’sı da kuvvetli solaktır 
(Şekil 4.). Bu sonuçlar daha da genellendiğinde müzisyenlerin % 88,2’sinin 
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farklılıklara rastlanmamıştır. Ancak Balıkesir Üniversitesi’nde zayıf 
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Lateralizasyon çalgılar açısından ele alındığında; kuvvetli sağlaklık oranının 
en düşük olduğu çalgı çellodur ve bunu şancılar izlemektedir. Zayıf sağlaklık 
oranı en yüksek çalgı çellodur ve bunu yine şancılar izlemektedir. Solaklık oranı 
en yüksek çalgı ise flüt çalgısıdır ve bunu gitar izlemektedir. Bu veriler göre 
viyolonsel çalmanın, kişileri kuvvetli sağlaklık yönünden zayıf sağlaklığa doğru 
etkilediğini, flüt ve gitar çalmanın da kişileri sağlaklık yönünden solaklık 
yönüne doğru etkilediği söylenebilir.  

Yukarıdaki verilere göre müzisyenlerde serebral lateralizasyon bakımından 
sol hemisferin baskın olduğu düşünülebilir. Ancak buna karşın sağ hemisferin 
de özellikle müzikle ilgili konularda yoğun biçimde işlevsel olduğu hatırdan 
çıkarılmamalıdır. 
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EK I 

Müzisyenlerde Serebral Lateralizasyon ve El Dominansini Belirleme 
Anketi 

 (Lütfen kendinize en uygun seçeneğin içini doldurunuz) 
Cinsiyetiniz: O K O E 

Doğum Tarihi (Yıl):  

Çalgınız : 

Çalgı çalma süreniz (Yıl): 

 
  Daima 

Sol el 
ile (1) 

Genellikle
Sol el ile 

(2) 

Her iki 
el ile  
(3) 

Genellikle 
Sağ el ile 

(4) 

Daima  
Sağ el ile 

 (5) 

1 Yazı yazma O O O O O 

2 Resim yapma O O O O O 

3 Top veya taş atma O O O O O 

4 Makas tutma O O O O O 

5 Diş fırçalama O O O O O 

6 Bıçak tutma O O O O O 

7 Çatal tutma O O O O O 

8 
Kürek sapı tutma (altta 
kalan el) 

O O O O O 
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9 Kibrit çakma O O O O O 

10 Bir kutunun kapağını açma O O O O O 

11 Topa ayakla vurma O O O O O 

12 
Anahtar deliğinden tek 
gözle bakma 

O O O O O 

13 
Çok hafif sesi tek kulakla 
dinleme 

O O O O O 

14 Tek ayakla sıçrama O O O O O 

15 

Çalgı çalmada  
–Yaylılarda; arşe tutulan el 
 –Bağlama, gitar vb; 

tezene/pena tutulan el 
–Nefeslilerde tutuş yönü ya 

da alttaki el 

O O O O O 

Ailenizde solak var mı? O Evet O Hayır 

Anketi cevapladığınız için teşekkürler. Elde edilen bulgular sadece bilimsel 
amaçlarla kullanılacaktır. 

Mayıs 2007-Doç.Dr.Süleyman Tarman  

http://www.muzikegitimcileri.net 
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TÜRK MÜZİĞİ TERMİNOLOJİSİNDE  
YOZLAŞMA/ÖRNEK OLAY ANALİZİ: ŞARKI FORMU 

TOHUMCU, Ahmed 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Türk müziği tarihi, başlangıcından günümüze kadar çeşitli evreler 
geçirmiştir. Bu evrelerin en önemli belirleyici unsurlarından biri de şüphesiz 
Türk müziği beste formlarıdır. Bu formlar, Türk müziği tarihinde eserlerin 
besteleniş şekillerinin ve yapılarının bilinmesi açısından çok önemlidir. Türk 
müziği beste formları içerisinde en fazla kullanılan tür olma özelliğini taşıyan 
form ise şarkı formudur. Şarkı formu bu yönüyle diğer formlardan ayrı bir önem 
taşımaktadır. Başlangıcından itibaren farklı şekillerde karşımıza çıkan şarkı 
formu, zamanla diğer Türk müziği formlarından daha yaygın biçimde 
kullanılmaya başlanmış ve özellikle 19. yüzyıldan itibaren sözlü eser beste 
formlarında en fazla kullanılan tür olmuştur. 

Geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanan şarkı formunun tarihsel sürecine 
baktığımızda, bu formun başlangıcından itibaren çeşitli şekillerde kullanıldığı 
görülmektedir. Özellikle 19. yüzyılda Türk toplumunda başlayan batılılaşma 
hareketinin etkisi ile başta Hacı Arif Bey olmak üzere Türk müziği 
bestekârlarının yalnızca şarkı formunda eserler bestelemesi, büyük formlara 
göre öğrenilmesi daha kolay ve sade olan bu formun halk tarafından da tercih 
edilmesi, böylelikle gelenekten gelen ve “Fasıl” denilen toplu icra şeklinin 
yapısında yer alan büyük formların yerlerini sadece şarkı formuna bırakması 
gibi sebeplerle, şarkı formunun 19. yüzyıldan itibaren en çok kullanılan form 
hâline geldiği görülmektedir.  

20. yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte günümüze baktığımızda ise, her türlü 
melodi ve form şarkı olarak tanımlanmış ve şarkı, bir form olma özelliğini 
kaybetmiştir. “Şarkı” kelimesi, anlam ve uygulama alanı bağlamında 
değişiklikler göstermiş, bu nedenle terminolojik açıdan çoğunlukla 
karıştırılmıştır. Popüler müzik piyasası başta olmak üzere Türkiye’de icra edilen 
tüm müzik eserleri, formları ne olursa olsun “şarkı”; tüm ses icracıları ise icra 
ettikleri müzik türü ve icra ettikleri beste formu ne olursa olsun “şarkıcı” olarak 
nitelendirilmiş ve “şarkı” kelimesi bahsedilen sebeplerden dolayı yanlış 
kullanılarak müzik terminolojisinde yozlaşmaya ve kirlenmeye sebep olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Şarkı, form, yozlaşma, terminoloji. 
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GİRİŞ 

Haviland, bir kültüre ait müziği incelemek için melodi, ritim ve form gibi 
fonksiyonların bilinmesi gerektiğini söyleyerek müzik formlarının kültürel 
açıdan önemini belirtmiştir. (Haviland, 2002; 452) Biçim, şekil anlamında 
kullanılan form, her sanat dalında bir eserin dış görünüş veya yapısal özelliğinin 
yanı sıra, o eserin ait olduğu toplumun kültürel özelliklerini de ifade eder.  

Dünya üzerindeki pek çok müzik türü gibi Türk müziği de ait olduğu 
toplumdaki kültürel değişmelere paralel olarak birtakım dönemler geçirmiştir. 
Bu dönemlerin analiz edilmesinde en önemli ve gerekli unsurlardan biri de 
şüphesiz Türk müziği beste formlarıdır. Türk müziği tarihinde dini formların 
yanı sıra, çeşitli din dışı beste formları da kullanılmıştır. Bu formların sözlü 
olanları Kâr, Kârçe, Kâr-ı Nâtık, Beste (Murabba), Ağır Semai, Yürük Semai 
gibi büyük ve Şarkı, Türkü gibi küçük beste formları; çalgısal olanları ise Pîşrev 
(Peşrev), Saz Semaisi, Sirto, Longa gibi beste formlarıdır. Bu formlar, Türk 
müziği tarihinde eserlerin besteleniş şekillerinin ve yapısal özelliklerinin 
bilinmesi açısından çok önemlidir.  

Türk müziği beste formları içerisinde en fazla kullanılan form ise şarkı 
formudur. Şarkı formu bu özelliği ile diğer formlardan ayrı bir önem 
taşımaktadır. Şarkı formu, Türk toplumunda meydana gelen kültürel 
değişimlerin de etkisiyle, zaman içerisinde diğer Türk müziği formlarından daha 
yaygın biçimde kullanılmaya başlanmış ve özellikle 19. yüzyıldan itibaren sözlü 
eser beste formları içerisinde en fazla kullanılan form olmuştur. 

“Şarkı” terimi özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkçede 
anlam kaymasına ve genişlemesine uğrayarak insan sesi ile söylenen her türlü 
ezgi, müzik parçası veya melodi, şarkı olarak nitelendirilmiş, ifade edilmiştir. 
Bunun daha da ötesinde, bütün Türk müziği formlarının yanı sıra Avrupa klasik 
müzik formları ve popüler müzik formları da şarkı olarak tanımlanmıştır. Ses 
icracıları ise icra ettikleri müzik türü ve icra ettikleri beste formu ne olursa 
olsun “şarkıcı” olarak nitelendirilmiştir. İngilizcede genel anlamda bütün küçük 
sözlü beste formlarının karşılığı olarak kullanılan song, Almancada ve 
Fransızcada bir formu tanımlamak için kullanılan lied ve chanson terimlerinin 
de Türkçedeki karşılığı olarak şarkı kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. 
Bahsedilen bu kullanımların sonucunda, aslında Türk müziği terminolojisinde 
bir form ismi olarak kullanılan şarkı terimi soyunun özelliklerini kaybederek 
Türk müziği terminolojisi ve hatta kültüründe yozlaşmaya neden olmuştur. 

Şarkı teriminin bahsedilen şekilde kullanım nedenleri ile ilgili olarak, şarkı 
formunun tarihsel sürecinde 18. yüzyıl ve sonrası dönemi ile ilgili mevcut 
bilgilerden çok, bu formun önceki dönemlerde geçirdiği evreler daha fazla 
önem taşımaktadır. Çünkü bu konuda yapılmış bilimsel çalışma sayısının yeterli 
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olmaması sebebiyle 18. yüzyıl öncesindeki şarkı formunun yapısal, müziksel ve 
sosyal temellerle değişimi hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. 

Türk müziği tarihi içerisinde şarkı formunun kullanımına ilişkin tespit 
edilebilmiş en eski zaman dilimi 16. yüzyıl olmakla beraber, bu yüzyılda Türk 
müziğinde kullanılan beste formları içerisinde şarkı formunun varlığına ve 
özelliklerine dair mevcut belgeler yabancı gezgin ve gözlemcilerin 
tespitlerinden öteye gidememektedir. Örneğin; 18. yüzyılda Türk müziği 
gözlemcilerinden Antoine Murat’ın Essai de’un traite sur la melodie orientale 
ou Explication du Systeme, des Modes et des mesures de la Musique Turque 
( Doğu Ezgisi Üstüne Bir İnceleme Denemesi Yahut Türk Müziğinin Makam ve 
Usûl Sisteminin Açıklaması) adlı incelemesi, yeğeni August Ritter von 
Adelburg tarafından Einiges über die Musik der Orientalen, insonderhait über 
das dominirende persisch-türkische Tonsystem adlı makaleler dizisinde 
yayınlanmış ve bu metinde ses, makam ve usûl sistemi dışında, Türk müziğinin 
18. yüzyıl sonlarından daha önceki dönemleriyle ilgili bazı bilgilere de yer 
verilmiştir. Metinde yer alan ve Yavuz Sultan Selim döneminden önce 
kullanılan beste şekilleri konusunda aktarılan bilgiler önem taşımaktadır. 
Murat’ın 18. yüzyılda aktardığı bu bilgilere göre, Yavuz Sultan Selim dönemine 
(1512–1520) kadar müzikte şu üç beste şekli vardı: Türkî, Şarkî ve Türkmânî. 
Metinde ayrıca bu formların özelliklerinden bahsedilmiş ve şarkî formu için 
şunlar söylenmiştir: “Şarkî (Türkî’ye göre) daha üstün bir beste şekliydi. Gene 
aşk konusunun işlendiği şarkîlerin güfteleri önemli şairlerden seçilirdi. Bu 
eserlerin ezgileri de çok sanatlı bir üslupla bestelenirdi.” (Aksoy, 1994; 171)  

17. yüzyılda ise şarkı formunun kullanıldığına dair elimizdeki en önemli 
kaynaklar yazma eserlerdir. Bunlardan biri olan ve Evliya Çelebi’nin yazdığı 
seyahatnamede Sultan IV. Murat döneminde (1623-1640) kullanılan müzik 
formları arasında şarkı formu da yer almaktadır, ancak şarkı formunun yapısal 
özellikleri ile ilgili bir bilgiye rastlanmamaktadır. (Kahraman, 2004; 204) 
Yazma eserler içerisinde bilinen en önemli ve eski güfte mecmualarından biri 
olan ve Hafız Post (ö. 1693) tarafından 17. yüzyılda yazılan güfte mecmuasında 
da beste, semai ve şarkı formunda bine yakın eserin güftesi yer almaktadır. 
(İhsanoğlu, Şeşen, Gündüz ve Bekar, 2003; 80) Bu eser şarkıların güfte, yani 
şiir özelliklerinin bilinmesi açısından önemlidir. Bir diğer önemli eser ise Ali 
Ufkî tarafından 17. yüzyılda yazılan Mecmûa-i Sâz ü Söz isimli mecmuadır. Bu 
mecmuada ise 16. ve 17. yüzyıllara ait 544 sözlü ve çalgısal eser Avrupa porteli 
müzik yazısının Türk müziğine uyarlanmış şekli diyebileceğimiz bir nota 
sistemi ile yer almaktadır. Bu açıdan Mecmûa-i Sâz ü Söz, günümüze ulaşabilen 
en eski eserleri ihtiva ettiği için ayrı bir önem taşımaktadır. Mecmûa-i Sâz ü 
Söz’de yer alan ve toplam 11 beste formuyla bestelenmiş 544 eser içerisinde 
dört adet de şarkı formu vardır. Cevher’in bu konudaki tespitlerine göre 
Mecmûa-i Sâz ü Söz’de şarkı olarak isimlendirilmiş dört eserin notası 
bulunmasına karşın, ayrıca şarkı olarak belirtilmiş ve sadece sözleri yazılmış bir 
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eser daha bulunmaktadır. Ancak bu örneklerin hiçbiri bir form olacak ortak 
özellik taşımamakla birlikte, sözlerinin yapısı eserde yer alan bir diğer form 
olan türküyle tamamen aynıdır. Bahsedilen şarkıların ezgi yapılarında da ayrı 
özel bir durum görülmemektedir. (Cevher, 2003; 51)  

Mecmûa-i Saz ü Söz kadar önemli bir diğer yazma eser de Kantemiroğlu 
(ö.1723) tarafından yazılan ve Türk müziği teorisinin yanı sıra 17. yüzyıla ait 
eserlerin Kantemiroğlu harf yazısıyla yer aldığı Kitabu İlmi’l Musiki ala vechi’l-
Hurûfat (Musikiyi Harflerle Tesbit ve İcra İlminin Kitabı) adlı eseridir. Bu 
kaynakta yer alan toplam 355 eser yalnızca peşrev ve saz semaisi beste 
formunda yazılmıştır. Ancak eserler arasında şarkı formu olmamasına rağmen, 
Kantemiroğlu kitabında şarkının tarifini vermiştir. Bu tarif belki de ilk şarkı 
tarifidir ve elimizde örnek eser olmasa da o dönemdeki şarkı formunun yapısal 
özelliklerini vermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kantemiroğlu’nun 
şarkı tarifi şu şekildedir: 

“Şarkı, altı veya sekiz beyitli olabilir. Yalnız Devr-i Revan ve Sofyan’dan 
başka usûllerle bestelenemez. Şarkı’nın bir beyti zemin’i, bir beyti de Miyân-
Hâne’yi meydana getirir. Üçüncü beyit ise ilk beyitle aynı beste terkîbine 
sahiptir. Böylece sonuna kadar bir beyit Zemîn ve bir beyit Miyân-Hâne 
şeklinde okunup gider.” (Tura, 2001; 186) 

Bu tariften de anlaşılacağı gibi Kantemiroğlu’na göre şarkı, beyit esasına 
göre oluşan ve her beyitin sırasıyla önce zemin, sonra miyan-hane şeklinde 
okunduğu bir yapı gösteriyordu. 

18. yüzyıla kadar şarkı formunda eser besteleyen bestekârların isimleri 
hakkında bilgilerimiz maalesef kısıtlıdır. Bunun sebebi de o dönemde eserlerin 
meşk usulü denilen usta-çırak ilişkisiyle öğrenilmesi ve aktarılması, dolayısıyla 
müzik yazısıyla ifade edilmemiş bu eserlerin günümüze ulaşamamış olmasıdır. 
Gerçi bahsetmiş olduğumuz isimlerden Ali Ufkî ve Kantemiroğlu, kendi 
dönemlerindeki eserleri günümüze aktarmak adına çalışmalarda bulunmuşlardır, 
ancak bunlar da daha önceki dönemler için yeterli olamamıştır. 18. yüzyıl 
sonrasındaki Türk müziği repertuarı ise Nâyi Osman Dede, Nasır Abdülbaki 
Dede, Hamparsum gibi isimlerin geliştirdiği müzik yazıları sayesinde 
günümüze ulaşabilmiştir. Bahsedilen bu çalışmalar aracılığıyla, şarkı formunun 
18. yüzyıldan sonra az da olsa açık bir biçimde Türk müziği repertuarında yer 
aldığı görülmektedir.  

18. yüzyılda Türk müziği bestekârlarının büyük formların yanında artık şarkı 
formunu da kullandıkları gözlemlenebilir. Bu bestekârlardan özellikle Tanburi 
Mustafa Çavuş (ö.?) şarkı formunun en güçlü öncülerinden kabul edilmektedir. 
Bu görüşün sebebi ise Tanburi Mustafa Çavuş’un yaşadığı devrin müzik 
anlayışına uymayarak bir adet büyük formda eser dışında tamamen şarkı 
formunda eserler bestelemesi (Özalp, 1986; (1), 182) olabilir.  
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Bu dönemde şarkı, Divan edebiyatında, bestelenmek için dörtlükler 
biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan ve murabbaya benzeyen şiir biçimi 
olarak da karşımıza çıkmaktadır. Klasik şarkı oluşumu ve gelişimi ise özellikle 
18. yüzyılın önde gelen divan şairlerinden Nedim’in (ö.1730) şiirlerinde 
görülmektedir. Daha sonrasında Şeyh Galip (ö.1798), Enderunlu Fazıl (ö.1810) 
ve Enderunlu Vasıf (ö.1824) gibi tanınmış şarkı şairleri bestelenmek üzere 
şarkılar yazmayı sürdürmüşlerdir.  

19. yüzyılda ise şarkı formunun artık vazgeçilemez bir beste formu olduğu 
ve bu yüzyılda yaşayan bütün bestekârların şarkı formunda eser besteledikleri 
görülmektedir. Özellikle Sultan III. Selim (ö.1808), Sultan II. Mahmud (ö.1839), 
Şakir Ağa (ö.1840), Hamamizade İsmail Dede Efendi (ö.1845), Hacı Ârif Bey 
(ö.1884), Medenî Aziz Efendi (ö. 1895), Şevki Bey (ö.1891) ve Mahmud 
Celaleddin Paşa (ö.1899) gibi önemli şarkı bestekârları bu formun giderek 
yaygınlaşmasında büyük rol oynamışlardır.  

18. yüzyıl başlarından Hacı Ârif Bey’e kadar geçen zaman diliminde şarkı 
formunun yapısal özelliklerinin değişiklikler gösterdiği görülmektedir. Bu 
dönemde şarkılar aruz ve hece vezninin çeşitli kalıpları ile yazılmış ve murabba 
denilen dört mısralı, muhammes denilen beş mısralı, müseddes denilen altı 
mısralı, müsebba denilen yedi mısralı ve müsemmen denilen sekiz mısralı 
bentlerle bestelenmiştir. Ritimsel açıdan ise şarkıların küçük usullerin yanında, 
26 zamanlıya kadar olan bazı büyük usullerle de bestelendiği görülmektedir. 

Şarkı formunun değişkenlik gösteren yapısını klasik bir şekle dönüştüren ise, 
19. yüzyılın ve hatta Türk müziği tarihinin en önemli şarkı bestekârı olan Hacı 
Ârif Bey’dir. Bestelediği şarkılarla Türk müziğinde yeni bir dönem başlatan 
Hacı Ârif Bey’le birlikte şarkı formu yeni bir kimlik kazanmış ve bestecilerin en 
çok kullandıkları form olmuştur. Şarkı formunun Hacı Ârif Bey’le klasikleşen 
yapısı ise şu şekildedir: Öncelikle 10 zamanlıya kadar olan küçük usullerle 
bestelenen şarkıların güfteleri genellikle dört mısralı yani murabba olan 
şiirlerden oluşur. Şiirin ilk mısrası “zemin” adını alır. Bu kısım esas makamın 
temel özelliklerinin gösterildiği kısımdır. İkinci mısra ise “nakarat” adını alır ve 
bu kısımda yakın makam geçkileri yapılabilmekle birlikte, sonda mutlaka esas 
makam ile karar verilir. Üçüncü mısra “meyan” adını alır ve bu kısımda da 
makam geçkileri yapılır ve esas makam dizisi genişletilir. Son mısra ise ikinci 
mısra ile aynı özellikleri taşır ve yine “nakarat” adını alır. 

Şarkı formunun 19. yüzyıldan sonra en çok kullanılan beste formu olmasının 
sosyolojik ve kültürel açıdan çeşitli sebepleri vardır. Öncelikle 18. ve 19. 
yüzyıllarda Osmanlı toplumuna baktığımızda, batılılaşma veya başka bir deyişle 
modernleşme etkisi görülmektedir. 19. yüzyılda ise Tanzimat Fermanı’nın 
imzalanması Türk toplumunda sosyo-kültürel açıdan bir değişim süreci 
başlatmış ve toplumda, 18. yüzyıl başlarında Avrupa’da yeni bir uygarlık 
doğduğu, buna uymanın gerekli olduğu ve yapılacak düzenlemelerin buna uyma 
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zorunluluğu olduğu düşüncesi meydana gelmiştir. Bu düşünceyle başlayan ve 
Lale devri adıyla anılan dönemde, müzik ve eğlencenin hâkimiyeti yanı sıra, 
Batı’ya açılma çabası da görülmektedir. 18. yüzyıl sonlarına doğru ise III. 
Selim’in bazı yapısal reformları müzik alanında da kendisini göstermiş ve batı 
müziği çalgıları Türk müziğine girmeye başlamıştır. II. Mahmut tarafından 
mehter takımının kaldırılıp onun yerine batı tarzı askeri bando niteliğini taşıyan 
Mızıka-i Hümayun’un kurulması ile Türk müziği ve batı müziğinin her açıdan 
bir arada olduğu bir döneme girilmiştir. Şöyle ki, Mızıka-i Hümayun’da 
geleneksel müziğin sürdürülmesinin yanında batı tarzı müzik yapılıyor, bir 
yanda fasıl ve müezzinler topluluğu, bir yanda bando ve orkestralar ile müzik, 
alafranga ve alaturka olarak ikiye ayrılıyordu. Ayrıca artık halk arasında da 
hâkim olan batı hayranlığı ve tutkusu, batı müziğine olan ilgiyi de iyice 
arttırmıştı. (Kaygısız 2000; 162-167) İşte Hacı Ârif Bey’in yaşadığı ve 
böylesine bir batı hakimiyetinin yaşandığı dönemde şarkı formu, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu sosyal, siyasal ve kültürel değişimin ve 
dolayısıyla yenileşmenin müzikteki karşılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
dönemde yenilikler arayan halk da, büyük formlara göre daha sade ve 
öğrenilmesi daha kolay olan bu forma büyük ilgi göstererek onun 
popülerleşmesini sağlamıştır.  

Şarkı formunun 19. yüzyıldan itibaren popülerleşmesiyle birlikte “Fasıl” 
denilen ve aynı makamda değişik formlardaki eserlerin bir arada icra edildiği -
gerek Osmanlı sarayında gerek saray dışında oldukça popüler olan- geleneksel 
toplu icra biçiminin yapısı da değişmiştir. Önceleri Kâr, Beste, Ağır Semai, 
Yürük Semai gibi büyük formda eserlerden oluşan fasıllar, 19. yüzyıl 
ortalarından itibaren yalnızca şarkı formunun hâkim olduğu bir şekle 
dönüşmüştür. Bu sebeple, şarkı formunda bestelenen eserlerin sayısı da Türk 
müziği repertuarına zengin fasıllar kazandırabilmek amacıyla özellikle 20. 
yüzyıl başlarından itibaren hızla çoğalmıştır. Bu dönemde şarkı formunun 
yapısındaki değişiklik ise, fasıllardaki şarkıları birbirine bağlamak için 
aranağme denilen çalgısal bölümlerin forma eklenmesidir. 

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarını kapsayan dönemde artık bütün 
bestekârların yalnızca şarkı formunda eserler bestelediği görülmektedir. Ancak 
20. yüzyıl başlarında sayısı hızla çoğalan klasik formdaki şarkıların yanı sıra, 
özellikle 1930’lu yıllardan başlayarak geleneksel şarkı şekline uymayan, 
bölümler arasında denge bulunmayan, hatta şiir açısından şarkı formundan 
ayrılan eserler bestelenmeye başlanmış ve bu tür eserlere “Fantezi Şarkı” 
denmiştir. (Özalp, 1992; 22) 

Fantezi şarkıların yanı sıra, II. Dünya Savaşı yıllarında yani 1940’lardan 
sonra Türkiye’de Avrupa ve Amerikan filmlerinin yerini özellikle Mısır ve 
diğer Arap ülkelerinin filmlerine bırakmasıyla birlikte artık tamamen ihtiyaca 
yönelik şarkılar bestelenmeye başlanmıştır. Bunun sebebi de filmlere Türkçe 
dublaj yapılırken sözlü müzik eserlerinin yerine Türkçe eserlerin monte 
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edilmesi zorunluluğunun doğması ve bunun sonucunda da bir film müziği 
akımının başlamasıdır. Yabancı filmlerde yer alan müziklerin süre olarak uzun 
olması sebebiyle yerlerine konulan Türkçe şarkıların da süre olarak daha uzun 
olması için daha uzun şarkı sözlerine ihtiyaç duyulmuş ve sonuçta hiçbir açıdan 
klasik şarkı formuna uymayan yeni bir form ortaya çıkmıştır. 

20. yüzyılla birlikte başlayan bu fantezi şarkı ve film şarkısı akımı ile pek 
çok bestekâr klasik şarkı formunu terk ederek bu formda eserler bestelemişlerdir. 
Bu bestekârların en önemlilerine Sâdeddin Kaynak ve Münir Nureddin Selçuk 
gibi isimler örnek olarak verilebilir.  

20. yüzyılla birlikte günümüze gelindiğinde ise şarkı formunun özellikle 
fantezi ve film şarkısı akımları sebebiyle klasik yapısını kaybederek daha 
serbest bir yapı kazandığı ve artık beste formu olma özelliğinin kaybolduğu 
görülmektedir. Bu nedenle klasik besteleniş şekli kaybolan şarkı formu, otuzdan 
fazla şekli olan bir yapıya dönüşmüş, şarkılar da kendi arasında fantezi şarkılar, 
film şarkıları gibi şekillerde ve hatta daha ileri bir boyut kazanarak Akdoğu’nun 
çalışmasında olduğu gibi çocuk ve gençlik şarkıları, fasıl şarkısı, solo şarkı, 
piyasa şarkısı ve eğlence şarkısı şeklinde sınıflandırılmıştır. ( Bkz. Akdoğu; 
1997) 

Görüldüğü gibi 16. yüzyıldan itibaren bir beste formu olarak Türk müziği 
terminolojisi içerisinde yer alan şarkı, 18. yüzyıldan itibaren gelişerek 19. 
yüzyılda Hacı Arif Bey ile klasik bir yapı kazanmış ve 20. yüzyılın ilk yarısına 
kadar bu yapısını korumuştur. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte 
günümüze baktığımızda, her türlü melodi ve beste formu şarkı olarak 
tanımlanmıştır. Bunun sebebi de 20. yüzyılda Türk müziği bestekârlarının 
sadece şarkı formunu kullanması, tek kullanılan form olarak “şarkı” teriminin 
halk arasında ve basın-yayın organlarında çok sık kullanılması, yeni yetişen 
jenerasyonun sadece şarkı formunu tanıyıp diğer formlara yabancı kalması, 
dolayısıyla şarkı teriminin Türk halkı tarafından insan sesi ile söylenen her türlü 
ezgi, müzik parçası veya melodi olarak algılanması ve anlamlandırılmasıdır. 
Fasıllarda yalnızca şarkı formunun kullanılması ve ses icracılarının artık sadece 
popüler şarkılar icra etmesi gibi nedenlerle bütün ses icracıları da “şarkıcı” 
olarak isimlendirilmiş ve tanımlanmıştır. Diğer dillerde ve dolayısıyla 
kültürlerde kullanılan terimler de, örneğin İngilizce’de song, Almanca’da lied 
ve Fransızca’da chanson terimlerinin karşılığı olarak da şarkı kelimesi 
kullanılmaya başlanmıştır.  

Sonuç olarak 20. yüzyılın ikinci yarısında topluma hakim olan popüler 
müzik kültürünün ve küreselleşmenin de etkisiyle şarkı terimi Türkçede anlam 
kayması ve genişlemesine uğrayarak dünya üzerindeki bütün müzik eserleri 
form ayırmaksızın şarkı olarak nitelendirilmiş, bütün ses icracıları şarkıcı olarak 
tanımlanmış ve Türk müziğinin en çok kullanılan formu olan şarkı, terminolojik 
açıdan yozlaşmaya uğrayarak bir form olma özelliğini kaybetmiştir. Şarkı 
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teriminin bahsedilen şekillerde kullanımı sonucunda Türk müziği 
terminolojisinin yanı sıra kültürü de yozlaşmaya uğramış ve Türk müziği 
eğitimi, icrası ve araştırmalarında kavram karmaşasına sebep olmuştur. 
Bahsedilen karmaşanın önlenebilmesi için ise “Şarkı” terimi özel bir form ismi 
olarak algılanmalı, bunun için de form kavramı ve Türk müziğinde kullanılan 
diğer beste formları hakkında daha bilinçli nesiller yetiştirilmelidir.  
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ÖRNEK OLAY ANALİZİ: AHIRKAPI ROMANLARI’NDA DİL, 

MÜZİK VE KİMLİKSEL SUNUM İLİŞKİSİ* 
TOHUMCU, Zeynep Gonca Girgin 

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 
Bu çalışma, İstanbul’un Avrupa yakasındaki Roman mahallelerinden biri 

olan Ahırkapı’daki, kültürel ve müzikal yaşam üzerine yapılmış bir alan 
araştırmasından elde edilen verilerden oluşmaktadır. Ahırkapı Romanları 
(yaklaşık 30 hane), –Selanik Kavala bölgesinden– 1923 yılında Türk-Yunan 
nüfus mübadelesi aracılığıyla ilk olarak Trakya’ya, 40’lı yıllarda ise Ahırkapı 
semtine gelmişlerdir. Ahırkapı Romanlarının, zaman içerisinde şekillenen yarı 
asimile pozisyonları ve bu bağlamda gelişen kimlik fenomeni, onların sosyal 
doku içerisindeki kritik yerlerini belirleme konusunda kılavuz noktalardır.  

Günlük yaşamlarında pratiğini yapmadıkları, çoğunun bilmediği bir dili 
orijinal dilleri olarak kabul etmeleri ise kimliksel temsillerinin baskınlığını 
gösteren önemli örneklerden biridir. Bu ölü fakat yaşayan dil, Roman 
kimliklerini, ‘aslen Avrupalı olma’ fikrini ve bu yolla Roman olmayanların yanı 
sıra diğer Roman/Çingene gruplarından da üstün oldukları düşüncesini, ironik 
olarak ifade etmenin en önemli araçlarından biridir. Paradoksal bir durum 
olarak, mahallelinin özel (yalnızca mahallelinin bulunduğu dış dünyaya kapalı) 
alanlarda dahi Türkçe konuşmasına rağmen, ‘Batı Avrupa Roman dili’ olarak 
tanımladıkları ve yaşamlarında ‘hayali’ de olsa önemli bir yer tutan bu olay, 
dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını, bunun ötesinde toplumsal kimliğin en 
esaslı belirteçlerinden biri olduğunu da kanıtlamaktadır.  

Bir diğer taraftan günlük hayattaki iletişim süreçlerinde Türkçenin kesintisiz 
kullanılmasına karşın, Roman dilinin uygulandığı tek alan ise müzikal 
ortamlardır. Mahalle sakinlerinden kurulu Ahırkapı Büyük Roman 
Orkestrasının 2002 yılında gerçekleştirdikleri ticari albümü içerisindeki Roman 
dilinde yazılmış örnekler, kayıtların merkezini oluşturmasa da önemli bir görev 
üstlenmiştir. Kimliksel sunumun en etkin araçlarından biri olan müziğin sözel 
öğelerinin, çoğunluk olarak konuşulan bir dilin dışında farklı bir dilin gerçeğe 
dönüştürülmesi görüngüsüyle desteklenmesi, müzikal anlamdaki kimliksel 
sunumu güçlendirme hedefini de örneklendirmektedir. Ayrıca, mahallenin 
dinleyici kitle ve profesyonel müzisyenler bağlamında ayrı düşünülmesi 
gereken müzikal kültürü bu noktada bir potada toplanabilmektedir. Sonuç 
olarak çalışma, müzik ve dilin kimliksel temsillerinde, sosyal ortamlarda 
gözlemlenebilen yan-yana, fakat iç-içe olmayan eklektik yaşamın izlerini 
betimlemekte ve bu iki durumun uyumlu görüngüsünün dinamiklerini 
açıklamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Dil, kültür, müzik, kimliksel temsil.  
                                                 
* Renkli harita için bkz.: s.978. 
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ABSTRACT 

A Case Study: The Relation of Language, Music and Identical 
Representation in Ahirkapi Roma 

This study consists of a fieldwork data that is based on cultural and musical 
life of Ahırkapı, where is located in European side of İstanbul. Ahırkapı Roma 
(approximately 30 households) migrated from Kavala, Thessalonica firstly to 
Thrace by means of Turk-Greek Population Exchange in 1923, and then they 
came to Ahırkapı district in 1940s. Semi-assimilated position of Ahırkapı Roma 
that has been shaped in times, and in this context their flourishing phenomena 
of identities are the pilot points to imply their critical locus within social 
configuration.  

Their adoption an unpracticed and unknown language as their original 
language however, is an essential example of dominance of their identical 
representations. This died but live language is one of the most remarkable tools 
in order to explain the ideas of being European, of their superior position from 
other Gypsy and non-Gypsy communities, and of their Rom identities ironically. 
Paradoxically, although Ahırkapı Roma speak in Turkish –even in private (just 
for neighborhoods that is closed to outside world) mediums–, this “Western-
European Romani Language” with their expression, has an important and 
imaginary space in their life. Consequently, this event proves that language is 
not only a communication way, but also is one of the most vital indicators of 
social identity.  

On the other hand, in spite of continuous Turkish use in the processes of 
daily life communications, the unique applying area of this language is musical 
mediums. The musical examples from commercial album of “The Big Rom 
Orchestra of Ahırkapı (all members of the orchestra live in Ahırkapı)” which is 
published in 2002, do not constitute the center of recordings, but has a crucial 
role: the verbal items of music are supported by the phenomenon of coming 
down to earth of a language that differs from the official accepted one. This also 
exemplifies the aim of solidifying the identical demonstration in musical 
contexts. Furthermore, the musical culture of Ahırkapı, which should be thought 
separately as audience and as music makers, is could grouped up in one melting 
pot in this point. In conclusion, this work portrays the traces of an eclectic life 
which is side by side but unnested, and it explains the dynamics of this two 
situations’ coherent views via the identical representations of music and 
language.  

Key Words: Language, culture, music, identical representation.  
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Örnek Olay Analizi: Ahırkapı Romanları’nda Dil, Müzik ve Kimliksel 
Sunum İlişkisi 

Türkiye’de yaşayan birçok etnisiteden biri olan Çingene 1  topluluklarının 
kimliksel duruşlarını konumlandıran ve bunu ne ile nasıl ve niçin yaptıklarının 
kültürel bir analizi niteliğini taşıyan bu çalışma, Ahırkapı mahallesi 
Romanlarının gelenekleri, alışkanlıkları ve sosyal duruşları ile yarattıkları 
kültürel ve müzikal yaşamlarını, Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası üzerinden 
somutlaştırmaktadır. Bu çalışmada, –ilk cümledeki etnisite teriminden de 
anlaşılacağı gibi– Çingeneler bir etnik grup olarak kabul edilmiştir. Bu 
bağlamda, makalede öncelikle etnik/etnisite/etnik grup kavramlarının tanımsal 
ve niteliksel içerikleri üzerinde durulacak, daha sonra kültür-dil-kimlik üçgeni 
ile ilgili özet açıklamalar yapılarak alan araştırmasından elde edilen veriler bu 
kavramların müzikal kültür ile bileşkesinden ortaya çıkan saptamalarla ifade 
edilecektir.  

GİRİŞ 

Etnisite, Kültür, Dil, Kimlik  

Bazı kaynaklardaki etnik kelimesinin ilk ortaya çıkışı ile ilgili söylemlerde, 
1972 baskılı Oxford İngilizce Sözlüğü’ndeki ilk kullanımı veya bu sözcüğün 
Amerikalı Sosyolog David Riesman tarafından ilk defa 1953 yılında ortaya 
atılması referans olarak gösterilse de2, en sade ve eski içeriği ile “kafir, putperest” 
anlamına gelen etnik kelimesi, bundan çok daha önce Yunanca ethnos (ulus) 
kavramından türemiştir (Williams, 1976; 119). 14. yüzyılın ortalarından 19. 
yüzyılın yarısına kadar İngilizce’de de bu içerikle anlaşılmış, ancak bu 
dönemden sonra ırk özelliklerine de değinir bir şekilde ifadelendirilmiştir 
(Eriksen, 1993; 3-4). Fakat sözcük zaman içinde “bizden olmayanlar, ötekiler, 
dinsizler, ilkeller, bizimle aynı dini paylaşmayanlar” anlamlarında kullanılmaya 
başlanmıştır (Cornell ve Hartmann, 1998; 16). Bu dönemlerde etnik kavramını 
net bir şekilde ifade eden tanımlar gelişmemiştir: Karl Marx, etnisiteyi bir tür 
yanlış bilinç olarak değerlendirirken ve bu kavramın yerini zaman içinde başka 
ortak menfaatlere bırakacağını düşünürken, Tönnies ve Durkheim geleneği ise 
etnisiteden çok geleneksel ve modern toplum karşılaştırmaları üzerinde 
durmuşlardır. 20. yüzyılın başlarında Weber’in, etnisiteyi sınıf, itibar ve parti 
kavramları ile karşılaştırmalı olarak ele alması, biyolojik kökenleri olmakla 
birlikte ırktan da ayrıldığını belirtmesi, ortak tarih, örf ve adet gibi olgulara 
dayandırıldığına değinmesi ve bu bağlamda özel bir inanç olduğunu 

                                                 
1  Avrupa ve Amerika’daki Roma derneklerinin, ortak isim olarak önerdikleri Rom terimini 
reddeden ve kendi tercihleri olan adlarla (Lovari, Lom, Poşa, Kalo vb.) anılmak isteyen 
toplulukların varlığı, bu terimi genel anlamda kullanmayı engeller. Bu nedenle, çalışmada genel 
ifadelerde Çingene, kendini Roman olarak adlandıran Ahırkapı halkı için Roman ifadesi 
kullanılmıştır.  
2 Ayrıntılı bilgi için bkz.: T. Hylland Eriksen 1993 ve Fredrik Barth 1998.  
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vurgulaması ise kayda değer bir gelişmedir (Somersan, 2004; 22). Weber bu 
noktada, özel bir topluluk bilincinin oluşması için gereken şartları da ortaya 
koymaktadır: 

“Irksal aidiyet, ortak bir ayırt edici özellik olarak öznel bir duyguya 
dönüşmediği takdirde, bir ‘topluluk’ oluşmasına yol açamaz; bunun ortaya 
çıkması için yerel komşuların yada farklı ırklardan kişilerin oluşturduğu bir 
birliğin, bir tür ortak davranışla birbirine bağlı olması gerekir; ya da tam tersine, 
aynı ırktan bireylerin çeşitli biçimler alan ortak kaderlerinin, aynı ya da belirgin 
biçimde farklı ırktan bireyler arasında ortaya çıkan herhangi bir karşıtlığa 
katılmaları şarttır.” (Weber, 1971; 411) 

20. yüzyılın başlarında Weber’le belirginleşen ve genişleyen etnisite-etnik 
grup kavramları, yüzyılın sonunda daha da derinleşmeye başlamıştır. Anthony 
Smith, etnik grubu “soya ait mitlerin rolünü ve tarihi anıları vurgulayan, din, 
gelenek, dil ya da kurumlar gibi veya birden fazla kültürel farklılığa göre 
tanınan ve ayırt edilen kültürel bir kolektif tip” olarak tanımlamış ve bir 
topluluğun etnik grup olarak tanımlanması için gereken altı koşuldan 
bahsetmiştir: Ortak bir isme, genetik ya da değil, ortak atalara, paylaşılan 
tarihsel bir belleğe, paylaşılan bir kültüre sahip olmak, belli bir toprak parçasına 
bağlılık hissetmek ve kendini o grubun bir parçası yani tek bir etni olarak 
görmek (Smith, 1991; 41, 1986; 47-57). Ancak Smith’in yazılarından çok daha 
önce 1960’larda, Tayland’da “Lue”lar üzerine araştırma yapan antropolog 
Michael Moerman’ın bulguları, bahsedilen altı koşulun hiçbir farklılık 
yaratmadığı bir etnik grubun varlığını ortaya koyarak, yaptığı araştırmanın 
sonuçlarını emik bir tanım üzerinden açıklamıştır. Lue’ların kim olduğunu, 
diğer gruplardan farklılığını sorgulayan Moerman için bu grubun nerede 
başlayıp nerede bittiğini, farklılıklarını keşfetmek mümkün değildir. Dil, kültür, 
tarih, siyasî örgütlenme, anayurt bilinci vb. hiçbir ölçüt Lue’ları çevredeki diğer 
Lue olmayanlardan ayırt etmeye yetmez. İlk bulgusu “dil, kültür ve politik 
örgütlenme birbiriyle tam örtüşmediğinden, bir ölçütün sınırı ve belirlediği 
özelliklerin ötekinin saptaması ile çakışmadığı” yönündedir. Lue’ların çevredeki 
etkileşim içinde bulundukları diğer gruplarla arasında hiçbir fark bulunmadığını 
fark eden Moerman, Lueları etnik grup yapan nedir sorusuna net cevabı verir: 
“Lue, kendisinin Lue olduğuna inanan ve Lue olduğunu söyleyen kişidir” 
(Moerman, 1965; 1219). Kültürel sınırların net bir şekilde çizilemeyeceğini 
savunan Eriksen, etnisitenin bir topluluğun kültürel özelliklerinden çok 
akrabalık/yakınlık görünümleri ile ilintili olduğunu, dolayısıyla temas ve 
etkileşimi de vurgulamıştır (Eriksen, 1993; 34, 1997; 37).  

Yukarıda kısaca özeti verilen etnisite-etnik grup kavramları her ne kadar 
sosyal bilimlerde muğlâk ve birçok ölçütü iç içe geçirmiş kaygan bir zemini 
ifade etse de, bu kavramların gerçekliği şüphesiz ki yadsınamaz. Ayrıca bir 
etnik grubun üyesi olma durumu, emik söylemlerle –yalnızca bireyin psiko-
sosyal aidiyet duygusundan kaynaklanan örnekleri ile– tespit edilmiş olsa da, 
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kültür, dil ve kimlik, herhangi bir etnisitenin sosyal dinamiklerinin dikte 
edilmesinde kullanılan, birbirinin içine geçmiş ve en önemli anahtar 
kavramlardır. Sosyal bilimlerde kültür kavramının sosyal miras ve gelenekler 
birliği, hayat biçimi, idealler, değerler ve davranışlar, bireysel psikoloji, 
düşünüş, simge ve anlamlar bütünü olarak farklı bağlamlarda tanımlanmasına 
rağmen, bütün tanım ve söylemleri kapsayan konsensüs, hiç şüphesiz kültürün; 
insana özgü, toplumsal, bütünleştirici, tarihsel, değişime açık, hem genel hem 
özel, sürekli, paylaşılan ve örüntülü olması, ayrıca en genel yapısı ile insan 
toplumlarının çevreye uyum gereksinimi çerçevesinde biçimlendiğini 
içermektedir. Antropolog Clifford Geertz, kültürü “planlar, reçeteler, kurallar, 
yapılar, kısaca bilgisayar mühendislerinin davranış yönetimi programları 
dedikleri kontrol mekanizmaları dizisi” olarak tanımlar (Geertz, 1973; 44). 
Bireyler belirli çerçeveler içerisinde bu programları kültürleme sürecinde 
deneyimler ve benimserler. Öğrenilenlerin hemen içselleştirilmesinde, 
bireylerin davranış ve algılarını ifade etmelerini sağlayan (bedensel ve sözel) 
diller de, kültürel antropoloji alanında yapılan kültür analizlerinin bir boyutunu 
oluşturur3. Kültürle doğa arasındaki sınırı alet yapımında değil, eklemli dilde 
çizmenin önemini savunan Claude Levi-Strauss, dili kültürün bir parçası ve 
dışsal gelenekten edindiğimiz beceri veya alışkanlıklardan biri olmasından 
dolayı, en başta gelen kültürel olay olarak ifade eder (Strauss, 1997; 174-75). 
Benzer bir yaklaşımla David Parkin dili, filo-genetik (doğal), onto-genetik 
(birey oluşumsal) ve görüngüsel argümanları açısından kültürün özü olarak 
tanımlar (Magne, 1992; 17). Bireylerin kullandıkları herhangi bir dil, bilgi 
iletiminin ve ötekilerle kültürel ve bireysel deneyim paylaşımının aracıdır. Bir 
topluluğun dili üzerinden, o topluluğa ait akrabalık ilişkilerini, hayvanlar 
âlemini, renkleri, yiyeceklerini, vb. okumak mümkün olabilir: Antropologlar 
Afrika’nın bir halkı olan Nuer dilindeki büyükbaş hayvanlarla ilgili kullanılan 
ifade ve kelimelerin yaklaşık 400 olduğunu fark etmişlerdir. Hatta Nuer 
çocukları isimlerini bu hayvanlardan alırlar. (Haviland, 1995; 150) Bu bilgiler 
doğrultusunda Nuer kültüründe büyükbaş hayvanlara verilen değeri ve 
insanların bu hayvanlarla aralarındaki ilişkiyi anlamak mümkündür. (Ya da 
daha sonra bu makalenin örnek olayını oluşturacak olan Romani dilinin farklı 
diyalektleri içerisinde, herhangi bir Roman/Çingene grubunun göçebe ya da 
yerleşik olduğunu, günlük dil kullanımlarındaki “yatak” kelimesinin varlığından 
çıkarsamak mümkündür4.) Dolayısıyla dil sadece bir iletişim aracı değil, toplumsal 
yaşamın açıklanmasında da başvurulan birincil derecedeki referans noktalardan 
biridir. Bir başka deyişle, dil ile bölgesel, etnik ya da dinsel arka plan arasındaki 
ilişkiler sezilebilmektedir. Topluluklaşma boyutuna ait olan dil, etnik topluluk 
duygusunun ayrıcalıklı bir ifadesi olma işlevini yüklendiğinde, o grubun 

                                                 
3 Kültür analizlerinin yapıldığı diğer boyutlar, öğrenilmiş davranış kalıpları ve düşünce ve algı 
kalıplarıdır.  
4 Örneğin, Alexander Paspati. 
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kimliğini besleyici veya geliştirici sembolik bir araç olarak kullanılmaktadır. 
Buradan da hareketle, sosyolojik gelenekteki faydacı benlik kuramından ortaya 
çıkan kimlik kavramı incelemelerinde, dilin kimliksel temsillerde oynadığı rol 
açıkça gözlemlenebilir. Bir başka ifade ile kimliğin şekillenmesinde dilin ve 
temsilin kurucu, derinlere uzanan biçimlendirici rolü yadsınamaz ölçüdedir. 
Saussure ve Focault’un sentezi olan düşüncede de kimliğin hammaddesi 
söylemler içinde oluşmakta, sonra bireyler tarafından benimsenip 
içselleştirilmekte ve süreç içinde bir kimlik duygusunu şekillendirmektedir. 
Dilin kimliksel sunumundaki yerini oldukça önemseyen etnik grupların, kültürel 
oluşumları ve kendilerini diğerlerinden ayırt etme süreçlerindeki dil tabanlı 
uygulamaları, yapılan vurguları ve toplumsal ifade yollarını betimler. Ancak 
bahsedilen ayırt edilen farklılıklar antropolojide genellikle iddia edildiği gibi 
kültürel çeşitliliğe bağlı değildir. Farklı kültürlerin net bir şekilde çizilemeyen 
ve geçirgen sınırları, aslında o kültüre ait özel toplumsal anlamlarda gizlidir. 
Örneğin; birbirine oldukça yakın ve tanıdık özellikler içeren Akdeniz kültürleri 
potasında, aynı kültürel yapıda herhangi bir kodlamanın, farklı sosyal anlam 
içerikleriyle farklı şekillerde ifade edilmesi gibi.  

Diaspora alanlarında yoğunlukla gözlemlenebileceği gibi, göçmenler için 
genellikle “farklı kültürleri ve kendi değer yargıları” vb. ifadelerle başlayan 
tanımlamalar yapılır. Söz konusu kültür ve değerler kümesi, aslında o 
topluluğun bireylerinin “algılayıp anlamlandırdıkları” bir çerçeve ile felsefi bir 
boyutta oluşur. Bir diğer taraftan, bu algı ve anlamlandırmalar da içinde 
yaşanılan kültürün gerektirdiği gibi şekillenebilir ve sonuç olarak ortaya iç-içe 
geçmiş döngüsel bir yapı ortaya çıkar. Kaldı ki Ardener’in de belirttiği gibi 
etnisiteler de şüphesiz olarak ‘içerden görünmeyi talep ederler’ (Stokes,         
1994; 7). Bu onlara, onların algılarındaki ve anlamlarındaki dünyanın içinden 
bakmayı gerektiren bir taleptir ki yaklaşımdaki objektif olma gerekliliğini 
vurgular.  

Sosyal bilimlerde sürekli değinildiği gibi, çok-etnili bir toplumsal durumda, 
etnik kimliğin öne çıkarılması, politik ve baskıcı ortamlarda sancılı karşıtlık 
hâlleri ile gözlemlenebilir. Genellikle etik yaklaşım temelli ‘öteki’ olarak 
nitelendirilme hem psikolojik hem de sosyolojik çerçevede oluşan dual boyutlu 
kimliği yadsıma ve tanımama eğilimlidir. Tarihsel açıdan bazı dönemlerde 
etnisite ve kimlik temsilleri, uzun bir dönem sessizliğe bürünüp, tam etnik 
kimliklerin unutulup gitme noktasında silkinip “Ben de varım ve önemliyim.” 
söylemleriyle, ısrarcı, hatta baskıcı, ezici ve kavgacı bir hüviyetle ortaya 
çıkmıştır. (Örneğin; eski Sovyetler Birliği’nde ya da gerginlik ve çatışmaların 
uzun soluklu olduğu Çeçenistan vb.) Post-yapısalcı ekoller içerisinde anılan ve 
zamanla etnik milliyetçilik formuna da bürünebilen bu örneklerin dışında, veri 



 725 

etnisite 5  ve akışkan/faydacı etnisite 6  oluşumlarına da örnekler vermek 
mümkündür. Bu iki durumda da ana amaç çoğunlukla, hak ve özgürlüklerin 
etnik grup özerkliğinde tanınması ve kültürel kimliği yaşatmak değil, söylemler 
ve iddiaları ortak paylaşım alanları ve menfaatler doğrultusunda yaratmaktır. Bu 
bir bakıma, ‘diğeri’nden farklı olma ve bu farkındalığı yaratarak ‘diğeri’ne 
kendini tanıtma şeklinde gelişir ve bu süreç içerisinde bireyler, ‘diğer’i 
tarafından ne şekilde algılanmak istiyorlarsa o şekilde biçimlenim kazandıkları 
sübjektif bir tutum içindedirler. Genellikle işaret edilen nokta bir konuya 
yoğunlaştırılmıştır ve üstünlük bu vesileyle kanıtlanır. Ulus-devlet düzenini 
tehdit etmeyen ve çoğunlukla sanatsal stratejilerle ilerleyen bir kimliksel inşa ve 
anlatımı benimseyen topluluklar, bu görünüme örnek teşkil ederler. Muhalefeti 
ve başkaldırıyı da önemli ölçüde yumuşatabilen sanat, kimliksel sunumun da en 
doğal ve karşı çıkılmaz boyutudur. Örneğin; sözlü bir müzikal eserin sözlerini 
oluşturan kültürel ve kimliksel söylemler popüler kültür tarafından zaman 
zaman bilinçsizce tüketilse de, hedeflenen aktarım büyük ölçüde başarılıdır.  

 Türkiye’de Çingene Kimliği ve Ahırkapı Romanları 

Türkiye’de göçebe, yarı göçebe ve yerleşik hayat süren Çingeneler, 
(Duygulu, 2006; 22), ‘Çingene’ ismi dışında meslek gruplarına –örn; bohçacı, 
sepetçi, kalaycı, elekçi, demirci, vb.– ya da etnik kökenleri ve tarihlerine –örn; 
poşa, mutrıb, abdal vb.– göre farklı isimler alırlar ve sosyal konumları 
açısından karmaşık bir yapıya sahip olan Çingeneler arasında birbirinden farklı 
yaşam tarzları gözlemlenebilir. Bunun da ötesinde, örneğin İstanbul gibi 
kozmopolit alanlarda yaşayan Çingeneler arası bölgesel farklılıklar yerini 
mahalleler arası farklılıklara dahi bırakabilir. Toplumsal yapı açısından, 
Türkiye’nin hemen her bölgesinde genellikle kolektif bir şekilde yaşayan çoğu 
Çingene topluluklarının Çingene olmayanlarla sosyalleşme süreçleri ise 
genellikle ticari ortamlar ve mecburi ortak paylaşım alanlarında gerçekleşir. 
Furnivall’ın 1940’larda ortaya attığı terim, medley tam da bu durumu tanımlar 
(Furnivall, 1948; 304): yan yana fakat iç-içe olmayan bir yaşam şekli. Bu 
noktada asimile yada entegre olma süreci de çok belirgin ve aslında gerekli de 
değildir. Çingeneler gerektiğinde beraber, gerektiğinde de kendilerine ait (hatta 
bazen dışarıdan olanlara kapalı) yaratılan bir dünya içerisinde, marjinal (özgür 
anlamında) bir bağlamda yaşamaktadırlar. Ancak, daha öncede bahsedildiği gibi, 

                                                 
5  Evvelden gelen, ilk veya mantıki olmayan, toplumsal yaşamın değişmez verisiymişçesine 
algılanan kültürel bağlılıklar anlamında, kişinin akrabalarına, komşularına, dindaşlarına kişisel 
sevgisinin yanı sıra pratik, önceden ortaya çıkmış zorunluluklar nedenleriyle, en çok da ilişkinin 
açıklanamayan mutlak zorunluluğu sebebiyle bağlı olması. (Ayrıntılı bilgi için bkz.: Somersan, 
2004; 26-27, Geertz, 1973; 255-311, Eller ve Goughlan, 1996; 45-51) 
6 Koşullar gerektirdiğinde amaca ulaşmak için kullanılan grup aidiyeti anlamında, kişinin işine 
geldiğinde etnik kimliğini ön plana çıkarması, etnik bağlarını zamana ve zemine göre de 
değiştirebilen bir duruş içerisinde olması. (Ayrıntılı bilgi için bkz.: Somersan, 2004; 28-29, Barth, 
1998; 75-83, Brass, 1996; 85-90) 
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paylaşımların –eklektik olmasına rağmen– karşılıklı kültürel etkileşimi de 
beraberinde getirdiğini göz önünde bulundurursak, etnik sınırların kesin 
çizgilerle çizilmesinin zorluğunu ve anlamsızlığını da bu bağlamda tekrar 
belirtebiliriz.  

Asimilasyon farklı düzeylerde gerçekleşebilir ve bir grubun kimlik 
duygusundaki farklı faktörleri farklı derecelerde ve farklı oranlarda etkileyebilir 
(Andrews, 1989; 40). Türkiye’de yaşayan Çingene topluluklarının çeşitli ve 
karmaşık yapıları, coğrafik alanları, çevre kültürleri ve Çingene olmayanlara 
bakış açıları üzerinden Andrews’in de bahsettiği farklı oluşumlarla da 
desteklenebilir: yaklaşık 5 yıl önce Tekirdağ’da gittiğim bir köyde yan-yana biri 
Çingene biri de Çingene olmayanlardan oluşan iki komşu köy arasındaki 
toplumsal ayırımı gözlemlemiştim. Çingene köyüne, komşuları tarafından 
zurnanın sesini duyduklarında ‘çingene’ kavramının akıllarına gelmesi 
sebebiyle getirilen zurna çalma yasağı, hem yaşamlarındaki toplumsal baskıyı 
hem de zurna enstrümanının bir şekilde Çingene kimliği ile özdeşleştirildiğini 
gösteriyordu. Andrews’in Magnarella’dan yaptığı alıntı ise karşıt durumları 
ortaya koyar:  

“Susurluk’a, mevsimlik sepetçiler geldiğinde, adları hırsıza çıktığından 
köylüler bu durumdan bayağı çekinmektedir. Fakat aynı kasabadaki üç çingene 
ailesi, kendilerini Çingene olmayan nüfusa kabul ettirmiştir. Bunu yalnızca 
demircilik işlerinde başarılı olmakla değil, bilinçli bir şekilde dua, oruç, hatta 
hacca gitmek gibi koyu Müslüman törelerini yerine getirerek, kadınları 
kendilerini kapatarak ve yabancılarla halka açık yerlerde görüşmeyerek 
sağlamışlardır.” (Andrews, 1989; 27) 

Daha da farklı bir görünüm olarak, Muğla’nın Dibekdere köyünde kendi 
dilleri, gelenekleri, alışkanlıkları, vb. ile yaşayan Çingeneleri, ya da Edirne’deki 
nüfusunun büyük çoğunluğu ‘Çingene olma’ sınırları içinde yaşayan 
Çingeneleri örnek verebiliriz. Bu bağlamda, Türkiye’de yaşayan Çingene 
toplulukları için farklı düzeylerde şekillenen kimlik ve aidiyet duygusu 
oluşumları göz önüne alındığında, Çingene kimliğinin her düzeyde eşit şartlarda 
gelişip, eşit düzeylerde olmadığını söylemek mümkündür. Ahırkapı 
Romanlarında da Çingene olma paydası, erimiş bir kültürün içinde yalnızca 
müzik ve söylemlerde sembolik olarak paylaşılmakta ve bu sayede yarı-asimile 
bir etnik grup tanımlaması içine girmektedirler.  

İstanbul’da yaşayan birçok Çingene topluluklardan biri olan Ahırkapı 
Romanları, kendi söylemlerine göre 1923’teki Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi 
kapsamında, Kavala’dan ilk olarak Trakya’ya gelmiş, oradan da 1940’lı yıllarda, 
İstanbul’un Avrupa yakasındaki tarihî yarımadanın içerisinde yer alan Ahırkapı 
semtine yerleşmişlerdir. Yaklaşık 30 hanelik mahalledeki bireylerin ana geçim 
kaynakları müziktir. Her haneye ortalama 2 müzisyen düşmektedir. Bu durum 
da üyelerinin tümü Ahırkapı’da yaşayan bir müzik topluluğunun (kendi 
deyimleriyle orkestra) oluşumunu açıklamaktadır. 18 kişilik Ahırkapı Büyük 
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Roman Orkestrası müzik pazarına ticari anlamda 2002 yılındaki ilk 
albümleriyle dâhil olmuştur.  

 Cinsiyetler arası hiyerarşik düzende, erkek para kazanır, kadın ev ve 
çocuklarla ilgilenir; müzisyen olan eş gece geç saatlerde eve yorgun geldiğinde, 
eş gerekli hizmeti sunmak durumundadır. Ayrıca kadından dansöz ya da şarkıcı 
ancak filmlerde, ya da Sulukule’de olur. Bu sebepledir ki, mahalle orkestrasının 
konserleri ve televizyon programlarında sürekli değişkenlik gösteren bayan 
solistler ve dansözler farklı Çingene yerleşimlerinde ikamet edenlerden seçilir. 
Mesai dışında kalan boş zamanlarda, mahallenin iki küçük kahvesinden birinde 
vakit geçiren orta yaş ve üstüne karşı, dış dünya ile daha fazla ilişkili sosyal bir 
gençlik de gözlemlenebilir.  

Ahırkapı mahallesi ilk bakışta, bir Roman yerleşiminden daha çok, 
İstanbul’un kırsal kesimlerinde, belirli bir ekonomik standardın altında yaşayan 
insanların ikamet ettiği bir mahalle görünümündedir. Alan araştırmasına 
başlamadan önce yaptığım kütüphane çalışmaları ve kaynak taramaları 
aşamasında, Ahırkapı’daki yaşamın Roman yüzüne ilişkin hiçbir kayda değer 
bilgi bulamamam, beni oldukça hayal kırıklığına uğratmıştı. Çeşitli 
belediyelerin ve özel kuruluşların yayınladığı, İstanbul’daki çingene yaşam 
alanlarını ya da etnik grup, azınlık tespitlerini içeren istatistiksel kaynaklarda 
dahi Ahırkapı’daki Romanların varlığından bahsedilmemişti. Gazete ve 
dergilerde, magazin ve müzik pazarı hakkında yazıların yer aldığı sayfalarda 
gözüme çarpan “Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası” başlıkları, bu anlamda ilk 
yazılı kaynaklarım olmuştur diyebilirim. Daha sonra, mahalleye ulaşmam da 
aslında orkestra kanalıyla olmuştu. Fakat ilk alan deneyimlerimde –ki bu en 
dışardan bakış durumuydu– mahallede yaşayanların Roman olup olmadığından 
duyduğum şüphenin sebebi, mahallenin dar sokağında dolaşan insanların o güne 
kadar duyduğum, algılarımdaki Roman imajından oldukça farklı olmasıydı. 
Gerçekten Roman değiller miydi yada diğerlerinde gözlemlendiği kadar ayırt 
edici bir Roman olma durumu burada söz konusu değil miydi? Mahallenin biraz 
içlerine doğru girdiğimde ise gördüğüm özgür manzara bundan sonraki 
düşüncelerimi de şekillendirmişti: Sokak duvarına asılı sarımsak salkımları, 
pencerenin önüne asılmış ve üstü bayan terlikleri ile süslenmiş kolonlar, 
karşılıklı daireler arasında gerilmiş iplere asılan bembeyaz çamaşırlar, dar bir 
alanda bakkal alışverişlerinde kesişen yaşamlar... 

Alanda uzun uğraşlar sonucu konuşabilmeyi başarabildiğim kişilerin hemen 
hepsi hiç beklemediğim bir şekilde aidiyetlerini ve kimliklerini tarif ederek söze 
başlıyordu: “Ben Türk Romanı değil, hem Roman hem de Türk’üm”. Bu 
cümledeki kimlik ve aidiyet hiyerarşisini ortaya koyan ima bir tarafa, 
gerçektende bazı durumlarda Roman kimlikleriyle ön planda, bazı durumlarda 
da Roman olmayan çevre kültürden farksızdılar. İki ayrı kimlikle ifade ettikleri 
bu görüngü, yarı asimile üçüncü bir kültür penceresini aralıyordu. Ancak, 
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onların Romanlıklarının, –Roman olmayanlardan olduğu gibi– diğer Roman 
gruplarından da bir farklılığı, hatta üstünlüğü vardı:  

“Ahırkapı’ya geldiklerinde babam 10, annem 4 yaşındaymış. Atatürk bütün 
Romanları Selanik’ten İstanbul’a bir gemiyle yollamış. Selanik’ten gelen 
Romanlar aynı zamanda Avrupalıdırlar. Buda bizim Türkiye’de ki diğer Roman 
göçmenlerden farkımızın sebebidir. Bütün dünyada, Yunanlılar kadar eğlence 
tutkunu insanlar yoktur. Dolayısıyla eğlenceli yaşamımız onlardan geçmiş bize, 
ama biz bu yaşamı kendi yolumuza göre yaşıyoruz. Yani, kendi şartlarımıza 
göre. Karışık bir kültür gibi; Yunan, Roman, Türk” (Görüşme, Haziran 2004: 
Mehmet Devirdöğen, Ahırkapı/İstanbul). 

Bu cümlelerden sonra Türkiye’nin diğer bölgelerinde de Selanik’ten gelen 
Romanların varlığını hatırlattığımda ise savunma hiç gecikmemişti: “Bizim en 
büyük şansımız İstanbul’a gelmekti. Biz burada modernleştik, daha da 
batılılaştık. Avrupalı kimliğimizi koruyabildik.” Bu kısacık konuşma, aslında 
kimliğin fiili bir şekilde olmasa da, söylemlerle ön plana çıkarılmasını, 
‘Avrupalı olma’ durumuyla da üstünlük kurma ve aidiyeti örneklendiriyordu. 
Roman ve Avrupalı olma olayını fiili olarak en sık ve rahat ifade ettikleri iki 
esaslı öğe ise müzik ve dil kavramlarıydı. Müziği dil, dil ve müziği ise kimliksel 
sunumlar için kullanıyorlardı.  

Romanî Dili ve Ahırkapı Romanları’nın Dili 

Indo-Aryan dil grubuna giren Romani, Ortaçağ’dan beri özellikle Avrupa’da 
konuşulan bir dildir. Sanskrit alfabesi kaynaklı bu dil, aslında Hindistan kökenli 
gezgin toplulukların Hindistan dışındaki konuşulan diaspora dillerinin 
görüngüsünün bir yönünü de oluşturmaktadır. Dilbilimsel araştırmaların genel 
verilerine göre, tarihsel bağlamda gezgin-göçer toplulukların üzerinden yapılan 
varsayımlar, Romani isminin Hindistan’ın dört kastından biri olan Ksahatriyas 
(soylu savaşçılar) soyundan kabul edilen Dom’ların göç yollarıyla ilintili 
olduğunu vurgulamaktadır 7 . Dilin ilk hâli Domari’yi konuşan topluluk 10. 
yüzyılda iki kol hâlinde ayrılmış, bu iki koldan biri güneye (Ben Çingeneleri), 
diğeri kuzeye (Phen Çingeneleri) yönelmiştir (Sampson, 1923; 156-69). Ben 
Çingenelerinin dili Domari, Phen Çingenelerinin dilinin ismi Romani ve 
Lomavren’dir. Göç süreçlerinde değişen dil kullanımları, yolculuklar boyunca 
karşılaşılan ve etkileşilen kültürlerle şekillenmiştir. Domari dili Nawar (Filistin 
ve Suriye), Kurbat (Kuzey Suriye), ve Karaçi (Anadolu, İran, Kafkasya ve 
Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalan bölge) diyalektlerinden 
oluşur. Phen Çingenelerinin İran’dan sonra ulaştıkları bugünkü Ermenistan 
bölgesindeki etkileşimleri sonucunda dildeki ‘d’ harfi ‘l’ harfine dönüşerek, 
burada yaşayan topluluğun adı Lom, dilleri de Lomari ya da Lomavren olarak 
değişmiştir. Yaklaşık 150 yıl sonra, Malazgirt savaşının ardından kaybedilen 

                                                 
7 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Tohumcu 2006; 10-20, Yükselsin 2000; 9-16, Fraser 1997; 19-47, 
Kenrick 2004; 91-104. 
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Anadolu topraklarından çıkan Lom’lar Yunanistan’a göç ederler ve zaman 
içerisinde ‘l’ harfi bu defa da ‘r’ harfine dönüşerek, burada yaşayan topluluğa 
Rom, dillerine de Romani adı verilir. 

Ayrıca, Romani dili 6. ve 7. yüzyıllarda oluşmaya başlamış ve yüzyıllardır 
göçlerle şekillenenen, “Balkanlaşmış Çingene dili” olarak da tarif edilmektedir. 
(Marushiakova ve Popov, 2004; 14) Romani dili tarihsel perspektifte, üç evrede 
incelenmektedir: 

1. Proto-Romani (Avrupa Öncesi Dönem): Hindistan’daki ilk doğuşundan 
(6.ve 7. yüzyıllar), Bizans-Rumlarla olan karşılaşmaya kadar geçen dönemi (11. 
yüzyıl) kapsar. Bu dönem aslında, Çingenelerin Constaninople (bugünkü 
İstanbul) ve Trakya’ya da ulaştıkları dönemi de ihtiva eder, dolayısıyla Arapça 
ve Ermenice kelimeler, ham hâldeki dile bu dönemde eklenmiştir.  

2. Erken Romani (Bizans Dönemi): 14. yüzyıl sonlarına kadar devam eder. 
Bu uzun Rum dönemi yalnızca Çingeneler ve onların azınlık statüleri ile ilişkin 
yaygın iki dilliliklerini değil, aynı zamanda Rumca konuşan nüfusla yoğun 
etkileşimin gözlemlendiği uzun bir döneminin varlığını da kanıtlamaktadır. Geç 
Bizans döneminde ise Romani, Balkanlaştırılmış İrdik dili olarak çoktan Balkan 
dilbilimsel alanın bir kısmı olmuştu. Bir diğer taraftan, bu dönemdeki Rumca 
etkilerin yanı sıra Arapça ve Ermenice etkiler de devam etmiştir, çünkü bu 
dönemde Arap dillerinin ve Ermenicenin konuşulduğu Doğu Anadolu’da 
Bizans İmparatorluğu’nun bir parçasıdır.  

3. Modern Romani Diyalektleri (Geç 14. Yüzyıl-15. Yüzyıl ve Sonrası): 
Romani konuşan nüfusun, 15. ve 16. yüzyıl boyunca süren Balkanlardan 
Avrupa’ya göçleri ile başlayan dönemdir. Dildeki çok çeşitli diyalektler bu 
dönemde oluşmuştur. Dilin farklı diyalekt kollarına bölünmesi sonucunda, en 
kayda değer linguistik etkiler Türkçe, Rumence, Macarca, Almanca ve çeşitli 
Slav dillerinden olmuştur. (Bkz.: s.978) 

Son 20 yıldan beri, dilbilimcilerin özellikle farklı diyalekt oluşumlarıyla 
ilintili olarak üzerine çalıştıkları Romani dilinin gerçekliğine karşın, 
Ahırkapı’daki Romani dili mahallelinin birçoğu tarafından bilinmeyen, bilgisi 
olan birkaç kişi arasında da pratiği olmayan ölü bir dildir. Alanda iletişim 
kesintisiz olarak Türkçe ile sağlanmaktadır. Romani dili özel alanlarda dahi 
konuşulmaz, fakat söylemlere göre bir önceki nesil Romani dilini daha 
yakından tanımaktadır. Çalışma boyunca dil konusu kafamda netleşmesi 
gereken en zor konuydu. Çünkü alanda bu dili bilen, ikisi 40’lı, biri de 70’li 
yaşlarda sadece üç kişi vardı. Fakat orkestra üyelerinin bu dil hakkındaki 
iddiaları, alanda dili bilen kişi sayısının azlığıyla çelişiyordu. Orkestranın 
albümündeki iki şarkı Romani dili ile yazılmıştı ve “Roman kimliğini nasıl 
tanımlarsınız?” vb. sorulara verilen cevabın albümdeki bu iki parçadan birini 
referans göstermesi, Romani dilinin Ahırkapı’daki görüntüsünü hem 
güçlendiriyor, hem de belirsizleştiriyordu. Dolayısıyla bu karmaşa kafamda 
birçok sorunun oluşmasını sağladı: Alandaki kaynak kişilere göre, dil kaybının 
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sebebi Yunanistan ve Türkiye’de bu dili konuşmanın yasaklanmış olmasıydı. 
Fakat tarihsel bağlamda oldukça kısa olarak kabul edilebilecek 150-200 yıllık 
bir dönem, bir dilin tamamıyla kaybı için yeterlimiydi? Bir diğer taraftan, resmi 
dil yaptırımının özel alanlara (ev içi-iç mekânlar, aile ve arkadaş toplantıları, 
kutlamalar, vb.) hükmedememesine rağmen, niçin dili konuşan sadece 3 kişi 
vardı? Romanî dilinin pratiğine ayrılmış mekânların yokluğu nasıl 
açıklanabilirdi? Bu soruların yanı sıra, alanda “bu bir Batı-Avrupa dili, bizim 
orijinal dilimiz” iddialarında bulunan kişiler bu dilde yetkin miydiler? Daha da 
ilginç bir nokta, günlük hayatta pratiği olmayan bir dil niçin sadece 3 kişi 
tarafından dile getiriliyordu ve bu kişilerin mahalle insanları olmalarının yanı 
sıra, hepsinin müzisyen olmaları da bir tesadüf müydü ya da bu durumun 
oluşmasının tesadüften öte bilinçli bir tarafı varsa, bu bilincin oluşmasını 
sağlayan sebepler nelerdi? 

Cevaplar için, kaynak kişilerin bilgilerinin sınırları ile ilgili şüphelerimi 
gidermek amacıyla, öncelikle Ahırkapı’daki en yetkin kişilerden biri olan, 
orkestranın kurucu üyelerinden ritim icracısı, 75 yaşındaki Pire Mehmet ile 
görüştüm. Pire Mehmet’in bu dili bildiğini söylemesine rağmen, verdiği birkaç 
cümleden ibaret örnekler ve konuşurkenki yavaş ve duraksayan hâli karşısında 
daha fazlasını paylaşmaktan kaçındığını ya da bildiğinin bundan ibaret 
olduğunu düşündüm. Dili bildiğini iddia eden ikinci kişi olan, orkestranın 
keman icracısı, aynı zamanda albümdeki Romani dilinde yazılmış şarkıların da 
söz yazarı olarak bilinen Yaşar Uçar, şarkıların sözlerini kendisinin yazdığını 
fakat gramer denetimi için Kuştepe’de bir arkadaşından yardım aldığını belirtti. 
Romani dilini nasıl öğrendiğini, kendi öz dili olarak tanımladığı bir dil hakkında 
bir başkasından yardım almaktan duyduğu rahatsızlığını ima eden bir tavırla 
anlattı: 

“Bizim babalarımız Batı Avrupa dili konuşuyordu. Maalesef, 
Yunanistan’dan geldiklerinde, kendi dilleriyle konuşmaları yasaktı. Türkçe 
konuşmak zorundaydılar. Sonunda orijinal dili unuttular. Bugünlerde devletin 
baskısı azaldı, ama çok geç, biz dilin büyük bir kısmını çoktan unuttuk. 
Babamla annem birbirleriyle bizden gizli bir şeyler konuştuğunda, onları 
dikkatlice dinlerdim. Gerçekten öğrenmeyi çok istedim. Ve hareketlerini 
izledikten sonra, konuşmalarını tahmin ediyordum. Sonuç olarak, bu tahmin 
metoduyla biraz kelime biraz da dilbilgisi öğrendim. Bizim jenerasyondan çok 
az kişi dilimizi bilen son kişiler olacaklar. Yani, ben annemden babamdan 
öğrenebildiğim kadarıyla biliyorum sadece. Ama dilbilgisinde yeterli değilim. 
Tabii albüme de sözleri tam olarak koymak lazım. Onun için, sağ olsun 
Kuştepe’deki Bülent ağabeyime gittim. Yazdıklarımı kontrol etti, bozuk 
cümleleri düzeltti.” (Görüşme, Nisan 2005: Yaşar Uçar Ahırkapı/İstanbul) 

Bu görüşmeden sonra, konu ile ilgili artan şüphelerim, bana Yaşar’ın 
Romani dili ile ilgili bilgisinin albümde yer alan iki şarkının sözleri ile sınırlı 
olduğunu düşündürmüştü. Birkaç gün sonra şarkı sözlerinde yer almayan 
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kelimelerden oluşturulmuş bir liste hazırlayıp tekrar gittiğimde ve kendisinden 
bu kelimelerin Romani karşılıklarını söylemesini ve basit cümleler kurmasını 
istediğimde, konuya Pire Mehmet’ten daha fazla özen gösteren tavrı dahi dile 
hâkim olduğunu ispatlaması için yeterli olamamıştı. Alanda Romani dilinden 
haberdar üçüncü kişi olan ve orkestranın hem menajerliğini hem de şefliğini ve 
solistliğini üstlenen Yalçın Görgülü ise, sadece bu dilin Roman kültürünü en iyi 
şekilde anlattığını vurguluyor ve albümde yer alan iki şarkının sözlerini 
söylüyordu. Bir sonraki adresim Yaşar’ın bahsettiği Kuştepe’deki Bülent 
Filyas’tı. Oldukça aktif ve bilgili bir kişi olan Bülent, yurtiçi ve yurtdışı birçok 
alanda özellikle Roman hakları ile ilgili etkinliklere katılmış ve bazı Roman 
derneklerinin yönetimlerinde yer almıştı. Almanca, İngilizce ve Romani 
dillerini bilen Bülent de Yaşar gibi bu dili “Batı Avrupa-Yunan Romani” dili 
olarak tanımlıyordu. Ev hanımları ve çocuklara genellikle hiçbir şey 
çağrıştırmayan Romani, bazıları tarafından “Çingene dili, bizim orkestranın 
müziklerinde var, bizim dil zaten” şeklinde ifade ediliyordu.  

Alandan aldığım sözlü bilgiler ile Romani dili üzerine yapılmış kayda değer 
yazılı kaynaklar 8  arasında yaptığım karşılaştırmalar sonucunda, oldukça 
benzeşik, hatta aynı şekillerde ifade edilen kelimelerin varlığı aktif dil 
kullanımını kanıtlamasa da, en azından Romani ile tanışıklıklarını gösteriyordu. 
(Bkz.: Şekil 1)  

Ahırkapı’daki Romani Dilinin Analizi ve Çıkarımlar 

Alanda, her statü ve yaştan kişilerle daha önce bahsettiğim soruların 
cevaplarını bulmak için yaptığım görüşmeler neticesinde, dil, kimlik, temsil 
ilişkilerini netleştirebilme ve aidiyet duygusunun psiko-sosyal oluşumunu 
gözlemleyebilme fırsatını buldum. Şöyle ki, eğitim düzeyi düşük olan Ahırkapı 
halkının meslekî tablosunda gözlemlenebilen durumlarda, erkeklerin büyük bir 
çoğunluğu müzisyen, kadınların büyük bir çoğunluğu ise ev hanımıdır. Bu 
bağlamda, seyrek olarak katıldıkları eklektik sosyalleşme alanlarında –çarşı, 
pazar alışverişleri, toplu taşıma araçları kullanımları, turistik festival ve 
kutlamalar, vb. ortak paylaşımın gerçekleştiği ortamlarda– sadece iletişim 
amaçlı kullanılan Türkçe dili yeterlidir. Ancak, özel veya Çingene olamayanlara 
kapalı alanlarda da Türkçe dilinin kullanımı ise tercih edilen bir seçimi işaret 
eder. Dolayısıyla aslında bir dilin yok olması için yeterli olamayacak 150-200 
yıllık bir dönem ve dili terk ediş, bireylerin kendi önceliklerinde gelişen bir 
süreçtir. Bu seçim, kimlik ve aidiyet bilincinin gelişmemiş olmasını 
gösterebileceği gibi, yeni neslin Türkçe konuşan dış dünyaya hazırlanması için 

                                                 
8  Karşılaştırmalarda, Sanskrit ve Yunan Romani dilleri için, derleme Çingene dilleri 
çalışmalarından Fraser (1997), Hancock (2002), Kenrick (2004) ve İzmir sepetçi Romanları 
üzerine yapılmış, Cech ve Heinschink (1999); etnolojik ve sosyolojik nitelikli Grellman (1810) ve 
Paspati’nin (1870) Osmanlı çingeneleri üzerine yaptığı çalışmalardaki leksikonlardan 
yararlanılmıştır. (Bkz.: Şekil 1)  
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alınmış bir önlem olarak da düşünülebilir. Bir diğer taraftan, Romanî dilini 
bildiğini iddia eden kişilerin üçünün de müzisyen olması ve esas dilleri olarak 
nitelendirdikleri pratiği olmayan bir dilin tek yaşama alanının müzik olması bir  

 
Şekil 1: Romanî dili örnek kelimeler 
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tesadüften ibaret değildir. Kaldı ki, Balkan ülkelerinde, özellikle Macar, Bulgar 
ve Yunan Çingenelerinde Romani dilini en iyi bilenler arasında 
yadsınamayacak sayıdaki müzisyenlerin varlığına karşın, Türkiye’de farklı 
meslek gruplarından Çingene/Roman topluluklarının haberdar olduğu Romani 
dilinin bir müzisyen tarafından bilinmesi çok nadir karşılaşılacak bir durumdur.  

Daha öncede belirttiğimiz dilin iletişimin ötesinde, kültüre ve kimliğe ilişkin 
işlevleri olan bir araç olarak kullanılışı, burada açık bir şekilde 
gözlemlenmektedir. Bu durum antropolog William Leap’in 1978’de, özellikle 
çocukların okulda ve okul dışında İngilizce konuşmalarından dolayı kendi 
dillerini bilmediği Kuzey Uteliler’in dilleri üzerine yaptığı araştırma sonucunda 
olduğu gibi “dillerini konuşamasalar bile bu dile pasif bir şekilde hâkimdirler” 
yargısından farklıdır. Ahırkapı Romanları, ne pasif ne de aktif olarak hiçbir 
şekilde hayatlarında olmayan Romani dilini, simgesel bir dil oluşumu 
çerçevesinde müzik ile sunmaktadırlar. Burada amaç ‘Roman olma’ durumunu 
pekiştirici kimliksel bir vurgu yapmaktır. Ahırkapı Romanları’na göre de bugün 
artık Roman olmak bir etiket olmuştur. Psiko-sosyal boyuttaki kimlik 
yaklaşımları, Roman olma durumunu yalnızca Roman olana özgü bir şeyle 
güçlendirdiklerinde, daha da fazla güven ve geçerlilik kazanmaktadır. Alanda 
Romani dili ile ilgili çok az şey muhafaza edilmiştir ve ticari anlamda 
düşünülen albüm içeriğini Roman kimliği ile farklılaştırmak için, o anki 
ihtiyaca uygun olarak, yeniden yorumlanmış birkaç kırıntıyı bağlamından 
koparıp yalıtık özellikler olarak sunmaktadırlar. Kendi içerisinde çok farklı 
diyalektlerle zengin bir leksikonu olan Romani dilinin, Ahırkapı’da 50-60 
sözcüğü geçmeyen listesi, yan-yana, fakat iç-içe olmayan yaşamlarının dildeki 
yansıması olarak da kabul edilebilir. Bu bağlamda, dilin alandaki ana işlevi 
daha önce bahsettiğimiz veri etnisite ve faydacı etnisite modellerine bir örnek 
oluşturan Ahırkapı Romanları’nın kimliksel aidiyetlerinin, en çok tanındıkları 
ortamda, müzikal sunumlarda altını çizmektir. Çingenelere karşı yapılan 
ayrımcılığın uzun tarihinde, Çingene olmayanların çoğunluğu tarafından kabul 
edilen konsensüse göre, belki de Çingenelerin kusursuz olarak algılandıkları tek 
haklı alanın müzik olmasına, eklenen dilin sanatsal kullanımı da vurguyu 
yumuşatan bir görev üstlenir. Bu bağlamda, Çingenelerin kültürel ve kimliksel 
temsillerinin en önemli ve yeterli iki aracı olarak kabul edilen öğenin müzik ve 
dil olmasının fark edilmesi, onlara her ikisini de bir bütün olarak kullanma 
fikrini vermiştir.  

Gerektiğinde başvurulan gerektiğinde ise hatırlanmayan dil olgusunun yanı 
sıra, müzikal söylemlerdeki bir diğer vurgu Avrupalı kimliğine yapılmaktadır. 
Romani dilinde yazılmış parçalardan birinin anonim Yunan halk şarkısı 
melodisinin (Samiotissa) üzerine oturtulmuş olması ve her fırsatta ısrarla ifade 
edilen “bu şarkı Roman’ı anlatır.” ifadeleri, hem Roman olma hem de Avrupalı 
olma duygusunun görüngüsüdür. Buradaki diğer dikkat çekici nokta ise, albüm 
kitapçığında Samiotissa şarkısının altındaki söz ve müziğinin Yaşar Uçar’a ait 
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olduğunu ifade eden bilgidir. Bu da Avrupalı kimliğinin müzikal bağlamda 
yansımasının, melodik benzeşimden elde edilecek çıkarsamalar ve melodinin 
duyumda dinleyiciye vereceği Balkan havası şeklindeki gizemli bir yolla 
ifadesini göstermektedir.  

Sonuç olarak, Romani dilinin, günlük hayatta aynı Lue olduğunu 
söyleyenlerin Lue olarak kabul edilmesi gibi hayalî duruşu, müzikal ortamlarda 
ise kendini gerçekliğe dönüştüren dinamik yapısı, kimliğin psiko-sosyal 
oluşumunu açık bir şekilde örneklendirmektedir. Romanî dilinin Ahırkapı’daki 
yüzü, Ahmet Kutsi Tecer’in mısralarında olduğu gibi aidiyet ve kimlik bilincini 
dil bağlamında ortaya koyar: Orda bir dil var uzakta, yazmasak da konuşmasak 
da o dil bizim dilimizdir...  
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CUMHURİYET’İN KURULMASINDAN SONRA 

BESTELENEN İLK TÜRK OPERASI: ÖZSOY DESTANI 

TUNÇDEMİR, İlknur 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

 Ulu Önder Atatürk’ün öncülüğünde gerçekleştirilen “Türk İnkılâbı” bir 
bağımsızlık ve çağdaşlaşma hareketinin adıdır.Atatürk; “Dünya’nın her türlü 
biliminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılmalı.” diyerek tüm 
dünyayı bir bütün olarak görmüştür. Ulu Önder’in teşvikleriyle Özsoy Destanı 
Operası 19 Haziran 1934 tarihinde Ankara Halkevi’nde, İran Şahı Rıza Pehlevi 
huzurunda temsil edilmiştir.Türkiye Cumhuriyeti yüzünü hem doğuya hem de 
Batı’ya döndüğünü gösterecek bir mihenk taşı olan operayı tamamen Türk bir 
kadro ile besteleyerek ve sahneleyerek hem “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 
ilkesine bağlılığını göstermiş hem de tarihî bir gerçeği vurgulamaktan geri 
kalmamıştır. Operada varılmak istenen ana fikir yüzyıllar boyunca Türkiye ve 
İran’ın samimi ve iyi ilişkilere sahip olduğunun vurgulanmasıdır. 

Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyet devrimlerinin ve çağdaş Türk toplumunun 
tanıtılması amacıyla –devrin güç koşullarına rağmen– Ahmet Adnan Saygun 
tarafından bestelenen Özsoy Destanı Operası’nın temsilinin 
gerçekleştirilmesini “bir inkılâp hareketi” olarak nitelendirmiştir. Bununla 
beraber Batı ile Doğu motiflerinin Türk sentezi ile vücuda geldiği Özsoy 
Operası, Batı ile Doğu arasında coğrafî bir köprü olmaktan öte, Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin yeni kişiliğinin ve kimliğinin de sergilendiği bir 
başkaldırı eseri olmuş ve ulusal operamızın bir başlangıç eseri olarak Türk 
müzik tarihindeki saygın yerini almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk ve Türk inkılâbı, Türk-İran ilişkileri, Özsoy 
Destanı Operası, Ahmet Adnan Saygun. 

ABSTRACT 

“Turkish Revolution”, put into practice by Noble Leader Atatürk, is the 
name of a modernization and independence movement. Atatürk said that “it is 
essential that someone living in the world be benefited entirely from any kind of 
scientific improvements, inventions, and progress achieved by humankind”and 
opined the whole world like a global place, neither national nor continental but 
planetary. The Opera of Özsoy, encouraged them to stage by Atatürk, was 
primarily performed at “The Community Center of Ankara” for Persian Shah 
Rıza Pehlevi in June 19, 1934 during his visit to see the acquisitions of The 
New Turkish Republic inplace. This is a touchstone opera pointing out that The 
New Turkish Republic turns his face for both West and East. This opera was 
composed and staged by the full of Turkish performers, composers and so on. 



 738 

The main idea of the opera is that the Turkish Republic devotes the principle of 
“peace at home, peace in the world” and never retract for emphasizing a 
historical real; Turkish and Persian People has been in good and sincere 
relations throughout the history.  

Atatürk described that the performance of Opera of Özsoy, which was 
composed by Ahmet Adnan Saygun in spite of difficult conditions to stage it, 
was a revolution movement to show The New Turkish Nation and his 
revolutionary republic. Moreover, Opera of Özsoy, synthesized by Turkish, 
West, and East cultural motives, is an uprising work of art that presents the new 
personality and identity of The New Turkish Republic, which has not only a 
geographical bridge between east and west but also cultural familiarity.  

Key Words: Atatürk and Turkish revolution, Turkish-Persian relationship, 
Opera of Özsoy, Ahmet Adnan Saygun. 

GİRİŞ 

Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen “Türk İnkılâbı” bir 
bağımsızlık ve çağdaşlaşma hareketinin adıdır. Toplumsal bir yeniden 
biçimleniştir. Ulusal bağımsızlığı, hür düşünce ile insan onurunu temel aldığı 
için hümanizme dayalı bir Türk Rönesansı’dır (Giritli, 1992; 67). Yeni bir ulus 
devlet oluşturma yolunda yapılan inkılâplar toplumu dönüştürmeye yönelik 
hareketlerdir. İnkılâpların temel dinamikleri milliyetçilik, lâiklik ve halkçılık 
prensipleridir. Özellikle ulusçuluk ve lâiklik ilkeleri hem genil hem de minil 
alanlardaki sorunlarla ilintilidir. Lâikliğin içerisindeki usçuluk, yazgıcılık 
(kadercilik)’ın reddi, kişisel değer ve davranış biçimlerini doğrudan etkilemiştir. 
Eğitim alanındaki devrim atılımları Türk çağdaşlaşma eylemini büyük ölçüde 
biçimlendirmiştir (Kili, 2003; 135). 

Atatürk’ün düşünce ve eylemlerinde, Fransız Devrimi’nin büyük etkisi 
vardır. Onun düşüncelerinde ve gerçekleştirdiği Türk Devrimi’nin temellerinde, 
bir Descartes akılcılığının (rasyonalizm) ve bir Aguste Comte olguculuğunun 
(pozitivizm) izleri görülmektedir. Özgürlük anlayışının temelinde ise, doğal 
haklar kavramına dayanan Jean Jacques Rousseau bulunmaktadır (Turan, 1989; 
11). Atatürk; “Benim manevî mirasım bilgi ve akıldır. Zaman hızla dönüyor. 
Böyle bir dünyada asla değişmeyecek yargılar getirdiğini ileri sürmek, aklın ve 
bilimin gelişmesini yadsımak olur.” sözleri tam bir pozitivist felsefenin 
yansımasıdır (Göksel, 1985; 940, Kocatürk, 1984; 342). Atatürk, ilim ve irfan 
ve müspet bilim konusunda da çok duyarlıdır. “Dünya’da her şey için, 
medeniyet (uygarlık) için, muvaffakiyet (başarı) için, en hakiki (gerçek) mürşit 
(yol gösterici-aydınlatıcı), ilimdir, fendir.” sözü, ise hem Türk Devriminin 
ruhunu hem de ne denli pozitivizme dayalı olduğunun yansıtmaktadır (Kongar, 
1981; 51). 
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Berkes (1978; 501)’e göre; “Atatürk dönemine kadar hiçbir düzeltim 
denemesinde toplumun temelinden değişme yoluna girmesi gereği anlaşılmış 
değildir. 18. yüzyıl İmparatorluk döneminde Batı’dan alınacak yenilikler kabul 
edildiğinde, bu eski düzenin bırakılması ve yeni bir toplum düzenine geçmek 
anlamına gelmemiştir. Aksine hâlâ ideal sayılan eski düzene dönmek için 
devleti güçlendirme önlemleri olarak görülmüştür.” Einsenstadt (1978; 233)’a 
göre, “Kemalist Devrim” daha önceki devrimci girişimlerden daha farklı bir 
değişmeyi içermiştir. Siyasal toplumun yeniden tanımlanması kendine özgü 
olmuştur. Siyasal toplumun simgelerinin değişimini kapsamış, birlikte 
yaşamanın sınırları yeniden tanımlanmıştır. Türk devrimi lâik, ulusal bir temel 
üzerine dayanmaktadır (Uzun, 2003; 4).  

