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SUNUŞ

2010 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı bünyesinde
yayınlarını sürdüren Uluslararası Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, İngilizce
ve Türkçe yayın yapan, hakemli ve indeksli bir dergidir.
Dergimiz Tarihsel Müzikoloji, Müzik Teorisi, Müzikal Analiz, Veri Analizi ve Hesaplamalı
Müzikoloji, Etnomüzikoloji ve Müzik Folkloru, Organoloji, Müzik Sosyolojisi, Müzik Teknolojileri,
Kültürel Çalışmalar, Bilişsel Müzikoloji, Müzik Felsefesi, Müzik Eğitimi, Müzik Edebiyatı,
Performans Çalışmaları gibi alanlarda yayınlar yapmaktadır. 2020 yılında 10. yaşını kutlayacak
olan ‘Porte Akademik’ bu doğrultuda yeni formatıyla yayın hayatına devam edecektir.
Bu sayıda müziğin pek çok çalışma alanını ilgilendiren, Türk Makam Müziği teori ve
icrasına yönelik çalışmalardan hesaplamalı müzikolojiye, toplum - kültür ve müzik okumaları
yapan araştırmalardan etnomüzikoloji, müzik pedagojisi ve müzik arkeolojisine değin geniş bir
yelpazeye ait makaleler yer almakta, müzik ve dans araştırmacılarının ilgilerine sunulmaktadır.
Prof. Serpil Murtezaoğlu
İTÜ TMDK Yayın Kurulu Başkanı
İTÜ TMDK Müdürü
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ÖNSÖZ

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Uluslararası Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları
Dergisi ‘müzik’ ve ‘dansı’ ilgilendiren çalışma alanları ve disiplinler arası bakış açısıyla yolu müzikten
geçen bilimsel araştırmalara açık bir dergidir ve hâlihazırda 9. yaşını kutlamış bulunmaktadır. 2020
yılından itibaren yenilenmiş formatı ile okuyucuyla buluşacak olan Porte Akademik, yayın hayatına
yine ‘basılı’ ve ‘e-dergi’ formatıyla devam edecektir.

Porte Akademik Dergisi’nin okumakta olduğunuz 18-19. sayıları on iki makale ve dört
kitap tanıtım yazısından oluşmaktadır. Bunların yedisi Türk Makam Müziği’nin kültürel ve sosyal
tarihi, teorisi, çalgıları ve performans yönüyle ilgili araştırmaları içermektedir. İki makale çağdaş
besteleme tekniklerini analiz ederken, biri müzikolojinin diğer bir alt alanı olan etnomüzikoloji ve alan
araştırmasına, diğer ikisi ise müzik pedagojisi ve müzik arkeolojisine yöneliktir. Ayrıca araştırma
makalelerimizin sonunda farklı dönem ve alanlarda yazılmış müzik kitaplarının tanıtımlarını içeren
dört adet kitap kritiği de yer almaktadır.
Ahmet Ozan Baysal ve Eray Altınbüken’in “Analytical Approaches to Harmonic Practices
in Şelpe Performing of Saz/Bağlama” başlıklı makalesi bağlamadaki şelpe tekniğini incelemekte,
bu teknik ile bağlama icrasındaki çok sesli ve armonik yapıyı müzikal örnekler ile analiz etmektedir.

Alper Börekçi ve Zeki Nacar’ın “The Cry of Teke Region: Computer-Supported Musical
Analysis of Gurbet Havası” başlıklı makalesi, Teke yöresi olarak adlandırılan bölgede yakarışların
müzikal ifadesi olarak kullanılan Gurbet havalarının bilgisayar destekli müzikal analizi ile perde
kullanım sıklığı, makam ve seyir özelliklerine yönelik değerlendirmeler içermektedir.
Atilla Coşkun Toksoy’un “Türkiye’de Orf-Schulwerk İle İlgili Bilimsel Araştırmaların
İncelenmesi” başlıklı makalesi, ülkemizde Orff-Schulwerk konusu ile ilgili yapılan lisansüstü
çalışmalar ve bilimsel makalelerin bibliyografyası ve analizini sunmakta, söz konusu yöntemin
müzik eğitimi alanında ‘ilgi çekici’ bir araştırma konusu haline geldiğini literatür taraması üzerinden
değerlendirmektedir.
Bilen Işıktaş’ın “Tarih, Siyaset ve Müzik Arasında Bir Yaşam: Aydınlanma Çağı’nın Özgün
Bir Portresi Kantemiroğlu” başlıklı makalesi dönemin müzik kaynakları arasında varlığını önemle
ortaya koyan Kantemiroğlu’nun ‘erken modern’ çağdaki duruşunu, sosyal, kültürel ve müzikal
yaşamını ele almakta ve sıra dışı müziksel macerasını analiz etmektedir.

Enis Gümüş’ün “Gestural Hierarchies and Their Implications in Compositional Structures”
başlıklı makalesi Batı Müziği eserlerinde müzikal jestler ve kullanım hiyerarşilerinden söz etmekte,
bunların icracı ve besteciler açısından farklı aşamalarını kategorize etmektedir.
Eren Özek’in “Alâeddin Yavaşca İcrasının Frekans Analizi ve Kuramsal Değerler
ile Karşılaştırılması” başlıklı makalesi Türk Makam Müziği’nin usta icracılarından Alâeddin
Yavasca’nın icralarını hesaplamalı müzikoloji ve frekans analizleri doğrultusunda incelemekte ve
tarihsel kaynaklar ile karşılaştırarak değerlendirmeler yapmaktadır.
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Eren Özek ve Fatih Seyirdalı’nın “Nişabur Çeşnisinin Ud İcrası Üzerinden Frekans Analizleri
ve Uşşak Çeşnisi ile Karşılaştırılması” başlıklı makalesi Türk Makam Müziği’ndeki çeşni kavramı
üzerinden nişabur ve uşşak çeşnilerini tarihsel kaynaklar, hesaplamalı müzikoloji ve frekans
analizleri doğrultusunda incelemektedir.
Gökçe Güneygül’ün “17. Yüzyıl Tasvir Albümünde Evliya Çelebi’nin Kayıp Telli Sazları”
başlıklı makalesi Türk Makam Müziği tarihini belgeleyen önemli yazılı kaynaklardan biri olan
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde yer alan çalgıları organolojik bir bakış açısıyla incelemekte ve
günümüze kadar varlığını sürdürememiş olanları tesbit ederek, değerlendirmektedir.
Gülşah Sönmez ve Sinem Özdemir Göçeri’nin “20. Yüzyıl Türk Müziği Şarkı Besteciliğinde
‘İstanbul Teması’ başlıklı makalesi; İstanbul temasının Türk Müziği eserlerindeki izlerini sürmekte,
özellikle 20. yüzyıl bestecilerini etkileyen bu temanın Türk Makam Müziği’nde hangi yönleriyle
kullanıldığını makam, usul ve tür yapısı üzerinden analiz etmektedir.
Günay Koçhan Flower’ın “An Interpretation of Hittite Rituals as a Means of ‘Musicking"
başlıklı makalesi Hititlerin bayram törenleri ve ritüellerinde müzik ile ilgili davranışların müzik
aletlerinin çalınması ve şarkılar söylenmesinden daha geniş bir çerçevede yorumlanabileceğinden
söz etmekte ve ritüellerde yer alan pek çok farklı eylemin o performansları tamamlayıcı rollerine
dikkat çekmektedir.
Şirin Karadeniz Güney ve Yeşim Altınel Çoban’ın “Farklı Yüzyıllarda Bestelenen 10 Eser
Üzerinden Dügâh Makamının İncelenmesi” başlıklı makalesi Dügâh makamını farklı yüzyıllarda
kullanılış özellikleri doğrultusunda analiz etmekte, makam teorisi kaynaklarında konuyla ilgili
verilen bilgilere ve makamın besteciler tarafından kullanılan özelliklerine yönelik değerlendirmeler
yapmaktadır.
Namık Sinan Turan’ın “İmparatorluğun Son Yüzyılından Erken Cumhuriyete Toplum ve
Müzik Kültürü Üzerine Notlar” başlıklı makalesinde Osmanlı‘nın 19. yüzyılından Erken Cumhuriyet
dönemine uzanan tarihsel seyirde toplumsal değişimlerin müzik üzerindeki etkileri ve sonuçları
tartışılmaktadır.
18-19. sayımızın kitap tanıtım bölümü ise müziğin farklı alanlarına dokunan ve müziği farklı
alanlardan okuyan dört farklı kitabı tanıtan makalelerden oluşmaktadır. “Türk Musîkîsi Atlası”
başlıklı dört ciltlik ansiklopedik yayın Şeyma Ersoy Çak, 20. yüzyıl kurumsal Türk Müziği sözlü
tarihi okuması yapan “Tanıklarıyla Türkiye’de Musikinin Yakın Tarihi 1: Nevzat Atlığ’ın Tanıklığında”
başlıklı kitap Sinem Özdemir Göçeri, makamsal önerileriyle öne çıkan “Türkiye’nin Halk Müziği
Makamları” başlıklı yayın Erhan Özdemir ve makam-müzik teorileri ve bestecilik alanlarında yeni
bakış açıları öneren “Ulusal Müziğimiz, Teknik, Tarih ve Bestecilik” başlıklı kitap Gözde Çolakoğlu
Sarı, Muzaffer Sarısözen’in musiki folkloru çalışmaları hakkında oldukça kapsamlı bir taramayı
içeren “Muzaffer Sarısözen: Türk Halk Müziği ve Oyunları Hakkında Yazılar - Röportajlar - Anılar
- Ardından Yazılanlar - Belgeler – Notalar” başlıklı kitap Celal Volkan Kaya tarafından tanıtılarak,
ilgililerin dikkatine sunulmuştur.
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ANALYTICAL APPROACHES TO HARMONIC PRACTICES IN ŞELPE
PERFORMING OF SAZ/BAĞLAMA
Ahmet Ozan BAYSAL1
Eray ALTINBÜKEN2

