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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, 
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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. 



 764 

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 
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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. 
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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.  

 



 777 

 

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. 



 780 

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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