Atatürk’ün dinamizminin temelinde, siyasal çalışmalardan çok, çağdaş 
uygarlık yönünde toplumsal değişim vardır. “İlkin işgal altında kalan yurdu 
düşman boyunduruğundan kurtararak ulusal bağımsızlığı sağlamış, halk 
egemenliğini sağlayarak toplumun yapısını temelden değiştirmiştir. Lâik sistemi 
kurup vicdan özgürlüğünü sağlayarak hukuk düzenini değiştirmiştir. Eğitimde 
devrim yaparak düşünce devrimini gerçekleştirmiştir. Dil ve tarih tezleriyle de 
Türk dilinin bağımsızlığını korumaya, Türk ulusunun dünya ulusları arasındaki 
yerini belirlemeye çalışmıştır. Bütün bunlar ülke için bir oluş süreci, şimdiye 
dek olmayan bir oluşumun biçimlenmesi ve değişmesidir (Akarsu, 1991; 8).  

Atatürk Devrimi’nin iki önemli yönünü özelikle vurgulamak gereklidir. 
Birincisi, yeni, çağdaş bir devletin kurulması ve gelişmesini sağlayan yapıların, 
kurumların yaratılması ile ilgilidir. İkincisi ise toplumsal değişmeyi sağlayan, 
ekonomik kalkınmayı amaçlayan yönüdür. Atatürk döneminde toplumsal ve 
siyasal kurumlarda temel değişiklikler yapılarak Türk siyasal sisteminin kökten 
değişmesi (radikalleşme)si gerçekleşmiştir (Kili, 2003; 136). 

Atatürk ilkeleri birbiriyle bağlantılı ve birbirini tamamlayıcı olmaları 
sayesinde bir bütün olarak bir ağ veya taşıyıcı sistem oluşturuyorlarsa da sadece 
statik özellik taşıyan ilkelerle dinamik olanlar arasında bir ayrım yapmak 
gereklidir. Atatürk’ün önde gelen en önemli statik ilkesi “Birlik ve Beraberlik” 
tir. Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı çerçevesindeki ilk iki siyasi girişimi olan 
Erzurum ve Sivas kongrelerinde ana konu Türk milletinin birlik ve beraberliği 
“Yekvücut” ve sınırları Millî Misak’la belirlenen Türk vatanının bütünlüğüdür: 
“Yekpare Vatan”. Bu statik olma özelliği ebediyete kadar geçerli olmasından ve 
bu nedenle zamana bağlı olmayışından kaynaklanmaktadır. İkinci statik ilke 
“Halkın İdaresinde Tam Bağımsızlık” ilkesidir. Üçüncü ve son ilke ilk iki ilkeyi 
kapsayarak bunları uluslararası politikaya bağlamaktadır: “Yurtta Barış, 
Cihanda Barış”. Bu üç ilke, sacayağı gibi (Şekil 1) Türkiye Cumhuriyeti’nin 
“Sarsılmaz Temel”ini oluşturmaktadır. Birbirlerinden ayırarak saydığımız bu üç 
ilke gerçekte birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Evrensel boyutlu barışçılık ilkesi 
ancak “Birlik ve Beraberlik” ile “Tam Bağımsızlık” ilkeleri sağlandığı 
müddetçe geçerlidir. Atatürk’ün dinamik özellikli ilkesi ise yenilikler ve 
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inkılâplar yoluyla sürekli bir gelişmeyi hedef almıştır. Atatürk her fırsatta 
gelişme ve güçlendirmenin ancak “Eğitim” yoluyla gerçekleşebileceğini 
vurgulamıştır. Atatürk, Büyük Nutku’nun son bölümünde, kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti’ni “İlim ve fennin en son esaslarına dayanan, milli ve asri bir 
devlet” olarak tanımlamış ve bu “mukaddes hazine”yi Türk gençliğine emanet 
etmiştir. Türk gençliğinin bu emaneti sonsuza kadar korumakla 
görevlendirmiştir. Bu büyük görevi yerine getirecek gençlik her devirde o devir 
için ve o devrin gerektirdiği seviyede eğitilmiş bir gençliktir (Mungan, 1990; 
542). Atatürk’ün statik ilkelerinin soyutlaştırılması bizi “İnsan severlik” 
kavramlarına götürür. “Birlik ve Beraberlik” ilkesi değişik yörelerde yaşayan ve 
değişik dini inançları olabilen Türk vatandaşları arasında karşılıklı sevgi ve 
saygıyı gerektirmektedir. “Milli Hâkimiyet” ve “Birlik ve Beraberlik” içinde 
yaşayan, siyasi ve hukuki hususlarda eşit fertlerden oluşan halkın bağımsız bir 
devlet kurma hak ve görevidir. Siyasi ve hukuki eşitlik ise fertlerin hak ve 
yeteneklerine, mülkiyetine ve kişiliğine saygı gösteren “Hukuk Devleti” 
düzeniyle sağlanabilir. Bu şekilde statik özellikli ilk iki Atatürk ilkesinin 
esasında “Konstitutsiyonel Demokrasi (Anayasal Demokrasi)”nin ilkelerini 
oluşturdukları saptanmaktadır. Üçüncü ilke “Yurtta Barış, Cihanda Barış” ise bu 
iki ilkenin ulusal boyuttan uluslararası boyuta geliştirilmesidir. “Yurtta Barış, 
Cihanda Barış” içte huzurlu ve istikrarlı ülkeler arasında karşılıklı saygıya 
dayalı barışçı ilişkileri ifade etmektedir. Matematikteki küme teorisinin Venn- 
Euler Diyagramı kullanılırsa (Şekil: 1)’deki durum ortaya çıkmaktadır (Mungan, 
1990; 543).  

 

Şekil 1: Atatürk’e göre Türkiye Cumhuriyeti’nin Statik İlke ve 
Esasları 

Atatürk 17 Mart 1937 tarihinde Ankara’da bulunan Romanya Dışişleri 
Bakanı Antonescu ile yaptığı görüşmenin sonunda, bütün dünyaya evrensel 
felsefesini, şöyle yansıtmıştır; “İnsan mensup olduğu milletin varlığını ve 
saadetini düşündüğü kadar, bütün dünya milletlerinin de huzur ve refahını da 
düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa, bütün dünya 
milletlerinin de saadetine çalışmalıdır. Dünyada ve dünya milletleri arasındaki 
sükûn, açıklık ve iyi geçim olmazsa; bir millet, kendi kendine ne yaparsa yapsın, 

3. Barışçılık 
Yurtta Barış ve Cihanda Barış 

2. Tam Bağımsızlık 
Hakimiyeti Milliye ve İstiklali Tam 

1. Birlik ve Beraberlik 
Yekpare Vatan, Yek vücut Millet 
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huzurdan mahrumdur. Bunun için, insanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti 
bunun organı saymak gereklidir. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer 
bütün organlar etkilenir. Dünyanın herhangi bir yerinde bir rahatsızlık varsa, 
önemsemeliyiz. Böyle bir rahatsızlık olduğunda, tıpkı kendi aramızda olmuş 
gibi, o sorunla ilgilenmeliyiz. Olay ne kadar uzakta olursa olsun, bu esastan 
şaşmamamız gereklidir.” (Atatürk’ün Söylev ve Düşünceleri, 1989; 278). 

Atatürk, Türk milletinin ancak barış içindeki bir dünyada huzur 
duyabileceğini belirterek, “Cihanda barış” için “Yurtta barış”ın gerekliliğini 
söylemiştir. Dünyada barış için, önce her ülkenin kendi içinde barış 
kurulmalıdır. Böylece, refah ve huzur, yani barış ortamında yaşayan 
milletlerden oluşan uluslararası toplum da barış ve sükûn içinde olacaktır. 
“Yurtta barış, cihanda barış” ilkesinin anlamı; “dışarıdaki güvensizlik, içeride 
güvensizliği, içteki güvensizlik de dıştaki güvensizliği besler.” (Tachau, 1984; 
165). Yurtta barış, dış politika üzerinde, barış sonucu veren bir iç etken rolü 
oynamaktadır. Ülkelerin ayrı ayrı dış politikaları ise, başka etkenlerle 
“uluslararası politikayı” oluşturmaktadır (Gönlübol, 1985; 28). Bu dış 
politikalar barışçı nitelik taşırsa, sonuçta uluslararası alanda da barış egemen 
olacaktır. “Yurtta Barış, Cihanda Barış” ilkesi, Atatürk’ün dış politikasının 
temel taşını oluşturmuştur (Gönlübol, 1992; 11, Erkmen, 1986; 35). Atatürk bir 
konuşmasında; “Diplomatlar barışın kurmaylarıdır.” diyerek barışın, hem de 
barışın sağlanmasındaki diplomasi yolunun önemini belirtmiştir (Soysal, 1985; 
111). 

“Yurtta Barış, Cihanda Barış” ilkesinin iç yönü; devletler, kendi 
toplumlarında siyasi, iktisadî ve sosyal bakımdan çağdaş bir yapı oluşturma 
görevini vermektedir. Atatürk, demokrasi anlayışının tamamlayıcısı olarak 
“Yurtta barış”ı gerçekleştirmeye yönelik iktisadi ve sosyal nitelikli adımları 
atmıştır. Bir milletin uluslararası alanda söz sahibi olabilmesi, geniş ölçüde 
kalkınmasına bağlıysa, “Yurtta barış” içinde bu refahın toplumun içinde dengeli 
bir şekilde dağılması ile mümkündür. Atatürk imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış, 
sosyal adalete dayalı, uyum ve barış içindeki toplumu hedef edinmektedir. 
Topluma çağdaş bir yapı kazandırmaya yönelik inkılâpları, hukuk alanındaki 
reformları aynı amaca yöneliktir (Gönlübol, 1992; 13). 

 Yeni Türk devletini ve ulusunu modernleştirmeyi amaçlayan Ulu Önder 
Atatürk ve Cumhuriyetin kadrosu batılılaşma projesi ile bu amaca ulaşmaya 
çalışmıştır. Bu anlayış öncelikle tüm kurumlarda sergilenmiştir. Sosyal, kültürel, 
eğitim ve hukuk alanında yapılan reformlarla asıl amaç modern bir toplum 
yaratmaktır. Diğer yandan modern giysiler, modern hukuk sistemi, eğitim ve 
diğer tüm yeniliklerle Türk toplumunun medeni milletler seviyesine ulaşması 
amaçlanmıştır (Doğaner, 2004; 153). Özellikle yeni Medeni Kanun’un 1926 
yılında kabul edilmesi ve lâiklik ilkesinin benimsenmesi, sosyal huzura yönelik 
büyük adımlardır. Milliyetçiliğe verilen önemin sonucunda, başta dil ve tarih 
konuları olmak üzere, kültür ve sanat alanında yapılan yenilikler millete uzun 
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süredir unuttuğu kendi milli benliğini, çağın gereklerine uygun olarak yeniden 
kazandırmaya yöneliktir (Gönlübol, 1992; 13). 

“Yurtta Barış, Cihanda Barış” ilkesinin dış yönü ise, devletlere, özellikle 
“hukuka bağlılık” ve “bölgesel ve uluslararası işbirliğine katkı” sorumluluğunu 
yüklemektedir. “Bölgesel ve uluslararası işbirliğine katkı”da “cihanda Barış”ın 
temel bir şartıdır. Barışı korumaya yönelik gerek bölgesel, gerek uluslararası 
işbirliği faaliyetlerine katkıda bulunmak, bu amaçla oluşturulan kuruluşların 
içinde bulunmak bütün dünya devletlerine düşen görev olmalıdır. Atatürk 
çağdaşlaşma (çağdaş uygarlığa erişme, onun üstüne çıkma ve ötesine geçme) 
çabasında yalnız Batı’ya değil, Doğu’ya da yönelir. “Dünya’nın her türlü 
biliminden, buluşlarından, ilerlemelerinden yararlanılmalı” ve “Bilim ve teknik 
nerede ise oradan alınmalı” diyerek tüm dünyayı bir bütün olarak görmüştür. 
Doğu’dan ve Batı’dan, Kuzey’den ve Güney’den yararlanmayı ilke edinerek, 
özgün bir birleşim oluşturmayı amaç edinmiştir. Bütün söylemlerinde “bireyin 
ve toplumun gereksinmeleri ile çağın ve insanlığın gereklerini birlikte göz 
önünde bulundurmaya” özen göstermiştir. Bunları gerçekleştirmenin ön koşulu 
“Yurtta Barış, Dünyada Barış”tır. Bunu ulusal ve evrensel anlamda “insanca 
yaşam ilkesi” olarak ortaya koyarak ülkesinde ve tüm dünyada 
gerçekleştirilmesini ülkü edinmiştir (Uçan, 2003; 8). Kurulduğu 29 Ekim 
1923’te ve ilk 15 yılında Türkiye Cumhuriyeti, döneminin oldukça önünde 
giden bir anlayışa sahip olan inkılâbın prensipleriyle ve yöntemiyle bağımsızlık 
yolunda savaş veren diğer uluslara da model olmuştur. 

 1. Cumhuriyet Döneminde Türk-İran İlişkileri 

1.1. Cumhuriyet Döneminde Atatürk’ün Türk Dış Politikası 

“Milletler arası anlaşmazlıklar ancak iyi niyetle ve umumi menfaat adına 
karşılıklı fedakârlık yolu ile halledilebilir” Ulu Önder Atatürk tarafından 
yönetilen ve yönlendirilen Kurtuluş Savaşı dönemi Türk dış politikasi, 
başlangıcından itibaren “Ulusal sınırları içinde vatan bir bütündür, asla 
parçalanamaz.”, “Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, milletin bir 
bütün olarak savunma ve karşı koyması”, “Manda ve himayenin kabul 
olunmazlığı” gibi temel esaslar üzerine oturtulmuştur.Belirlenen bu temeller 
üzerinde TBMM kuruluşunda Türk dış politikası yönetilirken, “ulusun iç ve dış 
bağımsızlığının tanıtılması” ve “Her milletin kendi geleceğine kendisinin hâkim 
olması, hakkımızın kayıtsız şartsız tanınması” doğrultusunda yapılmıştır 
(Özgüldür, 2000; 67). 

Atatürk bir asker ve devlet adamı olarak fikir ve düşünceleri ile Türk dış 
politikasına (Tablo 1) önemli ölçüde yön vermiştir.Atatürk’ün uyguladığı dış 
politika, tamamiyle milli menfaatlere dayalı bir milli siyaset uygulamasıdır. Bu 
siyasetin çercevesini ise Misak-ı Millî, bağımsızlık, millî egemenlik, 
uluslararası hukuka saygı oluşturmuştur (Şener, 2007; 3).Atatürk’ün dış politika 
ilkeleri Türk milletine bütün cihanda hiçbir zaferin getiremiyeceği güveni ve 
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itibarı sağlamıştır. Lozan Antlaşması bunun bariz örneği olmuştur. Atatürk bu 
antlaşma ile ülkemizin tarihinde kötü mirası olan kapütilasyonları ortadan 
kaldırmıştır. Atatürk’ün akıl, bilim ve çağdaş uygarlığa dayanan, her türlü 
dogmatizmi reddeden, en önemli ilkesi “Yurtta Barış, Dünyada Barış” olan 
gerçekçi ve pragmatist bir ideolojidir (Giritli, 1987; 7). Bu düsüncesinin bir 
sonucu olarak, Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasını saptarken, 
ülkemizin jeopolitik konumuna, tarihi gelişme çizgisini, cumhuriyet kuruluş 
felsefesini ve dünyanın içinde bulunduğu konjonktürü dikkate alarak uygun 
hedefler belirlemiştir. Ulusal ve uluslararası gerçeklerin sürekli olarak göz 
önünde bulundurulduğu bu politika sayesinde Türkiye Cumhuriyeti 
bağımsızlığını kazanmış kendini dünyaya tanıtmıştır (Şener, 2007; 5). 

Tablo 1: Atatürk’ün tarihî tecrübelerinden tespit ettiği ve yaşamı boyunca 
uyguladığı Türk dış politika ilkeleri (Irmak, 1987; 490) 

1. Başka devletlerin ve ülkelerin içişlerine karışmamak ve başka devletleri 
de bizim ülkemizin içişlerine hiç bir süretle karıştırmamak 

2. İçişlerimize karışma, dıştan gelecek yardım istemenin sonucunda 
olacağından böyle bir yardıma muhtaç duruma düşmemek  

3. Dış borçlanmayı zorunluluk hâline getiren bütçe açıklarına meydan 
vermemek 

4. Dış Politikada millî çıkarlarımızın emrettiği yolu seçmek. Çıkar 
gruplarının etkisini ülkemizden uzak tutmak 

5. Ülke olarak bütün dünyada daima barıştan yana olmak. Bütün dünyanın  
huzur ve sosyal adalet içinde olması görüşünü ön planda tutarak 
benimsemek 

6. Dış politikada daima gerçekçi olmak. Dış politikada ekonomik, ticari ve  
askeri yönden büyük güce sahip olmak 

7. Türk milletinin büyük şerefi sayılan ve Atatürk’ün barışçı ifadesi olan 
Yutta Barış ve Cihanda Barış ilkesini unutmamak  

1.2. Cumhuriyet Döneminde Türk-İran İlişkileri 

Türk İnkîlabı ve Atatürk ideolojisinin evensel boyutları konusunda ilk 
özellik onun fikir ve uygulamalarının gelişmekte olan ve sömürge durumunda 
bulunan ülkelere örnek teşkil etmesidir. Fransız profesörü Maurice Baumond; 
“Atatürk ve Türk milletinin zaferi tüm Asyada meyvesini vermiş ve Atatürk’ün 
parlak başarıları, bütün sömürge ülkelerine örnek olmuştur”. İngiliz tarih 
felsefecisi Arnold Toynbee; “Atatürk her konuda öncüdür. Atatürk millî bir 
kahramanın ötesindedir. 1920’den sonra, tüm dünyada Türk milletinin 
başardıklarını görenler ve ülkelerini geliştirmek isteyen liderler tarafından örnek 
alınmıştır” (Güler, 1993; 118). 
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Ulu Önder Atatürk’ün Türkiye’yi kurtarma mücadelesi, Afrika ve Asya’da 
birçok devletin bağımsızlık yolunda çarpışmaları için ilham kaynağı olmuştur. 
Gerçekte Atatürk ilham kaynağı olmakla kalmamış; bu ülkelerin geleceğini de 
engin bir ileri görüşlülük ve derin bir insanlık duygusu ile 1923 yılında sezerek 
şöyle demiştir. “Şu anda, günün uyanışını nasıl görüyorsam, uzaktan bütün 
Doğu milletlerinin uyanışını da öyle görüyorum. Bağımsızlık ve özgürlüklerine 
kavuşacak olan daha çok millet vardır. Bu milletler, bütün engellere rağmen, 
muzaffer olacaklar ve kendilerini bekleyen geleceğe ulaşacaklardır…” 
(Enginsoy, 1986; 145).  

Atatürk’ün kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en büyük 
özelliği lâik oluşudur. Devlet işleri ile din işlerini birbirinden tamamen 
ayrılmaktadır. Türk milletinin Ulu Önder Atatürk önderliğinde kurduğu bu 
modern ve lâik Cumhuriyet’in yankıları, o dönemde bilhassa İslam ülkelerinde 
ve özellikle İran’da büyük olmuştur (Gentizon, 1983).  

Atatürk’ün Türkiye’de yaptıklarını hayranlıkla takip eden İran ordusu 
kumandanı Rıza Pehlevi, son Kaçgar hükümdarı Ahmet Şah’ı devirerek 25 
Nisan 1926 tarihinde İran’da yönetimin başına geçmiştir (Oberling, 1994; 651). 
İran Şahı Rıza Pehlevi tahta çıktıktan sonra ülkesini bağımsız bir ülke olarak 
çağdaşlaştırmak amacındadır (Ortadoğu’nun Tarihi Gelişimi, 1992; 106). Bu 
dönemde kendine örnek aldığı lider Ulu Önder Atatürk’tür. I. Dünya savaşından 
sonra Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen Milli Mücadele’nin kazanılması, 
sonra da kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde inkılâplara başlanması ve İran 
Şahı Rıza Şah Pehlevi’nin aynı yenilikleri kendi ülkesinde yapmak istemesi, 
Türk- İran ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur (Saray, 1999; 109). 

Ulu Önder Atatürk, batı ile olduğu kadar komşu ülkeler (Balkanlar, Arap 
ülkeleri ve İran) ile dostluk ilişkileri kurmak ve geliştirmek istemektedir. Bu 
yakınlaşma sonucunda, İran Şahı Türkiye’yi ziyaret etmek isteyerek Atatürk’ün 
devrimlerini yakından incelemek istemiştir. Atatürk 1933 yılının sonbaharında 
İran şahı Rıza Şah Pehlevi’yi Türkiye’ye davet etmiştir. Şah Rıza için 10 
Haziran- 6 Temmuz 1934 tarihlerinde gerçekleşen ilk yurtdışı gezisi her iki ülke 
için de önem taşımaktadır. 9 Haziran 1934 tarihinde Tahran’dan ayrılan Rıza 
Şah, Tebriz, Erzurum yoluyla Trabzon’a gelmiştir. Yavuz zırhlısı ile Samsun’a 
ve buradan da özel bir trenle Ankara’ya hareket etmiştir (Gerede, 1952; 263).  

İran Şahı Rıza Pehlevî’ye 16 Haziran 1934 tarihinde Ankara’da büyük bir 
karşılama töreni yapılmıştır. Aynı akşam Çankaya’da Atatürk İran Şahı şerefine 
bir ziyafet vermiş ve konuşmasında şöyle demiştir; “Türkiye-İran 
münasebetlerininin tarihi gözden geçirilirse, bu iki memleketin dostluktan 
ayrıldıkları zamanlar en müşkül devreleri yaşamış oldukları görülür. Hâlbuki 
milletlerimizin tabii temayülleri ve yüksek menfaatleri icabı olan dostluk 
bağları kuvvetlendikçe her iki millet kuvvetli hâle geldi ve refah buldu. Türkiye 
Cumhuriyeti bu hakikati tamamen idrak ederek İran dostluğunu siyasetinin en 
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esaslı ilkelerinden biri hâline getirmiştir” (Ülkü mecmuası, Temmuz, 1934). 
Ankara ziyareti sırasında İran Şahı Rıza Pehlevi müzeleri, Kız Enstitüsü’nü, 
Ankara Barajı’nı, Ziraat Enstitüsü’nü, Askeri fabrikaları, Musiki Muallim 
Mektebi’ni gezmiştir. “Özsoy Destanı”operası ise 19 Haziran 1934 tarihinde 
Ankara Halkevinde, Atatürk ve İran Şahı Rıza Pehlevi huzurunda temsil 
edilmiştir. Ankara ziyaretinden sonra İran Şahı Atatürk’le birlikte 20 Haziran-6 
Temmuz 1934 tarihine kadar, Eskişehir, Afyon, Balıkesir, İzmir, Çanakkale ve 
İstanbul’u kapsayan bir inceleme gezisine çıkmışlardır (Çetinsaya, 1999; 168, 
Ülkü Mecmuası, Temmuz1934, Saray, 1999; 117). 

2. Cumhuriyet Döneminde Türk Müzik Kültürünün Oluşması 

Ulu Önder Atatürk dönemini –ve dolayısıyla Cumhuriyet dönemini– 
anlamak, Atatürk’ü anlamakla başlamalıdır. Atatürk ve Cumhuriyet’in kurucu 
kadrosu, Osmanlı Devleti’nin son, en buhranlı ve en çalkantılı dönemlerini 
yaşamıştır (Akyüz, 1992; 235). Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma, çöküş ve 
yok olma kuşağının mensubudurlar (Atay, 1933; 8). 1912-1922 yılları arasında 
10 yıl fiilen savaşı, savaş meydanlarında yaşamışlardır. Kurtuluş savaşı ile 
“ateşle imtihandan” geçmişler ve Lozan Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kurmuşlardır (Ünder, 1999; 20). 

Türkiye Cumhuriyeti’nin birbirleriyle çok sıkı ilişkileri olan “millî 
dayanışma”, “millî birlik –bütünlük”, “millî özgürlük”, “millî bağımsızlık” ve 
“millî egemenlik” temellerinde kurulmuştur Ulu Önder Atatürk bu temeller 
üzerinde Türk toplumunun ulusal özyapısını (karakterini) ulusal benliğini, 
ulusal kimliğini koruyup geliştirerek her yönüyle kalkınarak çağdaşlaşması ve 
modernleşmesini amaçlamıştır (Uçan, 1989; 213).  

Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Atatürk, siyasal ve sosyal yaşamda 
bilimin ve aklın önderliğine inanarak, bağımsızlığın korunması ve 
Cumhuriyet’in geleceği için eğitimin önemini vurgulayarak, toplumun bütün 
fertlerinin kadını, erkeği, çocuğu, köylüsü ve işçisiyle eğitilmesi gerektiğini 
ifade etmiştir. Bunun yanı sıra toplumun her bir parçasının ayrı bir fonksiyonu 
olduğuna, bu fonksiyonların mükemmel bir şekilde yerine getirilmesi ile sosyal 
bütünleşmenin ve kalkınmanın mümkün olacağına inandığını söylemiştir (İçli, 
1992; 71). 

Türk ulusunun topyekûn kalkınmasında çekici bir güç olarak eğitimi 
benimseyen Ulu Önder Atatürk, bilgisizliği giderme, milli eğitim, öğretmen ve 
kültür konularına önem vermiştir. Atatürk eğitimde yenileşmeyi, ulusal birliğin 
ve lâik toplumun temeli olarak görmüş, sadece politik bağımsızlığı değil, 
ekonomik gelişmeyi de bu yenileşmeye dayalı düşünmüştür. Atatürk’ün Düşün 
Sistemi özde rasyonalist, pozitivist, hümanist, realist ve pragmatist bir nitelik 
taşımaktadır. Atatürkçü Düşün Sistemi’nde eğitimin özüne, içeriğine, 
yöntemine ve amaçlarına ilişkin hususlar akılcı, gerçekçi, bilimsel ve insancıl 
bir anlayışla ele alınmaktadır. Atatürk’ün düşün sisteminde eğitim, devletin 
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denetim ve gözetiminde, demokratik, lâik eşitlikçi, adaletli, işlevsel ve bilimsel 
temele dayalı insancıl nitelik taşımaktadır. Sistem bu esaslarda tutarlı, akılcı, 
özgür, öz benliğinden ve kültüründen kopmamış çağdaş ve evrensel kültürle 
buluşabilen yeni bir insan tipi öngörmektedir (Alkan, 1991; 74). 

Atatürk bu konuda “memleketimizi, toplumumuzu hakikat hedefine, saadet 
hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran 
asker ordusu, diğeri milletin istikbalini yoğuran irfan ordusu... Bir millet irfan 
ordusuna malik olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler 
elde ederse etsin, bunun meyveleri yok olmaya mahkûmdur. Zaferlerin sürekli 
neticeler vermesi ancak irfan ordusu ile mümkündür.” demektedir (Gökçe, 1990; 
708).  

3 Mart 1924 tarihinde 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu 
ile, kız ve erkek çocuklarına eşit, bir arada ve çağdaş bir eğitim yapma imkânı 
tanınmıştır. Eğitim merkezileştirilerek ilkokul, kız-erkek ayrımı yapılmaksızın 
herkes için zorunlu hâle getirilmiştir. Eğitimin birleştirilerek lâikleştirilmesi, 
kadınlarında çağdaşlaşma yolunda katılımını sağlamıştır. Böylece “fikri hür, 
vicdanı hür” nesiller yetiştirilecektir (Gedikli, 2001; 80).  

Atatürk Türk ulusunun bütün olanaksızlıklar içerisinde bile kabiliyetinin 
üstünlüğünü bilerek onlara güvenmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli 
kültürdür.” diyerek ulusça unuttuğumuz değerleri ortaya çıkarmak istemiştir. 
“Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz.”, 
“Bir millet sanata ehemmiyet vermedikçe büyük bir felakete mahkûmdur.”, 
“Sanatsız kalmış bir ulusun hayat damarlarından biri kopmuştur demektir.” bu 
sözleriyle, sanatın önemini ulus hayatındaki rolünü açıklamıştır. Atatürk kültür 
devrimleri içinde güzel sanatlara özel bir önem vermiştir. Sanatın insan ve 
toplumları yetiştirmede önemli bir biçimleyici etken olduğu görüşündedir 
(Turani, 1982; 101). Millî kültürü çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartmak 
gerekir, diyen Atatürk, bu konuda güzel sanatlara verdiği önemi şöyle 
vurgulamaktadır: “Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî vasfı da 
güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Memleketimizin yüksek 
karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan zekâsını, ilme bağlılığını, güzel 
sanatlara sevgisini millî birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü vasıta ve 
tedbirlerle besleyerek geliştirmek de milli ülkümüzdür.” (Giritli, 1987; 19). 

Atatürk’ün kültür ve sanat ile ilgili politikası iki temel yaklaşım tarafından 
belirlenmiştir. Bir tarafta ideolojik-politik örgütsel yaklaşım diğer tarafta 
kültürel ve artistik yaklaşımdır. Politik ve kültürel değişkenler arasında iki 
değişik düzeyde gelişme göstermiştir. Türkiye içinde yaşayan insanların tek bir 
kültür hâlinde karşılıklı millileşmesi ve bütünleşmesi, diğer tarafta milletler 
arası düzeyde karşılıklı iyi ilişkilerin kurulmasıdır (And, 1986: 69). Atatürk ve 
Cumhuriyet’in kadrosu ulusal kültürü, uluslararası çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaştırma ilkesine özellikle önem vermiş ve bunun sonucu güzel sanatların 



 747 

eğitim ve öğretimle yenilenmesini mümkün kılacak kurumların oluşturulmasına 
geniş ölçüde imkân sağlamıştır. Başkentin Ankara’da kurulmuş bulunması ile 
çeşitli sanat kurumlarının Ankara’da toplanmasını gerektirmiştir (Gökçe, 1990; 
710). 

Atatürk; “Sanatkâr uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı ilk 
hisseden insandır.” diyerek kültür devrimini başarmak için sanatçılara ayrı bir 
önem vermiştir (Aşkun, 1981; 9). Sanat alanında eleştiri, yaratıyı destekleme, 
eğitimi besleme, sanat yapıtını değerlendirme yollarının geliştirilmesi için 
devletin kurumlarının güçlendirilmesini benimsemiştir. 2 Mayıs 1920 tarihinde 
3 sayılı kanunla oluşan “İcra Vekilleri Heyeti”nin kurulmasıyla sanat 
konularında önemli kararlar alınmıştır. Cumhuriyet’in birinci kuruluş 
yıldönümünde açılan Maarif Vekâleti müzikte kalkınma çabasını, öncelikle 
okullarda ele alınmasını temel prensip olarak benimsemiştir. Atatürk, yeni 
yetişen okul gençliğini çok seslilik temeline dayanan çağdaş anlayışta bir müzik 
eğitimi vermek bir yandan körü körüne saplanıp kalmayan yeni ve çağdaş Türk 
musiki sanatı yaratabilecek bir gençliğin yetiştirilmesini sağlamak amacındadır 
(Tamer, 2002; 30).  

Atatürk’ün düşüncesinde sanat, toplumun bir aynası olarak kimlik 
değiştirmenin, farklılaşmanın veya değişmenin somut olarak izlendiği bir radar 
gibidir. Sanat alanındaki modernleşme-çağdaşlaşma, modern ve cağdaş 
Türkiye’nin simgesi olacaktır (Özgü, 1981; 35). Atatürk’ün güzel sanatlara 
önem vermesinin bir diğer nedeni de resim, heykel, mimarî, sinema, müzik gibi 
sanatların doğrudan doğruya göze ve kulağa hitap ederek, bireyi yazılı eserlere 
göre daha kolay daha çabuk etkiliyebileceğini, dolayısıyla halkın devrimleri 
benimsemesinde etkili birer araç olduklarını düşünmesidir (Erkun, 1981; 31).  

Ulu Önder Atatürk’ün gerçekleşmesini istediği Türk müzik inkılâbının 
temelinde “müzikte ulusal öz yapıyı koruyup geliştirerek çağdaşlaşma, 
evrenselleşme” düşüncesi ve ülküsü yatmaktadır. Türk ulusal müziğinin 
yükselmesi ve evrensel müzikte yerini alması, ulusal özünü yitirmeksizin 
çağdaşlaşmasından geçmektedir (Uçan, 1992; 66). Cumhuriyet dönemi 
bestecilerinden Ahmet Adnan Saygun’nun sürekli bir gelişme çabasında olan 
çağdaş çok sesli müzik kültürümüz için düşünceleri ise şöyledir: “Sanat her 
zaman, kökü içinden çıktığı toprağa bağlı kaldıkça gelişmiştir. Sanat kökünden 
ayrılınca ölür… Çoksesliliği, müziğe tabiat ve fizik kanunları getirmiştir. Halk 
musikisinde, ilkel olarak çoksesliliği ve armoniyi benimseyen bir arayış 
sezilir… Edebiyatımız nasıl bir değişime girmişse, musikimiz için de değişme 
kaçınılmaz olmuştur.” (Mimaroğlu, 1987; 147).  

Atatürk, müzik alanındaki atılımlarını bu görüşler doğrultusunda eyleme 
dönüştürmüştür. İlk olarak Ankara’da bir Musiki Muallim Mektebi (Müzik 
Öğretmen Okulu) 1 Eylül 1924 tarihinde kurulmuştur (Gökçe, 1990; 710). 
“İleride kurulacak olan konservatuvarın hazırlık aşamasında oluşturulan bu okul 
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çocuklarımıza çağdaş Türk musikisini öğretecek eğitmenlerin yetişmesi için 
kurulmuştur (Altar, 1989; 9, Oransay, 1966; 7). 1926 yılında da Millî Eğitim 
Bakanlığı ‘na bağlı bir Sanayi-i Nefise Müdürlüğü ve Sanayi-i Nefise Encümeni 
kurulmuştur (Nutku, 1981; 109). 1934 yılında millî musikiyi yükseltmek, 
işlemek, yaymak, sahne temsilinin her dalında uzman ve müzik öğretmeni 
yetiştirmek amacıyla bir akademi kurulması için yasa tasarısı hazırlanmıştır. Bu 
dönemde çağdaş anlayışla sanat ve müzik eğitiminin örgütlenerek sanatçılar 
teşvik edilmiştir. Halkevleri –odalarla ve devlet teşkilatında yer alan 
organizasyonlar– kanalıyla halka açık konserler, temsiller, sergiler vs. 
düzenlenerek halkın estetik beğeni düzeyinin çağdaş standartlar doğrultusunda 
düzenlenmiştir. Başka bir deyişle, bu dönemde yapılan tüm yenilikler Osmanlı 
elitiyle Türk sanat ortamına girmeye başlayan çağdaş sanat unsularının içine 
halkın da dâhil edilmeye çalışılmasıdır. Bu düzenlemelerle birinci hedef halk ve 
elitin bütünleşmesi, ikinci hedef de halkın beğeni standartının çağdaş düzeye 
çıkartılmasıdır. Ayrıca bu dönemde sanat ve sanatçının sosyal dayanışma, 
iletişim gibi toplumsal fonksiyonları belirlenmiştir. Ulu Önder Atatürk 
sanatçının statüsünü ve rolünü kurumlaştırarak, desteklemiş ve devletçe himaye 
edilmesini sağlamıştır (Ulusoy, 1993; 55). 

1934 yılında Ankara’da henüz bir konservatuvar yokken, opera sanatına 
dönük ilk çalışmaları zamanın önde gelen iki bestecisi Ahmet Adnan Saygun ve 
Necil Kâzım Akses ile başlatmış, opera metinlerinin (librettolarının) yazılımını, 
o dönemde senarist ve edebiyatçı olarak tanınmış tiyatro yazarı Munir Hayri 
Egeli’ye vermiştir. Özsoy Destanı Operası, Taşbebek ve Bay-Önder 
Operalarının librettoları yazılmaya başlanmıştır (Aracı, 2001, Baltacan, 2006; 
24). 

3. Özsoy Destanı Operası (1934) 

“Özsoy Destanı Operası” Cumhuriyet tarihinin ilk lirik sahne eseri olması 
bakımından çok büyük bir öneme sahiptir. Atatürk tarafından gerçekleştirilen 
müzik devriminin ilk örnek eseridir. 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi’nin 
Türkiye ziyareti nedeniyle Atatürk tarafından Ahmet Adnan Saygun’a eseri 
bestelemek üzere sipariş edilmiştir. Cumhuriyet Türkiyesi’nin temel değerlerini 
tanıtacak olması bakımından çok büyük önem taşımaktadır. Atatürk operanın 
konusunu bizzat kendisi belirlemiş ve librettosunu Münir Hayri Egeli ile 
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak yazdırmıştır (Kıran, 2005; 22). Ahmet 
Adnan Saygun eserin tamamını (3 perde 12 tablodan oluşan operayı) iki ay gibi 
kısa bir sürede bestelemiştir (And, 2003). Bu bakımdan “Özsoy Destanı 
Operası” metni, dünya müzik tarihinde “büyük bir devlet adamı ve büyük bir 
sanatçının birlikte yarattıkları tek opera” olma özelliğini de taşımaktadır. 

Atatürk’ün konusunu bizzat önerdiği, hazırlanan taslakları kendi el yazısıyla 
inceleyip düzelttiği sözler üzerine Özsoy Destanı Operası’nın bestecisi Ahmet 
Adnan Saygun, eserle ilgili düşüncelerini şöyle anlatmıştır; “Yoğun 
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çalışmaların sürdürüldüğü sıralarda karşılaştığım bütün zorluklara ve 
engellemelere rağmen, eserimin aleyhinde söylenen türlü sözler karşısında, 
Halkevine gelen Atatürk provaları seyretmişti. Riyaset-i Cumhur Orkestrası 
yerine İstanbul Belediye Konservatuvarı’ndaki yaylı sazlar orkestrası ile 
Riyaset-i Cumhur Armonisi’nin nefesli sazlarını birleştirerek benim 
yönetimimde bir orkestra ile çalışmalarıma devam etmemi emrettiği sırada 
söylemiş olduğu sözlerden özellikle bir cümlesi hâlâ kulaklarımda çın çın 
çınlamaktadır… “Bu bir inkılâp hareketidir.” (Saygun, 1980; 42, Gedikli, 1989; 
37).  

Özsoy Destanı, opera tarzıyla yüzyıl önce Alman besteci Richard Wagner’in 
yarattığı “Gesamtkunstwerk” (Tüm sanatların birleşimi) türünün Türkiye’de 
sahnelenen ilk örneğidir (Refig, 1997; 70). Özsoy Destanı operası İran Şahı 
Rıza Pehleviyi etkilemek üzere, âdeta tek kullanımlık bir opera olarak 
düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Metnin librettosunu Münir Hayri Egeli’nin 
yazmasını isteyen Atatürk eser için şöyle demiştir; “Özsoy güzel, güzel ama, 
onun kıymeti yalnız bu gün içindir.” (Yalçın, 1995; 141). Özsoy Destanı 
Operası’nın 3 perdelik librettosu, aralarında benzerlik bulunan Türk ve İran 
mitolojilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Türk-İran tarihini birleştiren 
mitolojinin, librettoya kaynak olmadaki etkinliği büyüktür. Türk-İran ulusları 
arasındaki ilişkinin, bir soyun iki kardeş boyu ülküsüne temel olarak 
değerlendirilmesine ön planda özen gösterilmiştir. Operanın konusunun kaynağı 
İran Şahı Firdevs’inin Şahnamesindeki “Feridun Efsanesi”dir (Tamer, 2002; 55).  

Buna göre, yeryüzünde insanlar türedikten sonra, karanlık ile aydınlık 
arasında bir çatışma başlamıştır. Nihayet gün gelmiş, karanlığa tutsak düşen 
insanlık, İran Şahı Firdevsi’nin Şahnamesi’ne konu olmuş ve Şair, eserinde, 
insanoğluna musallat olan karanlığı, “Dahhak” olarak nitelendirmiştir. Yüzyıllar 
boyu zulmü süren Dahhak’ı Türk ve İran Mitolojileri’nde ayrı ayrı adlarla 
anılan bir kahraman (Gave-Bozkurt) devirip aydınlığa yol vermiş ve yeniden 
aydınlığa kavuşan insanlar, başlarına Feridun adlı bir beyi seçmişlerdir. Hakan 
Feridun’un; Selm, Tur ve İraç adlı üç oğlu vardır. Bunlardan Tür Türkleri, İraç 
İranlıları, Selm ise Avrupalıları temsil etmektedir. Fakat Atatürk’ün yazdırmış 
olduğu metinde “Türk-İran uluslarının kardeş oldukları idealinden” dolayı ikiz 
kardeş olarak gösterilen iki karakter üzerinde, Tur ve İraç’tan bahsedilmektedir 
(Saygun, 1980; 39, Tamer, 2002; 55).  

Özsoy Destanı Operası’nın ilk perdesinin konusu, Firdevsi’den Antik Pers 
Mitolojisi’ne dek uzanan mit geleneğinin içerisinden seçilerek, Orta Asya Türk 
Mitolojisi’nden alınan kimi öğelerin karışımından oluşturulmuştur. Öz-Ozanın 
açılış reçitatifi (konuşmalı bölüm) o yılların Türk tarih tezine açık göndermeler 
içermektedir. Öz-Ozan “kırk bin yıl” öncesine dönerek öyküsünü başlatır; 
“Tarih diyor ki bize: “Medeniyet” ırmağı Brakisefal soyda buldu özlü kaynağı. 
Bu soy Asya’dan çıktı, dört bir yana yayıldı. Bu tarih yükselişin başlangıcı 
sayıldı. Avrupa, Anadolu, İran ve Gapta. Medeniyet girdi, bakır, bu büyük 
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soyla... Ben vatan yavuklusu Ozanım, Öz tarihi söylerim, olmuşu naklederim...” 
Bu çağda sadece doğaüstü güçlere sahip felekler ile baş Şaman yarı mistik 
figürler olarak sahnededirler. Üçüncü sahnede Feridun’un eşi Hatunun doğumu 
beklenmektedir. Koro Tanrı’ya yalvarmaktadır. Ülkenin dört bir tarafından 
beyler biraraya gelmişlerdir. Feridunu öven konuşmalar yapılırken haberci gelir, 
hatunun doğumunu müjdeleyerek ikiz oğlu olduğunu söyler. Baş Şaman şöyle 
demektedir: “Bu gece Öz-soyun kaynağı doğdu...” Sahnede Hatun ve 
Feridun’un karşılıklı düeti başlar: “Kadına annelik vatanseverliktir bey”... 
Feridun: “Kadın anne olunca feleğin ömrü uzar... Yerler göğe yaklaşır. Nur olur 
yerleri sular...” “Doğumu kutlamaya sırasıyla felekler gelirler, iyi dileklerini 
hatuna söylemeye başlarlar. Birinci Felek: Bu yavrular kutlu olsun hatuna, 
İkinci Felek: Bu yavrular Öz-soylu, dinç olsun, güçlü olsun dünyayı 
hükmeylesin, Üçüncü Felek: Bu yavrular Özsoyları çoğalınca, boyları 
yeryüzünün en güçlü yurduna sahip olsun, Dördüncü Felek: Bu yavrular ve 
onun Özsoyları ne zaman elele verip tutuşsalar yeryüzü ışık dolsun, barış ve 
bereket onlardan doğsun, Beşinci Felek: Bu yavrular ve çocukları, çağlar boyu 
sürüp gidecek soyları hiçbir zaman unutmasınlar kardeş olduklarını, Altıncı 
Felek: Yer durdukça soyları kötülük görmesin, kendileri ve soyları ölümsüz 
olsunlar, Yedinci Felek: Soyları devir devir üzerlerine çökecek karanlık 
bulutlardan sıyrılıp yeniden can bulsunlar onların özyurdunda yeniden genç 
kalsınlar... Feridun bütün feleklerin yanında bu iki yavrunun adını koymuştur. 
“Sen ey nur topu çocuk senin adın ‘Tur’ olsun: Eşin ay yoldaşın kurt olsun. Sen 
ey sevgili çocuk, senin de adın ‘İraç’ olsun: Nurun yeşilinden çıksın, güneş 
seninle parlasın, yoldaşın arslan olsun... İkiniz cesaretin, kahramanlığın rengi al 
ile yiğitliğin, temizliğin parlaklığın rengi olan beyaza birlikte sarılınız...” Şölen 
ve kutlamalar başlamıştır. Şölene çağrılmadığı için kızgın olan (karanlıkların 
özünü temsil eden şeytan Ahriman) sahneye gelerek hatuna korku sozlerini 
söyleyerek. Lanetini açıklamaktadır; “Bu iki gencin soylarını daima meçhul 
kalmaya mahkum ediyorum. Nifak perilerimi seferber edeceğim ve her zaman 
soylarının arasına sokacağım...” Eserin ikinci ve üçüncü perdelerinde efsane 
havasından ayrılıp mütareke-İstiklal Savaşı ve sonrası işlenmiştir. Eserin son 
sahnesinde Ahrimanın gazabına uğrayan ve tanrılarca ebedi hayata mazhar 
kılınmış bulunan Tur ve İraç (yani Türklerle İranlılar) yüzyıllar boyunca 
birbirlerinden ayrı kalmışlardır. Fakat sonunda her iki milletin başlarına geçen 
Tur ve İraç bu dönemde birbirlerine kavuşmuşlardır. Eserin tekrar efsane 
havasına getirilen final sahnesinde Feridun ve tüm kadro sahneye çıkmışlardır. 
Ancak sahnede Tur ve İraç yoktur. Feridun sorar: Tur ve İraç’ı göremiyorum 
nerededirler... Buna oyunun anlatıcısı Öz-Ozan Halkevinin locasında İran Şahı 
Rıza Pehlevî ile birlikte temsili seyreden Atatürk’ü işaret ederek şöyle demiştir. 
İşte Tur ve işte İraç... (And, 2003, Saygun, 1980; 39, Yalçın, 1995; 42). 

Ahmet Adnan Saygun millî duyguları çok güçlü bir bestecidir. Eserlerinde 
Türk kültürüne ve makamsal müziğe kökten bağlılığı izlenmektedir. Müzik dili 
açısından bestecinin oluşturduğu kişisel sentezi, tüm eserinde genellikle 
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Anadolu’nun özünden çıkartılmış (makamsal-armonik) ifadeler kullanmıştır. 
Ahmet Adnan Saygun bestelemiş olduğu Özsoy Destanı Operası’nın ilk 
perdesinde, yakarış korosunun dua sahnesinde ve şenliklere ait yerlerdeki 
müziği Anadolu motiflerine dayanmaktadır. İkinci perdenin büyük bir kısmı da 
pentotik yapının ağır bastığı motiflerle yazılmıştır. Her iki perdenin prelüdlerini 
Ahmet Adnan Saygun serbest bir düşünce ile yazmıştır. Eserin genellikle tüm 
bölümlerinde besteci solistlerin ve koro elemanlarının kolaylıkla 
söyleyebilecekleri tonal yazıyı tercih etmiştir (Baltacan, 2006; 27). 

Eserin hazırlanışındaki, sanki bir düşü andıran, çabukluk, gösterimin 
hazırlığında da şaşırtıcı bir şekilde görülmüştür. Koroyu Adnan Saygun’un eşi 
Mediha Adnan (Saygun) ile Halil Bedi (Yönetken) yönetmiştir. Koro sanatçıları 
çeşitli okulların (Ankara Kız Lisesi, Ankara Kız Orta Mektebi, Ankara Beden 
Terbiyesi, Ankara Enstitüsü) yetenekli öğrencilerinden seçilerek 
oluşturulmuştur. Dans ve koreografiyi bu alanda deneyimi olan Selma ve Azade 
Selim Sırrı Tarcan üstlenmiştir (Yalçın, 1995; 45). Başrollerde; Ulu Anneyi 
Soprano Nimet Vahit (İstanbul Konservatuvarı şan eğitimcisi), Ahmiran ve 
Ferîdun rollerini ise Nurullah Şevket Taşkıran üstlenmiştir. Diğer roller ve 
koristlerin tamamı öğrencilerden oluşmuştur. Ali Sezin idaresinde İstanbul’dan 
alelacele getirilen İstanbul Konservatuvarı yaylı sazlar topluluğu ile Riyaset-i 
Cumhur Armoni Bandosu’nun nefesli sazlarından meydana getirilen Orkestrayı 
Ahmet Adnan Saygun yönetmiştir. Özsoy Destanı Operası’nın gösteriminde, 
Semiha Berksoy “Ayşim” rolünü oynamıştır. Böylece öğretmen-öğrenci aynı 
gösterimde sahneye çıkmışlardır (And, 2003, Özkazanç, 1999; 88). Eserin ilk 
temsili aynı gün saat dörtten itibaren Ankara ve İstanbul radyoları tarafından 
neşredilmiştir. Bu temsil Ankara Millî Tiyatro hayatımızda bir dönüm ve bir 
hamle sayılacaktır (Hakimiyeti Milliye-Cumhuriyet Gazetesi, 20 Haziran 1934). 

SONUÇLAR 

Ahmet Adnan Saygun’un tarafından bestelenen ilk Türk Operası olan 
“Özsoy Destanı Operası” 19 Haziran 1934 gecesi Ankara Halkevinde 
sahnelenmiştir. İran Şahı Rıza Pehlevî ve Atatürk locada yan yana oturmuşlardır. 
Bütün sefirlerin millî kıyafetleriyle geldiği o gece Türk ulusal operasının 
başlangıcı ve Türk-İran ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik atılan adımların 
öncüsü olarak tarihe geçmiştir. 

Ulu Önder Atatürk “Yurtta Barış, Cihanda Barış” ilkesi ile ülkemizde 
demokrasi anlayışının tamamlayıcısı olarak imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış, 
sosyal adalete dayalı, uyum ve barış içindeki toplumu hedef edinerek “Yurtta 
barış”ı gerçekleştirmeye yönelik iktisadi ve sosyal nitelikli adımları atarak, Yeni 
Türk devletini ve ulusunu modernleştirmeyi amaçlamıştır. Ulu Önder Atatürk 
ve Cumhuriyet’in kadrosu medeniyet projesi ile bu amaca ulaşmayı 
hedeflemiştir. Bu anlayış öncelikle tüm kurumlarda sergilenmiştir. Sosyal, 
kültürel, eğitim ve hukuk alanında yapılan reformlarla asıl amaç modern bir 
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toplum yaratmaktır. Diğer yandan modern giysiler, modern hukuk sistemi, 
eğitim ve diğer tüm yeniliklerle Türk toplumunun medeni milletler seviyesine 
ulaşması ve hatta aşması amaçlanmıştır. 

Atatürk’ün düşüncesinde sanat, toplumun bir aynası olarak kimlik 
değiştirmenin, farklılaşmanın veya değişmenin somut olarak izlendiği bir radar 
gibidir. Sanat alanındaki modernleşme-çağdaşlaşma, modern ve çağdaş 
Türkiye’nin simgesi olacaktır.  

Özsoy Destanı Operası Cumhuriyet tarihinin ilk lirik sahne eseri olması 
bakımından çok büyük bir öneme sahiptir. Atatürk tarafından gerçekleştirilen 
müzik devriminin ilk örnek eseridir. 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi’nin 
Türkiye ziyareti nedeniyle Atatürk tarafından Ahmet Adnan Saygun’a eseri 
bestelemesi üzerine verilmiştir. Cumhuriyet Türkiyesi’nin temel değerlerini 
tanıtacak olması bakımından çok büyük önem taşımaktadır. Atatürk, Opera’nın 
konusunu bizzat kendisi belirlemiş ve librettosunu Münir Hayri Egeli ile 
karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak yazdırmıştır. 

Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyet devrimlerinin ve çağdaş Türk toplumunun 
tanıtılması amacıyla –devrin güç koşullarına rağmen– Ahmet Adnan Saygun 
tarafından bestelenen Özsoy Destanı Operası’nın temsilinin 
gerçekleştirilmesini “bir inkılâp hareketi” olarak nitelendirmiştir. Bununla 
beraber Batı ile Doğu motiflerinin Türk sentezi ile vücuda geldiği Özsoy 
Destanı Operası, Batı ile Doğu arasında coğrafî bir köprü olmaktan öte, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yeni kişiliğinin ve kimliğinin de sergilendiği bir başkaldırı 
eseri olmuş ve ulusal operamızın bir başlangıç eseri olarak Türk müzik 
tarihindeki saygın yerini almıştır. 
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 ‘YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ’ SÜRECİNDE 
MÜZİK VE MÜZİKÇE 

UÇAN, Ali* 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

İnsan, sesli bir çevreye kendi sesiyle birlikte doğar. İnsanın doğup yaşadığı 
çevrede ses çok önemli bir yer tutar. Bu çevre seslerden örülü bir ağ gibidir. Bu 
ağın oluştuğu ve içinde veya üzerinde bir halkın yaşadığı ülkesel çevreye Yurt, 
tüm insanlığın yaşadığı küresel çevreye Dünya denir. İnsanlar dünyaya kendi la 
sesleriyle doğarlar. Çünkü, insanların doğarken çıkardıkları ilk seslerin 
saniyedeki titreşim sayısı 400 Hz ile 500 Hz arasında değişmekle birlikte 
ortalama olarak yaklaşık 440 Hz’tir. Bu değer evrenin eksen sesiyle uyuşur, 
örtüşür ve evrensel la sesiyle eşdeğer bir nitelik taşır. 

İnsan bir bebek olarak doğarken ilk sesini çıkardığı andan itibaren 
duygularını çoğu kez sesiyle dışa vururur ve anlatır. Bu dışavurum ve anlatımla 
birlikte sesçe dediğimiz bir dil oluşur. Bu dil çok geçmeden, özellikle bebek-
anne iletişimi ve etkileşimiyle müzikçe dediğimiz bir başka dile dönüşür. Bunu 
izleyen sözel dil veya sözce ise epey sonra oluşur ve gelişir. Müzikçe, dünyada 
en doğal, en kolay, en yaygın, en etkin, en kullanışlı ve en ortak paydaşlı dildir. 
Müzikçe hem evrensel, hem küresel, hem uluslarüstü, hem uluslararası, hem 
ulusal, hem bölgesel, hem yöresel bir dildir. Müzikçe çevirmen gerektirmez. 
Çünkü müzikçe herkese bir şeyler der, herkes ondan bir şeyler anlar. Müzikçe, 
tüm sözel dillerle birleşen, bileşen, bireşen bir dildir. Bunun doğal sonucu 
olarak dünyada ne kadar sözel dil varsa o kadar sayıda sözlü müzikçe vardır. 
Müzikçe, sözce ve devinimce ile birleşince çok daha güçlü bir anlatıma kavuşur. 
Bu özelliğiyle yöresel, bölgesel, ulusal, uluslararası, küresel ve evrensel iletişim, 
etkileşim ve paylaşımda çok daha etkin ve belirleyici rol oynar. Müziğin özünde 
barış vardır. Müzikte barış, gerilim-çözülüm ilişkisiyle belirir, her gerilim bir 
çözülümle sonuçlanır, her çözülüm barışı simgeler.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk bütün bunların bilincindedir. Bu 
bilinçledir ki “müziksiz insan yaşamı olamaz.” der. Bu deyişiyle müziği ve 
onun dili olan müzikçeyi insan yaşamının doğal, zorunlu ve vazgeçilmez bir 
ögesi ve dili olarak görür. Bu görüş kuşkusuz toplumlar, uluslar ve tüm 
insanlık için de geçerlidir. Atatürk genel son müzik kurallarına göre işlenerek 
gelişen ulusal müzik ile evrensel müzik arasında sıkı bir bağ kurar. Çünkü genel 
olarak ulusal müzik yurtta barışa, evrensel müzik dünyada barışa hizmet eder. O, 

                                                 
* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı. e-mail: aucan@gazi.edu.tr. 
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bu bağ ve hizmet bilinciyle ulus ve insanlık için “Yurtta Barış, Dünyada Barış” 
ilkesini öngörür. 

Atatürk’ün öngördüğü Yurtta Barış, Dünyada Barış sürecinde müzik ve 
müzikçeden tam yararlanmak gerekir. Çünkü, yurtta ve dünyada barışı egemen 
kılmanın en kolay ve en etkili yolu, herkesin paylaştığı ve paydaştığı müzikten 
ve müzikçeden geçer.  

Anahtar Kelimeler: Barış, “Yurtta Barış, Dünyada Barış”, müzik, müzikçe. 

ABSTRACT 

Human being is born with his own voice in the voiced environment. Voice is 
very important in the environment where human being is born and live. This 
environment is also a network of voices in which people form countries and as a 
whole the world.  

We know that man is born with his own voice ‘la’. This is a single fact that 
vibration of his/her first voice is approximately between 400-500 HZ, average 
440 HZ. Therefore, this value is equal to universal ‘la’ voice. 

Human being, starting from his birth, most of the time expresses his feelings 
with his voice. Thus a new unique voice language emerges. This language is 
transformed into another musical language as a result of mother and baby 
interaction. Musical language is the most natural, the most effective and the 
most useful and shared language. It is also a local, regional, national and 
international language. It does not require a translator because everybody 
understand it.It can easily be combined with the spoken language. In our world, 
there are as many musical language as spoken language. It is this quality that 
makes it more communicative, shareable and effective in local, national and 
universal relations. The essence of music is peace. 

Music contributes greatly in solving the problem of tension. Atatürk, the 
founder of the Republic of Turkiye, was aware of all these. He states “Man 
cannot live without music”. According to him music and the language of music 
is the essential part of living. This is, of course, true for the peoples of the world. 
Atatürk also believes that there is a close relationship between national music 
which has been developed by the contemporary music rules, and the universal 
music. Generally speaking, national music contributes peace at home, universal 
music contributes peace in the world. Because of this belief he declares for the 
peoples of the world, “Peace at Home, Peace in the World”. 

We all have to benefit from music and musical (voice) language in the light 
of the above motto. Then, universal peace will be realized.  

Key Words: Peace, “Peace at Home, Peace in the World”, music, voice 
language.  
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1. Giriş 

Yurdumuzda ve Dünya’da, öteden beri çok çeşitli kültürel şenlikler, uygar 
(=sivil) girişimler, kişisel-kümesel tepkiler, toplumsal gösteriler, bilimsel 
toplantılar, sanatsal edimler-serimler, teknik sunumlar, felsefi eylemler 
düzenlenmektedir. Bunların birçoğunun adı ‘Barış’ ve ‘Müzik’ sözcükleriyle 
başlamakta, bu sözcükleri içermekte veya bu sözcüklere odaklanmaktadır. 
Böylece söz konusu etkinliklerde ‘barış ile müzik’ veya ‘müzik ile barış’, iki 
anahtar kavram ve iki anahtar olgu olarak yer almaktadır. Bu tür etkinliklerin 
son dönemlerde daha da arttığı ve yaygınlaştığı görülmekte, içinde 
bulunduğumuz eylül ayında ise iyice yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. İlgililer 
tarafından kısaca ICANAS 38 veya 38. ICANAS olarak adlandırılan 38. 
Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Türkiye’de Başkent 
Ankara’da işte böyle bir zaman ve ortamda gerçekleşmektedir.  

Bu kongrenin parolası “Yurtta Barış, Dünyada Barış”tır, 13. sırada yer alan 
sonuncu ana konusu “Müzik Kültürü ve Eğitimi”dir (AYK 2007). Bu parola ve 
sonuncu ana konu, Kongre’yle güdülen asıl-temel-birincil ve en sonuncul (nihai) 
amacı ve bu amaca giden yolu, açık ve özlü bir biçimde özetlemektedir.  

Sözü edilen kültürel şenlik, uygar girişim, kişisel-kümesel tepki, toplumsal 
gösteri, bilimsel toplantı, sanatsal edim-serim, teknik sunum ve felsefi 
eylemlerin Barış ve Müzik sözcükleri ile bunların kapsadığı kavram ve olguları 
birlikte içermesi basit bir rastlantı değildir, doğal bir gereklilik ve zorunluluktur. 
Bu gereklilik-zorunluluk, insanın varlık yapısı ve doğasına aykırı biçimde 
oluşturulan birtakım durumlardan olumsuz etkilenen insanlığın temel-evrensel 
bir gereksiniminin, onu karşılama umudunun ve giderme biçiminin bilinçli, 
duyarlı bir yansımasıdır. 

Söz konusu etkinlikler bireylerin, toplumların ve insanlığın hâlâ ‘Barış’ 
özlemi, umudu ve arayışı içinde olduğunu; bunun dile getirilmesinde ve 
gerçekleşmesinde daha çok veya en çok ‘Müzik’ten yararlanmak durumunda 
olduğunu göstermektedir. Barış ile Müzik kavramı ve olgusu, geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de birlikte ve iç içe olurken âdeta bir ikiz kavram ve ikiz olgu 
niteliği taşımaktadır. Bunun gelecekte de böyle olması doğal, kaçınılmaz, 
gerekli ve zorunlu görünmektedir. Bu durumda, böyle bir kongrede, sözü edilen 
bu ikiz kavram ve olgunun ayrı ve kendine özgü bir konu olarak ele alınması 
büyük önem taşımaktadır. Bu bildiri, işte bu nedenlerle Atatürkçe bir anlayış ve 
yaklaşımla bu ikiz kavram ve olguya odaklanmaktadır.  

“ ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ Sürecinde Müzik ve Müzikçe” başlıklı bu 
bildiride konu, bu kısa (1) Giriş bölümünden sonra sırasıyla (2) İnsan, İnsanlık 
ve Barış, (3) Atatürk ve Barış: Atatürk’ün Barışçıl Yönü ve “Yurtta Barış 
Dünyada Barış” İlkesi, (4) İnsanın Barışlı Yapısı ve Doğal Temel Müziksel 
Donanımı, (5) İnsan Akortlu Doğuyor ve Dünyanın-Evrenin Akorduyla 
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Uyumluluk Gösteriyor, (6) İnsanlığın Evrensel Dili Sesçe-Müzikçe, (7) Atatürk 
ve Müzik-Müzikçe, (8) Müzik-Müzikçe ve Barış, (9) Barış Süreci ve Müziğin-
Müzikçenin Barışsal İşlevleri, (10) Sonuç ve Öneriler alt başlıkları altında ele 
alınıp işlenmektedir. 

Yurtta Barış, Dünyada Barış sürecinin ve bu süreçte etkin ve belirleyici rol 
oynayan Müzik ve Müzikçenin odağında-özeğinde insan, insanlar ve insanlık 
vardır. Çünkü, gerek barış süreci ve gerekse bu süreçte rol oynayan müzik ve 
müzikçe ancak insanla, insanlarla ve insanlıkla oluşur, gerçekleşir. 

2. İnsan, İnsanlık ve Barış 

İnsan, canlı-tinsel, toplumsal ve kültürel bir varlıktır. Başka bir deyişle insan 
biyopsişik ve sosyokültürel bir varlıktır. İnsanın bu iki-üç-dört ana boyutlu 
varlık yapısı onun temel niteliğini belirler. Bu niteliğine bağlı olarak insan 
devinişsel, duyuşsal, bilişsel ve sezişsel davranışlarıyla bir bütündür. İnsan işte 
bu çok boyutlu varlık ve davranış yapısının bir bütünü ve bileşkesidir (Uçan 
2005a). Bu kısa-özlü tanımların yanı sıra insan “bilen, yapıp-eden, değerlerini 
duyan, tavır takınan, önceden gören-tayin eden, isteyen, özgür, düşünceleştiren-
ülküleştiren, kendini bir şeye veren, bir şeyi seven, çalışan, eğiten-eğitilebilen, 
devlet kuran, inanan, sanat yaratan, konuşan, biyopsişik bir varlık” 
(Mengüşoğlu 1971), “tarihî ve biyo/kültürel bir varlık” (Güvenç 1974) ve 
“biyo-kültürel bir varlık alanı” (Özbek 2000) olarak da görülmektedir. 

İnsanlık ise insanların tümüdür. İnsanlık âlemi denilince bu tüm anlaşılır. 
Bu bakımdan insanlık, insanların tümünden oluşan bir üst varlıktır. Bunun yanı 
sıra insanlık, “insan olma durumu, insanca davranma, doğru dürüst insana 
yakışır durum, insanı insan yapan, insanın doğasını oluşturan niteliklerin hepsi, 
insanın değerini, saygınlığını veren öz, insana yaraşır yaşama ve düşünme ilkesi, 
insanı sevme, insan sevgisi, insancıl olma” (TDK 2005) anlamlarını da içerir.  

İnsan ve insanlık ortak, benzer ve farklı ögeleriyle belli bir uzlaşım, uyum ve 
denge içinde oluşur, yaşar ve gelişir. Bu uzlaşım, uyum ve dengenin en genel 
adı ‘barış’tır.  

Barış, uzlaşım, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan dengeli 
ortamdır. Barış ortamı, bir arada, yan yana, birlikte ve iç içe yaşamayı; dostluk, 
kardeşlik; eşitlik, özgürlük; uzlaşma-uyuşma, dayanışma ve oydaşmayı-
paydaşmayı; dirlik-düzenlik ve birlik-bütünlük içinde olmayı sağlar. Barışın 
özünde uzlaşım, uyum ve denge vardır. Barış, insanları ve toplumları rahatlatır, 
yumuşatır ve esnekleştirir, birbirine açar, yöneltir ve yaklaştırır; birbiriyle 
buluşturur, birleştirir ve kaynaştırır. İnsanlar ve toplumlar genellikle sağlıklı, 
dengeli, uyumlu ve doyumlu yaşamak isterler. Bu da ancak barışla olur, barış 
yoluyla sağlanır, barış içinde gerçekleşir. 

Barış, sağlıklı insan ve toplum yapısının temel ve vazgeçilmez gereğidir. 
İnsanın ve toplumun yapısında, insanlığın doğasında barış vardır. Ancak, insan, 
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toplum ve tüm insanlık yaşamı bu barışlı yapıya-doğaya aykırı olarak 
biçimlendirilmeye kalkışılırsa bozulur, ciddi sorunlar, çatışmalar ve o bağlamda 
savaşlar doğar. İnsanlık tarihinin dünü ve bugünü ne yazıktır ki bu tür bozulum 
ve kalkışımlar ile onların doğurduğu sorunlar, çatışmalar ve savaşlarla doludur.  

Zaten birçok olgu barış isteğinin insana doğuştan gelen bir şey olduğunu, 
savaş isteğinin ise doğuştan gelen bir şey olmadığını, belli koşullarda ve belli 
nedenlerle sonradan oluşan bir şey olduğunu düşündürmektedir. Kimi 
insanbilim araştırmacıları da sahiplenme hırsının ve savaş isteğinin insana 
doğuştan gelen bir şey olmadığı düşüncesinde olduklarını belirtmektedir. 
İnsanbilimcilere göre göçebeler zora girdiklerinde birbirlerine uzak durabilirler, 
ama yerleşik düzene geçen tarımcılar verimli topraklara ve bu toprakların 
sürekli mülkiyetine gereksinim duyarlar. Uygarlığın bu doğal yasasına göre 
“yerleşik düzen savaş yaratıyor” (Bartetzko 2007). Gerçekten de insanların, 
toplumların ve insanlığın özellikle yerleşik düzene geçmesinden ve başta toprak 
olmak üzere birçoğu ona bağlı belli şeyleri ne pahasına olursa olsun 
sahiplenme hırsına kapılmasından bu yana savaşlar artmaktadır. Bu ve benzeri 
nedenlerle barış, tarih öncesi çağların sonlarından ve özellikle tarih çağlarının 
başlangıcından bu yana insanlığın en çok gereksindiği olguların başında 
gelmektedir.  

Çağımızda barışa duyulan gereksinim her şeyden ve her zamankinden çok 
daha büyük, çok daha öncelikli ve çok daha ivediliklidir. Çünkü, insanlık, 
özellikle 20. yüzyılda ve 21. yüzyılın başlarında kimi güçler ve odaklar 
tarafından barış ile birçok haksız, gereksiz ve acımasız savaş arasında 
sıkıştırılıp kalmıştır. Oysaki, insanlığın çok büyük bir çoğunluğu savaşçıl 
ortamdan uzak, barışçıl bir yaşam özlemi içindedir. İşte bu özlemledir ki 
insanlık tarihinin en büyük örgütü olan BM-Birleşmiş Milletler belli nedenlerle 
1981’de 1 Eylülü Dünya Barış Günü olarak belirlemiş, 2001’de ise 1 Eylül 
yerine 21 Eylül’ü Dünya Barış Günü olarak kabul etmiştir. Dünya Barış Günü 
1981’den bu yana 26 yıldır tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 
Ama, dileğimiz dünyada yalnız bir gün değil, her gün barış olmasıdır; yalnız bir 
gün değil, her gün barışın egemen olmasıdır. 

3. Atatürk ve Barış: Atatürk’ün Barışçıl Yönü ve “Yurtta Barış, 
Dünyada Barış” İlkesi 

Atatürk, ulusal kurtuluş savaşını olağanüstü bir başarıyla yönetip utkuyla 
(zaferle) sonuçlandırdıktan sonra saldırgan düşmanlarının tümüyle barış 
yapmıştır (Lozan Barış Antlaşması, 1923). Ve hemen ardından özgür, bağımsız 
ve egemen Türkiye Cumhuriyeti’ni kesin olarak kurduktan, tüm dünyaya 
duyurduktan ve belli ölçüde sağlamlaştırdıktan sonra Batı’daki komşu ülkelerle 
birlikte Balkan Paktı’nı (1934) ve Doğu’daki komşu ülkelerle birlikte Sadabat 
Paktı’nı (1937) gerçekleştirmiştir. Bunların yanı sıra ulusal kurtuluş savaşının 
başlarından itibaren daha birçok uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalar-
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antlaşmalar sağlamıştır. Böylece Türkiye’yi bir barış adası, Türkiye’nin 
çevresini bir barış çemberi, Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgeyi bir barış 
bölgesi hâline getirmiştir ve giderek tüm mazlum ulusların özgürlük, 
bağımsızlık ve egemenliklerine kavuşması öngörüsü ve beklentisiyle her 
ülkenin bir barış ülkesi, her bölgenin bir barış bölgesi, her kıtanın bir barış 
kıtası, tüm dünyanın bir barış dünyası olmasını ereklemiştir.  

İşte bu öngörü, beklenti ve erekledir ki Atatürk, gençlik yıllarından itibaren 
adım adım oluşturup geliştirdiği bir anlayış ve yaklaşımla Türk ulusu ve tüm 
uluslar için “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesini ortaya koymuş (1928, 1931) 
ve bunun tam anlamıyla gerçekleşmesini ülkü edinmiştir. Bu doğrultuda ulusal, 
uluslararası ve küresel ölçekli barışçıl yönelim, girişim ve çabaları özendirmiş, 
yüreklendirmiş, desteklemiş; bunların birçoğunun içinde yer almış, etkin ve kilit 
rol oynamıştır. Bu çerçevede modern Türkiye, 1923’ten bu yana (85 yıldır) 
barış içinde yaşamış, bu arada 6 yıl süren ve yaklaşık 50 milyon insanın canını 
yakan İkinci Dünya Savaşı’nın kan ve ateşle dolu çatışma ortamının dışında 
kalmış, kendini korumuş, bölgesinde ve dünyada bir barış adası olarak iş 
görmüş, uluslararası barışçıl girişim ve çabaların içinde ve çoğun odağına yer 
almıştır.  

Atatürk’ün öngördüğü Yurtta Barış, Dünyada Barış sadece bir ilke değildir. 
Aynı zamanda bir ülküdür, bir amaçtır, bir araçtır, bir yoldur, bir yöntemdir, bir 
süreçtir, bir üründür. Kısacası, her yönüyle ve tam anlamıyla insancıl bir 
yaşama biçimidir. Dileğimiz, bu insancıl yaşam biçiminin her ülkede ve tüm 
dünyada tam anlamıyla yaygın, etkin ve egemen olmasıdır. 

Atatürk, haklı ve gerekli, zorunlu ve kaçınılmaz olmadıkça savaşa karşıdır. 
Bu doğrultudaki görüş ve düşüncelerini ilk gençlik ve görev yıllarında zaman 
zaman yakın çevresiyle ve yeri-zamanı geldikçe ilgili üst birimdekilerle 
paylaşmıştır. Ancak, Türk ulusunun öz varlığına kastedilince, ülkesi işgal edilip 
elinden alınarak bölüşülmeye-paylaşılmaya kalkışılınca ve bunu barışçıl yollarla 
engelleme-önleme çabaları sonuçsuz kalınca Ulusal/Ülkesel Kurtuluş Savaşı’nı 
haklı ve gerekli, zorunlu ve kaçınılmaz görmüştür. Kurtuluş Savaşı’na başlarken 
önce ulusal savaşımın amacını, genel çerçevesini, sınırlarını çizen ve her uygar 
insanın, her uygar ulusun ve her uygar ülkenin kabul edebileceği veya kabul 
etmesi gereken Misak-ı Millî’nin ya da Millî Misak’ın (Ulusal And’ın) belirlenip 
Meclis’çe kabulünü sağlamıştır (1920). Ulusal kurtuluş amaçlı kaçınılmaz 
savaşı, önceden belirlenip Meclis’çe kabul edilen Misak-ı Millî üzerine 
oturtmuş, Misak-ı Millî ile sınırlamış, bu sınırlar içinde yönetmiş ve 
yürütmüştür. 

Atatürk, Kurtuluş Savaşı sürecinde her zaman ve her yerde, önce, gerekli 
tüm barışçıl fırsatları, olanakları, yolları, yöntemleri yaratmış, kullanmış ve 
değerlendirmiştir. Bu arada içte ve dışta belli başarılar elde ettikten sonra 
Misak-ı Millî sınırlarını aşmak isteyenler ortaya çıkınca onları uyarmış, 
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engellemiş ve durdurmuştur. Kısacası, savaş dışında olduğu gibi savaş içinde de 
her zaman doğrucul, gerçekçil, hakçıl ve barışçıl yaklaşım sergilemiştir. Öyle ki, 
fırsatlar ve olanaklar ölçüsünde Misak-ı Millî’nin kimi hedeflerini, 
savaşmaksızın ya da savaşmak zorunda kalmaksızın, sabırcıl davranarak zaman 
içinde barış yoluyla gerçekleştirmeyi yeğlemiştir. Bu bağlamda 1921’de Adana-
Mersin, 1926’da Musul, 1936’da Boğarlar, 1938’de Hatay sorunlarını barışçı 
yollarla, barışçı girişimlerle çözmüş ve aşmıştır. 

Atatürk’ün barışçıl yönü her zaman öne çıkmış, savaş sürecinde bile 
barışçıl yanı hep ağır basmıştır. Bu bağlamda Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndaki en 
haksız ve acımasız hasımlarına bile hep saygılı olmuş, uygar ve barışçıl 
davranmıştır. O’nun bu yönü zamanla savaşçıl karşıtları tarafından da doğru 
algılanmış ve değerlendirilmiştir. Öyle ki, O’nun bu içtenlikli barışçıl yönünü 
en iyi gören ve anlayanlardan biri olan eski düşmanı, yeni dostu Venizelos 
1933’te Türkiye’ye gelerek Atatürk’ü ziyaret etmiş ve 12 Ocak 1934’te Nobel 
Barış Ödülü’ne aday göstermiştir.  

Atatürk, “Savaş zorunlu ve yaşamsal olmalıdır. …Ulus yaşamı tehlikeye 
maruz kalmadıkça, savaş bir cinayettir.” der. Bu sözüyle gereksiz savaş karşıtı 
ve gerçek bir barış insanı olduğunu çok açık bir biçimde ortaya koyar. 

Atatürk’e göre “ulusal varlığınıza kastedilmemişse savaş bir cinayettir.”, bu 
nedenle “[haklı, gerekli ve zorunlu olmadıkça] savaşmamak için ne gerekliyse 
yapılmalıdır” (1921). Savaş, ancak varlığınıza kastedildiği durumlarda ve 
barışçıl çabaların sonuçsuz kaldığı koşullarda “haklı, gerekli ve zorunlu”dur 
veya “zorunlu olabilir”. Böyle bir savaş özü itibarıyla saldırma savaşı değil, 
savunma savaşıdır. Hemen belirtelim ki ulusal kurtuluş savaşları genellikle bu 
tür savaşlardır. Çünkü, bunlar ulusların hakkını-hukukunu, özgürlüğünü, 
bağımsızlığını, egemenliğini sağlama-koruma-savunma amaçlı-işlevli 
savaşlardır. İşte bu bakımdandır ki ulusal kurtuluş savaşını başarıyla 
gerçekleştiren, utkuyla sonuçlandıran ve barışla taçlandıran çağdaş Türk ulusu 
özünde saldırgan değil, savungan bir ulustur. Irk, dil, din, kültür-uygarlık 
ayrımı gözetmeksizin herkese, –o arada varlığına kasteden düşmanlarına bile– 
hoşgörülü, sevgili-saygılı ve esnek bir davranış içindedir. Onun Atatürk 
önderliğinde gerektiğinde düşmanlarına karşı bile sergilediği bu soylu 
davranışının temelinde yatan düşüncelerin Anadolu’daki tarihsel kökleri 
Atatürk döneminden de öncelere, ta Mevlana’ya ve Yunus’a, hatta çok daha 
gerilere kadar uzanır, gider, dayanır. Genel olarak Tarih öncesinden ve özellikle 
Tarih çağlarının başlarından bu yana gösterdiği gelişmeyle yeniliklere açık ve 
çağın gereklerine göre ilerlemeye eğilimli-istekli; özgür, bağımsız, egemen ve 
uygar bir toplum olan Türk ulusu Atatürk’ün belirlediği barışçıl yolda sonsuza 
dek yürümeye kararlıdır. 
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Atatürk, “Biz savaşçı değiliz. Barışseveriz.” der (1921). Bu sözüyle hem 
kendisinin hem ulusunun barışçıllığını çok açık, net ve kesin bir biçimde 
vurgular. 

Atatürk “ülkeler çeşitlidir, fakat uygarlık birdir.” der. Burada “birdir” 
dediği uygarlık “çağdaş uygarlık”tır. Çünkü ‘bir’ olan “çağdaş uygarlık” ulusal 
kültürlerin korunmasına ve geliştirilmesine en uygun ve en elverişli uygarlıktır. 
İşte bu düşünceyledir ki çeşitli konuşma ve söylevlerinde “çağdaş 
uygarlıklar”dan değil, “çağdaş uygarlık”tan söz eder. Bu sözüyle ulusal 
kültürde olduğu gibi uygarlıkta da birlikten-bütünlükten yana olduğunu açıkça 
belli eder. Ancak, onun istediği uygarlık savaşçıl uygarlık değil, barışçıl 
uygarlıktır. O, her zaman savaşçıl bir uygarlıktan değil, barışçıl bir uygarlıktan 
yanadır. Çünkü uluslar-ülkeler, dünya ve tüm insanlık ancak barışçıl uygarlığın 
buluşturucu, birleştirici, uzlaştırıcı, kaynaştırıcı ve bütünleştirici işlevleri 
sayesinde esenliğe, gönence ve mutluluğa erişir. Bu bakımdan O, savaşsız bir 
yurt ve savaşsız bir dünya’dan yanadır. 

Atatürk, “Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın düşmanı olanların 
düşmanıyız.” der. Bunu derken insanların tümünü bir bütün olarak görür ve 
eşsiz bir insanlık sevgisinden, eşsiz bir insanlık saygısından söz eder ve böylece 
insanlığa olan eşsiz sevgisini-saygısını açığa vurur.  

Atatürk, “… insanlığın tümünü bir vücut [bütün] ve her ulusu bunun bir 
uzvu [ögesi] saymak gerekir. Bir vücudun parmağının ucundaki acıdan diğer 
bütün aza [parçalar, organlar] etkilenir.” der (1937). Bu görüşüyle birlikte 
“Dünyanın herhangi bir yerinde bir rahatsızlık varsa ‘bana ne’ 
dememeliyiz. …tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz.” (1935) 
diyerek gerçekten küresel-evrensel ölçekli ve tam anlamıyla insancıl bir tutum 
sergiler. Böylece insanlık ailesini bir bütün olarak görür ve bütünle ilgilenmeyi 
bir insanlık ve insancıllık görevi sayar. 

Atatürk, konuşmaları arasında “dünya vatandaşları” sözünü de kullanır. 
Böylece ülke vatandaşlığının (veya devlet vatandaşlığının) yanı sıra bir bakıma 
dünya vatandaşlığına da vurgu yapar. Çünkü, her ülke insanının yurttaşlık 
bağının yanı sıra bölgedaşlık, kıtadaşlık ve küredaşlık ya da dünyadaşlık bağları 
da vardır. Bu bağlar birbirini tamamlar, destekler, bütünler. Böylece insanlar, 
aslında tek bağ değil, çok bağ temeline dayalı bir çoklu kimlik sahibidirler. 
Atatürk’ün “dünya vatandaşlığı”nı vurgulamasının temelinde onun ülke ölçekli 
ve bölge ölçekli barışçıllığını aşan, küre ölçekli veya dünya ölçekli barışçıllığı 
yatar. 

Bütün bu görüş ve düşünceleriyle (TİTE 1959, 1961), söylem ve 
eylemleriyle, girişim ve çabalarıyla Atatürk yurtta ve dünyada güçlü ve 
sarsılmaz bir Barış Öncüsüdür, gerçek ve eşsiz bir Barış Önderidir ve bitmez 
tükenmez bir Barış Kaynağıdır. Bu bakımdan O’nun barışçı yönünden söz 
ederken sadece ‘barış önderi’ olma özelliğinin vurgulanması (Feyzioğlu 1981) 
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yeterli değildir, bu özelliğinin yanı sıra ‘barış öncüsü’ ve ‘barış kaynağı’ olma 
özelliklerinin de vurgulanması gerekir. Atatürk’ün barış öncülüğü, barış 
önderliği ve barış kaynaklığı hem ulusal, hem bölgesel, hem evrensel bir nitelik 
taşır ve ayrıca yalnız kendi çağı için değil, tüm çağlar için geçerlidir. Çünkü O 
ben merkezci değil, biz merkezcidir, daha doğrusu hepimiz merkezcidir. O’nun 
insancıllığının, ulusçulluğunun, evrenselcilliğinin ve ulusal-bölgese-evrensel-
barışçıllığının özü, temeli işte bu anlayış ve yaklaşımında gizlidir. 

Türkiye Cumhuriyeti 1983 yılında yürürlüğe koyduğu bir yasaya dayanarak 
1984 yılında Bakanlar Kurulu’nun aldığı bir kararla Atatürk Uluslararası Barış 
Ödülü ihdas etmiştir. ‘Devlet ödülü’ niteliği taşıyan bu ödül ırk, dil, din, renk, 
cinsiyet, milliyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin dünya barışına, 
uluslararası ilişkilerde dostluk, anlayış ve iyi niyetin geliştirilmesine, siyasal, 
bilimsel, sanatsal ve benzeri eserleri, hizmet ve faaliyetleriyle Atatürk’ün 
"Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda hizmet verip katkıda 
bulunanlara verilmektedir (T.C. 1984). Ödülün verilmesine 1986 yılında 
başlanmıştır. Bu ilke bilimsel, felsefi ve siyasal çalışmaların yanı sıra sanatsal 
çalışmaların da konusu olmaktadır (Örneğin: Usmanbaş 1981). 

Atatürk gibi bir Barış Öncüsünün, Barış Önderinin ve Barış Kaynağının 
Türk Dünyası’nın ikinci ana kültür çevresi olan Türkiye’den çıkması bir 
rastlantı değildir. Çünkü, bu ülkenin büyük parçasını oluşturan Anadolu, 
uygarlıkların beşiğidir. Geçmişten günümüze 40’a yakın uygarlığın oluşup 
geliştiği Anadolu’da barış kültürünün çok köklü bir geçmişi vardır. Dünya 
tarihinde barışçıl uygarlığın ilk oluştuğu-geliştiği yer veya yerlerden biri 
Anadolu’dur. Tarihin ilk yazılı barış antlaşmasını yapan iki taraftan biri 
Anadolululardır. Bu antlaşma en büyük Anadolu uygarlıklarından biri olan 
Hititler ile Mısırlılar tarafından (MÖ 1710’daki savaştan 15 yıl sonra 1725’te) 
gerçekleştirilmiştir. Anadolu’da 12 000 yıl öncesinden itibaren çeşitli kültür ve 
uygarlıkların yan yana oluşması, yaşaması ve gelişmesinde başlıca etken(lerden 
biri) bunlar arasındaki barışçıl ilişkilerdir. Dünya’da inançsal barışın büyük 
öncüleri olan Mevlana Celalettin, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli seçkin birer 
Anadoluludur. Bu arada hemen anımsayalım: BM’nin değerbilir kararıyla 2007 
tüm dünyada Mevlana Yılı olarak kutlanmaktadır. 

Uygarlıkların beşiği Anadolu’daki buluntu yerlerinde, en eski parçaları 
günümüzden 12 000 yıl geriye giden buluntular arasında şimdiye kadar silahlara 
rastlanmamıştır (Bartetzko 2007). Ama birçok yerde çalgılara rastlanmıştır. 
Anadolu’daki çok çeşitli buluntular arasında çeşitli çalgıların yer aldığı zaten 
çoktandır bilinmektedir. Bu durum çok eski çağlarda Anadolu’nun bir barış 
ülkesi, kültürünün bir barış kültürü, müziğinin de bir barış müziği olduğunu 
gösterir. 

İnsanbilim ve kazıbilim araştırmacılarına göre insanlığın [ilk] kökleri 
Afrika’da, bugünkü yaşam biçiminin [ilk] çekirdeği ise Anadolu’dadır 
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(Bartetzko 2007). 12.000 yıl önce [burada] yaşayan insanlar uygarlığımızın ön 
biçimlerini yarattılar. Anadolu’daki eski buluntu yerlerinde şimdiye kadar 
silahlara rastlanmaması, eski Anadolu kültürlerinin-uygarlıklarının savaşçıl 
değil, barışçıl olduğunu gösteriyor. Bu bakımdandır ki, kültür-uygarlık 
kalıtlarının yeniden ortaya çıkarıcısı, koruyucusu ve kollayıcısı modern 
Türkiye’nin ev sahipliğinde başkent Ankara’da düzenlenen ICANAS 38 kısa adlı 
ve Yurtta Barış, Dünyada Barış parolalı Kongre, bu topraklardaki barışçıl 
çabaların yeni ve anlamlı bir göstergesidir. 

Öbür yandan Anadolu’ya komşu ve kısmen iç içe olan Mezopotamya’da İlk 
Çağ’a ilişkin en eski (MÖ 2550) buluntularda müzik, tapınaktaki kutsamanın bir 
ögesidir. Ondan yaklaşık bin yıl sonraki kimi buluntularda (MÖ 2450) yer alan, 
bir yanı savaşı ve diğer yanı barışı anlatan resimli anlatımlarda müzik, barışı 
anlatan kısımda yer almaktadır. Epey sonra MÖ 1749-1717’da müzik savaşa 
giden askerlere eşlik etmenin bir ögesi olmaktadır. Daha sonraki buluntularda 
(MÖ 883-859) müzik askerî başarılara ilişkin coşkulu kutlamaların bir ögesidir. 
Çok daha sonraki buluntularda (MÖ 668-627) ise şarkı söyleyerek ve alkış 
tutarak savaşa giden askerler betimlenmektedir (Rashid, 2004). Böylece 
Mezopotamya’da müzik, önceleri barışın, sonraları ise barışla birlikte veya 
barışın yanı sıra savaşın da bir ögesi olmaktadır.  

Bu buluntular, insanlığın tarihsel gelişimi sürecinde müziğin önceleri sadece 
ve giderek daha çok barışın bir ögesi iken, sonraları hem barışın hem savaşın 
ögesi hâline geldiğini göstermektedir. Genel dileğimiz, günümüzde ve gelecekte 
müziğin, haksız-gereksiz-acımasız savaşın bir ögesi olmaktan çıkıp, yeniden 
sadece barışın ve barışçıl savaşımın bir ögesi olarak kalmasıdır. 

4. İnsanın Barışlı Yapısı ve Doğal Temel Müziksel Donanımı 

İnsan, minik, küçük, orta ve büyük ölçekli çok sayıda yapıdan oluşur. Bu 
yapıların en başında ve en temelinde hücre gelir. İnsanda en küçük canlı birim 
veya canlı birimsel yapı hücredir. Hücreler işlevlerine (ve işlevsel yapılarına) 
göre çeşitlenir. Aynı işlevi gören hücreler dokuları, dokular organları oluşturur. 
Birbirini tamamlayan belli işlerle görevli organlar sistemleri, sistemler de 
insanın bütününü meydana getirir. Sağlıklı bir insanda bu bütünü oluşturan tüm 
yapılar içinde ve yapılar arası ilişkilerde kendine özgü çok yönlü bir uyum ve 
denge vardır.  

İnsanın yapısını oluşturan hücreler, dokular, organlar ve sistemler arasındaki 
uyum ve denge, bir bakıma insanın barışsal veya barışlı bir yapısı olduğunu 
gösterir. Çünkü, bir yapıyı oluşturan çeşitli ya da farklı ögeler arasındaki uyum 
ve denge, bir bakıma barış demektir. İnsanın sağlığı, temelde, bu uyum ve 
dengeye, yani bu barışa dayalı ve bunların korunmasına bağlıdır. Sağlıklı 
insanın yaşamında ve sağlıklı yaşamın temelinde işte bu uyum ve denge, yani 
barış vardır. Bu durum, kuşkusuz, sağlıklı insanların oluşturduğu toplumsal, 
ulusal, uluslararası ve küresel yapılar için de geçerlidir. Barış, sağlıklı insan 
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yapısının doğal bir gereğidir, doğal bir sonucudur. Bu nedenledir ki insan 
doğuştan barışlı bir varlıktır, Bu niteliğiyle insan doğuştan barışa yeteneklidir. 
Hatta denilebilir ki insan doğuştan barışa akortludur. Yani insan doğuştan bir 
‘homo fridus’tur. 

İnsan bu uyumlu ve dengeli, yani barışlı yapısı içinde belirli bir donanımla 
doğar. Buna doğal temel donanım denir. İnsanın doğarken sahip olduğu temel 
donanımı içinde müziksel donanım çok önemli bir yer tutar.  