Abstract
The Şelpe technique of Saz/Bağlama goes a long way back, having its roots in various
pastoral-nomadic communities of Central Asia and Middle East. Recently, The Saz/
Bağlama artists of urban centers re-explored the traditional Şelpe technique by learning
directly from the local artists or from their recordings. Especially, during the 1980s and 90s,
Şelpe technique and its almost forgotten Parmak Vurma sub-technique employed by Yörük
community from Teke region, were main subjects to re-exploration and revivalist research
of a couple of Saz/Bağlama artists with musical backgrounds based on the urban music
tradition. Furthermore, they hybridized the techniques taken from classical or flamenco
guitar, dutar, and dombra and alike with the traditional Şelpe technique. Hence, a particular
musical component of Anatolian folk music, Şelpe technique, became a subject of revivalist
studies aiming at opening new paths for Saz/Bağlama music in a new musical environment.
One of the core aims of the re-invention and modernization process of the Şelpe technique
was to invent the new multipart musical textures by the way of achieving a sort of synthesis
with traditional harmonic practices of the Şelpe and Western harmonic practices. In this
direction, various arrangements and compositions have been produced and presented
through public performances of the contemporary Şelpe by the Saz/Bağlama masters in
the cities. The genuine multipart musical textures of traditional Şelpe performance and the
synthesis produced by the incorporation of tonal harmonic practices into Şelpe technique
have called forth a systematic approach and theoretical models forming the performance
standards of the modern Şelpe. The main objective of this analytical approach would be
the creation of a system displaying Şelpe’s all vertical musical structures pertaining to
traditional, modern, and mixed harmonic practices, indicating the related positions on the
Saz/Bağlama fingerboard.
Introduction
Performing technique of the Saz/Bağlama without plectrum, termed as Şelpe, historically goes
a long way back, having its roots in various pastoral-nomadic communities of Central Asia and
Middle East. Along the Saz/Bağlama, it was also a playing practice with the long-necked lute
family such as kopuz, dutar, dombra, and saz types in different sizes.
Historically, the instrument Saz/Bağlama and its oral tradition-based Şelpe music repertory
have always been considered as elements pertaining to the Anatolian folk music. Recently,
however, the Saz/Bağlama and its performing technique without plectrum have become important
1 This paper has been prepared by the first author's Ph. D. thesis, “Systematization for Harmonic Practices in
Şelpe Technique” which was completed in ITU Institute of Social Sciences, Music Doctoral Program.
2 Assist. Prof. Dr. Istanbul Technical University Turkish Music State Conservatory, Composition Department.
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features of tradition-based art music in late 20th and early 21st century urban musical life in
Turkey. As is with many other countries, during the course of 20th century, Turkey has experienced
rapid urbanization, emigration from rural regions to urban, institutionalization, state reforms on
music, as well as developments in mass media and technology. Within the cultural circumstances
created by all these factors, Anatolian folk music and its musical materials based on rural tradition
have been transferred to urban musical life throughout the 20th century. “Even while the art music
traditions of Ottoman–Turkish and Western extend back much earlier, the notion of performing
and listening Anatolian folk music with artistic claims was an innovation which 20th century has
brought” (Greve, 2006:350).
However, during the 19th and 20th centuries, Şelpe tradition in Turkey has slowly left
its place to the use of plectrum. Nevertheless, the technique still kept being employed by local
artists migrating to the city centers and performing Saz/Bağlama without plectrum in the radio
broadcastings. The Saz/Bağlama artists of urban musical sphere re-explored the traditional
techniques by learning directly from the local artists or from their recordings. “Due to the
general lack of written sources for Anatolian music (in particular of non-Turkish traditions), most
reconstructions are inevitably based either on fieldwork with musicians, who were supposed to
have remained more authentic, providing insights into an older music and performance style, or
relying on historical recordings” (Greve, 2017:153). During the 1980s and 90s, the performing
technique of Saz/Bağlama without plectrum and especially the almost forgotten Parmak Vurma
sub-technique employed by Yörük community from Teke region, were chief subjects to revivalist
research of a couple of Saz/Bağlama performers/artists with musical backgrounds based on the
urban music tradition. Especially one regional artist, Ramazan Güngör from Fethiye/Teke region
was an authentic and prominent resource. “Well known Saz/Bağlama players including Talip
Özkan, Arif Sağ, Erol Parlak, and Erdal Erzincan visited Güngör to learn from him. As a result, a
great number of playing techniques emerged, including Pençe, Tel Çekme, and Parmak Vurma,
which were later further improved to an unpreceded virtuosity” (Greve, 2017:154).
Especially during the 1980s and 90s, the Saz/Bağlama masters possessing wide audiences
in the national and international musical spheres invented new performing techniques. They
hybridized the techniques taken from classical or flamenco guitar, dutar, and dombra and alike
with the traditional performing techniques of the Saz/Bağlama without plectrum, termed as Şelpe
beginning from these dates. By incorporating Şelpe technique into their musical styles, they made
this re-invented tradition popular worldwide. Hence, a particular musical component of Anatolian
folk music, Şelpe technique, became a subject of revivalist studies aiming at opening new paths
for Saz/Bağlama music in a new musical environment although not totally losing connection with
the conventional performing styles. The Saz/Bağlama performers and the scholars carrying
out individual studies on traditional Şelpe technique, played the central role in forming musical
developments in a relatively new social environment. The prominent artists/scholars of this
movement, such as Arif Sağ, Erol Parlak, Erdal Erzincan, and Talip Özkan, can be thought as “core
revivalists”, who “tend to feel such a strong connection with the revival tradition that they make it
upon themselves to ‘rescue’ it from extinction and to pass on to others” (Livingston, 1999:70). This
is the process of creating new streams, aesthetical styles, and musical components in relation
with the revived cultural component and the individual preferences of the revivalists. Rosenberg
calls a such process “transforming the tradition” (Rosenberg, 1993).
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The contemporary Şelpe technique and its music derived mainly from two traditions of
Saz/Bağlama playing without a plectrum. The first one is the western Anatolian school of Şelpe
based on the üçtelli performing tradition of southwestern Anatolian nomads – yörüks of Teke
region. The second one is the eastern Anatolian school of Şelpe rooted in Alevi sacred music
and Saz/Bağlama tradition of eastern Anatolian nomads - Türkmens. In both of these schools,
playing techniques without plectrum and the traditional multipart music created by these
techniques have an important role in characterizing the musical style. Most of traditional musical
styles of Anatolia and Ottoman art music possess monophonic structures. With the effects of
modernization movement in the musical revolution of the Republic, polyphonic music of Western
art music tradition became prominent in the urban musical sphere. For this reason, the multipart
musical texture of the Saz/Bağlama performed without plectrum, which derives from the genuine
features of the performing technique, attracted many musicians and researches attentions. One
of the core aims of the re-invention and modernization process of the Şelpe technique during the
1980s and 90s was to emphasize and invent the new multipart musical textures by the way of
achieving a sort of synthetization with traditional harmonic practices of the Şelpe and Western
harmonic practices. In this direction, various arrangements and compositions produced and
presented with public performances of the contemporary Şelpe by the Saz/Bağlama masters in
the cities. Furthermore, since the 1980s, the Saz/Bağlama have become an important solo and
orchestral instrument in the concert halls performed by the urban Saz/Bağlama virtuosos. In this
point, the contemporary Şelpe performing possesses an important place which have also been
executed with the new genres such as concerto. These new trials display a great potential of Şelpe
technique for constituting a synthesis of Western musical traits and the traditional music traits.
In the traditional way of Şelpe performance practices among pastoral nomads of Teke
region and Alevi culture, the music contains vertical structure and specific multipart texture which
support the main melody with a kind of chordal accompaniment. This kind of texture is resulted
from the natural ways of performing with this technique. The contemporary Şelpe music achieves
to combine the traditional multipart musical texture with the compatible Western harmony. The
same motivations are seen generally “in Turkish music today, that is, the use of Western functional
harmony.” (Greve, 2017:171). Especially, the using of innovative Parmak Vurma sub-technique
among several composed and arranged music of the Şelpe in more Western sense plays a key
role for this achievement.
“Many professional folk musicians (e.g. Erdal Erzincan, Erol Parlak, Erkan Oğur, and
Cengiz Özkan, to name just a few of the most well-known) think of themselves as artists in an
emphatic sense and their concerts tend to follow the model of Western art music resitals.” (Greve,
2017:183). The model of Western art music has been taken for the Şelpe tradition in the contexts
of institutionalization, education, performance, musical style, and technical innovation. This model
heralded the Şelpe music revival, a new invented tradition, new timbres for the Saz/Bağlama, and
new model of Saz/Bağlama artists in the 1990s and 2000s.
As a result, many arrangements and compositions of the Şelpe have been produced by
the newer Saz/Bağlama masters who were raised in the cities, notation and transcription systems
were developed to meet the needs of Şelpe repertoire, and several methods of high quality were
produced for educational purposes. However, the studies on the multipart music structures of
Şelpe and its terminology are below the mark.
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Harmonic Practices in Şelpe Technique
In order to gain a better insight regarding the harmonic practices in Şelpe technique, it is important
to discuss the ways of producing sounds with Şelpe technique in the first place.
Traditional Anatolian Saz/Bağlama performing technique without plectrum, or Şelpe,
contains three chief sub-techniques: “Pençe”, “Tel Çekme”, and “Parmak Vurma”, which separately
have unique, characteristic, distinguishable, and rich timbres. These sub-techniques can be
compared to those of modern guitar, which are close although not same. Pençe sub-technique is
similar to strumming in guitar, whereas Tel Çekme and Parmak Vurma sub-techniques are close
to respectively string plucking and tapping.
All these sub-techniques are rooted in the long history of Şelpe tradition during which
their gestures and variants have been diversified. The Pençe sub-technique expresses basically
the downward and upward strokes of the right hand on the strings in several ways of finger use.
Different variations of the Pençe sub-technique are closely linked to performing techniques of
Asian lute-necked instruments.
Tel Çekme sub-technique essentially means the plucking of the strings by right hand
fingers “Historical roots of Tel Çekme sub-technique are based on ancient Central Asian Kopuz”
(Parlak, 2000:172). This sub-technique has been developed throughout the history and utilized in
different lute-necked instruments which are close relatives of Saz/Bağlama. The related figures
and performing styles have been diversified in various regions from Central Asia to Anatolia.
The Parmak Vurma sub-technique is a genuine and unique way of playing found only in
the Teke Region of southwestern Anatolia yörük/türkmen music culture. In the musical tradition
of Teke Region, Parmak Vurma is one of the Şelpe techniques where the sound is produced by
hammer-on and pull-off gestures on the fretboard. Using the tapping right hand, the performer
creates a perfect fifth upon the open strings using generally the index finger, and sometimes with
the middle finger.” (Parlak, 2000:176).
The sub-techniques of Şelpe in Anatolian Saz/Bağlama contain certain characteristic
features in the context of performance styles and musical perception. Firstly, these sub-techniques
are meant to be used all in combination. The most part of traditional Şelpe repertories contain this
kind of homogeneously mixed use of technics. Secondly; due to the original ways traditional Şelpe
sub-techniques are used, an idiosyncratic heterophony combined with certain harmonic sonorities
is inescapable. Besides; figures, styles, and performing ways of traditional Şelpe’s sub-techniques
vary by the regions of Anatolia and create its different schools both in traditional and modern
Şelpe performances.
Traditional Eastern and Western Anatolian schools of Şelpe music contain heterophonic
elements derived from traditional performing techniques of Saz/Bağlama. Almost all different
performing traditions of Saz/Bağlama using with and without plectrum incorporate the strumming
to all strings of Saz/Bağlama. This type of performing way of Saz/Bağlama creates heterophonic
hearings inevitably.
The performing tradition of the Saz/Bağlama without plectrum, which could be seen in
both vocal and instrumental repertories, contain “rural polyphonic structures” (Picken, 1954:8182) with the use of drones, parallel fourths or fifths etc. differently from the harmonic practices of
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Eurocentric tonal music – which are derived from the performing styles of the instrument Saz/
Bağlama.
Traditional harmonic practices of Şelpe contain a wide variety of irregular heterophonic
and traditionally functioning harmonic structures in both Eastern and Western Anatolian schools
of Şelpe technique. “Polyphonic tools created by parallel fifth and pedal polyphony are widely
seen among the instruments kemençe, tulum, zurna, sipsi, bağlama i.e. – of Anatolian traditional
musics. These polyphonic tools are main stylistic features of Eastern Anatolian school and Teke/
yörük tradition of Şelpe” (Parlak, 2000:153-154). Teke/yörük music tradition of Western Anatolia
and its performing techniques of üçtelli without plectrum contains unique functional harmonic
practices beyond the polyphonic tools only created by parallel fifth and pedal polyphony. Pençe
and Tel Çekme sub-techniques are used in a more systematical way while performing üçtelli in
order to create a kind of functional harmony (Ayyıldız, 2013:75; Parlak, 2000:154).
Ayyıldız (2013:80) analyzed the chord progressions and functions of a Teke region tune
named “Boğma Zeybek” as it is seen in Figure-1:

