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ORCANOLOJI SAYISI

ÖNSÖZ

Çalg ı, insanın müzik yapmak için ihtiyacı olan sesleri meydana getirmekte kullandığı her türlü
malzeme ve araç-gereçtir. Fakat müzik rastgele g ürültüden değil de, özellikle seçilip tam olarak
organize edilen seslerden meydana geldiği için çalg ılar ile oluşturulan seslerin belirli bir süre,
volüm, ses rengi ve tonu vardır. Müzik aletleri insanlardan bağımsız olarak doğada bulunduk-
ları halde, insanlar çalg ıları tamamlar ya da insan ve çalg ı bir bütün olarak düşünülür. 20.
yüzyılın ilk organologları (çalg ı bilimcileri) tarafından yapılan bir tanıma g öre ‘çalg ının
müzikal bir çalg ı olabilmesi için’, ses üretmesi ile birlikte müzik meydana getirmek amacı ile
geliştirilmiş olması ve akustik özelliğinin buna g öre planlanması gerekmektedir. Ayrıca müzik
kültürüne hizmet edecek bir standardının olması ve akustik özelliklerinden dolayı müziğin
sanatsal etkisine katkıda bulunması gerektiği düşüncesi hâkimdir. Ancak bu düşünce etno
merkezci (ethno-centric) bir düşünce şekli olup, tamamen batı siyaset, kültür ve müzik düşünce
tarihi üzerinden gelişmiş, daha sonraları yeni ülkelerin ve yeni dünyanın düşünce akımları
içinde karşıt g örüşlerini oluşturmuştur. Oysa dünyadaki tespit edilebilen müzikleri ve müzik
türlerini değerlendirdiğimizde bu bakış açısı ile çalg ı olarak niteleyemeyeceğimiz birçok alete
rastlanmaktadır.

Bu iki karşıt g örüş üzerinden, ‘çalg ının ses meydana getiren herhangi bir alet
olduğunu’ kabul eden tanımın mı, yoksa ‘belirli ses rengi, tını ve tondan meydana gelmiş sesleri
yaratan bir alet olduğu’ tanımının mı kabulü konusu organolog -müzikologlar (bu tanıma 20.
yüzyılda gelişen etnomüzikolog tanımlaması da dahil) tarafından çalg ıyı tanımlamak için daha
çok tartışılacak bir konu olarak önümüzde durmaktadır.

Dünyada organoloji (çalg ı bilimi) üzerine yapılan çalışmalar genellikle organolojinin
ne olduğu, çalg ıların nasıl smıflandırıldığı ve bölgesini nasıl temsil ettiğiyle ilgilidir. Ayrıca
sosyal ve kültürel çalışmalarda çalg ılar, kendi sınıfını ve bölgesini ifade eden önemli aidiyet
unsurlarındandır. Antik çağ kültürlerinden g ünümüze kadar dünyanın farklı bölgelerinde var
olduğu çeşitli kaynaklar ile tespit edilebilen ya da tahmin yürütülerek saptanabilen çalg ıları
sembolizmle ilişkilendirerek, kültürel ve etnik kimlik, toplumsal cinsiyet vb alanları içeren
çalışmalar da organoloji biliminin özneleri arasına girmiştir.

Disiplinler arası çalışmalarda ve kültürel müzikoloji çözümlemelerinde organoloji
odaklı yapılan çalışmaların önemli yeri olacağı g özetilerek hazırlanan bu sayıda temel başlıklar
şöyle belirlendi: Tarihsel metot ve organoloji, Organolojide sınıflandırmalar ve yöntemler,
Arkeoorganoloji, Coğrafi bölgeler ve organoloji, Çalg ı ve sistematik müzikoloji, Çalg ı pedago-
jisi, Çalg ı ve kimlik, Çalg ı ve gelenek, Çalg ı ve toplumsal cinsiyet, Çalg ı ve performans teori-
leri.