İnsanın doğuştan sahip olduğu temel müziksel donanım şunları kapsar 
(Uçan 2001; 2005b): 

1. Beden, 
2. Bedensel Devinim, 
3. Eller-Parmaklar ve Ayaklar, 
4. Temel Ritim (Biyoritim), 
5. Seslenme-Ses Çıkarma/Üretme Organı, 
6. Temel Ses (La1), 
7. Müziksel İşitme Organı ve Duyusu, 
8. Sessel/Müziksel Zekâ, 
9. Sessel/Müziksel Dil, 
10. Merkezi Sinir Sistemi. 

Şimdi, insanın doğuştan sahip olduğu bu doğal-temel müziksel donanımı 
biraz açarak kısaca tanımlayalım (Uçan 2001, 2005b): 

(1) Beden: İnsanın kullandığı ilk müziksel ses kaynağı kendi bedenidir. 
İnsanın kendi bedeni onun en ilk, en doğal ve en kullanışlı çalgısıdır. İnsan ilkin 
onu kullanarak onda müzik yapar. 

(2) Bedensel Devinim: İnsanın bedeni devingendir, kımılgandır. İnsanın ilk 
ses üretimi kendi bedensel devinimiyle kendi bedeninde gerçekleşir. İnsanın 
ürettiği ilk ses kendi sesidir ve bu ses kendi bedensel deviniminin bir ürünüdür. 
İnsan müzik yaparken bedeni az çok devinir. 

(3) Eller-Parmaklar ve Ayaklar: İnsan müzik yapmaya son derece elverişli 
eller-parmaklar ve ayaklarla doğar. İnsan doğumla birlikte bu örgenlerini hızla 
kullanmaya ve müziksel işlevli geliştirmeye başlar.  

(4) Temel Ritim (Biyoritim): İnsanın oluşturduğu müziksel ritmin ilk ana 
kaynağı kendi biyoritmidir. Biyoritim, canlı insan bedeninin kendi iç ritmidir. 
İnsanın kendi biyoritmi kendi kımıldanma ritmi, kalp atma ritmi ve solunma 
ritmidir. Bu temel ritimler insanın müziğine yansır. 

(5) Seslenme-Ses Çıkarma/Üretme Organı: İnsan ilk ses çıkarımında ve 
üretiminde kendi bedensel yapısında taşıdığı kendi ses organını kullanır. İnsanın 
ilk ses çıkarımı-üretimi kendi ses organıyla gerçekleşir. İnsanın ses organı 
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denilince bir organlar bütünü veya organlar sistemi anlaşılır. Bu bütün/sistem 
genel olarak solunum, titreşim ve yankılanım aygıtlarından oluşur. 

(6) Temel Ses (La1): İnsan doğarken kendi ses organından ses çıkarır. 
İnsanın çıkardığı ilk sesin frekans değeri 400 ile 500 arasında değişir, ama 
ortalama frekans değeri yaklaşık 440 Hz’tir. Bu ses müzikte kullanılan La1 
sesidir. La1 insan yaşamında doğarken oluşan ilk temel sestir.  

(7) Genel-Müziksel İşitme Organı ve Duyusu: İnsan doğarken son derece 
gelişkin bir genel-müziksel işitme organı ve duyusuna sahiptir. İnsanın işitme 
organı sürekli açıktır, işitme duyusu en etkin duyusudur. İnsanın ilk eğitilen 
duyusu işitme duyusudur. Bu duyunun eğitimi doğum öncesinde ana karnında 
başlar ve doğumla birlikte yepyeni bir aşamaya erişir.  

(8) Sessel-Müziksel Zekâ: İnsan çok yönlü, çok boyutlu veya çoklu bir 
zekâya sahip olarak doğar. İnsanın doğuştan sahip olduğu kabul edilen çoklu 
zekâ sekiz tür zekâdan oluşur. Bunlardan biri sessel-müziksel zekâdır. Sessel-
müziksel zekâ doğumdan sonra hızlı bir gelişim sürecine girer. 

(9) Sessel-Müziksel Dil: İnsanın doğarken kendi ağzından çıkardığı ilk 
sesiyle birlikte sessel dil=sesçe ve onunla iç içe olarak müziksel dil=müzikçe 
oluşmaya ve hızla gelişmeye başlar.  

(10) Merkezi Sinir Sistemi: Tüm beyin ve omurilikten oluşur. İnsanın 
müziksel donanımını oluşturan organların ve örgenlerin çalışmalarını 
yapmalarını sağlar, onları eşgüdümler ve [işlevsel yönden] denetler. Beyin 
bunları yaparken insanın müziksel yapısıyla birlikte kendini de geliştirir. 

Doğarken sahip olduğu bu temel müziksel donanımıyla insan doğuştan 
müziksel bir varlıktır, dolayısıyla doğuştan müziğe yeteneklidir. Bu nedenledir 
ki insan bir “homo musicus”tur. 

5. İnsan Akortlu Doğuyor ve Dünyanın-Evrenin Akorduyla Uyumluluk 
Gösteriyor 

Tüm insanlar, doğal-temel donanım kapsamında bulunan veya o kapsam 
içinde yer alan kendi ses organları ve ondan çıkardıkları kendi sesleriyle birlikte 
doğar. İnsanlar anne karnında sesli bir ortamda oluşur, oluşurken dışardan gelen 
seslere duyarlılaşır ve tepkir, oluşumlarını tamamladıktan sonra sesli bir çevreye 
kendi sesleriyle birlikte doğar. İnsanın doğup yaşadığı çevrede ses çok önemli 
bir yer tutar. Bu çevre seslerden örülü bir ağ gibidir. Bu ağın oluştuğu küresel 
çevreye “Dünya” denir. İnsanlar sesli bir dünyada doğar, yaşar, büyür, gelişir ve 
ölür. 

İnsanda ses çıkarma doğumla birlikte başlar. İnsanların doğarken 
çıkardıkları ilk sesler öteden beri ölçülmekte ve bunlar üzerinde çeşitli 
araştırmalar yapılmaktadır. Bebeklerin doğarken çıkardıkları ilk ses, titreşim 
sayısı bakımından la sesine eşdeğer bir sestir. Bu sesin saniyedeki titreşim 



 769 

sayısı bebekten bebeğe 400 ile 500 arasında değişmekle birlikte ortalama olarak 
yaklaşık 440 Hz’tir (Uçan 1987, 1994, 2001, 2005b; Sataloff 1991; Belgin 1995, 
2001; Çevik 1997; Dursun 2001). Bu değerlerden 400 Hz yaklaşık olarak 
la1çiftbemol (la1bb) sesinin titreşim değeriyle (396 Hz), 500 Hz ise la1çiftdiyez 
(la1##) sesinin titreşim değeriyle (495 Hz) örtüşür. Burada tam yeri gelmişken 
hemen anımsatalım: La sesi bir nokta değil, bir alandır. Bu alanda doğal ve 
tampere sistemlere göre la, la1b, la1bb, la1# ve la1## olmak üzere en az beş adet 
ses kullanılmaktadır. Bu alanın orta bölgesinde la1 (440 Hz), alt bölgesinde lab1 
(422 Hz) ve labb1 sesleri (396 Hz), üst bölgesinde ise la#1 (475 Hz) ve la##1 
(495 Hz) sesleri bulunur (bkz.: Şekil 1). Dünyanın neresinde, hangi ırktan, 
hangi renkten ve hangi cinsiyetten olurlarsa olsunlar tüm insanlar la1 alanı 
içinde bir sese, yani la1 sesine akortlu doğuyor. İnsanın doğumdaki la1 sesine 
akortlu durumuna insanın doğal akordu denir. 

 

Şekil 1: İnsanların Doğuşta Kendi Ses Organından Çıkardığı Ses (La1) 

İnsanların daha sonra ergenlik döneminde yaşadığı değişinimle 
(=mutasyonla) kızların sesi bir üçlü aralığı kadar, erkeklerin sesi ise bir sekizli 
(oktav) aralığı kadar kalınlaşıyor (bkz.: Şekil 2). Bu değişinim ve kalınlaşmayla 
birlikte insan sesi köklü ve kalıcı bir dönüşüm geçirmiş oluyor. 

 

Şekil 2: Doğumda ve Ergenlik Dönemi Sonunda İnsan Sesleri 

Öbür yandan, bir ögesi olduğumuz dünyamızın titreşimleri üzerinde öteden 
beri çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda son dönemlerde yapılan bir 
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müzikbilimsel araştırmada yerküremizin-dünyamızın titreşim sayısı ölçülmüş 
ve bu titreşimin çok kalın bir do# (“do diyez”) sesinin titreşimine eşdeğer 
olduğu saptanmış, dolayısıyla “do diyez” sesine karşılık geldiği kanıtlanmıştır 
(Say 1998, 2003). Yerkürenin-dünyanın yapısında var olduğu saptanan bu ses 
süreğen ve bitimsiz bir ses niteliği taşıyor. İlgililerce ‘yerkürenin öz sesi’ veya 
‘dünyanın öz sesi’ olarak nitelendirilen bu do diyez sesi ‘insanın sesi’ olan la 
sesi ile uyumlu bir aralık oluşturuyor. Bu durumda görülüyor ki dünyanın sesi, 
insanın sesi ile uyumlu bir alan ve ilişki içinde bulunuyor. Bundan da dünyanın 
la ile uyumlu bir ses olan dodiyez sesine akortlu olduğu anlaşılıyor.  

Hemen belirtelim ki dünyanın sesi saptanmakla kalmamış, çok geçmeden bir 
müzik eserinde kullanılmıştır. Bunu tasarlayan ve gerçekleştiren genç bir Türk 
bestecidir. Çağcıl-çağdaş Türk ve dünya uluslararası sanat müziğinin ulusal, 
uluslararası ve küresel-evrensel yüz akı Fazıl Say 1994 yılında Berlin’de yirmi 
dört yaşındayken piyano ve yaylılar oda orkestrası için İpekyolu Piyano 
Konçertosu adlı eserini bestelemiştir (Say, 1998). Genç besteci “İpekyolu’nu 
çağcıl bir bestecilik diliyle anlattığı” bu eserini “tını olgusuna ağırlık vererek” 
(Say 2005a, 2005b) örerken-dokurken “dünyamızın sesi” olan do# sesine 
temellendirmiş ve konçertoyu, orkestranın dışında ve uzağında bulundurduğu 
bir kontrbastan sürekli olarak duyurduğu bu do# (do diyez) sesi üzerine 
kurmuştur. Bu kurgu ve kuruluşta, kontrbas ve sesi yerküreyi=dünyayı, orkestra 
ve sesi insanları temsil ediyor, bunların bileşimiyle de bir yerküresel/insansal 
yeryüzü sesi oluşuyor. 

Yukarıdaki bulgular ve açıklamalar açıkça gösteriyor ki insanlar, dodiyez 
sesine akortlu bir dünyaya, onun bir ögesi olarak la sesiyle akortlu doğuyor. 
Böylece insanın akordu, ögesi olduğu dünyanın akorduyla uyumluluk 
gösteriyor. Çünkü insanın sesi ile ögesi olduğu dünyanın sesi uyumlu bir aralık 
oluşturuyor (bkz.: Şekil 3).  

La1 Alanı 

 
Şekil 3: İnsan ve Dünya Sesleri 

Öbür yandan önce dünya, sonra insan varolduğuna göre, böyle bir durumda, 
insanın sesi dünyanın sesine temelleniyor/dayanıyor ve ondan kaynaklanıyor, 
başka bir deyişle dünyanın sesi insanın sesine temel/dayanak oluşturuyor ve ona 
kaynaklık ediyor demektir. 
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Bu arada hemen şu gerçek akla geliyor: Aralarındaki temel ilişkiye 
bakıldığında insan dünyanın, dünya evrenin bir ögesidir. Bu bakımdan bu üç 
öge arasında zincirleme bir ilişki vardır. Bu gerçek ve zincirleme ilişki bizi 
insan ve dünyadan sonra kendiliğinden evrene (kosmosa=kozmosa) ve onun 
titreşimlerine götürüyor.  

Elimizde henüz evrenin (kosmosun-kozmosun) titreşimlerine ilişkin kesin 
bilgiler (veriler) ve bulgular bulunmuyor. Ancak, yukarıda kısaca açıklanan 
insanın sesi ve dünyanın sesi ile ilgili bilgiler ve bulgular, insan-dünya-evren 
bağlamında değerlendirildiğinde evrenin tetreşimleri’nin ve dolayısıyla evrenin 
sesi’nin de insanın ve yerkürenin sesleri ile uyumlu bir alan içinde olduğunu, 
olması gerektiğini veya olabileceğini düşündürüyor. Başka bir deyişle evrenin 
sesinin de, insanın la sesi ve yerkürenin do#sesi ile uyumlu olduğunu, olması 
gerektiğini veya olabileceğini düşündürüyor. Ayrıca, insan, dünya, evren 
arasındaki fiziksel büyüklük ilişkisine ve bu büyüklüğün titreşime ve 
dolayısıyla sese yansımasına bakarak, evrenin sesi’nin dünyanın kalın do# 
sesi’nden çok daha kalın olduğunu, olması gerektiğini veya olabileceğini 
sandırıyor.  

Bu bağlamda her ana veya temel sesin başka uyumlu sesler doğurduğuna ve 
bu uyumun doğada varolduğuna ilişkin doğuşkanlar olgusu ve kuramı, insanın 
ve dünyanın sesinden hareketle evrenin sesinin ne olduğu, ne olması gerektiği 
veya ne olabileceğiyle ilgili çok önemli ipuçları veriyor. Özellikle aşağıda  
Şekil 4’teki la sesi ve doğuşkanları bu ipuçlarını daha da belirgin kılıyor.  

 

Şekil 4: La Sesi ve Doğuşkanları 

Şekil 4’te görüldüğü gibi bir ana sesten veya temel sesten doğal olarak 15 
ses doğar veya türer. Ana veya temel sesten doğan veya türeyen seslere 
doğuşkanlar veya türeyenler denir. Genellikle ana ses veya temel ses kuvvetli, 
doğuşkanlar ise hafif tınlar. Doğuşkanlar birinciden onbeşinciye doğru gittikçe 
daha hafif tınlar ve daha zor duyulur, daha zor işitilir. Ana sesten sonra gelen 
doğuşkanların ilk dördü (sırasıyla sekizlisi, beşlisi, dörtlüsü ve üçlüsü) müziksel 
işitme duyusu çok iyi eğitilmiş kişilerce rahatlıkla duyulabilir, öbürleri ise 
ancak belli ortamlarda özel fizik ve akustik araçlarla fark edilebilir. Anlaşılıyor 
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ki, insanın sesi (la) ve dünyanın sesi (do#) ile la sesinin doğuşkanları hep 
birlikte evrenin sesi ile ilgili çok güçlü ipuçlarına işaret ediyor. 

Bu düşündürü, sandırı ve ipuçlarından yola çıkılarak “insanın, dünyanın, 
evrenin temel sesleri birbiriyle uyumludur ve ait oldukları ses kaynaklarının 
büyüklükleriyle tutarlı bir incelik-kalınlık ilişkisi içindedir.” biçiminde bir 
varsayımda bulunulabilir. Bu varsayım epey güçlü bir varsayımdır. Çünkü, 
yukarıda ayrıntılıca açıklandığı gibi, insanın sesi ile dünyanın sesi yönünden 
doğrulanmış ve geçerlenmiştir. Bu bakımdan varsayımın üçte ikilik kısmı zaten 
doğrulanmış ve geçerlenmiş durumdadır. Geriye sadece üçte birlik kısmın 
doğrulanması ve geçerlenmesi kalmaktadır. Evrenin titreşimlerine ilişkin 
(görgül) veriler yeterince sağlandığında ve onların çözümlenmelerine dayalı 
bulgular elde edildiğinde bu üçte birlik kısmın da doğrulanması ve geçerlenmesi 
beklenmektedir. Bu beklentinin doğuşkanlar olgusunun ve kuramının da 
yardımı, desteği ve katkısıyla uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşmesi 
umulmaktadır. 

Bütün bunların ışığında insanın, dünyanın, evrenin temel sesleri ve bunlar 
arasındaki temel ilişkiler ile ilgili oluşturulan yarı görgül yarı varsayımsal 
durumu, şimdilik aşağıdaki Şekil 5’te olduğu ve görüldüğü gibi bir üçlü dizek 
üzerinde göstermek olanaklıdır. 

La1 Alanı 

 

 

Şekil 5: İnsan, Dünya, Evren Sesleri 

Buraya kadar yapılan betimleme, açıklama, yorumlama ve yordamalardan şu 
sonuçlara varılıyor ya da varılabiliyor: (1) İnsan akortlu doğuyor. Buna insanın 
doğal akordu denir. (2) İnsanın akordu ait olduğu dünyanın akorduyla 
uyumluluk gösteriyor. (3) Bu iki sonuçtan hareketle, insanın üzerinde yaşadığı 
“dünya da ait olduğu evrenin akorduyla uyumluluk gösteriyor.” veya 
“gösteriyor olmak gerekiyor.” sunucu çıkarılıyor, çıkarılabiliyor. 

Böylece görülüyor ki, akortlu insan akortlu dünyanın, akortlu dünya akortlu 
evrenin bir ögesi ya da parçası oluyor. Burada tam yeri gelmişken belirtelim ki 
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akort demek uyum demek, uyum demek barış demektir. Bu bakımdan akort ile 
barış dolaylı olarak eşanlamlıdır. Öyleyse, barışlı insan barışlı dünyanın, barışlı 
dünya barışlı evrenin bir parçası oluyor. 

Bütün bu betimleme, açıklama, yorumlama ve yordamalardan da anlaşılıyor 
ki insan, dünya ve evren sesleri akortlu bulunuyor ve bu akortlar birbiriyle 
uyumluluk gösteriyor. Bu uyumun ana temelinde evrenin sesi yer alıyor. 
Evrenin sesi en ana temel ses konumunda bulunuyor. Zaten her ana-temel ses 
başka uyumlu sesler doğuruyor ve bu olgu uyumun (armoninin) doğada-evrende 
var olduğunu gösteriyor.  

Bu çalışmanın ana başlığında geçen ve bundan sonraki alt bölümde 
açıklanan Sesçe ve Müzikçe, en temelde evren-dünya-insan arasındaki sessel 
uyuma ve bu uyumda yer alan insansal la sesine dayanıyor, bu sesten 
kaynaklanıyor, bu sesten yönleniyor. İnsanın, insanların ve insanlığın bireysel-
kişisel, toplumsal-kültürel ve küresel-evrensel yaşamında ses ve müzik dilinin, 
başka bir deyişle sesçenin ve müzikçenin evrensel dil olmasının veya 
olduğunun kabul edilmesinin en temelinde işte bu olgu yatıyor.  

6. İnsanlığın Evrensel Dili Sesçe-Müzikçe  

Dünyanın tüm bebekleri (insan yavruları) doğumla birlikte çevreleriyle 
doğrudan sessel iletişim ve etkileşime başlarlar. Bu süreçte ilkin, doğarken 
çıkardıkları ilk sesi, yani la sesini kullanırlar. Bu sesle seslenirler, bu sesle 
ağlarlar, bu sesle gülerler; bu sesle bağırırlar, bu sesle çağırırlar-çığırırlar; bu 
sesle ıngalarlar, bu sesle agularlar, bu sesle nazla(nı)rlar; duygularını, 
düşüncelerini, izlenimlerini bu sesle anlatırlar. Bu anlatımlar bebek-anne 
etkileşimiyle giderek belirginleşen bir estetik boyut kazanır. Devinimle iç içe 
veya devinim eşlikli gelişen bu anlatımlarla birlikte bebeklerin kullandıkları ses 
alanı ilk aylarda epey genişler. Bu genişlemeyle birlikte anlatımlar daha anlamlı 
biçimde müzikselleşip ezgileşir. Ezgiler zamanla ve özellikle sözel gelişimin 
başlaması ve belirginleşmesiyle birlikte söz ile birleşip-bütünleşip iç içeleşerek 
nennenleşmelere, sayışmalara, tekerlemelere ve giderek şarkılaşmalara, 
şarkıcıklara ve nihayet şarkılara dönüşür. 

Müzikçenin Oluşması: İnsan bebek olarak doğarken ilk sesini çıkardığı 
andan itibaren çevresiyle olan doğrudan iletişim ve etkileşiminde en çok kendi 
sesini kullanır, duygularını-düşüncelerini-izlenimlerini en çok kendi sesiyle 
anlatır. Bu kullanım ve anlatımla ve ona dayalı iletişim-etkileşim ile birlikte 
‘sesçe’ dediğimiz bir dil oluşur. Bu dil çok geçmeden ve hızla, özellikle bebek-
anne iletişimi ve etkileşimiyle, ‘müzikçe’ dediğimiz bir başka dile dönüşür. Bu 
süreçte sözel dil veya ‘sözce’ ise müzikçeden epey sonra oluşur ve gelişir. Bu 
bakımdan sesçe ve müzikçe sözel ana dil oluşumunun ön evreleri olarak 
görülebilir. Bu bağlamda insanlığın ilk doğal dili sesçe, ilk kültürel dili ise sesel 
dile asılı müzikçedir denilebilir. Buna göre ağırlıklı olarak sesçe doğal/evrensel, 
müzikçe evrensel/kültürel, sözce ise kültürel/toplumsal dil özelliği kazanır. 
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Müzikçe hem yerel/yöresel, hem iç bölgesel, hem ülkesel/ulusal, hem dış 
bölgesel, hem de küresel/evrensel nitelik taşır (Uçan 1996, 2005b). 

Günümüzde müziği bir dil olarak nitelendirmek olağandır (Budde, 1981). 
Müziğin kendine özgü diline müzik dili denir. Bu dil tüm insanlar tarafından 
tüm ülkelerde, tüm kültürlerde ve tüm müziklerde kullanılır. Ama, belli 
gerekçelerle bu dil tarafımızdan 1970’li yıllardan itibaren tek sözcükle müzikçe 
olarak düşünülmekte, 1980’li yılardan bu yana böyle adlandırılmakta, 1990’lı 
yıllardan bu yana böyle kullanılmaktadır (Uçan: 1996, 1998, 1999, 2005b). 
Çünkü, nasıl ki Türkçe Türk dili ise, Almanca Alman dili ise, Rusça Rus dili ise 
bize göre Müzikçe de müzik dilidir. 

Müzikçenin Özelliği ve Gücü: Müzikçe, dünyada en doğal, (en kolay), en 
yaygın, en etkin, en kullanışlı ve en ortak paydaşlı dildir. Müzikçe hem evrensel, 
hem küresel, hem uluslarüstü, hem uluslararası, hem ulusal, hem bölgesel, hem 
yöresel bir dildir. Müzikçe genellikle çevirmen gerektirmez, sınır tanımaz, tüm 
duvarları yıkar, tüm engelleri aşar. Çünkü müzikçe herkese doğrudan=dolaysız 
ulaşır, az çok bir şeyler der, bir şeyler anlatır, herkesi bir şekilde etkiler; herkes 
ondan az çok bir şeyler anlar, bir şeyler sezer, bir şekilde etkilenir. 

Müzikçe, önce devinimce ile, sonra sözce ile birleşir, bileşir, bireşir. Müzikçe 
dünyadaki tüm sözel dillerle birleşen, bileşen, bireşen bir dildir. Bunun doğal 
sonucu olarak dünyada ne kadar sözel dil varsa en az o kadar sayıda sözlü 
müzikçe vardır (örneğin Türkçe sözlü müzikçe, Almanca sözlü müzikçe, 
İtalyanca sözlü müzikçe, İngilizce sözlü müzikçe gibi). Müzikçe, devinimce ve 
sözce ile birleşince çok daha güçlü bir anlatıma, çok daha güçlü bir iletişim ve 
etkileşim gücüne ve olanağına kavuşur. Bu özelliğiyle yöresel, bölgesel, ulusal, 
uluslararası, küresel ve evrensel iletişim, etkileşim ve paylaşımda çok daha 
etkin ve belirleyici rol oynar. 

Müzikçe, devinimce ve sözce gibi başka dillerle birleşirken-bileşirken-
bireşirken onları da etkiler, onlara kendilerinde olmayan birtakım nitelikler 
katar, birtakım yeni özellikler kazandırır. Bu nedenledir ki, kimi dillerin 
yetkinliğinin göstergesi sayılan başlıca ölçütlerden biri olur.  

Müzikçenin Yapısı: Müzikçenin en temel gereci seslem (fonem) denilen ses 
birimleridir. Müzikçenin ses varlığı bu birimlerden oluşur. Müzikçede en küçük 
müziksel algı birimi göze (hücre), en küçük müziksel anlamlı birim örgedir 
(motiftir). Bu bağlamda tek tek duyulabilen her ses bir işitsel algı birimi, her 
göze bir müziksel algı birimidir. Müzikçede seslerden gözeler, gözelerden 
örgeler (motifler), örgelerden tümceler (cümleler), tümcelerden dönemler 
(periyodlar) oluşur. Ve giderek dönemlerden bölümler, bölümlerden kısımlar, 
kısımlardan eserin tümü veya bütünü meydana gelir (Uçan 2005b). Müzikçenin 
biçimsel yapısına ilişkin bir örnek, belli bir ezgi (Okyay 1969) temel alınıp 
Şekil 6’da olduğu gibi şemalaştırılarak gösterilebilir. 



 775 

 

Şekil 6: Orman Şarkı Ezgisindeki Müzikçenin Biçimsel Yapısının Şematik 
Gösterimi 

 g: göze, m: motif, c: cümle, d: dönem, ET: Eserin Tümü 

Müzikçenin ezgisiyle ve biçimsel yapısıyla yazımına ilişkin bir örnek belli 
bir ezgi (Okyay, 1969) temel alınıp Şekil 7’de olduğu gibi şemalaştırılmış 
olarak gösterilebilir. 

 

Şekil 7: Orman Şarkı Ezgisindeki Müzikçenin Şemalaştırılmış Biçimsel 
Yapısıyla Yazımı 

Müzikçenin ritim, ezgi, örgü-doku, uyum, biçim, mod/ton/makam, ölçü, 
gürlük, hız, karakter, anlatım boyutları ve bunlara ilişkin yazım, söylem, eylem 
kuralları vardır. Bu boyutları ve kurallarıyla birlikte düşünüldüğünde müzikçe 
epey karmaşık bir yapıdadır. Ancak, böyle olsa da veya görünse de, müzikçe 
söylenirken, çalınırken, dinlenirken işitsel yönden epey kolay algılanır. 
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Benzetmek gerekirse müzikleşme bir konuşmanın algılanması gibi belli bir 
kolaylığa sahiptir. Ancak, bu kolaylık en temelde bir yandan müziksel örgünün-
dokunun teksesli veya çoksesli oluş derecelerine göre, öbür yandan algılayıcının 
müziksel kültür ve eğitim düzeyine göre değişir. 

Müzikçenin Yazımı: Müzikçe, söylendiği, çalındığı gibi yazılır. Müzikçe 
yazı, müziğin-müzikçenin seslerini ve seslerin özelliklerini karşılayan imlerden 
(işaretlerden) oluşan bir görsel imler dizgesidir. Müzikçe sesçil yazılır. Sesçil, 
“sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren” demektir. Müzikçenin 
yazıya geçirilmesinde kimi kurallar uygulanır. Müzikçenin belli kurallarla 
yazıya geçirilmesi yazım olarak adlandırılır. Bu kurallara göre yazılması 
müzikçenin yazımını oluşturur.  

Müzikçenin yazım ilkesi beş aşamalı bir ilkeler bütünüdür. Müzikçenin 
birincil yazım ilkesi, örgelerin (motiflerin) her sesini yazıda göstermek amacını 
güder. Bu tür yazıma sesçil yazım denir. Sesçil yazım “örgelerin seslendirilişteki 
değerlerini olduğu gibi yansıtan yazı”dır. Sesçil yazım sesleri karşılayan 
notaları veya notamsı ögeleri kapsar. Müzikçenin ikincil yazım ilkesi örgelerin 
karakterlerini yazıda göstermek amacı güder. Bu tür yazıma karaktercil yazım 
denir. Karaktercil yazım seslerin çıkarılış biçim ve özelliklerini belirtir. 
Müzikçenin üçüncül yazım ilkesi müziğin hızını yazıda göstermek amacı güder. 
Bu tür yazıma hızcıl yazım denir. Hızcıl yazım sözel (terimler ile), imsel ve 
sayısal ögeleri kapsar. Müzikçenin dördüncül yazım ilkesi müziğin ya da 
müzikteki seslerin gürlüğünü yazıda göstermek amacı güder. Bu tür yazıma 
gürlükçül yazım denir. Gürlükçül yazım imsel, kısaltımsal ve sözel ögeleri 
(terimleri) kapsar. Müzikçenin beşincil yazım ilkesi örgelerin anlamlarını-
anlatımlarını yazıda göstermek amacı güder. Bu tür yazıma anlamcıl-anlatımcıl 
yazım denir. Bu yazım sözel ögeleri (terimleri) kapsar. Anlamcıl-anlatımcıl 
yazım “örgelerin duygusal-düşünsel içeriklerini yansıtan yazı”dır. Müzikçenin 
yazımı bunların tümünü kapsar.  

Müzikçenin başlıca boyutlarından kimileriyle ritimsel ve ezgisel yazımı, 
belli bir ezgi (Sun 1968) temel alınıp aşağıda Şekil 8 ve 9’da 
örneklendirilmektedir.  

Müzikçe, söylendiği, çalındığı, dinlendiği zaman işitsel duyu organıyla ve 
dolaysız algılanır; yazıldığında ise görsel duyu organıyla dolaysız algılanır. Bu 
bakımdan somut bir dildir. Çünkü duyu organlarımızla algıladığımız her şey 
somuttur. Müzikçenin işitsel yönden algılanması doğum öncesinde dolaylı 
başlar, doğumdan itibaren doğrudanlaşır. Müzikçenin görsel-yazısal yönden 
algılanması ise daha sonra oluşur. Bu oluşum belli bir bilgi-beceri ister ve bu 
nedenle belli bir eğitimi gerektirir.  
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Şekil 8: Yedi Cüce Şarkı Ezgisindeki Müzikçenin Başlıca Boyutlarıyla 
Ritimsel Yazımı 

 

Şekil 9: Yedi Cüce Şarkı Ezgisindeki Müzikçenin Başlıca Boyutlarıyla 
Ezgisel Yazımı 

Müzikçenin ayrıca kılgısal (pratik), kuramsal, dilbilgissel (gramer), teknik ve 
estetik olmak üzere beş yönü vardır. Bunlara da kısaca değinmek gerekir. (1) 
Müzikçenin kılgılı yönü, kurama dayanan veya dayanmayan, [daha çok] 
davranış ve uygulama ile ilgili olan yönüdür. Bu yön somuttur, duyularla 
algılanır. İnsanların en büyük çoğunluğu genel olarak müzikçenin daha çok bu 
somut yönüyle ilgilenir. (2) Müzikçenin kuramsal yönü, soyut bilgiler, ilkeler, 
kurallar, yasalar ile ilgili olan yönüdür. Müzikçeye ilişkin görüşler, düşünceler 
bütünü de bu kapsama girer. Bu yön soyuttur. Kimi insanlar özel olarak 
müzikçenin bu soyut yönüyle ilgilenir. (3) Müzikçenin dilbilgisel yönü, dilbilgisi 
kuralları (ya da grameri) ile ilgili yönüdür. Müzikçenin “belli kurallarla yazıya 
geçirilmesi” demek olan yazımı da bu kapsama girer. (4) Müzikçenin teknik 
yönü, müzikte-müzikçede kullanılan yol, yöntem, beceri ve tekniklerle ilgili 
yönüdür. Müziğe-müzikçeye ilişkin bilimsel-sanatsal temelli uygulamalar bu 
kapsama girer. (5) Müzikçenin estetik yönü ise güzel duyusal veya güzellik 
duygusu ile ilgili yönüdür. Müzikçeye ilişkin güzelliğin kuramsal bilimi de bu 
kapsama girer. Müziksel güzelliği ve bu güzelliğin insan belleğindeki ve 
duygularındaki etkileri de bu kapsam içinde yer alır. İnsanların çok büyük 
çoğunluğu genellikle müzikçenin daha çok kılgısal ve estetik yönüyle ilgilenir. 

Müzikçe sesli anlatım ve yazılı anlatım olarak başlıca iki biçimde kullanılır. 
Müzikçe sesli anlatım, doğumdan itibaren doğal bir süreç içinde öğrenilir ve 
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eğitimle pekişir. Müzikçe yazılı anlatım ise ancak belli bir çalışmayla ve belli 
bir eğitimle öğrenilebilir. 

Müzikçe, kendine özgü bir müziksel anlatışım-bildirişim, iletişim ve 
etkileşim dizgesi ve yöntemidir. Her müzik (eseri, yapıtı) bu dil sayesinde 
anlam kazanır. Çünkü “anlam, hiçbir zaman dilden bağımsız değildir” 
(Dahlhaus 1991). Müzikçenin temel işlevi müziğe anlam ve müziksel anlama 
biçim vermektir. 

Müzikçe bir insan eylemi ve ürünü olan müziğin dilidir. Kullanıldığı yapıta 
anlam ve işlev kazandırır. Müzikçe insanlığın müziksel dili olmasının yanı sıra 
aynı zamanda bir barış dilidir. İnsanlık bu dil sayesinde barışa çok daha çabuk, 
çok daha kolay ve çok daha etkili erişir; barışı çok daha çabuk, çok daha kolay 
ve çok daha etkili yaşar. Çünkü, müzikçe hem gönlün ve yüreğin, hem aklın ve 
mantığın, hem de duygunun ve sezginin dilidir.  

Müzikçe, esas olarak, ilk bakışta kavramsız ve dolayısıyla anlamsız gibi 
görünürse de aslında kavramlıdır, anlamlıdır; üstelik çok kavramlı ve 
dolayısıyla çok anlamlı bir dildir. Ancak, bunlar sözel dillerden çok farklı 
müziksel kavramlar ve müziksel anlamlardır. Müzikçede çok yönlü müziksel 
duygular ve müziksel düşünceler, müziksel kavramlar ve müziksel anlamlar 
birlikte ve iç içedir. Çünkü müzikçe bedenin, ruhun, gönlün-yüreğin, aklın ve 
mantığın ayrı ayrı dili olduğu gibi, aynı zamanda bir bileşke dilidir. 

Müzikçenin Gelişmesi: İnsanın müzik dili=müzikçesi doğumdan itibaren 
hızla gelişir. Ancak, bu gelişmenin kimi davranışsal ön temelleri doğum öncesi 
evrede oluşur. Anne karnındaki bebeğin dış çevreden gelen sessel-müziksel 
uyaranları alması ve bunlara tepkide bulunmasıyla birlikte bu davranışsal ön 
temeller oluşmaya başlar. İnsanın müziksel dil=müzikçe gelişimiyle müziksel 
devingi, müziksel duygu, müziksel düşüngü ve müziksel sezgi gelişimleri 
arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Müzikçe insanın doğumundan sonra birbirini 
izleyen seslenme-ünleme, ıngalama, agulama, nazlanma, lallallama, ritimleme-
ezgileme, deneme-oyunsama, söyleme, çalma evrelerinden geçerek gelişir. Bu 
gelişim ailede, yuvada, anaokulunda, ilköğretim okulunda, ortaöğretim 
okullarında ve yükseköğretim kurumlarında alınan-verilen eğitimle belli 
amaçlar doğrultusunda yönlenir-yönlendirilir. Müzikçenin gelişmesi yaşam 
boyu devam eden bir süreçtir. 

7. Atatürk ve Müzik-Müzikçe 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk müziğin 
evrensel bir olgu ve müzikçenin evrensel bir dil olduğunun tam bilincindedir. 
Nitekim, bu bilinçledir ki, “müziksiz insan yaşamı olamaz” der. Bu deyişiyle 
müziği ve dolayısıyla müzikçeyi insan yaşamının doğal, zorunlu ve vazgeçilmez 
bir ögesi ve dili olarak görür.  
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Öbür yandan Atatürk “bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü müzikte değişikliği 
alabilmesi ve kavrayabilmesidir” der ve böylece “müziksel değişimi ulusal 
değişimde ölçüt” kabul eder. Müziksel değişimde “ulusal özyapıyı ve ulusal 
müziği temel” alır ve onu değiştirmede-geliştirmede [ise] “genel son müzik 
kuralları”nı yöntem seçer ve uygulanacak tekniğin “modern teknik” ya da 
“çağcıl teknik” olmasını gerekli görür. Ulusal müziğin genel son müzik 
kurallarıyla ve modern teknikle işlenmesini önerir, çünkü, amacı “ulusal 
müziğin evrensel müzikte yer alabilmesi”dir. Bunu da ancak “ulusal müziğin 
derlenip-toplanıp genel son müzik kurallarıyla [ve modern teknikle] işlenmesi” 
sayesinde olanaklı görür. Bu görüşüyle müzikte yöreselden ulusala ve 
ulusaldan evrensele giden yolu açıkça göstermiş olur. Önerdiği bu yol ile ‘yurtta 
barış dünyada barış’ ilkesi arasında çok sıkı ve anlamlı ilişki vardır. 

Atatürk ulusal özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik temellerine dayalı olarak 
devrimsel atılımlarla başlattığı Cumhuriyet döneminde çağdaş-ulusal-evrensel 
eksenli bir müzik kültürü ve eğitimi oluşturmaya koyulmuştur. Onun 
öndeliğindeki Türk inkılabının bir boyutu olarak ve belirli aşamalardan geçerek 
ilerleyen bu sürece genel olarak Türk müzik inkılabı denir (Uçan 2005a).  

Atatürk’ün gerçekleştirmeye koyulduğu Türk müzik inkılabı en geniş 
açılımla, şu ilke ve ölçütlere dayanır (Uçan, 2005b, 2005c): 

T. Temelde “Yaşamsallık” 
1. Özde “Ulusallık, 
2. Biçimde “Anlaşılırlık”,  
3. Kapsamda “Özgürlük”, 
4. Anlatımda “Özgünlük”, 
5. Yöntemde “Genellik/Özellik”, 
6. Teknikte “Çağcıllık (=Modernlik)” 
7. Süreçte “Çağdaşlık”, 
8. Üründe “İşe Yararlık/Yüksek Niteliklilik/Yüz Ağartırlık” 
9. Nitelikte “Evrensellik” . 

Türk müzik inkılabında başarı, bu ilkelere ne denli temellenildiği ve 
dayanıldığına, bu ilkelerden ne derece kaynaklanıldığı ve yönlenildiğine, 
kısacası bu ilkelere ne kadar uyulduğu ya da uyulabildiğine bağlıdır. Bunlar tek 
tek ve bir bütün olarak irdelenmeye değer (Uçan 2005b). 

Atatürk’ün gerçekleştirmeye koyulduğu Türk müzik inkılabı açık uçlu bir 
süreçtir. Bu süreçte yukarıdaki ilke ve ölçütler esas alınırken güdülen amaca, 
içinde bulunulan duruma, ortaya çıkan gereksinimlere ve eldeki olanaklara göre 
(1) devrimsel, (2) yarı devrimsel/yarı evrimsel ve (3) evrimsel anlayış ve 
yaklaşımlar ayrı ayrı, art arda, birlikte veya iç içe uygulanır, izlenir. 
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Atatürk’e göre, ulusal barış ile evrensel barış arasındaki çok sıkı ve olumlu 
ilişki gibi, ulusal müzik ile evrensel müzik arasında da çok sıkı ve olumlu bir 
ilişki vardır. Çünkü, genel olarak ulusal müzik ulusal barışa, evrensel müzik 
evrensel barışa hizmet eder. Genellikle, ulusal müzik ile evrensel müzik 
arasındaki çok sıkı ve olumlu ilişki onların hizmet ettiği ulusal barış ile evrensel 
barış arasında da geçerlidir. Atatürk bunun tam bilincindedir. Bu bilinçledir ki 
ulusal müziğin [tüm] dünyada geçerli genel son müzik kurallarıyla ve 
çağcıl(=modern) teknikle işlenmesini önerir ve bu yolla evrensel müzikteki 
yerini almasını amaçlar. 

Müzikçe hem ulusal müziğin, hem evrensel müziğin dilidir. Başka bir 
deyişle müzikçe, ulusal müzik ile evrensel müziğin ortak dilidir. Bunu biraz 
daha açarak belirtmek gerekirse; müzikçe, bir yandan yurtta (yurt içinde) 
yerel/yöresel, iç bölgesel ve ülkesel/ulusal müziklerin; öbür yandan dünyada 
uluslararası, dış bölgesel ve küresel/evrensel müziklerin ortak dilidir. 
Müzikçenin böylesine bir ortak dil oluşu en temelde kişilerarası ortak dil 
olmasıyla başlar. Bunun da kökü müzikçenin kişinin kendi kendisiyle iletişim ve 
etkileşiminde son derece etkili ve belirleyici bir öz dil veya bir iç dil olmasına 
dayanır. 

Atatürkçe anlayışa göre müzikçe, günümüz müzik kültüründe ulusallaşma 
eksenli-odaklı-özekli süreç içinde yöreselleşmeden küreselleşmeye-
evrenselleşmeye ve küreselleşmeden-evrenselleşmeden yöreselleşmeye giden 
yolları, kanalları açık tutar ve işletir. 

8. Müzik-Müzikçe ve Barış 

Müzik, duygu, düşünce, tasarım ve izlenimleri belli bir amaç ve yöntemle ve 
belli bir güzellik anlayışına göre işlenmiş seslerle anlatan estetik bir bütündür. 
Bu bütün sesin yanı sıra ses dışı (devinim, söz vb.) başka gereçlerin katkısıyla 
durum, olgu ve olayları da anlatır. 

Müziğin en temel gereçleri ses ve sesin devinimidir. Bunların yanı sıra sus 
da müziğin temel gereçleri arasında sayılır. Müziğin en temel ögeleri, yapı 
taşları ya da ana bileşenleri ise ritim, ezgi, uyum ve biçimdir. Bunlara örgü-doku, 
mod/ton/makam, ölçü, gürlük, hız, karakter, anlatım ögeleri eklenir. Müzik, en 
temelde ritim ve ezginin kendi içlerinde ve birbiriyle uyumlanması ve 
dengelenmesiyle ve böylece bir biçim hâline gelmesiyle oluşur. Müzikte ana 
edimsel süreçler olan yaratma=besteleme-doğaçlama, ezgi-şarkı söyleme, çalgı 
çalma ve müzik dinlemenin temelinde uyum ve denge vardır. Müziksel uyum ve 
denge insanı rahatlatır, güvenli ve mutlu eder. 

Müzikte öz ve biçim, kaynağını müziğin tanımında, bu tanıma uygun gereç 
ve ögelerde, bu gereç ve ögelerin uygun biçimde işlenim ve birleşiminde, ve 
nihayet tüm bunların uyumlu ve dengeli bütünlüğünde bulur. 
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Müzikte uyum ve denge barışı simgeler. Müzik, özünde (veya özü itibariyle) 
barışçıl bir olgudur. Bu olgu insanın doğuşuyla, doğarken ilk ses çıkarışıyla ve 
ilk sessel-müziksel anlatımlarıyla birlikte yaşanmaya başlar. Başka bir deyişle, 
müziğin derin ve gizemli özünde barış, yani uyum ve denge vardır. Müzikte 
barış gerilim-çözülüm ilişkisiyle belirir, her gerilim bir çözülümle sonuçlanır, 
her çözülüm uyumu, yani barışı simgeler. Müzikte çözülüm barış(ım) demektir. 
Her müzik bir çözülümle, bir uyumla ve dolayısıyla bir barışla biter. 

Müzikteki bu durum, kuşkusuz, onun dili olan müzikçede de geçerlidir. 
Zaten müzik ile müzikçe birlikte ve iç içedir. Müzikçesiz bir müzik olamaz, 
düşünülemez. Müzikçesiz bir müzik, sadece bir ses öbeğidir veya bir ses 
yığınıdır, ondan öte bir şey değildir. Müzikçe, doğru ve tutarlı kullanıldığı her 
müzikte veya müzik eserinde-yapıtında bu özelliğini belli eder, duyurur 
(işittirir.), gösterir. Müziğin olduğu her yerde ve her zaman müzikçe de vardır. 
Bu nedenledir ki müzikçe tüm insanlığın en ortak dilidir. 

İçinde bulunduğumuz dönemde yurtta, çeşitli ülkelerde ve dünyada barış 
için, barış içinde müzik yapılıyor; şarkılar söyleniyor, çalgılar çalınıyor. Barış 
için, barış içinde müzik yaratılıyor, müzik üretiliyor, müzik tüketiliyor. Barış 
için, barış içinde müzik dinletiliyor, müzik dinleniyor. Böylece bu süreçte 
müzikçe yalnız müziğin değil, aynı zamanda barışın da dili oluyor. Müzikçe 
barışın dili oluyor demek, bir bakıma kendi dilini barışa aktarıyor, barışa 
yansıtıyor ve barışsal bir dile dönüştürüyor demektir. Bu çerçevede müzik için 
barışılıyor, barış için müzikleşiliyor (“müzikle haberleşiliyor.”). Tüm dünyada, 
her sesten müzikle, her telden müzikle ve başka her uygun kaynaktan müzikle 
çok yaygın, çok yoğun ve çok etkin bir müzikleşme yaşanıyor. 

Barış, bireylerin-kişilerin, toplumların ve insanlığın en temel, en eski, en 
köklü ve en vazgeçilmez özlemi, umudu ve beklentisidir. Bunu 
gerçekleştirmenin en çabuk, en kısa ve en kestirme yollarından biri Müzik’ten 
ve dolayısıyla Müzikçe’den geçmektedir.  

9. Barış Süreci ve Müziğin-Müzikçenin Barışsal İşlevleri  

Barış ancak barışçıl bir dille oluşturulur, 
Barış ancak barışçıl bir dille geliştirilir. 
Barışa ancak barışçıl bir dille erişilir, 
Barış ancak barışçıl bir dille korunur. 
Bu dil müziktir, müziklidir, müzikçedir. 

Barış bir süreçtir. Genellikle barış sürecinin düzenli, kesintisiz ve bitimsiz 
olması istenir. Böyle olması uzun ve geniş soluklu, kararlı ve sabırlı, dikkatli ve 
özenli olmayı gerektirir. Bu süreçte müziğin-müzikçenin birçok işlevleri vardır.  

Müziğin-müzikçenin işlevleri denilince, birey, toplum, ulus ve insanlık 
yaşamında gördüğü-yaptığı iş, üstüne düşen görev, oynadığı rol, gösterdiği 
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önemli etki, bulunduğu anlamlı yardım ve katkı ile sağladığı anlamlı destek ve 
yarar akla gelir” (Uçan 2005a). 

Müziğin ve müzikçenin işlevleri müziğin kendi yapısının yanı sıra, en az 
onun kadar veya belki de daha çok, kullanım amaç, gerekçe ve ortamlarıyla 
ilişkilidir. Ama bunlar ne ölçüde ve nasıl olursa olsun müziğin-müzikçenin 
işlevlerinin çok büyük bir bölüğü barışa hizmet eder ve bu nedenle barışsal 
işlevlerdir. Ama burada yeri gelmişken hemen belirtelim ki müziğe zaman 
zaman çok yoğun olarak savaşsal işlevler de yüklenmektedir. Ancak, haklı, 
gerekli ve zorunlu olmadıkça ve tüm barışçıl yollar sonuna kadar kullanılıp 
tüketilmedikçe savaşçıl yollardan uzak durmak, savaşsal işlevlerden kaçınmak 
gerekir. Müziğin-müzikçenin barışsal işlevleri doğrudan, yarı doğrudan-yarı 
dolaylı ve dolaylı gerçekleşir. Bu işlevler yerine göre asal, tamamlayıcı ve 
destekleyici nitelikte olur. 

Müziğin ve müzikçenin barışsal işlevlerini ele alırken önce insan 
yaşamındaki genel ve eğitimsel işlevlerine kısaca değinmek yerinde olur. Çünkü 
bunlar da belli yönleriyle barışsal işlevler kapsamına girer. 

Müziğin ve Müzikçenin Genel İşlevleri: İnsan yaşamında müziğin-
müzikçenin çok çeşitli işlevleri vardır. Bunlar genel olarak (1) bireysel-kişisel 
(biyopsişik), (2) toplumsal, (3) kültürel, (4) ekonomik ve (5) eğitimsel işlevler 
olmak üzere beş ana kümede toplanır. Bu işlevler özde az çok estetik temelli 
olup, birbirinden farklı nitelikler taşır. Bunlardan en temelde olanı bireysel-
kişisel (biyopsişik) işlevlerdir. Çünkü müziğin diğer tüm işlevleri bireysel 
işlevler üzerine kurulur, bireysel işlevlere dayanır ve temellenir. Bireysel 
işlevler gerçekleşmeksizin diğer işlevler gerçekleşemez. En çok yönlü olanı ise 
eğitimsel işlevlerdir. Çünkü bu işlevler müziğin diğer tüm işlevlerini kapsar 
(Uçan 2005a). Bütün bunların gerçeklik kazanabilmesi müziğin-müzikçenin 
iletişimsel işlevlerinin gerçekleşmesine bağlıdır. Beş ana kümede toplanan 
işlevler ancak bu işlevlerle birlikte ve iç içe olduğunda işlerlik kazanır. 

Müziğin ve Müzikçenin Eğitimsel İşlevleri: Bunlar (1) eğitim boyutu, (2) 
eğitim içeriği, (3) eğitim aracı-gereci, (4) eğitim yolu/yöntemi, (5) eğitim ortamı 
ve (6) eğitim alanı olma işlevleri olmak üzere altı alt kümeye ayrılır. Müziğin-
müzikçenin eğitimsel işlevleri insan yaşamında vazgeçilmez yere ve öneme 
sahiptir. Bu bağlamda müzik-müzikçe, insanlık tarihinin en eski çağlarından beri 
belirgin bir eğitim boyutu, anlamlı bir eğitim içeriği, kullanışlı bir eğitim 
aracı/gereci, etkili bir eğitim yolu/yöntemi, elverişli bir eğitim ortamı ve önemli 
bir eğitim alanıdır (Uçan 2005b). 

Müziğin ve Müzikçenin Barışsal İşlevleri: Bu işlevleri bu çalışmada (A) 
yurtta barışa ilişkin işlevler ve (B) dünyada barışa ilişkin işlevler olmak üzere 
iki ana kümede toplayarak işlemek doğru olur. Çağımızda yurtta barış yerel-
yöresel, iç bölgesel ve ulusal barış; dünyada barış ise uluslararası, dış bölgesel 
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ve küresel-evrensel barış demektir. Müziğin-müzikçenin bu işlevleri iç barışsal 
işlevler ve dış barışsal işlevler olarak da adlandırılıp işlenebilir. 

A. Müziğin ve Müzikçenin Yurtta Barışa İlişkin İşlevleri: Bu işlevler 
yerel-yöresel, iç bölgesel ve ülkesel-ulusal barışa yöneliktir. Genellikle yöresel 
müzikler yöresel barışa, iç bölgesel müzikler iç bölgesel barışa, ulusal müzikler 
de ulusal barışa hizmet eder. Müziğin yurtta ulusal barışa yönelik işlevlerinin en 
başta gelenini ulusal marş yerine getirir. Özellikle yakın çağlardan beri her 
halkın belli biçimde örgütlenerek devlet oluşunun başlıca simgelerinden biri 
ulusal marştır. Her ülkede ulusal barışın en başta gelen müziksel simgesi ulusal 
marştır. Ulusal marş aynı zamanda ulusal birliğin-bütünlüğün ve ulusal 
egemenliğin simgesidir. Günümüz dünyasında yaklaşık 6,5 milyar insan 
yaşamaktadır. Bu insanların yaşamlarını sürdürdükleri 200 devlet ve dolayısıyla 
200 ülke bulunmaktadır. Her ülkenin bir ulusal marşı vardır. Buna göre 
günümüz dünyasında toplam 200 ulusal marş ulusal işlevlerini yerine 
getirmektedir. Her ülkede ulusal marşların yanı sıra ulusal nitelikli belli marşlar, 
halk türküleri, oyun veya dans havaları, sanatsal yapıtlar ve popüler müzikler 
vardır. Bunlar da kendilerine özgü ulusal işlevler görür. 

Müziğin ve müzikçenin yurtta barışa ilişkin işlevleri kültür-sanat-müzik 
odaklı veya katkılı kamusal ve özel kutlama, sanatlanma, dinlenme, eğlenme, 
dayanışma, yardımlaşma, destekleşme amaçlı yerel-yöresel, iç bölgesel ve 
ulusal bayramlar, günler/haftalar, şenlikler (festivaller), şölenler- toylar, törenler, 
dinletiler, düğünler-dernekler gibi etkinliklerle gerçekleşir. Bunlara kurumsal ve 
dinsel günlere-haftalara ilişkin kutlamaları ve kutsamaları da eklemek gerekir. 
Bütün bu etkinliklerde kullanılan, dinlenen, söylenen, çalınan müziklerle yüzler, 
binler, on binler, yüz binler ve milyonlarca (hatta Çin ve Hindistan gibi 
ülkelerde milyarlarca) insan [bir araya gelerek] bir yandan aynı duygu, düşünce, 
tasarım ve izlenimlerde buluşur, birleşir; öbür yandan kendi duygu, düşünce, 
tasarım ve izlenimlerini artırır, çeşitlendirir, zenginleştirir. Bu yolla çokluk ve 
çoğulculuk içinde yerel-yöresel, iç bölgesel ve ulusal yakınlık-birlik-bütünlük 
daha da güçlenir ve pekişir; kaygıda ve güvende, tasada ve kıvançta, sevinçte ve 
övünçte paylaşma ve paydaşma artar. Bütün bunlarla yörenin, iç bölgenin ve 
ulusun tüm bireyleri birbirlerine daha anlayışlı ve daha saygılı, sevgili ve 
hoşgörülü olurlar. (Cumhuriyet Bayramı, İlköğretim Haftası, Öğretmenler Günü 
vb.) 

B. Müziğin ve Müzikçenin Dünyada Barışa İlişkin İşlevleri: Bu işlevler 
uluslararası, dış bölgesel ve küresel-evrensel barışa yöneliktir. Genellikle 
evrensel müzikler ve evrensel nitelikli ulusal müzikler evrensel barışa hizmet 
eder. Dünyada evrensel barışın en başta gelen müziksel simgesi evrensel marş 
olmak gerekir. Ama ne yazıktır ki, henüz ortada böyle bir marş yoktur. 
Avrupa’nın en geniş katılımlı uluslararası örgütü ya da yapılanması olan AB-
Avrupa Birliği’nin uluslararası marşı şimdilik Beethoven’in Özgürlük Şarkısı 
görünmektedir. Günümüz insanlığının en geniş katılımlı evrensel örgütü ya da 
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yapılanması olan BM-Birleşmiş Milletlerin ise henüz bir BM Marşı veya bir 
İnsanlık Marşı yoktur. Ancak, her kıtadan yeni ürünlerle sayıları giderek daha 
da artan uluslararası sanat müziği eserleri vardır. Bu eserler yaygın bir biçimde 
söylenir, çalınır ve dinlenir oldukça dünya barışına önemli katkılar getirir. 
Bunların yanı sıra uluslararası nitelikli belli marşlar, şarkılar-türküler, oyun 
veya dans havaları ve popüler müzikler vardır. Bunlar da uluslararası barışa 
yönelik olmak üzere kendilerine özgü işlevler görür. 

Müziğin ve müzikçenin dünyada barışa ilişkin işlevleri kültür-sanat-müzik 
odaklı veya katkılı kutlama, sanatlanma, dinlenme, eğlenme, dayanışma, 
yardımlaşma, destekleşme amaçlı uluslararası, dış bölgesel ve küresel-evrensel 
bayramlar, günler/haftalar, şenlikler (festivaller), şölenler-toylar, törenler, 
dinletiler gibi etkinliklerle gerçekleşir. Bunlara kurumsal ve dinsel günlere-
haftalara ilişkin kutlamaları ve kutsamaları da eklemek gerekir. Bütün bu 
etkinliklerde kullanılan, dinlenen, söylenen, çalınan müziklerle çeşitli 
ülkelerden-uluslardan yüzler, binler, on binler, yüz binler ve milyonlarca (hatta 
Çin ve Hindistan gibi ülkelerde milyarlarca) insan bir yandan aynı veya benzer 
duygu, düşünce, tasarım ve izlenimlerde buluşur, birleşir; öbür yandan kendi 
duygu, düşünce, tasarım ve izlenimlerini artırır, çeşitlendirir, zenginleştirir. Bu 
yolla çokluk ve çoğulculuk içinde uluslararası, dış bölgesel ve küresel-evrensel 
yakınlık-birlik-bütünlük daha da güçlenir ve pekişir; kaygıda ve güvende, tasada 
ve kıvançta, sevinçte ve övünçte paylaşma ve paydaşma artar. Bütün bunlarla 
farklı ülkelerin, dış bölgelerin ve kürenin tüm ulusları ve bireyleri birbirlerine 
daha anlayışlı ve saygılı, sevgili ve hoşgörülü olurlar. (Dünya Barış Günü, 
Dünya Müzik Günü vb.) 

Müzik ve müzikçe barışsal işlevlerin yerine getirilmesinde öncelikli ve 
ayrıcalıklı bir konumdadır. Çünkü, müzik-müzikçe; 

1. İnsanın simgeler dünyasının bir parçasıdır. Duyuların-anlamların dilidir 
(Suppan 1984). 

2. Kolay algılanır, anlaşılır, öğrenilir, öğretilir.  

3. Ağızdan ağıza, dilden dile, kulaktan kulağa, telden tele, çalgıdan çalgıya, 
elden ele, gönülden gönüle (“kalpten kalbe”), beyinden beyine kolayca aktarılır.  

4. Barışa giden yolu açar ve kısaltır, barışa açılan-giden en kestirme yolların 
başında gelir. Barış ortamı yaratır, barış çevresini bir anda büyütür, genişletir.  

5. Her kültüre, her uygarlığa açılır, seslenir, girer.  

6.  Farklı kültürleri tanımaya, onlarla kolayca tanışmaya yardımcı olur.  

7. Başta sözel dil olmak üzere çeşitli dil engellerini ve sınırlılıklarını 
kolaylıkla aşar, etkisizleştirir, yok eder.  
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8. Yerel/yöresel, iç bölgesel, ulusal, uluslararası, dış bölgesel ve küresel-
evrensel değerleri birbirine açar, taşır, ulaştırır.  

9. Görenekseli, gelenekseli ve moderni birbirine yakınlaştırır, birbirleriyle 
buluşturur, kaynaştırır. 

10. Farklı toplum, kültür ve uygarlıklardan insanlar ve insan toplulukları 
arasında çok kolay, çok çabuk, çok etkili ve verimli, çok uzun süreli ve kalıcı 
izli ortak yaşantı alanları oluşturur. 

Bu özellikleriyle müzik ve müzikçe;  

1. İnsanlar, topluluklar, toplumlar ve uluslararasında doğrudan=dolaysız 
bildirişim, iletişim ve etkileşim sağlar. 

2. İnsanlar, topluluklar, toplumlar ve uluslararası bildirişim, iletişim ve 
etkileşimi hızlandırır, yoğunlaştırır, derinleştirir, kökleştirir.  

3. İnsanları, toplulukları, toplumları ve ulusları aynı duygu, düşünce, tasarım 
ve izlenimde buluşturur, kaynaştırır, birleştirir.  

4. Böylece insanlar, topluluklar, toplumlar ve uluslararasında ortak duygu, 
düşüngü, devingi ve sezgi veya ortak duyunç, devinç, sezinç ve bilinç oluşturur. 

5. İnsanlar, topluluklar, toplumlar ve uluslararası ortak yaşantı alanlarını 
çoğaltır, büyütür, genişletir, çeşitlendirir ve zenginleştirir. 

6. İnsanları, toplulukları, toplumları ve ulusları duygudaşlaştırır, sezgidaşlaştırır. 

7. Bütün bu işlevler birbirlerini destekler, tamamlar ve bütünler. 

8. İnsanlık tarihi boyunca müziğin barışsal veya barışçıl işlevleri genellikle 
savaşsal veya savaşçıl işlevlerinden çok daha etkili ve belirleyici olmuştur. 

9.Müziğin barışsal işlevleri barışçıl müzik, barışçıl müzikçe ve barışçıl müzik 
kültürü ve eğitimi ile gerçekleşir. 

10. Sonuç ve Öneriler 

Barış uzlaşım, uyum ve denge demektir. İnsan doğuştan uyumlu ve dengeli 
bir temel yapıya ve bu yapı içinde kendine özgü bir temel donanıma sahiptir. Bu 
temel yapı ve donanım içinde müziksel yapı ve donanım çok önemli bir yer tutar. 
İnsan bu yapı ve donanımla doğarken ilkin la1 sesine eşdeğer bir ses çıkarır. Bu 
bakımdan insan doğarken barışlı ve akortludur. Dolayısıyla insan doğuştan 
barışsal ve müziksel bir varlıktır. İnsanın bu temel niteliği, genel olarak, 
insanlığın yapısında ve doğasında da kendini belli eder. İnsanın-insanlığın 
doğası ve yapısı ile barışın ve müziğin doğası ve yapısı birbiriyle örtüşür. 
Bunda müzikçe belirleyici rol oynar. 

Ne var ki, kimi insanlar doğumdan sonraki yaşam sürecinde birtakım 
nedenlerle-niçinlerle yapılarına ve doğalarına aykırı davranışlar edinerek 
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barıştan uzaklaşmakta, kimi toplumları, kimi ulusları ve giderek insanlığı 
rahatsız ve tehdit etmekte, haksız ve gereksiz savaşlarla yüz yüze bırakmaktadır. 
Bu ve benzeri nedenlerle insanlık, öteden beri çok köklü ve derin bir barış 
özlemi içindedir ve bu özlemi gidermede en çok müzikten ve müzikçeden 
yararlanmaktadır. Tarihsel süreç içinde geçmişte ve günümüzde kimi kez açık, 
kimi kez örtülü bir biçimde yaşandığı gözlenen bu durumun gelecekte de böyle 
olması, böyle yaşanması beklenmektedir. Çünkü müzik en barışçı alan, müzikçe 
en barışçı dildir. Nitekim, öteden beri müzik ve müzikçe yurtta ve dünyada 
barışa en iyi ortam hazırlayan, en çok hizmet eden, en çok katkıda bulunan 
alanların ve dillerin başında gelmektedir. Bu nedenle bir kez daha altını çizerek 
diyoruz ki, hem yurtta hem dünyada müzik en barışçı alan, müzikçe en barışçı 
dildir. 

Bütün bunların farkında ve bilincinde olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendi ulusu, diğer uluslar ve tüm 
insanlık için “Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesini ortaya koymuş ve 
öngörmüştür. Bu ilkeyi her zaman ve her zeminde, her yerde ve her koşulda 
temel almış ve savunmuştur. Sürekli barış özlemiyle yaşayan Atatürk “Yurtta 
barış, Dünyada barış” özdeyişiyle Türk ulusunun ve tüm dünya uluslarının 
ortak özlemini dile getirmiştir. Bu doğrultuda oluşup gelişen yaşamını iç ve dış 
barışın, ülke, bölge, kıta ve dünya barışının sağlanmasına adamıştır. Gücünün, 
olanaklarının ve zamanının çok önemli bir bölümünü böyle bir barışın 
tasarlanmasına ve gerçekleşmesine vermiştir. Bunun için her zaman bencillikten 
uzak durmuş, bizcil ve hepimizcil davranmıştır. Bu nedenlerledir ki, Atatürk, 
öngördüğü yurtta ve dünyada barış ilkesi ve ülküsüyle, ulusal kültür ve bilinç 
alanında olduğu gibi, uluslararası, dış bölgesel, küresel-evrensel kültür ve 
bilinç alanında da bir üst değerdir, bir yüce değerdir.  

Atatürk, her alanda olduğu gibi müzik kültürü ve eğitimi alanında da bu ilke 
ve ülküyle tutarlı bir yol ve yaklaşım izlemiştir. O’nun belli ön oluşum ve 
hazırlıklardan sonra Cumhuriyet devrimiyle birlikte hızla gerçekleştirmeye 
koyulduğu çağdaş-ulusal-evrensel eksenli Türk müzik inkılabı bunun çok somut 
bir göstergesidir. Söz konusu Türk müzik inkılabı çerçevesinde mevcut birikimi 
ve durumu değerlendirerek köklü yasal düzenlemeler, kurumsal yapılanmalar ve 
programsal atılımlar yapmıştır. Bu bağlamda Cumhuriyeti kültür temeli üzerine 
kurmuş, kültürü ve eğitimi bütünüyle laik temele oturtmuş, Öğretimi 
Birleştirme Yasası’nı çıkarmış, önce müzik eğitimcisi-öğretmeni yetiştirmek 
üzere Musiki Muallim Mektebi’ni ve sonra çağdaş besteci-seslendirici/yorumcu 
ve müzikbilimci yetiştirmek üzere Devlet Konservatuvarı’nı kurup öğretime 
açmış, uzman yetiştirmek üzere Avrupa’ya müzik öğrenimine seçkin öğrenciler 
göndermiş, Halk Müziği Derlemeleri’ni başlatmış, müzik kültürü ve eğitimi 
programlarını çağın gerekleriyle tutarlı kılmış, ulusal özlü ve evrensel nitelikli 
çağcıl müzik eserlerini besteletmiş, bunları seslendirtip yorumlatarak 
dinleyicilerle paylaşmış, yüz ağartıcı olarak nitelendirilen değerli ulusal 
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verimleri uluslararası ortamlara taşımıştır. Böylece, ulusunu ve ülkesini her 
alanda olduğu gibi müzik kültürü ve eğitimi alanında da hızla çağdaşlaştırma 
ve çağdaş uygarlık dünyasıyla bütünleştirme yoluna koymuştur. 

Dünyada tüm ülkelerin ve insanlığın evrensel gereksinimi barış, evrensel dili 
müzikçedir. Bu bakımdan Atatürk’ün öngördüğü Yurtta barış Dünyada barış 
sürecinde müziğe ve müzikçeye her zaman birincil görev düşer. Bu noktada 
yerel-yöresel müzikçeler ile ulusal müzikçe ve ulusal müzikçe(ler) ile evrensel 
müzikçe birbir(ler)ini destekler, tamamlar, bütünler  

Bütün bu nedenlerle Yurtta Barış, Dünyada Barış sürecinde müzik ve 
müzikçeden tam yararlanmak gerekir. Çünkü, yurtta ve dünyada barışı egemen 
kılmanın en kısa, en çabuk, en kolay ve en etkili yolu veya yollarından biri, 
yurtta ve dünyada herkesin paylaştığı-paydaştığı müzikten ve müzikçeden geçer. 
Öyleyse tüm ülkelerde müzik ve müzikçe eğitimine hak ettiği yer, önem ve 
değer verilmelidir.  

Çağımızda yurtta barış yerel/yöresel, iç bölgesel ve ülkesel/ ulusal barış; 
dünyada barış uluslararası, dış bölgesel ve küresel/evrensel barış demektir. 
Barış konusunda kimileri önce yurtta barış, sonra dünyada barış; kimileri ise 
hem yurtta barış, hem dünyada barış yaklaşımındadır. Genellikle yurtta barış 
veya ulusal barış olmaksızın dünyada barış veya evrensel barış olmaz, 
gerçekleşmez. Öbür yandan dünyada barış yurtta barışı kolaylaştırır, destekler, 
güçlendirir. Bu bakımdan gereksinime göre her iki yaklaşımdan da yararlanmak 
gerekir. Atatürk yaşamı boyunca her iki yaklaşımdan etkin biçimde 
yararlanmıştır. 

Barışın tam anlamıyla gerçekleşmesinin ana yolu tüm ülkelerde ve tüm 
dünyada barış eğitiminden geçer. Barış eğitimi, tüm ülkelerde ve dünyada 
şimdiye kadar olduğundan çok daha doğru, tutarlı, ciddi ve kararlı bir biçimde 
ele alınmalı, tasarlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda tüm ülkelerin 
genel eğitim-öğretim programlarına yurtta ve dünyada barışın tüm yönleriyle 
işlendiği ve herkesin olabildiğince barışçıllaştırılmasının amaçlandığı bir Barış 
dersi konulmalıdır. 

Barış eğitiminin en çabuk, en kolay, en etkili, en verimli ve en kalıcı izli 
biçimde gerçekleştiği alan müzik eğitimidir. Müzik eğitimi bir bakıma barış 
eğitimidir. Başka bir deyişle müzik eğitimi demek barış eğitimi demektir. Bu 
nedenle tüm ülkelerin genel eğitim okullarında anaokulunun başlangıcından ilk 
ve orta öğretimin sonuna kadar öncelikle genel müzik eğitimi amaçlı ve yeterli 
süreli, zorunlu Müzik Etkinlikleri ve Müzik dersi yer almalıdır. İnsanın 
müziksel gelişimi, insanlığın barış gereksinimi ve tüm insanların genel 
eğitimiyle tutarlı olarak genel müzik eğitimi, ana okullarında Müzik Etkinliği, 
ilköğretim okulları birinci kademede Müzikçe, ilköğretim okulları ikinci 
kademede Müzik, ortaöğretim okullarında Müzik Kültürü dersi olarak 
düzenlenmelidir. Buna bağlı olarak verilecek eğitim Müzik Etkinliği Eğitimi, 
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Müzikçe Eğitimi, Müzik Eğitimi ve Müzik Kültürü Eğitimi olarak tasarlanıp 
gerçekleştirilmelidir. Eğitimde gereç olarak seçilip kullanılan müzikler daha çok 
barış içerikli olmalıdır. 

Bilindiği gibi BM-Birleşmiş Milletler ilkin (1981 yılında) II. Dünya 
Savaşı’nın başlangıcı kabul edilen Almanya’nın Polonya’yı 1939’da işgal ettiği 
tarih olan 1 Eylül’ü (yani bir “dünya savaşı günü”nü), sonra (2001 yılında) her 
yılki BM Genel Kurulu oturumlarının başlangıç günü olan 21 Eylül’ü Dünya 
Barış Günü olarak kabul ve ilan etmiştir. Oysa ki Atatürk, BM’nin söz konusu 
kabul tarihlerinden yıllarca (yaklaşık 70-80 yıl) önce 1920’lerde-1930’larda 
“Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesini ortaya koymuş ve ilan etmişti. Bu 
bakımdan Dünya Barış Günü için BM Genel Kurulu’nun yıllık toplantılarının 
başlangıç tarihinden önce veya en azından onun yanı sıra, çok haklı olarak, 
Atatürk’ün “Yurtta barış, Dünyada barış” ilkesi ve bu ilkeyi [tam olarak] ortaya 
koyduğu tarih [de] esas alınmalıdır. Bu konuda Türkiye gerekli girişimlerde 
bulunarak diğer ülkeleri gerçek belge ve doğru bilgilerle bilgilendirmeli, haklı 
ve tutarlı gerekçelerle aydınlatmalı, yeterli desteği sağlayarak BM-Birleşmiş 
Milletlere öğüt ve öneride bulunmalıdır.  

Atatürk, gerçek bir barış öncüsü, eşsiz bir barış önderi, bitmez-tükenmez 
bir barış kaynağıdır. Bu bakımdan Türkiye’nin, bölgenin ve dünyanın Atatürk’e 
çok büyük gereksinimi vardır. Bu nedenledir ki, O’nun bu üstün ve yüce değeri 
tüm Türkiye’de, tüm bölgede ve tüm dünyada çok daha iyi bilinmeli, çok daha 
iyi anlaşılmalı ve çok daha iyi değerlendirilmelidir.  

Ayrıca, Oslo’daki Norveç Barış Komitesi 70 yılı aşkın bir süre önce 
yapılmış olan Atatürk’le ilgili tarihî öneriyi yeniden gündemine almalı ve 
yapılan haksızlığı-yanlışlığı düzeltmelidir. Bu bağlamda, Atatürk’ün 70 yılı 
aşkın bir süre önce önerilmiş olan Nobel Barış Ödülü’ne adaylığı, işin özüne ve 
inceliğine uygun bir işlemle yeniden gündeme getirilmeli ve hak ettiği biçimde 
sonuçlandırılmalıdır.  

Türkiye Cumhuriyeti, kurucusu ulu önder Atatürk’ün ortaya koyduğu 
“Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesiyle bölgede ve dünyada “barış ihraç eden 
ülke” konumundadır. Türkiye, yarattığı-ürettiği bu çok insancıl ilke, ülkü, amaç 
ve yöntemden bölge ve dünya ülkeleri ile tüm insanlığı daha çok 
yararlandırmalıdır.  

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi-ICANAS’ın 
çalışma alanı Asya’nın bütünü ile birlikte Afrika’nın sadece kuzeyini değil 
tümünü kapsayacak biçimde genişletilmelidir. Bu yapıldığında kongrenin adı 
Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmaları Kongresi olmalı, Türkçe kısaltması 
AFRASYA olarak belirlenmeli, İngilizce kısaltılması da ICAAS olarak 
değiştirilmelidir.  
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Kısa ve öz olarak belirtmek gerekirse, insan ve insanlık barışsız, barış 
müziksiz, müzik de insansız ve barışsız olmaz! Nitekim, insan yaşamı ve 
insanlık tarihi boyunca Barış ve Müzik ile bunların dili olan Barışça ve Müzikçe 
birbirini en çok anıştıran ve çağrıştıran, birbirine en çok yakışan ve denk düşen, 
birbiriyle en çok buluşan ve uyuşan, birbiriyle en çok çakışan ve örtüşen, 
birbiriyle en çok birleşen ve kaynaşan, birbiriyle en çok birleşen ve bütünleşen 
kavramlar ve olgular olagelmiştir. Genel olarak uzak-orta-yakın geçmişte 
yaşanmış ve günümüzde yaşanmakta olan bu gerçek, yakın-orta-uzak gelecekte 
de yaşanacaktır. Bu bakımdan, yurtta ve dünyadaki tüm barışsever ve 
müziksever insanlar ve toplumlar söylem ve eylemlerinde bunun gerektirdiği 
bilinç ve duyarlılıkla çok daha tutarlı davranmalıdır.  

Genel olarak yaşamlarında, kültürlerinde ve eğitimlerinde daha çok barışa ve 
müziğe yönelen, daha çok barış ve müzik üzerinde yoğunlaşan ve derinleşen, 
daha çok barışa ve müziğe odaklanan ve kilitlenen bireyler, toplumlar ve uluslar 
daha sağlıklı-esenlikli, daha başarılı ve daha mutlu olurlar. Bundan da hem 
kendileri hem tüm insanlık çok büyük yararlar sağlarlar. 

Atatürk’ün soylu amacı Yurtta Barış, Dünyada Barış’ın en soylu anahtarı 
‘müzik kültürü ve eğitimi’nin özünde saklıdır. Bu soylu anahtarı bu soylu amaç 
doğrultusunda tam kullanmak, tam etkili ve tam yararlı kılmak için hep birlikte 
çok daha etkin, çok daha yetkin ve çok daha tutkun olalım! (Uçan: 2005c).  

Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi koruyup geliştirerek, 
Yurtta Barış, Dünyada Barış ilkesi ve ülküsü dünyadaki tüm insanların ve 
ulusların sosyokültürel DNA’larına tam işleyinceye kadar gerekli çabayı ve 
kararlılığı gösterelim, gerekli özveride bulunalım! Bunları yaparken yurtta ve 
dünyada müzik kültürü ve eğitiminde yaklaşımımız Barışça, dilimiz 
Müzikçe’dir, unutmayalım!  

Bu duygu ve düşüncelerle; “Yurdumuzdaki müzik kültürü ve eğitiminde 
Türkçe ve Atatürkçe ile Barışça ve Müzikçe; Dünyadaki müzik kültürü ve 
eğitiminde de Atatürk’ün öngördüğü doğrultuda bir Barışça ve Müzikçe daha 
yaygın, etkin ve egemen olsun!” diyorum.  

Dünyanın tüm insanlarına, tüm toplumlarına, tüm uluslarına Barış ve Müzik 
dolu bir yaşam diliyorum. Hepinize “Yurtta Barış Dünyada Barış” sürecinde 
sürekli esenlikler, üstün başarılar ve derin mutluluklar diliyorum!  

Hepiniz, yurtta ve dünyada ‘Barış ve Müzik’ içinde kalın! 
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TÜRKİYE’DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARININ 
TEKNOLOJİK ALTYAPI DURUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 UÇANER, Burçin 

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 
ÖZET 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla yaşandığı bilgi çağında 
günümüz gelişen teknolojisi müzik eğitimine de yansımıştır. Müzik eğitiminde 
hemen her ders teknolojik araç-gereçlerle desteklenerek işlenebilmektedir. Bu 
çalışmada 2002-2007 yılları arasında müzik eğitimi anabilim dallarının 
teknolojik altyapı durumları değerlendirilmiştir. 2002 yılından 2007 yılına kadar 
geçen sürede müzik eğitimi anabilim dallarında bilgisayar sayısının büyük 
ölçüde yeterli, diğer teknolojik araç-gereçlerin ise yeterli olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, teknoloji, görsel-işitsel araç-gereç, 
bilgisayar. 

ABSTRACT 

Evaluation of Technological Infrastructure Status of Music Education 
Departments in Türkiye  

In such an information era where fast scientific and technological 
developments take place, developing technology of today is also reflected in the 
music education. Almost all lessons of music education are given with the help 
of technological materials. This study evaluates the technological infrastructure 
status of music education departments in 2002-2007 period. In the scope of the 
study, the number of computers used in music education departments is found 
to be sufficient to a large extent while other technological materials are found to 
be insufficient regarding 2002-2007 period. Suggestions are made in line with 
these results.  

Key Words: Music Education, technology, visual-auditory material, 
computer. 

GİRİŞ 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla yaşandığı bilgi çağında 
günümüz gelişen teknolojisi büyük ölçüde eğitime de yansımaktadır. Eğitimde 
bilgisayar ve diğer görsel-işitsel araç-gereçlerin kullanımının kaçınılmaz 

                                                 
 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalı Araş. Gör. 
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olduğunun ülkemizde de kabul edilmesiyle birlikte ilköğretimden üniversiteye 
eğitimin her aşamasında köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler doğal 
olarak müzik eğitimine de yansımaktadır. Çalgı eğitiminden teorik müzik 
eğitimi derslerine kadar hemen her ders teknolojik desteklenerek araç-gereçlerle 
işlenmeye başlamıştır. Bilgisayarların müzik alanında kullanımıyla işitme 
eğitimi, çalgı eğitimi, bestecilik ve analiz gibi çoğu müziksel alanda gelişimler 
yaşanmış; istatistiksel analizin bilgisayar desteğiyle müzik eserlerinde 
uygulanması sonucunda yeni yaklaşımlar oluşmaya başlamıştır (Yalçınkaya, 
2004; 3).  

Müzik öğretmenliği eğitimi kurum, kural ve işleyişiyle disiplinler arası 
bilimsel/sanatsal bir temele dayalı olup, yanı sıra çağın gerektirdiği her türlü 
teknolojik donanımdan yararlanma imkânına açık olması sebebiyle de çok 
yönlü ve çok boyutlu bir eğitim/öğretim alanı olarak dikkati çeker (Albuz, 2004, 
105). 

Ülkemizdeki eğitim, öğrenciyi ezberciliğe alıştıran ve bilgilerin kısa sürede 
unutulmasına neden olan, büyük ölçüde kitaba dayalı, teorik eğitimdir. Oysa 
öğretim yöntem ve teknikleri ile teknoloji eğitimine dayalı öğretim ve diğer 
araç-gereçlerin kullanması ile metne dayalı öğretimde bireysel farklılıklardan 
kaynaklanan dezavantajlar ortadan kalkmaktadır ve büyük ölçüde tam öğrenme 
sağlanmaktadır. Bu nedenle nitelikli ve çağdaş müzik öğretmeni yetiştirmede, 
derslerde teknolojik ve görsel işitsel araç-gereçlerden faydalanılmalıdır.  

Günümüz koşullarında eğitimde öğretmen merkezli ders anlatımı tekniğinin 
yeterince etkili olmadığı görülmektedir. Buna karşın gerek dünyada gerekse 
ülkemizde eğitimciler tarafından yeni yöntem ve teknikler geliştirilmektedir. 
Bunlar, teknoloji kullanımı, drama, öykü ve çeşitli etkinlik ve projelerle 
öğrencilerin aktif katılımı sağlanması yönündedir (Avşar, 2002; 908). 

Bireyin eğitim aldığı ortamda; bir öğretici (çalgı öğretmeni, müzik 
öğretmeni…), bu öğreticinin sahip olduğu müzik bilgisi ve becerileri yanında 
öğretebilme-eğitebilme becerileri, bu becerilerini gerçekleştirebilmek için 
yardım aldığı öğretim teknolojileri, araçları ve gereçleri vardır (Günay, Özdemir, 
2006; 27). 

Teknoloji kullanımı yeni, bireysel, iş birlikçi, problem çözmeye dayalı, 
öğrenci merkezli ve esnek öğrenme gibi birçok alternatifi de beraberinde 
getirmektedir (Bakioğlu, Hacıfazlıoğlu, 2004; 971). 

Görsel ve işitsel araç-gereçlerle desteklenen ders monotonluktan kurtulmakta, 
öğrenci dersten daha çok zevk almakta, daha hızlı öğrenmekte, işbirlikçi 
çalışmalar yapabilmekte bunun yanında iletişim becerileri de artmaktadır. 
Ayrıca teknolojik araç-gereçlerle ve görsel-işitsel araçlarla desteklenen 
derslerde ezbercilik ortadan kalkmakta ve böylece eğitimin kalitesi de 
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artmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de bu düşünceyi destekleyen pek çok bilimsel 
çalışma yapılmıştır. 

Öğretim sürecinde bilgisayar, ders saatleri dışında bireysel çalışmaya olanak 
verdiği için, öğrencilerin bireysel farklılıklarından kaynaklanan dezavantajları 
ortadan kaldırır, ses, animasyon gibi unsurlar ile öğrenmeyi çabuk ve kalıcı 
kılar (Akt.: Balcı, 2002; 1394). 

Bilgisayar yardımıyla kompozisyon, notasyon ve icra alanlarında da çarpıcı 
gelişmeler sağlanmıştır. Başlangıçta bilgisayar icrasının yapaylığı, insan 
duygularına uzaklığı ve mekanikliği üzerinde yoğunlaşan eleştiriler, hızlı 
gelişmelerle hızla azalmaktadır (Akt.: Levendoğlu, 2004). 

Yurt içinde ve dışında yapılan pek çok araştırmada eğitimde bilgisayar 
kullanımının bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdığı, derslere çeşitlilik ve renklilik 
kattığı, öğrenme zamanını kısalttığı, güdülenmeyi arttırdığı, öğrenmeyi 
kolaylaştırdığı ve yaratıcılığı arttırdığı sonucuna varılmıştır. 

Bu araştırmalardan biri olan, çeşitli akademisyen ve uzmanlardan 
kurulu Yamaha Şirketi Araştırma Grubu da bazı sonuçlar elde etmiştir:  

 Öğrencilerin müzik dersine karşı ilgilerinin artışı  
 Öğrenci başarılarında fark edilir bir artış  
 Müzikal yapıların kolay kavranması  
 Öğretmenler için yeni bir çalışma alanı  
 Öğrenci konsantrasyonunda önemli bir artış  
 Öğrenci ilgisinde artış  
 Öğrenci aktivitelerinde kolay geri bildirim alabilme  
 Aktif öğrenci katılımına fırsat vermesi (Arapgirlioğlu, H, 2003;160). 

Bu çalışma ile Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının 2002-2007 
yılları arasındaki teknolojik altyapıları karşılaştırılarak değerlendirilmesi 
yapılacaktır.  

Kısaltmalar 

MEABD: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 

Yöntem 

Bu araştırma durum tespitine yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırmada 
2002 ve 2007 yılları arasında Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nın 
teknolojik altyapıları ile ilgili olarak yapılan 2 farklı çalışma karşılaştırılacaktır. 

 2002 yılında Çakırer’in yaptığı araştırmanın örneklemini Türkiye’nin 7 
bölgesinden seçilen üniversitelerin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 
Eğitimi Anabilim Dalları oluşturmuştur. Bu üniversiteler 18 Mart Üniversitesi, 
Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, 
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Karadeniz Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesidir. Veriler Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında toplam 8 bölüm 
başkanı ve 96 öğretim elemanına anket uygulanarak elde edilmiştir. Bu 
çalışmada toplam 8 bölüm başkanına uygulanan anket sonuçları dikkate 
alınmıştır (Çakırer, 2002). 

2007 yılında Uçaner tarafından yapılan çalışmanın örneklemini Türkiye’deki 
tüm MEABD’deki 37 öğretim elemanı oluşturmaktadır. 2007 yılında yapılan 
araştırmanın veri toplama aracında araştırmacı tarafından ilgili literatür 
taranarak oluşturulan bir anket kullanılmıştır. Anket 5’li likert tipi bir ölçek 
olup her bir maddeye verilen cevap kodları 5.00 ile 1.00 arasında değişmektedir. 
Öğretim elemanları ölçekte yer alan her bir ifadeye ilişkin görüşlerini “hiç”, 
“az”, “orta”, “oldukça” ve “tamamen katılıyorum” seçeneklerinden birisini 
işaretleyerek belirtmişlerdir. Ölçme aracı ile toplanan veriler, önce veri kodlama 
formlarına işlenmiştir. Daha sonra bilgisayara aktarılan veriler üzerinde gerekli 
istatistiksel çözümlemeler için SPSS (The Statistical Packet for The Social 
Sciences) paket programından yararlanılmıştır. Öğretim elemanlarının 
görüşlerinin belirlenmesinde; frekans (f), yüzde (%) kullanılmıştır (Uçaner, 
2007). 

Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde elde edilen veriler nicel verilere dönüştürülmüş ve ortaya çıkan 
sonuçlar tablolaştırılarak açıklanmıştır. Tablolarda 2002 ve 2007 yılları 
görüşleri ayrı ayrı incelenmiş, 2002 ve 2007 yılları arasında MEABD teknolojik 
alt yapılarında ne yönde bir ilerleme olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.  

Tablo 1: Öğretim Elemanlarının, MEABD’deki Kasetçalar, CD Çalar ve 
VCD, DVD Oynatıcı, Tepegöz Projeksiyon Makinesi, Film Makinesi vb. 
Yeterlilik Durumuna İlişkin 2002 Yılı Görüşleri 

Görüşler Mevcut Mevcut Değil Toplam 

 f % f % f % 

Bilgisayar 3 38 5  62 8 100 

Tepegöz Projeksiyon Makinesi 5 62 3  38 8 100 

Slayt Projeksiyon Makinesi 0  0 8 100 8 100 

Opak Projeksiyon Makinesi 0  0 8 100 8 100 

Kasetçalar 0  0 8 100 8 100 

Müzik Seti 0  0 8 100 8 100 

Video 2 25 6  75 8 100 

CD Çalar 3 38 5  62 8 100 
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Tablo 1’in incelenmesinden anlaşılacağı gibi 2002 yılında kurumlardaki 
bilgisayar sayısının toplam 8 bölüm başkanından 5’i yani % 62’si kurumda 
mevcut olduğunu, 3’ü yani % 38’i mevcut olmadığını ifade etmiştir. Tepegöz 
projeksiyon makinesinin ise 3 bölüm başkanı kurumda mevcut olmadığını, 5 
bölüm başkanı ise kurumda mevcut olduğunu belirtmiştir. Slayt projeksiyon 
makinesi, opak projeksiyon makinesi, kasetçalar ve müzik setinin ise 2002 
yılında hiçbir kurumda mevcut olmadığı belirtilmiştir. Video 8 üniversiteden 
yalnızca 2’sinde mevcut, 6’sında ise mevcut değildir. 

Tablo 2: Öğretim Elemanlarının, MEABD’deki Bilgisayar Sayısının 
Yeterlilik Durumuna İlişkin 2007 Yılı Görüşleri 

Görüşler f % 

Hiç yeterli değildir 8 21,6 

Çok az yeterlidir 8 21,6 

Kısmen yeterlidir 4 10,8 

Büyük ölçüde yeterlidir 5 13,5 

Tamamen yeterlidir 12 32,4 

TOPLAM 37 100 

Tablo 2 incelendiğinde 2007 yılında, 37 öğretim elemanından 8’i (% 21,6) 
kurumdaki bilgisayar sayısının hiç yeterli olmadığını, 8’i (% 21,6) çok az yeterli 
olduğunu, 4’ü (% 10,8) kısmen, 5’i (% 13,5) büyük ölçüde, 12’si (% 32,4) ise 
tamamen yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Sonuçlar genel olarak 
derlendirildiğinde 2007 yılında bilgisayarın MEABD’de orta düzeyde yeterli 
olduğu sonucuna varılabilir. 

Tablo 3: Öğretim Elemanlarının, MEABD’deki Kasetçalar, CD Çalar ve 
VCD, DVD Oynatıcı,Tepegöz Projeksiyon Makinesi, Film Makinesi Yeterlilik 

Durumuna İlişkin 2007 Yılı Görüşleri 

Görüşler F % 

Hiç yeterli değildir 5 13,5 

Çok az yeterlidir 2 5,4 

Kısmen yeterlidir 8 21,6 

Büyük ölçüde yeterlidir 10 27,0 

Tamamen yeterlidir 12 32,4 

TOPLAM 37 100 

Tablo 3’te görüldü gibi, 2007 yılında kasetçalar, CD çalar, DVD, VCD 
oynatıcı, tepegöz projeksiyon makinesi, film makinesini 37 öğretim 
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elemanından 5’i (% 13,5) hiç yeterli bulunmamakta, 2’si (% 5,4) çok az yeterli 
bulmakta, 8’i (% 21,6) kısmen, 10’u (% 27,0) büyük ölçüde, 12’si (% 32,4) ise 
tamamen yeterli bulmaktadır. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde 
kasetçalar, CD çalar, DVD, VCD oynatıcı, tepegöz projeksiyon makinesi, film 
makinesi MEABD’de büyük ölçüde yeterli bulunmuştur. 

Tablo 4: Öğretim Elemanlarının, MEABD’deki Görsel, İşitsel Araç-
Gereçlerin (Kasetler, CD’ler ve Eğitici Filmler) Yeterlilik Durumuna İlişkin 

2007 Yılı Görüşleri 

Görüşler f % 

Hiç yeterli değildir 15 40,5 

Çok az yeterlidir  7 18,9 

Kısmen yeterlidir  8 21,6 

Büyük ölçüde yeterlidir  5 13,5 

Tamamen yeterlidir  2  5,4 

TOPLAM 37 100 

Tablo 4 incelendiğinde MEABD’de görsel-işitsel araç-gereçleri 37 öğretim 
elemanından 15’i (% 40,5) hiç yeterli bulmamış, 7’si (% 18,9) çok az yeterli 
bulmuş, 8’i (% 21,6) kısmen, 5’i (% 13,5) büyük ölçüde, 2’si (% 5,4) ise 
tamamen yeterli bulmuştur. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde ise 
görsel-işitsel araç-gereçler MEABD’de büyük ölçüde yetersiz bulunmuştur. 

SONUÇLAR 

2002 ve 2007 yılları arasında Türkiye’deki MEABD’nin teknolojik 
altyapı durumlarını değerlendirmeye yönelik yapılan bu çalışmada elde 
edilen sonuçlar: 

1. 2002 yılında MEABD’de 8 üniversiteden yalnızca 3’ünde 
bilgisayar sayısı mevcut iken, 2007 yılında 18 üniversitenin çoğunda orta 
düzeyde yeterli olduğu görülmektedir. 