Figure-1: Chord progressions and functions used in “Boğma Zeybek”
(Adapted from Ayyıldız, 2013)
As shown in Figure-1, the progression contains tonic, sub-dominant and dominant centers
according to the melodic motifs and modal scale of the tune which is shown in Figure-2.

Figure-2: The scale used in “Boğma Zeybek”
Parlak (2000:156) displays a chord progression analysis of another Teke region tune
named “Kervan”, shown in Figure-3:

Figure-3: Chord progressions and functions used in “Kervan” (Adapted from Parlak, 2000)
These instances, which are demonstrated in Figure-1 and Figure-3, have notable
importance in the sense they share similar chordal functions and progressions. This way of using
functional chord progressions constitute a very common harmonic practice, almost an unwritten
rule, in Teke region yörük/türkmen music and Western Anatolian school of Şelpe tradition.
Musical texture of traditional Şelpe performances possess neither monophonic nor
homophonic textures of Western music. Yet, the traditional Şelpe textures contain elements such
as drones, parallel intervals forming kind of an incipient polyphony. At the same time, especially
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in the Şelpe tradition of Teke region’s yörük/türkmen music, polyphonic or multi-part textural
tools generally produce a certain idiosyncratic harmonic framework. One of the most prominent
instances of this kind of harmonic practice and musical texture is observed in Ramazan Güngör’s
Şelpe performance of a regional tune “Avşar Beyleri”. The modal scale structures of “Avşar Beyleri”
are given in Figure-4:

Figure-4: Modal scale structures used in “Avşar Beyleri” (Adapted from Parlak, 2000)
The use of drone is frequently seen as it is shown in Figure-5. Upper part contains E as a
drone note while lower part contains the main tune.

Figure-5: Use of drones in “Avşar Beyleri” (Parlak, 2000: 238)
In the first five beats of “Avşar Beyleri” that is given in Figure-6, parallel fifth intervals are
used as an introductory part before the beginning of the main theme.

Figure-6: Use of parallel fifth intervals in “Avşar Beyleri” (Parlak, 2000: 237)
The chord progression of “Avşar Beyleri” is a very good example of idiosyncratic functional
harmonic practice. The chord progression in the here-transcribed “Avşar Beyleri” performance is
seen in Figure-7:

Figure-7: Chord progressions in “Avşar Beyleri” (Adapted from Parlak, 2000)
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Parlak (2000:155) identified the functional chordal progression formed by the chords
accompanying this tune, showing that they are not used in a random or arbitrary order. The
analysis by Parlak (2000:155) is given in Figure-8:

Figure-8: Chord functions in “Avşar Beyleri” (Adapted from Parlak, 2000)
The Figure-8 demonstrates suspended chords and perfect fifth interval built on scale degree
1, functioning as tonic chords. The chords such as “sus2” or “min7”, built on scale degree 2, fulfill
subdominant function while the chords built on scale degrees 6 and 7 act as chordal structures
having dominant function. These chord structures are commonly seen in quartal harmony. The
functions of the chords in “Avşar Beyleri” are mostly derived from the active melodic line, which is
also another feature seen again in quartal harmony. “Chords by perfect fourth are ambiguous in
that, like all chords built by equidistant intervals such as diminished seventh chords or augmented
triads, any member can function as the root. The indifference of this rootless harmony to tonality
places the burden of key verification upon the voice with the most active melodic line (Persichetti,
1961:94).
The multipart musical texture of Şelpe is considered as one of the most eminent musical
component in both traditional and contemporary performances, although characteristically
differing from each other.
In the musical performance practices of contemporary Şelpe technique, the multipart
musical texture and harmonic practices have gradually changed since the 1980s. The urban Saz/
Bağlama artists of Turkey revived the Şelpe tradition of Teke region nomads and Alevi musical
culture, which were about to be forgotten then. The core revivalists learned the traditional ways
of performing Şelpe directly by imitating the regional performers in the first step. This has been
followed by some important innovative studies on traditional Şelpe technique, going on through
an approximately thirty-year period. In accordance with the general tendency of the modernization
movement in traditional Anatolian folk music throughout the history of Turkish Republic, the
harmonic practices of Şelpe technique in urban musical sphere have been affected by the Western
functional harmonic practices inside the framework of innovative Şelpe studies.
During the 1990s and 2000s, traditional Şelpe and Western tonal harmonic practices have
begun to be used in combination by urban Saz/Bağlama artists in their own artistic creations such
as compositions, arrangements, and solo performances. As a result, a cultural/musical fusion is
achieved with the use of traditional Şelpe harmonies, modal/makam scale structures of Eastern
culture, and Western-style tonal harmony.
Primarily, various harmonic tools and musical textures of Western tonal music were used
directly in combination with Şelpe technique. Some pieces from the classical Western art music
repertoire have been adapted for the Şelpe. After the incorporation of these Western musical
structures and pieces to Şelpe repertoire, the real goal of the research, a unique fusion which
is more suitable for the musical character of Şelpe technique, was achieved gradually until the
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middle of the first decade of 2000s. This newer fusion indicates a relatively higher tendency for
the amelioration of existing technical skills, opening ways to further innovations in performance
practices. As a consequence of all these developments, the music created with Şelpe technique
has been enriched and characterized by the mixed use of traditional harmonic practices pertaining
to Eastern and Western Anatolian schools as well as the Western European tonal system.
In the contemporary performance practices of Şelpe, different and several performing
methods, stylistic features, genuine timbres, and hybridized multipart musical textures are
created by the new generation of Saz/Bağlama artists in the urban musical life. Especially with the
emergence of individuality in newer musical creations for Şelpe technique, the rich toolbox serving
the composers, arrangers and/or performers resulted in fresh sounding pieces and recordings.
An Azerbaijani tune titled “Naz Barı”, arranged for solo Şelpe by Erol Parlak, contains one
of the prominent instances of the textural fusion of Western harmony and traditional harmonic
practices of Şelpe from the 2000s.
The first six bars of “Naz Barı”, seen in Figure-9, provide a very good example of such
textural fusion. In the first bar, there is an opening with a suspended chord derived from traditional
harmonic practices of Şelpe which ends with Asus4/6 chord. In the following bar, the Hicaz makam
in A is applied with a finest positioning of Parmak Vurma sub-technique resulting with a sonorous
hearing of the scale: all struck pitches sound simultaneously, creating a cluster-like entity. In the
third bar, the arpeggio passages of Asus4 progresses to D minor in the end. Especially in the sixth
bar, the previous A Hicaz makam scale positioning of Parmak Vurma ends with a delicate and
sonorous A major coming as a tonic chord.