Abdullah Akat farklı boyun yapısı, geniş ses alanı, üzerindeki hareketli aparat ile is-
tenilen sesin sabitlenmesi gibi özellikler kazanmış ‘Çoklu Karadeniz Kemençesi’ modeli öner-
irken, Şehvar Beşiroğlu Anadolu’daki çalg ısal dönüşümü ‘Arp-Çeng ve Lir’ çalg ıları üzerinden
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detaylı ve bilimsel olarak açıklıyor. Jean During Orta Asya’daki ‘Dotar Çalg ı Ailesini’, coğrafi
bölge ve kulanım şekli açısından karşılaştırmalı olarak incelerken, Sinan Cem Eroğlu bağla-
manın g övde, ses tahtası, eşik, klavye gibi çeşitli bölümlerinin, ayrı akustik ve yapısal özellik-
lere sahip olması sebebiyle ve ses kalitesini arttırmak amaçlı akustik çözümleme üzerine
çalışıyor.

Esra Karaol toprak darbukanın tarihçesi, yapım aşaması ve boyutları üzerine yaptığı
tarihsel ve uygulamalı araştırmalarını sunarken, Eren Özek Türk Müziği’nde kullanılan yaylı
çalg ılardan kemençe, Karadeniz Kemençesi ve kemanenin oransal ölçeklendirme hesapları üz-
erinde çalışıyor. Neva Özgen kemençede eğitim yöntemlerinin incelenmesi hususuna
değinerek, araştırmasını ‘geleneksel’ ve ‘modern yöntemler’ üzerinden değerlendiriyor.Okan
Murat Öztürk 15. yüzyıl Osmanlı müziği teorisyenlerinden Hızır bin Abdullah’ın saz düzen-
leri hakkında verdiği bilgileri inceleyerek, bunların ‘düzen’ ve ‘girift’ olmak üzere iki özg ün
yönteme dayalı olarak yapıldığını ve bu yöntemlerin dönem makam bilgisi ve ses sistemiyle
yakından ilişkili olduğunu tespit ediyor.

Risto Pekka Pennanen değerlendirmesini modernleşme, batılılaşma ve yeniden
oluşum modelleri üzerinden Bosna Hersek’teki ‘Uzun Saplı Lutlar’ üzerine gerçekleştiriyor.
Makalesini Türkçe olarak yazmayı tercih eden Jasmina Talam ise Bosna Hersek'teki ‘Şehir
Müziği Geleneğini’ ‘Sevdalinka’ ve çalg ılar üzerinden inceliyor. Gözde Çolakoğlu Sarı ke-
mençe, kemança ve rebab çalg ılarını Asya ve Balkan coğrafyası dahilinde genel bir incelemeye
tabi tutup, icra özellikleri ve tarihsel bağlamıyla karşılaştırmalı olarak ele alırken, Emin Soydaş
‘Ayaklı Keman’ olarak nitelenen çalg ıyı tarihsel ve terminolojik açıdan inceliyor ve Türk
Müziğinde bu şekilde icra edilen çalg ıları değerlendiriyor. Ayşeg ül Kostak Toksoy ‘Kanunda
Enstrümantasyon ve Notasyon Teknikleri’ üzerinde dururken, bestecinin eser yazımında kul-
lanması ve bilmesi gerekli konuları açığa çıkarıyor. Atilla Toksoy ise Orff çalg ılarım, tarihçesi,
müzik eğitimindeki yeri ve işlevi açısından değerlendirmeye tabi tutuyor.

Walter Feldman’ın ‘European Klezmer Music’ ile ilgili değerlendirme yazısı ve yine
kendisinin ‘Music of the Ottoman Court’ adlı kitabındaki birinci kısmın ikinci bölümündeki
‘Çalg ılar ve icracılar’ başlıklı bölümün Gonca Girgin, Burcu Yıldız ve Yaprak Melike Uyar
tarafından yapılan çevirisi ise bu sayının çeviri ve eleştiri bölümlerini oluşturuyor.
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