2. 2002 yılında MEABD’de 8 üniversitenin hiçbirinde slayt 
projeksiyon makinesi, opak projeksiyon makinesi mevcut bulunmamış, 
video ise yalnızca 2 üniversitede mevcut bulunmuştur. 2007 yılında ise 
bu araç-gereçler 18 üniversitede büyük ölçüde yeterli bulunmuştur. 2002 
yılından 2007 yılına kadar geçen 5 yıllık sürede bu araç-gereçlerin 
MEABD’deki sayısında oldukça iyi yönde bir gelişme olduğu 
görülmektedir. 
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3. 2002 yılında MEABD’de 8 üniversitenin hiçbirinde kasetçalar ve 
müzik seti mevcut bulunmamış, CD çalar ise yalnızca 3 üniversitede 
mevcut bulunmuştur. 2007 yılında da bu görsel-işitsel araç-gereçler 
MEABD’de büyük ölçüde yetersiz bulunmuştur. 

 

 

ÖNERİLER 

1. Üniversitelerin müzik eğitimi anabilim dallarındaki bilgisayar 
sayısında 2002 yılından 2007 yılına kadar bir iyileşme görülse de öğretim 
elemanlarına ve öğrencilere sağlanan bilgisayar sayısı tamamen yeterli 
hâle getirilmelidir. 

2. Üniversitelerin müzik eğitimi anabilim dallarında 2002 yılında 
olduğu gibi 2007 yılında da kasetçalar, müzik seti, CD çalar büyük 
ölçüde yetersizdir. Müzik eğitimi anabilim dalları için bu araç-gereçlerin 
gerekliliği göz önüne alınarak en kısa zamanda tüm müzik eğitimi 
anabilim dallarında yeterli hâle getirilmeli, yöneticiler bu konuda 
bilgilendirilmelidir. 

3. Tüm bu teknolojik ve görsel-işitsel araç-gereçlerin müzik eğitimi 
anabilim dallarında yeterli hâle getirilebilmesi için MEABD’ye gerekli 
maddi olanaklar sağlanmalıdır. 
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GELİŞEN MÜZİK ENDÜSTRİSİ VE BUNUN  
MÜZİKSEL YOZLAŞMAYA ETKİLERİ 

UÇAR, Murat Cenap* 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Müziksel yozlaşma gündelik dilde farklı çevrelere göre farklı farklı 
yorumlanabilir. Buna bağlı olarak “yoz müzik” kavramı da kişiden kişiye 
değişebilir. Bu çalışmada vurgulanmak istenen müzikteki yozlaşmanın 
toplumdaki genel yozlaşmadan bağımsız olmadığıdır. Ayrıca, müziksel 
yozlaşma herhangi bir müzik türü ile özdeşleştirilmemeli her türün yoz 
örnekleri olabileceği gerçeği unutulmamalıdır.  

Bir endüstri kolunun varlığını sürdürebilmesi ürünlerini pazarlamasına 
bağlıdır. Milyonlarca dolar paranın dolaşımda olduğu müzik endüstrisi de diğer 
endüstri kolları gibi satışını yüksek tutmak zorundadır. Bu durum müziğin 
müzik olma koşullarına göre değil, serbest piyasa koşullarına göre 
biçimlendirilmesi gibi bir tehlike doğurur ki, bu da müziksel yozlaşmanın en 
önemli nedenleri arasında sayılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Müziksel yozlaşma, müzik endüstrisi. 

ABSTRACT 

In daily language musical degeneration may be interpereted in different 
ways by different people. The concept of “degenerated music” may change 
form person to person. In this study, it is intended to emphasize that musical 
degeneration is not independent of degeneration in the society. Moreover, 
musical degeneration is not a characteristic of a specific genre. Rather, it should 
be kept in mind that each genre may have some examples. 

Survival of a branch of industry depends on its ability to market its products. 
Like any other industry in which milions of dolars are involved, music industry 
need to have high sale rates. This situation creates a danger of shaping music 
according to the rules of market rather than according to the music itself. This 
could be seen as one of the most important reasons of musical degeneration.  

Key Words: Musical degeneration, music industry. 

1. Yoz Müzik ve Müziksel Yozlaşma Ne Demektir? 

Günümüzde “müziksel yozlaşma”, ”yoz müzik”, “müziksel dejenerasyon” 
gibi tamlamalar sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu tamlamalardan yararlanarak 
değerlendirmeler yaparken tamlamaların içerdiği görecelilik nedeni ile 
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yanılgıya düşme oranı yüksek olabilir. TDK sözlüğünde “yoz” sözcüğü dört 
farklı anlamı ile şu şekilde sıralanmaktadır: 

1- Doğada olduğu gibi kalarak, işlenmemiş olan (gerçek 
anlam). Örnek:“yoz toprak, yoz bitki”. 

2- Kaba /Adî/Bayağı (Mecaz): Örnek: Yoz adam. 

3- (mecaz): Soysuz, yozlaşmış, dejenere.  

4- halk ağzında: Kısır. 

1- Doğada olduğu gibi kalarak, işlenmemiş olan (gerçek anlam), 
Örnek:“yoz toprak, yoz bitki”. 

Burada anlamı daha iyi vurgulamak adına “işlenmemiş” sözcüğü yerine 
“insan eli değmemiş” ifadesini kullanmak yanlış olmaz. Sözcüğün ilk ve gerçek 
anlamından yola çıkarak yoz müzik ve müziksel yozlaşma tamlamalarını 
irdelediğimizde; “yoz müzik: Doğada olduğu gibi kalarak (yani herhangi bir 
şekilde, hatta kendiliğinden varolan), işlenmemiş (yani insan eli değmemiş.) 
müzik” şeklinde bir tanıma ulaşabiliriz. Müzik kavramının önüne asla 
gelemeyecek bu sıfatlar nedeni ile TDK sözlüğüdeki bu birinci anlamdan 
hareketle müziksel yozlaşma tamlamasını irdelemeye gerek dahi yoktur. 

2- Kaba /Adî/Bayağı (Mecaz): Örnek: Yoz adam.  

Buradan yapabileceğimiz çıkarımlar; “yoz müzik: kaba/adi/bayağı müzik”, 
“müzikte yozlaşma: müzikte kabalaşma/adileşme/bayağılaşma” şeklinde olabilir. 
Burada, en doğru anlama çok yaklaştığımızı düşünebiliriz. Ancak kabalık ya da 
bayağılık toplumdan topluma, yöreden yöreye, bir toplumun elitinden bir başka 
toplumun elitine hatta sanatçıdan sanatçıya değişebilen göreceli kavramlardır. 
Ünlü orkestra şefi David Palmer’in hazırlayıp sunduğu Yeni Binyıl gazetesi 
tarafından Türkiye’deki dağıtımı gerçekleştirilen ve on CDden oluşan Büyük 
Besteciler adlı belgeselin “Çaykovsky” bölümünde –eğer dublaj hatası yok ise– 
Çaykovsky’nin “…adi Brahms ve onun adi müziği…” sözcüklerinin bulunduğu 
yazılarından söz edilmektedir. Bugün tamamen kar amacıyla üretilmiş daracık 
bir ses aralığında birbirinin türevi olan tekdüze ezgilerden oluşan 
“yakalarsam…”, “azıcık alttan azıcık üstten”, “neremi neremi her yerini”, “kıl 
oldum abi.” gibi sözcükler içeren şarkıları besteleyenlere, adi, bayağı ya da yoz 
gibi sıfatlar yakıştırmamız yukarıdaki çözümlemeye göre onları Brahms’la bir 
tutmamız anlamına gelebilir. Çaykovsky’nin, adi/bayağı/yoz diyerek 
nitelendirmesine karşın müzik otoriteleri tarafından dünyanın altı büyük 
bestecisinden biri olarak kabul edilen Brahms’ı kurtarmak için berikilere ne tür 
sıfatlar bulunması gerektiği ayrı bir çalışma konusu olabilir. 
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3- (Mecaz) Soysuz, yozlaşmış, dejenere  

Buradan yapabileceğimiz çıkarımlar; “yoz müzik: soysuz/dejenere müzik” 
“müzikte yozlaşma: müzikte soysuzlaşma/dejenerasyon” şeklinde olabilir. 
Konuşma ve yazıda genellikle Fransızca sözcükler (dejenere ve dejenerasyon) 
Türkçesinin yerine kullanılır. Dejenere müzik ve müzikte dejenerasyon 
sözcükleri yoz müzik ve müzikte yozlaşma sözcükleri ile birebir örtüşüyor gibi 
görünse de buradaki soysuzlaşma/dejenerasyon (aslından uzaklaşma) 
kavramlarına etnik, yöresel ya da ulusal anlamlar abartılı bir şekilde 
yüklendiğinde kimi yanlış yaklaşımların doğması kaçınılmaz hâle gelebilir. Bu 
durum F. Say, H. Sermet, İ. Biret, S. Kan gibi ülkemizin adını evrensel 
platformlarda başarı ile temsil etmiş ve etmeğe devam eden yorumcu ve 
bestecilerimizin yanlış değerlendirilmesine neden olabilir. 

4- (Halk ağzında) Kısır. 

Buradan yapabileceğimiz çıkarımlar; “yoz müzik: kısır/üretken olmayan 
müzik” “müzikte yozlaşma: müzikte kısırlaşma” şeklinde olabilir. Kısır/üretken 
olmayan müzik ifadesi çok özel ve dolaylı anlamlar içerebilir. Müzikte 
kısırlaşma ise müzik olgusu ile birlikte karşılaşılabilecek kimi sorunların 
nedenleri arasında düşünülebilir. 

2. Bir Müziğin Yoz Müzik Olarak Değerlendirilmesindeki Etmenler 
Neler Olabilir? 

Gündelik dilde hatta kimi gazetelerde ve internet sitelerindeki yazılarda 
bireylerin belirli müzik türlerini (arabesk, özgün, pop, vb) argo sözcük ve 
deyimler içeren sözlerden oluşan şarkıları, toplumun elit olmayan kesimleri 
tarafından beğenilen albüm ve CD’leri yoz müzik olarak nitelediklerine sık sık 
tanık oluyoruz. Örneğin, Metin’in (2003) müzikte yozlaşmaya ilişkin görüşleri 
şu şekildedir: “Popüler müzik adı altında varlığını sürdüren yoz müzik, 
ülkemizde ivmesini özellikle 80’lerin başında sosyal, ekonomik ve toplumsal 
değişiklikler yaşadığımız bir dönemde kazanmıştı. O zamanlar şekillenen “az 
çalış-çok kazan.” mantığının bir yan ürünü olarak çıkan bu tarz aynı paralellikte 
acele ile üretilen ve yine aynı hızla tüketilen bir müzik piyasasını oluşturdu. İşin 
kötü tarafı “bu süreç günümüze daha da deforme olmuş hâliyle geldi.” Buradan 
anlaşılacağı gibi pop müzik, yoz müzik ile eşdeğer görülmektedir. Fakat 
yozlaşmayı bir türe mal etmek doğru değildir. Örneğin, 1960’lardan itibaren 
dünyayı sarsan müzik gruplarından Beatles’in İmagine adlı şarkısının sözlerini 
ele alalım. Adı geçen topluluk o yılların bir pop müziği topluluğudur. 

Imagine all the people  
Hayal et bütün insanların  

living life in peace...  
Hayatı barış içinde yaşadığını  
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Imagine no possesions’  
Mülkiyetin olmadığını hayal et  

I wonder if you can’ 
Yapabilir misin merak ediyorum  

No need for greed or hunger’  
Hırsa ve açgözlülüğe gerek yok  

A brotherhood of man’  
İnsanların kardeşliği  

Imagine all the people  
Hayal et bütün insanların  

Sharing all the world...  
Tüm dünyayı paylaştığını 

Burada “yoz olan nedir?” sorusunun yanıtını bulmak son derece zordur. Bu 
sözler ve sözlerin arkasında yatan felsefe Mozart’ın Requiem’indeki sözlere 
göre son derece ilericidir ve evrensel değerler taşır.  

Genellikle kişilerin bir müziği nitelerken gözönüne aldıkları unsurlar 
müziksel yapı, şarkı sözleri, kimin bestelediği ya da yorumladığı, kimin 
dinlediği ya da tükettiğidir. Bu unsurları ele alalım:  

Müziksel Yapı: Bir müzik parçasının müziksel yapısı gerçekten de onun yoz 
bir müzik olup olmadığı konusunda belirleyici midir? Kimi müzik 
dinleyicilerine göre hangi türde olursa olsun kendi beğendikleri müzik tür ve 
formları dışında kalan müzik, müziksel yapı olarak yetersiz ve dejeneredir. 
Örneğin, bir Güney Amerika ülkesinde yaşıyor olsa bile, tutucu bir çok sesli 
batı müziği taraftarı latin müziğini müziksel yapı yönünden yetersiz yoz bir 
müzik türü olarak değerlendirebilir. Ancak aşağıdaki iki örnek 
karşılaştırıldığında hangi müziksel kritere göre değerlendirme yapılacağını 
belirlemek olanaksız gibidir. 

 

Şekil 1: Black Orfeo, L. Bonfa 

 
Şekil 2: Çiğ, F. Mendelssohn 



 805 

Sözler: Müzikte yozlaşmayı şarkı sözlerine indirgeyen kimi çevrelere göre 
etik değerlerden uzak yer yer erotizm yer yer argo içeren sözcükler barındıran 
müzik yoz müziktir. Bu kişilere göre Ahmet Arif’in ünlü “Gül memeler 
değil/dom dom kurşunu paramparça ağzımdaki” dizeleri son derece şiirsel bir 
anlatımken İbrahim Tatlıses’in okuduğu türküdeki  

Dam üstünde un eler 
Tombul tombul memeler 
Memeler baş kaldımış 
Kavuşmuyor düğmeler 

dörtlüğü müziksel yozlaşma nedeni sayılabilir. Müziksel yozluğu sadece 
sözlerdeki kaba, argo ve dejenere kullanımlara indirgemek beraberinde şöyle bir 
kolaylığı da getirir. “Bütün kötü sözleri değiştirelim, şarkılar ve müzik de 
yozluktan kurtulsun”. Kuşkusuz bu son derece ütopik bir çözümdür.  

Kimin Bestelediği ya da Yorumladığı: Bazı zamanlar bir şarkıyı kimin 
bestelediği ya da kimin yorumladığı da o şarkının yozluğuna ilişkin bir gösterge 
hâline gelebilir ki bu da önemli yanlışlardan biridir. Buradan A şarkısı şu kişi 
tarafından yorumlanırsa iyi bir başka kişi tarafından yorumlanırsa yozdur gibi 
yanlış bir sonucun çıkması kaçınılmazdır. 

Kimin Dinlediği ya da Tükettiği: Bir müzik parçasının toplumun belli 
katmanları tarafından benimseniyor ve dinleniyor olmasından daha önemli olan 
öncelikle o toplum katmanının ne şekilde yaratıldığıdır. Tarkan’ın toplumda 
geniş kitleler tarafından dinleyici bulmasının asıl nedeni bu dinleyici kitlesinin 
belli çevreler tarafından belli yollarla daha önce hazırlanmış olmasındadır.  

Bu irdelemelerden sonra daha ayırt edici bir yoz müzik tanımı yapmak 
olanaklıdır. Kuşkusuz, gerek sözlük anlamı yönündeki yaklaşımlarda gerekse 
gündelik dildeki yaklaşımlarda yoz müziğe ilişkin haklılık payları vardır. Ancak, 
bu yaklaşımlar belirleyici olmaktan uzaktır. Bunların ötesinde, yoz müziği 
“üretiliş nedeni insan duygu ve düşüncelerinin aktarılmasından çok 
müzikselliğin dışında yer alan yapılanmalar ve çıkar gruplarına hizmet etmek 
olan, bu nedenle üreten kişiden çok bu yapılanmalar ve çıkar grupları tarafından 
biçimlendirilen, böylelikle hangi türde olursa olsun temel var oluş amacıyla 
öncüllerinden uzaklaşan/uzaklaştırılan müzik.” şeklinde bir tanımlamamız 
yanlış olmaz. Bu noktadan hareketle “müziksel yozlaşma” da “müziksel ürün 
verme aşamasında müziksel kaygıdan uzaklaşarak, sistemin izin verdiği her tür 
fırsatçılıktan yararlanma” biçiminde ifade edilebilir. Daha sade bir anlatımla 
“müzik üreticisinin müziksel anlayışının müziğe egemen yapılanmaların 
tahakkümü altına girmesidir” şeklinde bir tanımlama da doğruya oldukça 
yakındır.  
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3. Müzik Endüstrisi 

Farklı internet sitelerinde müzik endüstrisi ile ilgili aşağıdaki haberler yer 
almaktadır.  

Albüm maliyeti beş yüz dolar ile milyon dolarlar arasında değişebilecek bir 
rakam. Albümün maliyeti ve yatırımı ne kadar büyükse albüm fiyatı ve kar 
beklentisi o kadar yüksek olacak elbette. (Michael Jackson’ın star olmasının en 
büyük nedenlerinden biri de bu zaten) Benim anlamadığım ve anlamak 
istemediğim şey kapsamlı maliyeti milyon dolar olan albümle beş yüz dolar 
olan albümün Türkiye’de ve Dünyanın birçok yerinde hâlâ aynı fiyata satılması. 
–Michael Jackson’ın albümleri ortalama bir kaç milyon dolara mal olurken 
Nirvana’nın “Bleach” albümü zamanında 600 küsur dolara mal olmuş ve biz 
bunları hâlâ aynı fiyata satın alıyoruz– Kar oranları ise daha da mide bulandırıcı. 
(Ardağ, 2007) 

Müzik Endüstrisi Çıkış Yolu Arıyor. başlıklı haber nitelikli makalede müzikle 
ilgili alışverişlerde dönen paraların miktarları ilgi çekicidir. 

Özellikle korsan müzik satışları ve kullanıcıların online müziğe 
yönelmesiyle düşen CD satışları sebebiyle sıkıntılı bir dönem geçiren müzik 
yapım şirketleri çıkış yolu arıyor. ABD’nin en büyük müzik şirketleri arasında 
başta gelen Universal Music ve Warner Music bu doğrultuda, geçmişteki 
faaliyet alanlarıyla pek benzeşmeyen yan şirketlere yatırım yaptı. Warner Music 
yöneticisi Edgar Bronfman analistlerin katıldığı bir toplantıda yaptığı 
açıklamada gelirleri artırmak için çareler geliştirmek zorunda olduklarını ifade 
etti. Warner Music’in bu bağlamda Front Line Management isimli organizasyon 
şirketindeki hissesini 110 milyon dolar daha artırdığını ifade eden Bronfman 
"Konserler, sponsorluklar, reklam gibi müzikle ilişkili diğer dallar gelişip, 
gelirlerini artırırken, kayıt endüstrisi olarak bunu sadece seyretmekle 
yetiniyoruz.”  

… 

Şarkıcı ve grupların turne, konser, reklam gibi gelir kaynaklarından hiç 
faydalanamayan yapım şirketleri için temel gelir kaynağı olan CD’lerin 
satışlarının düşmesi büyük bir tehlike oluşturuyor. Başta Universal, EMI ve 
Warner olmak üzere büyük müzik şirketler bu probleme çareler arıyor. Bu 
amaçla yatırım yapan Universal de hip-hop müzik dinleyenlerin buluştuğu bir 
site olan Loud.com’dan hisse satın aldı. Universal’in bu alanda attığı ikinci 
ciddi adım ise internet gurusu (!) Elton John’un da bağlı olduğu organizasyon 
şirketi Sanctuary’yi 88 milyon dolara satın alması oldu.  

Bir kalemde on miyonlarca doların pazarlık konusu olduğu güçlü bir sektör 
olan müzik endüstrisi ciddi bir yatırım alanı hâline gelmiştir. Ayrıntıları bir 
tarafa bıraktığımızda “Müzik Endüstrisi” tamlamasının bilimsel literatürde yer 
alması onun nesnel bir gerçeklik olduğu anlamına gelmektedir. Kuşkusuz her 
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endüstri kolu öncelikli ve doğal olarak varlığını sürdürme daha sonra büyüme 
ve tekellleşme eğilimindedir. Bir endüstri ürününün tüketimi, gereksinim, 
moda, düşün akımları, genel konjonktürel yapı ve daha birçok değişkene 
bağlıdır ki bu tüketim olayı gerçekleşmediği sürece ilgili endüstri kolunun 
ayakta kalması düşünülemez. 

Müzik endüstrisi ile bizzat metalaşan şeyin, (bir başka deyişle bu endüstri 
kolunun değişim ve kullanım değeri taşıyan ürününün) doğrudan müziğin 
kendisi olduğunu söylemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Bununla birlikte bir 
opera binasında kostüm diken terzi ile orta ölçekli bir konfeksiyon işletmesinde 
çalışan tasarımcı arasındaki ayrım, gözardı edilemeyecek denli önemlidir. 
Birincisinde iş alanını yaratan temel olgu müziğin ta kendisi, ikicisinde ise 
insanın giyinme gereksinimidir. Bu özel örneğin ötesinde dünya genelinde ve 
ülkemizde çalgı yapımı ve yan gereksinimleri, elektronik müzik cihazları ve yan 
gereksinimleri, stüdyo kayıt cihazları ve yan gereksinimleri, müzik yapımcılığı 
kurumları, menajerlik ya da organizatörlük sistemleri, konser ses sistemleri, 
nota yazım programları, ses bankaları ve bunların kullanımına ilişkin 
programlar düşünüldüğünde müziğin ekonomik boyutunun ne denli önemli 
olduğu daha iyi anlaşılabilir. 

4. Müzik Endüstrisini Ayakta Tutan Unsurlar 

1) Para 

Atinalı Timon’da Shakespeare parayı şöyle anlatır:  

“Altın mı? Sarı, parlak, değerli altın mı? Hayır, Tanrılar,  

Kendimi aylaklığa adamadım ben! 

Onun şuncası karayı ak, çirkini güzel, yanlışı doğru, Alçağı soylu, yaşlıyı 
genç, korkağı yiğit eder. 

…neden bu? 

Papazlarınızı da koparır sizden uşaklarınızı da. 

Babayiğitleri umarsız bıraktırır. 

Bu sarı köle, 

İnançlar getirir ve inançlar götürür, lanetliyi kutsar; 

Senatörlerle yanyana, şan ve saygınlık verip: Bu odur ki 

Geçkin dulu yeniden gelin eder; 

Miskinhanede etleri dökülmüş olsa da,  

Aptallar için yeniden albeniler. Yeter, ay lanetli maden,  

Ulusları birbirine düşüren, 

Sen insanlığın ortak o… 

Marx ve Engels’in Yazın ve Sanat Üzerine adlı yapıtının birinci cildindeki 
Para ve Dünya Kültürü adlı makalede para şöyle tanımlanır: “Her şeyi satın 
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alma özelliği olmasıyla bütün nesneleri edinilebilir kılma özelliği olmasıyla, 
para, üstün sahip olma nesnesidir. Özelliğinin evrenselliği paranın sınırsız 
gücüdür. Bundan ötürü sınırsız güçlü sayılır… Para insanın gereksinimi ile 
nesne arasında, insanın yaşamı ile yaşama araçları arasında p…tir.”  

Shakespeare’e döndüğümüzde, geçkin dulu yeniden gelin eden şey müziksel 
yetersizliği olan birini de gelişmekte olan bir ülkenin müzik yıldızı hâline 
getirebilir. Yazılamayacak kadar çok örnek vardır.  

2) Starlar 

Starlar, müzik endüstrisi sürecinde ürünün tüketiciye ulaştığı zincirin en son 
ve en özenle seçilmiş halkasıdır. Dyer (1986)’a göre yıldızın boy gösterdiği 
alanlar olan sinema, televizyon ve müzik, kapitalizm ile birlikte sektörleşmiş 
büyük yatırımlar, gelişen endüstriyel donanım ve atılımlar, tek tipleşen sistem, 
yıldızın da bir meta olarak sunulmasına yol açmıştır. Burada bahsedilen endüstri 
kollarının en önemlilerinden biri de müzik endüstrisidir. Dyer yıldız sistemini 
fabrikasyon olarak nitelendirir. Ona göre, bu fabrikasyon yıldızın belli bir 
standartta üretimine ve tüketimine bağlıdır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi 
yıldız aslında bu sistemde bir aracıdır. Bu durum A marka bir ton balığı 
konservesinin bir kasaba bakkalında ya da bir hipermarkette pazarlanması 
arasındaki farklılık ile sıradan bir şarkının bir süperstar ya da süperstar meziyeti 
taşımayan bir kişi tarafından seslendirilmesi arasındaki farka benzer.  

Wilcox, Ault, Agee (1970)’ye göre de, yıldız sisteminin işleyişinde, yıldız, 
malı tekelden alıp halka sunan bir aracıdır ve tekel yıldızı ne denli abartır ise 
satış da o denli artacaktır. Wilcox ve diğerlerine göre yıldız ya da yıldız adayı 
da bir müşteri olarak algılanır. Müşterinin tanınması çok zaman alacak zorlu bir 
yoldur. Öncelikle müşteri ile derinlemesine bir görüşme yapılıp, tüm yaşamının 
ayrıntıları, inançları, tutkuları, hedefleri ve hatta bazı anekdotlar saptanır ve 
hangilerinin üzerine gidileceği belirlenir. Müşterinin (starın ya da star adayının) 
biyografisi yazılır ve fotoğraflarla desteklenir. Bunu belli bir pazarlama 
stratejisinin oluşturulması izler. Bu aşamada şu iki sorunun yanıtı net bir 
biçimde verilmelidir: Müşterinin hangi ürünü (müzik albümü mü, anıları mı) ya 
da hangi yönü öne çıkarılıp duyurulacak ve hangi tipte izleyici kitlesi 
hedeflenecektir? İşte tam bu noktada, Weber (1987)’in cevabı devreye girebilir. 
“Karizma tüm kurumsal rutinlerin, gelenekten kaynaklanan ve akılcı (rasyonel), 
yönetime bağlı olan tüm tek düze işleyişlerin karşısındadır. Bu ekonomik yaşam 
için de geçerlidir.” Kuşkusuz günümüzde bu çözümleme birçok müzik 
yapımcısı ve organizatörün aradığı cevaptır. Ancak aynı çözümlemenin 
devamına Weber şunu eklemektedir: “Kumarbazlar, dolandırıcılar da karizmatik 
olarak tanımlanabilir” (s. 53).  
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3) Müziğin Kendisi  

Aslında büyük miktarlarda paraların döndüğü bu önemli sektörün ortaya 
çıkışında biricik unsur olan müzik, yarattığı ekonomik gücün yanında adeta 
önemini yitirmiş, var oluş amacından sapmış ve kendi sebebi olduğu bu 
ekonomik gücün tahakkümü altına girmiştir. Bu noktadan itibaren müzik, müzik 
olma koşullarına göre değil serbest piyasa koşullarına göre biçimlenmeye 
başlamıştır. Sanatsal kaygının önüne tecimsel kaygının geçmesi yozlaşmanın 
başladığı noktadır. 

4) Kurum ve Kuruluşlar 

İnsanların tür ayrımı yapmaksızın müzik yolu ile geçimlerini sürdürdükleri 
ya da milyonlarca dolarla buluştukları her tür örgütlenme müzik endüstrisini 
omuzlayan kurum ve kuruluşlar arasında yer tutar. Bu, küçücük atelyesinde 
kemençe imal edip satan çalgı yapımcısından New York’ta bulunan devasa 
müzik yapımcılığı şirketlerine dek uzanan geniş bir yelpazedir. 

5) Medya  

Özellikle sermaye ile birleşmiş medya star yaratma, toplumu biçimlendirme 
ve yönlendirme alanındaki en önemli güçtür. Savaşlar olmadığı sürece silah 
tüccarları ayakta kalamaz. Lise öğrencileri uyuşturucuya alıştırılmadıkça 
uyuşturucu tacirleri var olamaz. Toplumsal yozlaşma artmadıkça da bugünün 
medyası beslenecek kanal bulamaz.  

6) Tüketici 

Müzik endüstrisini ayakta tutan en önemli unsurlardan biri de tüketicidir. 
Tüketim sürecinde tüketicinin tercihleri ve müziksel beğenisi ön plana çıkar. 
Ancak tüketicinin müziksel beğenisinin değişmeyeceği gibi bir yaklaşım doğru 
değildir. Eğitim, müzik beğenisinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. 
Uçan’a (1994) göre “müziksel iletişim sürecinde alıcı durumunda olan 
dinleyiciler/yoğaltıcılar hem kendileri hem de çevreleri açısından daha yaralı, 
daha sağlıklı, daha etkili ve daha verimli müziksel iletişimde bulunabilecek 
biçimde bilinçlendirilerek eğitilmelidirler” (s. 41). Ancak müziksel beğeninin 
geliştirilmesi müziksel yozlaşmanın temeli olan toplumsal yozlaşmanın 
engellenmesinin tek başına çözümü olarak düşünülmemelidir.  

SONUÇLAR 

1. Kişisel yozlaşma, toplumsal yozlaşmaya bağımlıdır. Müziksel yozlaşma 
ise kişisel yozlaşma ve toplumsal yozlaşmanın sonucudur. Müziksel yozlaşma, 
kişisel yozlaşma ve toplumsal yozlaşmanın sebebi olamaz.  

2. Müziksel bir ürünün içinde bir takım yoz (dejenere) unsurlar barındırması, 
bu ürünün ve yaratıcısının bir yozlaşma süreci içerisinde olduğunun kesin kanıtı 
olarak düşünülmemelidir. Kişiyi ya da ürünü yozlaştıran, bizzat çevresini 



 810 

yozlaştırarak bu yozlaşmadan rant elde etme çabası içerisine girerek bu yozluğu 
bir alışkanlık hâline getirmesi ve bu durumun kökleşmesini hedefleyen rant 
çevreleri ile organik bağlar oluşturmasıdır. 

3. Mikhali Lifshitz (1968)’in Marx’ın Sanat Felsefesi adlı yapıtında 
“kapitalist toplumda sanatın çöküşü sanatın kendi görüş açısından bile 
ilericidir.” diyerek aslında kapitalist üretim sürecinin, müzik, resim, heykel ya 
da sanatın hangi alanında olursa olsun, dejenerasyonun sebebi olduğunu 
vurgulamaktadır. 
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MÜZİK EĞİTİMİNİN KİŞİLİK VE SOSYAL GELİŞME 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

USLU, Mustafa 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Müzik, insan eğitiminde kullanılması yönüyle, insanın görülmeyen duygu 
dünyasının en güçlü anlatım araçlarındandır. İnsanın ince ruhlu, hassas ve 
duyarlı olmasına neden olabilen, etkili ve uyumlu seslerden oluşan, anlamlı 
ifadelerin anlatılıp yansıtıldığı hissi bir dildir.  

Kişilik, bir kişinin kendine göre bir ayrılığı olması hâli, bir kimseye özgü 
belirgin özellik, bilinçli bireylik olarak ifade edilebilir. İnsan belirli bir kişiliği 
olan, düşünen, soyutlama, karşılaştırma yapan, yaratan, olup bitenin farkına 
varmak isteyen bir varlıktır. Kişinin kendini gerçekleştirebilmesi için yaratıcı 
gücünü geliştirmesi gerekir. Bu nedenle tüm sanatlar ve özellikle müzik 
kişiliğin geliştirilmesinde kullanılmalıdır. 

Sosyal gelişme açıdan değerlendirildiğinde ise müzik, bireyi 
sosyalleştirirken aynı zamanda onun yeteneklerinin geliştirilmesine kaynaklık 
eden, insan ilişkilerinde dayanışma ve paylaşma gibi değerli sayılan davranışlar 
kazanmasına ve sergilemesine yardımcı olan, toplumsal gelişmede sürekli 
olarak etkin rolü bulunan sanat yoluyla bir aydın konumuna getiren, kültürel bir 
etkinliktir. Toplumlar, kendi özelliklerine ve koşullarına göre müziği geliştirmiş 
ve ona verdiği değer oranında ise sürekli yararlanmaya çalışmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, eğitim, kişilik, sosyalleşme, gelişim. 

ABSTRACT 

The Evaluation of Music Education by Development of Sociability and 
Personality 

Music, where it is used for human education for, is the strongest way to tell 
hidden emotion world of human being. It is a language to make human tactful, 
sensitive and touchy, including effective and harmonic voices and to reflect 
meaningful expresses. 

Personality is an attitude of a person that has got privilege, special and 
obvious property and conscious individual. Human is an existence that has got a 
particular personality, thinks, abstracts and analyses, compares, creates, and is 
always aware of happenings around. Person needs to improve his imagination 

                                                 
 Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi, 
Anabilim Dalı. e-mail: muslu@marmara.edu.tr. 
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skills in order to substantiate himself. Therefore all the arts and especially music 
should be used to improve this ability. 

If music is evaluated in terms of social improvement, it will be noticed that 
music is also a reason that helps humans to improve their abilities and to obtain 
attitudes like cooperation, communion etc. which are very valuable and worth to 
present. On the other hand, it is also a cultural activity that makes human 
enlightenedand intellectual in social development. Communities have improved 
music according to thir properties, conditions and they take the advantages of 
the value that they have of. 

Key Words: Music, education, personality, sociability, developement 
(improvement). 

GİRİŞ 

Müzik, insanların ve toplumların yaşamında içsel bazı duyguları, düşünceleri, 
görüşleri, arzuları sözcüklerin ötesinde ifade eden, eğitici, öğretici, yaratıcı, 
paylaştırıcı vb. öğelerin bireylerce hissedilmesinde rol oynayan, oldukça geniş 
etkileme yanı bulunan, içeriği ve işgörüleriyle yaşamsal anlam taşıyan, seslerin 
hisler dünyasıyla buluşarak oluşturduğu, çeşitli kuralları içerisinde bulunduran, 
belirgince sanat olma özelliğine sahip bir çalışma ve eğitim alanıdır. 

Müziğin işlevleri, onu her dönemde değerli kılmıştır ve insanlar müziği 
çeşitli alanlarda araç olarak kullanmaya özen göstermişlerdir. Felsefeciler, 
müziğin insanları ve toplumu ne kadar çok etkilediğinin bilincine vararak, 
müziğin özünü ve içeriğini anlamaya çalışmışlar, değişik zamanlarda ve 
ortamlarda müzikle ilgili önemli sözler söyleme ve müziği tanımlama 
gereksinimi duymuşlardır.  

Müziğin insan yaşamındaki önemiyle ilgili olarak Çinli düşünür 
Konfüçyüs’ün şu sözlerini aktarabiliriz. “Yüksek bir insan der ki, merasim ve 
müzik asla bırakılmamalıdır. Bir kimse müziği elde ederse kalbini düzeltir. 
Temiz, nazik, inançlı kalp kendiliğinden gelişir. Bunların kolayca 
gelişmesinden neşe meydana gelir. Neşe sükûneti yaratır... İnsan, müziğe sahip 
olmakla, kalbini ıslah eder. Merasimleri yapmakla kendini yetiştirir. Ciddi ve 
saygılı olur. Ciddi ve saygılı olduktan sonra, onur sahibi ve ağırbaşlı olur. Eğer 
kalbin içinde ahenk ve müzik olmazsa, içe hile, yalancılık girer...” (Özerdim, 
1945; 53, 54) Bu açıklamalar, müziğin insan üzerindeki etki derecesini 
anlatmaktadır ve aynı zamanda müziğin içeriğindeki ayrıcalığı da en güzel 
biçimde ifade etmektedir. 

Müzik, bireyleri olumlu yada olumsuz yönde etkilediği oranda, toplumu da 
etkileme özelliğine ve kapasitesine sahiptir. Müziğin bu yanının bilincinde 
olanlar, kendi görüşleri, düşünceleri kısaca amaçları doğrultusunda müzikten 
çoğunlukla en üst düzeyde yararlanmaya çalışmışlardır. Bazı insanlar ise yine 
kendi amaçları uğruna müziği engelleme hatta yasaklama yoluna 
başvurmuşlardır. Bir toplumda, aynı duyguları hissederek aynı heyecanı yaşama, 
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paylaşma ve aynı ifadeleri kullanabilme eylemleri müzikle mümkün kılınabilir. 
Bu yüzden de müzikten araç olarak yararlanılmıştır ve artan bir oranla 
yararlanılmaya devam edilmektedir.  

Müziğin tam olarak anlaşıldığı, algılandığı, değer gördüğü ve önemsendiği 
ortamlarda, müzik eğitiminin daha çok gelişeceği ve yaygınlaşacağı 
vurgulanabilir. Müzik eğitimi ortamı içerisinde, nitelikli bir eğitim olanağı elde 
eden bireyler, bu yolla hem kendi bireysel gelişmelerine hız katabilirler, hem de 
toplumsal bir anlamı bulunan sosyalleşme boyutu konusunda elde ettikleri 
düzeyle çevreleriyle de uyumlu olarak bazı ortak değerleri paylaşabilirler. 

Müzik eğitiminin, insanın kendini tanımasında, geliştirmesinde ve 
gerçekleştirmesinde kaynaklık edebilme özelliğinin olmasının, bireylerin kişilik 
gelişmelerinde ve giderek sosyal gelişmelerinde, önemli derecede etkin rol 
oynadığı belirtilebilir. Bireysel ve toplu müzik eğitimi ortamlarında, insanların 
kişilik yapılarına ve sosyal davranışlarına önemli oranda katkı sağlanabilir. 

Müzik ve Müzik Eğitimi 

İnsan yaşamına köklü bir biçimde girmiş olan müzik, çeşitli seslerden ve 
ritimlerden örülü bir yapıya sahip, estetik temellere dayalı, insanı ve toplumu 
etkileme, yönlendirme, değiştirme ve geliştirme özelliklerini içeren, eğitsel yanı 
olan anlatım ve tasavvur edebilme gücüne sahip, güzel sanatların en önemli 
kollarından biri olarak tanımlanabilir. 

Müzik, Duygu, düşünce, tasarım ve izlenimleri, o arada başka gereçlerin de 
katkısıyla belli durum, olgu ve olayları, belli bir amaç ve yöntemle, belli bir 
güzellik anlayışına göre işlenerek birleştirilmiş seslerle anlatan estetik bir 
bütündür. (Uçan, 1978; 16) 

Toplumsal açıdan değerlendirildiğinde ise müzik, bireyi toplumsallaştırırken 
aynı zamanda onun yeteneklerinin geliştirilmesine kaynaklık eden, insan 
ilişkilerinde dayanışma ve paylaşma gibi değerli sayılan davranışlar 
kazanmasına ve sergilemesine yardımcı olan, ayrıca onu, toplumsal gelişmede 
sürekli olarak etkin rolü bulunan sanat yoluyla bir aydın konumuna getiren, 
kültürel bir etkinliktir. Her toplum, kendi özelliklerine ve koşullarına göre 
müziği geliştirmiş ve ona verdiği değer oranında ise sürekli yararlanmaya 
çalışmıştır. Müziğin işlevleri ve işgörüleri tarih içerisinde, onun gelişim 
çizgisiyle, eğitimdeki düzeyle ve toplumda eğitime, sanata verilen önemle 
yakından ilişkili olmuştur. 

İnsan yaşamındaki vazgeçilmez yeri, önemi ve işlevleri nedeniyledir ki, 
müzik hem etkili bir eğitim aracı hem de önemli bir eğitim alanıdır. Müziğin bu 
özelliği onu her dönemde değerli kılmıştır, bu değer günümüzde de artarak 
sürmektedir. 

Çinli filozof Konfüçyüs, kişiler ve toplumlar üzerinde müziğin etkisini şöyle 
tarif etmiştir: “Bir milletin mutlu ve ahlaklı bir şekilde idare edilip edilmediğini 
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anlamak isterseniz, o memleketin müziğini dinleyiniz. Müzik devlet kurar, 
devlet yıkar.” (İçli, 1988; 221-222) 

Müzik yapıtları özlerinde toplumsal imgeleri, tipik insan edimleri ve 
ilişkilerini içerir. (Finkelstein, 1986; 15) Bu yönüyle müzik, toplumsal ve 
coşkusal bir özellik taşır. Bu nedenle de bir müzik sistemi ile toplum sistemi 
arasında yakın bir benzerlik söz konusudur. Müzik sistemlerinin gelişimine 
baktığımızda şunu görmekteyiz. İnsanların birbiriyle ve dış dünyalarıyla 
ilişkileri, toplumsal ortak yaşam içinde ne denli çeşitlilik kazanıyorsa, insanlar 
sesin kendine özgü özelliklerini o denli bulgulayıp ortaya çıkarmaktadırlar. 
(Çalışlar, 1985; 74,75) Sözgelimi, bir toplumun, müziğini tek ya da çok sesli 
olarak gerçekleştirmesi büyük ölçüde buna bağlıdır. Müzik toplumsal yaşamın 
varlığına, onun doğurduğu toplumsal imgelere dayandığına göre, toplumsal 
yaşamın, daha doğrusu insanlığın gidişine koşut bir gidiş göstermek 
durumundadır. Dolayısıyla da insanlığın gidişindeki çeşitli dalgalanmalar 
müzikte de yansımasını göstermektedir. Konfüçyüs’ün dediği gibi ‘Bir 
toplumda müzik bozulmuşsa, o toplumda birçok şey de bozulmuştur’ ya da 
onun sözlerini tersinden söylersek, bir toplumda müzik iyiyse o toplumda pek 
çok şey de iyidir. (Güngör, 1990; 9-12 ) 

Müziğin çeşitli amaçlarla kullanıldığı bazı ortamlar vardır. Müzik, 
kullanıldığı bütün ortamlar içerisinde olumlu yada olumsuz olarak işlevini 
sürdürmekte, onu oluşturan, kullanan bireyleri yada toplulukları önemli 
derecede etkilemektedir. Sözgelimi, çeşitli müzik okullarında, müzik 
derneklerinde, kurumlara bağlı toplu kurslarda, dershanelerde, korolarda, 
orkestralarda, bazı tiyatrolarda, operalarda vb. ortamlarda hep müzik vardır ve 
önemli derecedeki fonksiyonel durumdan dolayı da insan yaşamını 
etkilemektedir. 

Müzik eğitimi, temelde, bir müziksel davranış değişikliği oluşturma 
sürecidir. Müzik eğitimi yoluyla, birey ile çevresi, özellikle müziksel çevresi 
arasındaki etkileşimin daha düzenli, daha sağlıklı, daha etkili ve daha verimli 
olması beklenir. 

Müzik eğitimi, hem bir eğitim aracı hem bir eğitim alanı olarak oldukça 
kapsamlı bir özelliğe sahiptir. Bireyin ve toplumun müziksel olaylara ve 
konulara bilinçli ve duyarlı olmasında, müziksel yaşamın anlamlaştırılmasında 
müzik eğitiminin olumlu katkısı bulunmaktadır. Bu katkının içeriğinde ve 
derecesinde, alınan eğitimin ve eğitime verilen değerin, emeğin belirleyici 
olduğu belirtilebilir. Müzik eğitimi sonucunda, müzikle ilgili yaşamsal değeri 
bulunan çeşitli verimler elde edilebilir. Sözgelimi, müzik alanında yetkinleşme, 
tanınan ve sevilen insan olma, bilinçli müzik dinleme, müzik zevkini geliştirme, 
müzikle ilgili plak, kaset, CD, kitap ya da kaynak temininde bilgili ve duyarlı 
olma, canlı konser izleme kapasitesine sahip olma, müzik yapan bireylerin 
yaptıkları işlerine ciddi yaklaşmaları, önem vermeleri vb. konular, müzik 
eğitimi sonucunda elde edilebilecek kazanımlardan bazılarıdır. 
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Müzik eğitimi, temelde belli müziksel etkinlik ve etkileşimler yoluyla 
bireyin ve giderek toplumun estetik gereksinimlerini karşılamayı, sanatsal 
yaratma güdüsünü doyurmayı, zevkini geliştirmeyi, müziksel yaşamını daha 
sağlıklı, daha etkili ve verimli kılmayı, böylece bireysel ve toplumsal düzeyde 
özel ve genel yaşamın daha mutlu olmasına katkıda bulunmayı amaçlar. Bireyin 
giderek toplumun içinde yaşadığı kültürel gerçekliği algılama, kavrama, 
betimleme, açıklama, yorumlama, değerlendirme, denetleme, değiştirme ve 
geliştirmede duyarlı, uyarlı ve yararlı olmasına katkı sağlar. Ayrıca, bireyin 
içinde yaşadığı doğal, toplumsal ve kültürel çevrenin yapıcı, yaratıcı, üretici, 
paylaşıcı ve tüketici bir üyesi olarak bilinçlenmesinde ve bilinçle 
davranmasında rol oynar. (Uçan, 1993; 116) Bu yönüyle çocukların ve 
gençlerin iyi ve nitelikli insan olarak yetişmelerinde müzik eğitiminin etkisi 
büyük bir değer taşımaktadır. 

Müzik eğitiminde, eğitimin planlanması ve uygulanması aşamalarında 
ulaşılmak istenen hedefler iyi saptanmalı ve bu doğrultuda amaca yönelik 
davranışlar geliştirilmeli ve sürdürülmelidir. İnsanda güzellik duygusu 
oluşturmakla birlikte, aynı zamanda insanı düşündürmesi de gereken müzik 
sanatının amacı, tüm sanat dallarında olduğu gibi, öncelikle güzellik duygusunu 
oluşturmak, dolayısıyla, bu duygunun oluşmasını arzuladığı insan ruhuna 
uyarıcı bir etki yapabilmektir. Kolayca algılanabilen, sözel olarak hiçbir 
sanatsal öğeyi içermeyen, bedbin ve karamsar, tekrara, sekilemeye (bir motifi 
ya da ezgiyi artarda gelecek şekilde başka sesler üzerinde tekrarlama işlemi) 
yoğun olarak yer veren, özgün olmayan, bir başka deyişle kendinden öncekilere 
benzeyen, monoritim ve monotoni içeren tüm müzikler de, yoz müzik olarak 
nitelendirilebilir. (Akdoğu, 1995; 44, 51) Umutsuzluk, karamsarlık, kıskançlık 
gibi psikolojik sorunlar ortaya çıkaran bu tür müziklerin birey ve toplum 
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak yada yok etmek, aile içinden ve okul 
öncesi eğitim kurumlarından başlayarak devam eden “müzik eğitimi” ile 
gerçekleşebilir. (Öz, 2001; 104) Temel müzik eğitiminin önemsendiği her türlü 
ortamda, müzik eğitiminin diğer aşamalarının da kolay ve nitelikli 
gerçekleştirilme olasılığı yüksek olacaktır. Eğitimin bir aşaması diğer 
aşamaların hazırlayıcısı ve bütünleyicisi olarak nitelendirilebilir. 

Müzik, insanın yaşamında vazgeçilmez bir olgudur. Çocuğun doğal 
çevresinde etkileştiği bir boyuttur. Oyun içinde söylediği tekerleme, şarkı, türkü, 
televizyonda- radyoda dinleyip duyduğu müzikler gibi. Ülkemizde ilköğretim 
okullarında müzik genellikle araç olarak kullanılır. Bu, müziğin değişik 
yönlerini, kendinin ve arkadaşlarının davranışlarını, yerel, ulusal ve uluslararası 
toplulukları, çocuğun anlamasını sağlayan bir araçtır. (Çilden, 2001; 3) Müzik 
eğitimi ortamındaki müzik eğitimcileri, müzik eğitiminin, kişilik gelişimi, 
sosyal gelişim ve duygusal gelişim üzerindeki etkilerini göz önünde 
bulundurarak, eğitimlerini değerli kılmaya ve sürdürmeye özen göstermelidirler. 

Müzik eğitiminde, yeteneği üstün olan ve gelişme çizgisi yüksek olan 
çocukların, iyi bir yönlendirme ile belki de meslek seçmek amacıyla, müzik 
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ağırlıklı okullarda okumalarının sağlanmasına destek oluşturulabilir. Bu 
okullarda alınan eğitimin öğrencilere bazı özel ayrıcalıkları da kendiliğinden 
sunduğu belirtilebilir. 

Müzik ağırlıklı okullarda okuyan ve iyi bir eğitim ortamı elde eden çocuğun 
belirli bir disipline kendi isteğiyle girdiğini, her gün birkaç saat çalgısını, 
şarkısını çalıştığını, konserleri kaçırmadığını gözleyen anne-baba, çocuğuyla 
aynı beğenileri paylaşmak için bir çaba göstermek zorunda kalacaktır. Müzik 
ağırlıklı okula devam eden öğrencilerin, okula karşı tutumlarının olumlu olacağı, 
okula severek gittikleri, birlikte şarkı söyleme ve müzik yapma alışkanlığı 
sonucu birlik ve toplum kavramlarının geliştiği, daha bağımsız ve kendine 
güvenen, kişilikli bireyler olma yolunda adım attıkları, birbirleriyle dayanışma 
ve yardımlaşmaya özen gösterecekleri vurgulanabilir. Birlikte, toplu olarak 
yaşanan müzik deneyimlerinin getirdiği coşku ve mutluluk, öteki konularda 
başarılı olabilmelerini sağlayacaktır. (Ali, 1987; 108) Kendine güven 
duygusunu kazanan ve kendi alanında geliştiğini gören öğrenciler belki de 
müziği meslek seçecekler ve ileride iyi bir sanatçı olma fırsatı yakalayacaklar 
ve bu amaçlarına ulaşabileceklerdir.  

Çocukların ve gençlerin eğitimlerinin önemsenmesi ülkelerin eğitim 
düzeylerini, dolayısıyla bireysel ve toplumsal gelişmelerini etkiler. Sanat 
eğitiminin bir kolu olan müzik eğitimi, bireylerin müzik aracılığıyla kendini 
geliştirmesinde önemli bir rol üstlenir. Müzik eğitimi alan bireyler, bu eğitimin 
gereği olan müziksel davranışları kazanarak belirli gelişmelere ulaşırlar. Müzik 
eğitiminin asıl amacı, eğitimin her aşamasında kişiye katkı sağlamak, onlara 
kendi yeteneklerini tanıma ve geliştirme fırsatı oluşturmak olmalıdır. Bu yolla 
kişiler güzel değerleri tanırlar ve yaptıkları işten zevk alabilirler. Ayrıca 
sevdikleri ve başardıkları bir işi sürekli yaparak mutlu olabilirler. Bu kişiler 
müziksel ortamlarda başkalarıyla bazı işbirliği, etkileşim ve paylaşımlarla 
kişilik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayabilirler. 

Müzik eğitiminin insanlar üzerindeki kayda değer etkisi ile ilgili olarak 
belirleyici açıklamalar sunulabilir. Genel eğitim ve öğretimin amacı, ruhsal ve 
bedensel olarak insanın gelişimine katkıda bulunmaktır. Bedensel eğitim çok 
çeşitli yollarla ve olanaklarla yapıla gelmektedir. Daha karmaşık ve güç olan, 
zaman isteyen ruhsal gelişim için, önerilebilecek en doğru yol, insanları küçük 
yaşlardan itibaren doğrudan doğruya sanatsal eğitim ve müzik eğitimi 
çalışmaları içine almakla sağlanabilir. (Çetin, 1984; 515 )  

Müzik eğitiminin sosyalleşme ve kültürel birikim edinme boyutu 
değerlendirildiğinde; bu eğitim bireyin çevresi ile etkileşimini yoğunlaştırır, 
sosyal ve eğitsel amaçlı bu ilişkilerin daha sağlıklı ve düzenli olmasını sağlar. 
Algılama ve beğeni düzeyi yönünden gelişen birey, sadece belli bir türe 
koşullanmak yerine, çok yönlü bir bakış açısı ile değerlendirmeyi, eleştirmeyi 
ve nitelikli müziği diğerlerinden ayırt edebilmeyi öğrenir. Müzik eğitimi sadece 
şarkı söylemek, çalgı çalmak veya bu alandaki kuramsal bilgilerin bir 
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bölümünün öğretilmesiyle sınırlı tutulamaz. Bu eğitimin bireye kültürel ve 
sosyal boyutları yanında, müzikte hedeflenen davranış değişikliklerini 
kazandırması da büyük önem taşımaktadır. (Çevik, 1989; 83) Kişiliğin 
geliştiğini gösteren olumlu davranış biçimlerinin de bu kapsamda 
değerlendirilmesi mümkündür. 

Müzik eğitiminin insan ve toplum üzerindeki fonksiyonları ile çeşitli 
alanlardaki etkisi ve kullanımı göz önünde bulundurulduğunda; bu eğitimin 
öneminin korunmasında, ayrıca kullanıldığı her alanda, bulunduğu durumdan 
daha iyi duruma getirilmesi yönünde gereken çabaların gösterilmesinde yarar 
bulunmaktadır. Kişilikli insanların çoğunlukta olduğu toplumun niteliğinin 
yüksek olacağı unutulmamalıdır. Sosyal gelişmişlikten nasibini almış, 
paylaşımcı, uyumlu ve güzel değerleri benimsemiş bir çoğunluğu barındıran 
toplumun gelişmişlik düzeyinin de belirgince üstünlük yansıtacağı açıktır. 

Müzik Eğitiminde Kişilik Gelişmesi 

Etkileme özelliği ve kullanım alanı oldukça geniş olan ve insanların 
çoğunlukla tercih ettiği müzik sanatı, diğer bütün sanatlardan fazla kullanılma 
özelliği bulunan, çok derin, içtimai, samimi ve bilhassa ruhun çeşitli tepkilerini 
en iyi ifade etmeye sahip olanıdır. Müziğin asıl kendine has gücü, bünyemizde 
sınırsız bir ufuk açmak ve her şahsın özellik ve yeteneğine uygun, hayret verici 
bir yumuşaklıkla hitap etmek suretiyle duygularımızı kamçılamak ve 
sakinleştirmektir. (Talay, 1959; 4) Müzik eğitimi de bu doğrultuda, eğitim alan 
bireye etki etmekte ve onun kişilik yapısına, dolayısıyla duygu dünyasına ve 
davranışlarına yansımaktadır. 

Müzik eğitimi alan bireyin, kendisinde var olan müzik yeteneğinin 
geliştiğini hissetmesi onu mutlu edebilir. Müziksel ortamlarda müzik yapanların 
birbirleriyle yada izleyicilerle duygularını paylaşmaları da bir mutluluk kaynağı 
olabilir. Başarılı bir prova esnasında gruptakilerin duyduğu zevk, verilen 
başarılı bir konser yada yarışmada elde edilen ödül sonrası hissedilen güzel 
duygular bu tip paylaşımlara örneklerdir. Böyle ortamlar müzik yapanların 
kişilik gelişmelerine katkı sağlayabilir. 

Kişilik, uyum sağlama ve paylaşma açısından müziği tanımlayan Benjamin 
Koening; “Müzik insan kişiliğinin en subjektif ve kişisel ifadesidir. Aynı 
zamanda unutulmaz bir yaşam yaklaşımıdır. Müzik, üyelerinin en asgari 
düzeyde sözlü dile ihtiyaç duyarak, aralarında bir sempati oluşturduğu sosyal 
bir uyum ve iletişim sanatıdır.” demektedir. 

İnsan doğuştan gelen kalıtım özellikleriyle, yer aldığı çevre kültürü içinde 
gelişimini sürdürür. Kültürel koşullar içerisinde sosyal ilişkiler, karşılıklı olarak 
toplumun, kültürün ve bireyin yapısını etkiler. Bireyin, çevresini tanıma çabası, 
insanları anlamak ve onlara uyum göstermek, hemen hemen bütün ömrünü 
doldurur. Bu faaliyetinin bir parçası olarak kişilik geliştirir. Kişilik gelişiminde 
ilk 5 yıl oldukça önemli bir süreçtir. Bu süreç onun sonraki hayatının bir bakıma 



 818 

belirleyicisi görünümündedir. Kişilik gelişimi, sosyal gelişimle birlikte 
oluşmaktadır. Çünkü kişilik gelişimi, sosyal çevrede kabulü sağlarken, bir 
yandan da sosyal çevre kişiliğin belirleyicisi hâline gelir. (Başer, 2004; 7) 

Sanatsal eğitim durumundaki müzik eğitiminde, bu eğitim içerisinde 
bulunanların bazı yönlerinin geliştiği vurgulanabilir. Sanat aracılığı ile insanda, 
duyguların eğitiminin, imgelemin (düşlem gücünün) geliştirilmesini ve insanın 
yalnızca akılcı yanının değil, onun duyuşsal yanının duygularının da eğitilip 
geliştirilmesini, yalnızca bilme içgüdüsünün değil, uyuma yönelen içgüdünün 
de eğitilmesi gerekliliğini Max Osborn, “Ana-Baba ve Çocuklar için El 
Kitabı’nda ısrarla talep ediyordu. (San, 1984; 76 ) Böyle bir oluşum için müzik 
eğitiminin oldukça önemli ve etkili bir eğitim aracı olduğu belirtilebilir. 

Şüphesiz ki çocuğa ve gence verilen kişisel ve toplu müzik eğitimi gelişimin 
ana öğesidir. Bu eğitim, kişiliğin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde üst 
düzeyde etkilidir. Müzik eğitiminin sosyal ve kültürel boyutu bu eğitimi farklı 
kılmaktadır. Bu konunun uzmanları müziği tek başına değil sosyal ve kültürel 
etkilerle düşünmemizi vurgularlar. Bu nedenle müzik eğitimcilerinin görevi 
çocuğu ve genci sadece yeteneği bilgisi ve yaratıcılığıyla geliştirmek değil, bir 
toplum içinde yaşayan sosyal bir yaşamın üyesi olan kişi olarak eğitmek 
olmalıdır. Kişilik kazanma ve sosyalleşme açısından iyi yetişmiş, kültür 
değerlerinden haberdar kişilerin olduğu toplumda huzur, mutluluk ve paylaşım 
daha üst düzeylerde gerçekleşebilir. 

Her insan, yaşamı boyunca, eğitim ve öğretimini sürdürürken çok yönlü bir 
müzik ortamı içinde bulunur. Çocukların ve gençlerin sağlam bir ruh ve kişilik 
eğitimi almalarında müzik eğitiminin önemli bir yeri vardır. “Amerika Birleşik 
Devletleri’nde okul bandolarında çalan gençler üzerinde yapılan bir ruh bilimsel 
araştırmanın olağan kişilik testlerinde, söz konusu öğrenciler, bilgi, ülküsellik, 
eğitsellik gibi test alanlarında, bandoda çalmayanlara kıyasla oldukça yüksek 
puanlar almışlardır.” (Kütahyalı; 5) 

Müzik bir sanat dalıdır ve müzik eğitimi bir sanat eğitimidir. Dünyanın her 
yerinde olduğu gibi ülkemizde de eğitim kurumlarında, örgün ve yaygın eğitimin 
çeşitli kademelerinde ve değişik amaçlara yönelik olmak üzere müzik sanatının 
hemen hemen her alanında müzik eğitimi verilmektedir. Bireylerin müziksel 
yeteneklerinin geliştirilmesi ve onlara müzik sanatının kültürel zenginliklerinin 
kazandırılması, kişiliğin biçimlenmesinde önemli bir etken olan genel eğitimin 
vazgeçilmez bir ögesidir. (Okatan, 1999; 100-101) Kişilik gelişimlerini sağlıklı 
biçimde tamamlayan bireylerin oluşturdukları gruplarda, sosyal davranışlar da aynı 
oranda nitelikli olacaktır. 

Çocuklar genelde; güvenlik hissi, grup içinde yer edinebilme, bir etkinlikte 
yer alabilme ve kendi sorunlarıyla yüzleşme ve başarılı olmaya gereksinim 
duyar. Müzik programı, müzik deneyimlerinin kalitesiyle, programın 
düzenlenmesi ve ele alınan müzik öğretim yöntemleriyle birlikte çocuğun 
gelişimine katkıda bulunur. İyi hazırlanmış bir müzik eğitimi programıyla 
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çocuk; yaşamın zevkini ve anlamını, sınıf içinde, toplumda, dünyada yaşamayı 
anlayabilir. Ulusal ve dünya tarihini anlamlı kılabilir. Bilim, sanat, sosyal 
bilimler, sağlık, din gibi alanlara ilgiyi geliştirip bilgilendirilebilir. Yaratıcılığı, 
değişik tür aktivite düşünceleri geliştirilebilir ve davranışlarında olumlu 
gelişmeler sağlanabilir. (Çilden, 2001; 4) 

Müzik eğitiminden elde edilen kazanımlar, bireylerin hem özgürleşme 
duygularını hem de onların bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirir. Müziksel 
özgürleşme müziksel hoşgörü ve saygıyı getirir. Müziksel hoşgörü ve saygı, 
müziksel özgürleşme yolunu açar. Müziksel hoşgörü, saygı ve özgürlük ile 
müziksel bilgi arasında sıkı ilişki vardır. Yeterli müziksel bilgi ve bilinç 
olmadan müziksel özgürlük, hoşgörü ve saygı oluşamaz. Müziksel özgürlük, 
hoşgörü ve saygı olmadan müziksel bilgi ve bilinç yerleşemez. (Uçan, 1994; 
103) Bu bağlamda tüm bu edinimlerin temelinde müzik olgusunun ve seçkin bir 
müziksel ortamdan elde edilen olumlu birikimlerin yansımasının bulunduğu 
vurgulanabilir. İnsan davranışlarındaki kalite ve uyuma yönelik artan olumlu 
davranışlar, müzik eğitimi vasıtasıyla kişilik gelişmesinde görülen kayda değer 
artışın da belirgin göstergesidir. 

Müzik Eğitiminde Sosyal Gelişme 

Müzik, insan yaşamında vazgeçilmez konumunu oluştururken, sosyalleşme 
boyutuyla da bireylerin ve toplumların kullandığı, yararlandığı, etkilendiği bir 
güzel sanat dalı olarak ayrı bir önem kazanmıştır. Bireyleri ve toplumları geniş 
ölçüde etkileyen yanının olması, müziğin kendine has bir özelliği olarak 
nitelendirilebilir.  

Bireyin çok yönlü bütünlülüğü ile müziksel çevrenin, müziksel yaşamın çok 
yönlü bütünlüğü, aralarındaki etkileşim yoluyla birbirine yansır, birbirini 
belirler, bu karşılıklı yansıma ve belirleme süreci içinde birbirini tamamlar ve 
bütünler. (Uçan, 1994; 99 ) 

İnsan, biyolojik bir organizma olarak içine doğduğu kültürel uyarıcılar 
örüntüsüyle etkileşim hâlindedir. Birey, kültürel ve toplumsal çevresiyle 
etkileşimi sonunda yeni yeni davranışlar kazanır. Birey açısından ‘sosyalleşme’-
’kültürlenme’, toplum açısından ise ‘sosyalleştirme’-’kültürleme’ olarak 
adlandırılan bu süreç, aslında kapsamlı bir öğrenme ya da öğretme sürecidir. 
Kendi sürekliliğini sağlayabilmek için, toplum da üyelerinin belli özelliklere 
sahip olmasını isteyecektir. Bundan ötürü, bireyler, hem kendilerinin hem de 
üyesi bulundukları toplumun gereksinimlerini gidermede işe yarayacak belli 
bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklar kazanmak zorundadır. (Tekin, 1977; 2) Bu 
değerlerin oluşmasında çoğunlukla aynı yaş grubunun birlikte müzik ortamı 
yaşamaları zorlayıcı ve hızlandırıcı etki yapmaktadır.  

Sanatın bir dalı olan müziğin çeşitli amaçları bulunduğu bilinmektedir. 
Bunlar içinde en önemli olanı, yaşamın yerini tutması, insanla çevresi arasında 
bir denge sağlamasıdır. İnsanları bireyselliklerinden kurtararak 
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toplumsallaştırmasıdır. Bunu da başkalarında gördüğümüz yaşam biçimlerinin 
bizim olabileceğimizi düşünmemizle sağlayabilir. Duygu ve düşünceleri 
paylaşma yeteneğini yansıtır. İnsanla yaşadığı çevre arasında hangi toplumda 
olursa olsun hiçbir zaman tam bir denge sağlanamadığı için, her dönemde sanat 
toplumlara gerekli olmuş ve olacaktır. Toplumların gereksinimleri ve düşünce 
yapıları değiştikçe sanatın işlevi de değişecek, yeni görevler yüklenecektir. 
İnsanlığın kendini aşmasına yardım edecektir. (Ersoy, 1995; 43) 

Sanatın bireyler üzerindeki olumlu etkileri yanında, toplumun sosyal yaşamı 
üzerinde de yapıcı bir rolü vardır. Sanat, insanları birbirine bağlar. Aynı sanat 
yapıtını okuyan yada izleyen kişiler arasında bir yakınlık, zevklerde birlik olur 
ve bu ruhlardaki birliğe dönüşür. Bu etki ulusal sınıfları da aşarak genelleşir, 
evrenselleşir. Sanat etkinliklerinin yardımı ile zevkleri, düşünceleri kadar açık 
ve sağlam insanlar yetişir. (Ersoy, 1995; 59) Bu genellemenin sanatın önemli 
bir kolu olan müzik için de kabul göreceği vurgulanabilir. 

Müzik, yerleşik yaşamayı seçmiş insan topluluklarının, birliktelik bilincini 
törpüleyen, cilalayan beraber yaşamanın sevincini paylaştıran bir toplum 
sanatıdır. Yerleşik yaşamayı seçmiş insan topluluklarının, doğa karşısında, 
yaşam ve ölüm bilinmeyenleri karşısında, kendi kendilerine yarattıkları 
savunma sistemlerinin başında gelir müzik. Eski, yeni bütün insan 
topluluklarında, mevsim değişimleri, verimlilik-kuraklık, üründe bereket-kıtlık, 
üreme-çürüme gibi topluluğun tüm bireylerini eşit oranda etkileyen öğelerin 
dışa vurumu, kutlanması, kutsanması yada lanetlenmesi, daima müzik kanalıyla 
daha etkileyici olmuştur. Topluluk hâlinde yaşama bilinci ne denli eskiye 
dayanırsa, kökler ne denli derinlere inmişse, müzikle anlatım da o denli gelişmiş, 
incelmiş, hatta bir bakıma soyutlamaya yönelmiş olur. (Ali, 1987; 166) 

Ses, müzik ve konuşma bir davranış oluşturur. Davranış ve konuşma, 
iletişimi güçlendirir, bir bütün olarak insanları ortak duygu ve düşünce etrafında 
toplayabilir yada ayırabilir. Bu özellikler düşünürlerin ilgisini müzik ve sosyal 
yapıya çekmiştir. Ancak bakış açısına göre bazıları müziğin gücünü, işlevini, 
etkisini, eğitimdeki yerini, toplumsal yönünü, kişi ve toplum ruhunu ve benzeri 
özellikleri temel alarak tanımlamaya çalışmışlardır. Kimileri yaratı ortaya 
koyma, yani sanatçı açısından yola çıkarak tanımlamaya çalışmışlardır. Belli bir 
yeteneğe erişmiş olma, müziğin kendi iç değerlerini, yasalarını özgürce 
biçimleme yeteneğine ve eserlerle insanı ölümsüzleştirmeye yönelik yaratıcı 
gücünü temel almışlardır. Bunlar müziğin hem sanat hem de bilim olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. (Kaplan, 2005; 13, 14) Sanat 
ve bilim özelliği taşıyan müziğin, eğitim aracılığıyla insanlar arasındaki bağı 
güçlendirdiği, kişilerin yaratıcılık yönünü geliştirdiği vurgulanabilir.  

Müziğin birleştirici ve paylaştırıcı yanının olması, insanlara müzik 
aracılığıyla ve müzik yapma amacıyla bir araya gelme ortamı oluşturmaktadır. 
Müzik, din, inanç, dil, kültür ayrımı gözetmeksizin kişileri ve grupları bir araya 
getirebilir. Bir araya gelen insanlar yaptıkları müzik çalışmaları ve aktivitelerle, 
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doğal bir ortamda anlaşabilir, kaynaşabilir ve ortak duyguları paylaşabilirler. Bu 
durum aynı zamanda bir sosyalleşme ölçütü olarak değerlendirilebilir. 

Müziğin, insanların sosyal yönlerini geliştirici ve insanlara bazı sosyal 
etkinlikleri paylaştırıcı toplumsal yanı bulunmaktadır. Aynı yaşlardaki grupların 
müzikli eğlencelerinde, düğünlerde, ulusal bayramlarda, çeşitli toplantılarda ve 
kutlamalarda, ölümlerde müziğin kullanıldığı ve önemli derecede de etkili 
olduğu görülmektedir. Ayrıca, kalabalık toplulukları en üst düzeyde etkilemek 
ve galeyana getirmek için müzikli bandolardan, mehter takımlarından ve boru 
trampet takımlarından da yararlanıldığı ve başarılı olunduğu bilinmektedir.  

Müziğin insanın toplumsal yaşamındaki iş görüleri; Bireyler arasında bağ 
kurma, duygu-düşünce-tasarım-izlenim alışverişi sağlama ve giderek ortak 
duygu-düşünce-tasarım-izlenim oluşturma, bireyin toplumsallaşmasını 
kolaylaştırıp hızlandırma: Müzikli etkinlikler yoluyla grup çalışmalarına 
katılma, grubun üyesi olma, grubun içinde dikkati çekme, gruba kendini kabul 
ettirme, grubun içerisinde toplumsal güven kazanma vb. özellikler oluşturup 
geliştirme, bireyler arasında, birlikte müzik yapma yoluyla, etkileşme işbölümü-
yardımlaşma-dayanışma-uyuşma-paylaşmayı geliştirip güçlendirme, birlikte 
çalışma sırasında bireylerin sorumluluk alma, aldığı sorumluluğu yerine getirme, 
yeni sorumluluklara hazır olma özelliklerini geliştirmelerine katkıda bulunma, 
toplumsal iletişme, etkileşme, anlaşma, birleşme, dayanışma, kaynaşma ve 
bütünleşmeyi kolaylaştırma-hızlandırma-güçlendirme-pekiştirme olarak ifade 
edilebilir. (Uçan, 1994; 21) 

Görünen bir gerçek olarak, grup çalışmaları yada müziksel deneyimlerin 
paylaşımında, çocukların eğitimi için son derece iyi fırsatların olduğu, bunların 
ise sosyal yada grup hedeflerinden çok, bireyin ileriki gelişimini sağlayacağı ve 
bu durumdan, başkalarının da yararlanacağı belirtilebilir. (Nketia, 1974; 39,40 ) 
Bu nedenlerle insanların yetişmelerine ve gelişmelerine fırsat oluşturmak 
amacıyla toplu müzik eğitimi önemsenmelidir ve geliştirilmelidir. 

Müzik eğitimi yoluyla, sosyal bir insan olmanın gereğine inanan bireyler, bir 
müzik grubu içerisinde çeşitli çalışmalar yaparak, bunları etkinliğe dönüştürme 
gereksinimi duyarlar. Bu tür bir gereksinimi, yaşça denk gruplarının 
birlikteliğiyle yapılan müziksel çalışma ortamları önemli ölçüde karşılamaktadır. 
Bireylerin bu tür bir grupta yer alarak bazı bilgi, davranış ve becerileri 
kazanması, kendi grubundakilerle paylaşım içerisinde olması, toplumsal bir 
oluşum ve sosyal bir gelişim olarak nitelendirilebilir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Müzik; dengeli davranmayı, paylaşmayı bilen sağlıklı ruhsal yapıya sahip 
insanların yetişmesinde etkisi olan, ulusal ve uluslararası kültür değerlerinin 
öğrenilmesine ve paylaşılmasına olanak sağlayan insanda; iyilik, güzellik, sevgi, 
şefkat, dostluk gibi değerlerin kısaca iyi duygular ve yararlı davranışların 
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oluşumuna ortam hazırlayan, olanak sağlayan bir çalışma ve eğitim alanı olarak 
nitelendirilebilir. 

İnsan yaşantısında müzik eğitiminin geniş işlevleri bulunmaktadır. Özellikle 
psikolojik boyutu olan eğitim biçimi olmasından dolayı, insanların, sanatsal bir 
alan olan müzik alanında müzik zevklerini oluşturması, kişilik gelişiminde etkili 
bir dal olması, boş zamanları olumlu biçimde değerlendirme fırsatı bekleyen bir 
eğilimi gerçekleştirmede en iyi araçlardan biri durumunda olmasından dolayı, 
müzik eğitiminin kendine özgü yanları bulunmaktadır. 

Müzik eğitimi, bireyin kendini yakından tanımasına, yeteneklerini 
göstermesine, verilen fırsatı değerlendirerek kendini kanıtlamasına, kapasitesini 
yükselterek kendini gerçekleştirmesine, duygusal ve düşünsel açıdan gelişerek 
sağlıklı ve dengeli bir ruhsal yapıya sahip olmasına ve böylece kişilik 
gelişmesine katkı sağlayacaktır. Müzik eğitiminde belli bir başarı düzeyi elde 
eden insanın, olumsuz etkilerden sıyrılarak neşeli ve mutlu olma olasılığının 
yüksek olacağı düşünüldüğünde, bu sayede bireylerin kişiliklerinde olumlu 
yönde artış kaydedilecektir. 

Müzik eğitimi, bireylerin kişilik ve sosyal gelişmelerine katkı sağlarken, 
müzik eğitimi alarak kişilik ve sosyal açıdan gelişme kaydeden bireylerin de 
müzik eğitiminin gelişmesine olumlu etki yapacağı belirtilebilir. 

İnsanları sevmede, birbirlerine yakınlaştırmada, uluslararası ilişkilerin 
geliştirilmesinde, toplumsal ve toplumlararası barışın sağlanmasında katkısının 
olması, bireysel ve toplumsal düzeyde ortak değerler yaratılması gibi ulusal ve 
uluslararası boyutları bulunan müzik, tüm bu yönleri ile sosyal yaşam için önem 
oluşturmaktadır. 

Müzik eğitimi, insana sabırlı, disiplini, düzenli olmayı zamanını iyi ve 
olumlu kullanmayı, çalışmanın önemini ve değerini, verimli bir işle meşgul 
olmayı öğretecektir. Tüm bu özellikler, bireyin kişilik yapısına etki yapabilecek 
unsurlardandır. Müzik eğitimi aracılığıyla zaman içerisinde kendini 
gerçekleştirmeye başlayan, kişilik açısından da belirli bir gelişme kaydeden 
bireyler, müziksel birikimlerini yakın ve uzak çevreleri ile paylaşmak 
isteyeceklerdir. Elde edilen ürünlerin sergilenmesi aşamasında ise birey, daha 
çok çaba göstererek kendini aşmaya çalışacak, kendine güven oluşturacak ve 
kişiliğindeki gelişmeyi hissedecektir. 

Bireyler, yakın ve uzak çevreleriyle müziksel birikimlerini paylaşırlarken, 
kendiliğinden bir sosyalleşme ortamının içinde yer almaktadırlar. Başkaları ile 
bir arada bulunmak, bazı müziksel duyguları ve düşünceleri paylaşmak 
sosyalleşme boyutunun temellerindendir. Toplum içerisinde var olabilmek için 
toplumsal bir olayın sergilenmesi şarttır. Toplumsal gurup aktivitelerinin 
sergilenmesi ve geliştirilmesi için ise en iyi kaynaklardan biri müzik ve 
müziksel etkinliklerdir. Bu yüzden bireylerin kişilik ve sosyal gelişmelerinde 
gözle görünür bir artış gözlemlemek isteniyor ise müzik eğitiminde müziksel 
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etkinlik aşamasına gelebilmek ve bunu gerçekleştirmek mutlaka 
önemsenmelidir. Bu anlayış ve yaklaşım daima müzik eğitiminin vazgeçilmez 
bir parçası olmalıdır. Sergilenen her etkinlik, başka etkinliklerin yolunu açacak, 
müzik eğitiminde beklenen sonuçlar ürün olarak yansıyacak, bu eğitimin bizzat 
uygulayıcısı olanlar, bu eğitimle yakından ilgilenenler ve destekleyenler 
toplumsal bir paylaşım ortamında aktif bir rol üstleneceklerdir. 

Sosyalleşme açısından en uygun ortamlardan biri, aynı yaş gurubu dediğimiz 
akranların bir araya getirilmesidir. Toplu çalgı yada ses eğitimi gibi grup 
çalışmaları aracılığıyla bir araya gelen akran grupları kendi yaşıtları ile olan 
ortak özelliklerinden dolayı daha çabuk kaynaşabilirler, birbirleri ile 
bütünleşmek adına daha çok konuyu paylaşabilirler. Bireylerin bir gurup 
içerisinde bulunarak bazı bilgi, davranış ve becerileri kazanması sonucu, 
akranları ile daha sıkı bir paylaşım içerisinde olmaları toplumsal bir oluşum 
olarak nitelendirilebilir. Böyle bir toplumsallaşmada müzik eğitimi önemli bir 
kaynak özelliği taşımaktadır. 

Eğitim açısından en önemli kurumlardan biri durumundaki okul eğitiminin 
her döneminin bir bütün olarak düşünülmesi, planlanması ve yürütülmesi 
gerekmektedir. Temel müzik eğitiminin yapıldığı yer olan okullarımızda müzik 
derslerinde ve müzik dersleri dışındaki çalışmalarda öğrencilere çeşitli katkılar 
sağlanabilir. 

Okullardaki müzik topluluklarında görev alan öğrenciler, öncelikle kendi 
aralarında bir akran grubu oluşturdukları için, bu ortak nitelik onların 
kaynaşmasında ve paylaşmasında etken olacaktır. Okul çevresinde etkinlik 
aşamasına gelerek bunu gerçekleştiren müzik gruplarının, giderek önce yakın 
çevredeki, daha sonra uzak çevredeki akran gruplarıyla etkileşim sağlayabilecek 
etkinliklere yada yarışmalara yönlendirilmelerinde ve bunların sürekliliğinin 
sağlanmasında yarar görülebilir. Bu amaç içerisinde akran gruplarıyla müzik 
topluluklarının okullarda kurulması, çoğaltılması, yürütülmesi, etkinlik 
aşamasına getirilmesi sonucu ülkemizde müzik eğitiminin yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesine de hizmette bulunulacaktır.  

Müzik eğitiminde amaçlardan biri, müzik eğitimiyle kazanılan becerilerin 
topluluk önünde sergilenmesi olmalıdır. Müzisyen, en çok sahnede öğrenir. 
Öğretici eğittiği bireyin durumunu en iyi sahnede görür. Diğer uzmanların 
olumlu ya da olumsuz eleştirileri orada alınır. Sahneye çıkan birey kendisini 
daha gerçekçi bir biçimde değerlendirecek sahne ortamından elde ettiği birikim, 
onun müzisyen kişiliğinde oldukça etkili olacaktır. Müzisyenin, toplum 
karşısında kendini göstermesi ve izleyicilerle duygularını paylaşması ise 
sosyalleşmek adına önemli bir konudur. 

Gençliğin eğitiminde sanata gereken yeri ve önemi vermeyen toplum, yapıcı, 
yaratıcı, etkin, verimli ve doyumlu bireyler yetiştirmede ve böyle bireylerden 
oluşan bir toplum niteliği kazanmada yetersiz kalır. Böyle kalmak istemeyen bir 
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toplum, gençliğin sanat eğitimi için gerekli tüm önlemleri eksiksiz almak 
zorundadır. (Uçan, 1994; 86) 

Özellikle çocukların ve gençlerin toplu müzik ortamında sanatsal bir gelişme 
çizgisine ulaştırılması ivedilikle önemsenmesi gereken konulardandır. Bu 
konuda ilgili kişi, kurum ve kuruluşların toplu müzik yapılmasına katkı 
oluşturabilecek etkili ve düzenli çalışmalar içerisinde olmaları gerekmektedir. 
Bunun gerçekleştirilebilmesi açısından, gençlere yönelik çeşitli hizmetler 
sunulabilmelidir. Amatör koro ve orkestraların çoğaltılması, gençliğin sanat 
eğitimine fırsat tanınması açısından oldukça önemlidir. Aynı biçimde müziği 
meslek seçebilecek kapasitede olan iyi yetişmiş müzisyenlerin profesyonel 
müzik topluluklarında yer alabilmeleri için onlara istihdam yaratılması yönünde 
ilgili birey ve kuruluşlarca gerekli çabalar sarf edilmelidir. 

Çocukların ve gençlerin çevrelerinde yapılan müziksel aktiviteleri 
izlemelerine olanak sağlanmalıdır. Bu yolla çocukların müziğe yönelmeleri ve 
müziği daha çok sevmeleri kolaylaştırılabilir, eğitim ortamında bulunuyorlar ise 
düzeylerinin artmasına katkı sağlanabilir. Müzik eğitiminde takdir duygusunun 
önemi büyüktür. Müzik eğitimi içerisindeki çocukların ve gençlerin konserlere, 
yarışmalara, festivallere katılımcı olarak yönlendirilmeleri gerekmektedir. 
Etkinliklerin sergilenmesi aşamasından sonra onların başarısı açısından bazı 
ödüllendirme biçimlerinden yararlanılabilir, bu yolla onlar işlerine daha sıkı 
sarılacaklar ve kişilik, sosyal gelişme boyutu adına ivme kazanacaklardır.  

Kişilikli ve sosyalleşmiş insan olma adına müzik eğitiminin kazanımlarından 
yararlanılmalıdır. Ailelerin çocuklarını bu bilinçle yönlendirmelerinin önemi 
kadar, müzik eğitimini üstlenen sorumluların da müzik eğitiminden beklenen 
amaçlar doğrultusunda kendilerine düşen tüm görevleri eksiksiz yerine 
getirmeleri aynı derecede önemli ve gereklidir.  

Müzik eğitiminin insan yaşamındaki önemi ayrıca bireyi ve toplumu 
yakından etkileme özelliği göz önünde bulundurulduğunda, bu eğitime ciddi, 
tutarlı ve geçerli yaklaşımda bulunmanın yanı sıra, üstün nitelikte 
gerçekleştirilecek bir müzik eğitiminin gerekliliği de göz önünde 
bulundurulmalıdır..  

Seçkin bir müzik eğitiminin; çağın gerisinde kalmayan, gelişen dünyaya 
koşut, çağdaş eğitimin gereklerini taşıyan, yeniliklere açık, teknolojik 
gelişmelerden en üst düzeyde yararlanılan, araç-gereç ve programların bu 
eğitimi gerçekleştirmeye uygun durumda olmasıyla ilişkili ve orantılı olduğu 
söylenebilir. Bu yüzden, çeşitli eğitim kurumlarının iyi müzik eğitimi 
yapılabilmesine zemin hazırlaması kadar, ailelerin, eğitimcilerin, çocukların, 
gençlerin iletişim organlarının vb. etkenlerin müzik eğitiminin sonuçları 
üzerinde etkili olduğu belirtilebilir. 

İnsanda etki gücü olan müzik eğitimi, bireylerin duygusal ve düşünsel 
gelişimlerinde yarattığı sonuçlarla önem kazanmaktadır. Müzik eğitimi 
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ortamında bulunanların kişilik ve sosyal gelişimlerinin olumlu yönde etkilendiği 
belirtilebilir. Müzik eğitimi, insanların özünde var olan güzel değerleri 
geliştirebilir, ayrıca, sosyal bir ortamda, bireysel ve toplumsal ilişkilerin sağlıklı 
yürütülmesine katkı sağlayabilir, dolayısı ile toplumsal gelişmenin 
sürdürülmesinde etkin bir rol oynar. Bu nedenlerden ötürü müzik eğitimi önemli 
ve gerekli bir eğitim alanıdır. 
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KEMANÎ HIZIR AĞA, TÜRK MÜZİĞİNDE  
BATILILAŞMANIN BAŞLANGICI MI? 

USLU, Recep 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Türk müziği tarihçileri, genellikle Türk müziğinde Batılılaşmayı Mızıka-i 
Humayun’un 1829’da kurulmasıyla; Türk tarihçileri ise Osmanlıların Batıya 
açılmalarını 1839’daki Tanzimat fermanıyla başlatırlar. Acaba gerçekten Türk 
müziğinde Batılılaşma yukarda ki tarihlerden biriyle mi başladı? Bir ülkede 
geleneksel müzikte değişimin izlerini ya çalgılardan, ya formlardan veya müzikal 
ritimlerden takip edebiliriz. Bu nedenle Batı müziğinin simge sazlarından biri olan 
keman Türk müziğinde yerini ne zaman almıştır? Sorusunun cevabı önemlidir. Bu 
soruya cevap ararken yukardaki tarihlerden biraz öncesinde Osmanlı sarayı 
müziğinde “kemani” olarak ünlü olan ilklerden, XVIII. yüzyılda yaşayan Hızır 
Ağa’nın hayatının aydınlatılması bize bir Batı müziği çalgısı olan Kemanla 
başlayan bir Batılılaşma sürecine ışık tutabilir. Bu nedenle Hızır Ağa kimdir? 
Sorusunun daha net cevaplarını bulmak zorundayız. Bu nedenle incelemeğe gerek 
duyulan Hızır Ağa hakkında bize aktarılan bilgilerin ne derece doğru olduğunun da 
yeniden sorgulanması lazımdır. Gerçekten Hızır Ağa hakkında başka bilgiler yok 
mudur? Bu konuda yeni araştırmalar yapılmış mıdır, yapılmışsa nelerdir? 
Bilinmeyen bilgiler arasında Hızır Ağa’nın ne zaman doğduğunu yaklaşık olarak 
tespit etmek bile önemlidir. Çünkü ansiklopedilerde Hızır Ağa için yakıştırılan 
“Lale devri bestekârı” sayılabilir mi, sorusunun cevabı burada yatmaktadır. Aynı 
şekilde ölüm tarihi de bilinmeyenler arasındadır. Ve diğer merak edilen sorular: 
Hızır Ağa’nın icat ettiği makamların günümüze gelişi nasıl olmuştur? Kaynaklarda 
anılan besteleri hangilerdir? Hızır Ağa’ya keman öğreten kişi veya kişiler kimdir? 
Sarayın müzik okulunda keman dersleri verilmiş midir? Verilmişse ne zaman 
başlamıştır ve Hızır Ağa’nın öğrencileri olmuş mudur? Hızır Ağa’nın eserinin en 
eski nüshası ve yazıldığı tarih hakkındaki tartışmalardan hangisi doğrudur? Müzik 
terosiyle ilgili bilinen eseri minyatürlü müydü, minyatürsüz mü? Neden kimse 
eserin minyatürlü olduğunu açıkça söyleyememiştir? Sazname adı verilen 
minyatürleri gerçekte nasıl değerlendirmek gerekir? Hızır Ağa’nın eseri müzik 
nazariyatı olarak kendi dönemine ışık tutmada ne kadar gerçekçidir? Bu bildirinin 
amacı Hızır Ağa’nın hayatı ve eseri hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmak, 
tanburi ve kemani olup olmadığını sorgulamak, ortaya çıkan yeni gerçeklerden 
hareketle söylenenleri yeniden ele almak olacaktır. Bu araştırma Türk müziğinin 
batıya açıldığı zamanın başlangıcını yeniden masaya yatıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hızır Ağa, Batılılaşma, Mızıka-yı Humayun. 

                                                 
 Yrd. Doç. Dr., İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji.  
e-posta: www.recepuslu@yahoo.com 
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Türklerin Viyana’daki yenilgilerinden sonra dünyaya açılmaları, tanınmaları, 
yeniden itibar kazanmanın sırlarını öğrenme çabaları Batılılaşma ile 
özdeşleşmiştir. Batılılaşma Türkler için bir ütopya, Aristo’nun “ide”leri gibi bir 
ideal olmuştur. Nitekim Batılılaşma konusunda bir çok makale ve kitap yazılmış, 
incelemeler yapılmış, nasıl olması gerektiği hakkında çeşitli görüşler ortaya 
atılmıştır. Bu bakımdan “Batılılaşma” önemlidir.  

Türk tarihçilerine göre siyaseten Batılılaşma 1839 Tanzimat fermanıyla 
başlamıştır. Elbette bu genel kabuldur. Türk Müziği tarihçilerine göre ise Türk 
müziğinde Batılılaşma 1827’de Muzıka-yı Humayun’un kurulmasıyla 
başlamıştır. Dikkat edilirse bu tarih Tanzimat fermanından on yıl öncedir. Bu 
tarihin esas alınmasının sebebi, mehter dışında Avrupa tarzı bir bando teşkilinin 
devletin zirvesinde gerekliliğinin hissedilmesi ve uygulamasını göstermesidir. 
Bu konuda mehterin 1780’lerden itibaren Avrupa’nın müzik kapısı Viyana’da 
yasaklanması da etkili olmuş olabilir.  

Batılılaşma konusunun Türk müziğine yansımasını Türk müziği tarihçileri 
nasıl değerlendirmeliler? Bir müzik tarihçisi gözüyle bu sorunun cevabı üç 
açıdan incelenebilir: Birincisi: Müzikal yenilikler, ikincisi: formlarda yenilikler, 
üçüncüsü: çalgılar yönünden yenilikler. Burada “yenilik” yerine “etkileşim” de 
denebilir. Türk müziği tarihlerine baktığımızda genellikle Batılılaşmanın 
başlangıcı olarak Muzika-i Humayun’un (1827) kuruluşuyla özdeşleştirilmesi, 
Batı müziği eğitiminin başlaması olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Devletin böyle bir tercihi elbette Geleneksel Türk müziğinin ikinci planda 
görülmesine neden olmuştur. Bütün bunlara rağmen şu da söylenebilir: 
Batılılaşma düşüncesinin ardında biraz da dünya ile barışık olma çabası vardır. 
Atatürkün dediği gibi “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”un ortak noktalarından biri 
kültür birliği, kültür komşuluğudur. 

Geleneksel Türk müziği açısından incelemeye başlandığında ortaya çıkan 
önemli sorulardan biri: Acaba Batı müziğinin Osmanlı devleti içinde programa 
alınmasından önce Türk müziğinde bir Batılılaşma çabası olmuş mudur? 
Olmuşsa nasıl olmuştur? Bir ülkede geleneksel müzikte değişimin izlerini ancak 
ya çalgılardan, ya formlardan veya müzikal ritimlerden takip edebiliriz. Bu 
nedenle Türk müziğinde Batılılaşmanın izlerini de bu etmenlerden birinde 
aramalıyız. Nitekim günümüzde de Batı müziğinin simge sazlarından biri olan 
kemanın sonradan Türk müziğine girdiği kabul edilmektedir. Acaba keman 
Türk müziğinde yerini ne zaman almıştır? Bu nedenle ben bu bildiride son 
günlerde üzerinde çalıştığım Kemani Hızır Ağa araştırmasını yaparken 
karşılaştığım ve başlıkta belirttiğim konuyla ilgili tespitlerden ve bulgulardan 
söz edeceğim.  

Hızır Ağa üzerinde daha önce Suphi Ezgi, Haydar Sanal, Yılmaz Öztuna, M. 
Nazmi Özalp, Yavuz Daloğlu incelemelerde bulunmuşlardır. İlk dört 
araştırmacının araştırmalarında yer alan bilgiler birbirinin aynıdır. Suphi Ezgi, 
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bilgi veren ilk kişi oluşu; Yılmaz Öztuna, ansiklopedisinde yer veren ilk 
ansiklopedist oluşu; Haydar Sanal, mehter müziği ve notalar üzerindeki 
tespitleri gibi nedenlerle önemlidirler. Yavuz Daloğlu ise, Hızır Ağa’nın müzik 
teorisi eseri üzerinde çalışmasıyla önemlidir. Hızır Ağa hakkında benim 
kaynaklarıyla birlikte cevaplarını aradığım sorular ise: Hızır Ağa, söylenildiği 
gibi Lale devri bestekârı mıdır? Öyleyse Esad Efendi’nin kitabında niçin yer 
almamıştır? Yoksa yaşadığı zaman dilimi yanlış mı tahmin ediliyor? Hızır Ağa 
hangi yıllar arasında yaşamış ve ölmüştür? Hızır Ağa nasıl bir kemanidir? 
Kemandan başka bir çalgı biliyor muydu? Bilmiyorsa daha önce Sarayda 
görülmeyen bir “kemani” kadrosuna nasıl girdi? Müzikte özellikle kemanda 
hocaları kimlerdi? Mehterle ilişkisi ne düzeydedir? Mehterbaşı olmuş mudur? 
Sakallı musahipler arasına katılmış mıdır? Kimleri yetiştirmiş olabilir? 
Eserlerinin sayısı kaç tanedir?  