Figure-9: Bars 1-6 of “Naz Barı”, arranged by Erol Parlak
In bars 21 and 22 of “Naz Barı”, shown in Figure-10, a four-pitch group built on scale
degree 2, namely Bb-C#-D-E, is used as a tetrachord taken from A Hicaz scale. One has to note
the difference between the structural makam tetrachords or pentachords and such secondary
tetrachords created using any scale tone. This non-structural tetrachord is applied here in a more
traditional Şelpe fingering. The passage begins with an arpeggio featuring the pitches A1-D-A2,
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creating perfect fourth and fifth intervals with Parmak Vurma, providing a Western-style arpeggio
gesture. In the following bar, this melodic progression ends with a monophonic texture using
the aforementioned Bb-C#-D-E tetrachord of A Hicaz scale, performed only with the third/upper
string.

Figure-10: Bars 21-22 of “Naz Barı”
A solo Şelpe arrangement by Sinan Ayyıldız for a tune titled “Ay Laçin” from Azerbaijan
exemplifies how modern Şelpe musical texture and related harmonic practices has evolved into
tonal music harmonic progressions. This Şelpe arrangement contains instances of chordal texture
as a type of homophony.
In bars 7 to 10, it is seen how the principal melodic line is placed inside the arpeggiation
figure representing the chordal structure at the same time. Although the principal melody is given
as part of a series of arpeggios, it is still very perceptible. Notes forming the main melodic line are
shown with red-colored note heads in Figure-11.

Figure-11: Bars 7-10 of “Ay Laçin” arrangement by Sinan Ayyıldız
In the section between bars 23 and 26 in the piece “Ay Laçin” shown in Figure-12, the
main melodic line is placed in a chordal arpeggiation figure expanding to a one and a half octave
range. In this way, the principal melodic line is broken into two different octaves with the use of
arpeggios. The technique of breaking melodic line in two different octaves is highly common in
both traditional and modern performing ways of Parmak Vurma sub-technique.
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Figure-12: Bars 23-26 of “Ay Laçin” arrangement by Sinan Ayyıldız
A Şelpe accompaniment passage written by Ahmet Ozan Baysal for the arrangement of
the famous lament “When I am Laid in Earth” from Henry Purcell’s “Dido and Aeneas” is given in
Figure 12. This is an example representing the conventional melody-and-accompaniment style
homophonic texture. Şelpe parts, exemplified in Figure-13, imitate a harpsichord accompaniment
to the extent possible within the technical limits of Parmak Vurma sub-technique.

Figure-13: Excerpt from the Şelpe accompaniment written by Ahmet Ozan Baysal for Purcell’s
“When I am Laid in Earth”
The Şelpe accompaniment is in a different rhythmic setting from the main melody. In
addition, its musical texture contains the arpeggios of a certain chord progression, emphasizing
its role as accompanimental part in the texture.
As it is seen in Figure-13, Şelpe accompaniment consists of two different Şelpe parts.
These parts are written to be performed using a new type of modified double-necked Saz/
Bağlama portrayed in Figure-14.
The upper neck of the Saz/Bağlama with steel strings supplies one octave higher pitch
register than the lower neck’s range obtained with the chrome-coated strings. The same tuning
system is generally utilized for both necks.
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Figure-14: Double-necked Saz/Bağlama
Occasionally, lower and upper necks of a such Saz/Bağlama can be used simultaneously
while performing Parmak Vurma sub-technique. An example of this practice is shown in Figure-15,
the excerpt below, taken from another arrangement titled “Hasaposerviko” which is originally a
Greek folk tune for violin.

Figure-15: Excerpt from the Şelpe arrangement “Hasaposerviko”
In this example, Saz/Bağlama provides the chordal accompaniment to the main melody
played by the violin. The homophonic texture of the accompaniment part is expanded to a one
octave wider range with the use of double-necked Saz/Bağlama, in a playing formula which
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makes it possible to have the strings of the both necks sounding at the same time. This practice
also offers more timbral choices and possibilities for the Saz/Bağlama accompaniment.
During the first decade of 2000s, the instrumental music repertory featuring Şelpe technique
has been greatly widened. The soundscape provided by this technique has begun to propose a
unique way of producing instrumental music with the Saz/Bağlama. The timbre of Şelpe has been
differentiated from the conventional sound of plectrum-style Saz/Bağlama to a point where the
Şelpe technique itself has become almost a brand-new instrument for urban Saz/Bağlama artists.
The then-emerging new studies were aiming at producing Şelpe Saz/Bağlama arrangements of
pieces from either Westen art music or world music repertories. These arrangements gradually
brought a systematical approach in adapting the harmonic practices of tonal music and jazz
music into the Şelpe playing technique. The conventional chordal accompaniment formulas of
piano/keyboard and guitar have been adapted to Şelpe technique for its solo musical textures.
These newer sound palettes of Şelpe made it possible for the performers to create relatively more
experimental musical works, unique compositions for the Şelpe technique, new musical synthesis
in solo and ensemble music, as well as other experiments involving traditional makam or jazz
improvisation.
Tonal Harmonic Structures used in Modern Şelpe Technique
Different kinds of musical articulations, harmonic structures, and musical textures are obtained
by different sub-techniques of Şelpe, all used in combination in usual Şelpe performances or
arrangements. These sub-techniques come in handy especially if one tries to use either more
elaborate harmony than usual triads or simply give a different feel to the harmonic accompaniment
by adding rhythmic or articulation-wise varieties. Block chord textures containing Western tonal
progressions are widely used with the Pençe sub-technique, as exemplified with the “i-iv-V-i”
functional progression given in Figure-16.

Figure-16: i-iv-V-i chord progression with Pençe sub-technique
Another version of this block-chords idea can be produced using an approach similar to
the chord-melody technique in jazz, this time incorporating also the melodic line into the chordbased texture. In the section below given in Figure-17, taken from Ahmet Ozan Baysal’s solo Şelpe
arrangement of the piece “Hicaz Onbirli”, inside the block chords played with Pençe sub-technique
the blue-colored notes make the main melodic line heard within a chordal homophonic texture.
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Figure-17: A Section from the arrangement of the piece “Hicaz Onbirli” by Ahmet Ozan Baysal:
melodic line displayed with blue noteheads
In Tel Çekme sub-technique, a version of the fingerstyle guitar playing technique is
employed for arpeggios. In Figure-18, a “i-iv-V-i” progression in harmonic minor mode is applied
with Tel Çekme sub-technique resulting in a series of arpeggios. In this example, the arpeggiated
chord tones are used both singly in the first two bars, and with double stops in bars 3 and 4.

Figure-18: i-iv-V-i chord progression with Tel Çekme sub-technique
The Parmak Vurma sub-technique requires high technical skills in order to perform
arpeggios. Having separate right and left hand parts on the fingerboard enables the performer
to split the arpeggiation into two parts, providing numerous possibilities with richer harmonic
choices when compared to Tel Çekme sub-technique. Arpeggiations performed with Tel Çekme
can contain three pitches maximum. However, with Parmak Vurma sub-technique the number
of pitches is doubled: six different tones can be included into the arpeggiation, may it be triadic
tones, or tensions, or non-chord tones like pedal points or passing notes. In Figure-19, “i-iv-V-i”
progression is applied with Parmak Vurma sub-technique including chord tensions.

Figure-19: i-iv-V-i chord progression with Parmak Vurma sub-technique, chord tensions
included.
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In Figure-20, provided is an excerpt from Ahmet Ozan Baysal’s solo Şelpe arrangement
of the traditional Turkish piece titled “Hicaz Mandıra”. Here, the principal melody, shown with
red-colored notes, is presented as a line within a functional chord progression. In this part of the
arrangement for Parmak Vurma sub-technique, there is a chordal homophonic texture made of
with several double-stops of the chords and a principal melody weakened by short arpeggios in
an intense harmonic progression. The use of double-stops with Parmak Vurma sub-technique is
very common in the harmonic practices of modern Şelpe technique.

Figure-20: Parmak Vurma sub-technique example from “Hicaz Mandıra”
The introduction part of the same arrangement, Hicaz Mandıra, contains a unique harmonic
application inside the framework of Parmak Vurma sub-technique.