İşte bu soruların cevaplarını ararken önce araştırmalar, ardından kaynaklar 
tarandı. Araştırmaların hemen hepsinde Hızır Ağa hakkında yazılanlar önce 
Suphi Ezgi’nin, daha sonra Haydar Sanal’ın ve Yılmaz Öztuna’nın verdiği 
bilgilere dayanıyor. Daima yazılarında bir temkin görülen Suphi Ezgi’nin 
yazdıklarına Haydar Sanal ve ardından Yılmaz Öztuna bazı küçük ilavelerde 
bulunmuş. Bu ilavelerin bir kısmı kaynakları yanlış anlamaktan, bir kısmı ise 
tahminlerden oluştuğu için hatalar içeriyor. Bu hatalar ilk bakışta görülmediği 
için de hatalı bilgiler M. N. Özalp’ten başlayarak pek çok araştırmacının 
yazılarında tekrarlanmıştır. İşte bu hatalı bilgileri ayıklamak, bazı sorulara 
cevap aramak için giriştiğim araştırmanın bir kısmını sizinle bu bildiride 
paylaşıyorum. Diğer taraftan bazı araştırmalarda yapılmış bazı tahminlerin 
kaynaklarla desteklenmediği hâlde, kaynaklar incelendiğinde doğrulanabildiğini 
görebiliyoruz. 

Öncelikle Kemanî Hızır Ağa hakkında yeni bulunan bilgileri özetlemek 
gerekirse, bu yeni bilgiler arasında “Hızır Ağa’nın 1720 ile 1796 arasında 
yaşadığı, birçok araştırmada belirtildiği gibi Lale devri bestekârı olmadığı ve 
olamayacağı, çünkü bu sırada öğrenci olduğu Enderun’da müzik eğitimi 
gördüğü, hanende değil sazende olduğu, 1740’larda mezun olduğunda önce 
tanburi iken daha sonra kemani olduğu, bu saz değişikliğinin Saray sazendeleri 
arasındaki bir kadro sıkıntısından doğan mecburiyetten olduğu, kemanda hocası 
ve aynı zamanda arkadaşı olan Ama Corci olabileceği, besteleri 1796’dan 
sonraki bir tarihteki ölümünden 40 yıl gibi çok kısa bir süre sonra hamparsum 
müzik yazısıyla kaydedildiği”ni söyleyebilirim. Konu hakkında çalışmaya 
devam ediyorum. 

Peki şimdi gelelim bu konunun Batılılaşmayla ne ilgisi var? Avrupa’da Türk 
müziğinin etkilerinin görülmesinin ardında iki sebep öngörülmektedir: Birinci 
Sebep (1): Avrupa asilzadelerinin eğlendirmek için yapılan bazı bestelerde 
Türkleri temsil etmek için ve Viyana yenilgisini hatırlatmak için XVIII. 
yüzyılın başlarında müziklerinde Türk müziği çalgılarını kullanmaya 
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başladıkları; İkinci Sebep (2): yüzyılın ortalarına gelirken, 1720’lerden itibaren 
Avrupaya giden elçilerin Avrupa saraylarındaki etkileri daha uygar bir Türk 
imajının doğmasına, böylece öncelikle giyimde ve ev süslemelerinde görülen 
Türk etkisi müzikte de kendini göstermiştir. XVIII. yüzyıl ortalarındaki Avrupa 
bestelerinde Türk ara sıra alay edilen kişi olmakla birlikte artık haşmetli Türk, 
elbetle mehteri hatırlatan çalgılar ve melodilerle yer almaya başlamıştır. İşte 
tam bu sırada Hızır Ağa’da mehterbaşı olmuş, mehter besteleri yapmıştır. Onun 
bestelerinin Avrupa bestekârlarını etkileyip etkilemediğini Haydar Sanal da 
merak etmiş, karşılaştırmalar yapmış ama bu konuda “Evet, Hızır Ağa’nın şu 
bestesi Avrupa müziğini etkilemiştir.” denecek bir bulguya rastlayamamıştır. 
Bu birazda Türk müziği cahili olan Batı müziği bestecilerinin dar alanda 
kalmalarından kaynaklanmaktadır. Bahsettiğimiz yıllar 1750’li yıllardır, Hızır 
Ağa bu sıralarda Keman’a geçiş yapmıştır.  

Keman çalgısının Türk müziğinde görülüşünün seyrine de bir bakalım. 
Keman hakkında bilgi veren hemen hemen her araştırmada ilk defa Kanuni 
Sultan Süleyman’ın veziri İbrahim Paşa tarafından XVI. yüzyılın başında 
kullanıldığından söz edilir. Bu bilgi biraz üstü kapalı olarak ifade edilir. 
Ardından kemani Ama Corci ve Hızır Ağa’dan bahsedilir. Hâlbuki keman 
tarihini yazan Avrupalılar, kemanın XVI. yüzyıldan sonlarında gelişmeye 
başladığını mükemmel şeklini XVII. yüzyılın sonlarına doğru İtalyan ve 
Almanlar tarafından yapıldığını yazarlar. Bu durum bize İbrahim Paşa’nın Batı 
kemanını çalmış olabileceği fikrine temkinli yaklaşılması gerektiğini 
göstermektedir. Geriye XVIII. yüzyıl başlarında adından söz edilen Ama 
Corci’nin Türk müziği tarihinde adından ilk söz edilen kemani olması kalır. 
Ama Corci daha 1740’larda yazılan kitaplarda kemani olarak anılır. Sarayda 
henüz kemani kadrosu yoktur. 1750’lerde mehterbaşı olan Hızır Ağa ise henüz 
daha Ağa olmamış, çavuş rütbesindedir, Ağa olması için saraydaki kadroya 
alınması gerekir. Ama saray sazende kadroları, özellikle tamburi kadroları 
doludur. İşte sonunda çözüm bulunmuş, XVIII. yüzyılın başından beri 
kahvelerde özellikle Rum müzisyenler tarafından kemanla Türk müziği 
yapılmaktaydı, yüzyılın ortalarına doğru iyiden iyiye hem müzikal açıdan hem 
de icrası ve tekniği açısından gelişmiş olan kemanın saraya sokulması 
gerekmişti. Önerinin kimden geldiğinin tespit etmek zordur, ama Hızır Ağa’nın 
veya hamilerinin padişahı ikna etmiş olması gerekir. Zaten bir sazende olan 
Hızır Ağa, Kemani Ama Corci’den dersler alarak Kemanı öğrenmiş veya 
geliştirmiş, saray sazendeleri arasına katılmış, saraydaki Ağa’lık rütbesini de 
böylece almış olmalıdır. Bunun daha önce 1720’lerde Avrupa’ya giden 
Yirmisekiz Mehmet Çelebi gibi diğer Avrupa elçilerinin getirdikleri keman 
hediyeleriyle desteklemek de mümkündür. Yani Enderun’un müzik kısmında 
Avrupa’dan gelen Kemanı gören Hızır Ağa’nın heveslenerek az çok bu sazı 
çalmaya başladığını, daha sonra Ama Corci’nin elinde ustalaştığını söylemek de 
mümkündür. Her ne olursa olsun Kemani Hızır Ağa, sarayın ilk kemani 
kadrosundaki müzisyen olmalıdır.  
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Osmanlılarda Batılılaşma kararından önce gelenekte ve kurumlarda yenilik 
yapmak kararı alınmış, ama muhalif siyasi ve askerî çevreler buna müsaade 
etmemişti. İleri sürülen ve denenen ilk Batılılaşma Batı müziği çalgılarıyla Türk 
müziği icra etme denemeleri olmuştur. Böylece keman, ve hatta klarnet Sarayın 
Türk müziği kadrosunda yerini almıştır. Fakat bu yeterli olmamış ve nihayet 
devleti yönetenler değişim konusundaki ısrarlarını devam ettirerek, ancak 
1800’den sonra, önce müzikteki gelişmeyi yeniden değerlendirdiler; 1826’da 
Muzıka-yı Humayun’u kurdular. Baktılar ki bu başarıldı, daha sonra 1839’da 
Tanzimat Fermanı’nı yayınladılar.  

Buraya kadar yazdıklarımızın sonucunu özetlersek, olaya bütüncül 
baktığımızda Türk müziğinde Batılılaşmanın tarihini acaba Muzika-yı 
Humayun’un kurulduğu 1826 ile mi başlatmalı; yoksa Türk müziği çalgısı 
olmayan Keman’ın 1750’lerde Kemani Hızır Ağa’nın öncülüğünde Sarayın icra 
heyetine kabul edilerek Türk müziğine girmesiyle mi başlatmalı diye düşünmek 
gerekir. Bu tarihi her ne kadar biraz daha geriye çekmek mümkünse de, 1750-
1800 yılları, aynı zamanda Avrupa’da klasik müziğin zirvede olduğu ve “Klasik 
müzik dönemi” olarak adlandırılan zaman dilimidir. Bu nedenle Osmanlı 
Sarayı’nda bir kemanı kadrosuna ilk atananlardan biri olan Kemani Hızır Ağa 
aynı zamanda sarayda Türk müziğinin Batılılaşmasında sembol kişilerden 
biridir. 
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TÜRK MÜZİK DERS PROGRAMLARI VE BATILILAŞMA, 
KÜRESELLEŞME, KÜLTÜREL KİMLİK, 

“YURTTA SULH, DÜNYADA SULH” 

UZ, Abdullah 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

 

ÖZET 

Bugünkü küreselleşme süreci Rönesans’la başlamış, sanayinin gelişmesiyle 
hızlanmış, sonraki gelişmelerle başat duruma gelmiştir. Günümüzde, insanlık 
tarihinde ilk kez toplumlar küresel ölçekte ilişkiler kurmaktadırlar. 

Küreselleşmenin bir yüzünü tek bir dünya hâline gelme eğilimi oluştururken, 
diğer yüzünü farklılaşmanın yükselişi ve parçalanma oluşturmaktadır. 

Kültürel küreselleşmenin yerel kültürler için hem olumlu hem de olumsuz 
yanları vardır. 

Ulus olarak toplum ve devlet, ulusal kimliğin dayanağını oluşturur. Sanayi 
toplumunun insanları yerlerinden etmesi kimlik sorununu ortaya çıkarmıştır. 
Ulusal kimlik sorunu, küreselleşme koşullarında daha da önem kazanmıştır. 

Günümüzde yeni kimlik kalıpları ortaya çıkmıştır ve insanlar artık birden 
fazla kimliğe sahip olabilmektedirler. 

Bu gelişmeler, müziksel köy hâline gelen dünyanın her bucağından 
müziklerin paylaşılabilir olmasını sağlamış; müzik alanına çoklu-kültürel 
müzik/müzik eğitimi anlayışı olarak yansımıştır. Sonucunda müziksel kimlik 
sorunu gündeme gelmiştir. 

Küreselleşmeye karşı tepki olarak müziksel kimlik kapsamında yerel 
müzikler giderek önem kazanmakta; ancak bu gelişmeler müzik programlarına 
yeterince yansımamaktadır. 

Küresel olumsuzluklara karşı koymanın en iyi yolu, küresel bir bilinç ve 
küresel çapta örgütlenmekten geçmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik ders programları, batılılaşma, küreselleşme, 
kültürel kimlik, müziksel kimlik. 

ABSTRACT 

Today’s globalization process begun with the Renaissance accelerated due to 
improvement of industry and became dominant with the following 
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improvements. Today, communities make contacts in global size first time in 
humanity history.  

While becoming as one world is forming a dimension of globalization, rising 
of differentiation and disintegration forms the other dimension of globalization. 

Cultural globalization has both positive and negative aspects for local 
cultures.  

As nation community and state, forms the support of national identity. Due 
to Industrial community set apart the people from their places brought out the 
identity problem. National identity problem has come into more prominence in 
the globalization conditions. 

Today, new identity moulds has occurred and people can have more than one 
identity.  

These improvements provided the music to be shared from the every district 
of the world that had become musical village; reflected to the music field as 
multi-cultural music/music education mentality. As a result of this, the problem 
of musical identity has come into question. 

As a reaction against the globalization local music are coming into question 
increasingly in the content of musical identity; but these improvements doesn’t 
reflect to the music programs.  

The best way to oppose global negativity is global consciousness and to be 
organized in global scale. 

Key Words: Curriculum of music lessons, westernization, globalization, 
cultural identification, musical identification. 

Küreselleşme, Uluslaşma, Ulusal Kimlik, Çokkültürlülük 

Bu bölümün hazırlanışında, büyük ölçüde Cevat Özyurt’un, Küreselleşme 
Sürecinde Kimlik ve Farklılaşma (Özyurt, 2005) adlı kitabından yararlanılmıştır. 

Küreselleşme 

Küreselleşme teriminin bilimsel literatürdeki kullanımı oldukça yenidir. 
1960’larda kullanılıp, 1990’larda moda bir terim hâline geldi. 

Bu kavramın sosyal bilimlerde 1980’lerde ortaya çıkmasının sosyolojik 
nedenleri 1945 sonrası süreçteki yoğunlaşmadır: BM’nin kurulması, NATO ve 
Varşova Paktı, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, uluslarüstü 
organizasyonlar, uzay çalışmaları, sanayinin bir sonucu olarak risklerin 
küreselleşmesi, 1968 gençlik hareketi, 1989 Doğu Bloğu’nun çöküşü, sermaye 
akışının hızlanması, uydu yayıncılığı ve Internet’in gelişimiyle sınırların 
kültürel açıdan geçirgen hâle gelmesiyle birlikte yeni kimlik mekanlarının 
oluşması. (Özellikle kültüre temellendirilmeden, ulusal sınırlarla 
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sınırlandırılmadan insanlara ulaşabilen uydu yayınları çok önemlidir.) (King, 
1999; 48) 

Küreselleşme bir dünya bilinci olarak düşünüldüğünde en azından 
Hıristiyanlık ve İslam gibi dünya dinlerinin ortaya çıkışı kadar eskidir. 

Bugünkü, insanların ve toplumların küresel ölçekte ilişki kurmaları 
anlamındaki küreselleşme süreci Rönesans’la başlamış, sanayinin gelişmesiyle 
hızlanmış; sonraki teknolojik, ekonomik, toplumsal gelişmelerle başat duruma 
gelmiştir. Böylece insanlık tarihinde ilk kez insanların ve toplumların küresel 
ölçekte ilişkileri gerçeklik kazanmış olmaktadır. 

Bir dünya toplumunun oluştuğu söylenemez. Çünkü küreselleşmenin bir 
yüzünü tek bir dünya hâline gelme eğilimi oluştururken, diğer yüzünü 
parçalanma ve farklılaşmanın yükselişi oluşturmaktadır. Hatta tarihsel sürece 
bakıldığında, “... kültürel türdeşleşmeye doğru bir gidişten çok, tam tersine bir 
gidişten, kültürel farklılaşmaya ve kültürel karmaşıklığa doğru bir yönelimden” 
(King, 1998; 34) söz edilebilir. 

Küreselleşmenin sonuçlarını diyalektik bir süreç olarak değerlendirmek 
gerekir; küreselleşme ve yerelleştirme, homojenleşme ve farklılaşma, 
merkezileşme ve adem-i merkezileşme, çatışma ve çeşitlilik-melezlik 
birbirlerini dışlayan zıtlıklar değil, aynı anda birilikte yanyana vardırlar 
(Schroeder, 2005). Yani küreselleşme karşıtını da getirmiştir ve o yüzden 
küreselleşme yerine glocalization (küyerelleşme) terimleri önerilebilmektedir. 

Küreselleşmenin ulus devletlerdeki toplumsal bağları zayıflatması, bir 
yandan ulusüstü bir kimliğin oluşumuna katkıda bulunurken, diğer yandan 
paradoksal olarak yerel kimliklerin canlılık kazanmasına neden olmaktadır. 

Sonucunda çokkültürlülük ve çok etniklilik yaygınlaşmış, birey 
kurumsallaştırılmış ve bireycilik dünya çapında teşvik edilmiştir.  

Kültürel küreselleşmenin yerel kültürler için hem olumlu hem de olumsuz 
yanları bulunur. Olumlu yanları, tikel kültürlerin yayılması ve yeniden 
üretilmesinde yeni teknolojik araçlar sunmasıdır. Yani yerel kültürleri tümüyle 
yok ettiği görüşü çok doğru görünmemekte; değişerek de olsa varlıklarını 
sürdürmektedirler. Ancak uluslararası dolaşım hâlindeki kültürel ürünlerin % 
60’ının Amerikan kökenli olduğu da unutulmamalıdır.  

Ulus, Uluslaşma, Ulusal Kimlik, Çokkültürlülük 

Modern anlamda ulus düşüncesi ilk olarak16. yüzyıl İngilteresinde ortaya 
çıkmış; Amerikan ve Fransız devrimleriyle meşruluk kazanmıştır.  

Ulus devlette mutlak anlamda tek kültür olduğunu iddia etmek, bir bakıma 
ulus-devletin olanaksızlığı anlamına gelir. Çünkü tarihsel kültürel topluluklar 
hemen hemen bütün ulus-devletlerde vardır ve bunların ulus olarak 
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tanımlanması parçalanmaya yol açabilir. Kaldı ki “Ulusal toplumlarda tek bir 
kimlik yerine çeşitli kimliklerin hoşgörüyle karşılanması, kuşkusuz daha 
demokratik olurdu.” (Güvenç, 1994; 12) 

Ulus olarak toplum ve ulus olarak devlet, ulusal kimliğin dayanağını 
oluşturur. 

“Kimlik, toplumların ya da kişilerin kendileri hakkındaki imgelerinin 
toplamından oluşan bir kavramdır.” (Ünlü, 2007; 36) Bir başka tanımla, “kimlik, 
varlığın kendi kendisini tanımlamasıdır.” (Güvenç, 1994; 9) 

Tarım toplumunda insanlar, yaşamlarını çeşitli alt kültürlere sahip 
topluluklar içinde fazla değişime uğramadan kapalı bir toplum yapısıyla 
sürdürüyorlardı. “Töreler, gelenek, görenekler, kişilerin kimliğini belirliyordu.” 
(Güvenç, 1994; 5) Kimliğin gündeme gelmesini gerektirecek bir durum yoktu. 
Sanayi toplumunda ise malların ve emeğin dolaşımı insanları yerlerinden 
etmiştir ve kimlik sorunu ortaya çıkmıştır. Ulusal kimlik sorunu, bunun ve 
ulusal devlet yapılanmasının sonucu olarak gündeme gelmiş; küreselleşme 
koşullarında daha da önem kazanmıştır. 

Artık bütüncül bir kültürden değil, bir kültür mozayiğinden, yerel 
kültürlerden, dünya kültüründen söz edilmeye başlanmıştır. Bir taraftan yerel 
kültürel gelenekler keşfedilmekte, canlanmakta; diğer taraftan da kozmopolit 
yaşam biçimleri dünyanın dört bir yanında yaygınlık kazanmaktadır. Bu ikili 
süreç, ulusal kültürü tehdit eder olmuştur. Ulusallığın temel niteliklerinden olan 
kültürel bütünlük kaybolmaya yüz tutmuş ya da böyle bir kültürün ulaşılmak 
istenen siyasal bir amaçtan öteye geçmediği, tarihin hiçbir döneminde mutlak 
anlamda var olmadığı fark edilmiştir. 

Uluslar, elektronik, uydu, kitle iletişim yayıncılığının maliyetlerinin yerel 
yayıncılık yapmaya elverecek kadar ucuzlaması; ideolojilerin zayıflaması vb. 
nedenlerle sınırlarını kültürel akışlara karşı eskisi gibi, sıkı bir biçimde 
koruyamaz olmuşlardır. 

1980’lere kadar radyo ve TV yayıncılığına kamu yararı (ulusal yarar) ilkesi 
hakim olmuştur. 1980’lerden sonra kamu yararı yerini kârlılık ilkesine yani 
pazarın, serbest piyasanın koşullarına bırakmıştır.  

Bunun sonuçları şöyle sıralanabilir: 

1. Tüketim ve kitle kültürünün yayılması. 
2. Kültür Emperyalizmi Endişesi. 
3. Yaşam Tarzlarının Küreselleşmesi. 
4. Ulusal Kültür Ve Kimliğin Zayıflaması. 
5. Küresel Sorunlardan Haberdar Olma Ve Küresel Bilinç. 
6. Uzak Yerlerle Haberleşmenin Kolaylaşması İle Yeniden Yerelleşme. 
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7. Ulus Üstü Bölgesel Kimlikler. 
8. Küresel Kültür Çatışmaları. 

Günümüzde yeni kimlik kalıpları ortaya çıkmıştır ve insanlar artık birden 
fazla kimliğe sahip olabilmektedirler: Ulusal, bireysel, kültürel vb. kimlikler. 
İnsan aynı anda hem Türk hem Alman hem Orta Afrika kökenli bir müzik 
topluluğunun tüm dünyadaki hayranlarından biri hem de çevreci hareketin bir 
üyesi olabilmektedir. Ancak ulusal kimlik ana kimliktir. 

Modern ve post-modern kimlikler seçilir ve inşa edilir. Seçme olanağının 
artması kimliği kullanılıp atılan bir tüketim malı hâline dönüştürür. Bir bakıma 
kimlikler artık hiç tamamlanmamaktadır. “... Stuart Hall’un da söylediği gibi, 
insanlar çoklu-kültürel kimliklere sahiptirler. İnsanlar, yaşamları boyunca 
giderek daha çok kimlik edinmektedirler. Bu açıdan, kimlik inşası asla sona 
ermemektedir... Kimlikler asla tamamlanmazlar, asla bitirilmezler.” (King, 
1999; 34, 70) 

Modernleşmenin ve Batılılaşmanın ürünü olan ulusal kültürler, şimdi bir 
anlamda modernleşmenin ve Batılılaşmanın yeni sayılabilecek boyutunu ifade 
eden küreselleşme tarafından çokkültürlülük yönünde değişime uğratılmaktadır. 

Küreselleşen bir dünyada yaşamak kişinin kültürel özellikleri ve hakları 
konusunda yeni bir bilinç kazanmasını da beraberinde getirmiştir. Örneğin, 
Kuzey Amerika’da 1970 ile 1980’li yıllar arasında kendini Kızılderili olarak 
tanımlayan kişilerin sayısı 700,000’den 1.400.000’e yükselmiştir. (Schroeder, 
2005) 

Yerellikle evrensellik arasında hem bir diyalog hem de bir çatışma bulunur. 
Tikellikler farklılıklarını korumak için dışarıya kapanma eğilimine girebilir. Bu 
da dışarıda oluşan zenginlikten yoksun kalması ve sonunun başlangıcı anlamına 
gelir. 

Kültürlerin ve halkların arılığını koruma çabaları, yeni şiddet, 
hoşgörüsüzlük, aşağılama ve sömürü biçimlerini doğurabilmektedir. Batı bir 
anda kültürlerin/medeniyetlerin farklılığını, çokkültürlülüğün kaçınılmazlığını 
keşfetmiş gibidir. Çokkültürlülük anlayışı, farklılık talebinde bulunan 
kültürlerin toplumdan kopması biçiminde değil, toplumsal eşitliklerle kültürel 
farklılıkların bir arada yaşanması biçiminde düzenlenmelidir 

Her türlü kültürel alışverişin zararlı olduğu sonucuna varmak, kültürü 
insanlığın yapıcı bir öğesi olarak algılama ile bağdaşmaz. Yapıcı kültürel 
etkileşim kültürel farklılıkların ortadan kalkmasını değil, her etkileşimde 
yerelliklerin kendilerini yeniden kurgulaması sonucunu doğurur. Kültür yoksa 
“insan” yoktur. 

Kültürler ve topluluklar arası ilişkinin değerlerin ve birikimlerin 
aktarılmasında ve geliştirilmesindeki önemli katkıları dikkate alındığında, saf 
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kalmak ve korunma adına küresel ilişkinin uzağında kalmak, bir süre sonra 
ekonomik, siyasal ve kültürel rekabet gücünün kaybedilmesi ile sonuçlanır. 
Rekabet gücü zayıflayan toplulukların ise dışarıdan gelen istenmeyen etkiler 
karşısında uzun süre kendini koruması olanaksızdır. 

“Batı karşısında, özellikle de üçüncü dünya ülkelerinin ikilemli bir durumu 
vardır. Bir yandan kendi kültürel yapısını sahiplenmek öte yandan da Batıya 
benzemek, Batılılaşmak.” (Ünlü, 2007; 36) 

Bütün bunlar, müziksel kimlik ya da kültürel kimliğin müziksel boyutuna 
uyarlanabilir. 

Kimlik/Ulusal Kimlik ve Müziksel Kimlik ya da Kültürel Kimliğin 
Müziksel Boyutu 

Günümüzde hemen hemen bütün toplumlar, diğer toplumlara özgü müziksel 
kültürlerle giderek daha çok etkileşmeye başlamışlardır. “Son yirmi yılda, ders 
kitapları ve eğitimsel malzemeler, müzik eğitiminde kültürel çeşitlilik 
konusuyla daha çok ilgilenmeye başlamışlardır. Ayrıca, çeşitli kurumsal 
düzeylerden politik emir ve öneriler, öğretim programında kültürler arası 
etkileşimli eğitimin geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadırlar.” (Renee, 
2004; 308)  

Bunun da etkisiyle, müzik türleri arasındaki hiyerarşi anlayışı büyük ölçüde 
terkedilmiş; döngüsel olarak hiyerarşi anlayışının terk edilmesi etkileşimi 
yoğunlaştırmıştır. Bütün bunların sonucunda çoklu-kültürel müzik anlayışı 
yaygınlaşmış; dünyada müzik eğitimcileri, müzik eğitimi sürecinde giderek 
çoklu-kültürel müzik eğitimi (multi-cultural education) anlayışına 
yönelmişlerdir.  

Bu durum, uluslararası müzik eğitimi örgütü ISME’nin (International 
Society for Music Education) çalışmalarına ve kongrelerine yansımış ve çoklu-
kültürel eğitim, temel konulardan birisi olmuştur.  

 ISME’nin vizyonunu ve misyonunu yansıtan bir konu başlığının (PRİME: 
Projects and Resources Internationally in Music Education=Müzik Eğitiminde 
Uluslararası Projeler ve Kaynaklar) şemsiyesi altında birleştirilen projelerin 
aşağıdaki genel amaçlarının çoklu-kültürel müzik eğitimine hizmet edeceği 
açıktır: 

1. Dünyanın diğer kültürlerinin müzikleri ile ilgili anlayış ve değerin 
geliştirilmesi ve yükseltilmesi için bir miktar pratik kaynaklar yaratmak. 

2. Kültürler arası değişim süreçlerini, dünyanın yararına sunabilecek müzik 
eğitimcilerinden başlatmak ve teşvik etmek. 
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3. Müzik öğretimi, öğrenimi için ve genç öğrencilerle profesyonel müzik 
uzmanlarının alış-verişini kolaylaştırmak için sürdürülebilir örnek modeller 
yaratmak. 

4. Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili bilgilerin serbest değişimini geliştirecek 
ve birleştirecek bir dünya kültürler arası ağ (network) yaratmak. 

ISME’nin kongrelerinde, özellikle 2002’de Norveç-Bergen’de yapılan 
toplantıda pek çok sunum bu konuyu işlemiştir. Konu, çoğunlukla küreselleşme 
ve yerellik özellikle Batı müzik kültürü dışındaki müzik kültürleri kapsamında 
ele alınmıştır. (Uz, 2002) 

Bergen kongresinden bazı konu başlıkları ve görüşler şöyledir (2002 
Proceedings CD’sinden aktarılmışlardır.): 

 “Küreselleşme, Yerelleşme ve Kültürel Yenilenme” (Bildiri: John 
Drummond) (Müziksel kültürler çeşitli etkilerin sonucudur ve melezdir. Statik 
değildir; değişim sürmektedir. Değişim, olumsuzlukların (bozulma, çürüme) 
yanında olumlulukları da içermektedir.) 

 “Çocukların Serbest Oyunlarındaki Çoklu-kültürel Müziğin Bütünleşmesi”  

“Müzik Eğitimi Alanı Öğretim Üyelerinin Çoklu-kültürel-Çoklu Etnik 
Müzik Öğretmeni Eğitimi Hakkındaki Algılamaları” 

“Kültürel Sınırları Geçmek-Dikenli Tellerden Kaçınmak-Kurtulmak”.) 

“Müzik Aracılığıyla Kültür Üzerinden İnsanlık Deneyimini Paylaşmak” 
(Panel) (Açıklamada Sri Lanka’da Asya Çoklu-Kültürel Müzik Festivali’nin 
düzenlendiği belirtilmektedir.) 

“Diğeri Kimdir?” (Panel) (Kültürel çeşitlilik ve çoklu-kültürelizm vb.) 

“Küreselleşmeye Karşı Yerelleşme: Avustralya Sanat Müziği ve Müzik 
Eğitimindeki Eğilim” (Komisyon oturumu). 

“Müzik Eğitiminde Küreselleşme-Yerelleşme Sorunu Nasıl Çözülür?”  

Bütün bu gelişmelerin sonucunda “dünya müziği” (world music) kavramı 
doğmuştur. Hollanda Rotterdam’da, Portekiz’de bu adı taşıyan bir merkez 
bulunmaktadır: World Music Center (Schippers, 2000 ve Internet’ten) 

Çoklu-kültürel eğitim yaklaşımının çağdaş eğitim, çağdaş sanat eğitimi 
anlayışı açısından da doğru bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Tek boyutlu 
eğitim, aşırı uzmanlaşma çağdaş eğitim anlayışına aykırıdır. Ayrıca çağdaş 
sanatın ve sanat eğitiminin temelinin yaratıcılık olduğu; yaratıcılığın temelinin 
de zengin, çok boyutlu etkileşim ve birikim; her tür değişim ve etkileşime 
açıklık olduğu söylenebilir.  

Çoklu-kültürel eğitim, çağdaş toplumda kaçınılmaz olduğu söylenebilecek, 
çağdaş müzik eğitimi anlayışına uygun bir eğitim yaklaşımıdır. Ancak bu 
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yaklaşım, müziksel kimlik sorununu gündeme getirebilecektir. O yüzden 
müziksel kimliğin korunması konusu göz ardı edilmeden dengeli bir uygulama 
yapılmalıdır. Bu yapılmadığında müziklerin giderek tek tipleşmesi olasılığı 
vardır ve böyle bir durumda çoklu-kültürel eğitimin dayanağı kalmayacaktır. 

Bütün bu gelişmeler, doğal olarak müziksel kimlik sorununu gündeme 
getirmiştir. 

Müziksel Kimlik Sorunu 

Kültürün önemli bir öğesi olarak müzik, bir insanın kimliğini tanımlayan 
ögelerden biridir. Her ülke kendi müziksel kültürüyle büyük gurur duyar. Son 
birkaç on yılda müziksel köy hâline gelen dünyanın her bucağından müziklerin 
paylaşılabilir olması gerçekleşmiştir. Ancak sonucunda bir milletin müziksel 
kimliği istila tehdidi altına girmiştir. (Chrispo, 2004; 312)  

“Müzik kimliklerine pasaport gerekmediği, insanlarımızın beğeni kültürünün 
sınıflandırılmayacağı ve sınırlandırılamayacağı, üzerinde önemle durulması 
gereken olgulardır.” (Alpagut, 2008) Başka müzikleri duymamış [müzisyenlerin 
oluşturduğu/yaptığı] müziğin kalmadığı söylenebilir. Günümüzde müzikler artık 
müziklerin karışımıdır.(King; 1999; 60) 

Türk müziği ile ilgili bir tanım da bu yaklaşımın örneği gibidir: “Türk 
müziği, tarihi süreç içindeki coğrafi-sosyal/kültürel-ekonomik etkileşimlerin, 
edinimlerin (seslerin) bütünüdür.” (Budak, 2000; 199) 

ISME toplantılarında sıkça dile getirilen konulardan biri de müziksel kimlik 
konusudur. 

Müziksel Kimlikle İlgili İki Konu Başlığı Örneği 

“Müzikler Birleştiğinde: Japonya’da Bir Olay İncelemesi. (Japonya 
örneğiyle küresel köyde ulusal kimlik ve kültürel mirasın ne olacağı konusu 
tartışılmaktadır.) (Yusa, 2000; 64)  

“Afrikalı Kimliğini Koruyan Bir Vurmalı Çalgı Parçası Yaratmak” (Mereku, 
2002) 

Türkiye’deki duruma kısaca bakmak gerekirse, Türkiye Cumhuriyeti, 
çokkültürlü Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası üzerine kurulmuştur.  

Her kalkınan toplumda, düzen ve dengelerin yani kültürün değişmesine 
paralel olarak, kimlik bunalımları, kimlik arama çabaları görüldüğü ve çağdaş 
olabilmek için ulus olmak gerektiği, 1920’lerde Türk toplumunun henüz ulus 
olmadığı (Belki ilk kez Türk ulusu doğdu) düşünülürse (Güvenç, 1994; 9, 12) 
günümüze kadar uzanan ve içinde müziğin de olduğu bütün alanlara yansıyan 
kimlik sorunu ve tartışmaları daha iyi anlaşılır. 

Bunlara karşın, Osmanlı döneminde başlayan uluslaşma süreci Cumhuriyet 
döneminde hızlanıp yoğunlaşarak büyük ölçüde niteliksel dönüşüme ulaşmıştır. 
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Bu kapsamda “tam bağımsızlık” hedeflenmiş ve uluslaşma içerikli, “kültürel 
devrim” olarak nitelenebilecek reformlar gerçekleştirilmiştir.  

Öte yandan, Osmanlı mirası ve savaşın yıkıntıları üzerine kurulan ülkenin, 
kalkınma, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma sorunu vardır. Bunun o günün 
koşullarında ağırlıklı olarak çağdaş uygarlıkta ileri olan Batı gözetilerek 
çözülebileceğine inanılmaktadır. Bu ikilem günümüze kadar sürmüştür. Süreç, 
günümüzde küreselleşmenin etkisiyle yeni boyutlar kazanmıştır.  

Doğal olarak bu durumun eğitime, müzik eğitimine yansımaları olmuştur. 
Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde müziğe evrimci bir yaklaşımla bakılmakta; 
çoksesli müziğin en gelişmiş müzik olduğu düşünülerek, çoksesliliğin 
benimsetilmesi, yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Müzik ve müzik eğitimine, 
değişimin göstergesi ve önemli bir öğesi olarak görüldüğü için özel bir önem 
verilmiştir. Ulusal kimliğin bir öğesi olarak ulusal “çağdaş” müzik yaratılması 
hedeflenmiştir. Bu anlayış, zaman zaman toplumsal değişimlerin yansımasıyla 
sınırlı olarak değişmiş; özellikle son dönemlerde küreselleşmenin yoğun 
etkisiyle ciddi değişikliklere uğramış olmakla birlikte hâlâ varlığını 
sürdürmektedir.  

Konu bundan sonraki bölümde, değişimi yansıttığı düşünülen ders 
programları boyutuyla ele alınmıştır. 

 Müzik Ders Programlarında Kimlik 

Bu bölümde, konuyu daha iyi yansıtacakları düşünülerek, yalnızca genel 
müzik eğitimi programları ele alınmıştır. 

Genel müzik eğitiminde, 1929 yılında Kız Enstitüsü programından 
başlayarak müzik dersi konulmuştur. Bu yıllarda çıkan müzik programlarında, 
daha önce açıklanan nedenlerle ve xenocentric [el/yabancı merkezcilik] bir 
yaklaşımla Batı müziği temel alınmıştır. Ancak doğal olarak ulusalcı 
yaklaşımlar da vardır. Örneğin, 1936’da çıkan İlkokul Müzik Dersi 
programında, (Kültür Bakanlığı) bir cümlelik hedef cümlesi şöyle bitiyor: 
“...yurduna ve milletine bağlı bir Türk vatandaşı yetiştirmek maksadına 
yardımcı olmaları.” “Direktifler” başlığı altında ise, “Müzik dersleri çocuklara... 
Türk topluluğunun birbirine bağlı fertleri olduklarını hissettirecektir.” Müzik 
dersleriyle doğrudan ilgili olmayan bu yönelimlerin Türkiye ulusal 
kültürüne/kimliğine katkıda bulunacağı açıktır. “Şarkıların Vasıfları” başlığı 
altında “milli şarkılar” maddesi bulunmaktadır. Bu yeni uluslaşma sürecine 
giren bir ülke için beklenen bir yaklaşımdır. Öte yandan Prensipler bölümünde 
aynen “Müzik öğretiminin temelini Garp musikisi meydana getirmekle beraber 
güfteleri münasip olmak veya okul isteğine uygun gelecek yeni güfteler koymak 
şartile halk şarkıları da söyletilecektir.” ifadesi bulunmakta ve öğretimde majör 
sistemi esas alınmaktadır. Burada aslında genç cumhuriyetin iki ana hedefi olan 
“uluslaşma” ve “uygarlık düzeyinin üstüne çıkma” ikileminin yarattığı 
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çelişkinin ortaya çıktığı söylenebilir. Bu durum gelişmekte olan ülkelerde sıkça 
rastlanan bir durumdur.  

1948 İlkokul Programı’nın amaçlar kısmında müzik biraz daha ön plana 
çıkmıştır: “Toplumumuzun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmesinin bilim ve 
teknik ile birlikte Güzel Sanatlar yoluyla sağlanabileceği ve millî ruhumuzun 
ancak çok sesli bir müzik anlayışı içinde benliğinden birşey kaybetmeksizin 
gerekli gelişmeleri gösterebileceği gerçeğine dayanan ve ilk, orta öğretimde 
birbirini tamamlayarak bir bütün teşkil eden müzik kültürünü ilkokul çevresi ve 
imkânları içinde gerçekleştirmek ve öğrenciyi, bu kültürünü orta öğretim 
merhalesinde geliştirebilecek bilgilerle teçhiz etmektir. Çok sesli müzik eğitimi 
için kabul edilmiş olan sistem bir sekizliği oniki eşit parçaya bölen ve Systeme 
tempere adiyle bilinen sistemdir.” (“Tampere sistem”=“eşit yedirimli aralıklar 
sistemi” teriminin, Fransızca yazılışı ile kullanılması ilginçtir.) 1929 
Programı’ndaki gibi Prensipler başlığı altında “müzik öğretiminin temelini Batı 
müziğinin oluşturduğu”ndan söz edilmekte, “... sözleri uygun olmak şartiyle 
halk türküleri de öğretilecektir” denebilmektedir. Açıklamalar bölümünde 
“Müzik, milleti bir bütün hâlinde tutan sosyal bağlardan biridir. Bu sebeple 
ilkokulda çocuğun söylemesine müsait ulusal marşlar, şarkılar, türküler ve 
çocuk tekerlemelerine gereken yer verilmelidir.” denmektedir. Türk halk müziği, 
tampere sisteme uydurulması şart koşularak ön plana çıkarılmıştır. Hatta halk 
çalgısı olan bağlamadan yararlanılması önerilmektedir. Anlaşılmaz biçimde ve 
nedeni açıklanmadan, mandolin, akordeon ve ağız armonikasının “faydalı 
olmadıkları” gerekçesiyle eğitimde kullanılmamaları yönünde bir sınırlandırma 
getirilmektedir. Kısaca söylemek gerekirse, çelişkili biçimde, Batı müziği ve 
çokseslilik doğrultusunda değişim sağlanarak ulusal bütünlüğün, kimliğin 
yaratılması hedeflenmektedir.  

1957 Lise Müfredat Programı’nda ulusalcı ve açıkça sınırlandırıcı unsurlara 
rastlanmamaktadır; ancak konuların hemen hemen tümü Batı müziği üzerine 
kurulmuştur. Yalnızca bir madde ile Türk müzik türleri hakkında bilgi ve örnek 
verilmesi istenmektedir. Bu program, Türkiye’nin 1950’den sonra büyük ölçüde 
Batı’ya bağlanmasının yansıması ve ulusal kimlik yaratma hedefinden sapma 
olarak değerlendirilebilir ve programın xenocentric unsurlar taşıdığı söylenebilir.  

1968 İlkokul Programı ile bu program göz önüne alınarak hazırlandığı 
anlaşılan Orta Dereceli Okulların Birinci Devre Sınıfları (Ortaokul) ve 2. Devre 
(Lise) 1. Sınıf Müzik Programı’nda daha farklı yaklaşımlar benimsenmiştir. Bu 
programların amaçlarında “milli evrensel müzik sanatı ürünlerini tanıtmak ve 
sevdirmek” ifadesiyle dengeli bir tutum izlenmektedir. “Yakından uzağa” ilkesi 
belirlenmiş ve bununla ilgili olarak, açıklamalarda, konularda Türk halk müziği 
ön plana çıkarılmıştır. Bu yaklaşımın, eğitimciler, yöneticiler ve özellikle müzik 
öğretmenlerince Batı müziğinin temel alındığı önceki döneme tepki olarak 
algılanması nedeniyle, bir dönem Türk halk müziği ağırlıklı bir 
ulusalcılık/ethnocentrizm yaşanmıştır. Bu gelişme, dünyada küreselleşmenin 
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gelişmesiyle yerel kültürlerin/kimliklerin varlıklarını ortaya koymalarına 
koşuttur. Yeni çıkan “arabesk müzik” gibi eğitimci, “aydın” çevrelerce “yoz” 
olarak adlandırılan müziklerin Türk müziğinin ihmali sonucu ortaya çıktığı öne 
sürülmüş ve uygulamada çoğunlukla halk müziği öğretilmiştir. Bu tutum, 1971 
Programı’nda, “Piyasada yaygın olan geçici bunalım müziklerinin ve hafif 
müzik topluluklarının, okullarda da aynı biçimde etkinlikte bulunmalarına izin 
verilmemelidir. Bunların okullarımıza getirdiği dağarcık, müzik zevki ve 
anlayışı, müzik yapma tarzı ve giderek hayat görüşü eğitsel olmaktan uzaktır. 
Bu nedenle, elektro çalgılara okul müzik çalışmaları içinde yer verilmemelidir” 
biçimindeki bir ifadeyle açıkça sınırlandırma getirerek yer almıştır.  

Askerî yönetimin ve muhafazakar hükümetlerin egemen olduğu koşullarda 
hazırlanan 1986 Ortaokul ve Lise Müzik Dersi Öğretim Programı (Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı), önceki programlara tepki niteliği taşıyan ve 
ethnocentric/milliyetçi unsurların en yoğun olduğu programdır. Daha önce en 
çok ihmal edilen geleneksel Türk sanat müziği önemli bir yer kaplamıştır. 
Amaçlar bölümünün toplam dokuz maddesinden dördünde “millî müziğimizin 
teknik özelliklerini ve değerlerini yeterince kavramak...”, “Millî birlik ve 
bütünlüğümüzün temel unsurlarından olan İstiklal Marşımızın en iyi şekilde 
öğrenilmesi....”, “Millî duyguları geliştirici ve bütünlüğü pekiştirici marşlar, 
hamasi okul şarkı ve türküleri....”, “millî müziğimizin tarihi.....” gibi ifadelerle 
milli müzik kavramı geçmektedir. Bütün sınıfların programlarına “millî müzik” 
konusu ayrıca konmuştur. Bu konu, her sınıfta Türk müziği çalgı, makam, usul, 
tür gibi alt konularıyla birlikte oldukça ayrıntılı biçimde yer almıştır. Genel 
anlamda müzik kavramı hemen hemen hiç kullanılmamış; onun yerine Türk ve 
Batı müziği kavramları birlikte yer almışlardır. Yani Türk müziği konusu 
“garantiye alınmıştır”. Ayrıca militarist eğilimi ağır basan bir müzik türü olan 
marşlara, amaçlar, açıklamalar ve konularda değinilerek özel bir önem 
verilmiştir. Kısacası bütün programda Türk müziği konusu büyük bir yer 
kaplamakta; öğrencinin başka müzikleri tanımasına pek olanak 
bırakılmamaktadır. Özetle benmerkezci bir kimlik ve müzik kimliği 
oluşturulması hedeflenmiştir. 

Küreselciliğin etkilerinin yoğunlaştığı sonraki yıllarda bunların fazla 
geçerliliği kalmayacaktır. 

1991 Lise ve Dengi Okullar Seçmeli Müzik Dersi Programı (Millî Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu), 1986 Programıyla aynı yaklaşımdadır. 
Çoğu kavramlar bile aynıdır. Ancak fazla ayrıntıya inilmemiş ve Batı müziği 
konuları Türk müziği konularının yanına biraz daha fazlaca serpiştirilmiştir.  

1994’te Bloom’un taksonomisini temel alan, “davranış mühendisliği” 
anlayışıyla oldukça ayrıntılı olarak hazırlanan “İlköğretim Kurumları Müzik 
Dersi Öğretim Programı” (İlkokul+ortaokul programı) yürürlüğe girmiştir. 
Program, “Genel Amaçlar”ıyla, dengeli bir sentezci yaklaşımla yola çıkmış gibi 
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görünmekte ve önceki programdan daha az ulusal müzikten söz etmektedir. 
Programın 44 maddelik “Genel Amaçlar”ından yalnızca iki tanesi ulusal 
müzikle ilgilidir. Daha sonraki amaçlar, üniteler ve konularda, çoğu cümle 
başlarına “müziğimizde” sözcüğü eklenerek, nesnel fiziksel konulara bile 
benmerkezci yaklaşılmıştır. Örneğin bazı ünite başlıkları şöyledir: 
“Müziğimizde Hız”, “Müziğimizde Gürlük”, “Müziğimizde Ses”. Bazı 
cümlelerin başlarına da “ülkemizde” sözcüğü eklenerek konu benmerkezci bir 
yaklaşımla sınırlandırılmıştır. 6. sınıfta ayrı bir “Ülkemizde Müzik” ünitesi 
olmasına karşın, “Dünyada Müzik” ünitesinin başına da “Ülkemizde” sözcüğü 
eklenmiştir. Diğer Türk devlet, toplum ve topluluklarının müziklerine ayrıca 
ağırlık ve önem verilmiş; bu konu amaçlarda, konularda kapsanmış, ayrıca bir 
ünite olarak ele alınmıştır.  

Programda, ulusal kimlikle ilgili olarak çelişkili amaçlar vardır: “Ulusal 
birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi 
kolaylaştıran bir şarkı dağarcığına sahip olabilme.” Genel Amaçlar (s. 11-12) 
(Ulusal birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren dağarcık, dünya ile 
bütünleştirmeyebilir.) Nitekim belki bunun uzantısı olarak çelişki, örnek 
işlenişte de (s. 42-44) sürmektedir: Ünite başlığı şöyledir: “Müziğimizde Ezgi, 
Biçim”. Örnek İşleniş’te öğretilen şarkı “Postacı”. Bilindiği gibi Postacı yapı 
olarak “müziğimiz” deyemeyeceğimiz öğeler içeren Batı müziği tarzında bir 
şarkıdır. Bir başka örnek: “Şarkılarımızın Tonal Etkileri” (s. 123) konusunda 
çelişkili olarak "şarkılarımız" sözcüğü kullanılmıştır. Eğer kastedilen Türk 
müziği ise, bu tür müzikler tonal değillerdir. Tonal etkilerin Batı’dan uyarlama 
şarkılarla öğretilmesi daha uygun olacaktır. 

Ortaöğretim Programı’nda da tutarsızlıklar sürmektedir: “Amaçlar”da, Batı 
müziği ve millî müziğimiz ayrımıyla iki kategoriyi birbirinden tümüyle 
ayrıymış gibi gösterilmekte; Batı müziğini “biz”in karşısına koymaktadır. Yani 
açıkça etnosentirist bir tutum sergilemektedir. Kaldı ki Batı müziği 
adlandırması pek doğru olmayan bir adlandırmadır; bazı çıkmazlara yol açabilir. 
Erkin’in Köçekçe’si ya da daha doğudaki Japon bir bestecinin eseri nereye 
konacaktır? Onun yerine “uluslararası sanat müziği” adlandırmasının daha az 
yanlış içerdiği söylenebilir. 

Ayrıntılı incelenememekle birlikte genel bir görünüm olarak 2006’da 
hazırlanıp, 2007’de değişiklik yapılan İlköğretim Müzik (1-8. sınıflar) Dersi 
Öğretim Programı’nda müziksel kimlik konusunda daha dengeli bir tutum 
izlendiği söylenebilir. 

Programların bu yapılarına karşın ulusalcı/benmerkezci öğeler, ağırlıklı 
olarak küreselleşme yüzünden fazla etkili olamamış; toplumda uluslararası 
etkileşimin damgasını taşıyan popüler müzikler daha çok yaygınlaşmışlardır. 

Özetle söylemek gerekirse, müzikte evrimci-hiyerarşik anlayış giderek terk 
edilerek, müzik türleriyle ilgili eski ayrımcı tutumlardan giderek vazgeçilmekte; 
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küreselleşmeye karşı tepki olarak müziksel kimlik kapsamında yerel müzikler 
önem kazanmakta; ancak bu gelişmeler müzik programlarına yeterince ve 
sağlıklı biçimde yansımamakta, yansıyan kadarıyla başta küreselleşme olmak 
üzere çeşitli nedenlerle yeterince etkili olamamaktadırlar. 

SONUÇ 

Günümüz Türkiyesi’nde, küreselleşme, pazarın, giderek etkinleşen, 
yaygınlaşan kitle iletişim araçlarının etkisiyle her geçen gün daha başat duruma 
gelmekte; müziksel kimliğin oluşumunda, okulun, programların, hatta diğer 
toplumsallaşma etkenleri olan ailenin, arkadaşlık gruplarının etkisini giderek 
azaltmaktadır. 

Bütün bunlar göz önüne alınarak, insanlara onları diğer müzik türlerine 
kapatacak bir benmerkezciliğe düşmeden ve küreselleşmenin ulusal/yerel 
müziksel kimlik ya da kimlikleri yok etmesine izin vermeden, geleneksel 
müziklere ağırlık veren bir anlayışla, Türkiye’deki ve dünyadaki bütün müzik 
türlerine açık, zengin, çoklu-kültürel müziksel çevreyle etkileşebilme olanağı 
sağlanmalıdır. Bunu yaparken ne kadar çok toplumsallaşma etkeninden 
yararlanılırsa ve öğrenciye ne kadar küçük yaşta ulaşılırsa o kadar başarılı 
olunur.  

Bu kapsamda, geleneksel müziklerin öğelerinin çeşitli biçimlerde özgürce 
yaratma aracı olarak kullanılması çalışmaları, anlaşılması zor olan çağdaş 
müziğin, öğrenciler tarafından anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Sürekli Batı 
müziği eğitimi alanlar bu çalışmalarda başarılı olamamaktadırlar. (Murao, 
Tsubono, 2000) Böylece yerel müzikler küreselleşmenin olumsuz etkilerinin 
tehdidinden de kurtulabilir ve müziksel kimliğin temel öğesi olabilirler. Bu tür 
uygulamalar geleneksel müziklerin “yozlaşması, bozulması” olarak 
değerlendirilmemeledir. Bu müziklerin geleneksel yapısı ayrıca korunabilir, dar 
bir çevrede yaşatılabilir. Geleneksel müziklerin aynen korunarak kitlesel 
biçimde yaşatılamayacağı ortadadır.  

Dünyadaki farklı milletler, kültürler, etnik grupları birbirinden ayıran zaman 
zaman savaşmalarına yol açan temel etkenlerden biri benmerkezciliktir. 
Benmerkezcilik, kültürel etkileşimi, iletişimi sınırlandırması nedeniyle 
toplumların gelişimini de olumsuz biçimde etkilemektedir. Aynı zamanda 
benmerkezcilik, başarısı zengin çevre etkileşimine bağlı olan, sanatın-sanat 
eğitiminin temeli yaratıcılığın da sınırlayıcısıdır.  

Barışçı insan yetiştirmenin önemli engellerinden benmerkezciliğin asıl 
kaynağı ulusalcılıktır. Ulusalcılık mutlak, tek tip bir yapı olarak ele 
alınmamalıdır. “Çeşitli kimliklerin bir arada, barış içinde varlığını sürdürmesi, 
kimlik sorununun uzun vadeli çözümü olarak önerilebilir. Demokratik 
toplumlar bu yönde yol almaya çalışıyorlar. (Birlik içinde çeşitlilik, çeşitlilik 
içinde birlik hedefi.)” (Güvenç, 1994; 13) 
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 Günümüzde çoğulculuk, kültürel globalizm eğilimi giderek artmaktadır. 
Milletler, kültürler, etnik gruplar arasındaki etkileşimler artan biçimde 
yoğunlaşmaktadır. Benmerkezciliğe karşı, pekçok ülkede geliştirilen 
çözümlerden biri uluslararası eğitim, uluslararası anlayış için eğitim, global 
eğitim, çoklu-kültürel eğitim gibi programlardır. Bunun yanında eğitimin 
benmerkezci unsurlardan arındırılması; bütün insanları, toplum ve toplulukları, 
kültürleri eşit kabul eden, savaşlara, yerel ve kültürel önyargılara karşı çıkan 
yeni ve evrensel ahlak kurallarını içeren eğitim programlarının geliştirilmesi, 
uygulanması gerekmektedir.  

Öğrencilerin, diğer kültürlere karşı derin saygı tutumu geliştirmeleri ve yeni 
davranışlar edinmeye sürekli açık olmaları; öğretmenlerin öğrencilerine, dünya 
gezegeni üzerindeki kültürel farklılıkları değerlendirme ve anlama yeteneği 
geliştirecek hayat görüşü vermeleri beklenir.  

Bütün bu gelişmelerin, diğer kültürlere ve bu kültürlerin müziklerine olumlu 
tutum geliştireceği; insanları iletişime/etkileşime açık duruma getirdiği ölçüde 
ve sürece “Yurtta sulh ve dünyada sulh”a katkıda bulunacağı söylenebilir. Bu 
kapsamda müzik eğitimi programlarının içeriği önem kazanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, çözümü, 
1930’lardan göstermişti: “Dünya vatandaşları haset, açgözlülük ve kinden 
uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir” (Başgöz, Wilson, 1968; 241). 

Küresel olumsuzluklara karşı koymanın en iyi yolu, küresel bir bilinç ve 
küresel çapta örgütlenmekten geçmektedir. 
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GELENEKSEL MÜZİĞİMİZİN İNSAN SAĞLIĞI  
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE MÜZİKLE TEDAVİ 

 ÜNAL, Funda Sevilay 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Müzik insanın yaşamının her döneminde iç içe olduğu bir olgudur. İşitme 
yeteneği kazanıldığı andan itibaren yaşama giren müzik, ana kucağında, beşikte, 
evde, sokakta, okulda, taşıt araçlarında radyo televizyonlarda, sinema ve 
tiyatrolarda, konser salonlarında, tören ve toplantılarda insanın yanı başında yer 
alır- onu etkiler. Fark edilmese bile yaşamın bir parçasıdır, doğal bir unsurdur. 

Müzik evrensel bir fenomendir. Dil, din, ırk, cinsiyet ve millet kavramı 
olmadan, her yaştan ve kültürden insana hitap eder. Hayatımızın içine 
girdiğinde, bir şekilde duygularımızı, düşünce ve davranışlarımızı olumlu yada 
olumsuz şekilde etkiler. 

Türklerde müzik çok çeşitli amaçlar için kullanılmış, yeri geldiğinde güç 
veren, yeri geldiğinde sakinleştiren, yeri geldiğinde tedavi eden ve topluluklarda 
birlik duygusunu artıran bir özellik olmuştur. 

Bir müzik eserinin aynı kişi üzerinde farklı zamanlarda, farklı etkilere sahip 
olduğu bilimsel bir tespittir. Yani “müziğin oluşturduğu fiziksel tepki, çevresel 
faktörler, kişinin duygu-durum-zaman ve mekan gibi kavramlardan etkilenir ve 
bunlara bağlı olarak ta değişiklik gösterir” gerçeği kabul edilirse; uygun 
yöntemler ve doğru uygulayıcılarla “müzikle tedavi-terapi” dikkatle izlenmesi 
ve üstünde durulması gereken bir konudur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, sağlık, terapi. 

ABSTRACT 

Musical Therapy and Positive Effects of our Traditional Music 

Music is a concept that has a considerable importance in every phase of our 
life. From the day we gain our hearing ability, music enters into our life, stands 
beside and affects us while we are in our mother’s arms, in the cradle, at home, 
on the street, at school, in the car; we hear it on the radio, on TV, in movies, in 
theatres, at the concert halls, in meetings or ceremonies. Even if we don’t 
realize it, it’s a part of our life, as a part of the nature. 

Music is a universal phenomenon. It addresses to everyone regardless of 
your language, religion, race, sex, nationality, age or culture. As it enters into 
our life, somehow it affects our emotions, thoughts and actions in a positive or 
negative manner. 
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Turks have used music for various reasons: sometimes to get stronger, 
sometimes to be calmer, sometimes to heal and most importantly, for unity of 
people.  

It’s a scientific fact that a musical piece affects a person in different ways at 
different times. So accepting the fact that “physical reactions created by the 
music are effected by the conditions we are in–emotions, time and space–and 
vary according to these factors”, we should give careful attention to musical 
therapy by using appropriate means and the right treatment.  

Key Words: Music, health, therapy. 

--- 

Seslerin insan üzerindeki etkisi, ilk çağlardan bu yana bilinen bir gerçektir. 
Bu konuda ilk sistemli fikri ileri sürenlerin yaklaşık 2500 yıl önce Yunanlı 
Pythagoras ve Çinli filozof Konfüçyüs olduğunu biliyoruz. Bu filozoflar, 
seslerin insan duyguları üzerindeki etkisinden bahsetmişlerdir. Yine Yunan 
filozofu Eflatun da insan ruhunun müzikle dinlendirilmesi gerektiğini 
savunmuştur. (1) (www.koprudergisi.com) 

İnsan sadece bedenden oluşmaz. Hem bedeni hem de ruhu olan sosyal bir 
varlıktır. Dolayısıyla bir insanın sağlıklı olması hem bedenen hem ruhen hem de 
sosyal açıdan sağlıklı olması demektir. Dünya sağlık örgütünün kuruluş 
yasasında yer alan açıklamada Sağlık şu şekilde tanımlanmıştır: “Sağlık sadece 
hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil, bedenen-ruhen ve sosyal 
bakımdan tam bir iyilik hâlidir.” (2) (Örter, 2005; 22) 

İşte müzik de evrensel bir fenomen olup, tüm insanlık tarihinde olduğu gibi, 
günümüzde de birçoğumuz için yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olmuş; dil, 
din, ırk, cinsiyet ve millet kavramı olmadan her yaştan ve her kültürden insana 
hitap edebilen ve tüm sanat dalları içinde kişileri özellikle duygusal açıdan 
etkileyebilen, tesir gücü en etkili bir sanat dalı olarak yerini almıştır. 

Kaynaklar ilkel toplumlarda müziği yapan müzisyenin, aynı zamanda tedavi 
edici özellikleri olduğuna inanılan hekim ve dini törenlerin vazgeçilmez bir 
unsuru olduğunu göstermektedir. Müzisyenler, dini duyguların 
kuvvetlendirilmesinde olduğu kadar; insanları gerek ritim-müzik ve dansla vecd 
hâline getirerek; gerekse bunlar yardımıyla bir hipnoz hâli oluşturarak 
etkilemişler ve kitlelere zaman zaman yön vermişlerdir. 

Zamanla modern hekimliğin ortaya çıkması, teşhis ve tedavi metodlarının 
ilmi temellere oturması ve tedavi metodlarının daha belirginlik kazanması, 
yavaş yavaş büyücü- şaman hekimlerini sahneden silmiştir. Fakat onların 
kullandıkları yöntemler tamamen terk edilmemiş, bilakis modern tıpla müzik iç 
içe bir önem ve anlam kazanarak tedavide kullanılmış ve hâlen de 
kullanılmaktadır. ( 3) (Ak, 1997; 3) 
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MÖ III. yüzyıla kadar öne çıkan 3 çeşit tedavi ediciden bahsedilir. Büyücü, 
rahip ve hekim… Her ne kadar bilinen tarihin ilk kabileleri ruhlarla meşgul 
olsalar bile, bu üç tedavi edicinin izni olmaksızın hareket etmiyorlardı. Kötü 
ruhların hastalık etkeni olduğuna inanıyorlardı ama tedavinin de ancak bu 
konuda bilgili kişiler tarafından yapılabileceğini düşünüyorlardı. Bunun için 
hastalıkların tedavisi için gereken ilaç-su ve otlar ancak sihirbaz hekim 
tarafından kullanılabiliyordu. Yine bu hekimlerin uygun gördüğü ritim, müzik 
ve dansla kötü ruhlar uzaklaştırılmaya çalıştırılıyordu. Bu manada şimdiki 
reçete sistemine benzer bir sistem uygulanıyordu.Monoton bir ritim eşliğinde 
kötü ruhun hareketlerine göre hızlı, yavaş, sert veya yumuşak melodiler ile ikna 
ve etki edici sözlerden oluşan şarkılar- o zamanki müzikle tedavinin aslını teşkil 
ediyordu.( 4) (Ak, 1997) 

Orta Asya Türklerinde –İslam medeniyetinde– Selçuklu ve Osmanlılarda 
müziğin insan sağlığına etkisi ve müzikle tedavinin önemi anlaşılmış, ve birçok 
kişi, bilim adamı bu konuda çalışmalar, deneyler yapmış; özellikle musikinin 
diğer bilimlerle ilişkilerini araştırıp- ortaya koymuştur. 

İslam medeniyeti tarihinde özellikle tasavvuf ekolü mensupları musiki ile 
önemli ölçüde ilgilenmiş, ruhsal yönden faydasına inanmış ve bunu 
savunmuşlardır. ( 5) (www.somuncubaba.com) 

Bu araştırmaları yapan en önemli isimler: Gevrekzade Hasan Efendi (17. 
yy.), Ebu Nasr Farabi (870-950), İbn-i Sina (980-1037), Şuuri Hasan Efendi 
(ölümü 1693), Zekeriya Er Razi (854-932), Yakup El Kındi (801-865)’dir. 

Tarihsel geçmişte müziğin insan sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgili bazı 
örnekler vermek gerekirse: 

Önemli İslam bilginlerinden Yakup El Kındi’nin komşularından biri eli açık 
bir tüccarmış ve bütün işlerini oğlu idare edermiş. Ancak bu komşu Kındiyi 
sevmez ve daima onunla dalga geçermiş. Bir gün tacirin oğlu çok hastalanmış 
ve bitkisel hayata girmiş. Bu arada tacirin bütün işleri bozulmuş, hesaplar 
birbirine karışır olmuş.Gencin tedavisi için başvurmadık kapı kalmamış ve deva 
bulunamamış. Sonunda bilge ve filozof olan Kındi ye başvurulmuş. Kındi 
tacirin kendisi hakkındaki olumsuz düşüncelerine rağmen tedavi talebini kabul 
etmiş, hastayı görüp-nabız yoklamış ve musikide hünerli birkaç öğrencisini 
çağırmış. Bu kişiler bilhassa ud çalmakla mahirlermiş ve insanı hem mahzun 
eden, hem de ruhlara kuvvet veren nağmeleri biliyorlarmış. Kendi öğrencilerine 
ne çalacaklarını söylemiş ve hastanın sürekli olarak nabzını tutmuş. İlerleyen 
dakikalarda hastanın nabzı artmış, nefesi canlanmış ve kımıldayıp babasıyla 
yavaşça konuşmaya bile başlamış. Fakat bir müddet sonra hasta eski hâline geri 
dönmüş. Kındi “hasta son gayretini göstermiştir, fazlasına imkân yok, ömrü 
tamamdır.” demiş. (6) (Ak,1997) 

Dünyaca ünlü Türk bilgini Farabî de müziğin insan bedenine ve ruhuna 
etkilerini incelemiş, ve bu arada da kanun sazını icat etmiştir. Musiki biliminde, 
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musiki icrasında, tıpta, astronomide ve fizik biliminde engin bir birikime sahip 
olan Farabi, bu bilimlerin her biriyle ilişkisini araştırmış, musikinin güldürme, 
ağlatma ve uyutma etkilerini ortaya çıkarmıştır. Musiki-ul Kebir adlı eserinde 
ise makamların psikolojik etkilerini bir cetvel hâlinde göstermiştir. Hatta 
makamların günün hangi saatinde insanlara iyi geleceğini, etkili olacağını 
belirtmiştir. (7) (Yiğitbaş, 1972) 

Farabi’nin kitabındaki Türk Müziği makamlarından oluşan bu örneklerin 
bazılarını vermek gerekirse: 

Rast makamı: İnsana neşe ve huzur duygusu verir. Güneş 2 mızrak boyu 
yükselince iyi gelir. 

Rehavî Makamı: İnsana sonsuzluk düşüncesi verir. İmsak vaktinde etkilidir. 
Hüseynî Makamı: Barış ve sakinlik verir. Sabahleyin etkilidir. 
Uşşak Makamı: Gülme duygusu verir.Öğle vakti etkilidir. 
Isfahan Makamı: Hareket kabiliyeti ve güven hissi verir.Gün batarken 

etkilidir. 
Hicaz Makamı: Tevazu ve alçak gönüllülük uyandırır.İkindi vakti etkilidir. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ama en çarpıcı örnek de sanırım bu 
gün dahi camilerde ezan okunurken, o vakte uygun makamı tercih etme 
geleneğinin devam etmesidir. Sabah vaktinde saba, öğle uşşak, ikindi de hicaz, 
akşam ırak ya da segâh, yatsıda ise rast ve benzeri makamlarda ezan 
okunmasıdır. 

Türk İslam tarihinin büyük isimlerinden İbn-i Sina da musikinin insan 
bedenine olan etkisini incelemiş, sık sık Farabi’ye başvurmuş, müzik ve 
notaların insanın ruh hâlindeki iniş ve çıkışları temsil ettiğini tespit etmiştir. 
Ona göre müziği bize hoş gösteren işitme gücümüz değil, o besteden çeşitli 
telkinler çıkaran idrak yeteneğimizdir, yani müziğin bizde uyandırdığı duygudur. 
(8) (Musık-i İbn-i Sina, 2004) 

1693’te öldüğü bilinen Osmanlı şair hekimlerinden Şuuri Hasan Efendi de 
Tadil-i Emcize adlı eserinde, musikimizdeki makamların insanlar üzerindeki 
etkisinden bahsetmiş (9) (Ünal, 1998) hatta daha da özgülleştirerek; 

Âlimler üzerinde, Rast makamı ve benzerleri, 

Yöneticiler üzerinde, Isfahan makamı ve benzerleri, 

Dervişler için, Hicaz makamı ve benzerleri, 

Sufiler içinse, Rehavi makamı ve benzerleri etkili olur demiştir. Ayrıca Şuuri 
kitabında, müzik bilmeyen hekimin, tanı ve tedavide başarılı olamayacağını öne 
sürmüştür. (10) (Uygun, 237-240). 

III. Selim zamanında hekimbaşılık yapan Gevrekzade Hasan Efendi 
tarafından yazılan Necidet’ül Fikriye ve Tedbir-i Veladet’ül Bikriyye adlı iki 
eserde de, özellikle makamların hangi hastalıklara iyi geldiği yazılmıştır: 
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Rast Makamı: Felçle birlikte gelen hastalıklara etkilidir, 
Isfahan Makamı: Zihin açıklığı verir, ateşli hastalıklardan korur. 
Zirefgend Makamı: Felç, sırt ve eklem ağrılarında iyidir. 
Zengile Makamı: Kalp hastalıkları ve mide yanmalarında etkilidir. 
Hicaz Makamı: İdrar zorluğunda kullanılır. 
Uşşak Makamı: Çocuklarda ferahlık yaratır, yetişkinlerde ayak ağrılarında 

etkilidir. 
Neva Makamı: Kötü fikirleri, sakinlik veren duygulara dönüştüren bir 

makamdır. 

Müziğin insan sağlığı üzerindeki etkilerini perçinlemek için tarihsel birkaç 
örnek de verebiliriz: 

Kanunî Sultan Süleyman’a 1. Francoise bir bölük müzisyen grubu hediye 
etmiştir. Karakterindeki sertliğin, müziğin bağışladığı etki ile yumuşadığını 
gören Kanuni bu durum karşısında endişe duyduğu için, müzisyenlerin hepsini 
geri göndermiştir. (11) (İ. Francoise) 

Ayrıca Büyük İskender müzikten çok etkilenirmiş. Hatta bir gün Antijenid 
ileTemate adındaki iki meşhur flütçü, savaş ve mücadele için bestelenmiş 
şarkıları flütleriyle çalmaya başlamışlardır. Bu çalınan müzik İskender’ in 
kahramanlık duygularını ve doğal olarak kan dökücülüğünü şiddetlendirmiş. 
Sonra bu hareketlerinden dolayı müthiş bir cezaya da uğrayabileceklerini 
anlayan müzisyenler, hemen nağmeyi değiştirip, insanın hiddetini giderebilecek 
bazı güzel ve hoş parçalar çalarak, İskender’in tehlikeli olabilecek şiddetini 
teskin etmeyi başarmışlardır. ( 12) (Colombe, 35) 

İşte bu tarihsel süreçte, müzikten etkilenme ve müzikle tedavi konusu 
önemini hiç yitirmemiş ve Türk-İslam medeniyetinde müzikle tedavi hasta 
haneleri kurulmuştur.  

Kısaca bundan bahsetmek gerekirse, Nurettin Zengin’in 1154 yılında Şam’ı 
almasından sonra inşa edilen hasta hanede akıl ve ruh hastaları için ayrı bir yer 
yapılmıştır ve tedavide müzikten yararlanılmıştır… Amasya Darüşşifası ya da 
Bimarhanesi, ki burası bütün dünyada akıl hastalarının müzik ve su sesiyle 
iyileştirildiği ilk yerdir… Kayseri Gevrek Nesibe Tıp Medresesi, Divriği Ulu 
Camii ve Darüşşifası, Süleymaniye Tıp Medresesi ve Şifa hanesi, Fatih 
Darüşşifası, Edirne II. Beyazıt Darüşşifası ve Enderun Hasta hanesini 
sayabiliriz….Özellikle Edirne II. Beyazıt Darüşşifası Mimar Hayrettin’in 
eseridir ve bu hastahanenin akustiği, özellikle müzik tedavi yapılacağı 
düşünülerek yapılmıştır. Hatta 1653 yılında Edirne’yi ziyaret eden Evliya 
Çelebi buradan bahsetmiştir. Seyahatnamesinde Darüşşifada özellikle akıl 
hastaları için sümbül,lale, reyhan gibi çiçeklerin kokularından yararlanmanın 
yanı sıra, hastalara rahatsızlıklarına göre keklik, sülün, güvercin, ördek eti 
yediriliyor ve keman, santur, ud, ney gibi enstrüman çalan sazendelerle, şarkı 
söyleyenler, yani hanendeler görev yapıyordu. 
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Müzik terapi ya da müzikle tedavi metodlarının uygulaması ilk olarak II. 
Dünya savaşından sonra müzik araştırmaları merkezinde ve Walter Reed 
hapishanesinin bir bölümünde başlamıştır. Yakın tarihte ise müzikle tedaviyi 
kliniğe ilk sokmak isteyenlerden bir, tanınmış nörolog Pinell’dir. 1789’da 
Fransa da Pinell’e ihtilal komitesi tarafından 50 akıl hastası teslim edilmiş ve 
Pinell’de bu kişilerde moral tedavisi için müziği kullanmış ve komiteye bunun 
yararlarını gösterip müziğin resmen tedavi amaçlı kullanılmasını sağlamıştır. 

1920’de ise Amerika’da Dr. Van De Wall, Penissilvanya ve Newyork 
eyaletlerinin hastahane ve hapishanelerinde müziğin insan ruhu üzerindeki 
etkilerini araştırmış, insan üzerindeki yatıştırıcı ya da tetikleyici etkisini 
bilimsel deneylerle ispatlamıştır. 

Altshuler adında doktor, 1947 den beri müzikle tedaviyi Michigan Devlet 
hasta hanesinde program içine sokmuş ve daha sonra bu tedavi yöntemlerini 
birçok doktor, değişik hasta hanelerde program içine alıp kullanmıştır. 

İnsanların hayatlarındaki faktörler ruh hâllerinde etkili oluyor… Müzik de 
bu faktörlerden biridir. Doğru müzik tercihiyle insanın kendisini iyi 
hissetmesini sağlayan müzik, bu noktada önem kazanır. (13) 
(www.maksimum.com) 

Son olarak müzikle tedavinin tanımına ve uygulama alanlarına değinmek 
istiyorum. 

Müzikal seslerin ve melodilerin fizyolojik, psikolojik etkilerini, çeşitli ruhsal 
bozukluklara göre ayarlamak suretiyle uygulanan tedavi şekline “ müzik terapi” 
diyoruz. (14) (Songar, 1978) 

Tıpta iyi bilinir ki bir tedavi, öncelikle iyi veri toplamayı gerektirir. Müzikle 
tedavide bu gereklidir. Önce kişiyi tanır ve sonra tedavi hedefleri ve 
kullanılacak nesneler belirlenir. Burada psikiyatr, psikolog, fizyoterapistler, 
öğretmenler, meşguliyet terapistleri, aileler ve doktorlar çalışır. Öncelikle 
uygulama ekibinin ve uygun ortamın oluşması sağlanır ve aşama aşama ilerlenir. 
(15) (Çoban, 2005; 253, 254) 

Bu aşamalarda kişiyi müzikle tedaviye sevk etme, ilk seans, değerlendirme, 
amaçlar, hedefler, gözlem, tedavi stratejileri, müzikle tedavi planı, planı 
uygulama ve sonlandırma vardır. Müzikle tedavinin alanına fiziksel ve ruhsal 
rahatsızlıkların gittiğini tekrar etmekte fayda var. Günümüzde bu tedavinin 
kullanıldığı alanlar başında şunlar gelmektedir: 

Çocuklarda, özellikle zekâ geriliği olanlarda, uyum yetenekleri ve 
motivasyon düzeylerinde dikkat problemleri ve hafıza bozukluğu olanlarda, 
hiperaktiflerde, öğrenme bozukluklarında, otistik rahatsızlıklarda, psikiyatri 
kökenli bazı hastalıklarda; özellikle depresyon, şizofreni,panik ataklar ve takıntı 
hastalıklarında, yeme bozukluklarında, madde bağımlısı olanlarda, yaşlılarda ve 
alzhamer hastalarında… 
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Öncelikle değişik testlerle müzikle tedavi uygulanacak kişinin müziğe ve 
sese karşı duyarlılığı ölçülür, zihinsel kapasitesine bakılır, işitme yoluyla 
öğrenmeye yatkınlığı değerlendirilir. Duyguları, düşünceleri ifade etme ve 
iletişim zorluğu varsa, uyum problemi varsa, bilinen tedavi yöntemleri yetersiz 
ve tehlikeliyse ve eldeki veriler müzikle tedavinin başarılı olacağını ortaya 
koyuyorsa tedavi başlar. 

Yine testler ve sorgulamayla en etkili müzik bulunur ve yetkili kişiler 
tarafından bu süreç gözlemlenir. 

Gözlemlemede hastanın müzikli çalışmaya ya da dinlemeye katılım derecesi, 
eğlenme,öğretilenin takip edilmesi, duygusal davranışlar, ödevlere dikkat etme, 
sosyal etkileşime girme, dil ve konuşma becerileri gibi konulara dikkat edilir. 
(16) (Çoban, 2005; 283) 

Tedavi boyunca uzmanların belirleyecekleri randevu zamanı, seansın süresi, 
tedavinin sınırlarını belirleme gibi başlıklar tedavinin başarısı için önemlidir. 
Ayrıca herhangi bir müzikle tedavi stratejisinin başarısı müziğe bağlı olduğu 
kadar,müzikle tedavi uzmanına da bağlıdır. Buna belirli bir felsefi yönelim, 
tedavi edicinin müzikal kabiliyeti, ve kendine has bir tedavi şekli 
oluşturabilmesi de etkendir. (17) (Çoban, 2005; 294) 

Sonuç olarak otonom sinir sistemimize etkisi ispatlanan müziğin kişiye göre 
anlamını; kişinin hayata ve olaylara bakışını etkileyen ve çocuklukta oluşan 
bilişsel şemalar, kültürel bakış açısı, müzik eğitimi ve eğilimi, duygusal 
yaşantılar ve geçmişteki deneyimler gibi bir dizi faktör oluşturur. Yani müzikal 
tepki, birçok işlevsel sürece bağlı olarak işleyen karmaşık bir olgudur. 

Bir müzik eserinin aynı kişi üzerinde farklı zamanlarda, farklı etkilere sebep 
olduğu bilimsel bir tespittir. Yani “müziğin oluşturduğu fiziksel tepki, çevresel 
faktörler, kişinin duygu durumu, zaman-mekan gibi kavramlardan etkilenir ve 
bunlara bağlı olarak ta değişiklik gösterir.” gerçeği kabul edilirse, uygun 
yöntemler ve doğru uygulayıcılarla “müzikle terapi” dikkatle izlenmesi gereken 
bir konudur.  

Bizi en sağlıklı ruh hâline taşıyacak, yalnızca kendimize özgün doğru müziği 
bulabilmemiz ve ruhumuzu onunla buluşturabilmemiz dileğiyle… 
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GELENEKLİ MÜZİKLERİN ARAŞTIRILMASINDA 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ  
İSTATİSTİKSEL ANALİZ YÖNTEMİ 

YALÇINKAYA, Begüm  
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ  

ÖZET 

21. yüzyılda hızla yayılarak farklı kullanım alanlarına giren bilgisayarın 
müzik gibi çeşitli ve bol verilere sahip bir alanda hatırı sayılır bir yerde olması 
doğaldır. Bu alanda; nota yazım ve ses işleme programları, eğitim ve öğretime 
yönelik programlar, bestecilik ve analiz programlarıyla, çeşitli amaçlara yönelik 
programlar ve birçok site başarılı hizmetler vermektedir. Bilgisayarla yapılan 
istatistiksel analizin sürekli gelişmesi ve tüm dünyada farklı müzik türlerinde 
uygulanmasıyla hız kazanan analiz deneyleri, Geleneksel Türk Sanat Müziği ve 
Geleneksel Türk Halk Müziği’nin analizinde de kullanılmaya başlanmıştır. Bu 
çalışmayla, özel ses sistemi, ritmik unsurları, eserleri, çalgıları ve icracılarıyla 
ulusal araştırmacılarımız yanında uluslararası araştırmacıların da ilgisini çeken 
gelenekli müzik türlerimiz üzerinde analizler yapmak isteyen araştırmacılara, 
“Bilgisayar Destekli İstatistiksel Analiz Yöntemi”nin örneklerle tanıtılması, 
araştırma sürecinde karşılaşılan zorluklar ile yöntemin getirdiği avantajların 
tartışılarak bu alana ilginin çekilmesi ve dolayısıyla gelenekli müziklerimizin 
gelecek kuşaklara sağlıklı aktarılarak yaşatılması ve korunması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Sanat Müziği, Geleneksel Türk Halk 
Müziği, bilgisayar, istatistik, analiz.  

ABSTRACT 

Computer Aided Statistical Analysis Method in Study of Traditional 
Musics 

It is quite natural that computers, which rapidly became widespread in 21th 
century and are used in various fields, have a significant role in field of music, 
which have various and abundant data. With note writing and voice processing 
programs, programs for education and teaching, composer and analysis 
programs, there are many sites which are prepared for various purposes. 
Analysis experiments that gained impetus with continuous development of 
computer-based statistical analysis and application of different music types in 
all over the world, were began to be used also in Traditional Turkish Art Music 
and Traditional Turkish Folk Music.The purpose of this study is to introduce 
“Computer Aided Statistical Analysis Method” with examples to researchers 
who want to make analysis on our traditional music types which, in addition to 
                                                 
 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi 
Anabilim Dalı.  
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national researchers, attract the attention of international researchers with 
special sound system, rhythmic elements, works, instruments and singers; to 
draw the attention to this field by discussing the difficulties in research process 
and the advantages of the method and thus to transfer our traditional music to 
future generations and keep it alive. 

Key Words: Traditional Turkish Art Music, Traditional Turkish Folk Music, 
computer, statistic, analysis. 

--- 

Kültürün estetik alanındaki sanatsal boyutu olan müzik, toplumun pek çok 
geleneğini-göreneğini, yaşayış biçimini ve zevklerini, sahip olduğu maddi ve 
manevi tüm değerlerini işitsel ve görsel olarak âdeta bir ayna gibi 
yansıtmaktadır. Müzik dünya platformunda ulusların kendi kültürel kimliklerini 
ifade edebilecekleri çok etkili bir araçtır (Yahya Kaçar, 2002; 189). 

Araştırmacılar, müziğin; zekâ ve yaratıcılığın buluştuğu, duygusal 
etkileşimlerle süslenen ve rastlantısal olarak meydana gelen işlemler bütünü 
olup olmadığı; üretilen eserlerin yapısının matematiksel olarak belli bir sistemi 
ne derecede takip ettiği; beğeni denilen duygunun görecelik ölçütlerinin neye 
göre ve nasıl değiştiği gibi konularda günümüz teknolojisinin sağladığı 
imkânlar doğrultusunda çeşitli yanıtlar aramaktadır. 

Günümüzde bilgisayarların her alanda kullanımıyla hızla ivme kazanan 
teknolojik gelişim, koşulları, yaklaşımları ve yaşam tarzlarını geçmişe göre 
oldukça değiştirmiştir. Sürekli yenilenen bilgisayar teknolojisi, yazılımlar ve 
diğer teknolojik gereçler her alanda pratik çözümler üretmekte, zaman ve maddi 
kaynaklar açısından oldukça ekonomik olmakta ve ürün kalitesini artırmaktadır. 
Bu durumda bilgisayarın, müzik araştırmacılığı gibi çeşitli ve bol verilere sahip 
bir alanda, hatırı sayılır bir yerde olması da oldukça doğaldır. Bu alanda 
hazırlanmış pek çok bilgisayar programı ve site, çeşitli konular üzerinde 
hizmetler vermektedir. Bunlar arasında nota yazım ve ses işleme programları, 
eğitim ve öğretime yönelik programlar, bestecilik ve analiz programları en çok 
kullanılanlardır. 

Yüzyıllardır süregelen matematik ve müzik etkileşimi, günümüzde 
bilgisayarlar aracılığı ile devam etmektedir (Orhan, 2003). Belli bir alanla ilgili 
değişik verileri toplayıp düzenleyen ve bunları rastlantı etmeninin etkisinden 
kurtaracak biçimde matematiksel işlemlerden geçiren ve böylece nedenleri 
aydınlığa kavuşturmaya çalışan bir bilim dalı ve uygulamaları olan istatistik 
alanının (Öncül, 2000; 618), sürekli yenilenen ve gelişen bilgisayar yazılımları 
ile müzik eserlerinin analizinde kullanılmasıyla, bir bakıma müzik eserlerinin 
genetik yapısı çözülmeye başlanmıştır. 

Yüksek işlem hızlarına sahip günümüz bilgisayarları sayesinde, büyük veri 
yığınları içinde sayım, sıralama, gruplama, kalıp bulma gibi zaman alıcı, yorucu 
ve monoton işlemler kısa sürede ve kolayca yapılabilmektedir. Bilgisayarlı 
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müzikal analizde pek çok istatistiksel yöntem kullanılır. Müzik bilgisi bilgisayar 
ortamına aktarılmadan önce sayısal verilere dönüştürülür ve daha sonra 
istatistiksel metotlara dayanan algoritmalarla işlenir (Can, 2004; 1). 

Yapılan analiz çalışmaları, müziğin iyi veya kötü olup olmadığını belirlemez. 
Bu çalışmalar, müziğin matematiksel yapısını ortaya çıkararak karakteristik 
özelliklerini anlamamızı sağlar. Bu yönüyle kişisel kanaatlerden uzak sonuçlar 
içermektedir. Elde edilen sonuçlarla bir müzik türünün tarihsel gelişimi, farklı 
kültürler ve müziklerle olan etkileşimi, müziğin sistemi, halk müziklerinin 
yöresel farklılıkları gibi bir çok alanda bilgi edinmemiz kolaylaşır ve bunun 
sonucunda ampirik bilgilerimiz kuramsallaşır. 

Böylesine heyecan verici bir araştırma alanına kayıtsız kalamayan 
araştırmacılar, kullanılan yöntemleri çeşitli müzik türlerinin analizin+de 
kullanarak, bugüne kadar yanıtsız kalan veya tartışılan sorulara cevap bulma 
yoluna gitmişlerdir. Araştırmacıların yanıt aradıkları problemler ve çözüm 
yöntemlerine göre çeşitli programlama dilleri ve programlar kullanılmaktadır. 
Sıklıkla C++, C Sharp, Java, Perl, SQL, Unix, Awk, Xml, Lisp programlama 
dillerini kullanan araştırmacıların; C Sound, Humdrum (David Huron), Max, 
Armadillo, MuPsych, Sndan, Meds, Choral (Kemal Ebcioğlu) ve Geleneksel 
Türk Sanat ve Halk Müziklerimizi incelemek üzere Alpharabius (Prof. Dr. M. 
Cihat Can) gibi birçok programdan yararlandıkları görülmektedir. 

Bilgisayarla yapılan istatistiksel analizin müzik alanına yansımaları 
sonucunda hız kazanan çalgı, eser ve kompozitör analizi deneyleri tüm dünyada 
oldukça rağbet görmektedir. Üniversiteler bünyesinde kurulan enstitüler ve 
laboratuarlarda mevcut programlama dilleri ve programlar üzerinde 
geliştirmeler yapılmakta ve özellikle folklorik müziklerin araştırılmasına 
yönelik veritabanları oluşturulmaktadır. Yapılan yüzlerce çalışma içerisinde 
İngiliz-Kanada çocuk şarkılarının analizi (Osborn-Seyffert, 1988), J.S. Bach’ın 
Koralleri’nin analizi (Sevinç, 2005), W. A. Mozart ve J. Haydn’ın tüm yaylı 
dördüllerinin analizi (Liu, 2002), Gamelan müziğinin analizi, Java ve Bali 
müziklerinin karşılaştırılması (Lieberman, 2003), Etnik ilişkilerin bağlamında 
Estonya halk müziği tabakaları (Rüütel, 1998) İngiliz ve Amerikan 1200 halk 
şarkısının analizi (Foxley, 2003) gibi çalışmalar ilk göze çarpanlardır. 

Çeşitli müzik türlerinin araştırılmasında kullanılan bilgisayarlı analiz 
yöntemlerinin gelenekli müziklerimizde kullanımı ise oldukça yenidir. 
Matematik, bilgisayar programcılığı, istatistik bilgisi ve gelenekli 
müziklerimizin ses sisteminin birlikte ele alınmasını gerektiren bu çalışmaları 
yürütmek ya disiplinler arası çalışmayı ya da geniş bir bilgi birikimini 
gerektirmektedir. 

Gelenekli müziklerimizin analizine yönelik günümüze kadar pek çok 
araştırma, inceleme ve istatistiksel analiz çalışmaları yapılmış olmasına rağmen, 
bu çalışmalar manual analiz de denilen ve bilgisayar teknolojisi kullanılmadan 
yapılan araştırmalardır. Ancak daha çok, eserin makamsal seyri, durak ve güçlü 
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perdeleri, motifleri, ritimsel yapıları ve üslûp özellikleri bakımından kişisel 
görüş ve tecrübeleri yansıttığı görülmektedir. Bilgisayarlı müziksel analiz 
yönteminde ise tüm bulgular matematik ve istatistik yöntemlerden elde edilen 
sayısal verilere dayanmakta ve objektif sonuçlar içermektedir. Özellikle el 
yazması eserlerin bilgisayar ortamına girilmesiyle hem nota yazıları 
güncellenmekte ve korunmakta hem de manual analize göre çok daha fazla 
sayıda eserin hızla incelenmesi sağlanmaktadır.  

Eserler çoğunlukla; perdelerin kullanım sıklığı, ses alanı, tessitura, mobilite, 
seyir, perdelerin ezgisel hareketleri (Markov Modeli), aralıklar, ritimsel yapı, 
prozodi, partitür ilişkileri, ritimsel ve ezgisel kümelenmeler bakımından 
incelenmektedir. Bu analizler sırasında; sayma, sıralama, gruplama, maksimum 
ve minimum değerler, ranj, aritmetik ortalama, ortanca, standart sapma, 
korelasyon, karşılaştırma basıklık ve çarpıklık ölçümleri (Erol, 2007; 27) ile 
cluster gibi istatistik ölçümler kullanıldığı görülmektedir. 

Türkiye’de Gelenekli müziklerimizin istatistiksel analizine yönelik 
yapılan bazı çalışmalara örnek verirsek: 

1. Türk Halk Müziği Ezgilerinin Analizinde H. F. OLSON Yöntemi: 
Hüseyin Yükrük tarafından 1998 yılında hazırlanan yüksek lisans tezinde, Aşık 
Veysel’e ait türkülerin Markov zincirlerine dayalı analizi yapılmış ve elde 
edilen sonuçlara göre bir takım ezgiler düzenlenmiştir. Model olarak H. F. 
Olson’un Stephen Foster şarkıları üzerine yapmış olduğu analiz esas alınmıştır. 

2. Okul Müziği Çerçevesinde Geleneksel Türk Sanat Müziği Makam 
Sistemi Üzerine Bir İnceleme: Turan Sağer tarafından 1998 yılında hazırlanan 
yüksek lisans tezinde, Geleneksel Türk Sanat Müziği’nde makamsal yapı ele 
alınarak, en popüler 20 makamda 1000 eser incelenmiştir. 

3. Yorgo Bacanos’un Ud Taksimleri: Gülçin Yahya tarafından 2000 
yılında hazırlanan doktora tezinden basılan kitabında, Yorgo Bacanos’un Ud 
taksimlerinin makamlara göre analizi yapılmış, bu sayede bestecinin üslup 
özellikleri ortaya çıkarılmıştır. 

4. Bilgisayar Destekli Analiz Yoluyla Geleneksel Türk Sanat Müziği 
Hicaz Taksimlerinde Kalıplaşmış Ezgilerin Araştırılması: Serhat Yener 
tarafından 2004 yılında hazırlanan doktora tezinde, Hicâz taksimler; dizi, ses 
alanı, seyir ve kalıplaşmış ezgiler açısından incelenmiştir. Bu incelemeden elde 
edilen sonuçlar Geleneksel Türk Sanat Müziği’ndeki çeşitli Hicâz eserlerle 
karşılaştırılmıştır. 

5. Geleneksel Türk Sanat Müziği Eserlerinin Bilgisayar Destekli 
İstatistiksel Analizi ve Bir Algoritmik Kompozisyon Örneği: Begüm 
Yalçınkaya tarafından 2004 yılında hazırlanan yüksek lisans tezinde, Hüseynî 
makamında, şarkı formunda ve 10/8’lik Curcuna usulünde olan 46 eser; 
perdelerin kullanım sıklığı ve süre değerleri, ses alanı, seyir, perdelerin ezgisel 
hareketleri (Markov Modeli), aralıklar ve ritimsel yapı analizleriyle 
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incelenmiştir. Bu incelemeden elde edilen sonuçlarla bir Algoritmik 
Kompozisyon örneği oluşturulmuş ve oluşturulan bu örneğin geleneksel yapıya 
uygun olduğu tespit edilmiştir. 

6. Zeybeklerin SQL Sorgulama Dili ile Analizi: Alev Müezzinoğlu 
tarafından 2004 yılında hazırlanan yüksek lisans tezinde, SQL sorgulama dili 
kullanılarak Türk Halk Müziğinden 60 Anadolu zeybeği; perdelerin kullanım 
sıklığı ve süre değerleri, ses alanı, ezgisel hareketler (Markov Modeli), 
aralıkların kullanımı ve ritim analizleriyle incelenmiştir. 

7. Türk ve Batı Çocuk Şarkılarının Karşılaştırmalı Analizi: Feyzan 
Göher tarafından 2006 yılında hazırlanan doktora tezinde, 2000 Türk ve Batı 
çocuk şarkısının; tonal / makamsal yapı, ses alanı, tessitura, ezgi hareketleri, 
dizi, ritimsel özellikler, konular, hız ve gürlük terimleri ve şarkıların kaynakları 
açısından genel özellikleri belirlenmiş, elde edilen bulgular karşılaştırılarak, 
benzerlik ve farklılıklar tespit edilip yorumlanmıştır. 

8. Nihavent Ezgilerin İstatistiksel Metotlara Dayalı Olarak Kemana 
Uygunluğunun Belirlenmesi: Meltem Erol tarafından 2007 yılında hazırlanan 
doktora tezinde, 100 majör 100 minör olmak üzere 200 Batı Müziği keman 
etüdü ve Düyek usulünde 100 Nihavent şarkı; ses alanı, tessitura, ezgisel 
hareket, ritim özellikleri, aralıklar, uzunluk açısından incelenerek, Nihavent 
makamının keman çalgısına uygunluk durumu araştırılmıştır. 

Son yıllarda hızla ivme kazandığı görülen analiz çalışmalarının, bu 
boyutuyla yeterli olduğu asla söylenemez. Zira, Gelenekli müziklerimizin 
yapısında barındırdığı zengin makamsal, ritmik, sözel yapıları araştırmak 
oldukça kapsamlı bir iştir.  

Bu noktada araştırmacıların karşılaştıkları güçlükleri vurgulamak da bizlere 
düşen önemli bir görev olmaktadır. Böylesine köklü bir geçmişe sahip müzik 
kültürümüzü gereğince yaşatıp koruyabiliyor muyuz diye sorduğumuzda, 
maalesef üzücü bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bugün farklı toplumların, ülkelerin, 
kültürlerini, müziklerini öğrenmek, onlara ulaşmak her zamankinden daha kolay 
olabilir ancak ulusal müzikleri muhafaza edebilmek de o derece zorlaşmıştır 
(Yahya Kaçar, 2002; 189). 

Dünyada 17-18. yüzyılda başlayan halkbilim çalışmaları, ülkemizde 20. 
yüzyılda başlamış, Cumhuriyetle birlikte yoğunlaşmıştır (Karahasanoğlu-Ata, 
2001; 29). 1926 yılında kurulan İstanbul Belediye Konservatuvarı (Dârülelhân) 
Tetkik ve Tasnif Heyeti’yle başlayan arşiv çalışmaları, Halk Evleri, Köy 
Enstitüleri, Ankara Devlet Konservatuvarı, HAGEM ve TRT tarafından devam 
ettirilmiştir. Başlangıcından günümüze, adeta bir çan eğrisi görünümüyle hızını 
ve yoğunluğunu kaybeden arşivleme çalışmalarına yeterince önem verilmemiş, 
elde bulunan kaynaklar da iyi korunamamıştır (Karahasanoğlu-Ata, 2001; 29).  

Araştırmacıların ulaştıkları kaynaklar genellikle çok eski ve okunmaz 
durumdadır. Gelenekli müziklerimizin nota yazıları birçok hata bulunmakta ve 
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standart bir nota yazımına sahip olunmadığı görülmektedir. Bu hususun 
düzeltilmesi için acilen alanında uzman kişilerden birer heyet oluşturularak 
eserler üzerinde çalışmalar yapılması, incelenen eserlerin bilgisayar ortamına 
aktarılması ve çeşitli formatlarda (mid., jpg, mus, krn., pdf, mp3 vb.) internet 
üzerinden erişimlerinin sağlanması gerekmektedir.  

Ayrıca, üniversitelerde öğretim elemanlarına ve öğrencilere teknolojik araç-
gereçlerin nasıl kullanıldığı ile ilgili seminerler düzenlenebilir (Uçaner, 2007; 
81). Bu alanda yapılacak hizmet içi eğitim sayesinde, yenilenen teknolojiyle 
olan kopukluk minimum düzeye indirilebilir. Üniversiteler bünyesinde 
kurulacak Türk Müziği Araştırma Enstitüleriyle (Ay, 1988; 40) gelenekli 
müziklerimiz üzerinde derinlemesine araştırmalar yapılarak evrensel platformda 
sunulabilir.  

Zaman; bilgisayar ve internet yardımı ile bilgiyi en iyi biçimde 
değerlendiren kullanıcının zamanıdır. Hızla gelişen teknolojinin arkasında 
kalarak kölesi değil, önüne geçerek yöneticisi olabilenindir (Antep, 2001; 28). 

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken 
ulusal kültürümüzü “ulusal tarih ve yaradılışımıza uygun bir kültür” olarak 
tanımlamıştır (1921). Ulusal kültürümüzün, her çığırda açılarak yükselmesini 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak sağlamayı ve çağdaş uygarlık 
düzeyinin üstüne çıkarılmasını amaçlamıştır. Atatürk, ulusal kültür 
öğelerimizden biri olan ulusal müziğimizi, modern teknik içinde yükseltme 
çalışmalarına çok önem vermiştir. “Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, müzikte 
değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir”, bu bakımdan “ulusal ince duyguları, 
düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları biran önce 
genel son müzik kurallarına göre işlemek gerekir, ancak bu sayede Türk ulusal 
müziği yükselebilir, evrensel müzikte yerini alabilir” (Uçan, 2004; 9-10) 
sözleriyle geleceğin Türkiye Cumhuriyeti’ne ışık tutmuştur.  

Belirtilen Atatürkçe (Uçan, 2004; 9) görüşler doğrultusunda, en son bilimsel 
ve teknolojik yenilikleri uyarlayarak geliştireceğimiz gelenekli müziklerimizin, 
evrensel platformda daha güçlenerek ve yücelerek yaşadığını görmek en büyük 
temennimizdir. 
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ÇALGILARDA İŞLEVSEL GELİŞİM 

YEĞİN, Veyis 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Müzik alanında yaşanan değişim ve talepler çalgılarımızı doğrudan etkiler. 
Müziğin nesnel süreci içerisinde çalgıların geçirdiği serüveni görmeye 
çalışırken, çalgıların gelişimini zorlayan yada sağlayan öznel koşulları da ortaya 
koymaya çalıştık. Çalgılar üzerinde bir gelişmeden söz edebilmemiz için 
yapılan çalışmanın işlevsel olması gerekir.Yani bir talebi ve ihtiyacı 
karşılamalıdır. Çalgıların işlevsel geliştirilmesinde iki önemli ve itici güç vardır; 
virtüözler ve lutiyeler. Virtüözler, mevcut çalgılarla yapamadıkları veya 
anlatamadıkları düşünce ve isteklerinin peşine düşerler. Lutiyeler ise mesleki 
bilgi ve birikimleri ile bu talepleri karşılayacak çalışmaların içine girerler. 
Yapılan çalışmalar ihtiyaç duyulan talebi karşılıyorsa, başarılı olunmuş 
demektir. Yürütülen proje ve elde edilen başarılı sonuç, o çalgının tarihine 
işlenecektir. Aksi taktirde, söz konusu çalışmalar yalnızca bir deneme olmaktan 
ileri gidemez. 

Geçmişte bir boş zaman uğraşı olarak görülen Çalgı Yapımcılığı, 
günümüzde ciddî tarihsel birikimleri olan bir meslek ve sanat dalı hâline 
gelmiştir. Bu mesleğin mensupları, ister usta-çırak geleneği içerisinde, isterse 
çalgı yapım okullarında yetişmiş olsunlar, lutiyeler, çalgıların geliştirilmesi 
konusunda sayısız başarılı çalışmalar yapmış ve yapmaya da devam 
etmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Çalgı, lutiyeler. 

ABSTRACT 

Changes and demands in music directly effects instruments. I tried to present 
subjective conditions, which forced or caused developments in instruments, 
while, on the one hand, I was watching the adventure, through which 
instruments passed in the objective process of music. Studies should be 
functional in order to speak of a development on instruments. That is, it should 
reply a demand and necessity. There are two significant and motivating factors 
contributing functional development of instruments: virtuoso and luthier. 
Virtuoso searches for thoughts and wishes that he could not do or express with 
existing instruments. Luthiers are to supply this demand with their professional 
knowledge and experience. If products are answering the demand, then he is 
successful. The ongoing project and the obtained successful result will be 
written in history of that instrument. Otherwise, studies cannot be more than 
some tests and experiences.  
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Luthiership, which was used to regard as a spare-time hobby in the past, has 
today became a profession and artistic branch with serious historical 
accumulations. Members of this profession, educated whether in the 
relationship of master and apprentice, or in schools of instrument making, has 
made numerious successful works in developing instruments.  

Key Words: Instrument, luthiers. 

--- 

Çalgı Yapımcılığı, Geleneksel El Sanatları’nın en fazla ilgi çeken 
parçalarından biridir ve aynı zamanda müziğin bir alt birimini oluşturur. 
Çalgıların gelişimini sağlayan bir çok faktör sayılabilir. Örneğin; usta icracılar, 
iyi yapımcılar, teknolojik gelişmeler, ticari rekabet ortamları hatta coğrafi 
şartlar bu faktörler arasında sayılabilir ancak temel faktör müziktir. O hâlde 
müzik alanındaki ihtiyaçlar, arayışlar ve yeni talepler, çalgıları geliştiren temel 
unsurlardır. Bu yaklaşım ‘çalgı’ sözcüğünün tanımından da çıkartılabilir. Müzik 
yapmaya yarayan alettir çalgı şayet müzik diye bir olgu olmasaydı, çalgıdan da 
söz edemezdik.  

Çalgıların gelişimini sağlayan faktörler var ise bu gelişmeyi engelleyen 
faktörler de vardır. Örneğin Ortaçağ Avrupa’sında telli ve vurmalı çalgılar 
üzerinde fazla bir gelişme olmamıştır. Bunun nedeni, sosyal hayata 
olabildiğince hükmeden kilisenin,bu çalgıları çok tanrılı dinlere ait unsurlar 
olarak görmesi idi. Aynı biçimde çalgıların gelişimini olumsuz yönde etkileyen 
pek çok faktör sayılabilir. Ancak bu nedenlerin en başında muhafazakar 
yaklaşımlar vardır. İster dini nedenlere dayansın, isterse başka nedenlere, ister 
bilinçli, isterse bilinçsizce yapılsın, çalgıların geliştirilmesine karşı çıkanlar 
muhafazakar bir tutum sergilemektedirler. Yakın geçmişimizde halk 
müziğimizin en önde gelen duayen isimleri ‘bas bağlamaya’ yıllarca karşı 
çıkmışlardır. Bu karşı çıkışın altında geleneksel-otantik yapının muhafaza 
edilmesi kaygısı yatıyordu . Bu kaygıyı taşıyanlar, ‘şayet halk ihtiyaç 
duysaydı, bas bağlamayı kendisi de yapardı diyorlardı’. 

Konu bas bağlama konusu değil, bas ses ihtiyacıdır. Bu sesler ister bas 
bağlamadan, isterse başka çalgılardan sağlansın. Şimdi, halkın bas seslere 
ihtiyaç duyup duymadığını anlamaya çalışalım. Yüzyıllardır halkımız kendi 
çalgılarını geleneksel yöntemlerle yaparak günümüze ulaştırmıştır. Üflemeli 
halk çalgılarına bakarsak zurna,zil zurna yanında orta-kaba veya kaba zurnayı 
görüyoruz. Bağlama ailesine bakarsak, tanbura ve bir dizi cura bağlamanın 
yanında meydan sazını, divan ve çöğür sazını görüyoruz. O hâlde, halk yaygın 
olarak kullandığı çalgıların yanında hem tiz hem de pes seslere ihtiyaç 
duymuştur. Bu örnekleri derili vurmalı çalgılarda da görebiliriz. Zilli def’in 
yanında mazhar’ı, bendiri, arbaneyi görüyoruz. Koltuk davulu yanında daha iri 
gövdeli davullar da kullanılıyor. Kudüm’ün yanında nakkareyi gördüğümüz gibi 
kös’ leri de görüyoruz. 
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Günümüz senfoni orkestralarının vazgeçilmez vurmalı çalgıları 
Timpani’lerdir. Timpani’ler ikili, üçlü hatta ihtiyaca göre dörtlü, beşli guruplar 
hâlinde kullanılmaktadır. Timpani’ler , kös’e göre kolay taşınır, son derece 
pratik akortlanır, ses yoğunlukları kolayca değiştirilerek akortları anında başka 
seslere aktarılabilirler. Böylesine geliştirildiği için senfoni orkestraları kös 
yerine timpani kullanmaktadır. Ancak timpani’nin proto-tipi kös’dür, kös’ten 
geliştirilmiştir. 

Arp, lir, çeng ve ziter benzeri çalgılardan tuşlu çalgılar türetilmiş, bu 
serüvenin nihayetinde piyano gibi bir çalgı ortaya çıkmıştır. ‘Piyano ile bu 
süreç tamamlanmış ve son noktası konulmuştur’ demek, yine yanlış bir 
yaklaşımdır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz.Dünya müzik tarihi de bunu 
doğrulamaktadır. Rönesans’la yaşanan reform hareketlerinin müzik üzerinde 
öncelikle fazla bir etki yapmadığı görülmektedir. Ancak sonrasında yaşanan 
etkiler düşünüldüğünde, bir çok müzik yazarı, ‘müzik insan yaşamında hiçbir 
dönemde bu kadar önemsenmemiştir’ demektedir. Koral müziğin önem 
kazanması ile çalgılar da büyük önem kazanmıştır. 15. yüzyıl sonu ve 16. yüzyıl 
başında insan sesleri ve bunlara bağlı olarak çalgılar da bas, tenor, alto ve 
soprano olarak dört gurupta toplanmıştır. Bu skala günümüze kadar çok daha 
fazla sayı ve çeşitlilikte yapılagelmiştir. 

Buraya kadar anlaşılmıştır ki müzik yapanlar, her zaman hem tiz, hem de bas 
seslere daima ihtiyaç duymuşlardır. Ülkemizde çalgı yapımcılığı büyük ölçüde 
ve yaygınlıkla geleneksel yöntemlerle sürdürülmektedir ve usta, çırak ilişkisi ile 
günümüze kadar gelmiştir. Kırsal alanlarda ise boş zaman uğraşı olarak 
yapılmıştır. Bu sanat dalı köyden kente göç ile birlikte bir meslek dalı olarak 
icra edilmeye başlanmıştır. Çalgı Yapımcılığımız, henüz kendi sanayisini ve 
teknolojisini oluşturamamıştır. Sektör bazında güçlü sermaye oluşmamış ve 
yapımcıların kendilerini ifade edebilecekleri bir meslek örgütü henüz 
kurulamamıştır. Ağaç Teknolojisi, Odun Anatomisi ve Akustik gibi bilim 
dalları ise henüz bu sanat dalımızın içine girmemiştir. 

Ülkemizde kullanılan klasik-akustik çalgıların geliştirilmesi konusu büyük 
ölçüde ‘deneme yanılma’ yoluyla yapılmaktadır. Bas ses arayışları da bu 
anlayışın dışında değildir. Bu arayışlar hep çalgı gövdelerinin ve tel boylarının 
büyütülmesi yoluyla yapılmaya çalışılmıştır. Bundan dolayıdır ki meydan sazı 
insanın fiziki yapısını sonuna kadar zorlamış, sonunda da kullanımdan 
düşmüştür. Aynı kaderi çöğür sazı da yaşamış, kendisi kullanımdan düşmüş, bir 
oktav tizi olan çöğür curası, çöğür olarak anılmaya başlanmıştır. Benzer bir 
süreç ney ailesi içinde de yaşanmıştır. Bolahenk ney kullanımdan düşmüş, bir 
oktav tizi olan bolahenk nisfiye, bolahenk olarak anılmaya başlanmıştır. 
Zamanımızda davut-bolahenk mabeyni ve davut ney de kullanımdan düşmüştür. 
Şah ney de pek görülmez olmuştur. 
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Günümüz teknolojisi, bas sesleri çok daha küçük gövdelerden elde etmemize 
olanak sağlamaktadır. Aynı biçimde uzunca tel boylarına da gerek kalmamıştır. 
Artık çok daha kısa tel boylarından bas sesler elde etmek olanaklıdır. O hâlde 
icracıların elini kolunu, boyunu posunu zorlamak yerine, çalgıların geliştirilmesi 
en doğru yaklaşımdır. Çalgıların geliştirilmesinde iki önemli ve itici güç vardır. 
Birincisi, virtüözler; ikincisi, lutiyelerdir. Son derece sade bir yapıya sahip 
keman’ın tel boyu 33 cm’dir. Bu mesafede 3,5 oktavlık ses aralığı vardır, 
virtüözler bu sahayı zorluyor ve aşıyorlar. Keman’ın bu derece gelişmesinde 
Vivaldi, Tartini gibi müzisyenlerin büyük katkısı olmuştur. Bu besteciler 
çalgılarını yenmiş ve adeta bir tatminsizlik yaşıyorlardı. Telden tele geçerken 
son derece kıvılcımlı ve yüksek gerilimli, patlayan sesler arıyorlardı. Bu talepler 
ise kemanın geliştirilmesini tetikleyen arayışları ve yeni yapım tekniklerinin 
bulunmasını sağlamıştır. Virtüözlerin benzer talepleri diğer akustik çalgılar 
üzerinde de olmuştur. Örneğin, piyano, gitar, ut ve bağlama’nın yanında birçok 
ağaç ve metal üflemeli çalgıyı sayabiliriz. 

Çalgı yapımcılığının toplumsal bir iş bölümü hâlini almasıyla çalgıların 
geliştirilmesinde, lutiyelerin de en az virtüözler kadar önemli rol oynadıkları 
görülmektedir. Üniversite bünyesinde kurulan Çalgı Yapım Bölümleri de 
konuya ayrı bir ivme kazandırmıştır. Bu okulların kuruluş tarihçelerinin çok 
eski olmamasına rağmen, buralarda sayısız proje yapılmış ve uygulanmıştır. Bu 
projelerden pek çoğu da başarılı olmuş ve çalgılarımızın gelişimine önemli katkı 
sağlamıştır. Bugün burada, çalgı sergimizde yer alan birçok çalgı bu konuda 
verilecek en güzel örneği oluşturmaktadır. Çalgı sergimizde yer alan bas 
çalgılar; kemane, bağlama ve klasik kemençe ile utar, uzun saplı ut, kudüm, 
rut, şehrut, santur, hegit ve alto kemençe gibi çalgılar tamamen biz 
lutiyelerin beyinlerinin ürünleridir. 

Utar, sonsuz ses (perde) arayışının bir ürünüdür. Ut ve gitarın ayrı bir 
sentezi olan bu perdesiz çalgı, yumuşak ve kendine özgü tınısı ile ayrı bir keşif 
ve icattır. Şerif Muhittin Targan’ın yazmış olduğu veya benzer teknik 
kapasitedeki eserlerin, daha kolay çalınabilmesi amacıyla yola çıktık ve uzun 
saplı ut çıktı ortaya. Pek çok kişinin küçük ut da dediği bu çalgının tel boyu, 
standart ut’larla aynıdır. Gövdenin küçültülmesi ile kazanılan mesafe sap 
boyuna eklenmiştir. Normal ut’da zorlanılarak basılan tiz perdeler, olağan 
klavye üzerine alınmış, bu sayede ut’a son derece işlek bir icra kolaylığı 
kazandırılmıştır. Yine bir başka proje ile kudüm çalgımız yeniden 
yorumlanmıştır. Bu projede kudüm gövdesinde geleneksel yapımdaki gibi metal 
değil, ahşap kullanılmıştır. Bu sayede kudümlerde sıkca rastlanan ses 
yankılanması veya ses dönmesi denilen problemler tamamen giderilmiştir. 
Ayrıca kullandığımız mekanik gerdirme metodu ile kudüm’ün derisinin 
takılması ve akortlanması olabildiğince pratik hâl alarak kolaylaşmıştır. Bu 
sayede kudüm bir oktavlık alan içerisinde istenilen her sese kolaylıkla 
akortlanabilmektedir. Alto klasik kemençe’nin yapılma amacı ise bu çalgının 
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icra edildiği ses aralığını 4-5 ses aşağıya transpoze edebilmek idi. Güçlü bir 
volüme de sahip olan alto kemençe, kullanılmaya başlanmıştır. Akordu; neva-
rast-yegah yerine, dügah-yegah-kabadügah seslerine çekilmektedir. 

Müzik alanındaki ses ve tını arayışları öyle sanıyoruz ki müzik sanatı, bir 
insan ihtiyacı olduğu sürece hiç bitmeyecek bir serüvendir. Otantik orijinalliği 
korumak adına muhafazakar yaklaşımlar ise artık terk edilmesi gereken gereksiz 
bir korumacılıktan başka bir şey değildir. Yeni ve farklı tınıları aramak ve 
bulmak bu serüvenin bir parçasıdır.Tıpkı modadaki gibi eskiye dönmek, 
kaybolan tınıları yeniden keşfetmek de yine bu serüvenin ayrı ve çekici bir 
parçasıdır. Koleksiyonumuzdaki şehrut, rut, barok keman, sine keman (aşk 
viyolası), santur, rebap ve hegit gibi çalgılar ise geçmişte kalan ve kaybolan 
tınılara duyulan bir özlemi yansıtır. Çalgıların geliştirilmesi konusunda, 
geçmişe duyulan ilgi apayrı ve çok keyifli bir çekiciliğe sahiptir. 15.-19. 
Yüzyıllar arasında bazı çalgılarımız sessizce ortadan kaybolmuşlardır. ‘Acaba 
bu çalgıların sesleri (tınıları) nasıldı, ne şekilde çalınıyorlardı ve neden 
kayboldular’. Bu ve benzeri soruları sordukça geçmişe doğru bir yolculuğa da 
çıkmışsınız demektir. Ancak yazılı belge ve teknik bilgi eksiklikleri bu alandaki 
çalışmaların en sıkıntılı yanlarını oluşturur. Bu konu üzerindeki en önemli 
kaynaklar minyatürlerdir. Oranlama yöntemiyle kopyaladığımız bu çalgıların 
tınılarının, icra edildikleri tarihsel dönemdeki orijinal örnekleri ile nasıl bir 
benzerlik veya farklılık gösterdiği konusu ise öyle sanıyoruz ki hiçbir zaman 
tam olarak anlaşılamayacaktır. Diğer taraftan, bu yüzyıllara ait eserler, aynı 
dönemin minyatürlerinden çıkan bu çalgılarla icra edildiğinde, eserlerin 
atmosferi ve çalgıların görüntüleri birleşince, dinleyenler adeta o eski tarihsel 
dönemlere sürüklenmektedir. Bu tarz çalışmalar, 1970 sonlarında Bakü’de 
başlamış, elde edilen çalgılarla oldukça ilgi çekici ve farklı sayılabilecek örnek 
grup çalışmaları yapılmaktadır. Son yıllarda benzer çalışmalar İstanbul ve 
İzmir’de de yapılmaktadır. 

Zamanımızda hiçbir sanat ya da bilim dalı yalnızca kendi kaynağından 
beslenerek çalışamaz. Müzik sanatı da diğer komşu sanat ve bilim dalları ile 
öylesine iç içe geçmiştir ki sanatçı ister istemez çok yönlü olmak zorundadır. 
Hatta bu çok yönlülük de çoğu zaman işe yaramamaktadır, çünkü yapılacak 
araştırmalar mutlaka disiplinler arasında uyumlu bir koordinasyonu 
gerektirmektedir. Çalgıların geliştirilmesi konusunda yürütülecek projelerde 
genellikle ekip çalışmalarına ihtiyaç vardır. Yüzlerce yıllık usta-çırak ilişkisi ile 
biriken deneysel bilgi elbette ki çok önemlidir. Ancak kırk yıllık deneyimine 
rağmen birçok usta, mesleğini icra ederken kullandığı bazı yöntem ve 
tekniklerin nedenini tam olarak izah edememektedir. Hatta sahip olduğu ve çok 
önemli gördüğü bazı mesleki bilgilerinin bilimle çeliştiği görülebilmektedir. Bu 
nedenle ‘çalgıların geliştirilmesine’ yönelik çalışmalarda sadece ‘deneme 
yanılma’ yöntemi esas alınmamalıdır. ‘Bazı klasik-akustik çalgıların ses 
kutularında kullanılan ağaçlar, bu çalgıların kişiliğini oluşturan ses ve 
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tınıları üzerinde nasıl rol oynar.’ konulu bir araştırma projesinde dünya’nın 
en iyi lutiyelerini de çalıştırsanız, bu insanların tek başlarına kayda değer bir şey 
bulamayacaklarını tahmin etmek hiç de zor olmayacaktır. Çünkü ağaçlar ve 
tınılar üzerinde araştırma teoremleri oluşturabilmek, Ağaç Teknolojisi ve 
Anatomisi dünyasına nüfuz etmekten geçer. Bu alan ise lutiyelerin hiç 
bilmedikleri değil ancak tam olarak nüfuz edemeyecekleri bir dünyadır. O hâlde 
bu veya benzer başlıklı bir proje, ancak odun teknolojisi ve ses fiziği uzmanları 
ile iyi yetişmiş lutiye ve müzikçilerin birlikte yürütebilecekleri bir ekip 
çalışmasını gerektirecektir. 

Çalgı Yapım Sanatı’nın meslekî eğitiminin üniversiteler düzeyinde 
yürütülmesi, ‘çalgıların geliştirilmesine’ önemli katkılar sağlayacaktır. Ancak 
bu sanat dalımız üniversitelerimizde icra ediliyor olsa da, sanat dalına genel 
bakış açısı hâlâ üniversal boyutta değildir. Bugün için konservatuvarlarda 
çalışan atölyeler ile piyasada çalışan atölyeler arasında önemli bir fark 
bulunmamaktadır. Çalgı Yapım Bölümlerinin alt yapılarına yapılacak yatırımlar, 
teknoloji ve laboratuar destekleri hem çalgıların geliştirilmesi konusuna hem de 
bu mesleğin sanayisinin, teknolojisinin oluşumuna büyük katkı sağlayacak, 
dolayısıyla ülke ekonomisine de yararlar sağlayacaktır.  
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ASHOOGH LOVE ROMANCE IN THE CONTEXT  
OF THE NEAR EAST MUSICAL INTERRELATIONS 

YERNJAKYAN, Lilit 
ERMENİSTAN/ARMENIA/АРМЕНИЯ  

ABSTRACT  

Armenian traditional art music, namely goosan-ashoogh works, mughamat 
and sazandar music developed in the realm of Near East culture. As different 
from the characteristics typical for the Armenian spiritual monody and folk-
music, Armenian art music has developed distinct characteristics, which relate it 
to the so-called all-eastern art music. Similarities can be traced both in structural 
peculiarities, prosody of poetry and in the model system of the musical 
component. The common character is also vividly expressed in musical-
narrative genre inherent in the mytho-poetical thought of different nations. 

Wide is the area the tale like lyric genre encompasses – from Iran, Türkiye to 
the Caucasus and as wide is the range of elucidation of the most common types 
of the genre. Love stories of Shahsenem and Gharib, Asli and Kyaram are in 
different ways manifested in the works of Iranian, Armenian and Turkish 
authors and in many other works of unknown authors.  

It is noteworthy that short love story compositions were very common in 
medieval Armenian literature. At the beginning of the 20th century, due to the 
Armenian ashooghs the genre of the ancient eastern love romance was retained 
and proved to be vital. Their compositions are closely related to the Armenian 
traditional reality, world outlook and religious beliefs.  

The study of the musical-poetic romances in the context of Muslim and 
Christian cultural traditions provides new perspectives to reveal still many 
interwoven archetypical elements in musical discourses in the Near East.  

Historical data testify to an important contribution of Armenian ashooghs, as 
well as instrumentalists, mugham-players in the development of Middle and 
Near Eastern traditional music. Their works promoted increasing cultural 
interaction between Iran, Türkiye and Caucasus. 

Key Words: Iran, Türkiye, Caucasus. 

--- 

Within an impressive cross-cultural “crater” of the Near East, the 
investigation of any branch of traditional art music is anchored upon the issues 
of national-conceptual orientation, which requires a careful scientific approach.  
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Today the role and the value of different genres of traditional art music differ 
from the standards in place in medieval music art. Different are the territorial-
political, ethnic-cultural borders, as well as national-aesthetic criteria.  

Being situated on the crossroads of East and West, Armenian culture has 
passed a unique path in combining western and eastern roots. Some European 
researchers who turned to the organic integrity of the western and eastern bases 
of Armenian culture, have highly evaluated Armenian spiritual music 
considering it as the most outstanding phenomenon of East Christian song-art 
(Tahmizyan, 1987; 3) after Byzantine. The historical mission of Armenian 
people dictated by the course of the history is “the synthesis of East and West”, 
“peace-maker of the two cultures”, “spiritual beacon of East and West”. These 
are several literary definitions of the role of Armenian culture from the very 
beginning of its formation (Bryusov, 1963; 48). 

The basis of national historical-cultural conceptions in Armenian 
musicology is the provision according to which Armenian traditional art music 
(i.e. goosan-ashoogh works, mughamat, sazandar music) has developed in the 
realm of Near East culture. Undoubtedly, as compared with the century-old 
Armenian spiritual monody and genuine genres of folk-music this sphere is 
characterized by a number of distinct features, which bridge it to the so-called 
all-eastern traditional art music. Principal similarities are apparent in the 
structural peculiarities, the prosody of poetry and in the modal system of 
musical component whose terminology is of foreign origin. The common 
character is also vividly expressed in musical narrative genre system inherent in 
the mytho-creative thought of different nations. To perform this specific genre 
musicians needed systemized professional knowledge, ability of improvisation 
depending on the venue, ethnic structure of the audience and the situation. 

Ashoogh love romance genre (story, tale, poem, dastan) is one of them; it 
has strong rooted traditions and is widely spread in the Near and Middle East 
nations’ culture. Reflecting cultural notions and the taste of certain layers of the 
society it is distinguished by not only a very specific musical-poetic and artistic 
figurative thinking, but is also notable for its peculiar choice of creative 
principles.  

The tale-like lyric genre covers a wide range of geography – Iran, Türkiye, 
Trans-Caucasus, and also wide is the range of elucidation of the most common 
types of the genre. The stories of mutual love of Shahsenem and Gharib, Leyli 
and Mejnoon, Khosrov and Shirin, Asli and Kyaram were expressed differently 
in the compositions, the headings of which define the modelling of the genre, 
which is commonly traced in the works of Persian, Arabic, Armenian and 
Turkish-speaking nations. The love story is a vital genre, a very simplified, 
vulgar profanation of it is expressed by a formulae A+B=love.  
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It is interesting that the plot compositions and particularly, the short stories 
used to be very popular in medieval Armenian literature. The story about a 
priest’s son and mullah’s daughter (Hovhannes and Aysha) by H. Yerznkatsi 
(XIII c.), as well as the verses by A. Baghishetsi (XIV-XV c.), G. Akhtamartsi 
(XV-XVI c.) and others dedicated to eternal love of the nightingale and the rose 
are well known, the brief structures and the base of which directly relate to the 
eastern love narration topical theme.  

However, the similarity doesn’t assume a one-sided influence. Musical-
poetry and narrative tradition is not likely to be borrowed or imitated 
automatically unless there is a cultural base. Our point is that we view the 
Armenian ashoogh art that has a history of centuries, both from the prospective 
of its national origin base (folk, spiritual and old goosan music) and in the 
context of the relations with Near East traditional art music, the active 
component of which it used to be.  

Reflecting on musical sections of ashoogh dastans, K. Kushnarian expounds 
that they have common characteristics with Armenian national songs, even with 
the peasant ones (Kushnarev, 1958; 11). The vast amount of materials recorded 
during the field trip research done in various regions of Armenia come to prove 
that the song like poem genre is deeply rooted in the life of the Armenian nation. 

In the classic period of ashoogh art the national pathos was not its 
characteristic feature. Ashoogh’s professional skills and reputation were 
determined by universal criteria. Though, today the ability to go beyond the 
national borders of music culture is a cultural value itself.  

As a result of historical-political developments in different historical periods 
a great number of Armenians had to leave their homeland and immigrate to 
other countries. That is why many representatives of Armenian culture had to 
live and create in different multi-national cultural centres like Tehran, Isfahan, 
Constantinople (İstanbul) and Tiflis (Yernjakyan, 1990; 67).  

Armenian musicians composing in the sphere of national art music 
historically were in ongoing relationships with the neighbouring Islamic 
environment, so they tried to make their art be understood in foreign setting. It 
was this tendency that made the Armenian musicians correlate theoretically 
Armenian oktoechos (Medieval Church Modes’ System) with Persian and 
Arabic modal systems, apply foreign terminology, create Armenian lettered 
Turkish songs as well as melodies having eastern melismatic style and shading.  

If the Armenian Church longed to preserve the pure national spiritual songs 
sharakan (Armenian sacred hymn), saghmos (psalms) and tagh (spiritual and 
secular songs) and the pureness of performance style to sustain Armenian spirit 
and ideology, the public role of ashoogh art, as well as the audience and 
perceptions were quite different. So ashoogh art had a mission to serve the 
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“two- or three language” wider layers of the urban population, as well as to 
satisfy their artistic taste.  

Having originated in a foreign environment and sustained its unique 
performative tradition in the classic period of the formation of the genre, 
Armenian ashoogh art resulted in Armenian-Persian (17th century), Armenian-
Turkish (the beginning of the 18th century, İstanbul) Armenian-Georgian (the 
middle of the 18th century, Tiflis) institutional formations; besides it gave birth 
to artists having epochal significance such as ashoogh Sayat-Nova (Harutyun 
Sayadian; 1712-1795) and ashoogh Jivani (1846-1909).  

The genius-poet Sayat-Nova’s role in the development and sustainability of 
literature and music relationships of Trans-Caucasus and Iranian nations in late 
medieval period was great (Seyidov, 1963; 25). Being a court musician of 
Georgian king Irakli II, Sayat-Nova was the first who voiced Iranian high-
quality melodies in Georgian, making them popular in Tiflis, a multi-national 
cultural centre of Trans-Caucasus in his own way (Sayat-Nova; 1963; 71). 
Composing in three languages (Armenian, Georgian, Azerbaijani) and 
personifying the ideals of neighbouring nations in musical poetical characters, 
Sayat-Nova, first of all, was the successor of goosan art of ancient Armenia and 
medieval poet melods. 

Disappearing from historical-cultural arena naturally and thus, giving way to 
national-Armenian ashoogh school, the founder of which was Jivani, the 
representatives of the above-mentioned schools made valuable contribution to 
the development of the oriental melody core, musical-expressive ways of 
ashoogh art and structural principles. They particularly played a great role in 
intermediating the instrumental improvisations with metrically organized parts 
(tasnif and rang), called gyaph, which belong to the field of the traditional art 
music that relates mooghamat to ashugh art. We strongly believe that this factor 
is very important while considering the national origin of different ashoogh 
melodies (Yernjakyan, 1991; 55; Yernjakyan, 1998; 28). 

The process of “Armenianization” of ashoogh art in the context of Near East 
culture can be characterized as the one to have specificities of national unique 
issues conditioned by the language, religion and national musical thinking. 
Armenian ashooghs who sang about earthly emotions and love were unique 
advocators of Christianity due to the moral in their religious-philosophical 
songs. The representatives of Armenian ashoogh schools took the topics for 
their works from the Armenian reality though they were guided by general rules 
of Eastern metrics and often wrote in Persian and Turkish under foreign names. 
Armenian ashooghs in the colonies along with the songs in Armenian, 
composed in Persian, Georgian and Turkish too, which were equally enjoyed 
and understood by the Armenian audience. Their songs expressed Christian 
outlook and symbolism, and glorified the Virgin. The protector of Armenian 
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ashooghs was St.Karapet of Mush who endowed them with talent and skills; his 
monastery became a pilgrimage site. 

Like the old goosans, Armenian ashooghs united in professional guilds, they 
used to have their Charter and the so-called Department, which was led by 
ustabashi. In 1891 the well-known Jivani (Serovbe Stepanian-Levonian) was 
elected as ustabashi of Alexandropole (Gyumri) ashooghs (Levonian, 1944; 34) 

The formation of ashoogh schools in 19th century was a unique phenomenon 
with its special requirements and certificates to prove the professional skills of 
Armenian ashooghs and the standards in the given area.  

According to documental materials, the tradition of ashoogh contest 
originated and developed in Kars and Erzurum provinces. Musical-poetic 
traditions of the mentioned areas, inhabited by Armenians, as well as of Ani and 
Igdir were disseminated in the wide mosaic of near-eastern professional art 
music. Among the regional ashoogh art creators in 19-20 centuries the most 
outstanding ashooghs were Virani (from Ani), Zulali and Sazayi (Aslan, 1975). 

Armenian ashooghs also created new metrical forms, for example, jivana, 
the author of which was Jivani. The main requirement of this form is the lack of 
ahsoogh’s initials in the poem text. Among the types which require high 
technical and professional skills are zinjillama (poems having chain structure), 
aliflama (alphabetical), dil tapramaz (without moving the tongue), 
dodakdekmez (without touching the lips); all these are widely used in Armenian 
medieval music.  

The description of the last two types without foreign names are given in the 
work of the 13th century Armenian musician-scientist Hovhannes Erznkatsi 
entitled “Grammar interpretation” (Tahmizyan, 1983; 11). 

Furthering on the Armenian musicians’ contributions to the development of 
Near East musical culture we consider appropriate to refer to the Ukranian 
musicologist K. Kvitka who said that Turkish urban music was greatly 
influenced by the art of other nations, particularly, by Armenian art. Besides, 
Armenians came to be authors of a number of Turkish songs (sharki) during the 
19th and at the beginning of the 20th century (Kvitka, 1971; 336).  

In respect of the above mentioned the famous Turkologist V. Gordlevski’s 
considerations are of special interest. He claims that the existence of “ozans” as 
a specific professional groups of dastan-performers during the period of Seljuks 
is a phenomenon borrowed from Armenians (Gordlevski, 1930; 21)  

We can find the exact explanation of the name of the first epic singers, i.e. 
goosan in Armenian. The word govasan (which means praiser) has been 
transcribed in Persian and became goosan whose etymology cannot be found in 
Persian. The same can be said about the word vardzak, which refers to women 
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musicians in pagan period; the phenomenon later penetrated into Turkish 
speaking cultural environment to denote either the songs of varsaghi tribes or 
ashoogh musical-poetic varsagh form (Khorenatsi, 1940; 301, Amirian, 1996; 
61).  

In modern ethnomusicological studies (W. Eberhard, Ch. Albright, J. During, 
W. Feldman) the objective assessments of the role and significance ascribed to 
the Armenian ashooghs and instrumentalists in Iranian and Turkish professional 
art music can be found. The names of Armenian musicians are mentioned as 
composers-performers of some genres of Turkish urban music, like sharkie, 
peshref, semayi. It is also mentioned that such genres became popular due to the 
notation system created by an Ottoman citizen Hambardzum Limonjyan from 
İstanbul who was originally an Armenian (Feldman, 1990). Armenian 
musicians from İstanbul have actually solved the problem of recording 
professional art repertoire through composing, noting and publishing the 
samples of Eastern monodic music. 

In the research devoted to Iranian Azerbaijan ashoogh art, we can see 
melodies named “Hava armani”, as well as statements of Turk ashooghs 
referring to the songs they received from Gyumri and Erivan (Albright, 1976; 
274, Erdener, 1995; 32). 

The number of the facts may still be extended, but it should be noted that, for 
some reasons the Armenian ashoogh art problem has somehow not appeared in 
the realm of foreign ethnomusicologists’ interests yet, and thus it needs further 
profound research. 

At the end of the 19th and the first decades of the 20th centuries the materials 
recorded in Armenia are rich in love romances like Kyoroghli, Ashoogh Gharib, 
Shah Ismayil, Asli-Kyaram, Aghvan-Osan and others.  

It is worth mentioning that the founder of Armenian professional music 
Komitas recorded the most famous song of the Armenian version of 
“Kyoroghli” dastan entitled “Aj Kyoroghli, jan Kyoroghli”, the melody model 
of which having stable rhythmical intonational basis, has been maintained in the 
art of different generations of ashooghs since its first appearance. Interestingly 
this very recording of high amplitude interval base is not peculiar to ashoogh 
songs. Kyoroghli version with its seventh descending flights and the exposed 
relevant register sectors can be explained by archetypical way of thinking, 
which reminds the musical-stylistic features and rhetoric pathos of Armenian 
epic melos, particularly “Sasuntsi Davit” (David from Sasun) epos.  

At the same time it is distinguished from recitative songs, which are peculiar 
to the works of Turkish and Azerbaijani ashooghs by its emphasized melodic 
nature (Mamedov, 1984). The schematic variant of the mentioned song was 
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written down from ashoog Avag’s (Avag Azatian) performance in 1938 in 
Azerbaijan (Eldarova, 1984; 62).  

Due to Komitas a precious work had survived, which he recorded in his 
native town (Kutina, 1892) and entitled it “Eastern Turkish melodies”. This 
manuscript collection containing 69 songs recorded in the notation system by H. 
Limonjian is a unique representation of eastern music, including Turkish, 
Armenian national ashoogh melodies, as well as melodies peculiar to Turkish 
urban music with the relevant names of various makams (ushaq, hijaz, shahnaz, 
rast, segyah, etc.). Interestingly from the 22 informants of Komitas, 20 were 
Armenians. In this respect the songs can be considered as reflections of mutual 
penetrations of provincial urban music in the life of Turkish-speaking 
Armenians living in Türkiye. We think that such musical pieces are likely to 
serve valuable sources for the Turkish music investigations (Komitas, 2006; 29). 

The best works created by Armenian ashooghs have become leitmotifs for 
Kyoroghli-performers. Armenian composers have also developed and published 
Kyoroghli songs, which were used in the Armenian films, particularly in “Pepo”, 
the music of which was composed by the world-known composer Aram 
Khachatrian.  

Another classic exmple of Eastern love romance Ashoogh Gharib has a 
special status in Armenia. The meaning of the word Gharib (foreigner), itself 
has a special connotation in Armenian reality. No surprise that the motive of 
roving has greatly contributed to perceptions of national origin of the romance 
and its popularisation1.  

The existence of ashoogh romance, which is widely spread in the Near and 
Middle East is conditioned by a number of components having religious-ritual 
function included in the structure of the genre. We think that its further 
assimilation by Islamic and Christian cultures may not exclude the similarities 
of their archaic types.  

The importance of musical component of syncretic genre, as one of the 
major standards of ashoogh love narration allows us to define the national 
originality of it. We emphasise this factor as in the field of investigation of 
eastern dastans the least investigated is music, so there is no common viewpoint 
in the special literature about the role and the place of the musical component in 
the structure of the genre, whether it is of a primary or a secondary importance. 
The musical poetic portions interrupting the narration appear in all those 
situations where social and religious obstacles for communication, acquaintance 
at a distance, love confession, farewell, beginning of a trip, return, etc are 
available. The classification of the songs with the above-mentioned motifs 

                                                 
1 The creation of the film having the same name by famous Armenian film director S. Paradjanov 
is conditioned by this perception (Kalantar, 1998). 
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reflects the dynamics of the melody model of the tale and not its illustrative 
function. One of the interesting elements of architectonics of epic text is the 
momentary spatial movement as structural linking parts are almost always 
expressed by songs and thus, the fragmented nature of the genre is being 
overcome. For example, in Armenian versions of Ashoogh Gharib, to prevent 
the wedding ceremony of his bride, the hero sings a situational farewell song 
every time he moves from one city to another with the help of St. Sargis. With 
the purpose of overcoming different obstacles, request-songs dedicated to 
different natural phenomena, as well as odes to the cities are performed. The 
roots of these songs go back to the period of the formation of Armenian 
mundane professional song art with the strict identification of the praiser, epic 
singer and the goosan. 

So, the narration is interrupted by songs at the places whenever a miracle is 
expected to happen. This is also evidenced by the formula peculiar to the main 
heroes, which sound while passing from the narration to the song part, like “I 
can’t express it in words, give me my saz and I will sing it”. Besides, a 
characteristic structure principle, which tends to have the status of an aesthetic 
rule in the Middle Asia should also be mentioned. Each time passing from the 
narration to the song part the ashoogh tunes his instrument one or half tone 
higher, as the next song should be performed in a higher register, gradually 
increasing the tension, and creating the illusion of culmination growth moments; 
this reminds auj one of the canonized elements of makamat art, a unique 
structural principle of high-point cadence phrases (Abdullayev, 1989; 116). 

The observation of musical and narrative components separately distorts the 
internal logics of the genre, and makes both of them not understandable. The 
special endowment of the heroes is in singing and not in telling, and so without 
the gift from the Heaven there will be no miracle and reason for moving in 
space, as the talent of singing is the first proof of being a phenomenal person. 
Only after the initiation dream the future ashoogh obtains popularity and fame, 
learns to speak a new language and play the musical instrument, and only then 
he becomes invincible. The perception of this indissoluble integrity allows us to 
assess musical-narrative text from the prospective of mytho-poetic thinking 
because the religious and ritualistic expression as well as the manifestation of 
the link between the music and charming forces are available.  

And finally the most important factor is that the scenes of ashoogh 
competition are expressed through the above-mentioned episodes which are the 
most wide-spread structural units formed long ago and retained up until now. 
Different ways of expressions (mimics, gesture, exclamations, instrument usage, 
questions and answers, puzzles) characteristic to syncretic genre obtain their 
sense during the competitions, and they are the means to show the ashoogh’s 
impromptu skills and professional knowledge.  
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The legend-making essence of love stories starts with the performer’s name 
and the perception of his role and abilities. It should be reminded that the 
Middle Asian equivalent for ashoogh is bakhshi, which also means healer, 
wonderer, magician, who removes the wicked souls from the sick people 
through the magic force of their songs and playing (Chadwick, 1969: 81). 

Traditionally, if the future ashoogh spent the night on a legendary mountain 
Muraddagh (Mountain of Lust, a counterpart of the Greek Parnassus), drank 
spring water and entered into the cave, a supernatural creature or a saint would 
make a gift instrument for him to reveal the secrets of singing, endowed him 
with musical-poetical talent; so when the hero woke up he started his musical 
Odyssey as a new man. In some other version the hero gets a cup of love drink 
in his dreams from the hands of a saint (St. Sargis or St. Gevorg – in Armenian 
tradition, Hizir Ilyas - in Islamic tradition) and only then he falls in love with 
the girl he saw in his dreams. It is quite natural that in Turkish tradition, as 
stated by I. Basgoz the "wonder drink" is often replaced by bread baked in tonir, 
by an apple or Mevlut juice. Here the transformation of traditional motive is 
conditioned by the national environment (Basgoz, 1952; 331, Basgoz, 1967; 1). 
The "wonder drink" endows him with musical-poetry talent and with the skills 
of playing any instrument. At the same time the beloved of the hero falls in love 
with him in her dreams. But there are various obstacles between the lovers, like 
distance, social gap, economic and religious differences, and to overcome them 
the hero goes through a lot of trials. Due to his supernatural talent and 
transformation ability with the help of the saint the loving ashoogh overcomes 
all the difficulties successfully, so the story ends with the happy marriage of the 
couple. This topical pattern having this or some other details, different 
characters, events and colours lies in the base of almost all the love stories.  

The tragic end of the love story is conditioned by religious obstacles that are 
sometimes impossible to overcome. For example, in “Asli and Kyaram” the 
hero burns mystically as a result of his strong love, singing the well-known 
song “I am burning, Asli, I am burning”. It can be associated with the Armenian 
version of Adam and Lilit biblical legend, where Lilit full of devilish pagan 
passion and not fitting in religious-moral norms of Christian legend burns and 
turns to ashes. In both cases the religious ban is expressed implicitly, in other 
words the two religions are opposed to each other like binary oppositions of 
kindness and evil, good and bad etc. This mystical struggle results in the 
destruction of one of the heroes.  

Not going deep into the principles of mytho-creative thinking peculiar to the 
different levels of the musical-poetical text, it is worth mentioning that the 
topical elements of Ashugh Gharib, Kyoroghli and other dastans may have their 
analogy in the catalogues of typical motifs of Aarne-Thomson (Thompson, 
1955; 58) or be considered as expressions of narrative archetypes according to 
Propp’s functional theory (Propp, 1969). The initiation levels, symbolic images, 
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the time and figures, dreams, communication with saints etc, Ashoogh Gharib 
and other heroes meet on the way to their destination to find love, aim at 
proclamation of the birth of an independent personality (sometimes Middle 
Asian Goroghli raising out from the other world or the grave), as well as the 
heroes’ legendary strength and knowledge. The interpretation of these motifs 
and tales in the relevant religious-cultural setting is rather challenging and 
capacious issue to highlight the deeper layers of the love story structure and 
loving ashoogh behaviour norms.  

The loving couples in traditional cultures based on ritual and beliefs are 
often compared with the sun and the moon, reflecting the warship of celestial 
bodies at ethnic-cultural level. It should be reminded that love and knowledge 
occur at the last station of spiritual-holy way; they are interpreted by Sufi poets 
as impetus of Space. The carriers of the holy knowledge and love are ashooghs, 
who are interlaced with the social culture environment. The songs of all the 
heroes mad with love (Mejnun, Kyaram, Gharib) and their behaviour come to 
prove this fact. It is also confirmed by the name of Ashik Kerib’s lover, Mahul-
Mehri (which means the sun and the moon in Persian), written down by M. 
Lermontov2.  

The usage of mystical-ritual and religious knowledge gives an extra-ordinary 
expressiveness and strength to the ashooghs’ speech. The interpretation of 
ashooghs’ knowledge helps to understand the essence of traditional contests. 
Such archaic syncretism would have no place in the system of ethnic culture 
ritual, if it weren’t consistent with the local culture regardless of any foreign 
borrowings and influences it undergoes.  

In Islamic and Christian traditions the investigation of canonized musical 
epic dastans and the cultural realities available in their base opens new 
perspectives to the archetypical elements and spiritual substrates study in 
eastern professional art music. It spreads light on common everyday life plots 
and motifs typical to the region .  

Taking into consideration the eastern love story development changes in the 
religious motives it could be stated that the musical-poetical segments are the 
main models of the traditional structure of love lyrics and their implicit formula 
expressions. Having preserved the pragmatic and semantic markers in different 

                                                 
2 M. Lermontov wrote the tale “Ashik Kerib” in Tiflis in 1837(published in 1846),which further 
was translated into Armenian in 1857 by Stepanos Nazaryan.But along with 
Lermontov,Kh.Abovyan wrote romantic love stories of "Ashoogh Gharib" and “Asli-Kyaram” in 
1840 and included them in the article titled “Armenian Spiritual and National Music” written in 
German.They remained out of the attention of Lermontov specialists and were not circulated in 
the scientific field. 
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historical-cultural contexts the mentioned models are changed and adjusted to 
the given ethnic society. 

No doubt the transformations in the process of centuries have resulted in 
radical changes of the narrative tradition, which allows us to assess the 
phenomenon at length. Interestingly today the ashooghs who play and sing in 
the cafes or tea-houses are considered anachronical even in Islamic society. This 
is a problem which is in close links with cultural issues and needs to be seen 
either in accordance or not in maintaining any traditional values in modern 
society.  

Today ashoogh music doesn’t have the same sounding as before. Neither 
does it enjoy the same popularity, particularly in the case of the urban 
population. Besides, it is very difficult to "persuade" the present day ashooghs 
to move from place to place, to overcom the time and space obstacles in the 
society with quite different social-artistic values beyond the scope of 
mythological thinking. Some people who devoted themselves to the solution of 
the problems of preserving the performance environment of epic tale, have tried 
to open special cafes where ashoogh music and particularly dastans were 
envisaged to be performed. Whether it would contribute to preservation of the 
tradition in the cultural context of modern life, the future will show. 

Although ashoogh love story was labelled as temporary, it is everlasting, so 
further manifestations and new interpretations may still occur. The modern 
performances of love stories prove that they are different from the traditional 
ones available in the classical period of the genre formation to a great extent. 
The gradual deviation of the scope of the genre may be conditioned by either 
mitigation of religious-aesthetic notions or by the reduction of the ashoogh art 
function in society. 

Alienation of Armenian ashoogh art from the Near Eastern tradition brought 
to degradation of the classical model of love-lyrics in Armenian reality. After 
Jivani’s and his contemporaries’ works the genre was not developed any more. 
But the outstanding examples of its musical component as independent songs 
rooted in the life of Armenian people still exist in the folklore. "Kyoroghli" is 
mainly performed within the boundaries of the recitative style whereas 
“Ashough Gharib” is characterised by national song art features. Nevertheless it 
can be said both types occur in musical poetic portions of the love-story, i.e. we 
distinguish between the “hero ashoogh” and “ashoogh hero” conceptual 
differences of dastans, which are characterised either by archetypical perception 
peculiar to epic poems or by the melodic thinking prevailing in love-story genre 
of professional art music. The song-style prevalence in the late Armenian 
tradition could be also explained by the virtual loss of spiritual layer which is 
enriched with new structural elements - national songs.  
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The general basis of the origin and religious-ritual content of different types 
of Eastern love story is revealed through comparison. Here the creative nature 
of the genre is of great importance. Such approach allows us to compare it with 
other spiritual genres such as the sacred hymns, psalms, as well as Armenian 
Liturgy (Patarag), all symbolizing the original initiation rites, sacrifices, gift 
exchange etc in various traditions. In both cases the quintessence of the ritual is 
performed in a canonized way and the texts may be rendered without any music; 
but their main function is the initiation ceremony, the creative symbolism of 
which is emphasised through passing from narration to song. No wonder that 
for skilful story-tellers introductory wishes, blessings, prayer phrases and the 
formulaic speech of religious content were of utmost importance (Atayan, 1989).  

We hope that the inclusion of the facts and scientific provisions related to 
Armenian professional art music will lay down the ways in the modern 
ethnomusicology to evaluate the historical role of Armenian musical tradition, 
as well as the contribution of Armenian musicians in the eastern traditional art 
music.  
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EVRENSEL DEĞERLER ARASINDA YER ALAN BARIŞ 
TEMASININ TÜRK OKUL ÇOCUK ŞARKI SÖZLERİNE 

YANSIMASI 

YÖNDEM, Sadık-UÇAR, Murat Cenap 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ  

ÖZET 

Okul şarkıları temel müzik eğitiminin araçları olmalarının yanı sıra kimi 
bilgi, beceri ve değerlerin aktarımında da işlevseldirler. Bu anlamda şarkıların 
sözleri ve bu sözlerin içerdiği değerler ön plana çıkmaktadır. Dar bir ses 
aralığında çarpıcı melodiler bulmanın zorluğu da göz önüne alındığında sözlerin 
önemi bir kat daha artmaktadır.  

Okul şarkılarının çocuklar üzerindeki etkileri ve kazandırdıkları da değişik 
şekillerde gözlenebilmektedir. Müziğin mesaj vermedeki etkisinin önemi 
düşünüldüğünde bir toplumun eğitimi sürecinde oluşturulacak değerlerin 
yerleştirilmesinde etkili bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda 
eğitim sürecindeki genç nesle yurtta ve dünyada barış düşüncesini edindirmek 
için müzik-söz birlikteliğinin olumlu yönde kullanılması yararlı olabilir.  

Bu araştırmada, daha önceden Romanya’da sunulan bir araştırmamızın 
sonuçlarından yola çıkarak açılımlar yapılmıştır. 1923-2006 yıllarında okul 
müzik eğitiminde kullanılan okul şarkılarından 478 tanesinin içerikleri 
incelenmiş, okul şarkılarının işaret ettiği değer ifadelerinin hangilerinde yığılma 
olduğu, bu şarkılarda verilen mesajların anlamlarındaki değerlerin betimlenmesi 
yapılmıştır. Barış temasının işlendiği şarkılar belirlenerek değerler arasındaki 
durumu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Değerler, barış (sulh), eğitim, müzik eğitimi. 

ABSTRACT 

Besides being tools of elementary music education, school songs are 
functional in transfering knowledge, skills and values. For this reason, the 
words of the songs and the values reflected by these words become important. 
Considering the difficulty of finding striking melodies in a narrow interval, the 
importance of the words becomes much more obvious.  

Effects of school songs on children and knowledge and skills these songs 
teach can be observed in different ways. Considering the importance of music in 
conveying messages, music becomes a powerful force in development of values 

                                                 
 Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Yrd. Doç. Dr.). 
 Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Öğr. Görv.). 
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that need to be formed in education of a society. In this context, to develop the 
notion of peace at home, peace in world in young generations, the use of 
musicwords combination in positive sense could be useful.  

In this study, new openings are made from the conclusions of our study 
which was previously presented in Romania. The contents of 478 school songs 
used in schools between 1923-2006 were examined, frequencies of the values 
raised by songs were calculated, and values in meanings conveyed by school 
songs were described. Finally songs which focused on peace were determined. 

Key Words: Values, peace, school songs, music education. 

GİRİŞ 

Eğitim alanında gerçekleştirilen uluslararası konferanslarda evrensel 
değerler arasında yer alan “Barış” kavramının önemi günümüzde özellikle 
ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya düşünüldüğünde daha iyi anlaşılmaktadır. 
Tarihin en büyük savaşlarının yaşandığı 20. yüzyılın sonlanmasına karşın 
dünyanın birçok bölgesinde iç ve dış barışın sağlanamamış olması son derece 
kaygı verici bir durumdur.  

Ulu Önder Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözü, salt savaşsal 
deneyim ve izlenimlerinin kendinde yarattığı üzüntünün sonucu söylenmiş bir 
söz değildir. Beklenmekte olan çok daha vahşi ve büyük bir savaşın –II. Dünya 
savaşı– ne denli yakın olduğunu sezmiş olması da bu sözü söylemesinin 
nedenleri arasında düşünülebilir. Bu özdeyiş aynı zamanda Genç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin dünyaya karşı yaklaşımının nasıl olması gerektiği hakkında 
ciddi bir mesaj niteliğindedir. Prof. Dr. Utkan Kocatürk (1999) “Doğumundan 
Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü” adlı çalışmasında 28 Mayıs1935 
tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı Albert Lebrun’un bir görüşme esnasında Paris 
Büyükelçimiz Suat Davas’a söylediği şu sözleri aktarıyor: “Ben Mussolini’nin 
siyasetini hiç beğenmiyorum; kararsız bir siyaset izlediğini zannediyorum. Gazi 
Mustafa Kemal emsalsiz bir asker ve dahi bir komutan olduğu hâlde ne kadar 
barışsever, bunu takdir etmek lazımdır.”Dönemin Fransa Cumhurbaşkanının bu 
sözleri, Ulu önderin dünyaya verdiği barış mesajlarının dikkatle algılandığının 
bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Atatürk’ün 25 Ekim 1931 akşamı İkinci 
Balkan Konferansı Üyeleri önünde yaptığı konuşmasındaki önemli ifadelerden 
biri şu şekildedir: “İnsanları mesut edecek yegane vasıta, onları birbirlerine 
yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi manevi 
ihtiyaçlarını temine yarayan hareket ve enerjidir. Cihan sulhü içinde beşeriyetin 
hakiki saadeti ancak ve yüksek ideal yolcularının çoğalması ve muvaffak olması 
ile mümkün olacaktır.” (Özerdim, 1976) Bu ifadede geçen “Yüksek ideal 
yolcuları” tamlaması “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” özdeyişinin, barış kavramını 
bir değer olarak içselleştirebilen yeni kuşakların yetiştirilmesine yönelik 
politikaların oluşturulması doğrultusunda verilmiş bir öğüt niteliği de 
taşıdığının kanıtı olarak değerlendirilebilir. Kuşkusuz bu politikaların 
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oluşturulması ve hayata geçirilebilmesi kimi araçların doğru ve yerinde 
kullanılmasını gerekli kılar. 

Seksen dördüncü yılını tamamlamak üzere olan Türkiye Cumhuriyeti 
Atatürk’ ün ilkeleri ışığında, sahip olduğu düşünsel ve özdeksel değerlerden 
ödün vermeksizin uygarlık yolunda ilerlemektedir. Her yeni yapılanma varlığını 
sürdürebilmek için gerekli olan değerleri topluma kazandırmayı amaçlar ve bu 
amaçla belirli araçlardan yararlanır. Müzik de bu araçlar arasında yer alan 
önemli bir unsurdur. Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in 
ilanının hemen ardından çağdaş müzik eğitiminin zorunluluğunu sezerek bu 
amaca yönelik kurumlar oluşturulmasını önermiştir. Böylece 1924 yılında 
“Musiki Muallim Mektebi” adı altında genç Cumhuriyet’in ilk müzik 
öğretmenlerini yetiştirecek olan okul kurulmuştur. Ülkenin o yıllarda içte ve 
dışta çözüm bekleyen birçok sorunu varken öncelikli olarak bu kurumun 
oluşturulması Atatürk’ün yeni devletin değerlerinin topluma aktarılmasında 
müziğin işlevini ne denli önemsediğinin kanıtı olarak düşünülebilir.  

Araştırmanın konusunu oluşturan Cumhuriyet Dönemi Türk Okul Şarkıları 
Dağarı, özgün söz ve bestelerden oluşan şarkılar ve marşlardan, 
müziklendirilmiş tekerlemelerden, geleneksel çocuk oyun şarkılarından, anonim 
ya da sahibi belirli halk türkülerinden, ezgili bilmecelerden ve yabancı ezgilere 
söz yazılması yolu ile meydana gelen uyarlamalardan oluşmaktadır. Cumhuriyet 
in ilk yıllarında özgün söz ve bestelerden oluşan şarkılar bu dağarın küçük bir 
bölümünü oluşturuyorken, günümüzde müzik eğitimi veren kurum ve 
kuruluşların sayısal artışının doğal bir sonucu olarak nicelik ve nitelik yönünden 
zenginleşmektedir. Okul şarkıları temel müzik eğitiminin araçları olmalarının 
yanı sıra kimi bilgi, beceri ve değerlerin aktarımında da işlevseldirler. Bu 
anlamda şarkıların sözleri ve bu sözlerin içerdiği değerler ön plana çıkmaktadır. 
Dar bir ses aralığında çarpıcı melodiler bulmanın zorluğu da göz önüne 
alındığında sözlerin önemi bir kat daha artmaktadır. 

Cumhuriyet Dönemi okul şarkılarında barış teması irdelenirken, kavram salt 
ülkeler arasındaki dostluk ve uzlaşma anlamı ile ele alınmamıştır. Şarkı 
sözlerinde bulunan hümanizma ve dayanışma, arkadaşlık, sevgi ve saygı, ikili 
ilişkilerdeki içtenlik gibi barış temasına işaret eden ifadeler bir şemsiye altında 
toplanarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında kimi yapıtlarda barış kavramını 
doğrudan işaret eden sözcükler bulunmasa bile tema imgeler yolu ile bu 
kavramı işaret ettiğinden değerlendirmeye alınmaları uygun görülmüştür. 
Örneğin: 

“Bir dünya bırakın biz çocuklara 
Göklerde yer açın uçurtmalara” 

dizeleri, barış temasını vurgulayan her hangi bir sözcük ya da tamlama 
içermemesine karşın uçurtma imgesi savaş uçaklarının karşıtı olarak karşımıza 
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çıktığından dizelerden barış mesajı çıkartmak olanaklıdır. Aynı şekilde ünlü 
ozan Veysel’in  

“ Kim okurdu kim yazardı 
Bu düğümü kim çözerdi 
 Koyun kurdunan gezerdi 
Fikir başka başka olmasa” 

şeklindeki dizelerinde “koyunun kurt ile gezmesi” imgesi barışı işaret 
etmektedir. Dörtlükte asıl tema düşünsel farklılıklar olsa da bu imge ile barış 
kavramına da gönderme yapıldığı düşünülebilir.  

Problem 

Bu araştırmanın temel problemi “Türk okul müzik eğitiminde kullanılan 
şarkıların konularının işaret ettiği değerler arasında barış temasının doğrudan ya 
da dolaylı olarak ne ölçüde yer aldığının belirlenmesidir. 

Araştırmanın Amacı 

Müzik eğitimi insan gelişiminde çok küçük yaşlardan beri önemli yer 
tutmaktadır. Güzel sanatların bir dalı olan müziğin insanın duyuşsal gelişim 
boyutuna katkısı oldukça yüksektir. Bunun yanında özellikle eğitim müziği 
alanında verilmiş ürünler önemli ulusal ve evrensel değerlerin aktarımında etkin 
rol oynayabilir. Bu anlamda okul şarkılarındaki değerlerin dağılımının bilinmesi 
bu alanda ürün vermekte olan bestecilere ışık tutabilir. 

Yöntem 

Bu bölümde araştırma modeli, araştırma alanı, örneklem, veri toplama, 
verilerin analizi konularına yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma Türk Okul Şarkılarının konularında ele alınan değerlerin 
analizine yönelik olarak, okul kitapları ve yardımcı okul kitaplarındaki 
şarkıların belirlenmesi ve bu şarkılardan nicel yolla elde edilen verilere 
dayanmaktadır. 

Araştırmanın Alanı 

Araştırma 1923-2006 yılları arasında Türk Okul Müzik Eğitiminde 
kullanılmak amacıyla yazılmış okul şarkılarını kapsamaktadır. Bu şarkıları 
tespit ederken okul müzik kitapları, yardımcı kitaplar ve şarkı albümleri 
incelenmiştir. 

Örneklem 

İncelenen kitaplardan toplam 478 şarkı araştırma örneklemi olarak 
alınmıştır. Örneklem seçilirken random yöntemi kullanılmıştır. Yabancı besteci 
ve söz yazarlarının şarkıları araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur. 
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Verilerin Analizi 

Bu araştırmada veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Şarkılar 
besteci, söz yazarı, değerler, şarkıların türlerine göre sınıflandırılarak araştırma 
soruları doğrultusunda birbirleri ile ilişkilendirilmişlerdir. Verilerin anlaşılır bir 
biçimde betimlenmesinden sonra, yorumlanarak, neden-sonuç ilişkileri irdelenip 
birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. 

Bu araştırmaya konu olan okul şarkıları Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından 
(1923) sonra yaklaşık 1930 yılından itibaren basılan müzik ders kitapları, 
yardımcı ders kitapları ve şarkı albümleri şeklinde basılmış kitaplar taranarak 
tespit edilmiştir. Bu bölümde öncelikle taranan şarkılarla ilgili bazı sayısal 
verilere yer verilmiştir.  

Eser Şarkı Marş 

f % f % 

478 393 82.2 85 17.8 

Araştırma kapsamında toplam 478 şarkı taranmıştır. Bu şarkılardan 393 
tanesi şarkı (tekerleme-ninni vb.) toplam eserlerin % 82,2’ni oluşturmaktadır. 
85 tanesi ise marş formunda yazılmış eserlerden oluşmaktadır. Marşların oranı 
ise %17, 8’dir. 

 
Söz 

Erkek  Kadın Diğer 

f % f % f % 

175 146 83.42 26 14.86 3 1.72 

Şarkıların sözlerini yazanların sayısı 175’tir. Bunların 146 tanesi erkek, 26 
tanesi kadın, 3 tanesi ise anonim sözlerdir. 

Besteci Erkek  Kadın  Diğer 

f % f % f % 

120 80 66.67 39 32.50 1 0.83 

Araştırmaya konu olan okul şarkılarını 120 besteci yazmıştır. Bunlardan 80 
tanesi erkek besteci, 39 tanesi ise kadın bestecidir. Bestecilerdeki erkek kadın 
oranı söz yazarlarına göre daha dengeli bir dağılım göstermektedir. 

 
Eser 

Beste-Söz Ayrı 

f % f % 

478 303 63.4 175 36.6 

Toplam şarkıların 303 tanesinde besteci ve söz yazarı aynı kişidir. 175 
tanesinde ise besteci ile söz yazarı başka kişilerdir 
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Bulgular 

1. Okul Şarkılarındaki Konular Hangi Değerlere İşaret Etmektedir? 

Eğitimde öğrencilere kazandırılmak istenen, değer niteliği taşıyan ve Millî 
Eğitimin belirlediği 14 ana tema ile 114 alt temadan oluşmaktadır. Analizi 
yapılan 478 şarkıdaki değerler ana temalar bağlamında şu şekilde bir dağılım 
göstermişlerdir. 

Tablo 1: Şarkılardaki Değerlerin Ana Temalara Göre Dağılımı 

Tabloda görüldüğü gibi şarkılarda doğa –evren % 28.6, Sevgi % 21.4, millî 
kültür % 11.4 , toplum hayatı % 7.3 , kavramlar-çağrışımlar % 6.4, Zaman-
mekan % 4.3 gibi değerler ağırlıklı olarak yer almaktadır.  

Türk Okul Şarkılarında doğa ve çevre sevgisi (mevsimler, canlılar, iklim, 
doğa olayları, çevrenin korunması, manzaralar, kar, yağmur, yıldızlar, renkler, 
gezegenler, dünya, yeryüzü ve uzay) önemli oranda işlenmiştir. İkinci sırada ise 
sevgi teması(vatan, bayrak, aile, insan, dil sevgisi) şarkılarda yer almıştır. 
Üçüncü sırada millî kültür (geleneksel sanatlar, Türk büyükleri, Türk müziği, 
zanaatlar, seyirlik oyunlar, spor, oyunlar, bayramlar) içeren değerlerin yer aldığı 
gözlenmektedir. Dördüncü sırada Zaman-mekân (Odamız, evimiz, sınıfımız, 
okulumuz, şehirler, ülkeler, zaman planlaması, çevremiz) içeren değerler yer 
almaktadır. Bunları tabloda görülen diğer değerler daha az oranda izlemektedir 
Tabloya bakıldığında en fazla işlenen değerin % 13 ile vatan sevgisi, ikinci 
sırada canlılar % 12.6 , üçüncü sırada mevsimler % 8.4, dördüncü sırada ise 
aile sevgisi % 6.7 oranında izlemektedir. Okul şarkılarında vatan sevgisinin ilk 
sırada yer aldığı görülmektedir. Daha sonra canlılar, mevsimler ve aile sevgisi 

Ana Temalar f % 
Sevgi* 104 21.4 
Milli Kültür 55 11.04 
Toplum Hayatı* 35 7.3 
Okuma Kültürü 18 3.7 
İletişim* 13 2.7 
Hak ve Özgürlükler* 6 1 
Kişisel Gelişim 17 3.5 
Bilim ve Teknoloji 3 1 
Alışkanlıklar 11 2.2 
Zaman - mekan 22 4.3 
Duygular hayaller 18 3.6 
Doğa -Evren 137 28.6 
Güzel Sanatlar 7 1.5 
Kavramlar ve Çağrışımlar 31 6.4 
TOPLAM 478 100 
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gibi değerler ağırlıklı olarak işlenmiştir. Barış teması şemsiyesi altında 
toplayabileceğimiz değerlere bakarsak Sevgi % 21, Toplum hayatı %7.3, 
Hak ve Özgürlükler %1, İletişim% 2.7 toplam % 32 gibi bir oranda yığılma 
olduğu gözlenmiştir.  

2. Şarkılardaki Konularda İşaret Edilen Değerlerin Alt Temalara Göre 
Dağılımı Nasıldır? 

Şarkıların konusunda geçen değerlerin alt temalara göre dağılımına 
bakıldığında ise 114 alt temadan 72 tane alt temanın işlendiği gözlenmiştir. 
Aşağıdaki tabloda en az 10 şarkıda işlenen değerler tabloya dahil edilmiştir. 

Tablo 2: Şarkılardaki Değerlerin Alt Temalara Göre Dağılımı 
Alt Temalar f % 
Vatan Sevgisi* 62 13 
Aile Sevgisi* 32 6, 7 
Türk Büyükleri 20 4, 2 
Bayramlar* 19 4 
Mevsimler 40 8, 4 
Canlılar 60 12, 6 
Oyun ve Eğlence 21 4, 4 
Çevrenin Korunması 10 2, 1 
Manzaralar 11 2, 3 
Okulumuz 11 2, 3 
Okuma Sevgisi 16 3, 3 
Dostluk* 13 2, 7 
Birey ve Toplum* 11 2, 3 
Oyun 10 2, 1 
 
 
 
 
 

  

Tabloya bakıldığında en fazla işlenen değerin % 13 ile vatan sevgisi, ikinci 
sırada canlılar % 12.6, üçüncü sırada mevsimler % 8.4, dördüncü sırada ise 
aile sevgisi % 6.7 oranında izlemektedir. Okul şarkılarında vatan sevgisinin ilk 
sırada yer aldığı görülmektedir. Daha sonra canlılar, mevsimler ve aile sevgisi 
gibi değerler ağırlıklı olarak işlenmiştir. Okul şarkılarında çevreden evrene 
ilkesi doğrultusunda oluşturulan şarkılarda öğrencilerin yakın çevresi ile olan 
ilişkilerinin işlenmesi eğitsel açıdan olumlu bir görüş olarak söylenebilir. Alt 
temaları Barış teması şemsiyesi altında topladığımızda Vatan sevgisi % 13, 
Aile sevgisi % 6.7, Bayramlar % 4, Dostluk% 2.7, Birey ve toplum % 2.3 
toplam% 28.7 gibi bir oranda yığılma olduğu gözlenmiştir.  
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3. Millî Eğitimin Amaçları İle Şarkılardaki Değerler Örtüşmekte midir? 

Şarkıların konularında geçen değerler milli eğitimin belirlediği 14 ana tema 
ile 114 alt tema bağlamında incelenmiştir. Bu değerlerin 14 ana temayı ve 72 alt 
temayı kapsadığı gözlenmiştir. Ana temaların tamamının kapsandığı alt 
temaların ise % 63, 16 sının kapsandığı gözlenmiştir. Alt temaların büyük 
yüzdelerde olmaması programlardan, kitap yazarlarından, popüler olaylardan ve 
daha başka nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. 

SONUÇ 

Verilerin analizi sonucunda şarkılarla ilgili bazı sayısal verilere ulaşılmıştır. 
Bu verilerle incelenen şarkıların nicelikleri tespit edilmiştir. Daha sonra 
şarkıların işaret ettiği değerler, Türk Milli Eğitim’inin belirlediği 14 ana tema ve 
114 alt temadan oluşan değerler örüntüsü bağlamında incelenmiştir.  

Araştırma kapsamında 478 adet okul şarkısı incelenmiştir. Şarkıların 
konuları gereği işaret ettiği değerler, ana temalar bağlamında incelendiğinde; 
doğa-evren, sevgi, millî kültür, toplum hayatı, kavramlar-çağrışımlar, 
zaman-mekân gibi değerlerin ağırlıklı olarak yer aldığı gözlenmiştir. 

Şarkılardaki değerler alt temalara göre incelendiğinde ise vatan sevgisi, 
canlılar, mevsimler, aile sevgisi gibi değerlerin büyük oranda işlendiği 
gözlenmiştir. 

Şarkı konularının seçiminde cinsiyetin bir farkı olmadığı gözlendi. Fakat 
cinsiyet grupları arasında sayısal bir dengenin olmadığı da göz ardı 
edilmemelidir. 

Millî eğitimin belirlediği ana temaların tümünün şarkıların konularında 
işlendiği, alt temalardan ise yarıdan fazlasının işlendiği gözlenmiştir. 

1. Araştırma sonucunda milli eğitim bakanlığının belirlediği 14 ana tema 
içerisinde barış kavramının doğrudan yer almadığı görülmektedir. 

2. Araştırmada barış temasının doğrudan ya da dolaylı yollardan 
vurgulandığı şarkılar 14 ana tema arasında barış teması yer almadığından sevgi, 
toplum hayatı, iletişim ile hak ve özgürlükler ana temalarına dağıtılmıştır. 

3. Aynı şarkılar alt temalara göre ise vatan sevgisi, aile sevgisi, dostluk, 
birey ve toplum, başlıkları altında toplanabilmektedir. 

4. İncelenen 478 okul şarkısının ana temalar bazında yaklaşık olarak % 32 
sinde doğrudan ya da dolaylı olarak barış temasına vurgu yapıldığı 
gözlemlenmektedir. Doğrudan barış temasını işleyen şarkıların oranı ise % 
17’dir. Ancak bunun Atatürk’ün “yurtta sulh dünyada sulh” özdeyişinin 
yansıması olan bilinçli bir eğitim politikasının sonucu gerçekleştiğini 
söyleyebilmemiz için kurumsal düzeyde çok daha fazla çabanın sarf edilmesi 
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zorunluluğu olduğu da önemli bir gerçektir. Bu amaca yönelik olarak milli 
eğitim bakanlığı ve kültür bakanlığı desteğinde; 

– Barış teması içeren çocuk şarkıları yarışmaları düzenlenip bu yarışmalar 
gelenekselleştirilebilir.  

– Dünya barış günü olarak kabul edilen 21 Eylül tarihinde “Barış” konulu 
uluslararası çocuk şarkıları şenliği düzenlenebilir (Uluslararası 23 nisan çocuk 
şenliği örneğinde olduğu gibi). 

– Türk besteci ve söz yazarlarının barış konulu şarkılarından oluşan eserleri 
derlenerek kitaplar hâline getirilebilir, notaları da içeren bu yayınların farklı 
dillere çevirileri yapılarak yurt dışına dağıtımı gerçekleştirilebilir.  

– Dünyada ünlenmiş yabancı ozanların barış teması içeren şiirlerinin 
bestelenmesi teşvik edilebilir ve bu yolla oluşan repertuvar CD kaydına 
dönüştürülüp dağıtımı yapılabilir. 
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THE MAIN TENDENCIES OF ASIAN MUSIC RESEARCH  
IN NEW RUSSIA 

YUNUSOVA, Violetta 
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ 

ABSTRACT  

The article is devoted to basic tendencies of oriental musical studies in new 
Russia. Main branches of Russian oriental music researches: Musical sinology, 
studies for Arab, Iran, Turkish music, South Asian cultures and its correlation 
are characterized. Special attention is given to new investigation of the 
professional music of oral tradition, classic music, religion music, presented by 
Buddhism and Islam in Russia. In the article interrelationships of Russian 
oriental music studies and musicology; the famous Russian composers’ and 
scientists’ role in development of oriental studies are shown. Specific of 
methods and approaches to oriental music and music in traditional theatre are 
considered. Some interesting books, articles and dissertations of post soviet 
time and its famous and young authors are presented. In the article the question 
of history Russian oriental music studies is brought up for discussion. The 
problems of international scientific relations and cooperation, specific of 
training the specialists of music oriental studies in Russian conservatories are 
discussed. 

Key Words: New Russia oriental music studies tendencies. 

---- 

Russian musicology always shows great interest in Asian music research. 
The geographical location of Russia, which is situated in Europe and Asia and 
has a large territory from Baltic Sea to the Pacific Ocean with many frontiers 
with Asia states, has determined this position. The beginning of Asia music 
researches is associated with Russian folk research in the 19th century. In that 
time some of the Russian composers, ethnographers and travelers laid the 
foundation of this scholarship. For example, M. Glinka studied the ancient 
Andalusian music in Spain. Russian composer and scientist Alexander 
Cristiyanovich (1835-1874) had written a lot of Algerian folk songs and classic 
music works. In 1863 he published his book “Historical study Arabian music in 
the ancient times with instrumental pictures and forty melodies in Alexander 
Cristiyanovich harmonization” before the famous Salvatore Daniel’ book. His 
book was used by Russian composers A.Borodin and N. Rimsky-Korsakov in 
their compositions. (Yunusova, 1997; 323) Some of Russian composers of the 
19th century studied and wrote oriental music. Miliy Balakirev wrote the 
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examples of Northern Caucasian and Transcaucasia music. He had written 
about Georgian folk songs, that when he had investigated its melody he had 
understood their soul. (Balakirev, 1967; 91) It may be noted that their works are 
of grate value in nowadays too. 

In Soviet period some ways of oriental music research were developed. 
Some of them were situated in the capitals of Soviet East republics: Baku, 
Erevan, Tashkent and Dushanbe. They studied national music and world music, 
mainly Near East and Far East classical, composers and folk music. Many 
ancient music treatises were translated to Russian and national languages. Some 
of them were published, but at the pressure of ideological motives on the brief 
version. Religion questions, motives, and the religion music description were 
reduced. Sometime translators made mistakes in musical terms interpretation, 
because a lot of them weren’t musicians. But these publications often were the 
first translation on European languages and unique for musicology. For example, 
treatises of A. Jamy, Husseiny, Dervish Ali, M. Gazaly, A. Tamburist and other 
authors were published with soviet scientist’s (A. Boldyrev, A. Semenov, 
N.Tagmizyan) research commentary.  

The other part of soviet heritage includes the Soviet East classic and folk 
music researches. They studied the problems of rhythm, mode, aesthetics and 
music instruments, described the famous folk and classical musicians of Central 
Asia. Many of them were written by Russian musicians, who taught the national 
scientists in 20th-40th of the 20th century. Its were the works of V. Belyaev 
(1888-1968), V.Uspensky, E. Romanovskaya, L. Knipper e.t.c. V. Belyaev’s 
works “Musical instruments of Uzbekistan”, “Turkmenian music” (with V. 
Uspensky), “may be noted with special attention. The famous Uzbekistan 
scientist F. Karomatov writes about Belyaev’s “Musical instruments of 
Uzbekistan”: “Belyaev’s book…not only lost its fundamental importance, but 
also keeps methodological and methodic foundation of some modern scientist’s 
works”. (Karomatov, 1990; 457)  

In last century were written many books about national by authors from 
Soviet republics. It was new object for investigation. National music was 
described in details, often with composer’s point of view, for examples, in 
U.Gadjibekov’s “Azerbaijan folk music foundations”. (Gadjibekov, 1945) But 
comparative analysis with foreign eastern music cultures could be met very rare. 
Soviet Eastern music was self-dependent and interesting object which was 
studied by the most of musicologists in that time. It was important experience 
for oriental music researches, and trying to understand this experience will be 
the important theme for future studies. 

After dissolution of USSR in 1992 many musicologist and oriental 
musicological schools, who studied Asian music, found themselves in new 
foreign countries. In new Russia this kind of schools in central part of country 
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(Moscow, St-Petersburg), Siberia (Novosibirsk), Volga region (Kazan) and Far 
East (Vladivostok) remained. These schools began to develop in very difficult 
economical conditions in the end of last century. There were many difficulties 
with scientific expeditions, publishing their results in that time. On the one hand, 
was appeared the possibility to go in foreign countries that was very important 
for oriental researches in new Russia. But on the other hand, economical 
conditions were not enough yet. 

Some of these schools work in conservatories and musical academies. And 
now they combine their studies with teaching and training for young 
ethnomusicologists. In our country training for scientists of oriental music is 
realized in conservatories, not in universities. The important trend of oriental 
studies is application of the oriental music as a subject to conservatory 
education, creation the training aids for students. Last year the first special 
training aid “History of Non Europeans music cultures” (2006) was published 
by group of scientists from some Russian conservatories. This book develops 
traditions of foreign music history department Moscow P. I. Tchaikovsky 
conservatory, where famous scientist R. Gruber laid the foundation of this 
direction in the ½ 20th century. It was developed by Department World music 
culture Moscow conservatory, which Russian composer and ethnomusicologist 
G.Mikhailov was at the head before his untimely death in 1995. Now this 
tradition is continued by foreign music history department. 

G. Mikhailov theory music-cultural tradition is developed in Russian oriental 
music studies. Music-cultural tradition is regarded as autonomous element, 
which consist of some parts: fund of musical texts and its conservation facilities; 
musicians’ training; principles of creating musical texts; specific music 
communication and its material support (G. Mikhailov, 1986; 7). This theory 
was worked up on World music cultures and cultural anthropology and 
ethnomusicology methods had developed. Music is considered as important part 
of national, region and world culture and had had some specific aspects in 
different areas of the World. This point of view in his special work was 
investigated. The title of his article con be noted: “The reflections about 
universal terminology in Music: does it exist? If not, is it possible to create it? If 
it is possible, is it necessary to create it?” (G. Mikhailov, 1990; 224). The first 
special attention for this problem was given consideration by Kazakh 
ethnomusicology B.Amanov, who studied music terminology of dombra players 
in the 70th of last century, and he was excellent tradition musician too. This kind 
of investigations was developed in St.-Petersburg ethnomusicology school (vide 
infra). Problem of original folk and universal terminology in Music is one of the 
basic in modern Russian science. It can be shown in each of music oriental 
studies, because in each of national music their own terms are existed. But 
special music terminology investigations are appeared very rarely. 
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 Some scientists switched over from Soviet East to foreign Asian music. Part 
of them, continue their Asian music investigations in theory of traditional Asian 
music (S. Galitskaya, N. Shahnazarova), modern practice of classic music, 
ethnoorganology, Asian music history: Indian (N. Cherkasova, E. Alkon), 
Arabian (A. Plakhova, T.Sergeeva, V. Yunusova, Z. Imamutdinova, T. Djany-
zade), Turkish (Z. Rustam-zade), Iranian (G. Shamilly, M. Drojjina), South 
Asia (A. Alpatova, A. Aliabjeva), Central America (V. Lisovoy), Japanese (V. 
Sisaury, S. Lupinos, M. Esipova and others), Chinese (V. Sisaury, T. Budaeva, 
N. Starostina), Korean (A. Plakhova, U Gen Ir), Vietnamese (Nguen Lantuat), 
composers’ schools evolution (M. Drojjina, M. Dubrovskaya) and other 
directions and aspects. There were defended many doctoral and Ph. D. theses 
(dissertations) about Asian music in new Russia, for example, dissertations: V. 
Yunusova (“Creative process in classical music of Orient”, 1995), A. Alpatova 
(“Musical traditions of South and South-Eastern Asia: to problem for dialog 
traditional cultures in antiquity and the Middle Ages”, 1996), T. Sergeeva, 
(“Problem of synthesis eastern and Europeans musical traditions in medieval 
Andalusia music culture”, 1997), E. Alcon (“Musical thought of East and West: 
continued and discontinuous”, 1999), M. Dubrovskaya (“Yamada Kosaku and 
Japanese composers’ school forming: ¾ 19-½ 20th century”, 2004) and other.  

In the last century the large part of oriental researches was dedicated to Near 
East and Indian music. Nowadays essential part of studies dedicates to Far East 
music (Japanese, Chinese, Korean), which very popular in new Russia. 
International co-operation between our countries promotes to study Far East 
languages and this type of musicological researches. A lot of students from 
these countries study European music in Russian conservatories and our 
students can study Far East music and languages there. This is a new situation 
in Russian musicology. 

The other part of musicologists began to study oriental music traditions in 
Russian Federation: the Muslim songs, Qur’an recitation in Volga-Ural region 
and Northern Caucasia; Buddhism music traditions of Kalmykia, Tuva and 
Buryatiya, shaman music of Siberia and other. In formed USSR the large part of 
this material wasn’t investigated on account of communist ideology. Many 
traditions are very old and they can disappear in the near future. They must be 
recorded and catalogued. In process its studies ethnomusicological and 
historical approaches and methods predominate. The new tendency in this part 
of works is historical approach to music ethnography studies. For example, 
some years ago the first fundamental work “History of Siberian people music” 
was written by Siberian ethnomusicologist Jury Sheikin (Sheikin, 2002). 
Kalmyk traditional music with historical approach is investigated by G. 
Badmaeva (“Kalmyk traditional music in Central Asia music context”, Ph. D. 
diss., 1999). Qur’an recitation in Volga-Ural region by R.Isshakova-Vamba, 
Zulia Imamutdinova (“Evolution of Bashkiria people culture and their oral 
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music traditions”, Ph. D. diss., 1997) and G.Saifullina (Saifullina, 1999) and 
Islamic music in Russia by V.Yunusova (monograph “Islam, music culture and 
education problems in Russia”, 1997) are studied. G. Saifullina marks in her 
book, that Muslim tradition investigation promotes more correct understanding 
of national history and culture’s patterns (Saifullina, 1999; 6). In its study 
comparative approach can be noted. Relationships with Arabian, Persian, 
Turkish, Azerbaijan, Central Asia Islamic traditions are considerated as a 
principal problem. Qur’an reciting practice, some types of Muslim song’s 
influence on local music tradition of Russian Federation were described by our 
scientists. They study original local styles of Qur’an reciting practice too. In   
14th-19th centuries they were formed under local folk and oriental classic music 
influence. In local traditions many types Muslim songs have appeared in folk 
and city culture. Their research may be noted as very essential tendency in 
modern Russian science. Islamic music culture of Russian Federation isn’t well 
known in the world ethnomusicology. But this theme often studies by 
musicologists of modern Russia and it may be started that it will supplement 
with world Islam culture investigations. 

Last years interest of the Russian scientists increases to musical traditions of 
Buddhism. They are probed in works of G. Badmaeva, E. Karelina and others, 
who are studied Buddhist chants, musical instruments and temple orchestras, 
music of Buddhist mystery Tsam. Comparative approach is also used in these 
researches. Traditions of the Russian Buddhism are studied in the context of 
cultures of Mongolia, Tibet, Far East countries. Unfortunately, many Buddhist 
temples were blasted in soviet time, and monks were destroyed. Therefore 
musical traditions of Buddhism were kept within the framework of folk culture, 
where the special variety of Buddhist cult was formed. Now traditions of 
Buddhism are probed as part of national culture. 

 Research of Russian oriental traditions in some measure replaced the study 
of former Soviet East cultures. Today music cultures of these states are studied 
considerably in a less volume, than in soviet time. And if composer’s music is 
probed academic musicology, folk-lore and professional music of oral tradition 
remain out of eyeshot researchers. Possibly this situation will change in the 
future, because today Russian musical oriental studies is in a search of the basic 
ways of its development. 

Young composers’ schools in the countries of Asia always interested the 
Russian scientists. Last years there was a number of interesting works on 
composers’ schools of Japan (M. Dubrovskaya), young schools of Asia (M. 
Drojjina, V. Yunusova). In them formation of composer’s music in connection 
with features of traditional music of these countries and regions are considered, 
the general patterns of development composers’ music of the Asian countries 
are shown. The special attention is given influence of national culture on 
composer’s world view, his music images, musical language. Some time ago 
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this kind of music was considered like western music in many countries. It was 
the difficult problem of crossing from monody to many-voiced music (Drojjina, 
2004; 4) and problem of synthesis traditional and modern, eastern and western 
in national music of Asia. Last century special type of composition called 
national composition interacted and completed with modern western 
composition in Asian cultures. New structure of music culture in Asian music 
was formed. It comprises of some kind of music: 

1. Professional Music 

1.1. Classic Music, Including Court Music, Ceremonial Music; 

1.2. Professional music oral tradition (F.Karomatov’s): epos, national 
composition; 

1.3. Religion music (in temple); 

1.4. Modern composers’ music in western tradition; 

1.5. National popular music. 

2. Traditional music 

2.1. Ritual music, religion music out of the temples e.t.c.; 

2.2. Folk-lore, including modern type of this music – folklore on the stage, 
in Russia so called “folklorism” (Yunusova, 2005; 519). Professional music can 
be written in European and national systems of notation (cheironomic notations, 
hieroglyphic notation and others). Special attention can be attended to modern 
Asian musical avant-garde (V. Yunusov’s), which often on national traditions is 
based. Creativity of such composers as Toru Takemitsu, Isang Yun, Tan Dun 
and others has received the world popularity, but the national basis of their 
music still is not studied enough. About their music often write only from the 
point of view of the western composition. Research of national specificity of 
their music is accessible only to the musicologists well knowing traditional 
culture.  