Figure-21: Polyphonic Texture Example of Parmak Vurma from “Hicaz Mandıra”
An excerpt from this introduction is shown in Figure-21. Here, instead of only chordal or
melody-and-chords structures, we have a contrapuntal writing with two lines. Each line is played
by a different hand on the fretboard, thus producing a polyphonic texture using Şelpe.
Conclusion
As this study shows, the harmonic practices of Şelpe music feature more than one type of multipart
musical texture, fostering elaborate and complex polyphonic elements.
The genuine multipart musical textures of traditional Şelpe performance and the synthesis
produced by the incorporation of tonal harmonic practices into Şelpe technique have called forth
a systematic approach and theoretical models forming the performance standards of the modern
Şelpe. The main objective and the outcome of this analytical approach would be the creation of
a system displaying Şelpe’s all vertical musical structures pertaining to traditional, modern, and
mixed harmonic practices, indicating the related positions on the Saz/Bağlama fingerboard. This
new system can serve as a starting point for an innovation in the notation of Şelpe playing. Once
it gains recognition, a such notation system can be used along with conventional notation; forming
a guide for performers, composers or arrangers working on Şelpe. Codifying the hand positions
and fingerings used to produce harmonic elements in Şelpe, this approach can form a dictionary
of the harmonic practices of modern Şelpe. This dictionary can guide musicians and scholars
in either performance or analysis, in case it is further developed into a new graphical notation/
transcription system for all the chord positions possible on the Saz/Bağlama’s fingerboard for
Şelpe accompaniment performances.

22

2019 VOLUME 18/19
By examining the very limited literature on Şelpe technique, one can easily see that in
discussing the methodic ways of producing multipart Şelpe textures featuring conventional
harmonic progressions, the main focus is rarely an educational purpose, although this is a big
need if the aim is Şelpe to gain wide currency. The second volume of Erol Parlak’s Şelpe method
titled “El İle Bağlama Çalma, Şelpe Tekniği Metodu”, published in 2005, is the first and only work
on Şelpe written for educational purposes. Basing on this fact, we hope that an analytical system
focusing on multipart Şelpe textures in a methodological way, will eventually provide the needed
resources in the study of Şelpe technique.
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THE CRY OF TEKE REGION: COMPUTER-SUPPORTED MUSICAL ANALYSIS OF
GURBET HAVASI
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Abstract
One of the most important elements of Anatolian music culture produced by people with
their own style and presented to the Turkish music world is “uzunhava” or folk songs with
no rhythm. This type classified as laments of the Anatolian people, is a kind of music
expressing the experiences and cries of the people, and has no rhythm, a certain seyir
and scale, accompanied and guided by folk instruments. One of the important types in this
rich “uzunhava” culture in our country is the “Gurbet Havas” from the Teke region. In the
literature study, there is not enough research related to Gurbet havas. Accordingly, the aim
of the research is to perform computer-supported musical analysis of Gurbet havas. In line
with these aims, firstly a literature search was performed in the study and 15 recordings of
folk songs which were not distorted were selected from the TRT repertoire and individual
archives. Of these selected Gurbet havas, seyir features, frequency of pitch usage, makam
analysis and melody graphics created with various computer softwares were analyzed,
and suggestions were made for future studies by interpreting the obtained findings.
1. Introduction
Anatolia has acted as a bridge between cultures through the course of history and has housed many
nations. Over time these societies living together and sharing the same culture have interacted
with each other and their geographic origins and in this way rich cultural construct and musical
products have developed. While musical products developed, they were fed by the social and
collective events. Uzun havas (folk song having no rhythm) are produced by the public with their
unique style within Anatolian music culture and entered the Turkish music literature. They are one
of the most important cultural products with different characteristics in a variety of regions in our
country, containing very rich cultural accumulation and carrying heavy emotional loads. Classified
as laments of the Anatolian people, this type is at one with people’s experiences, expressing the
laments and cries felt about events such as separations, longing, death, rebellion, etc. They are a
type of music with no rhythm –some only have rhythm for the saz sections– most have a certain
seyir and scale, are accompanied by folk music instruments, and words are said freely. Within the
uzunhava culture in Turkey, one of the most important types is the “Gurbet havası” from the region
called Teke, which musically expresses the cries of the public. The meaning of the word “gurbet”
is defined as “to be distant from the place you were born and lived” (TDK, 1998). Urhan (2014)
stated, “gurbet means to be separated from your loved ones, your place and your homeland, to
be unable to reach those you love, to live with the hope of meeting again”. Gurbet havas are then
1 Arş. Gör., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuarı, Türk Müziği Anasanat
Dalı
2 Prof. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
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described as “the name given to uzun havas widely sung and surviving commonly in the region
known as Teke, or Antalya, Isparta, Burdur, Denizli (Acıpayam), and Muğla areas, where the Avşar
clans settled when Turks entered Anatolia” (Evin, 2002).
Currently technological possibilities have provided convenience in people’s lives, with
technology and computers making it possible to access data, increase productivity in terms of
time and do more work in shorter periods. The use of special software in research in all types of
scientific fields with computer technology has made it easier to study large data sets in a short time
providing reliable and definite results. The use of these types of possibilities in music research
is important for more accurately assessing, storing and preserving musical information based on
personal opinions and experience passed from person to person and for obtaining definite results.
Though there is a new tendency in this area for Turkish folk music with developments in concept
and systematic analysis and scientific studies in very recent times, it is considered insufficient.
This music culture shaped over centuries contains uncounted richness and variety. Revealing
this rich structure and adding it to the Turkish music literature are important topics. Analysis
and development of the conceptual structure of folk music based on sturdy and reliable data
will ensure the necessary importance is given to conceptual structures in terms of performance,
musical production and musical education, preservation of a very abstract cultural heritage to date
and accurate and reliable transmission to future generations.
1.1. Makam concepts in Turkish folk music analysis
Turkish folk music is melodies shaped by emotional and thoughtful accumulation without any
rules occurring as a result of the rich cultural life of the Turkish people within the historical process
(Nacakcı, 2007).
When folk music is considered to come from the same roots as classical Turkish music and
be a single holistic music type (Öztuna, 2009), it will be easier and more meaningful to understand
the presence of this very expressive folk music with rich makamic structure. Both types of music
are melodies formed in the same nation initially on common foundations, with small local and
regional differences developing over time, but without ever losing their basic unity (Tura, 1997). A
variety of definitions related to the makam concept have been made from the past to the present.
Some of these include “in a scale, tunes occurring by wandering through a scale stating the
relationship between pauses and dynamic sections” (Özkan, 2000), “melodies formed in certain
types developed in certain pitches and certain intervals, beginning at a certain point (or stage),
in certain stages, in certain seyirs, pausing at certain pitches and turning on certain pitches”
(Tura, 1988), and “makam means a variety occurring with musical phrases with a special seyir
rule within the gamut formed of mild sounds synchronizing at certain intervals in Turkish music”
(Karadeniz, 1984). The common property of these definitions related to the makam concept is that
there is a certain scale and there is a certain seyir character as this scale is played. Additionally,
another important element stated in makam definitions is pitch and seyir properties. The use of
pitch has an important place in Turkish musical expression. The smallest difference in the use
of pitch occurring within the song can make it easier or harder to express melodies in terms of
makam. Pitch can be explained by grouping data obtained as a result of histogram and melody
analysis (f0 series) at certain intervals (bins) and counting them and showing the counter for each
group. More specifically, there are graphs showing the frequency or distribution of pitches (notes)
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performed within a piece (Atıcı, 2016). As a result, analyzing the frequency of pitch use in pieces
represents a very important point and ensures great convenience. The other important element of
the seyir concept is one of the basic foundation stones of the makamic structure in Turkish music
and is one of the most basic traits ensuring differentiation of makams from one another. Though
opinions about the seyir concept have been stated by many experts from the past to the present,
most are linked to personal opinions and experiences. Though a range of rules that should be
abided by are stated in a variety of theoretical books about seyir, the best and most effective
route to understanding and learning the seyir traits belonging to any makam is investigation of
the melodic organization within the pieces with that makam. As a result, the makam concept
will ensure convenience in terms of analyzing and classifying folk music pieces by making the
conceptual structure more systematic and understandable. There are many studies related to this
in Turkey. The music bibliography prepared by Uslu (2016) shows there are scientific studies about
the use of makam concepts in analysis of folk music melodies by many researchers (Coşkun,
1984; Şenel 1992; Güldaş 1993; Kaya 1993; Aldemir 1995; Karabulut 1995; Akdoğu 1996; Çakar
1996; Tura 1997; Aşık 1997; Demiralp 1997; Kıvılcım 1997; Kuzucu 1997; Bakar 1998; Pelikoğlu
1998; Saçar 1998; Çelik 1999; Pelikoğlu 2007; Sümbüllü 2006; Feyzi 2002; Ergin 1999; Karagenç
1999; Sönmez 1999; Alemli 2001; Arslan 2001; Koyuncu 2001; Tatyüz 2001). As understood from
this research, the use of the makam concept in analysis of melodic organization of Turkish folk
music ensures expression of these analyses with a more understandable and scientific structure
and provides systematics in terms of explanations, expressions, consensus and theory.
1.2. Aim and importance of the research
As a result of literature scans performed within the scope of the research, it appears that studies
about Gurbet havas from the Teke region are not analysis studies of musical features, but are based
on personal opinions and experiences about information related to Gurbet havas. Considering
these problems in the research and the possibilities afforded by computer technology, the aim was
to perform computer-supported musical analysis of Gurbet havas with an important place in music
culture from the Teke region and in this way to contribute to the folk music literature and to form
a reference for future studies. The research investigated the following aims within the framework
of this general aim;
a) Frequency of pitch use (intensity)
b) Makamic and melodic structure
c) Seyir (melodic progress) features
In line with this, this research is the first study to perform computer-supported musical
analysis of Gurbet havas and is considered to be important in terms of representing a reference
for uzunhava culture in Turkey and for research to be completed in this field.
2. Method
2.1. Research model
This study is a descriptive research involving the general screening and content analysis methods.
“The screening model is a research model descriptively explaining a case from the past or currently
in existence. There is no attempt to change the event or object that is the topic of the research. The
researcher combines data obtained from this model with their own observations and interprets
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them (Karasar, 2013).” The operation at the basis of content analysis is to bring similar data from
verbal, written or other materials together within the framework of certain concepts and themes
and the investigate and interpret them in a systematic fashion by organizing in a way that is
understandable for the reader (Yıldırım & Şimşek, 2011; Tavşancıl & Aslan, 2001).
2.2. Population and sample
The population of the research was Gurbet havas belonging to the Teke region performed by a
variety of artists and obtained from Turkish Radio and Television institution (TRT). The sample
comprised fifteen voice recordings chosen without distortions from within the population.
2.3. Collection of data
All types of printed and audio literature were scanned when obtaining data. Care was taken that
recordings were the first oral record. As a result, the oldest Gurbet hava recordings were obtained
from the TRT and personal archives. From among these recordings were selected fifteen that
appropriate for analysis and not distorted.
2.4. Analysis of data
For the topic of this study of “Gurbet havası” makamic structure, frequency and intensity of pitch
use, and seyir features are considered important for performance. As a result, the following steps
were taken for analysis of this data;
● Frequency of pitch use (intensity) analysis
● Makamic and melodic analysis
● Seyir analysis
Firstly, the recordings obtained in the research were transferred to a computer environment
and firstly the fifteen appropriate for analysis were investigated in terms of pitch use frequency
(intensity) and tables were created. While performing this investigation, the software called
Makambox3 developed by Bozkurt (2010) (called Makam toolbox) and later adapted for Java by
Atıcı (2016) was used. Later, using the automatic makam identification feature of Makambox, the
makams of all Gurbet havas were identified and makamic accuracy was checked by three experts.
Voice recordings were transferred to the Praat4 musical analysis program for seyir and melodic
analysis with melody graphs created firstly, showing important points in the melody in terms of
makam (strong sounds, tonic pitch, glissando, etc.). Later the seyir features of the Gurbet havas
were shown on the melody graphs. These types of graphs ensure convenience for determination
of characteristic motif constructs within the melody while performing analysis of a certain piece. It
eases identification of expressions that are similar to each other in terms of melodic organization,
with patterns and symmetric features within themselves and aids in finding repeated motifs and
phrasing. It aids in determining the regions in which melodies intensify in the sound field and
which regions are used less often. These types of graphs show seyir models and melodic centers
more clearly compared to expressing as notes.