Ethnoorganology always was one of basic directions of Russian musical 
oriental studies. The center of this direction is the St.-Petersburg 
ethnomusicology school and its organology department the Russian institute for 
history of arts in St.-Petersburg (head I. Matsievsky). There greater research 
work is spent, musical instruments and tool music of Asia are studied. The 
interrelation of a musical instrument, the person of the musician and music 
underlies (I. Matsievsky’s) system-ethnophonic method which is establishing as 
basic approach. This method is used by Moscow musical orient scientists too. 
There are two general direction of organology department research: 1) Musical 
instruments in Russian Federation and world music culture; 2) Traditional 
instrumental music of Europe and Asia (Matsievsky, 2006; 11). In the end of 
Soviet period some interesting investigations about instrumental music of 
Soviet East were written. There were works of A. Muhambetova about Kazakh 
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traditional instrumental music, S. Subanaliev’s work about Kirgiz musical 
instruments, J. Rasultaev’s work about Uzbek dutar music, V. Sadykova 
(Yunusova) work about Azerbaijan mugams for tar (Matsievsky, 2006; 10-11), 
S. Utegalieva work about musical thinking of Kazakh dombra players. This 
direction proceeds to develop today. Some works about Arabian instrumental 
music for ud, Korean instrumental music and traditional string musical 
instruments of Central Asia are written there.  

 Modern Russian scientists have shown the grate interest to traditional East 
theatre music, especially to Far East theatre: Beijing opera (T. Budaeva), 
Vietnamese traditional theatre music (Lantuat Nguen) and religious theatre: 
Buddhism (G. Badmaeva, T. Budaeva) and Islam (D. Guseinova). The authors 
have made there own notations of this music and transcriptions of tradition 
hieroglyphic and numerical notation (to modern European), musical instruments 
and vocal art have studied. Music is studied in drama and national culture 
context. The authors the works of European, American, Chinese, Arabian and 
Iranian scientists and their own dispatch material are used. 

Oriental music studies are formed as part of Russian musicology. A lot of 
famous Russian musicologists, not ethnomusicologists (E. Nazaikinsky, Y. 
Holopov, V. Holopova, I. Barsova etc.) had their own students, who have 
studied Asian music and music sound problems.  

One of the important tendencies of Russian oriental music studies is music 
sound investigation. Russian ethnomusicologist Givani Mikhailov had regarded 
sound and sound conceptions as principal (basic) aspect of national music 
understanding. He had elaborated some interesting approaches for sound 
research in World music cultures. It was concordantly with studies of this 
problem in western classic music by Evgeny Nazaikinsky (Nazaikinsky, 1988) 
and other Russian musicologists. E. Nazaikinsky had written in his book “The 
sound world of music”, that sound, especially in eastern music, is the fact of 
energy, not of matter, substance (Nazaikinsky, 1988; 8). He studied sound like a 
material of music, universal category, that peculiar to all music cultures. Many 
works of Moscow school scientists continues this way. One of the new this kind 
works can be represented the article of Gerlya Badmaeva “The sound world of 
the Kalmyk traditional culture”, in which these approaches is combined. She 
has presented the questions of “sound in nomad cultures, sound in musical-
religious traditions, sound images of music instruments” (Badmaeva, 2006; 153) 
in the Kalmyk and Central Asia cultures.  

Among insufficiently known themes it is necessary to note history Russian 
and Soviet musical oriental studies. The history of the post soviet period was 
not studied by anybody. My short report at our conference is the first attempt to 
comprehend the tendencies of music oriental studies of this period and its 
communication with last time. 
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Thus, oriental music studies is the growing trend, which keeps on traditions, 
was folded in 19th-20th centuries in Russian musical science. Close connection 
of musicology, ethnomusicology and oriental music studies can be selected as 
the characteristic feature of Russian modern oriental music school. At the same 
time oriental music studies have designed as independent scientific direction 
with their own methodology and traditions. Already in a soviet period there 
were musical sinology, studies for Arab, Iran and Turkish music, World music 
cultures and other branches of Russian oriental music researches. Presently they 
continue to develop. There were new directions of Russian oriental music 
studies, related to the study of east culture up country, its ancient musically-
religious traditions, history of traditional musical culture. The contacts of 
Russia music scientists develop with foreign colleagues. 

Unfortunately after disintegration of the USSR contacts with specialists from 
the former republics of Soviet East became less intensive. United scientific 
space, which was in former USSR and about the necessity of creation of which 
politicians and statesmen declare, did not arise up yet. His creation will demand 
some time. But already today our colleagues from the countries of SNG express 
a desire to conduct joint work and recover scientific intercourse, interrupted the 
known political events of 90th years of past century. 

In 20th century musical oriental studies often were developed separately from 
other oriental researches. It was related to the strong influencing of musicology 
and specialists teaching in conservatories. However in Russian musical science 
connections always were strong with other scientific directions. Distribution of 
complex method in the 80th years of the last century strengthened this tendency. 
Now they active interact with general oriental studies in modern Russia. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СКРИПИЧНАЯ ШКОЛА 
КАЗАХСТАНА 

ZHUMABEKOVA, Dana Zhunusbekovna /Жумабекова, Дана Жунусбековна 
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН 

РЕЗЮМЕ 

В эпоху глобализации и в условиях единого мирового 
информационного пространства продолжается интенсивное развитие 
музыкального образования Казахстана. Государственная программа 
«Культурное наследие» предусматривает изучение сложившихся 
музыкальных традиций и нововведений в контексте культур 
тюркоязычных народов, интегрирующих последовательно в мировой 
культурный процесс. 

Актуальность возобновления и консолидации межкультурных 
творческих связей, сотрудничества, расширение взаимообмена на основе 
научно-образовательных программ не вызывает сомнения. Совместные 
творческие проекты с привлечением выдающихся зарубежных педагогов и 
инструменталистов способствуют взаимообогащению и пониманию 
музыки разных народов. 

С провозглашением независимости Казахстана музыкальное 
образование вступило в новую фазу своего развития. Виртуозное 
мастерство ярких представителей скрипичной школы, самобытные 
произведения, созданные для смычковых инструментов композиторов 
республики в конце ХХ–начале ХХI веков, получили широкое признание 
во многих западных странах мира, а также и в Турции. 

Скрипичная школа Казахстана по праву считается одной из 
сильнейших в Центрально-Азиатском регионе. Она вобрала в себя лучшие 
традиции музыкального образования элитных учебных заведений России: 
Московской и Санкт-Петербургской консерваторий. Особая глубина и 
тонкость игры талантливых исполнителей находит свое толкование и в 
азиатской ментальности.  

Успехи ярких дарований подтверждены на самых престижных и 
крупных международных конкурсах. Народные артисты Республики 
Казахстан Айман Мусаходжаева ( обладатель звания «Юнеско: Артист за 
мир»), Гаухар Мурзабекова, Марат Бисенгалиев и трио сестер Бековых 
составляют гордость нации и каждый из них вносит определенную лепту в 
пропаганду казахского музыкального искусства.  
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Отсчет становления и развития музыкального образования скрипачей 
начинается с 30-х годов ХХ века, с момента открытия музыкального 
техникума – первого среднего учебного заведения.  

Соблюдение принципов непрерывности и преемственности в методике 
обучения игре на скрипке является одним из важных факторов обновления 
музыкального образования. Идея создания в 1998 году в новой столице 
Астане Казахской национальной академии музыки была направлена на 
последовательное внедрение трехступенчатого профессионального 
образования (школа – колледж - вуз).  

Проведение международных конкурсов и национальных фестивалей 
(«Шабыт») олицетворяют собою путь мира и диалога народов Востока и 
Запада. 

Ключевые Слова: казахская инструментальная музыка 

ABSTRACT 

Musical Education: Violin School of Kazakhstan 

The development of musical education in Kazakhstan is going on intensively 
within the process of globalization and integrated world informational area. The 
“Cultural Heritage” state program concerns with learning musical traditions and 
innovations in culture o Turkish speaking peoples, integrating into the world 
cultural process.  

The fact that revival and consolidation of cultural links and exchange in the 
sphere of educational programs have great influence is doubtless. International 
art projects involving outstanding foreign teachers and instrumentalists 
stimulate interaction and understanding of different folk music.  

The declaration of independence gave birth to a new stage of development in 
musical education of Kazakhstan. Masterly skill of glorious representatives of 
violin trend, unique works, composed for bow instruments in late XXth – early 
XXIst centuries were recognized in many western countries and in Türkiye also. 
Violin school of Kazakhstan is fairly considered to be one of the most potential 
in Central Asia. Carrying out various contests and national festivals “Shabyt” 
symbolizes the way of peace and consent between East and West.  

Key Words: Violin School of Kazakhstan. 

--- 

В эпоху глобализации и в условиях единого мирового 
информационного пространства продолжается интенсивное развитие 
музыкального образования Казахстана. Государственная программа 
«Культурное наследие» предусматривает изучение сложившихся 
музыкальных традиций и нововведений в контексте культур 
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тюркоязычных народов, интегрирующих последовательно в мировой 
культурный процесс.  

Актуальность возобновления и консолидации межкультурных 
творческих связей, сотрудничества, расширение взаимообмена на основе 
научно-образовательных программ не вызывает сомнения. Совместные 
творческие проекты с привлечением выдающихся зарубежных педагогов и 
инструменталистов способствуют взаимообогащению и пониманию 
музыки разных народов. 

С провозглашением независимости Казахстана музыкальное 
образование вступило в новую фазу своего развития. Виртуозное 
мастерство ярких представителей скрипичной школы, самобытные 
произведения, созданные для смычковых инструментов композиторов 
республики в конце ХХ–начале ХХI веков, получили широкое признание 
во многих западных странах мира, а также и в Турции. 

Скрипичная школа Казахстана по праву считается одной из 
сильнейших в Центрально-Азиатском регионе. Она вобрала в себя лучшие 
традиции музыкального образования элитных учебных заведений России: 
Московской и Санкт-Петербургской консерваторий. Особая глубина и 
тонкость игры талантливых исполнителей находит свое толкование и в 
азиатской ментальности. 

Инструментальное искусство сегодня требует от музыкантов решения 
глобальных проблем, связанных с трансформацией международных 
стандартов музыкального образования и их внедрением в отечественную 
систему обучения.  

Формирование национальной скрипичной школы следует 
рассматривать как длительный, непрерывный творческий процесс. В 
начале прошлого столетия благодаря прочным связям с зарубежными и 
советскими музыкантами зародились основы профессиональной системы 
обучения. Педагоги – новаторы кафедры струнных инструментов 
Казахской национальной консерватории имени Курмангазы прокладывали 
новые пути в области исполнительского искусства. 

Если скрипичная школа в Казахстане сформировалась в 30-е годы, то 
эпоха ее расцвета наступила к концу ХХ века, когда в ее рамках 
сложились педагогические традиции, позволившие поднять на 
высочайшую ступень отечественную скрипичную культуру. 

«Скрипичная школа как одна из музыкально – исполнительских школ 
представляет собой художественную целостность, в которой обобщены 
эстетические взгляды на скрипичное искусство, а также черты 
исполнительского, педагогического и научного стилей»,- пишет 
Е.Сафонова [5,с.6]. 
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В становлении и развитии отечественного искусства, как и 
музыкального образования в целом, важную роль сыграла русская 
(бывшая советская) школа. Приезжие музыканты - скрипачи заслуженные 
деятели искусств Республики Казахстан, заслуженные учителя 
Республики Казахстан, профессора Казахской национальной 
консерватории имени Курмангазы Вениамин Соломонович Хесс, Нина 
Михайловна Патрушева, Заслуженный артист Республики Казахстан, 
профессор Иосиф Бенедиктович Коган содействовали художественному и 
техническому росту национальных кадров, воспитанию талантливых 
молодых дарований – лауреатов республиканских, межзональных и 
международных конкурсов. 

Деятельность выдающихся скрипачей была особенно плодотворной, 
так как осуществлялась во многих областях: сольное и камерное 
исполнительство, педагогика, оркестровая игра, редактирование 
скрипичных партий, в особенности, новых произведений композиторов 
Казахстана, создание ряда учебных пособий, научно - методических 
разработок, хрестоматий казахской скрипичной музыки, переложений 
народных песен и кюев для ансамбля скрипачей. 

В своих научно – методических работах они оставили образцы 
исполнительского анализа ярких скрипичных произведений (концерты, 
сонаты, пьесы) композиторов Казахстана, представляющие значительную 
педагогическую ценность. В самом выборе редактируемых произведений 
отразилась широта репертуарных интересов, особенно профессора 
В.С.Хесса, который проблему репертуарной линии ставил и решал как 
основу художественного развития каждого конкретного исполнителя.  

В жизни встречаются прекрасные педагоги - новаторы, одаренные 
талантом человеческого общения, всегда готовые словом и делом помочь 
другим. Приезжие скрипачи были педагогами с большой буквы, 
педагогами по призванию. Профессиональное мастерство профессоров 
И.А. Лесмана, В.С. Хесса и Н.М. Патрушевой, И.Б.Когана, преданность 
своему делу, педагогическое чутье, умение сочетать обучение с 
воспитанием, уважение и любовь к молодому поколению снискали им 
славу справедливого, доброго и в то же время требовательного 
преподавателя. Они умели разглядеть и раскрыть в каждом ученике их 
неординарные способности, вовремя поддержать и подсказать то верное 
направление, двигаясь по которому молодой человек, будущий специалист 
- скрипач, мог бы добиться успеха в жизни. Независимо от степени 
дарования, индивидуальности, уровня владения игровым мастерством их 
выпускников можно узнать по организованности в интонировании, 
качеству звукоизвлечения, ритмической устойчивости, что в комплексе 
принято называть «культурой исполнения». В.С.Хессу - патриарху 
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скрипичной школы Казахстана – был присущ дар воспитателя нового 
поколения скрипачей, мыслителя и методиста в своей области. 

Успехи ярких дарований подтверждены на самых престижных и 
крупных международных конкурсах. Народные артисты Республики 
Казахстан, профессора Айман Мусаходжаева ( обладатель звания 
«Юнеско: Артист за мир»), Гаухар Мурзабекова, заслуженный деятель 
искусств Республики Казахстан, лауреат международных конкурсов 
Марат Бисенгалиев, заслуженный деятель Республики Казахстан, доцент 
Казахской национальной академии музыки Арал Байсакалов, заслуженная 
артистка Республики Казахстан Эльвира Бекова(Накипбекова), 
заслуженный деятель Республики Казахстан, профессор Дюсен Касеинов. 
составляют гордость нации.  

Они достойно представляют нашу независимую страну за рубежом и 
вносят весомый вклад в общий путь развития мировой музыкальной 
культуры. Их роль неоценима в деле пропаганды казахской 
инструментальной музыки.   

Мастерство исполнителей республики оказывали и оказывают заметное 
воздействие на процесс композиторского творчества в инструментальной 
области. Особенно ярко это проявляется при непосредственном контакте 
композитора и музыканта – интерпретатора во время создания 
произведения, в котором воплощаются и некоторые его индивидуальные 
качества, спектр выразительных средств, звуковое мастерство, 
национально – характерные способы игры. 

Появление ярких сочинений композиторов Казахстана было связано с 
ростом исполнительской культуры. Так, произведение «Кюй для Марата» 
для симфонического оркестра (2003) Алмаса Серкебаева посвящено 
заслуженному деятелю искусств РК Марату Бисенгалиеву; «Поэма» для 
скрипки с оркестром (1980) Сыдыха Мухамеджанова посвящена 
заслуженному деятелю РК Аралу Байсакалову, Концерт для скрипки с 
оркестром (1975) С. Мухамеджанова и Концерт для скрипки с оркестром 
С. Жукова посвящены заслуженной артистке РК Эльвире Бековой. 

Трехступенчатая система образования Казахской национальной 
академии музыки включает в себя школу – колледж – ВУЗ в единой 
структуре, синтезирующим фактором которой является 
взаимозависимость уровней обучения. Известно, что музыкальные 
заведения с непрерывной системой образования существуют во многих 
странах мира. Идея создания такого учебного заведения принадлежит 
народной артистке РК, лауреату Государственной премии РК, «Юнеско: 
Артист за мир», академику Международной академии творчества, 
профессору, ректору КазНАМ Айман Кожабековне Мусаходжаевой. 
Соблюдение принципов непрерывности и преемственности в методике 
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обучения игре на скрипке является одним из важных факторов обновления 
музыкального образования. Идея создания в 1998 году в новой столице 
Астане Казахской национальной академии музыки была направлена на 
последовательное внедрение трехступенчатого профессионального 
образования (школа – колледж - вуз). 

Благодаря высочайшему авторитету, большой инициативности, 
организаторским способностям профессор А.Мусаходжаева за девять лет 
деятельности ВУЗа сумела сформировать сплоченный профессорско-
преподавательский состав. Вместе с Айман Кожабековной в Казахской 
национальной академии музыки работают опытные педагоги из Казахской 
национальной консерватории имени Курмангазы и Республиканской 
средней специализированной музыкальной школы для одаренных детей 
имени К.Байсеитовой. Для укрепления кадровой базы КазНАМ, 
проведения мастер-классов и сольных концертов регулярно приглашаются 
выдающиеся музыкальные деятели из Австрии, Италии, Франции, США, 
России, Украины, Кыргыстана, Узбекистана и других стран. За 
девятилетний период в стенах Казахской национальной академии музыки 
сформировались свои уникальные педагогические традиции, которые не 
только преемственно развивают опыт отечественного профессионального 
музыкального образования, но и обогащаются теоретическими и 
практическими методами организации учебного процесса западных стран. 

В исследованиях истории музыкальной культуры Казахстана осталось 
много «белых пятен», связанных с недостатком информации о жизни и 
творчестве тех людей, которые посвятили свой труд развитию 
отечественной музыкальной культуры. К числу таких имен можно отнести 
Вениамина Соломоновича Хесса –воспитанника школы П.С. 
Столярского, выпускника Московской консерватории по классу 
Заслуженного деятеля искусств СССР Б.О. Сибора (1880-1961).  

Жизненный и творческий путь В.С.Хесса тесно связан с оркестровым 
факультетом Алма-Атинской государственной консерватории им. 
Курмангазы, где он заведовал кафедрой струнных инструментов в течение 
семнадцати лет. Деятельность В.С. Хесса в Казахстане представляет 
целую эпоху скрипичного исполнительства: он воспитал несколько 
поколений скрипачей, среди которых немало выдающихся исполнителей и 
педагогов. Вениамин Соломонович Хесс является Заслуженным Учителем 
Республики Казахстан и Заслуженным деятелем искусств Республики 
Казахстан. 

Творческая деятельность Вениамина Соломоновича Хесса приходится 
на начальный этап становления профессионального музыкального 
образования в республике. Ему выпала трудная задача: в условиях 
послевоенной жизни в Казахстане, наряду с А. Жубановым, Е. 
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Брусиловским и другими своими современниками, он преодолевает 
немало материально-бытовых трудностей и неутомимо служит на благо 
отечественной культуры. По их воспоминаниям он обладал удивительной 
силой и цельностью характера, строгой самодисциплиной и чутким, 
отзывчивым отношением к людям.  

В Алма–Атинской консерватории имени Курмангазы Вениамин 
Соломонович тесно сотрудничает с корифеями казахской музыкальной 
культуры – А. Жубановым, Е. Брусиловским, М. Тулебаевым, Л. Хамиди, 
С. Мухамеджановым, К. Мусиным, К. Кужамьяровым и многими другими 
композиторами, чьи «скрипичные произведения он изучает, делает 
редакции скрипичной партии и включает их в концертно -педагогический 
репертуар», - отмечает С.Мусаходжаева [4, с.137]. 

В его классе исполнялись пьесы А. Жубанова, М. Тулебаева, К. 
Кужамьярова, скрипичные концерты С.Мухамеджанова и Г. Жубановой. 
Профессор В.С. Хесс внес огромный вклад в пропаганду произведений 
этих композиторов. 

Обобщив бесценный опыт своих учителей, В.С. Хесс значительно 
поднял качественные критерии скрипичной игры струнного отделения. 
Именно благодаря его педагогическому труду кафедра струнных 
инструментов Алма-Атинской консерватории имени Курмангазы стало 
образцово-показательным.  

На занятиях в классе, его требования были точными, 
концентрированными, а замечания глубокими и содержательными. Его 
коллег и учеников поражали эрудиция Вениамина Соломоновича как 
педагога, так и теоретика - методиста, его блистательное знание природы 
скрипки, психологии своих учеников и тайн педагогического процесса.  

В педагогической работе В.С. Хесс умел обобщать полученные знания 
и придавать им всегда актуальный, новый ракурс. Огромное значение в 
организации практического занятия играло логическое начало, 
предполагающее поэтапное достижение намеченной цели. Учебный 
процесс был рационально организован и требовал максимальной отдачи 
сил от ученика. 

Изучение произведения исполнителем он рассматривал не только в 
аспекте овладения замыслом автора, но и в аспекте раскрытия 
способностей ученика, развития его воображения, фантазии, 
художественного чувства, овладения новыми стилями, жанрами, кругом 
выразительных средств. Для исполнения произведения, педагог 
предварительно требовал ознакомиться с художественной и специальной 
литературой о жизни и творчестве композитора. 
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Как педагог В.С. Хесс действительно отличался крупным 
индивидуальным почерком: его учеников всегда можно узнать 
посредством ясности и масштабности трактовки, качеству 
звукоизвлечения, постановке правой руки, красоте скрипичного тона - по 
всему, что в комплексе принято называть высокой культурой исполнения.  

На занятиях в классе поражала способность В.С. Хесса быстро и 
объективно оценивать самое существенное в игре учащегося, умение 
предельно ярко осветить его достоинства и недостатки. Свои 
рекомендации Вениамин Соломонович преподносил сжато и 
концентрированно, чем достигалась нужная и быстрая реакция ученика.  

Ученики В.С. Хесса работают в камерных и симфонических оркестрах 
РК, успешно преподают в учебных заведениях различных городов, внося 
определенный вклад в развитие профессионального музыкального 
образования в Казахстане.  

Безмерная любовь к педагогике, подлинность призвания учителя 
помогли этому энергичному и талантливому человеку с таким 
благородным достоинством претворять в жизнь высокие идеалы 
искусства. Обладая подлинным талантом педагога-мыслителя, В.С. Хесс 
запомнился своим современникам отличным исполнителем-виртуозом, с 
легкостью справлявшимся с труднейшими произведениями западно-
европейской и казахской скрипичной классики. 

В благодарность за бесценный труд педагога, по инициативе Казахской 
Национальной Академии Музыки была учреждена специальная премия 
имени Вениамина Соломоновича Хесса на II Международном фестивале 
творческой молодежи, конкурсе скрипачей «Шабыт-Инспирэйшн» 
(Астана, 2000). Творческие успехи скрипачей продемонстрировали 
высокий уровень скрипичной школы Казахстана, основы которой были 
заложены педагогической деятельностью В.С. Хесса. 

В историю музыкальной культуры Казахстана Нина Михайловна 
Патрушева вошла как крупнейший педагог по классу скрипки. Ее имя 
широко известно музыкальной общественности страны, с деятельностью 
этого замечательного музыканта связана целая эпоха в становлении 
отечественной скрипичной школы.  

Нина Михайловна является Заслуженным деятелем РК, Заслуженным 
учителем РК, Кавалером орденов «Трудового знамени», «Достык», 
«Курмет», а также лауреатом независимой премии «Тарлан» (2001), 
обладателем нагрудного знака имени Ы.Алтынсарина (2007). 

В 2007 году Н.М.Патрушева отмечает 80-летие со дня рождения и 60-
летие своей педагогической деятельности. Более полувека Нина 
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Михайловна отдает все свои силы и глубокие знания своим ученикам, 
являясь для них образцом беззаветного служения искусству.  

Н. М. Патрушева воспитала целую плеяду замечательных скрипачей, 
которые являются гордостью музыкальной культуры Республики 
Казахстан: Айман Мусаходжаева (лауреат Государственной премии РК, 
лауреат международных конкурсов, народная артистка РК, профессор), 
Гаухар Мурзабекова (лауреат международных конкурсов, народная 
артистка РК, профессор), Марат Бисенгалиев (заслуженный деятель РК, 
лауреат международных конкурсов, профессор Бермингемской 
консерватории), Аида Аюпова (лауреат республиканских и региональных 
конкурсов, дипломант международного конкурса) и другие. 

Педагогические традиции Н. М. Патрушевой успешно продолжают 
ведущие отечественные преподаватели по классу скрипки А. А. Абатова 
(профессор Казахской национальной академии музыки), С. А. 
Абдусадыкова (профессор Казахской национальной академии музыки), Р. 
К. Мусаходжаева (проректор Казахской национальной академии музыки, 
профессор) и многие другие. 

Нину Михайловну Патрушеву по праву можно назвать создателем 
своей скрипичной школы: она воспитала более 70 скрипачей и внесла 
неоценимый вклад в развитие профессионального музыкального 
образования Казахстана. 

Исполнительский стиль скрипичной школы, которую создавали Н.М. 
Патрушева и В.С. Хесс, можно охарактеризовать как «гранд-стиль», в 
котором осмысленность и масштабность исполнительской концепции 
сочетается с безупречной, виртуозной техникой и насыщенным, 
красочным звуком. Педагогический почерк Н.М. Патрушевой и В.С. Хесса 
можно безошибочно определить по стилю исполнения их учеников, 
который проявляется в культуре звукоизвлечения, красоте 
целесообразных движений рук и, в особенности, певучести скрипичного 
исполнения.  

Уровень подготовки, который давала Нина Михайловна, позволил 
многим ее ученикам поступить в Московскую государственную 
консерваторию имени П.И.Чайковского. Она до сих пор стремится 
привнести все самое прогрессивное в методику преподавания. 

Нина Михайловна поддерживала творческие профессиональные связи с 
ведущими профессорами Московской консерватории Д. Ойстрахом, Л. 
Коганом, Ю. Янкелевичем, А. Ямпольским, В. Брониным. Профессора 
Московской консерватории с удовольствием давали мастер-классы 
ученикам Нины Михайловны и ценные методические рекомендации для 
дальнейшего их профессионального роста.  
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Взрослому исполнителю Нина Михайловна позволяет почувствовать 
себя артистом – автором собственной интерпретации. 

Нина Михайловна стремилась из каждого ученика извлечь максимум 
возможностей. В тех случаях, когда необходимо было что-нибудь 
подправить, это делалось так, что необходимость улучшения четко 
осознавалась учащимся, и улучшение осуществлялась по инициативе 
самого ученика. Нина Михайловна умела с поразительным тактом создать 
творческую атмосферу в классе, в условиях которой естественно 
раскрывались лучшие музыкальные и человеческие качества её учеников. 

Особое значение в развитии исполнительского мастерства Н.М. 
Патрушева придает изучению концертов и сонат И. Гайдна, В. Моцарта, Л. 
Бетховена. Исполнение произведений этих композиторов, по мнению 
Нины Михайловны, трудны в стилистическом отношении и требуют от 
скрипача высокой культуры звука, мастерства и законченности 
фразировки, тонкой детализации и чувства меры.  

В классе Н. М. Патрушевой помимо освоения произведений типовой 
школьной программы, репертуар исполнителей постоянно обновляется 
современными сочинениями композиторов Казахстана. По мнению Н.М. 
Патрушевой, композиторы Казахстана ХХ – ХХI веков значительно 
расширили средства скрипичной выразительности: используются 
непривычные тембры и краски звучания, обогатилась штриховая палитра, 
значительно усложнилась фактура, возникли оригинальные приемы игры 
подражания национальным инструментам (кобыз и домбра). Помимо 
перечисленных качеств, камерно-инструментальные произведения А. 
Жубанова, М. Тулебаева, К. Мусина, скрипичные концерты С. 
Мухамеджанова, Г. Жубановой и Е. Рахмадиева развивают у исполнителя 
способность к пониманию национального музыкального стиля, его 
многообразия и поэтической силы.  

 Большинство учеников Н. М Патрушевой, став лауреатами различных 
конкурсов, занимают ведущие позиции в музыкальном искусстве нашей 
республики, являются высококлассными педагогами и исполнителями, 
ведут активную концертную деятельность на родине и за рубежом.  

Деятельность профессора Нины Михайловны Патрушевой вписала 
блестящую страницу в книгу отечественной инструментальной педагогики. 
Из её класса выходили не только солисты, но и преподаватели, камерные 
исполнители, артисты оркестра. В каждом из них Н. М. Патрушева видела, 
прежде всего, художника, стремящегося к вершинам профессионального 
мастерства. «За 40 с лишним лет педагогической деятельности она 
воспитала многих талантливых скрипачей, составляющих сегодня 
гордость казахстанской скрипичной школы» [3, c. 170]. 
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Творческая деятельность казахстанского скрипача, заслуженного 
деятеля искусств Республики Казахстан, лауреата международных 
конкурсов, обладателя премии «Тарлан» Марата Бисенгалиева всегда 
привлекает к себе внимание широкой музыкальной общественности. 
География его зарубежных гастролей обширна. Она охватывает более 
тридцати пяти стран Западной и Восточной Европы, Азии, Австралии, 
Новой Зеландии и США. Марат Бисенгалиев периодически выступает с 
концертами в таких прославленных залах, как Карнеги-Холл (Нью-Йорк), 
Барбикан холл Шеффилд-сити-Холл и Альберт-Холл (Лондон), Бридж-
уотер-Холл (Манчестер) и Уотерфронт (Белфаст).  

Поразительна его способность находить контакт с любой аудиторией, 
завоёвывать симпатии слушателей естественностью и ярким артистизмом. 
 Услышав игру Марата Бисенгалиева однажды, невозможно ее 
забыть.  

Заслуженный учитель КазССР и заслуженный деятель искусств РК 
Нина Михайловна Патрушева сумела разглядеть в своем ученике 
подлинное дарование и привить любовь к будущей профессии. Упорный и 
систематический труд помогли Марату сделать качественный рывок 
вперед и заявить о себе как о перспективном исполнителе.  

В 1986-1988 годы М. Бисенгалиев учится в аспирантуре Московской 
консерватории в классе профессора Валерия Александровича Климова.  

Уже во время учебы Марат снискал глубокое уважение сокурсников и 
признание среди талантливой молодежи Московской консерватории. Он 
уверенно заявил о себе на классных концертах Б.Беленького и В.Климова 
на сцене Малого Зала Московской консерватории. Отбор участников для 
этих концертов основывался на принципах высокой профессиональной 
конкуренции и право участвовать в них получали наиболее яркие и 
сильные исполнители, к которым по праву можно было отнести и юного 
Марата.  

В период пребывания за рубежом (90-е годы) в творчестве Марата 
Бисенгалиева начинается новый этап, связанный с напряженными 
поисками своего индивидуального стиля. Как рассказывает сам Марат: «В 
процессе творческой эволюции я значительно отдалился от русских 
исполнительских традиций и многое воспринял от западной скрипичной 
культуры. Сравнивая периоды моего творчества по имеющимся записям, 
можно прийти к выводу, что играют два совершенно разных человека. Я 
изменил подход к интерпретации многих скрипичных произведений. 
Прослушивая свои ранние записи на «Наксос»: виртуозные пьесы 
П.Сарасате, Э.Лало, М.Равеля, К.Сен-Санса, я понимаю, что сегодня 
исполняю их совсем иначе».  
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Сам Марат считает себя исполнителем романтического направления. 
Начав с увлечения композиторами XIX века, он постоянно расширяет свой 
репертуар, возобновляя традицию исполнения забытых или ранее 
неизвестных произведений. При помощи профессионального композитора 
К. Полибланка Марат Бисенгалиев ввел в концертную практику 
неоконченные скрипичные произведения английского композитора Э. 
Элгара.  

 В отзывах западной прессы часто говорится об эмоциональной 
щедрости скрипача, лежащей в основе его таланта. Рецензент журнала 
«Фанфары» США охарактеризовал его как современного Э.Изаи, отмечая 
сходство со стилем известного бельгийского скрипача в тембровом 
богатстве скрипичного тона, инструментальной технике и яркой 
самобытности. 

М. Бисенгалиев поддерживает обширные творческие связи со многими 
ведущими западными дирижерами. Среди них больше всего исполнителю 
запомнились концерты с А. Дэвис, Э. Уит, М. Браббинс, Дж. Андерсон.  

С 2003 по 2007 годы состоялось концертное турне Западно-
Казахстанского филармонического оркестра под управлением 
М.Бисенгалиева по городам Англии, Италии, Польши, России, Украины, 
Индии и Казахстана с обширной концертной программой, куда вошли 
произведения Карла Дженкинса «Палладио», «Пассакалья», «Лакус 
Долорис», «Тлеп», «Стоунз», произведения Алмаса Серкебаева 
«Шалкыма» для камерного оркестра, «Алма-Ата» для скрипки и оркестра, 
«Аве-Мария», «Кюй для Марата» (посвященный Марату Бисенгалиеву) 
для симфонического оркестра, А.Акутагава «Триптих», а также 
произведения мировой классики для скрипки и струнного оркестра. 

На сегодняшний день Западно-Казахстанский оркестр записывает 
произведения К. Дженкинса и А. Серкебаева с такими крупными 
звукозаписывающими фирмами, как «Sony-BMG» и «EMI».  

Д.Жумабекова пишет: «Уникальная красота скрипичного тона, 
максимально глубокое постижение замысла композитора, 
безукоризненный вкус, точность образного мышления подчеркивают 
характерные особенности многогранной личности этого художника» [1, 
с.10]. 

Марата Бисенгалиева по праву можно охарактеризовать как 
самобытного, творчески смелого, способного к эксперименту и 
новаторству, полного жизненной энергии музыканта.  

 В духовном облике скрипача ярко выступает интеллектуальное начало, 
широкая эрудиция, отточенное мастерство, высокая внутренняя культура 
и уверенное чувство изысканной формы.  
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Его талант сочетает в себе разные виды деятельности – яркий артист-
исполнитель, дирижер, менеджер… Но на концертной сцене Марат 
Бисенгалиев неизменно и с огромным достоинством выполняет свое 
высокое призвание скрипача и артиста. 

Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан Арал Бегенович 
Байсакалов – исполнитель-виртуоз, игра которого отличается подлинным 
артистизмом, тонким художественным вкусом и широким диапазоном 
выразительных средств. Ему свойственны чуткое проникновение в 
образную драматургию произведения, лиричность и теплота тембровых 
красок, изобретательное использование инструментальных возможностей 
скрипки.  

Музыкант высокой исполнительской культуры Арал Байсакалов с 
каждым годом повышает требовательность к себе, активно пополняет свой 
репертуар новыми шедеврами скрипичной музыки. Его игра убеждает 
своей трактовкой, стилистической чуткостью.  

Особую тягу к пропаганде скрипичных произведений композиторов 
Казахстана исполнитель объясняет богатством и национальной 
характерностью их образного мира, ярким и колоритным тематизмом, 
изобилием оригинальных исполнительских находок, интересных 
тембровых решений. 

От меры таланта, от уровня художественного мышления, степени 
взыскательности исполнителя во многом зависит судьба любого 
произведения. Благодаря его серьезному подходу новые произведения для 
скрипки композиторов Казахстана звучат на эстраде по сей день.  

Свою концертную деятельность А. Байсакалов начинает в 70 - е годы, 
являясь одним из первых национальных скрипачей, получивших 
профессиональное музыкальное образование в Центральной музыкальной 
школе и знаменитой Московской государственной консерватории имени 
П. И. Чайковского.  

Выступления А. Байсакалова на концертной эстраде Казахской 
государственной филармонии им. Жамбыла и в эфире Казахского радио и 
телевидения снискали ему заслуженный авторитет и признание в 
республике и за рубежом.  

Вместе с ним в ЦМШ и Московской консерватории имени 
П.И.Чайковского учились В.Спиваков (народный артист России, 
художественный руководитель камерного оркестра «Виртуозы Москвы»), 
Исидора Шварцберг – профессор Венской высшей музыкальной школы, В. 
Третьяков (народный артист России, лауреат международного конкурса 
им. П.И. Чайковского), С. Кравченко (лауреат международных конкурсов, 
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заведующий кафедрой скрипки Московской консерватории им. П.И. 
Чайковского) и другие. 

В течение учебы в консерватории (1966 -1971 годы), развивая 
музыкальные способности А. Байсакалова, В. Бронин содействовал 
организации незабываемых уроков у прославленных скрипачей 
Л.Б.Когана и Д.Ф.Ойстраха. Он также занимался у народного артиста 
СССР, профессора Д.М.Цыганова. 

В лице Арала Байсакалова композиторы республики обрели 
профессионального скрипача, понимавшего образно-эмоциональный 
строй казахской музыкальной культуры и способного тонко раскрыть 
стиль исполняемой музыки. 

А. Байсакалов является первым исполнителем и редактором 
скрипичной партии Концерта для скрипки с оркестром С. Мухамеджанова 
(1975), Концерта для скрипки с оркестром К. Кужамьярова (1982), пьес 
«Мелодия» и «Осень» Е. Рахмадиева. Открытость для творческих 
экспериментов, высокое исполнительское мастерство Арала Байсакалова 
вдохновляло его современников к созданию новых произведений. В знак 
восхищения талантом А. Байсакалова, а также в благодарность за 
плодотворное сотрудничество в 1980 году Сыдык Мухамеджанов 
посвятил ему «Поэму» для скрипки с оркестром. 

В 70-80-е годы ХХ века были записаны Концерт для скрипки с 
оркестром Сыдыка Мухамеджанова, Концерт для скрипки с оркестром 
Куддуса Кужамьярова, пьеса «Кюй» для скрипки и камерного оркестра 
Мансура Сагатова, Концерт для скрипки, флейты и камерного оркестра 
Тлеса Кажагалиева, «Поэма» для скрипки Сыдыка Мухамеджанова в 
сопровождении оркестра Казахского радио и телевидения под 
управлением народного артиста РК М. Серкебаева и Т.Мынбаева. 

В 1983 - 1987 годы А. Байсакалова приглашают на работу в Гаванский 
высший институт искусств (Куба) в качестве профессора-консультанта, 
где через полгода его назначают заведующим кафедрой скрипки. 

В 1994 году А. Байсакалов был приглашен профессором - 
консультантом в Дамасскую консерваторию (Сирия). В 2002 по 2005 годы, 
проявив себя как высококлассный специалист, его еще раз приглашают на 
преподавательскую деятельность в консерваторию города Алеппо 
(Сирия).  

В «золотом» фонде Казахского радио и телевидения хранится более 100 
записей произведений европейской и казахской скрипичной классики в 
исполнении Арала Байсакалова.  
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Народная артистка Республики Казахстан Гаухар Курманбековна 
Мурзабекова - одна из ярких представителей скрипичной школы 
Казахстана [2, с.396].  

В современной музыкальной жизни лауреат международного конкурса, 
заведующая кафедрой струнных инструментов, профессор Казахской 
национальной консерватории им. Курмангазы Г. Мурзабекова — личность 
знаковая.  

Она принадлежит к плеяде известных казахстанских музыкантов, чье 
мастерство формировалось благодаря (бывшей) советской школе с ее 
богатыми традициями и яркими именами. 

Тонкий, вдумчивый интерпретатор, Г.Мурзабекова своими сольными 
выступлениями подает прекрасный пример подлинно серьезного 
музицирования, целеустремленного восхождения к вершинам 
исполнительского мастерства.  

Ее игре свойственны щедрая эмоциональность, открытость 
высказывания, артистическая воля и активность фантазии. Глубина и 
музыкальность сочетаются у нее с какой-то трогающей сердце 
лиричностью и поразительной легкостью. 

Сохраняя традиции русской скрипичной школы, Гаухар 
Курманбековна Мурзабекова смогла выработать оригинальный 
педагогический почерк. Выезжая за пределы Родины, она не отрывается от 
своих корней. Напротив, издалека особенно сильно ощущается 
притяжение Казахстана, его духовный потенциал. 

Гаухар Курманбековна Мурзабекова— зрелый мастер, тонкий 
художник, отдающая весь свой многогранный талант и уникальную 
энергию процветанию отечественной музыкальной культуры. 

С 1974 года Г.Мурзабекова продолжает обучение в стенах Московской 
государственной консерватории имени П.И.Чайковского в классе 
народного артиста СССР, профессора Д.Ф.Ойстраха, заслуженного 
артиста УССР, профессора О.Крысы. С 1980 по 1982 годы она учится в 
ассистентуре –стажировке у профессора О.Крысы.  

Г.Мурзабекова говорит: «Само по себе наличие абсолютного слуха, 
необходимых физических данных, музыкального «аппарата» - еще не 
означает, что способный ребенок станет блестящим музыкантом. 
Необходимо гигантское трудолюбие, способность и желание работать над 
собой многие -многие годы. И, конечно же, усилия талантливых педагогов, 
с которыми мне безмерно повезло. Чего стоит, к примеру, работа в 
ансамбле старинной музыки под руководством гениального 
СвятославаРихтера! 
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В годы учебы в Москве - это целая цепь незабываемых впечатлений от 
общения, соприкосновения с талантом таких великих музыкантов, как 
Ойстрах, Коган, Рихтер, Ростропович. Я считаю себя необычайно 
счастливым человеком только потому, что мне повезло быть рядом с 
такими людьми!». 

Народная артистка РК, профессор Гаухар Курманбековна с апреля 1997 
года работает в должности заведующего кафедрой струнных 
инструментов Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.  

С 1997 года Г.Мурзабекова является основателем, директором, 
художественным руководителем и солисткой Государственного камерного 
оркестра «Камерата Казахстана». Ныне коллектив известен не только в 
нашей стране, но и далеко за его пределами.  

Ему аплодировали слушатели Академии музыки им. Яначека (Брно), 
Общества любителей музыки и изящных искусств (Карцаг), Академии 
музыки им. Белы Бартока (г. Будапешт), костела св. Симона и Иуды 
(Прага), Зеркального зала Архиепископского Дворца (Братислава). 
Государственный оркестр «Камерата Казахстана» с успехом выступал в 
Венгрии, Чехии, Словакии, Германии, Турции, Англии. В рамках 
фестиваля «Пражская весна» состоялись торжества, приуроченные к 250 –
летию со дня рождения В.Моцарта, на котором успешно выступила 
скрипачка Г.Мурзабекова. 

Огромным успехом за рубежом пользуется произведение 
«Концертштюк» для камерного оркестра талантливого казахстанского 
композитора Тлеса Кажгалиева, камерно – инструментальная музыка 
Алмаса Серкебаева. Значительную часть в репертуаре оркестра «Камерата 
Казахстана» занимает зарубежная классика. Музыкантами часто 
исполняется Концерт для скрипки с оркестром ре-минор Мендельсона, 
Соната №3 Россини, «Смерть и девушка» Шуберта в переложении Густава 
Малера, «Времена года» А.Вивальди и А.Пьяцоллы, «Фолия» А.Корелли, 
Концертная симфония для скрипки и альта В.Моцарта.  

В последние годы Г.Мурзабекова выступает в новом амплуа - в 
качестве дирижера. Отношение к концерту как к празднику – характерный 
стиль Г.Мурзабековой. Особую область творчества составляют бисы 
оркестра (эффектные полонезы, польки, регтаймы), в которых 
развертывается талант к художественной импровизации и необычным 
исполнительским находкам. 

С 27 марта по 5 апреля 2001 года состоялся I –ый международный 
конкурс на струнных инструментах, инициатором которого стала 
профессор Г.Мурзабекова. Конкурс был посвящен 10 –летию 
независимости Казахстана. «Она возглавила Оргкомитет конкурса, 
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пригласив в Алматы признанных мастеров: скрипачей О.Крыса (Украина - 
США), и А.Аренкова (Австрия), альтиста Ж.Коссе (Франция), 
виолончелистов С.Баслера (Швейцария) и Л.Евграфова (Россия)» [3, с.174]. 
На этом конкурсе ее студенты К.Джумабаева и А.Забенова были 
удостоены I и II премий.  

В октябре 2004 года успешно прошел II –й международный конкурс 
молодых исполнителей на струнных инструментах «Евразия -2004», 
посвященный 60- летию Казахской национальной консерватории имени 
Курмангазы. В состав жюри вошли концертирующие музыканты и 
известные педагоги: председатель – Г.Мурзабекова (Казахстан), З.Брон 
(Германия), А.Винницкий (Россия), Э.Накипбекова (Великобритания), Сон 
–Джу Ли (Корея), Такаси Симидзу (Япония), Дин Чжи Нуо (Китай). 

Эти международные конкурсы еще раз подтвердили, что в республике 
есть своя скрипичная школа. «Сегодня есть много прекрасных 
казахстанских музыкантов, работающих по всему миру. Если раньше, лет 
15- 20 назад, у нас было большое количество талантливой молодежи, то 
сейчас – много талантов уже реализовавших себя», - пишет Л.Шашкова [6, 
с.6]. 

Заслуженная артистка Республики Казахстана, лауреат международных 
конкурсов Эльвира Бекова (Накипбекова) имеет репутацию известного 
исполнителя камерного ансамбля. Её мастерство проявляется в широком 
охвате разных сочинений концертно- педагогического репертуара и 
выступлениях на многих крупных фестивалях и концертных залах Англии, 
Европы, США, Канады, Ближнего Востока и Австралии. 

После окончания Республиканской средней специальной музыкальной 
школы имени К. Байсеитовой она с успехом поступает в Московскую 
государственную консерваторию им. П.И. Чайковского в класс 
выдающегося скрипача и дирижера, народного артиста России, 
профессора Игоря Семеновича Безродного (ученик профессора А. И. 
Ямпольского).  

В период бывшего Советского Союза была создана мощная система 
музыкального образования. Впечатляющие успехи советского 
исполнительского искусства сильно подняли престиж профессии 
музыканта.  

Во второй половине XX века особо одаренные, талантливые музыканты 
нашей республики получают музыкальное образование в ведущих 
консерваториях Москвы, Санкт-Петербурга, Минска. Достаточно здесь 
назвать имена первых лауреатов международных конкурсов, народных 
артистов РК, профессоров Г. Кадырбековой, Ж.Аубакировой, 
Заслуженного деятеля РК, профессора Д.Касеинова, окончивших в разные 
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годы Московскую консерваторию имени П.И.Чайковского у выдающихся 
профессоров фортепианной или скрипичной школы.  

«В то время, - вспоминает Эльвира, - было большой редкостью, чтобы в 
Московскую консерваторию поступали инструменталисты из союзных 
республик, особенно из стран Центральной Азии. Понятно, что уровень 
подготовки предполагался очень высокий. Обычно соответствовали 
требованиям Московской консерватории те, кто приходил из ЦМШ, 
музыкального училища имени Гнесиных, музыкальных школ и училищ 
крупных культурных центров Союза. Казахстан не имел подготовки 
инструменталистов в области классической музыки. Видимо, поэтому мое 
выступление на приемном экзамене произвело настоящий фурор». 

Как одной из первых национальных кадров республики Э.Бековой 
повезло в жизни, что в студенческие годы и ассистентуре — стажировке 
при Московской консерватории имени П.И.Чайковского она училась в 
классе профессора И.С.Безродного. Творческое общение с этим 
замечательным педагогом, скрипачем, дирижером, которым оставался до 
конца своей жизни, доставляло неповторимый, истинно творческий 
интерес. 

В конце ХХ века заметный рост исполнительской культуры в 
Казахстане оказал влияние на плодотворность композиторского 
творчества, что вызвало к жизни многие фортепианные концерты, 
концерты для трубы с оркестром и т.д. 

Скрипичный концерт С. Мухамеджанова, законченный в 1975 году был 
посвящен Э. Накипбековой. Это не единичный случай в республике, когда 
композитор, увлеченный виртуозным мастерством и артистизмом 
исполнителя, создает масштабные произведения концертного плана.  

С 1989 года Эльвира переезжает в Великобританию, где она 
продолжает свою карьеру, представляя в своем исполнительстве традиции 
русской скрипичной школы. С момента первого выступления South Bank 
Concert Hall в Лондоне, она дала множество замечательных концертов. В 
частности, концерты, прошедшие на фестивале камерной музыки в 
Мельбурне, на West Cork Festival в Ирландии принесли трио Бековых 
заслуженный успех.  

В 2005 году Эльвира Бекова переехала в центральную Италию, на 
границу Тоскании и Умбрии, где была создана музыкальная школа 
"Фельчино Бианко". С этого времени, Эльвира регулярно выступает в 
Италии как педагог, солист и ансамблист. В 2006 году трио Бековых 
получило приглашение на престижный "Ментон Фестиваль" во Франции, 
где публика восторженно встретила исполнение знаменитых 
произведений Ф.Шуберта и П.И.Чайковского.  
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Ежегодно в Италии заслуженная артистка РК Э.Бекова организовывает 
летние курсы (на индивидуальной основе) для музыкантов и 
международный фестиваль, на которые приезжают желающие получить 
уроки повышения мастерства, послушать и принять участие в концертных 
мероприятиях, играть в качестве солиста или в составе камерных 
ансамблей в концертных вечерах.  

Эльвира Бекова сотрудничала с крупнейшими оркестрами мира: 
Лондонский филармонический оркестр, Московской и Ленинградский 
филармонические оркестры, Литовский камерный оркестр, Resident 
orchestra, Hague и Государственный оркестр Анкары. Их концерты 
транслировались по радио и телевидению BBC и ITV в Англии, Германии, 
Бельгии, Голландии, США, Канаде, Турции и Австралии.  

Сестры Бековы впервые познакомили публику с камерно – 
инструментальными произведениями современных композиторов, таких 
как Дэвид Хиз, Майкл Финесси, Стивен Гербер, Тимур Тлеухан, Сергей 
Жуков и Джеймс Хесфорд. В течении нескольких лет Бековы выступали с 
программными концертами, в которых звучали трио Л.Бетховена и 
Й.Брамса, а также сериями концертов от "Гайдна до Шнитке".  

Они участвовали во многих престижных музыкальных фестивалях, как 
например "Мельбурн" (Австралия), Ментон (Франция), у Гидона Кремера 
в Австрии, а также в Португалии, Ирландии, США, Турции и других 
странах мира. С фирмой "Chandos label" они записали около 30 CD-дисков, 
выпустили два сборника "от Гайдна до Шнитке" "Bekova Trio 
Arrangements". 

Эти записи были не только признаны на международном уровне, но и 
постепенно стали "золотым стандартом" в оценке других исполнителей. 
Критики отмечают врожденную способность трио Бековых к единству 
ансамбля, музыкальность и тонкость вкуса. 

Заслуженная артистка РК Э.Бекова – творческая, тонкая натура, 
человек большого мужества и стойкости, ярких свершений, сказавшего 
собственное «слово» в скрипичном и камерно – инструментальном 
искусстве Казахстана.  

тесно сотрудничает с известными зарубежными музыкантами, среди 
которых пользуется высоким авторитетом. 

 По инициативе народной артистки Республики Казахстан, лауреата 
Государственной премии РК, ректора Казахской национальной академии 
музыки Айман Кожабековна Мусаходжаева и при непосредственном ее 
участии были организованы Международные конкурсы и фестивали в 
Астане. В стенах Казахской национальной академии музыки ежегодно 
проводятся Международные детские конкурсы скрипачей «Астана-
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Мерей» (2005- 2006 годы) и Международный конкурс скрипачей с 2006 
года, которые, по свидетельству авторитетных музыкантов - членов жюри, 
отличаются высоким исполнительским уровнем конкурсантов.  

Проведение международных конкурсов и национальных фестивалей 
(«Шабыт») олицетворяют собою путь мира и диалога народов Востока и 
Запада. 

Замечательные традиции скрипичной школы Казахстана в области 
исполнительства, педагогики и науки продолжают сохраняться и 
творчески развиваться в наши дни, так как они имеют прочные корни и 
бесконечное жизненное дыхание.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Жумабекова Д.Ж. Выдающиеся исполнители и деятели Казахстана. 
– Астана: ЕНУ, 2005.- 90 с.  

2. Жумабекова Д.Ж. Г.Мурзабекова . - Каз.ССР. Краткая 
энциклопедия. — Алма-Ата, 1991, т. 4. – 688 с.  

3. Казахская национальная консерватория им. Курмангазы /Под 
общ.ред. Ж.Я. Аубакировой. - Алматы: 2004.- с.167-175  

4. Мусаходжаева С.К. А.К.Жубанов основатели скрипичной школы 
Казахстана (В.С.Хесс). // Материалы Республиканской научно – 
теоретической конференции «Ахмет Жубанов и искусствоведение 
Казахстана». Алматы: 2006. - с.132-140  

5. Сафонова Е. Скрипичная школа Московской консерватории: 
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MÜZİK ATÖLYE ÇALIŞMASI RAPORU: 
ATASÖZLERİ VE TEKERLEMELERLE YARATICI 

MÜZİKSEL ÇALIŞMALAR* 

Doç. Dr. Nesrin KALYONCU: Asya ve Kuzey Afrika kültürlerinin çeşitli 
bileşenlerinin mercek altına alındığı ve mottosunu Atatürk`ün “Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh!” sözünün oluşturduğu bu kongrede, kültür ürünlerimiz atölyenin 
ana materyalini oluşturmuştur. Bu atölyenin/işliğin esas hedefi, Türk halk 
kültürünün ve anonim çocuk edebiyatının önemli miraslarından olan atasözleri, 
tekerleme ve sayışmaların Orff-Schulwerk ilkeleriyle çalışılmasıdır.Söz konusu 
materyaller, zengin ritmik dokularıyla Orff anlayışındaki Elementer Müzik ve 
Hareket Eğitimi yaklaşımı için oldukça uygun malzemelerdir. Hedef kitlesini 
müzik eğitimcilerinin oluşturduğu işlikte; dil, devinim ve müzik birlikteliğinden 
yola çıkan ve çeşitli sosyal formların kullanıldığı yaratıcı müziksel çalışmalar 
yapılmıştır. 

Atölye, zeminin oturularak kullanımında mümkün olduğu tamamen boş bir 
mekânda gerçekleştirilmiş ve 120 dakika sürmüştür. Elementer müzik 
çalışmalarında doğaçlama merkezde olduğundan ve izleyici faktörü 
konsantrasyonu çok büyük ölçülerde etkilediğinden, atölye seyirciye kapalı 
olarak gerçekleştirilmiştir. 20 kişinin kabul edileceği çalışmaya, atölyeye kayıt 
yaptıranlardan 16 kişi gelmiştir. Eğitimciliğini Nesrin Kalyoncu’nun yaptığı 
atölye çalışmasına aşağıda isimleri verilen müzik eğitimcileri ve müzik 
araştırrmacıları etkin olarak katılmışlardır. (Bkz.: s. 979) 

Gül AÇIKGÖZ   Ö. Arda ÖZÇELİK 
Ramiz GİRAY   Alp ÖZEREN 
İlhami GÖKÇEN   Gökhan ÖZTÜRK 
Coşkun KADİROĞLU  Özlem ÖZTÜRK 
Ayten KAPLAN   Gülşah SEVER 
Sadettin KÖSELERLİ  Ali UÇAN 
Özlem ONUK   Begüm YALÇINKAYA 
Ebru ÖZATA   Arzu YUVARLAK 

Atölye, çember formunda giriş konuşmalarından ve rahatlama/gevşeme 
sağlandıktan sonra beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların hepsi sürece 
aktif olarak katılmış, doğaçlamalarda özgün ürünler ortaya koymuş, grupta 
güvenin ve iletişimin kısa sürede sağlanmasıyla uyumlu bir birlikte çalışma 
atmosferi oluşmuştur. Aşağıda, atölyenin çeşitli aşamalarında gerçekleştirilen 
etkinlikler hakkında genel bir bakış sunulmaktadır. 

                                                 
*  Renkli resimler için bkz.: ss. 979-981. 
 Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi, e-posta: kalyona@gmx.net.  
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1. Isınma Evresi 

Çember formundan mekânda serbest dolaşıma geçiş; sözel ve bedensel 
iletişim ile göz kontağından özellikle kaçınılarak bireysel çalışma; 
konsantrasyon çalışması; verilen ritimlere ve ritmik değişimlere göre farklı hız 
ve yönlerde yürüyüş ve devinim.  

2. Partner Çalışması 

Grup içinde güvenin oluşması açısından önemli bir evre; eşlerle doğaçlama 
ritim oyunları ve devinime dönüştürme çalışmaları. 

3. Sayışma İle Elementer Müzik Çalışması 

Aşağıdaki Türk anonim çocuk sayışmasının önce konuşma ve devinme 
birlikteliğinde çalışılması; çeşitli ses gürlüklerinde ve müziksel 
artikülasyonlarla çalışılması; buna bağlı olarak müzik ve mekan ilişkisinin 
kurulması; tekerlemenin dramatik yönden çalışılması; beden çalgılarını ekleme; 
ritmik frazeleri çalma; doğaçlama ritmik ve melodik ostinatolar bulma; 
sabitlenen ostinato üzerine ritim ve melodi doğaçlamaları; doğaçlamaların 
sabitlenmesiyle partilerin oluşturulması ve bir ürünün ortaya konması. 

Portakalı soydum 
Başucuma koydum 
Ben bir yalan uydurdum 
Duma duma dum 

4. Grup Çalışması  

Küçük grup çalışmasına geçiş; dört kişilik grupların oluşturulması; verilen 
25 dakikalık süre içerisinde atölye eğitmeninin rehberliğinde sayışma 
çalışmasında kazanılanların yeni malzemelerle uygulanması; gruplara verilen 
atasözü ve tekerlemelerin verilen yönergelere göre farklı müziksel unsurlar öne 
çıkarılarak elementer müzik anlayışında yaratıcı olarak çalışılması (Bkz.: ss. 979-980) 

Birinci Grup: Verilen bulmaca tekerlemenin, ritmik konuşma ve beden 
enstrümanları kullanımı öne çıkarılarak çalışılması: 

Dışı yeşil içi kırmızı 
Meyvelerin yıldızı 
Dilimledim ince ince 
Yiyelim oyundan önce 

İkinci Grup: Verilen atasözünün ritmik konuşma ve mekanda devinim öne 
çıkarılarak çalışılması: 
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Sözünü bil pişir 
Ağzında der devşir 

Üçüncü Grup: Verilen atasözünden ezgi, nida ve ritmik konuşma 
unsurlarını da içeren kısa bir hikâyenin oluşturulması: 

Anlayana sivrisinek saz 
Anlamayana davul-zurna az 

Dördüncü Grup: Verilen tekerlemeden melodi oluşturulması: 

Yağ yağ yağmur 
Teknede hamur 
Bahçede çamur 
Ver Allah’ım ver 
Sicim gibi yağmur 

5. Tartışma ve Dönütler 

Küçük grup çalışmasından çember formuna geçiş; atölye liderinin 
çalışmadan teorik çıkarımlar yapması; atölyenin aşamalarında öne çıkan 
davranış biçimlerini tanımlama; girişik olan davranış biçimlerini tanımlama; 
çalışmanın çocukların gelişim özellikleri açısından tartışılması; okul öncesi ve 
ilköğretim müzik eğitimi açısından önemi; cephe dersinden farklarının 
sıralanması; ürünler ve yaşantılar üzerine konuşmalar; katılımcılardan 
dönütlerin alınması 

Çalışma sonucunda gelen dönütler son derece olumlu ve yapıcı olmuştur. 
Katılımcı müzik eğitimcileri işlik süresince hem eğlenerek öğrendiklerini, hem 
dinlendiklerini ifade etmişlerdir. Atölyeye katılanların dönütlerinden bazı 
alıntılar aşağıda sıralanmaktadır. (Bkz.: ss. 980-681). 

Ali UÇAN (Müzik Eğitimi Bilimi Öğretim Üyesi): Gerçekten ben şunu bir 
kez daha keşfettim: etkinleştikçe dinlenme. Bunu gerçekten hissetim ve şu anda 
son derece dinginim. Ayrıca sözel iletişim dışındaki birçok iletişim ve etkileşim 
olanaklarını ve biçimlerini kullandık. Güzel bir çalışma oldu. Aslında bütün 
kongre buna dönüktü: bütün insanların, çocuklarımızın, gençlerimizin, 
hepimizin böyle bir eğitimde kendimizi bulmamız, bencillikten bizcilliğe, 
oradan da hepimizcilliğe ulaşmamız… Böyle bir mesajı var kongrenin ve bu 
burada sağlandı, buradan barış çıktı. (Tartışma esnasında A. Uçan`ın bu 
düşüncesi Atatürk’ün ünlü barış mesajı ile birleştirilerek şu şekilde geliştirildi: 
Sınıfta barış, evde barış, yurtta barış, dünyada barış!) 

İlhami GÖKÇEN (Tıp Doktoru; Müzik Araştırmacısı): Karşılıklı 
konuştuk; yani önce bir fikir geldi, sonra değiştirdik, sonra tekrar değiştirdik. 
“Ne yapalım?” diye sürekli düşünerek ve birkaç defa değiştirerek çalıştık. 
Nihayet hepimiz katıldık. Tartışarak geliştirdik. Bir çerçeve içerisinde 
doğaçlamalar yaptık. 
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Sadettin KÖSELERLİ (Müzik Öğretmeni; Başbakanlık Müşaviri): Çok 
yararlı bir çalışma. Bürokraside de uygulamayı düşünüyorum. 

Alp ÖZEREN (Müzik Öğretmeni; Halkla İlişkiler Uzmanı): Kendi 
içinde olgunlaşan bir çalışma. Zamanı kullanma becerisini de geliştirecek bir 
çalışma. 

Begüm YALÇINKAYA (Müzik Eğitimi Araştırma Görevlisi): 
Doğaçlamada kendini tanıma çok ön plandaydı. 

Özlem ONUK (Müzik Eğitimi Öğretim Üyesi): Kendimizi özgür hissettik. 
Yargılanma ya da “Nasıl davransam acaba?” şeklinde soruları ve utanma gibi 
şeyleri geri plana itebildik. Bizim nesli gözlemliyorum: sosyal fobilerimiz var, 
hâlâ birilerinin karşısında konuşurken toparlanma, olduğu gibi söyleyememe 
gibi sorunlar yaşıyoruz. Çocukların düşündüğünü söylemesini geliştirecek ve 
sosyal fobilerini giderebilecek bir çalışma biçimi diye düşünüyorum.  

Gökhan ÖZTÜRK (Müzik Eğitimi Araştırma Görevlisi): Ben çocuk 
olduğumu hissettim, çocukça yarattığımı hissettim. Yarattığımdan dolayı pozitif 
duygular yaydığımı hissettim ve bundan dolayı da “Mesleğime nasıl 
yansıtabilirim?” diye düşündüm. Şimdi okul öncesi veya ilköğretim birinci 
kademedeki çocukları eğitebileceğimi düşünüyorum ve kendime güveniyorum. 
Kendimce şöyle bir öneride bulunmak istiyorum Ali Hocam da burada iken: 
Müzik eğitimi bölümlerinde böyle atölye çalışmaları resmiyete dökülse!... 

Atölyeden sonra, 38. ICANAS Kongresi’nin “Müzik Kültürü ve Eğitimi” 
konu alanı sorumlusu Prof. Dr. Ali UÇAN tarafından uygulamaya katılanlara 
Katılım Belgesi verilmiştir.  
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KLASİK TÜRK MUSİKİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI  

Özgen GÜRBÜZ (Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель): 
Değerli Müzikbilimciler, Değerli Dinleyiciler ve Panelimizin Seçkin 
Katılımcıları; ICANAS 38 kapsamında düzenlenen, “Klasik Türk Musikisinin 
Dünü, Bugünü ve Yarını” adlı panelimize hoş geldiniz. Kendim ve 
konuşmacılarımız adına, hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, sevgi ve 
saygılarımızı iletiyoruz.  

Panelimize başlamadan önce, izninizle, konuşmacı arkadaşlarımızı tanıtacak; 
arkadaşlarıma ve soru soracaklara daha fazla zaman verebilmek amacıyla, 
yalnızca Klasik Türk Musîkisinin başlangıcıyla ilgili görüşümü, kısa bir iki 
cümleyle , sizlere sunmaya çalışacağım.  

Değerli katılımcı arkadaşlarım; Prof. Dr. Ş. Şehvar Beşiroğlu, Dr. Ayhan 
Sarı, Ali Balakbabalar ve Timuçin Çevikoğlu, sizlere seçtikleri konu başlıkları 
doğrultusundaki görüş, düşünce ve tesbitlerini iletecekler.  

Doğaldır ki, Türk Müziği, Türk soyunun tarih sahnesinde yer almaya 
başlamasıyla birlikte ortaya çıkmış olmalıdır. Atalarımızın tarihsel süreçte 
yaşadığı topraklara, coğrafyaya paralel olarak, farklı karakterlerle ve değişik 
sistemlerle karşımıza çıkan Müziğimiz, belki de dünyanın en geniş sahasına 
sahip olan müzik yelpazemiz; her dönemde bizleri yansıtmış, bizleri anlatmıştır. 
Elimizdeki ilk yazılı beste örneklerinin Farabî’ye (MS 870-950) ait olduğu 
kabul edilmektedir. Bu tarihten sonra da, diğer büyük bestekâr ve 
müzikologlarımızca makamlarımızla, ses sistemlerimizle ilgili çeşitli eserler 
yazılmış, maalesef birçoğu kaybolmuş, ama günümüze ulaşanlarla bile, 
Musikimiz, sistemiyle, repertuarıyla, çok zengin usul ve makam yapısıyla, 
dünyanın en önemli birkaç müziği arasında sayılır hâle gelmiştir. Somut 
belgelerle kanıtlayamasak da, musikimizin, yaklaşık 5000 yıllık tarihi geçmişe 
sahip olduğunu söylemek; çok yanlış bir mantık yürütme ve saptama 
olmamalıdır. Çünkü tarih sahnesinde yer aldıktan sonra kendi sanatımızı, kendi 
dilimizi, ilkel yapılarda da olsa, oluşturmaya başladığımız muhakkaktır. 
Özellikle Anadolu’nun Türkler tarafından fethinden sonraki çağlarda, Selçuklu 
ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde çok mükemmel bir repertuara, ses 
sistemine ve icra tekniğine ulaşan musikimiz, biz farkında olamasak da, bütün 
dünyada takdir edilen, incelemeye değer bulunan ve zevkle dinlenen bir müzik 
hâline gelmiştir.  

Ben başta da belirttiğim gibi, panelist arkadaşlarıma daha fazla konuşma fırsatı 
verebilmek amacıyla konuşmama son veriyor; ve sözü, çok değerli bilim ve sanat 
insanları olan sevgili arkadaşlarıma bırakıyorum. Sevgi ve saygılarımla. 

                                                 
 TRT Ankara Radyosu TSM Saz Sanatçısı, Hacettepe Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Türk 
Müziği Öğretim Görevlisi. 
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Sözü şimdi Sayın Ş. Şehvar Beşiroğluna veriyorum. Buyurun Sayın 
Beşiroğlu. 

Ş. Şehvar BEŞİROĞLU: Ben bugün, uzun zamandır bir çalışma alanı 
olarak kendime seçtiğim Osmanlı Türk Musikisi, (bu terimi tercih ediyorum, 
çünkü Osmanlı Dönemine ait bir müzik olması açısından bir sınır çiziyorum), 
geleneği içindeki makam müziği eğitim sistemi ve bu eğitim sistemini 
uygulayan iki önemli kurumdan bahsetmek istiyorum.  

Eğitimden amaç, insanın ruhen ve bedenen gelişmesine zemin hazırlayarak 
belirli bir ahlak bütünlüğü içerisinde fikri olgunlaşmasını sağlamaktır. Bu 
amaca ulaşabilmek ancak karakter eğitimi, felsefi eğitim, mesleki ve bilimsel 
eğitim, beden eğitimi, kültürel eğitimle mümkün olabilmektedir. Osmanlı tarihi 
içerisinde bu eğitim işlevini üstlenmiş iki büyük kurum, Enderun ve Tekkelerdir. 
Osmanlılar, antik çağın eğitim ve öğretim kurumlarından izler taşıyan dil, 
edebiyat, matematik, astronomi, fizik gibi bilimleri de içine alan, bununla 
birlikte sağlıklı bir zekâ ve vücut gelişimi içine gerekli olan müzik ve beden 
eğitimlerini de kapsayan ilk eğitim kurumunu saray içerisinde 
gerçekleştirmişlerdir. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan 
Enderun’da askerlikten güzel sanatlara politikadan diplomasiye kadar sarayın 
üst düzey yönetim kadrolarınca ihtiyaç duyulan her konuda eğitim verilmiş ve 
bu okuldan çok önemli sanatçılar yetişmiştir. Osmanlı Türk Musikisindeki 
estetik yapının gelişip olgunlaşmasında aynı zamanda bir konservatuvar işlevi 
de gören Enderun’un rolü çok büyüktür. Zamanımızda sadece müzik eğitimi 
veren ve sanatçı yetiştiren konservatuvar ya da diğer kuruluşların değil, tüm 
alanlarda eğitim veren üniversitelerin eğitim programlarını düzenlerken aslında 
bu estetik bütünlüğü oluşturan ve disiplinler arası bir çalışma uygulamış olan 
Enderun’u incelemeleri gerektiğini düşünmekteyim. Bugün müzik kurumlarında, 
özellikle icra alanında performansa çok fazla önem verilmekte, diğer 
disiplinlerarası çalışmalar örneğin felsefe, estetik, sosyoloji, antropoloji, din, 
politika, toplumsal cinsiyet, vb. konularla müziğin ilgili olan yanları eksik 
kalmaktadır ve bu eğitim sisteminde maalesef öğrenciler sadece bir performans 
sanatçısı olarak yetişmekte, bir çalgıcı olmanın ötesine gidememekte, bir sanatçı 
donanımını edinememektedirler.  

Osmanlı-Türk Musikisinin temel eğitim sistemi Meşk’tir. Meşk; temel 
olarak Osmanlı Türk Musikisi geleneğine dayanan ve doğulu diğer toplumlarda 
olduğu gibi zamanımıza kadar ulaşması, yazılı belgelerin mevcudiyetinden 
ziyade hafızayla gerçekleşmiş olan bir eğitim sistemidir. Osmanlı-Türk 
Musikisi yapısı itibariyle söze (güfteye) dayalı olduğundan ritmik yapı ve güfte 
genelde melodinin önemli bir tamamlayıcı unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır 
ki diğer bir unsursa “Usul” (Kuvvetli ve hafif zamana dayalı vuruşları olan 

                                                 
 İTÜTMDK Öğretim Üyesi. 
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belirli zamanlardaki ritim kalıpları) dür. Meşk usulsüz yapılamaz. Ayrıca müzik 
yazısı kullanmak yerine eserlerin güftelerinin yazılmış olması, elimizdeki güfte 
mecmualarının müzik yazısıyla tespitten çok daha fazla olması eğitim öğretim 
sistemi içinde güftenin ve melodinin önemli bir tamamlayıcı unsur olduğu 
konusuna da önemli bir vurgu yapmaktadır. Diğer yandan müzik yazısının 
kullanılmamasının diğer bir nedeni de Makam Müziği ile ilgili nazariyat 
kitapları yazılmaya başladığı ilk zamanlardan beri nazariyatçılar tarafından ileri 
sürülen ses sistemlerinin icracılar tarafından genelde tasvip görmemesi ve bu 
nedenle icracılarla nazariyatçılar arasında gittikçe büyüyen bir mesafenin 
oluşmasıdır ki aslında bu günümüzde de devam eden önemli bir konudur. 
Makam müzik nazariyatıyla ilgili çalışmaların başlamasından itibaren müziğin 
icracılarından nazariyat çalışmaları tasvip görmemiş, nazariyattan hareketle 
müzik yapmanın mümkün olmadığı düşüncesinden hareketle müzik 
nazariyatının önemli bir parçası olan müzik yazısı kullanma geleneği de icraya 
yardımcı bir unsur olarak gelişmemiştir Ancak müzik nazariyatı ile ilgilenmiş 
kişiler tarafından nazariyat kitaplarında açıklamaları yapılan Osmanlı-Türk 
Musikisi geleneğine ait müzik yazıları mevcuttur. 

Meşk; hat sanatından alınmış bir terim olup bir öğretici denetiminde 
öncelikle harflerin daha sonra belirli kalıp yazıların çok defa tekrar edilerek 
öğrenilmesini ifade eder. Osmanlı-Türk Musikisi eğitimi açısından 
baktığımızda geniş bir repertuarın bir öğreticiden öğrenilerek hafızaya alınması 
olarak değerlendirilebilir ki aslında bu gelenek sadece Osmanlı-Türk müziğine 
ait bir gelenek değildir. Yani meşk, Osmanlı-Türk müziğine ait bir gelenek 
olarak değerlendirilebilir ama sözel aktarım geleneği veya çalgıların 
öğrenilmesi geleneği, temelinde klasik batı müziği ve dünyadaki diğer birçok 
müzik için de geçerlidir. Zira öğretici olmadan bir müzik türünün öğrenilmesi 
mümkün değildir. Osmanlı-Türk Musikisi geleneğinde hafızanın büyük bir 
önemi vardır. Hafızaya alınmış, yani ezberlenmiş eser sayısı bir sanatkârın 
değerini ve seviyesini ortaya koyan bir ölçüt olarak düşünülmüştür. Çünkü 
hafızaya alınmayan bir eserin özümsenip icracının bir parçası hâline gelmesi ve 
belirli bir tavır ve yorum ile icrası mümkün değildir. Osmanlı-Türk Musikisinin 
eğitimi açısından baktığımızda geniş bir repertuarın bir öğreticiden öğrenilerek 
hafızaya alınması öğrencilerin belirli bir repertuarı gelecek kuşaklara da intikal 
ettirmesini sağlaması için önemli bir unsurdur. Burada ayrıca Osmanlı-Türk 
Musikisinin önemli özeliklerinden bir olan Üslup ve tavır ile birlikte oluşan bir 
meşk silsilesi de önemli bir rol oynamaktadır. (Hocanızdan öğreniyorsunuz, 
daha sonra öğrencinize aktarıyorsunuz). Meşki çok fazla detaylı anlatmak 
istemiyorum, aslında Cem Behar, “Aşk Olmadan Meşk Olmaz” kitabında bunu 
çok detaylı olarak yazdı ve çok önemli bir literatür bu konuyla ilgili. Ben burada 
aslında belki zaman açısından Meşkin Osmanlı-Türk Müziği içindeki önemini 
ve bir öğreticini önemini belirten unsurlar nedir?, konusuna değinmek istiyorum. 
Burada daha öncede bahsettiğim iki önemli kavram karşımıza çıkmaktadır. Bu 
kavramlar Usul ile birlikte Üslup ve Tavır’dır. Neden meşk gerekli, neden 
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öğretici gerekli? Sorularının en önemli cevabı bu iki kavrama dayanmaktadır. 
Çünkü bir öğrenci bir usta öğreticiye bir hocaya gittiği zaman, daha öncede 
değindiğimiz gibi bir repertuar öğrenmektedir. Bu çalgı repertuarı olabilir veya 
sözlü repertuar olabilir. Bu repertuarı öğrenirken, sadece repertuarı öğrenmekle 
kalmıyor, aynı zamanda Osmanlı-Türk müziğinin temel unsuru olan makamları 
ve usulleri ve güfteleri de öğrenmektedir. Repertuarı öğrenirken öncelikle 
makamları ve usulleri öğrenmekte ve eseri usul vurarak meşk yapmaktadır. 
Usul vurulmadan sözlü repertuar meşki olmamaktadır. Usul dizlere vurularak 
öğrenilir. Repertuarı usul vurarak öğrenirken, aynı zamanda hocanın üslubunu 
ve tavrını da öğrenmektedir. Bu da ikinci önemli unsurdan biridir. Osmanlı-
Türk müziğinim icra olarak temel yapısına baktığımızda önemli olan unsurların 
başında üsluplar ve tavırlar gelmektedir.  

Özgen GÜRBÜZ: Evet, üslup ve tavır için örnek verebilir miyiz?  

Ş. Şehvar BEŞİROĞLU: Benim önemli örneğim sözlü repertuar açısından 
günümüzde önemli ses icracılarından biri olan Alâeddin Yavaşça. Kendisi ile 
yaptığım bir görüşmede, repertuar silsilesi açısından kendisine sorduğum soruya 
aldığım cevapla kendi meşk silsilesinin hocaları sayesinde Zekai Dede’ye kadar 
dayanmaktadır. Alâeddin Yavaşça’nın repertuarı, repertuarın korunması ve 
aldığı Üslup ve tavır ayrıca bu repertuarın ve Üslup ve tavrın aktarılması meşk 
silsilesi açısından önem taşımaktadır.  

Özgen GÜRBÜZ: Yani şöyle anlayabilir miyiz: “Sayın Yavaşça eser 
icrasını, Zekai Dede Efendi’nin söyleme biçimine yakın şekilde yapıyor.” 

Ş. Şehvar BEŞİROĞLU: Üslup ve tavır açısından karşılaştırmak tabiî ki 
mümkün değil, kayıt olmadığından ancak repertuar aktarımı açısından bu 
soruya cevabımız evet olacaktır. Repertuar açısından Zekaî Dede’den 
Hamamizade İsmail Dede Efendi’ye oradan III. Selim ve onun hocası Tanburi 
İsak’a kadar dayanmaktadır. Bu da iki yüzyıllık bir meşk silsilesi ve repertuar 
aktarımını bu yüzyıla ulaştırmaktadır. Ayrıca 18. yüzyılda icra edilen ve 
belirlenmiş bir üslup ve tavır anlayışını bugüne belirli ölçülerle de olsa 
ulaştırmaktadır.  

Özgen GÜRBÜZ: Yani üslup ve tavır, meşk silsilesi yoluyla aktarılmış 
oluyor. “O” söyleme biçimi günümüze, hocadan öğrenciye, hocadan öğrenciye 
nakledilerek gelmiş oluyor.  

Ş. Şehvar BEŞİROĞLU: Ben burada sözümü bitirmek istiyorum. 
Sonrasında bu meşk sistemiyle günümüzde konservatuvar ve diğer eğitim 
kurumları açısından bu konuyu değerlendirmek gerekecek. Diğer önemli bir 
konuda bugünkü müzik eğitim kurumlarının yapılanması, üniversite 
yapılanması içinde bundan sonra akademik olarak konservatuvarlar olsun mu 
yoksa fakülteler mi bu noktadan sonra devreye girsin konusu gelecek ki bu şu 
anki üniversite eğitim sisteminde önemli konulardan biri. Bunun için meşkin, 
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eğitim sistemleri açısından nasıl değerlendirileceği konusunda ayrıca konuşmak 
gerekir.  

Özgen GÜRBÜZ: Sayın Beşiroğlu’na teşekkür ederiz. Aslında şimdi, Doç. 
Dr. Nilgün Doğrusöz, “Türk Müziği Tarihî Araştırmacılığının Dünü, 
Bugünü ve Yarını: Müzikbilimindeki Hazineler ve Gizli İpuçları” 
konusunda konuşacaktı. Ancak geçirdiği önemli bir rahatsızlıktan dolayı 
aramızda bulunamadı. Kongremizin Müzik Komisyonunun uygun görmesi 
hâlinde Sn.Doğrusöz’ün bildirisi kitaba konulacaktır. 

Şimdi sözü Sayın Dr. Ayhan Sarı’ya veriyorum. Kendileri “Geleneksel 
Türk Müziğinde Tını Arayışları” konusunda konuşacaklar. Buyurun Sayın 
Sarı. 

Dr. Ayhan SARI: Teşekkürler Sayın Başkan. 

Tını olgusunu yeni bir oluşumla çalgıların birlikteliğinde başarma 
çalışmaları kendi içimizde bir anlam ifade etse de yan toplumsal etkenlerle 
desteklenmediği sürece geleceğin tozlu raflarında beklemeye alınmasından öte 
bir anlam ifade etmiyecektir. Zaten raflarımız bu ve bunun gibi fikir ve öncül 
ürünlerle doldu taştı bile.  

Geleneğin tarihsel süreç içindeki oluşumu ve değişimi, o zamanda yaşayan 
insanların çoğu için yeniliği kabul edip etmeme tercihi ve uygulaması dışında 
pek bir şey ifade etmezken, geçmişte yapılan tercihler, gününün entellektüel 
insanına bir çok bakış açısı vermektedir. Gelenek bilim yapısıyla ve işleyişiyle 
örtüşmez.  

Kendine özgü değerlendirme ölçütleri, bakış alanımızdaki geniş kültürel 
coğrafyamızda hamasi söylemlerden öteye gidememektedir. Geleneğin basit 
anlamda yozlaştırılması kaygılarından kaynaklanan ve muhafazakarlıktan 
tutuculuk boyutuna varmış, kültürel koruma bilinci günümüzde eldekinin de 
kaybolması tehlikesini getirmiştir.  

Bu nedenle bizim yapabileceğimiz ve elimizden gelen, ancak geçmişin 
değerlendirmesinden hareketle geleceğe fikir üretmek olacaktır. 

Geleneğin geleceğinin oluşumunda uygulanabilir fikirler üretmenin ne 
derece etken olabileceğini ekonomiden kültüre önemsemeyen, geleneğine 
bağlılığı, daha çok taşra seçkini mantığında görüldüğü gibi yukardan aşağı çıkar 
ölçütlerinde uygulanan durumlarda tartışmak, daha önce de tecrübeyle sabit 
olduğu gibi pek etkili olamamaktadır. Gelişim anlamında ortaya atılan öncül 
fikirlerin deneysel de olsa objektif bir bakış açısıyla uygulamaya 
katılmamasının ne geleneğe ne de geleceğe faydası olmadığını artık biliyoruz.  

                                                 
Dr., Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Sanatçısı, Müzikolog.  
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Bu nedenle kültürel objektifliğin sağlanmadığı ortamlarda geleceği 
geleneksel anlamda şimdiden kestirmek pek de mümkün görünmemektedir. 

İletişimin popüler yanının halk üzerindeki etkisi yadsınamaz. 

Hata payını da göze alarak toplumları birleştirici kimi kültürel uygulamalar; 
gerektiğinde magazin, hatta paparazzi gibi geniş katılım imkânı bulunan iletişim 
öğeleri, kültür adamının çıkarına uygun bir şekilde kullanılabilir. Bunun yakın 
bir örneğini klarnet çalgısının ön plana çıkması açısından Hüsnü Şenlendirici’de 
yaşamaktayız. Gerçi bu durumun ülkemizde ortaya çıkmasında farkında 
olmadan Kandıralı kasetlerini dinleme yoluyla kendini geliştirerek uluslararası 
ün kazanan Bulgar Klarnetçi Papazov’un ve Yunanlı Klarnet ustası Vasilis 
Saleas’ın klarnet ezgilerinin etkisi yadsınamaz. Yakın tarihimiz boyunca tanık 
olduğumuz gibi komşu ülke etkileşimlerine şahit olmaktayız.  

Oysa bu değerler zaten yıllardır bizde bulunmaktaydı.  

Müziğin dışında toplum ortak boş zamanlarının ilgi alanı açısından –ana 
unsur olarak– müziğe en yakın örnek gibi görünen veya gösterilen futbol 
sporunun da kültürel coğrafyamızı birleştirdiği pek söylenemez. Çünkü kişisel 
duygulanım-larımız hayatımızda, günümüzde değişime uğramış gladyatör 
mücadelesinden daha öte anlam ifade etmektedir. Her alanda medyada önümüze 
şarkıcı yarışması, kapalı mekân yaşayışı vb. şeklinde sürülen canlı mücadeleler 
anlık zevkimizi tatminden öteye gidememektedir. 

Öncelikle yerelden genele uzanan bir kültürel saygı boyutunun tüm 
açıklığıyla ve kabul görmesiyle kalplerde yer etmesi gerekmektedir. Bunun için 
tüm kültürel koşullar mevcuttur. Çünkü hepimizin ortak noktası yediğimiz bir 
yudum yemek, oturduğumuz bir ev, gölgesinde dinlendiğimiz bir ağaç, 
suyundan içtiğimiz bir kaynak ve konumuz açısından en önemlisi nağmeleriyle 
duygulandığımız-coştuğumuz bir müzik…  

Uygur Özerk Bölgesi’nden Balkanlara uzanan kültürel coğrafyamızda içten 
içe gelişen ve aynı coğrafyanın herhangi şehrinin mahallesine dek giren müzikal 
bir dalga vardır. Bu dalgayı mahalli boyutlarda olmasa bile genel müzik sanatı 
anlamında iyi değerlendirilmesinin gerekliliği düşünülmelidir.  

Toplumsal saygıyı kendi içinde barıştıramıyan yakın kültürel coğrafyalarda 
bunu gerçekleştirebilecek bir çok ögenin olmasına karşın bu ögeleri 
birleştirebilecek kültürel insanların azlığı veya bu kültürel insanların bilinçli 
olarak bir takım etken güçler tarafından az sayıda tutulması, bu kültür insanları 
belli bir sayının üstüne çıktığında ise sayılarının türlü yöntemlerle azaltılması, o 
kültürel coğrafyayı bölme amacını güden dış etken güçlere hizmetten başka bir 
şey değildir.  

Konuya yaklaşımda tarihsel geleneğin dışında iletişim ve gereksinim ana 
başlıklarını irdelemeden yaklaşmak, artık pek de gerçekçi görünmemektedir.. 
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Konumuz geleneksel müziğimizin ileri boyutlardaki tını arayışına çalgı ve 
ses dilinde geçmişten uzanan bir merdiven olacaktır. 

GTSM’nin seslendirim yani icra boyutu konularına daha önceleri ve şimdi 
amatör korolar ve Kültür Bakanlığında 1994-2002 arasında, 8 yıl Devlet Korosu 
Genel Sanat Yönetmenliği görevi tecrübelerimin ışığında oluşan fikirlerimin 
ana temasını geleneksel müzik alanında faaliyet gösteren müzik 
uğraşanlarımızın giderek artan meslekî içe kapanışları oluşturmaktadır. Bu 
durum mücadeleden öte savunma anlamında karşımıza çıksa da işin gerçek 
yüzünde eskiye karşı şimdinin sanatsal yetersizlikleri, yaşayan halk ile uyum 
sağlayamama, yol göstericilere duyulan güvensizlik gibi nedenlerden 
kaynaklanan kompleksler yatmaktadır ki, köklü bir geçmişi olan geleneksel 
müzik sanatımız açısından hem psikolojik hem de sosyolojik bilimsel verileri 
içeren tahlil ve sonuç çıkarımlarına/önlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

İçinde bulunulan komplekssel durumun yansımaları şimdilik giderek içe 
kapanma şeklinde cereyan etmektedir. 

Yeni kuşağı yetiştiren bir önceki kuşağın ayrıntılı sanat sorgulamaları henüz 
tamamlanmamıştır. 

Sözlerime burada son verirken saygılarımı sunuyorum… 

Özgen GÜRBÜZ: Sayın Sarı’ya teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Balakbabalar 
konuşacaklar. Buyurun Sayın Balakbabalar. 

Ali BALAKBABALAR: Teşekkürler Sayın Başkan. İlk zamanlardan beri 
insanoğlunun duygularını dile getirebilmek üzere kullandığı bir aracıdır müzik.  

“İnsan müzik yapar.” sözü bunun bir nevi kısa anlatımıdır.  

İnsanlık tarihinin günümüze kadar gelen sürecinde bu sözün asıl anlamını 
bulduğunu ve aslında “Müzik, insan yapar (yaratır).” gerçeğini kavramış ve 
yaşamış olduğumuzu görürüz.  

Bu anlayış, müsikinin bir ilim olduğunun bilinebildiğinden beri var idi. 
Bireyi insan hâline getiren ilimlerden biridir, belki de en etkilisidir musiki.  

Toplum içerisinde “İnsan” vasfını haiz fertler çoğaldıkça, o toplumun 
insanca yaşamak ve yaşatmak becerisi de artar. İnsanoğlunun; iyiye, güzele, 
doğruya ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu alt yapı ancak böyle bir toplumda az 
ya da çok vardır.  

İIim insan içindir, gerçeği burada, müzik insan içindir, şekliyle kabul 
gördüğünde musikinin yüce bir anlayışı ve yüksek duyguları ifade ettiğini 
anlarız. İlimde ilerleyebilmek, o ilmin de katkısının olduğu kültür birikiminin 
korunmasıyla mümkün olabilir.  

                                                 
 Ali Balakbabalar, TRT Ankara Radyosu TSM Saz Sanatçısı, Müzik Araştırmacısı. 
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İçinde bulunduğumuz toplumun bugünkü hâli hepimizin malumudur: 
Ahlakî, sosyal, ekonomik, kültürel olarak içine düşmüş olduğumuz ve bize hiç 
yakışmayacak bu durum; insanımızın bilinç seviyesinin nerelerde olduğunun acı 
bir göstergesidir.  

Yüksek bilinçli insanlar yetiştirebilecek öz niteliklere sahip olmamıza 
rağmen, yeni kuşakların eğitilmesinde son yıllarda göstermiş, olduğumuz 
zaafiyet bugünkü durumumuzun her hâlde en büyük sebebidir.  

Sözün burasında eğitim vermesi gereken resmî ve özel kuruluşlardan bir 
tanesi olan TRT’nin sadece musiki alanında farkında olması gereken 
sorumluluklarıyla ilgili olarak şu düşünceleri taşıyoruz: 

1. Temelde bir eğitim kurumudur.  

2. Toplumsal bilincin yükselmesi için üstlendiği sorumluluk gereği, sahip 
olduğu ilkelerin en önemlisi; eğitime ve kültüre katkı hizmetleri ilkesidir.  

3. Kuruluşundan beri müzik adamlarının yetişmesinde ve musikinin yaşayan 
kültürle kaynaşmasında öncü rolü vardır.  

4. Bir yayın kuruluşu olmakla, elindeki imkânların etkinliği dolayısıyla, 
topluma ulaşmak konusunda diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlardan çok 
daha avantajlıdır vs. 

Fizik ilminde bir kural vardır. Temiz hava, kirli havayı kovalar. Bir 
toplumun, sahip olduğu kültür değerleri erozyona uğradığında hava kirlenmiştir 
ve iş işten geçmeden önlem alınarak, temiz havanın hâkimiyeti sağlanmalıdır. 
Değişimjn suratle sağlanması için en uygun strateji; Müsiki alanlarındaki 
dejenerasyonun engellenmesi olacaktır.  

Malûm olduğu üzere; musiki, diğer sanat dallarından çok daha fazla etkili 
olan bir unsurdur. Dinî ve ahlakî değerler, örf-âdet ve an’aneler, dil, din, 
edebiyat gibi millî bütünlüğü sağlayan unsurların, hep birden özümsenmiş bir 
şekli ve sentezi olarak vücud bulmuştur. Bu durumda musikinin yapıcı ya da 
yıkıcı etkisi çok çabuk ve keskin olur.  

Fizik ve matematik ilimlerinin bir tezahürü olarak musiki ilmi gelişmiş ve 
kendi ilmî prensipleriyle var olmuştur.  

Dünya genelindeki müzikologların büyük bir kısmının ortak görüşü şudur ki; 
“Aslî özelliklerinden uzaklaşmayan bir Türk Musikisi, çok yüksek bir küItürün 
ürünü olarak karşımızdadır. Müzikoloji çalışmaları açısından bugün artık kendi 
dar kalıplarına sıkışmış olan Batılı rnüzik sistemlerine ilham kaynağı olarak 
genişleme sağlayabilecek en geniş hazinedir.” 