3 Makambox: https://miracatici.com/makambox/ (Access date :15.09.2018)

4 Praat: https://wimvandermeer.wordpress.com/praat-manual-for-musicologists/ (Access date: 15.09.2018)
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3. Results
In this section analyses about the similar and frequently used notes in Gurbet havas (frequency
of pitch use), makam and melodic seyir features of the songs are presented as graphs and tables.
The research presents the computer-supported visual analysis results of two pieces as examples
due to the similarity of shapes between the analysis results of the fifteen songs in the samples
and to prevent increasing the length of the study by presenting graphs and tables for all pieces.
3.1. Findings related to analysis of frequency of pitch usage (intensity)
Under this heading, the pitches and frequency of use in performing Gurbet havas were investigated.

Figure-1: Analysis of Pitch Usage Frequency in “Akşamlar da Oldu”
The pitch histogram in Figure 1 shows the semitone intervals on the horizontal axis with each
interval representing 100 cent, while the vertical axis defines the frequency of use of the pitches in
Gurbet hava, which is named Akşamlar da Oldu. The approximate deviations of the pitches used
during the performing according to the 12 tone equal temperament (TET) system are as follows:
Table-1: The approximate deviations of the pitches used during the performing according
to the 12-TET system
12-TET
The Performing

A

Bb

C

D

Eb

F#

G

A(H.P.)

0

100

300

500

600

900

1000

1200

A

Bb2

C

D

Eb

F#

G

A(H.P.)

0

128.0

276.0

490

578.0

890.0

948.0

1200

Accordingly, the zero point shown as tonic shows the A pitch which is the tonic tone in the
piece. The Bb2 (= B bemol 2 = B half-flat) pitch here between 100-200 cent is the slide toward
the Bb2 pitch formed by the effect of glissando shown on the later melodic graphs. The 300 cent
C pitch, 500 cent D pitch and again Eb and D pitch slide from 500-600 cent and the G pitch at
900-1000 cent point show the pitch intensities formed by the descending slide of the glissando
movements shown later. When the vertical axis of the graph is examined, the use of the 500 cent
D pitch appears to be much higher compared to other pitches. Then the frequency of use of the
tonic pitch of the La note is highest. When considered in terms of makams, these pitches are the
strong and tonic pitches of Neva and Dügah from the Karcığar makam. When examined from this
aspect, the piece contains the features of the Karcığar makam. Contrary to this the frequency of
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use of the G and A (high-pitched) pitches are very low. The scale of the piece shows the features
of the typical Karcığar makam’s scale.

Figure-2: Analysis of Pitch Usage Frequency in “Ali de Beyim Taş Başında Oturur”
The pitch histogram in Figure 2 shows the semitone intervals on the horizontal axis with each
interval representing 100 cent, while the vertical axis defines the frequency of use of the pitches in
Gurbet hava, which is named Ali de Beyim Taş Başında Oturur. The approximate deviations of the
pitches used during the performing according to the 12-TET system are as follows:
Table-2: The approximate deviations of the pitches used during the performing according
to the 12-TET system
12-TET
The Performing

A

Bb

C

D

E

F#

G

A(H.P.)

0

100

300

500

700

900

1000

1200

A

Bb2

C

D

E

F#

G

A(H.P.)

0

148.0

290.0

498.0

698.0

895.0

1000.0

1200

Accordingly, the zero point shown ast tonic is the tonic note of the piece of the A pitch, the
Bb2 pitch from 100-200 cent is the slide toward the Bb pitch formed with the effect of glissando
shown on later melodic graphs, with the 300 cent C pitch, 500 cent D pitch and again slide from Eb
and D pitch from 500-700 cent and the 700 cent E pitch intensity of use. When the pitch histogram
in the graph is investigated, the frequency of use of the tonic note of the A pitch is highest. This
is followed by the 500 cent D pitch and 700 cent E pitches. Here the period on the tonic pitch is
longer compared to the other notes and there is an effect given by a descending seyir. This is more
clearly understood in the melody graphs shown in Section 4.2.
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Figure-3: Analysis of Pitch Usage Frequency in songs from the sample
Figure 3 shows the mean results of pitch analysis with Makambox for the 15 songs selected
in the sample. As understood from the graph, considering all pieces, the highest frequency of use
is 21.40% for the D pitch. This is followed by the E pitch at 19.63%. After this comes the C pitch
at 18.23%, A (tonic) pitch at 12.69%, G (high pitched) pitch at 10.18%, the Bb2 pitch at 8.56% and
the F# pitch at 3.99%. Contrary to this the pitch with lowest frequency of use is the G (low) pitch at
0.37%. After the G pitch, the pitches with lowest frequency of use are F at 1.70% and the Eb and
A (high-pitched) pitches at 1.62%.
3.2. Findings related to makamic and melodic analysis
This section of the research performed makamic identification separately for each of the fifteen
Gurbet hava recordings firstly using Makambox software. Though Makambox provides melograph
graphs as output, the melody graphs were created using the Praat program in terms of providing
clearly visual explanations.

Figure-4: Makamic identification in “Akşamlar da Oldu”
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Figure 4 shows the screen view from Makambox. The program determined the makam
of the Akşamlar da Oldu Gurbet hava as Karcığar. Selection of the tonic pitch is automatic and
determined the dügâh or La pitch. “The Makam of Karcığar has a descending-ascending seyir
character with tonic pitch of Dügah (A), and strong pitch of Neva (D) and is formed by adding a
neva hicaz quintet to a yerinde uşşak cins” (Aydemir, 2014). When the pitch intensities for the
same piece in Section 4.1 are added to the calculations, the makam identification is accurate. If
the melody graph is investigated, it will provide clearer results for makamic analysis.

Figure-5: Melody graph for “Akşamlar da Oldu”
Figure 5 shows the melody graph created in the Praat program for the Akşamlar da Oldu
Gurbet hava. Here the graph shows the duration of the piece on the horizontal axis while the
vertical axis shows the pitches according to the semitone system. The 0 point shows the A (tonic)
pitch. The scale of the piece (0-10 s) begins with the seventh note of the G pitch. Here the reason
for seeing the 10th pitch is that analysis was performed according to the semitone system (this
is understood by considering one octave has 12 semitones). The glissando from (0-10), (50-60),
(100-110), (150-160) and (190-200) s is made from the G pitch to the D note. These sections are
the places where the notes start. In other words, the word sections of the song always begin
from the G pitch and firstly make an effective glissando transition to the D (pitch 5) pitch. If we
consider the Karcığar makam’s scale when doing this, a Hicaz flavor was used. In the continuation
(20-30 s) and (60-70 s) is the strong form of the D pitch. These stays remain the same with
hicaz flavor, using a typical Karcığar makam’s scale. This is clearly seen in the other sections of
the melody. This supports the strong pitch features stated in the previous section (4.1) and the
makam identification (Figure 4). Again, from 40-50 and 80-90 s, the melodic movement coming
to the decision has glissando features. This glissando begins from the Bb2 (between 1-2) and is
a glissando toward the tonic note. If we examine the continuation of the graph, this is performed
repeatedly. The piece ends on the tonic note of the A pitch (230-238.2’s). Considering the tonic
note is the A pitch, the strong note is the A pitch, the similarity of the scales used and the melody
graph and Makambox analyses, this Gurbet hava has typical Karcığar makam features. If we
compare the Karcığar makam’s scale and the scale used in the piece:
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Figure-6: Scale in Karcığar makam
Table-3: Pitch in Karcığar makam Scale and comparison with pitches used in the song
Karcığar makam scale A

Bd

C

D

Ew

F#

G

A

Scale in song

Bb2

C

D

Eb

F#

G

A

A

Figure-7: Makamic identification in “Ali de Beyim Taş Başında Oturur”
Figure 7 shows the screen of the Makambox program. The program determined the
makam of the Gurbet hava called Ali de Beyim Taş Başında Oturur as Gülizar. The selection of
the tonic pitch is automatic and was determined as dügâh or A pitch. The Gülizar makam is a
makam comprising the descending Hüseyni makam’s scale. “This does not mean a descending
seyir character must begin from the high pitched notes because this makam does not begin with
high pitched notes like Muhayyer and does not consistently use these notes. In general, to avoid
hüseyni, Buselik is used in Neva and Nikriz is used in the Çargâh pitch to decide on a soft transition
in the Karcığar Makam” (Aydemir, 2014). Additionally, when the pitch intensities for the same piece
given in section 4.1, the melody graph analyses given below and the seyir features in section 4.3
are considered, the makam identification does not overlap in the analyses. If we investigate based
on the melody graph:
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Figure-8: Melody graph for “Ali de Beyim Taş Başında Oturur”
Figure 8 shows the melody graph created in the Praat program for the Ali de Beyim Taş
Başında Oturur Gurbet hava. Here the graph shows the duration of the piece on the horizontal axis
while the vertical axis shows the pitches according to the semitone system. The 0 point shows
the A (Dügah) or the tonic pitch. The piece begins near the strong note of the E pitch (0-20 s).
As shown in section 4.1 and the melody graph here, the piece frequency uses both the E and D
(20-30 s) pitches strongly. Before reaching the tonic pitch, the Do pitch takes Eb showing a typical
Nikriz flavor (100, 230-240 s) and the piece ends on the tonic pitch after a soft karcığar effect (250
s). Again, as clearly seen at 30-40 s and 220-230 s, the melodic movement has glissando features
beginning with the E pitch showing the Nikriz flavor with glissando shown with the Eb pitch. At the
same time, the melodic movements at 50-60 s, 190-200 s and 250 s are glissando beginning at
the Bb2 pitch and moving toward the tonic pitch. If the graph is examined, all approaches to the
tonic pitch are like this. Considering the tonic note is the A pitch, the strong note is the E and D
pitch, the similarity of the scales used and the melody graph and makamic explanations in the
Makambox analyses, this Gurbet hava has typical Gülizar makam’s features. If we compare the
Gülizar makam’s scale and the scale used in the piece;

Figure-9: Scale and combinations in Gülizar makam
Table-4: Comparison of pitches used in Gülizar makam and in the song
Scale used in Gülizar makam

A

Bd

C

D

Ew

E

F

F#

G

A

Scale used in song

A

Bb2

C

D

Eb

E

F

F#

G

A
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Within the scope of the research, makamic analysis of all the fifteen Gurbet havas was
performed, with analyses explained using two examples. The makamic analysis of all Gurbet
havas comprising the sample are presented in the table below.
Table-5: Makamic analysis of Gurbet havas
No

Name of Gurbet Havas
Çamdan

Makam
identification by Tonic
experts

Initial
note

1

Damlamasın
Katıran

Gülizar

Gülizar

A

G

2

Gündüz Beyleri Bölük Bölük
Gülizar
Geldiler

Gülizar

A

G

3

Çıktım Gurbet
Gelinmez

Gülizar

Gülizar

A

G

4

Gelin Senin Zülüflerin Eğilmez

Gülizar

Gülizar

A

G

5

Eklemedir Şu Burdurun Dağları Gülizar

Gülizar

A

G

6

Dolan Gel sevdiğim Burdur
Gülizar
Dağını

Gülizar

A

G

Kahpe Gençlik

Gülizar

Gülizar

A

A (high
pitched)

8

Cezvelerim Kaynar

Gülizar

Gülizar

A

G

9

Ali de Beyim Taş Başında
Gülizar
Oturur

Gülizar

A

A (Tonic)

10

Bir Gelin
Yerinde

Gülizar

Gülizar

A

G

11

Güllük Dağı

Gülizar

Gülizar

A

G

12

Sizin Yaylalarınızın Şalbaları
Muhayyer
Kurumuş

Muhayyer

A

G

13

Akşamlar da Oldu

Karcığar

Karcığar

A

G

14

Geceleri Kalkar Kalkar Ağlarım Karcığar

Karcığar

A

G

15

Bizim Şu Yaylalarımız

Tahir

A

G

7

Sarı

Makam
identification
by Makambox

Ele

Gördüm

Geri

Harman

Tahir

As shown in Table 5, within the scope of the research, of the fifteen Gurbet havas 11
(73.3%) were Gülizar makam, 2 (13.3%) were Karcığar makam, 1 (6.6%) was Tahir and 1 (6.6%)
was Muhayyer makam. The results of checks by experts in the field found that Makambox correctly
identified 100% of makams. All of the fifteen pieces (100%) investigated with the automatic tonic
note with Makambox had the tonic note of A (Dügah) pitch. Twelve of the pieces (805) began the
melody on the G pitch. One song (6.6%) began on the D pitch, 1 (6.6%) began on the A (tonic)
pitch and 1 (6.6%) began on the A (high pitched) pitch. Additionally, the melody graph results
identified all 15 songs (100%) had glissando movements between the Bb2-A (e.g., Figure 5, 4050 s) pitches. The glissando feature with descending in order of intensity were G-E, E-D and
G-D pitches. Accordingly, all of the Gurbet havas in the sample group turned on the A pitch. The
majority of the songs had makam of Gülizar features, with nearly 27% having Karcığar, Muhayyer
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and Tahir makam’s features. The majority of songs began their seyir on the G (high pitched) pitch,
with 20% beginning on the D and A pitches. All songs had melodic movements towards the tonic
pitch with glissando properties from Bb2-A pitches.
3.3. Findings related to seyir analysis
In this section of the research, the seyir of the songs were determined and interpreted on melody
graphs. The following analyses show the seyir features of two Gurbet havas. The other seyir
analyses are shown in the table.

Figure-10: Seyir graph for “Akşamlar da Oldu”
Figure 10 investigated the seyir features of the Akşamlar da Oldu Gurbet havası on the
melody graph drawn by the Praat program. The song begins the seyir from the high pitched rest
and turns on the A pitch. While the whole song shows a descending seyir feature, there are
visible descending-ascending structures within the song. Considering the makam of karcığar has
descending-ascending seyir features, it appears the song contains the structural features of this
makam.

Figure-11: Seyir graph for “Alide Beyim Taş Başında Oturur”
Figure 11 determined the seyir of the Ali de Beyim Taş Başında Oturur Gurbet havası on the
melody graph. The middle section of the song (descending-ascending) seyir features. The song
beings near the strong note (7th pitch) wanders in lower and partly upper regions and turns on the
La pitch. The song also has descending structure comprising short phrases within itself, clearly
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representing the descending seyir as the clearest feature of the Gülizar makam. Seyir analysis
was performed for the other Gurbet havas in the scope of the research and all are presented in
the table.
Table-6: Seyir analysis for Gurbet Havas
Name of Gurbet Havas

Seyir (Melodic Progress)

1

Damlamasın Sarı Çamdan Katıran

Descending seyir

2

Bizim Şu Yaylalarımız

Descending seyir

3

Gündüz Beyleri Bölük Bölük Geldiler

Descending seyir

4

Akşamlar da Oldu

Middle section
ascending)

5

Sizin Yaylalarınızın Şalbaları Kurumuş

Descending seyir

6

Dolan Gel Sevdiğim Burdur Dağını

Descending seyir

7

Kahpe Gençlik

Descending seyir

8

Cezvelerim Kaynar

Descending seyir

9

Ali de Beyim Taş Başında Oturur

Descending seyir

10 Eklemedir Şu Burdur’un Dağları

Descending seyir

11 Gelin Senin Zülüflerin Eğilmez

Descending seyir

12 Geceleri Kalkar Kalkar Ağlarım

Middle section
ascending)

13 Çıktım Gurbet Ele Geri Gelinmez

Descending seyir

14 Bir Gelin Gördüm Harman Yerinde

Descending seyir

15 Güllük Dağı

Descending seyir

seyir

(descending-

seyir

(descending-

The results of seyir analysis found that 13 of the 15 Gurbet havas (86.66%) had descending
seyir features, while 2 (13.3%) had middle section seyir (descending-ascending) features.
Considering the makam features stated in section 4.2, most of the modes have descending
character, while the makam of Karcığar is a makam with descending-ascending features. Hence,
this seyir analysis and the makamic analyses in section 4.2 support each other.
4. Conclusion and Recommendations
In line with analyses of fifteen Gurbet havas within the scope of this research, the following results
were obtained:
Analyses of the frequency of pitch use in the study considering all songs in the sample
found the most commonly used notes were the “D” pitch. The most commonly used three pitches
were “D”, “E” and “C” pitches. Contrary to this, the pitches used with least frequency were G (low),
F, Eb and A (high-pitched) pitches.
The second aim of the study of makamic and melodic analyses showed the majority of
songs had Makam of Gülizar features. Following this, a few songs reflected Karcığar, Muhayyer
and Tahir makams’ features. When the initial notes in the investigated songs are noted, the
majority begin the melody at the G (high pitched) pitch, with a small section beginning the melody
on the D, A (tonic) and A (high pitched) pitches. Another noteworthy feature of the pitches is that all
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fifteen songs were identified to have a descending glissando movement from Bb2-A (tonic) pitches
on melody graphs. Additionally, descending movements in the songs according to intensity were
glissando features between G (high-pitched)-E, E-D and G (high pitched)-D pitches.
Investigations of seyir analysis in the study found the majority had descending seyir
features, with a few songs having middle section (descending-ascending) seyir.
In light of this knowledge, Gurbet havas appear to be a type of uzunhava with a variety
of modes, generally descending seyir structure, with clear descending-ascending seyir features
in phrasing within the melodies and abundant glissando in a variety of pitches. In this research
performing analysis of pitch frequency of use, makam and seyir, the most basic features of Gurbet
havas were investigated. It is considered that future studies of Gurbet havas should focus on
investigating important points like scale properties, decorative techniques used and musical
texture topics with this and similar studies predicted to contribute to the relevant literature.
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TÜRKİYE’DE ORFF-SCHULWERK İLE İLGİLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN
İNCELENMESİ
Atilla Coşkun TOKSOY1