Psikiyatri bilim dalının, tedavi amaçlı uygulamaları arasında, rnüzikterapi 
çalışmalarına temel teşkil eden düşünce; odukça dikkat çekicidir: “Müzik, 
insanın ruh hâlini etkiliyor. Zorlayıcı, ikna edici, telkin edici etkilere sahip 
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olduğundan, insan ruhunun savunmasız olduğu gizli derinliklerine nüfuz 
edebiliyor.” 

Son yılarda musikinin etkileri üzerine yapılan araştırmalarda Etnomüzikoloji 
malzemelerinin tıp bilimi bünyesinde ele alınıp kullanıldığı önemli bir alan olan 
müzikle tedavi alanında bugüne taşınmış olan bilgi birikimi, Türkiye’de ve 
Avrupa’da klinik ve laboratuvar tecrübeleri ile birleştirilrniştir. İstanbul 
Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, klinik 
psikoloji doktora çalışmaları sırasında yapılan Psikogalvanik refleks de müzik 
ilişkisi arştırmaları (1976-1980), Berlin Urban Hastanesi’nde kompüterize 
edilen EEG analizleri ve Türk Musikisi makamlarının etkisi (1986-1989), 
Avusturya’da hâlen devam eden Noroloji, Kardiyoloji, Onkoloji, Geriatri, 
İmmünoloji Projeleri ve elde edilen bulgular (2001-2003), “Aslî özelliklerini 
kaybetmemiş Türk Musikisi” geleneğinin, ayrıca; Türk Müzik Terapi 
geleneğinin yerini ve önemini açıkça ortaya koymuştur. 

14 Ekim 1925 İzmir Kız Öğretmen Okulu’nu ziyaretinde Kız Öğretmen 
Okulu öğrencilerinin “Hayatta musiki gerekli midir?” sorusuna Atatürk: 
“Hayatta musiki gerekli değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile ilgisi 
olmayan mahlûkat insan değildir. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise 
müsiki mutlaka vardır. Musikisiz hayat zaten mevcut olamaz, Musiki hayatın 
neşesi, ruhu. sevinci ve her şeyidir. Yalnız musikinin türü üzerinde düşünmeğe 
değer.” cevabını vermiştir.  

Ayrıca, aşağıda sıralanan bilgiler bizlere mirasçısı olduğumuz kültürün ne 
denli kuvvetli olduğunu, sahip olduğumuz musikinin (aslî özelliklerinden 
uzaklaşmayan bir Türk musikinin), ne kadar kıymetli olduğunu belgeler 
niteliktedir. 

Türk İslam bilginleri Farâbî, İbn-i Sinâ, Hekimbaşı Hasan Şuurî Efendi, 
Hekimbaşı Gevrekzâde Hafız Hasan Efendi, Hâşim Bey gibi tarihî şahsiyetler, 
Türk müziği makamlarının etkilerini eserlerinde yazmışlardır. İbn-i Sinâ. 
müziğin tıpta oynadığı rolü şöyle tanımlıyor: “Tedavinin en iyi yollarından, en 
etkililerinden biri hastanın aklî ve ruhî güçlerini arttırmak, ona hastalıkla daha 
iyi mücadele için cesaret vermek, ona en iyi müziği dinletmek, onu sevdiği 
insanlarla bir araya getirmektir.” Müzikle tedavinin tarihi, tıp kadar eskiye 
gidiyor. 

Kanunî’nin hekimlerinden Mûsâ Bin Hâmu, müziğin şehzâdelerin 
eğitiminde oynadığı rolü şöyle dile getiriyor: “Müzik ile mizaçlarını 
sakinleştiren, ıslah eden şehzâdeler büyüdükçe doğruluk yolunda adalet ile 
ilerlerdi. Bu da âlemin nizamını ve ıslahını sağlardı.” 

Osmanlı saray hekimi Musâ Bin Hâmu’nun Kânûnî Sultan Süleyman’a ithaf 
ettiği diş tababetine ait Türkçe eserinde diş hastalıklarının tedavisinden 
bahsederken çocuk psikiyatrisi bakımından müzikle tedavinin önemini bilen 
eski hekimlerin bunun için hükümdar çocuklarının beşikte müzikle 
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uyutulmasını tavsiye ettiklerini kaydetmesi, Türk Çocuk Psikiyatrisinin          
16. yüzyıldaki parlak devrinin bir kanıtıdır. 

Günümüzden 900 sene önce Sellçuklu Sultanı Nûreddin Zengi tarafından 
Şam’da yaptırılan Nûreddin Hastahânesi’nde Türk müziği Makamları yine 
tedâvi amacıyla kullanılmış, sonraki dönemlerde Amasya, Sivas, Kayseri, 
Manisa, Bursa, İstanbul (Fâtih Külliyesi) ve Edirne şifahanelerinde müzik ile 
tedavi uygulanmıştır.  

İhanlı Sultanı Olcayto ve eşi Yıldız (İlduz) Hâtun adına 1308-1309 yıllarında 
yaptırılan Amasya Şifâhanesi’nde: 19. yüzyıla kadar birçok ünlü hekim 
yetişmiştir. Burada hastalar telkin ve müzikle tedavi ediliyordu. Dünyada 
müzikle tedavi ilk olarak burada yapılmıştır.  

Türklerde ilk ciddî müzikle tedavinin ve musikînin etkilerinin araştırılması 
çalışmaları, Osmanlı Devleti zamanında başlıyor. Ancak, Orta Asya’da Anadolu 
öncesi zamanda Baksı’lar, Kam’lar (o dönemin hekimleri) tarafından yapılan bu 
tür uygulamaların ilk örneklerini görebiliriz.  

Hacı Bektaş Velî’nin Veliyetnâmesi’nde, “Bu sırada 57 bin eren sohbet 
meydanındaydı; Karaca Ahmet de gözcü idi.” diye geçen Karaca Ahmet Sultan, 
“Gözcü Karaca Ahmet”, diye tanımlanır. Alevî Bektâşi literatüründe önemli bir 
yeri vardır. 13. yüzyılda yaşamış olup Horasan erenlerinden olduğu kabul edilen 
Karaca Ahmet Sultan, bir “Hekim-Evliyâ”dır.  

Yaşadığı dönemde bugün çağdaş tıbbın bile çâre bu1amadığı akıl hastalarını 
tedâvide oldukça başarılı olduğu bilinir. Ününü de bu alandaki başarısına borçlu 
olan Karaca Ahmet Sultan; hastalarını telkin ve müzikle tedavi ederdi. 

14. yüzyılda Mardin’de açılan bir cüzzamlı hastahânesinde müzikle tedavi 
uygulanmaktaydı.  

Son yıllarda dünya genelinde, tıbbî araştırmalar mûsikînin insan üzerindeki 
etkileri üzerine oldukça yoğunlaşmıştır. Melankoli gibi kişinin işine kapanıp 
tüm çevresindekilerden kopmasına neden olan bir ruhsal hastalıkta olduğu gibi 
çeşitli organik hastalıklarda da başarıyla kullanılmaktadır. Özellikle hiçbir 
tedaviye cevap vermeyen ve kökeninde ruhsal bir neden yatan ve bilinçaltındaki 
bir sorundan kaynaklanan organik hastalıklarda müziğin etkisi çok önemlidir. 
Uzmanlar, tek başına olmasa da tıp alanında hastalıkları iyi etme çabasında, 
müziğin etkinliğini kabul etmiş bulunuyorlar. Uykusuzluk çekenler ve özellikle 
de uykusuzlukla birlikte görülen depresyon için müzikle tedavi çok olumlu 
sonuçlar vermiştir. Depresyon tedavisinde tanbûr, ney ve kemençe, Amerika ve 
Avrupa üniversitelerinin Türk Musikisi araştırmaları yapılan bölümlerinin 
öğretim görevIileri ve araştırmacılarının önerileri yönünde, uygulamada Türk 
Musikisi’nin aslî özelliklerini muhafaza kayd-ı şartıyla en çok kullanılan müzik 
enstrümanlarından olmuştur.  

Özetle; seslerin insan üzerindeki etkisi, ilk çağlardan bu yana bilinen bir 
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gerçektir. Bu konuda ilk sistemli fikri ileri sürenlerin, yaklaşık iki bin beş yüz 
yıl önce Pythagoras ve Konfüçyüs olduğu bilinir. Bu filozoflar, seslerin insan 
duyguları üzerindeki etkisinden bahsederek daha sonra uzun yıllar tartışılacak 
teorilere temel oluşturarak fikirler ileri sürmüşlerdir. Eflâtun, ideal devlet’inde, 
insanın ruhunu müzikle dinlendirmesi gerektiğini belirtmiştir. Kuran-ı 
Kerim’de Hz. Davud (AS) kıssası anIatılırken “güzel ses ve etkisi” 
belirtilmişrir, II. Bayezit’in 1488’de Mîmar Hayreddin’e inşa ettirdiği Edirne 
Dârr-üş-şifası’nı ziyaret eden Evliya Çelebi, ruh hastalarının nasıl tedavi 
edildiklerini şöyle anlatır:  

“Musikinin insan ruhu üzerindeki olumlu etkisi konusunda yeterli bilgi ve 
tecrübeye sahip olan Dârr-üş-şifâ’nın hekimbaşısı, hastalarına önce çeşitli 
makamları dinletiyor, kalp atışlarının hızlanıp ya da yavaşladığına bakıyor, 
uygun melodiyi belirliyor, şikâyetleri ve benzer hastalıkları bir araya getiriyor, 
Dârr-üş-şifâ’nın görevli sanatkârlarına haftanınn belirli günlerinde konserler 
tertipletiyordu. Zihni açma, hâfıza ve hatıraları güçlendirmede: “Isfahan”, aşırı 
hareketli, heyecanlı hastaları sakinleştirmede: ‘Rehâvî’, sıkıntılı, karamsar, 
durgun ve neşesiz hastalarda: ‘Kûçek’ makamları fayda sağlıyor.”  

Günümüz hekimleri, insan biyolojisi ile sesler arasındaki ilişkiyi 
raştırdıklarında çok önemli bir takım sonuçlara ulaşmışlardır. Müzikal seslerin 
ve melodilerin fizyolojik/psikolojik etkileri şaşırtıcı derecede kuvvetlidir.  

Dolayısıyla; müziğin insan üzerindeki etkisi, ülkelerin kültür politikaları 
açısından önemIi bir stratelji unsuru olmuştur.  

Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma’nın bir kültür politikası olarak ele 
alınmasıyla birlikte, batı müziği Türk topraklarında yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Osmanlı döneminde yaygınlaşmaya başlayan Batı müziği Cumhuriyet 
döneminde benimsetilmeye çalışılan kültürün taşıyıcısı olarak algılanmaya 
başlandığında inkılabın başarısı, müzik reformundaki başarıyla paralel olarak 
düşünülmüştür. Geleneksel Türk Musikîsi eğitiminde önemli bir yeri olan tekke 
müziği, gelişme zeminini kaybetmiş, 1917’de Türk Müsikisi eğitimi vermek 
amacıyla kurulan Darr-ül-elhân’ın Türk Musikisi şubesinin 1926 yılında 
kapatılmasıyla geleneksel Türk Sanat Müziğine büyük bir darbe vurulmuştur  

Bu alanda yapılan icraatlar, 1934 yılında geleneksel Türk sanat müziğinin 
radyolarda yasaklanmasıyla çok daha vahim sonuçları beraberinde getirdi. 
Yirmi ay kadar devam eden bu yasaktan dönülmüşse de müzikle ilgili genel 
tavır, çok partili siyasi hayatın başlamasına kadar devam etmiştir. Cumhuriyet 
yöneticileri bu çalışmalarıyla “Halk Evleri”nde prototipini gösterdikleri Batılı 
gibi giyinen, Batılı gibi dinleyen “yeni bir yaşam tarzı”nı yaygınlaştırmaya 
çalışırken, bu çabalarının, insan olmayı öğretmek, insanca yaşamayı göstermek 
iddialarıyla demokrasi havariliğine soyunmuş haddini bilmez batılı sistemlerin 
sözde kendilerinden aşağı gördükleri kültürleri entegre olmaya zorlama politika 
ve stratejilerinin oyununa gelmek olduğunu maalesef idrak edememişlerdir. Bu 
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zorlamaların sonucu: Musikide başlayan aslî özelliklerini kaybetmek durumu 
(dejenerasyon) etkisi çok çabuk ve çok kuvvetli olan musikinin kültürel 
erozyonu hızlandırması olmuştur. 

Bugün Türk Musikisi Eğitimi verebilecek kurumlar bu görevlerini gereği 
gbg yerine getirebilmekten çok uzaktır. Özellikte Batılılaşma sürecinde Batı 
müziğinin üstünlüğü üzerine inşa edilen müzik anlayışları, Batı müziği ile Türk 
müziğinin karşılaştırılması gibi garip bir hezeyâna sebep olmuş, bu yöndeki 
tartışmalar, musikimizin aslî özelliklerinin araştırılıp yeniden hatırlanması için 
kazanılacak zamanı ne yazık ki kaybedilen zaman olarak genişletmiştir. 

Özgen GÜRBÜZ: Sayın Babakbabalar’a teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın 
Çevikoğlu “Klasik Türk Müziği’nin Bugünkü Sorunları” konusunda 
konuşacaklar. Buyurun Sayın Çevikoğlu.  

Timuçin ÇEVİKOĞLU: Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

“Türk Musikisi” terimi, Türklerin Anadolu’ya beraberlerinde getirdikleri 
kültürün bir devamı olarak, burada kurup büyüttükleri devlet ve medeniyetlerin 
müziğini ifade eder. Türklerin yaşadığı geniş coğrafya ve ilişkide bulundukları 
çeşitli toplulukların sağladığı etno-kültürel unsurlar nedeniyle zenginleşmiş ve 
renklenmiş büyük bir sentez sanatı olan Klasik Türk Müziği, gelişimini en çok 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde göstermiş, repertuarının neredeyse tamamını 
bu dönemde oluşturmuştur. 

Eldeki kaynaklara göre teorisi ilk kez Urmiyeli Safiyüddîn (1224-1294) 
tarafından ortaya konan bu müziğin ilk gelişmiş örnekleri, efsânevî bestekâr ve 
nazariyatçı Meragalı Abdülkâdir (1360-1435)’e atfedilir. Önde gelen bestecileri, 
Şeyh Abdülâlî Efendi (?-1560), Hâfız Post (1630?-1694), Buhûrîzâde Mustafa 
Itrî Efendi (1640-1712), Kutbü’n-nâyî Osman Dede (1642?-1729), Enfî Hasan 
Ağa (1670?-1729), Zaharya (?-1740?), Tab’î Mustafa Efendi (1705-1770), 
Ebûbekir Ağa (1685-1799), Hacı Sâdullah Ağa (1730-1801), Küçük Mehmed 
Ağa (1734-1809), Tanbûrî İsak (1754-1814), Kömürcüzâde Hâfız Mehmed 
Efendi (?-1835?), Hammâmîzâde İsmâîl Dede-Efendi (1778-1846), Sultân 
III.Selîm Han (1761-1808), Dellâlzâde İsmâîl Efendi (1797-1869) ve Zekâî 
Dede (1825-1897) olan bu müziğin repertuarında Mevlevî Âyini, Kâr, Beste 
(Murabbâ ve Nakışlar), Semâî (Ağırsemâî ve Yürüksemâîler) gibi büyük 
hacimli sözlü formlar ile Peşrev ve Sazsemâîsi gibi sözsüz formlar ve küçük 
hacimli bazı dînî eserlerle az sayıdaki şarkı formunda bestelenmiş sözlü eserler 
yer alır.  

Bu türün en önemli belirleyici unsuru, müziğin bestelenişi esnâsında 
bestecinin sâdık kaldığı klasik üslûptur. Eserin konusunu ve bestecinin kısmen 

                                                 
 Timuçin Çevikoğlu Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 
Sanatçısı, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi. 
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somut ya da tamâmen soyut olarak işlediği konuya yaklaşımını da belirleyen bu 
üslûbun icrâ esnâsında korunması ve öne çıkarılması klasik icrânın vazgeçilmez 
şartıdır.  

Hacı Ârif Bey (1831-1885) ile özellikleri belirginleşen yakın dönemde küçük 
hacimli şarkı formunda eserler bestelenmişse de Klasik Türk Müziği’nin özgün 
form geleneği Tanbûrî Ali Efendi (1836-1890), Hacı Fâik Bey (1831-1891), 
Bolâhenk Nûri Bey (1834-1911), Muallim İsmâîl Hakkı Bey (1865-1927) ve 
Ahmed Avnî Konuk (1868-1938) gibi bestecilerin eserleri ile yakın döneme 
kadar gelebilmiştir.  

Ancak bu müzik, son 150 yıl içinde ciddî eğitim, araştırma ve icrâ 
kurumlarından mahrûm kalışı nedeniyle, süregelen meşk halkaları büyük ölçüde 
kırıldığından, gelenekten gelen makâm, usûl, form kullanımı; sazları; besteleniş 
üslûpları ve icrâ özellikleri bakımından bugün, dünkü zenginlik ve niteliğinden 
uzaklaşmış, yapısal olarak çok farklılaşmıştır. Bu fakirleşme ve özden 
uzaklaşma, en az 600 yıllık bir geçmişe sâhip, Klasik Türk Müziği’nin en büyük 
zenginliklerinden ve en önemli ayırıcı özelliklerinden biri olan makâm kavramı 
üzerinde belirgin bir şekilde gözlenebilir. Yakın dönemde bestelenen eserlerde 
makâmların kullanılma oranlarını gösteren rakamlar, geleneğin devamı 
açısından korkutucu boyutlardadır. 

Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Müziği Repertuarı üzerine en ciddî çalışma 
TRT tarafından yapıldığından, konuya ilişkin incelemeler TRT Türk Müziği 
Repertuarı’ndaki rakamlara dayanmaktadır. TRT Arşivi’nin 2005 yılı 
kayıtlarına göre repertuarda örneği bulunan makâmların sayısı 286’dır. Aynı 
verilere göre TRT Repertuarı’nda yer alan 286 makâmdan bestelenmiş toplam 
23.592 eserin % 41.96’sı –toplam 9.901 eser– (repertuarda 1000’er eserden 
fazla örnekleri bulunan) şu 6 makâmdan bestelenmiştir: 

1. Hicâz 2359 
2. Nihâvend 2273 
3. Hüzzâm 1408 
4. Rast 1344 
5. Kürdîli-Hicâzkâr 1275 
6. Uşşak 1242 

 Toplam                            9901  

Türk nazariyatçı ve bestekârlarca bugüne kadar oluşturulmuş ve kullanılmış 
makâmların sayısı 600’ü aşkın iken son 100 yıl içinde repertuara katılan 
eserlerin en çok 20 makamdan bestelendiği ve bu eserlerin bugün toplam 
repertuarın % 72’sini oluşturduğu görülmektedir.  

1. Hicâz  2359 
2. Nihâvend  2273 
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3. Hüzzâm  1408 
4. Rast  1344 
5. Kürdîli-Hicâzkâr  1275 
6. Uşşak  1242 
7. Hüseynî  987 
8. Mâhûr  664 
9. Muhayyer-Kürdî  614 
10. Hicâzkâr  605 
11. Segâh  601 
12. Karcığar  588 
13. Sûznâk  505 
14. Sabâ  431 
15. Acem-Aşîran  401 
16. Acem-Kürdî  361 
17. Muhayyer  359 
18. Bûselik  346 
19. Evc  315 
20. Bayâtî  309 

 Toplam                              16.987 

Repertuarda bu 20 makamın dışında, elimizde eser örneği bulunan diğer 266 
makâmdan bestelenmiş eserlerin toplamı 6605, oranı ise sadece % 28’dir.  

TRT Repertuarı’nda 10’ardan az örnek eseri bulunan 167 makamdaki toplam 
eser sayısı ise sadece 452’dir ki bu toplam repertuarın % 1.91’ine karşılık gelir. 
Bugün elimizde örneği bulunmayan makâmların sayısı ise 300’den fazladır.  

19. ve 20. yüzyıllarda bu makâmlardan çok az sayıda eser bestelenişinin ya 
da hiç eser bestelenmeyişinin, yakın dönem bestecilerinin büyük kısmının, bu 
makâmları beğenmemelerinden değil az önce açıklamaya çalışılan sebepler 
yüzünden yeterince tanımamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim 
bu makâmlar dizi, seyir, uyumluluk ve imkân bakımından kendilerinden kat be 
kat fazla eser yapılmış diğer makâmlardan daha fakir, zor, karmaşık, uyumsuz 
ya da kısıtlayıcı değildir.  

Klasik Türk Müziği’nin geleneksel öğretim ve aktarımı nota yoluyla değil 
“meşk” adı verilen özel bir öğretim sistemiyle sağlandığından, bu makâmlardan 
bestelenmiş birçok eserin kaydedilmediği için unutulduğu ve günümüze bu 
yüzden gelemediği söylenebilir.  
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Bu rakamlar, mûsikî sanatımızın 600 yıllık zaman diliminde oluşturduğu 
değerlerin başında gelen makâm zenginliğini bugün kaybetmek tehlikesi ile 
karşı karşıya kalındığını gösterir.  

Verilen rakamlar değerlendirilirken, repertuarda bulunan toplam eser 
sayısının büyük bir kısmının (yaklaşık % 90’ının) 19 ve 20. yüzyıla ait olduğu 
göz önünde tutulmalıdır. Türk Mûsikîsi’nin eğitim, araştırma ve icrâ yapan 
kurumlarının hiç olmadığı veya olması gereken düzeye erişemediği bu dönemde, 
bestecilerin makâm kullanımlarında da büyük ölçüde fakirleşme oluşmuştur ki 
repertuardaki farklar buradan kaynaklanmıştır.  

Klasik Türk Müziği alanında ciddî çalışmalar yapacak bir Türk Müziği 
Araştırma Merkezi bugün dahî olmadığından, kütüphânelerde, müzelerde, özel 
koleksiyonlarda hatta TRT Müzik Dâiresi’nde (yok olma tehlikesi altında 
günden güne yıpranarak) ele alınmayı bekleyen binlerce kaynak 
değerlendirilememektedir. Üniversitelerde yapılan lisansüstü çalışmaların ise 
sayı ve nitelik bakımından istenen düzeyde olduğu söylenemez.  

Anlayış ve uygulanışları bakımından da makâmların bugün dünden çok 
farklı oldukları görülmektedir: 

Merâgî’ye atfolunan Rast Kâr (Kâr-ı Muhteşem) veya Itrî’nin Rast Na’t’ı 
(Na’t-ı Mevlânâ)’daki Rast ile günümüz bestecilerinden T. Alpay’ın Rast 
Şarkısı (Sevmekten kim usanır)’daki Rast’ın; Kömürcüzâde’nin Hüzzâm 
Murabba’ı (Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme)’deki veya DedeEfendi’nin 
Hüzzâm Yürüksemâîsi (Reh-i aşkında edip kaddimi kütâh gönül)’deki Hüzzâm 
ile Ş. A. Özışık’ın Hüzzâm Şarkısı (Aylar, yıllar geçti yok senden bir 
haber)’deki Hüzzâm’ın neredeyse aynı makâmlar olduğunu söyleyebilmek 
güçtür. Bu farklılığın bestecilerin üslûplarının etkisinde şekillenen melodik 
yapılardaki farklılığın seyire ve dolayısıyla perdelere yaptığı etkiden 
kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Usûller ve formlar bakımından da durum farklı değildir, kısaca özetlemek 
gerekirse: 

100’ü aşkın usûl yapısının sadece dördünden bestelenen eserler, 
repertuarın % 57,06’sını; 70’i aşkın formdan sadece bir tanesi olan Şarkı 
formundan bestelenen eserler ise repertuarın % 65,84’ünü oluşturmaktadır.  

1. Düyek  4655 
2. Aksak  3773 
3. Sofyan  2549 
4. Aksaksemâî  2333 

Toplam                             13310 

Öğretimde Klasik Dönem eserleri üzerinde durulmadığından, bu eserlerin 
bestelendiği, bugün büyük usûller diye sınıflandırılan usûller de yeterince 
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bilinmemektedir. Türk Müziği öğretimi yapan bazı konservatuvarların 
programlarından bu usûller ile ilgili dersleri çıkarmaları üzücü ve anlaşılamaz 
bir tutum olarak görülmektedir.  

Amaç güncel müzik için müzisyen yetiştirmek olsa bile, Klâsik Müzik 
bilinmeden nitelikli bir güncel müziğin yapılamayacağı ve bugün bu gelenek 
oluşmazsa yarın için durumun daha da zorlaşacağı fark edilmelidir. 

Aslında Türk Müziği öğretimi yapmak üzere kurulmuş konservatuvarlar ile 
ilgili sorunlar, ayrı bir başlıkla değerlendirilmeyi gerektirecek kadar büyüktür. 
Bugün (çok düşük puanla öğrenci alındığından), çoğunlukla başka yere 
giremeyen, en alt seviyede sınav puanına sahip öğrencilerin tercih ettikleri 
okullar hâline gelen konservatuvarların öğretim düzeyi de bu duruma bağlı 
olarak, olması gereken seviyenin altında kalmaktadır. Birbirinden farklı 
alanlarda ciddî ölçüde bilgi temeline ve yoğun disiplinli çalışmaya ihtiyaç 
duyulan Klasik Türk Müziği eğitiminde öncelikle bu sorun hâlledilmeli ve 
konservatuvarların öğretim programları ile ders planları yeniden ele alınmalıdır.  

Mûsikî repertuarımızdaki gelenekten gelen klâsik eserlerin icrâsı konusuna 
gelince: 

Makâm ve usûl anlayışının vazgeçilemez gereği olarak, hassâsiyetle 
vurgulanması gereken perdeleri ve darbları ile doğal tınıları ve icrâ üslûpları 
göz önüne alındığında iyi hazırlanmış küçük topluluklarla icrâ edilmesi zorunlu 
olan Türk Mûsikîsi’nin klasik döneme ait eserleri, bugün maalesef akorduna 
özenilmemiş, perdeleri belirsiz, darbları çoğunlukla iyi planlanmadığından 
eserlerin yapısına uyumsuz, yanlış boğumlanmış, velveleleri kalıplaşmış, 
giderleri doğru tespit edilemediğinden dinamizmini ve dolayısıyla anlatım 
gücünü kaybetmiş, ses kayıt ve iletim cihazlarının yanlış kullanımları yüzünden 
boğuk, mat ve uğultulu bir toplu tınıyı ortaya çıkaran, iyi hazırlanmamış pest 
âhenkli (kız veya mansûr gibi) kalabalık ses ve saz topluluklarıyla icrâ 
edilmektedir.  

Günümüz saz topluluklarının yapısı ve ortaya çıkan toplu tını da çok 
farklıdır. Kudûm, ney, tanbur gibi klâsik müziğimizin kendine özgü tınısını 
oluşturan sazlar, bugün topluluklarda neredeyse duyulamamaktadır. 
Topluluklarda sayıca çok fazla olan kemanlar (hatta bazı topluluklarda 
inanılması güç olsa da yer verilmiş olan klarnetler) yüzünden neyler; yine 
sayıca çok fazla sayıda olan kânun ve udlar yüzünden tanburlar 
duyulamamaktadır. 

Bestelenişi ve icrâsı usûl temeline dayanan klâsik müziğimizin temel 
sazlarından biri olan kudûm, bugün çoğu icrâda kullanılmamaktadır. 
Kullanıldığı icrâlarda ise kudûmlerden, yapım sorunları çözülememiş 
olduğundan ve kullanılan sargılı zahmeler yüzünden derinliği fazla, boğuk ve 
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renksiz bir ses duyulmakta; dâire, bendir, halîle, tef gibi diğer vurmalı sazların 
saz grubundaki işlevleri ise net olarak ortaya konamamaktadır.  

Klasik Türk Müziği’nin iki asır önceye kadar tek yaylı sazı olan, ancak 
bugün icrâ güçlükleri nedeniyle kullanılmayan rebab teşvîk edilmeli, yeniden 
kullanımı sağlanmalıdır. Bu teşvîk santur, şehrûd, çeng, mıskâl gibi yine aynı 
nedenle bugün kullanılmayan diğer sazlar için de uygulanmalı, geleneksel 
tınılarını bozmadan icrâda kolaylık sağlayacak imkânlar araştırılmalıdır.  

Bir diğer büyük ve önemli sorun, sazların icrâ üslûbundaki bozulmalardır.  

Söz edilen bozulma, toplu icrâlarda melodiyi çalan en belirgin devamlı ses 
olarak, insan sesini çok yakından takip ettiğinden ney sazımızda iyice 
belirginleşmekte, bir çok icrâda geleneksel ney sesinden farklı bir ses ve 
geleneksel ney üslûbundan farklı bir üslûp (kavalın asil üslûbunun bozulup 
arabeskleştirildiği aygın-baygın piyasa üslûbu veya pan flüt veya yan flüte 
öykünen soğuk ve yabancı bir üslûp) ile karşılaşılmaktadır. Aslında resmî sanat 
kurumlarının duyarsız yaklaşımları nedeniyle iyice yaygınlaşan piyasa üslûbu, 
genel olarak ses ve saz icrâlarına büyük ölçüde etki etmekte, geleneksel üslûbu 
değiştirmekte, bozmaktadır. Klasik eserlerin de bugün bu bozulmuş üslûpla icrâ 
ediliyor olması Klasik Müziğimizin en büyük sorunlarından biridir. Ağlayan-
inleyen nağmeler, klişeleşmiş piyasa motifleri eklenerek yapılan gereksiz 
süslemeler, gereksiz piyano-forteler-abartılı ses nüansları, gereksiz geç girmeler 
ile gereksiz vurgu ve esler, eserleri yapı ve ifâde yönünden katletmekte, 
dinlenemez hâle getirmektedir.  

Piyasa üslûbuna ve piyasa müziği örneklerine, Klasik Türk Müziği’ni en üst 
seviyede icrâ ederek tanıtmak ve bu kültürü koruyarak yaşatmak amacıyla 
kurulmuş resmî sanat kurumlarından bazılarının icrâlarında da rastlanması çok 
üzücü ve kabûl edilemez bir durumdur. Birçoğu kuruluş amacından uzaklaşmış, 
Klasik Türk Müziği icrâ etme arzusunda ve edebilme yeterliliğinde olmayan bu 
sanat kurumlarının âcilen ele alınarak yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı vardır.  

Bütün bu nedenlerle, Klasik Türk Müziği üzerine çalışmalar yapacak bir 
Araştırma Merkezi’nin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Açıklığa 
kavuşmayı bekleyen bir çok konuya ışık tutacak ve bugün için karanlıkta kalan 
pek çok şâheseri gün yüzüne çıkaracak bu merkezin, Kültür Bakanlığı, TRT, 
Üniversiteler ve Klasik Türk Müziği konusunda faaliyet gösteren diğer kurum 
ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürüteceği çalışmalar, yarının Türk 
Mûsikîsi’nin üzerinde yeşereceği sağlam bir zemîni hazırlayabilir. Aksi hâlde 
yarının Klasik Türk Müziği’nden söz etmek imkânsızdır. 

Özgen GÜRBÜZ: Sayın Çevikoğlu’na teşekkür ederim. Panelimiz burada 
sona ermiştir. Hepinize, bizi sabırla dinlediğimiz için teşekkür ederiz. 
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TÜRK HALK MUSİKİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI  

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN: (Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель): 
Değerli Dinleyiciler ve Saygı değer katılımcılar, öncelikle hepinize kendim ve 
konuşmacılar adına, hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. 38. 
ICANAS kapsamında düzenlenen, “Türk Halk Musikisinin Dünü, Bugünü ve 
Yarını” adlı panelimizde ülkemizin değerli bilim adamları Sayın Mehmet 
Özbek, Sayın Serbülent Yasun, Sayın Dr. Ayten Kaplan, Sayın Yrd. Doç. Dr. 
Göktan Ay ve Sayın Sadettin Köselerli Türk Halk Müsikisi’nin dününü, 
bugününü ve yarınını ele alan birer konuşma yapacaklardır. Şimdi sözü Sayın 
Özbek’e veriyorum. Buyurun Sayın Özbek.  

Mehmet ÖZBEK**: Teşekkürler Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, saygıdeğer konuklar. Ben bu panel 
çerçevesinde; Türk Halk Müziği’nde koro şefi, görevleri, sorumlulukları ve 
yapması gerekenler konusunda konuşmayı düşündüm.  

Öncelikle “koro” kavramı üzerinde durarak konuşmama girmek istiyorum. 
Türkiye’de ilk defa bir devlet korosu (İstanbul Klasik Türk Müziği Korosu) 
kurulduğunda, özellikle Çoksesli Müzik çevrelerince “Geleneğimizde koro 
yoktur, Türk müziğinin geleneğinde koro yoktur” denilerek tepki gösterilmişti. 
Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu kurulduğunda ise ne üzücüdür ki 
“Halk müziğinde koro olmaz, türküler âşıkların, tek başlarına çalıp söyledikleri 
şeylerdir.” diyerek o tepkici çevreye Klasik Türk Müziği çevrelerinden de 
katılım olmuştu. Koronun bir gelenek değil, müziğin anlatım biçimini yeniden 
şekillendirmek için kurulmuş teknik bir kuruluş olduğu; 9. yüzyıla kadar 
Batı’da da koronun olmadığı, önce kilisede yalnızca erkeklerden oluşan bir 
koronun meydana getirildiği, kadın seslerinin sonradan buna katıldığı ve 
başlangıçta kilise müziğinin de tek sesli olduğu ya unutuluyor ya da bilerek göz 
ardı ediliyordu. 9. yüzyılda kiliselerde erkeklerden oluşan disiplinli bir koro 
oluşuncaya kadar Batı’da “el ele tutuşup dans eden topluluklara” koro 
deniliyordu. Daha sonra “topluca tek sesli şarkılar söyleyen topluluklara” koro 
denmeye başlandı. 

Evet başlangıçta Batı’da olduğu gibi Türklerde de koro yoktu, ama kökü çok 
eskilere dayanan toplu söyleme geleneği vardı. Doğu Anadolu’da köylülerin 
oynarken söyledikleri nanay havaları ya da yallı havaları, Batı Anadolu’nun 
güvende’leri solo koro karışık okunan havalardır. Hatta nanay havalarının 
deme-çevirme biçiminde okunuşunda ilkel bir kanonla karşılaşırız. Fasıl 
musikimiz, dinî musikimiz toplu okuyuşların sergilendiği müziklerdir. 

                                                 
 Emekli Öğretim Üyesi. 
** Sanatçı-Yazar. 



 954 

En ilkelinden en ilerisine kadar her müzikte koro olabilir. Çünkü koronun 
başka bir anlamı, başka bir ifade gücü vardır. Koro, birlikte okumayla 
birlikteliği vurgulayan, dostluğu simgeleyen bir kurumdur.  

Koro söz konusu olunca, bu koronun da bir şefinin olması gerekir. Bizde 
Türk Halk Müziği icra eden bir topluluğun, bir şef tafından yönetilmesi 
uygulamasının geçmişi çok eski değildir. 1942 yılında Ankara Radyosu’nda 
Yurttan Sesler Topluluğu’nu kurup, çalıştıran, yöneten ve kısa süre sonra 
Muzaffer Sarısözen’e bırakan Mesud Cemil bu alanda ilk örnektir.  

Şefin görev ve sorumluluklarını belirtmeye geçmeden Türkiye’de Türk Halk 
Musikisi alanında yapılan çalışmaları, bildirimi ilgilendireceği nedeniyle kısaca 
değerlendirmek istiyorum. 

Türk Halk Müziği 

Türkiye’de Türk Halk Müziği adının bilimsel tasnifte bir başlık olarak 
kullanılması çok eski değildir. Bu müzik ve ürünleri 1900’lü yılların başında 
bilimsel ortamda bile halk şarkısı, türkü, yır gibi çeşitli adlarla anılırlardı. 
Avrupa’da 19. yüzyıl sonunda yaygınlaşan folklor disiplini Türkiye’de ilk 
olarak 1913 yılında Ziya Gökalp’in Halka Doğru dergisindeki yazısı ile başlar. 
Gökalp’e göre Türk’ün gerçek müziği, millî olan halk müziği ile Batı müziğinin 
kaynaşmasından doğacaktır. Bunun için yapılması gereken, halk müziğini 
toplamak ve Batı müziği biçemlerine göre armonilemektir. Bu fikir Cumhuriyet 
Türkiyesi’nde oldukça önem kazanır. 1916 yılından başlayarak Türkiye’de halk 
türkülerinin derlenmesi konusunda hummalı çalışmalara girilir. 

Ne yazık ki (bu alanda birçok çalışma olmakla birlikte) 1926-1929 ve         
1937-1952 yılları arasında yapılan kapsamlı iki çalışma, halk müziğinin 
derlenmesi ve notaya alınması evresinde kalmış, bunların analizi yoluna 
gidilerek bilgi üretilmemiştir. İstanbul Konservatuvarı’nın derledikleri defterler 
hâlinda yayımlanmış, Ankara Devlet Konservatuvarı’nın derledikleri ise 
Muzaffer Sarısözen tarafında Radyo Yurttan Sesler Topluluğu’nda 
seslendirilmekten öte değerlendirilmemiştir. Muzaffer Sarısözen’in Türk Halk 
Musikisi Usulleri, Halil Bedi Yönetken’in Derleme Notları kitapları ile Halil 
Bedi’nin Opera dergilerinde yayımlanan makaleleri bu derlemelerden elde 
edilen belki önemli ama yine de kısır bilgilerdir. 

Oysaki bu derlenen malzemenin bir yandan usul, ritm, perde, ses sistemi, 
makam (veya cins) bakımından yapısal analizi; bir yandan edebî ve sosyo-
kültürel bağlantısı ortaya konmalıydı.  

Tabii ki bunların yapılabilmesi için derleme yönteminin çok kapsamlı 
tutulması gerekirdi (İstanbul Konservatuvarınınkileri görmedik ama Ankara 
Devlet Konservatuvarı’nın pek kapsamlı olmayan derleme fişlerinde bir çok 
sorunun cevaplandırılmamış olduğunu gördük). 
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Yukarıda belirttiğimiz gibi, hem derlenmiş malzemelerin yapısal analizinin 
yapılmamış, edebî ve sosyo-kültürel bağlantısının ortaya konmamış olması; 
hem de repetitör, repertuar öğretmenleri, ses eğitimcisi, çalgı grup şefleri, 
gerçek anlamda notistler gibi çeşitli kadroların olmaması nedeniyle Türk Halk 
Müziği korolarında koro şefinin görevi yalnızca eseri yorumlamak ve koroyu 
yönetmekle bitmemektedir. Bu nedenle bugün ideal bir Türk Halk Müziği koro 
şefinin şu özellikleri taşıması gerekmektedir:  

1. Türk Halk Müziği ve geleneksel müziklerimizin tümü yanında, çok sesli 
müzik konusunda da bilgi ve birikime sahip olmalı, 

2. Türk halk çalgılarından mutlaka birini çalabilmeli, çalgı topluluğunda 
bulunan diğer çalgıları mutlaka çok iyi tanımalı,  

3. Armoni ve kontrpuan konusunda bilgili olmalı, 

4. Geniş repertuarıyla, ezberinde yüzlerce ezgi bulundurmalıdır. 

Türk Halk Müziği Korolarında Şef Neler Yapar? 

1. Bugün Türk Halk Müziği Topluluklarında şef aynı zamanda bir ses 
sanatçısı ve çalgı icracısıdır. Çalışılan ezginin notada gösterilmemiş yerel 
karakteristiklerini sesi ve sazıyla koroya örnekler. 

2. Halk ezgilerimiz çoğunlukla tek kaynak kişinin okuyuşundan notaya 
alınmış olduğu için daha çok solo okuyuşlara uygun düşecek nitelikte kıvrak 
motif parçaları içerebilir. Böyle bir kompozisyonu koroya uyarlamak için bazı 
değişiklikler yapılarak eserin sadeleştirmesi gerekebilir. Şef bu durumda ezgiyi 
yeniden notaya alır. 

3. Şefin değiştiremiyeceği üç ana öge vardır. Esas ezgi (çekirdek melodi), 
sözlü bölüm (metin) ve ölçü. Bazı eserlerde çeşitli sebeplerle söz yanlışlıkları 
bulunabilir. Şef bunları tamir edebilecek bilgi birikimine sahip olmalıdır.  

4. Bir olayı anlatan ve bu nedenle çok sayıda bentleri bulunan ancak vaktiyle 
kaynak kişi tarafından yalnızca bir kaçı, hem de anlatım bakımından zayıf 
olanları seslendirilmiş olan eserlerin diğer dörtlüklerini de araştırıp edebi 
yönden en etkileyici olanını diğerleriyle değiştirme işlemini yapabilmelidir. 
Metinde geçen ve anlamı topluluğun çoğunluğunca bilinmeyen sözcük ve 
deyimlerin anlamlarını açıklayabilmeli, özellikle didaktik deyişlerdeki 
mecazların arka planını koro elemanlarına gösterebilmelidir. 

5. Yeni ezgileri takip eder, değerli olanları repertuara alır. 

6. Programa alacağı eseri inceler; şairin, yakımcının, bestecinin ruhuna 
inerek onun ne demek istediğini anlamaya çalışır, ona göre yorum yapar. 

7. Bir ezginin değişik kaynaklardan dinlenerek sanatçıların hafızalarına 
yerleşmiş olan değişik biçimleriyle, o ezginin arşivdeki notası arasındaki 
farklılıklar topluluk şefi tarafından ortadan kaldırılır. 
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8. Şef aynı zamanda repertuar öğretmenidir, yorumcudur. Batı notasyonunun 
imkânları ile ifadesi mümkün olmayan bazı motif parçacıklarının nasıl 
seslendirilmesi gerektiğini koroya örnekler. Halk okuyuşunda önemli bir yeri 
olan l, m, n gibi uzayabilen seslerin nasıl boğumlanması gerektiğini gösterir. 

9. Bizde halk ezgisi notaları çalgısal bölüm bağlamaya, sözlü bölüm de solist 
okuyuşuna göre yazılmıştır. Şef, çalgı topluluğundaki nefesli, yaylı gibi farklı 
çalgılara göre bu notaları ya kendisi yeniden yazar ya da ilgili çalgı 
sanatçılarından birine yazdırtarak uygun icrayı elde etmeyi sağlar. Notasyonda 
değişiklikler yaparak ezginin sesler tarafından okunabilirliğini, sazlar tarafından 
çalınabilirliğini, kısaca topluluk tarafında uygulanabilirliğini sağlar. 
Gerektiğinde küçük değerlerle yazılmış motif parçacıklarını basitleştirir, 
süslemeleri sadeleştirir. Uzayan seslerde değişiklikler yapar. Tereddütlü seslerin 
doğrusunu tespit ederek karara bağlar. 

10. Ezginin tonunu, ritmi ve metronomunu belirler. 

11. Yanlış ya da değişik değerlerle notaya alınmış ezgilerin notalarını uygun 
değer ve ölçlerle yazar (2/4’lük bir ezgi 4/4’lük ölçüyle; 10/16’lık bir ezgi 
6/8’lik ölçüyle yazılmış olabilir. Bunların daha doğru yazılmasını sağlama 
görevi de yine şefindir. (Ör: “Kuyudan su çekerler tulumunan” 2+3+3+2=10 
süreli şeklinde giden bir ezgi notalanırken 2’nci ölçüde 3’e sonda yer verilerek 
2+3+3+2/2+3+2+3=20 süreliymiş gibi yazılmış olabilir.)  

12. Bir müzik cümlesindeki bir motif parçacığının bu cümlenin ezgi içinde 
başka bir yerdeki tekrarında gösterdiği önemsiz değişiklikleri ortak bir tek tipe 
dönüştür. 

13. Seslendirilecek eserlerde çalgısal ara geçişler, köprüler gibi 
düzenlemeler yapar. 

14. Ses perdelerinin kullanış biçimlerinde trill, tremolo, vibrando, glisando 
gibi ifadeyi etkinleştirecek uygulamalar yaptırır. 

15. Esere daha güçlü bir anlatım kazandıracak olan p, pp, mf, f, ff., creş… 
decreş… Sf. vb. bazı dinamiklerin belirtilmesini sağlar.  

16. Gerektiğinde bir eseri partilere ayırma işini yapar. 

17. Topluluğa alınacak sanatçıların seçimi, kadroya alınmaları, bunların 
çalıştırılmaları; repertuar öğretmenlerinin seçimi, bunların denetimi şefin 
sorumluluğu altındadır. 

Şefin Tutum ve Davranışı Nasıl Olmalıdır? 

1. Şeflik hükmetme, yönetme; tavır ve hareketlerle, etkileme gücüyle duygu 
ve düşünceyi karşıdakine benimsetebilme sanatıdır. 
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2. Koro şefinin başarısı, duruşu, kişiliğinden gelen büyüleme ve etkileme 
gücüne bağlıdır. Bellek, zekâ ve irade sahibi her şef bu gücü kendinde 
bulundurur.  

3. Sahneye çıkıldığında şefin karşısında, coşkuyla seslendirmek istedikleri 
ezginin başlama komutunu büyük bir heyecanla bekleyen sanatçılar vardır. Kötü 
bir şef bu heyecanı yok edip coşku dolu bir eseri kupkuru bir hâle sokabilir.  

4. Müzik sanatında şeflik dışarıdan çok kolay görünen bir daldır. Bir çok 
sanatçının ideali, topluluğunda ya da korosunda şef olmaktır. Ama aklı başında 
sanatçılar çok geçmeden bu işin de kendine göre bir tekniğinin, bir inceliğinin 
olduğunu; öyle havadan kapma bilgilerle, kuru bir hevesle; görerek, izleyerek 
şef olunamayacağını anlar.  

5. Giriş işareti verme başlı başına maharet isteyen bir iştir. Her şeyden önce 
çalgı topluluğuna verilecek işaretle, koroya verilecek işaret başka başkadır. 
Yönetim işareti de öyle. Belki bunun için sanatçılarla ruh birliğine girmek 
gerekir. 

6. Her sanatçı sesine ya da çalgısına âşıktır. Bazen öyle forte icralar olur ki 
çalışmalarda çalgı topluluğu koroyu, koro çalgı topluluğunu duyamaz olur. Şef 
ortak en iyi tınıyı elde edebilmek için gerekli tedbirleri alır, uyarılarda bulunur. 
Uyarılar, tavizsiz ama sıcak, samimi ve içten olmalıdır. 

7. Bir şefin, gelenekleri, alışılmışı gözardı etmeye hakkı yoktur ama bunların 
mantık dışı olanlarını da dışlamamak, sanata ihanetin ta kendisidir. Şef 
alışılagelmiş bir çalgı topluluğuna mantıklı bir gerekçeye dayalı olmak kaydıyla 
yeni bir çalgı ekleme cesaretini gösterebilmelidir.  

8. Bir ezginin yapısını kavrayıp tadına varabilmek için Türk müziği 
makamlarını, çeşnilerini bilmek gerekir. 

9. Eserleri olduğunca ezberlemeye çalışmalıdır. Armonileme, orkestralama, 
parti yazma işi, eseri tanıma ve ezberlemede çok yararlı bir çalışmadır. 

10. Yönetimde işaretler açık seçik omalıdır. Kendiliğinden yürüyen, hiçbir 
uyarıya ihtiyaç görülmeyen pasajlarda gereksiz el kol hareketleriyle koro ya da 
orkestra yönetmenin hiç bir anlamı yoktur. Böyle durumlarda topluluğuyla 
duygu birliğine varmış bir şef için beden dili, parmak, hatta baş hareketleri bile 
koroyu yönetmek için yeterlidir. 

11. Şef sağ eliyle ölçü vurur, sol eliyle de nüansları gösterir. Her vuruş birim 
zamanı değil ölçünün vuruşlarını belirtmelidir. Örnek olarak: 10/16 ölçümlü bir 
eser 10 birim zamanlı ama 2 vuruşlu bir ölçüdür. Bu ölçüdeki eser 10 vuruşla 
değil her biri 5 zamanlı iki vuruşla ölçülmelidir. 
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12. Başarı şefi şımartmamalı, onu rahatlığa, gevşekliğe yöneltmemelidir. 
Aksine her başarı yeni başarıların elde edilmesi yolunda daha çok çalışmaya 
sevketmelidir. 

Sevgi ve çaba bu görevde başarının anahtarlarıdır. Saygılarımla arz 
ediyorum. 

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN: Sayın Özbek’e teşekkür ederiz. Şimdi sözü 
“Türk Halk Müziğinin Eğitim Kurumlarındaki Yeri” konulu konuşmalarını 
yapmak üze Sayın Serbülent Yasun’a veriyorum. Buyurun Sayın Yasun. 

Serbülent YASUN: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra 
benimsenen resmî müzik politikası içerisinde Türk Halk Müziği ürünlerinin 
derlenip toplanması konusunda çalışmalar başlatılmış ve ilk derlemeler az da 
olsa müzik öğretmenleri aracılığı ile İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda 
toplanmıştır. Daha sonra yerinde derlemenin yararlı olacağı düşüncesiyle 1926-
27-28-29 yıllarında konservatuvar öğretim üyelerinden bir grup Anadolu’nun 
çeşitli yörelerinden türküler derlemişlerdir. Bir süre ara verilen derleme 
çalışmaları bu kez 1937’de yeni kurulan Ankara Devlet Konservatuvarı’nca 
yeniden başlatılmış, 1952’ye kadar bu derleme çalışmaları her yıl yapılmış ve 
10.000’e yakın eser arşive kazandırılmıştır. 

Daha sonra 1964 yılında kurulan TRT Kurumu 1971’e kadar yurdun çeşitli 
yörelerinde derleme çalışmaları yapmış ve bunları notalayarak yayınlarında 
kullanmaya başlamıştır. 

Türk Halk Müziği radyolardaki koroların kurulması ve yayına başlamasına 
kadar yöresel çalışmaların ve uygulamaların dışına çıkamamıştır. Radyolardaki 
yayınlar, türkülerin yöreden yöreye aktarımını sağlamış ve aynı zamanda eğitim 
görevi yapmıştır. Yurttan Sesler Koroları –Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum– 
yurt genelinden derlenen türküleri yine yurt geneline yayma konusunda en 
büyük işlevi yerine getirmiştir. 

Diğer yandan mahalli kuruluşlar (Musiki Dernekleri, Yerel Topluluklar vb.) 
kendi çaplarında Türk Halk Müziği’nin devamlılığını sağlarken Halkevleri ve 
daha sonra kurulan Halk Eğitim Merkezleri, Üniversitelerde kurulan topluluklar 
ve Belediye Konservatuvarları Halk Müziği’nin eğitim çalışmalarına önemli 
katkıda bulunan kurumlardır. 

1936-1950 tarihleri arasında Köy Enstitülerindeki Halk Müziği çalışmaları 
ve uygulamaları da bu kurumdan yetişen öğretmenlerin Halk Müziği konusunda 
donanımlı olmalarını sağlamış ve devamında okullarımızda bu birikim müzik 
derslerine yansımıştır. 

                                                 
 TRT Ankara Radyosu, Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı ve Koro Şefi. 
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1980’li yıllarda kurulan Kültür Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 
ilkeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalar ve uygulamaları ile Halk Müziğimizin 
korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarımı konusunda üzerine düşen 
görevi en üst düzeyde yapmış ve yapmaktadır. 

Konservatuvarlarda Halk Müziği Bölümlerinin açılışı yakın tarihlere 
rastlamaktadır. 1980’li yıllar ve sonrasında Konservatuvarlardaki Batı müziği 
eğitiminin yanında Halk Müziği eğitimi de verilmeye başlanmıştır. 

Türk Halk Müziği’nin Eğitim Kurumlarımızdaki Yeri 

Türk Halk Müziği olgusu, birinci bölümde yer verildiği gibi Cumhuriyet’in 
kurulmasından sonraki yıllarda yapılan çalışmalarla başlamış ve devam etmiştir. 
Bu süreç içerisinde “Türk Halk Müziği” kavramını, değerini, işlevini ve 
önemini anlatacak ve uygulamalarının yapılabileceği öğrenimi, temel eğitim 
kurumlarımızda (ilk, orta, lise) tam olarak görememekteyiz. 

Müzik öğretmeni yetiştiren Öğretmen okullarımızdaki eğitim içerisinde Türk 
Halk Müziği’ne yüzeysel olarak yer verilmiş ve öğretmenlerimiz donanımsız 
olarak yetişmişlerdir. Halk Müziği, Klasik Müzik Eğitimi’ne kaynak görevi 
yapmış ama özü ve yapısı işlenmemiştir. Bu durum müzik derslerine de 
yansımış ve öğrenciler Türk Halk Müziği konusunda eksik yetişmişlerdir. 

Çok büyük bir eksiklik olan bu durum ne yazık ki günümüze kadar devam 
etmektedir. Bazı okullarımızdaki Türk Halk Müziği çalışmaları Müzik 
öğretmenlerinin şahsi çabası ve aileden aldığı kazanımlarla yürütülen 
çalışmalardır ve geneli düşünüldüğünde çok yetersizdir. 

Temel Eğitim Kurumlarında müzik dersleri içinde Türk Halk Müziğine 
yeteri kadar yer verilmemesi, Cumhuriyet sonrası yetişen genç kuşaklara 
olumsuz etkiler yapmıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz; 

1. Cumhuriyet sonrası genç kuşağımız millî kültürümüzün önemli bir 
bölümünü kapsayan Halk Müziğimiz hakkında bilgisiz yetişmişlerdir. Ulu 
Önder Atatürk; Kendi benliğimizi koruyarak evrenselliğe ulaşmamız gerektiğini 
her zaman vurgulamıştır. Yabancı ülkelerin birçoğu eğitim politikalarında 
ulusal müziklerine yer ve değer vermişlerdir. Bu konuda Japonya’daki 
uygulamayı örnek verebiliriz. Japonya’da müzik derslerinde, ulusal müziğe 
1871 yılından itibaren teorik olarak yer verilmekte olup, öğrenciler halk müziği 
dinletilerine götürülmektedir. (Bu bilgi Japon Büyükelçiliği Kültür ataşesinden 
elde edilmiştir.) 

2. Halk Müziği öğreniminden yoksun yetişen toplumumuz müzik seçimi ve 
değerlendirmesi konusunda yetersiz kalmaktadır. Bilgi eksikliği nedeniyle 
neyin değerli neyin değersiz olduğu konusunda kararlı olamamaktadır. Son 
zamanlarda yapılan sözüm ona müzik yarışmalarında halkımıza sunulan 
değerlendirmelerin ne kadar komik sonuçlar doğurduğunu hepimiz görmekteyiz. 
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3. Kültür mirasımız olarak ileriki kuşaklara yozlaşmadan taşımamız gereken 
Halk Müziğimiz ne yazık ki bilgisizlikten ötürü yara almadan ve zedelenmeden 
yoluna devam edemeyecektir. 

Sonuç olarak; ulusal kültürümüzün vazgeçilmez bir ögesi olan Türk Halk 
Müziği’mizin “zararın neresinden dönülse kârdır” misali, vakit geçirilmeden 
temel eğitimdeki müzik derslerinde müfredata alınarak teorik olarak ve bunun 
yanında dinleti olarak öğrencilere verilmesi gerekir. Üretiminin giderek azaldığı 
ve bir müddet sonra elimizdeki verilerle sınırlı kalacak olan Türk Halk 
Müziğimizin zenginliği, gelecek kuşaklara eksiksiz iletilmelidir. 

Toplumlar, ulusal değerleri ile ayakta kalır ve yollarına devam ederler. 
Konumuz olan Türk Halk Müziğimiz de hak ettiği değeri ile yoluna devam 
etmelidir. 

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN: Sayın Yasun’a Türk Halk Müziği Eğitimi 
konusunda verdiği bilgiler için teşekkür ederiz. Şimdi de Sayın Dr. Ayten 
Kaplan “Türk Halk Müziği’nin Geleceğini Kültürel Yapı Belirleyebilir 
mi?” konulu bir konuşma yapacaklar.  

Dr. Ayten KAPLAN: Türk Halk Müziğinin yarını hakkında yapılacak olan 
tespitler elbette ki birer varsayım olacaktır. Bilindiği gibi varsayımlar gözlem ve 
bulgulara dayanarak yapılabilir. 

Etnomüzikolojik araştırmalara baktığımızda kültür-müzik ilişkisinin çok 
belirgin biçimde ortaya çıktığını görüyoruz.  

Bu da akla ‘Türk Halk Müziği’nin yarını kültürel yapıda gizli olabilir mi?’ 
sorusunu getiriyor. 

Müzik nedir? Müzik, malzemesi ses olan insan eylemi ve başarısının bir 
ürünüdür. Ritm ve sesin, tını, şiddet, yükseklik, hız gibi özelliklerini kullanarak 
belli bir amaç doğrultusunda düzenlenmesidir diyebiliriz. İlk akla gelen onun 
sanatsal yönüdür. Sanatsal yönünü duygu, düşünce, tasarım ve izlenimlerin belli 
bir güzellik anlayışında bütünleşmiş olması belirler. Kendine özgülük temel 
ilkesidir. Büyüsü, farklı olmasındadır. Dolayısıyla sürekli kendini yenilemek 
zorundadır. Müziğe yalnızca sanat olarak baktığımızda onu somutlaştıran 
unsurları gözden kaçırma ya da yok sayma eğilimi doğar. Bunlar: armoni, 
melodi, ritim, form, mod, dizi, nota yazımı, estetik, akustik, kulak ve el 
fizyolojisi, çalgı, besteci ve yorumcu gibi unsurlardır. Müziği oluşturan bu 
unsurların birbiri ile ilişkili olarak bir biçim oluşturması sonucu bir eser ortaya 
çıkar. Bunların herhangi birisindeki değişiklik, ortaya çıkacak eserin biçimine 

                                                 
 Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü ve Devlet 
Konservatuvarı Öğretim Üyesi. 
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ve kimliğine yansıyacaktır. Bunların biçimlenişi her toplumda farklı biçimlerde 
olmaktadır. 

Her sanat yapıtı bir kültür ürünüdür. Kültürü somutlaştırır. Bu eserler 
fiziksel ve duygusal olarak o kültürün bireyleriyle ilgilidir. Her yapıt içinde 
piştiği ortamın yansıtıcısı hâttâ bir açıklayıcısıdır. Bu anlamda toplumsal-
tarihsel değer ortaya koyar. 

Müzik kimliğimizi oluşturan kültürün dışavurumunun, simge ve davranış 
biçimlerinden biridir. İnsanları müzisyen, dansçı ya da dinleyici olarak özel 
biçimlerde bir araya getiren toplumsal bir faaliyettir. Toplum ya da toplulukla, 
yapılan müzik, uyum sağladığı ve birliktelikleri sürekli kılmaya başladığında 
toplumsal kimliği vurgulayan “belli bir müzik türü” oluşur. (Tasavvuf, Arabesk, 
Alevi, Kanto, Tango, Roman, Caz, Pop vb.) Bu müzik türlerinden herhangi 
birisi ile karşılaştığımızda arka plandaki kültürel yapıyı hemen algılarız. 

Müzik sosyal yapıya dayalı sosyal bir davranışın sonucunda oluşmaktadır. 
Bu nedenle yalnız bir ses sistemi değil, etnolojik bir yapının oluşturduğu, belli 
bir davranışın sonucunu içinde taşımaktadır. Çeşitli ögelerden oluşan kültür 
sistemi içinde müzik, sadece bir öğedir ve kültürün diğer kurumları ile sıkı bir 
işbirliği içindedir. Herhangi birinde olan değişiklik, sistemi oluşturan tüm 
öğeleri ve müziği etkiler.  

Müzikal kimlik her yönü ile yine kendisini şekillendiren kültürden 
beslenmektedir. O eseri yaratan kişi yine o toplumda yaşayan kişidir. 
Deneyimlerini, hissettiklerini, yorumlarını ifade etme yolu olarak müziği 
seçmiştir. Besteciler ve ozanlar olguları veya olması gerekenleri içinde 
bulundukları kültürel yapıya dayalı olarak kendi dil örgüleri ile kurguladıkları 
eserleriyle ortaya koyarlar. Ortak paylaşımı yakalayan eser toplum tarafından 
benimsenir, davranış oluşturur ve kültürü bir arada tutar. Müziğin toplum ve 
kişi üzerindeki etkisini Konfiçyus şu sözleriyle vurgulamaktadır. “Müzik devlet 
kurar, devlet yıkar”. Böylesine etkileme gücü olan müzik neden bir toplumu 
bilinçlendirme aracı olarak kullanılmasın? Kültürel yapıdaki düzensizlikler, 
bilinçli olarak yapılacak müzikle oluşturulan kavramlar aracılığıyla düzenli 
veya düzensiz davranışlara dönüştürülebilir. Kültürel müziğimizin (Halk müziği, 
demekten özellikle kaçınıyorum. Çünkü ‘Halk’ kavramının sınırları henüz 
bilimsel olarak çizilememiştir.) söze dayalı olması davranış oluşturmada bir 
yarar sağlamaktadır. Dinleyiciye verilmek istenen ileti daha çabuk ulaşacaktır. 
Belli bir konuda dakikalarca yapılan bir konuşmanın dinleyici üzerinde etkisi ve 
kalıcılığı ile, aynı konuda yapılan bir sözlü müziğin etkisi ve kalıcılığı arasında 
fark vardır. Örneğin, bir olaya üzülmenin ağlamanın faydası olmadığı, 
yaşananın geçici olduğu konusunda birisiyle konuşabilir, teselli edebiliriz. Ama, 
Aşık Daimî’nin “Ne ağlarsın benim zülfü siyahım / Bu da gelir bu da geçer 
ağlama / Göklere erişti feryadı ahım / Bu da gelir bu da geçer ağlama” eserinin 
yarattığı etki kadar güçlü olmayacaktır. 
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Ancak, bu alıcı ve verici arasındaki kültürel kodlamanın aynı olması ile 
mümkün olabilecektir. Dolayısıyla değişen kültürel yapı içinde, müziğimizde 
günümüz insanının, özellikle gençlerin beklentilerine yanıt verici sözlü 
eserler yaratılıp, hızla topluma ulaştırma yolu ile toplumsal birlikteliği 
ayakta tutabiliriz. Unutmayalım ki gelecek gençlerin elindedir. Nasıl bir 
gelecek istiyorsak öyle bir gençlik yetiştirmeliyiz. 

Günümüzde hızlı bir değişim süreci yaşamaktayız. Teknolojinin gelişmesi ve, 
kitle iletişim olanaklarının artmasıyla, kültür ve gelenek daha geniş alanlara, 
uluslararası alana taşınmaktadır. Bu alanda kültürlerarası etkileşim hızlanmıştır. 
Alınan ve verilen değerler (ne kadar verebildiğimiz tartışmalıdır) var. Doğal 
olarak, karşılaşılan başka değerler, kültürel beklentilerde farklılaşmalar 
oluşturabilir. Bu değişim sürecinde hızı yakalayamayan, kendi kimliğini 
koruyarak yaşama olanaklarını yaratamayan kültürel değerler, raflarda 
tozlanmak, sandıklarda çürümek ya da tarihsel belge olmak durumuyla karşı 
karşıya kalabilir. Öyleyse, başkalaşımlarla devamını sağlamalıyız. Değişimini 
durduramadığımız kültürel yapı içinde, kendi kimliğini koruyarak yaşama 
olanaklarını yaratmak zorundayız. Bir kültürel olgunun başkalaşması, onun yok 
olması değil, bir başka biçimde yaşaması demektir. 

Örneğin ölen kişinin ardından ölene saygıyı, övgüyü dile getirmek için 
yakılan ağıt, kent yaşamında biçim değiştirmiştir. Alkışlarla cenaze uğurlamak 
veya ölen kişiye beste yapma biçimiyle işlevini sürdürmektedir.( Ali Çınar’ın 
sözlerini yazdığı, Selda Bağcan’ın bestelediği Uğurlar Olsun ile söz ve müziği 
Volkan Konak’a ait olan Cerrahpaşa kent yaşamındaki ağıta örnektir.) 

Başkalaşımlara açık olmak, kültürel değerin hayatta kalmasını 
sağlayacak yollardan biridir. 

Ancak, hızı yakalamak adına başka kültürleri taklit etmeyle evrensel 
kültürde yer alabilme çabalarına sıcak bakılmamalıdır. Bugün dilimizden bile 
ödün verebilecek boyutlara taşınmıştır. Erovizyon bunun bir örneğidir. Doğum 
günlerimizi ‘Happy Birthday To You’ile kutluyoruz. Evlenme törenlerinde 
Fransızların bir marşı ile salona giriyoruz. (Salon düğünleri dışında vazgeçilmez 
bir eser var Cemil Demirsipahi’nin bestesi Şen Ola düğün Şen Ola. Salon 
düğünleri için de bir eser yapılamaz mı? Bu kadar zor mu bu özel günler için bir 
beste yapmak. Bestecilerimizin kültürel duyarlılığı yaşayacakları ve 
yaşatacakları olanak ve ortamların yaratılması gerekir. 

Değişen yapı içinde toplumun bireyleri kendi kültürel yapısında ihtiyaçlarını 
karşılayamazsa; televizyon, bilgisayar, uydu ve internet gibi teknolojik 
olanaklardan yararlanarak başka kültürlerde arayış içine girecektir. Günümüzü 
anlatan, bugünün insanlarının zevkine, isteğine uygun besteler yapılmadığı, 
topluma sunulmadığı ya da gelenekli deneysel çalışmalara kapılar 
kapatıldığı, gelenek fanus içine hapsedildiği takdirde gelecek ve bugün 
arasında bir ‘kültürel boşluk’ oluşacaktır. İlerleyen yıllarda bunun 
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sorumluluğunu kim üstlenecek?... Bugün var olan malzemeyi kullanarak, 
gerçekte kültürel gelecek için hiçbir çaba sarfetmeyen, yalnızca bugünü 
yaşayan; kültürel müziğimizin malzemesi ile prestij ve maddi çıkarlar 
sağlama çabasında olan kişiler mi;?... Elbette hayır. Topu Devlete ve 
kurumlara atacaklardır. O zaman ‘kültürel boşluk’un sorumlusu Devlet 
mi olacaktır? Yorumu sizlere bırakıyorum. 

Dünya küreselleşme sürecine girmiştir. Tarihsel açıdan baktığımızda 
küreselleşme, bugünkü anlamıyla olmasa da bir süreç olarak eski çağlardan beri 
var. İlk dönemlerde yalın toplumlar, koşullara göre gerek niceliksel gerek 
kültürel anlamda başka topluluklarla birleşerek, benzeşerek giderek daha geniş 
ve karmaşık kültürler hâline gelmişlerdir. Bütün bunlar olurken toplum/kültür, 
özetle yaşam tarzı, içerik ve biçimsel anlamda değişmiştir. Neolitik ve daha 
sonraki dönemlerde ticaret, belirli kaynakların, toprakların, otlakların, av 
alanlarının ele geçirilmesi adına yapılan savaşlar, kentlere göçler sonucu, 
kültürel temasların artmasıyla etkileşim sonucu çeşitli yapı ve kurumlarda 
benzeşmeler başlamıştır.  

Etnolojik yaklaşımla küreselleşme; egemen olan ülkelerin güdümünde olan 
gelenekseli/yerel’liği alt üst edebilecek bir kültür değişmesi ya da kültür 
değiştirme sürecidir.  

Kavram, aynı zamanda ulus-devletin rollerine ilişkin dönüşümlere de 
gönderme yapmaktadır. Devlet, tek güç olma özelliğini yitirmekte, uluslararası 
ilişkiler üstünlük kazanmaktadır. 

Genel olarak iktisadî alanda kapitalizmin genişlemesi söz konusudur. Dünya 
kapitalist sisteminin merkezini oluşturan devletler, diğer ülkeler üzerinde siyasi 
baskı yapmak ve dünya ticaret ve yatırım düzenini şekillendirmek için zamanla 
artan ölçüde uluslararası kurumları (BM, NATO; IMF vb.) devletlerin kendi 
toplumsal kararlarını tek başına vermelerini durdurucu bir mekanizma ve 
bağlayıcı bir unsur olarak kullanmaktadırlar. Ulusal toplumu bağlayan kararlar 
bu kuruluşlar tarafından verilmekte ve bu kararların sayısı küreselleşmenin 
hızına bağlı olarak artmaktadır (G.Şaylan, Postmodernizm, 2002 ,Ank. İmge) 

Dünya kapitalist sisteminin merkezini oluşturan devletlerin geliştirdiği 
küreselleşmenin, içinde ulus-devletlerin ulusal kimlik olgusunu zedeleme ve 
bölme stratejisini barındırdığı söylenebilir. Milliyetçi unsurların ve duyguların 
körüklenmesi durumunda, ‘Ulusal birlik duygusu’ ortadan kaldırılarak ulus-
devletlerin bütünlüğü ve kitlesel hareket gücü eksiltilebilir. Klâsik söylemde 
‘Dünyanın küçük bir köy’haline dönüşmesi olarak dile getirilen küreselleşmede 
etnik kimlikler, varlıklarını vurgulama gereksinimi duymaktadırlar.  

Kültürel Müziğimizin de bu dönemlerde daha da güncelleştiği söylenebilir. 
Küreselleşmeye tepki olarak kimlik vurgulama kaygıları ile gelenekçi tutumlar 
yaygınlaşmıştır.  
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Otantik müzik elden gidiyor diye kültürel müziği bütün güçleri ile kollama 
ve koruma içgüdüsü hisseden sanatçıların yenileşmeye karşı çıkışları, 
düzenlemeleri ve deneysel çalışmaları yozlaşma saymaları etnik yapıya dönüşü 
hızlandırmaktadır. Bu bir anlamda bugünün insanını ve kültürünü yok saymak 
anlamına gelmektedir. Oysa kültürü geleceğe bu insanlar taşıyacaktır. Eğer 
düzenlemelere ihtiyaç duyuluyorsa ‘o’ beklentiye sahip insanlar var 
demektir. Karşı çıkmak ya da eleştirmek yeterli değildir. ‘O’ ihtiyaca 
yönelik müziği yaratarak, ‘yozlaşma’ diye düşünülen müziğin gücü 
azaltılabilir. Eğer azaltılamıyorsa orada bir başka kültür oluşmuştur. O 
kültürün düzeyini yükseltecek eserlere ve kültürel koşullarının gözden 
geçirilmeye ihtiyaç vardır. Bu oluşumu sağlamak disiplinlerarası çalışmayı 
gerektirir. 

Geçmişteki sevda türkülerine bakın; buram buram sevgi kokuyor. Bugünün 
türkülerinde bunu bulamıyorsunuz, çünkü ‘sevgi’ kavramı değişti. Neredeyse 
günlük ilişkilere dönüştü. 

Televizyon ekranlarında halk müziğini yaygınlaştırmak amacıyla yapılan 
günlerce süren yarışmalara baktığımızda, jüri üyelerinin show’una dönüşmüş 
durumdadır. Müzik dinleme beklentisinde olan kişileri ekran başından 
uzaklaştıracak konumdadır. 

Bu nedenle küreselleşmenin amaçlarını da dikkate alarak neyi, nereye kadar 
ve nasıl yapacağımızın sınırlarını iyi belirleyebilmemiz gerekmektedir. 

‘Halk Müziği anonimdir, sanatsal kaygı taşımaz’ yaklaşımını bir kenara 
bırakmak zorundayız. Bu yaklaşım bizi hep geride yaşamaya götürecektir. 
Çünkü bugün yapılan bestelerin türkü kabul edilmesi için anonimleşme sürecini 
beklememiz ve yıllar sonra onu kültürel müziğimiz olarak değerlendirmeye 
almamız demek, çağı yakalayamamak demektir. Sanatsal kaygı taşımıyor 
demek, onu müzik sanatının dışında tutmak demektir. Bu yaklaşımdan 
vazgeçebildiğimiz oranda müziğimizi sanatsal düzeye çıkarma çabaları 
artacaktır. Yoksa kendimizi, eksik görme ve gösterme uygulamaları, olması 
gereken bir durummuş gibi karşımıza çıkacaktır. Bu toplumun gelişmiş 
insanları ve bestecileri vardır. Kendimizi, başka uluslara, gelişmiş düzeyde 
tanıtmaktan neden kaçınıyoruz?... 

Aslında bu düşünce birçok kesimde aşılmış durumdadır. Ancak, bazı devlet 
kurumlarındaki, ölçütlerin katılığını koruması nedeniyle, o kurumda çalışan bazı 
sanatçıların çay sohbetlerinde, anlayışın değişmesi gerektiğini savunmalarına 
karşın, kurumun olanaklarını kaybetme korkusu ile düşüncelerini kuruma karşı 
savunmadıkları ve sadece ‘ben işimi yaparım, gerisi beni ilgilendirmez’ 
düşüncesiyle hareket ettikleri de ne yazık ki bir gerçektir. 

Hızla değişen kültürel yapı içinde, hızı yakalayamazsak, aman değerlerimizi 
koruyalım diyen kuşak bittiğinde, o kültürel değerler de yok olacaktır. İlerleyen 
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yıllarda tarihe dönüp baktığımızda ‘kültürel boşluk’la karşılaşmak 
istemiyorsak, bugünkü kuşağı ‘O’ değerlere, ‘O’ müziğe çekecek yolları 
bulmak zorunluluğumuz vardır. 

İnsanlarımızın beğenilerinin sınırlanamayacağı bilinciyle, her tür müzik 
denemelerini dikkate alıp, kültürün müziği, müziğin kültürü oluşturduğu 
ilkesinden hareketle, toplumun kültürel beklentilerini ve düzeyini 
belirleyerek bir kültür ve müzik politikası oluşturulmalıdır. Bu iki politika 
birbirinden ayrı düşünülemez. Birbirini tamamlayıcı olmak zorundadır. 
Antropoloji, Müzikoloji, Sosyoloji, Halk Bilimi, Psikoloji, Ekonomi, 
Arkeoloji, Tarih, Felsefe, Hukuk, vb. disiplinlerarası bir çalışmayı 
gerektirir. 

Saygılarımla… 

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN: Sayın Kaplan’a Türk Halk Müziği’nin 
Kültürel yapısı ile ilgili yaptığı bu açıklayıcı bilgiler için teşekkür ederiz. Şimdi 
sözü Sayın Yrd. Doç. Dr. Göktan Ay’a bırakıyorum. Buyurun Sayın Ay. 

Göktan AY: Artık, 2007 Türkiyesi’nde, müzik eğitimi kurumlarından 
mezun olanların, olaylara, Batı-Türk müziği zıtlaşmasına daha objektif 
baktıklarını, araştırmaya önem verdiklerini, her iki müziğinde birbirine 
ihtiyaçlarının olduğunu fark ettiklerini görmek, bizlere esenlik vermektedir. 
Yapılan bitirme ödevleri, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik tezleri, 
makaleler, kitaplar, yapılan besteler, metot çalışmaları bilimsellik yolunda 
çok olumludur. 

YÖK sayesinde “müzik” bilimsellik yolunda hızla ilerlemektedir, ancak, 
Türk müziğinde hâlâ netleştirilmeyen konularla sorunlar yeni kuşaklara 
aktarılmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz; 

1. Çalgıların standardizasyonu önemli olduğu, çalgı yapım bölümleri 
açıldığı hâlde, ülke çapında bir anlayış beraberliği sağlanamamıştır. 
Bölümler, eğitim içinde tıkanıp kalmış, bölgeye ve alana hükmetmeyi 
başaramamıştır. Bu şekilde bölümlerde yapılan çok önemli çalışmalarda 
kapalı kalmakta, hedefine ulaşamamaktadır. ICANAS 38’de Ege Üniversitesi, 
Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü’nün açtığı sergi 
hem yerli hem de yabancı bilim adamlarınca ilgi/ övgü ile karşılandı. 
Önümüzdeki dönemde İTÜ, TMD Konservatuvarı ve MEB Çıraklık ve 
Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğü ile “Çalgı yapımı” konusunda, ülke çapında 
uygulanacak “bir proje” için yapılan çalışmalar, 2008 içinde sonuçlanmak 
üzere yürütücülüğümde devam ettirilmektedir. 

2. Müzikte uygulamayı destekleyen ses sistemi teorileri konusunda da 
tartışmalar devam etmektedir. Her ne kadar 24 komalı sistem Türk sanat 
                                                 
 İTÜ, TMDK Sanatçı, Öğretim Üyesi. 
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müziğinde kabul görse de THM’de 17’li sistem üzerinde devam etmektedir. Bu 
konuda İTÜ, TMD Konservatuvarı, 33. kuruluş yıldönümü etkinlikleri 
içinde, Mart 2008’de, “Türk Müziğinde uygulama-kuram sorunları ve 
çözümleri uluslararası kongre” düzenleyerek konu üzerinde çalışan bilim 
insanlarını buluşturmayı, konuşturmayı-tartıştırmayı hedeflemektedir.  

3. Bütün dünyanın kabul ettiği 440 frekans “la” sesinin karşılığı Türk 
müziğinde 4-5 ses aşağıdan kullanılmaktadır. 440 kabul edildiğinde çok büyük 
farklılıklar oluşacağı, eserlerin yeniden yazılması gerektiği iddia edilmektedir. 
Bu konuda laf değil icraat beklemektedir. 

4. Halk müziğinde 13 ana dizi tespiti yapılmış, ayak terimi kaldırılmış, 
“yahyalı kerem dizisi”, “garip dizisi” vb. adlar benimsenmiştir. Bu diziler 
“makam” özellikleri ihtiva etmemekte, ancak dizi olarak TSM makamlarına 
yakın seslerde dolaşmaktadırlar. Her kurum/kişi kendi bildiğini okumakta, 
yapılan çalışmaları okumamakta, gelişme sağlanamamaktadır? Batı-Türk 
müziği ayrımının yanına, Türk Sanat-Halk müziği ayrımını eklemek ne kadar 
doğrudur? Bilimsellik ne zaman kazanacaktır? 

5. Günümüze kadar yazılan bestelerde ve derlemelerde elde edilen 
türkülerde uluslararası müzik işaretleri kullanılmamaktadır. Örneğin, 
“metronomu” belirtilen eser bulmak güçtür. Hâlâ “uzun hava” tanımı, serbest 
ezgiler olarak verilmekte, uzun havaların kendi içinde bir giderlerinin olduğu 
nedense! atlanmaktadır. 

6. Kuramsal bilgilere değer verilmemekte, çalmak-söylemek yeterli 
görülmektedir. Biİimselliğin temeli araştırmak-okumaktır. Lisans 
mezunlarından dahi en basit tanımlarda doğru cevap alınamamaktadır. 

7. Müziğin, temeli “meşk”tir. Sadece üniversite sistemi içinde verilen 
derslerle kalmak yetmemelidir. Ders saatleri dışında işin uzmanlarından ders 
almak, onlarla birlikte okumak/çalmak çok önemlidir. Yine bu uzmanların 
yaptıklarını dinlemek, arşiv oluşturmak ilerisi için çok faydalıdır. Müzik 
eğitimi kurumlarında/topluluklarında/korolarında sağlıklı bir müzik kütüphanesi 
kurulamamıştır. Ülkemizde müzik müzesi kurulması çalışmaları hep yarıda 
kalmaktadır. 

8. Müzik kurumları, çalışmaları ile kendilerini bulundukları çevreye kabul 
ettirememektedirler. Müziğin gücü, velilere, il büyüklerine, Rektöre hatta 
Bakana anlatılamamaktadır. Müzik kurumları tanıtım gücü olarak 
kullanılmalıdır. Bunun içinde müzik kurumlarını yönetenlerin ilişkileri 
geliştirici, sosyal, saygın, üretken, paylaşımcı kişilerden seçilmesi 
gerekmektedir. 

9. Ülkemizdeki müzik politikası, siyasetten sürekli etkilenmektedir. 
Sağlıklı bir kültür politikası belirlenmediği için; gelen Partinin, Bakanın, 
Müsteşarın görüşlerine göre şekillenebilmektedir. Yapılacak işlerde müzik 
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sivil toplum örgütlerinin görüşlerine ihtiyaç duyulmalıdır. Alanda karar 
verenler, mutlaka müzik alanında çalışanlar olmalıdırlar. 

10. YÖK bünyesinde eğitim yapan konservatuvarların ve müzik eğitimi 
bölümlerinin lisans/yüksek lisans/doktora-sanatta yeterlik programları 
acilen elden geçirilmelidir. Ülkemizdeki Batı-Türk Müziği ayrımına son 
verecek çalışmalar yapılmalıdır. Şahsımın ortaya koyduğu ve 
sempozyumlarda sunduğu, “Ulusal Devlet Konservatuvarı” yapılanması 
masaya yatırılıp değerlendirilmelidir.  

Son söz; insanların “müzik okuryazarı” olması için ülke çapında 
seferberlik uygulanmalıdır. 

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN: Sayın Ay’a teşekkür ederiz. Şimdi son 
olarak Sayın Sadettin Köselerli “Türk Halk Müziği’nin Yeni Dönemi” konulu 
bir konuşma yapacaklar. Buyurun Sayın Köselerli. 

Sadettin KÖSELERLİ: Sayın Oturum Başkanı, Müzik dünyasının değerli 
bilim insanları, Saygıdeğer dinleyenler, konuşmama başlamadan önce hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Ben bu konuşmamda; Türk Halk Müziğini, yaratıldığı 
çevre ile sınırlı olmaktan kurtaran beş büyük etkene işaret etmekle 
yetineceğim.  

Bilindiği gibi, Türk Halk Müziği, köy veya kasabalarda veya diğer yerleşim 
merkezlerinde, doğaçlama olarak herhangi bir müzik aleti eşliği olmaksızın 
insan sesiyle veya kendine özgü bir müzik aleti ile yaratılan ve yaşatılan, ağıt 
yakma, türkü yakma, türkü atma anlayışıyla kulaktan kulağa aktarılarak 
varlığını sürdüren bir özel yapıdır. 

Türk dünyasındaki yaşayan ve halkın müzik ihtiyacını karşılayan anonim 
veya bestecisi belli eserleri konumuzun dışına çıkaralım.  

Tarihin eski zamanlarından itibaren Anadolu ve Rumeli’de yaşamış bütün 
uygarlıkların, kendilerine özgü kültürel değerlerini bünyesinde toplayarak ve 
yörelere göre kültürel farklılıkları içinde barındırarak oluşan, sonuçta zenginlik 
ve çeşitliliği ile bütün dünyada ender görülen bu yapıda Türk soylu halkların 
özel bir yeri vardır. Bin yıldır vatanlaştırdığımız bu coğrafyada okur yazarlık 
oranının artması ile beraber sanki entelektüel olmanın bir gereğiymiş gibi 
algılanıp, bazı çevrelerde köylü müziği, bazı çevrelerde de arabacı müziği 
olarak adlandırılıp o çevrelerin ifadesi ile “Banal” basit - bayağı bulunularak 
Türk Halk Müziğinden, türkülerden uzaklaşıldığı bilinmektedir. 

Son elli-atmış yıldır, lise eğitimini tamamlayanlar ve özellikle büyük 
şehirlerde yaşayanlar ile üniversite eğitimi alanlar arasında ilgi görmüyor ve 

                                                 
 Başbakanlık Müşaviri. 
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hatta küçümseniyordu. Türk Halk Müziği’ne ilgi duyanlar horlanıyor ve 
bulundukları cemiyette yalnızlığa itiliyordu… 

Türk Halk Müziği adına, bu aşağılanmayı, horlanmayı önleyen, bu değerli 
yapının daha geniş halk kitlelerine yayılmasını sağlayan beş büyük oluşum, 
gelişim ve değişim ortaya çıktı. 

Bu oluşum, gelişim ve değişimi şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. Merhum Muzaffer Sarısözen’in 1946 yılında Ankara Radyosunda 
“Yurttan Sesler” korosunu çalıştırmaya başlaması. 

Derlenen türküleri koro üyelerine öğreterek yayınlara başlıyor. Programların 
ilgi görmesi üzerine 1953 yılında İzmir Radyosunda ve 1954 yılında da İstanbul 
Radyosunda Yurttan Sesler topluluklarını kurarak Halk Türküleri ve Halk 
Oyunlarının Yurt genelinde sevilmesi ve tanınması yönünde büyük çaba sarf 
ediyor. 

Bu bağlamda radyo programlarında koro eserlerinin, solo programlarının, 
hatta her ay en az bir mahalli sanatçıyı programlarına konuk ederek Halk 
Müziğinin daha geniş halk kitleleri tarafından dinlenmesini, sevilmesini ve 
yaygınlaşmasını sağlıyor. 

2. 1976 yılında, İstanbul’da Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak merhum 
müsteşar Ahmet Nihat Akay’ın kurduğu ve Ercümend Berker’in Başkanlığını, 
Prof. Dr. Muharrem Ergin, Yücel Paşmakçı, Neriman Tüfekçi, Cahit Atasoy, 
Yılmaz Öztuna, Cüneyd Orhon, İsmail Baha Sürelsan ve Alâattin Yavaşça’nın 
öğretim kadrosunu oluşturduğu, daha sonra 1978 yılında Kültür Bakanlığına 
devredilen Türk Musikîsi Devlet Konservatuvarı’nın 1982 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi bünyesinde “Türk Musikîsi Devlet Konservatuvarı” 
adıyla bugünkü hâlini almış olması...  

3. 1986 yılında, besteci, söz yazarı, aranjör ve editör gibi müzik eseri 
sahipleri ile malî hakları kullanma yetkisine sahip kişilerin menfaatlerini 
korumak maksadıyla Türkiye Müzik Eseri Sahipleri Meslek Birliği 
(MESAM)’ın kurulması. Bu sayede yetenek ve düşüncenin bir emek olduğu 
kabul edilip eserler koruma altına alınmıştır. 

4. 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Türk Halk 
Müziğine yıllarını vermiş olan, üstadımız, değerli hocamız Sayın Mehmet 
Özbek’in hem kuruluşunda görev aldığı hem de hâlihazırda şefliğini yapmakta 
olduğu Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu’nun kurulması. 

5. Radyo, televizyon ve sahnelerde şöhret kazanan, gerek Klâsik Türk 
Musikîsi, gerek Türkçe sözlü hafif batı müziği okuyan, büyük bir kısmı 
konservatuvarlı, diğer bir kısmı yurt dışında batı müziği zevki ile yoğrulmuş 
insanlarımızın Halk Türkülerini okumaya heves etmeleri. (Örnek: Barış Manço, 
Fatih Erkoç, Cahit Berkay ‘1968 yılında ilk defa orkestra bünyesinde bağlama, 
ıklığ [Kabak Kemani], yaylı tambur kullandı’, Erkan Oğur, Kubat, vb.) 
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Başta Karacaoğlan, Emrah, Âşık Veysel, Bayram Aracı, Nida Tüfekçi, 
Ahmet Gazi Ayhan, Mehmet Erenler, Neşet Ertaş gibi usta, enstrüman çalıp icra 
edenler yanında Selda Bağcan, Esin Afşar gibi orta yaşlıların da, gençlerin de 
halk ozanlarımızın, Halk Müziği ustalarının eserlerini icra etmeleri. 

Bütün bunların yanında altıncı bir öge olarak, Halk Müziği’ne gönül ve 
emek vermiş ustaların gerek eğitim kurumları, gerek çeşitli dernekler ve kamu 
kuruluşları bünyelerinde oluşturdukları amatör Türk Halk Müziği koroları, 
ayrıca günümüzde moda hâlini alan ‘Türkü Bar’, ‘Taverna’ ve benzeri yerlerde 
türkülerimizin seslendirilmesi. 

Bu ilke veya etkenler Halk Müziğimizin yaratıldığı çevre ile sınırlı 
olmaktan kurtulmasını, daha geniş kitlelerce dinlenir hâle gelmesini 
hazırlamıştır. 

Bu vesile ile hâlen TRT Ankara Radyosu’nda Türk Halk Müziği ses 
sanatçısı ve şef olarak görev yapan, çeşitli amatör korolarda hocalık yapmak 
suretiyle Halk Müziği’nin TRT repertuarı prensiplerine uygun olarak 
yayılmasına ve yaşatılmasına büyük katkı sağlayan değerli hocamız Sayın 
Serbülent Yasun’a, önce TRT bünyesinde, şimdi ise Ankara Devlet Türk Halk 
Müziği Koro Şefi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görevini 
sürdüren Sayın Mehmet Özbek hocamıza ve onların şahsında Türk Halk 
Müziği’nin yaratılmasında, yaşatılmasında ve yayılmasında emeği geçen 
herkese şükranlarımı arz ediyorum. 

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN: Sayın Köselerli’ye teşekkür ederiz. Türk 
Halk müziğinin çeşitli açılardan değerlendirildiği panelimiz burada sona 
ermiştir. Bizi sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum.  
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BİLDİRİLERDEKİ RENKLİ RESİMLER 

THE COLOURED PICTURES OF THE PAPERS 

ЦВЕТНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ И  
ФОТОГРАФИИ 
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YURTTA SULH CİHANDA SULH ” SÜRECİNDE; 
“MÜZİKTE YOZLAŞMA VE KİRLENME” BAĞLAMINDA, 

“TÜRK MÜZİK ÖĞRETMENLERİ”NİN  
GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

ÖZEREN, Alp 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

 

 

 

Milliyet Gazetesi – 19 Temmuz 2004 

 

 

   

Özkaya, Ö. İzgören, Kumkale, T. 
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Hymns, 1889 
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Nokta Dergisi, 2004 

 

 

Rast Makamı  : İnsana safa verir. 

 Rehavi Makamı  : İnsana kalıcılık duygusu verir. 

 Kûçek Makamı  : İnsana hüzün ve elem verir. 

 Büzürg Makamı  : İnsana korku verir. 

 Isfahan Makamı  : İnsana güç ve hareket verir. 

 Neva Makamı  : İnsana lezzet ve ferahlık verir. 

 Uşşak Makamı  : İnsana gülme hissi verir.  

 Zengule Makamı : İnsana uyku verir. 

 Saba Makamı  : İnsana cesaret verir. 

 Buselik Makamı  : İnsana kuvvet verir. 

 Hüseyni Makamı : İnsana barış duygusu verir. 

 Hicaz makamı  : İnsana tevazu verir. 

Hürriyet Gazetesi, 17 Şubat 1996 
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Milliyet Gazetesi, 29 Eylül 2003 

 

Gedikli, 2003 

  

    Kurtkan, A. Taşkıran, T. 



 977 

 

GARAM 

 

Hürriyet Gazetesi 

 

Hürriyet Gazetesi 
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ÖRNEK OLAY ANALİZİ: AHIRKAPI ROMANLARI’NDA DİL, 
MÜZİK VE KİMLİKSEL SUNUM İLİŞKİSİ 

TOHUMCU, Zeynep Gonca Girgin 

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

 

 

 
 

Resim 1: Romanî Konuşulan Bölgeler (Yaron Matras)1 

                                                 
1 http://www.llc.manchester.ac.uk/Research/Projects/romani/files/31 samplermap.html 
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MÜZİK ATÖLYE ÇALIŞMASI RAPORU: 
ATASÖZLERİ VE TEKERLEMELERLE YARATICI 

MÜZİKSEL ÇALIŞMALAR 

 

 

 

Ayaktakiler-Soldan sağa: Ö. A. Özçelik, İ. Gökçen, Ö. Onuk, G. Sever, B. 
Yalçınkaya, A. Uçan, S. Köselerli, N. Kalyoncu, A. Yuvarlak, A. Kaplan, R. 
Giray. 

Oturanlar-Soldan sağa: Ö. Öztürk, A. Özeren, G. Öztürk, E. Özata. 
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