Abstract
The history of learning about Orff-Schulwerk in music education in Turkey dates back
nearly seventy years. This process gained rapid momentum starting in the late 1990s. In
the last twenty years, there has been a considerable number of scientific studies on the
subject. This study mainly deals with graduate theses about Orff-Schulwerk written in our
country and scientific papers published in international refereed journals.
Orff-Schulwerk is a student-centered approach to music and movement education with
a holistic understanding. “Elementary music” is the key concept related to the subject. The
approach is often referred to as elementary music and movement training. Based on Carl
Orff’s view that each individual comes into the world with a certain potential to make music,
the concept of elementary music making does not distinguish between language, music
and movement. According to this view, speech, motion, dance and singing are in a unified
image in childhood. Orff-Schulwerk, which promotes creativity through active learning,
play, improvisation, is a pedagogical approach with its own unique purpose, content and
method.
After the first meeting in our country in the 1950s, it has not gained widespread
popularity for various reasons. However, since the 2000s, it has had a growing field of
practice, especially in preschool education. Since the same years, the Ministry of National
Education has taken part in the Primary School-Secondary School Music course curriculum
and started to be partially implemented. Private educational institutions took the lead in the
field of practice. However, recently, the Ministry of National Education has been trying to
promote this approach in Turkey through in-service training.
The increasing recognition of Orff-Schulwerk in the field of application in our country
has also met with the academic environment. Besides workshops, seminars, scientific
meetings organized by universities, graduate theses and research articles have been
produced. When we look at the international literature on Orff-Schulwerk, there are many
scientific publications that examine this approach in terms of its content, philosophical
approach, and place in the field of music pedagogy. In addition, there are academic studies
that deal with different subjects including creativity, improvisation, teaching music in
children with learning difficulties, relationship and impact on other learning areas, cultural
adaptation studies, teacher attitudes and opinions. The main objective of this study is to
read the perception and accumulation of the relevant academic environment in our country
on Orff-Schulwerk through graduate studies and scientific research articles.

1 Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü
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Giriş
Kugler Orff-Schulwerk’in tarihini üç dönemde incelemektedir:
1. 1924-1935 Günther Okulu ve Orff-Schulwerk Elementare Musikübung,
2.1948-1961 Okul radyosu yayınları, kurslar, Orff-Schulwerk Musik für Kinder,
3.1961’den günümüze: Salzburg, Orff Enstitüsündeki Elementer Müzik ve Dans Eğitimi
kapsamında Orff-Schulwerk’in geliştirilmesi. (Kugler, 2003: 70)
Orff dansla ilgili en erken deneyimlerinin 1914’e dayandığını yazmıştır. Bu dönemde
Almanya’da Jacques Dalcroze, Bess Mendieck, Rudolf Van Laban ve Mary Wigman isimleri ön
plandadır. Yüzyılın başlarında, Genova Üniversitesi’nde bir profesör olan Dalcroze; “euryhtmics”
olarak anılan müzik ve hareketin ilişkilendirildiği bir yöntem ortaya koymuştu. Mensendieck ise
vücudun bilinçli dans hareketlerinden oluşan teröpatik bir yöntem geliştirmişti. Laban Münih’teki
okulunda Tanz-Ton-Wort (dans-sound-söz) adını verdiği konsepti geliştiriyordu. Bu konsept
çoğunlukla formal müziksel eşliğe ek olarak konuşma, perküsif sesler veya sessizlikten oluşan
eşliğe dayanan bir doğaçlamaydı. Dalcroze ve Laban’ın öğrencisi olan Wigman ise kendi
doğaçlama konseptini oluşturmaktaydı. Bununla beraber Orff’un bahsettiğimiz bu konseptlerle
veya çağın diğer eğilimleri ile pek fazla ilgisi olduğu söylenemez. Asıl gelişme bir dansçı ve
koreograf olarak kendini çoktan ispatlamış olan ve birçok orijinal fikre sahip Dorothe Günther ile
1923 yılında tanışması olacaktır. (Pruett, 2003: 178) Burada Orff’un üstünde fikirleri ile etkili olan
diğer bir isim olarak müzik tarihçisi ve orgonolog Curt Sachs’tan bahsetmek yerinde olur. Sachs’ın
müziğe antropolojik yaklaşımı ve “başlangıçta davul vardı” mottosu Güntherschule’nin yapısal
içeriğinde belirleyeceği bir etkidir. (Uçan, 2003; Öztürk, 2006; Kalyoncu, 2006)
Güntherschule Dorothe Günther ve Carl Orff tarafından 1924 yılında Münih’te, jimnastik ve
dans okulu olarak kurulmuştur. Okulu Güntherschule’de yönetim ve teorik derslerden sorumlu kişi
Dorothe Günther’dir. Tüm müzik dersleri ise Orff’un sorumluluğundadır. Kotzian jimnastik, ritmik
ve dans içim üç öğretmenin daha görevli olduğunu belirtir. (Kotzian, 2018, s. 49-50) Bu okulda
jimnastik eğitimi iki yıl sürmekte ve bir yıllık dans eğitimi ile tamamlanmaktadır. Tüm öğrencilerin
müzik eğitiminden geçmesi zorunludur. Okulun mezunları spor dallarında, spor eğitiminde ve
terapi sahasında çalışmışlardır. Dans bölümündeki öğrenciler ise Tanzgruppe Günther adlı bir
grup kurarak modern sanatsal dansla ilgilenmişlerdir. (Kugler, 2003:73)
Başlangıçta müzik dersi içeriği oldukça yalın bir içeriğe sahiptir. Bu derslerde piyano ve
büyük davul çalınmakta, piyano doğaçlamaları yapılmaktaydı. Blok flüt, ezgili vurma çalgıları
(ksilofonlar) davullar ve diğer vurmalı çalgıların kullanılması ile birlikte doğaçlama dersi de programa
eklenmiştir. Okula öğrenci olarak gelen Maja lex ve Gunild Keetman mezun olduktan sonra okulda
öğretmen olarak çalışmaya başlamış, dans ve müzik eğitimi açısından önemli katkıları olmuştur.
Beden perküsyonu ve Orff çalgıları bu okuldaki çalışmaların ayrılmaz bir parçasıdır. 1931-1933
yılları arasında Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Freiburg ve Bern’de Orff-Schulwerk ile ilgili eğitim
seminerleri düzenlenmiştir. Günterschule İkinci Dünya Savaşı’nın bunalımlı günlerinde içerik
olarak belli değişimlere uğrayarak da olsa ayakta kalmayı başarmış ancak 1945’in Ocak ayında
bombalanmış ve yakılmış, eldeki arşiv ve eğitim materyalinin önemli bir bölümü böylece yok
olmuştur. Günterschule yıllarından geriye en önemli materyal olarak Schott Yayınevi tarafından
basılan Orff-Schulwerk Elementer Müzik Alıştırmaları kitapları geriye kalmıştır. Bu eserler
doğaçlama yoluyla nasıl müzik yapılabileceği konusunda ipucu ve ilham verme amacını taşıyordu.
(Kotzian, 2018:48-67)
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Orff 1948 yılında Bavyera radyosundan okul programı yayın dizisi yapmak üzere teklif
alır. Bu Orff-Schulwerk’in daha geniş kitlelere ulaşması ve okullara girmesi için önemli bir fırsattır
ve nitekim öyle olmuştur. Bu yayınlara giderek artan ilgi 1950-1954 Schoot Yayınevi tarafından
beş ciltlik Music für Kinder (Orff-Schulwerk-Çocuklar İçin Müzik) kitaplarının yayımlanması gibi
önemli bir sonucu doğurmuştur. Bu kitapların temel amacı, yaratıcı bir müzik eğitimi için modeller
ve yapı taşları sunmaktır (Kotzian, 2018; Kugler 2003). Beş ciltlik kitap serisinin başlıkları şöyle
sıralanmaktadır: birinci kitap pentatonik, ikinci kitap, majör drone bas ve üçlüler, üçüncü kitap majör
dominant ve subdominant üçlüler, dördüncü kitap minör drone bas ve üçlüler, beşinci kitap minör
dominant ve subdominant akorlar (Goodkin, 2004:163-193). Çocuklar İçin Müzik çeşitli dillere
çevrilmiş ve uyarlamaları yapılmıştır. Günümüzde; İngilizce edisyonunun yanında, Fransızca,
İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Felemenkçe, Danimarkaca, İsveççe, Çekçe, Japonca, Çince,
Gana dilinde versiyonları bulunmaktadır (Goodkin, 2004:159)
Keetman, o dönem Mozarteum Akademisi rektörü olan Eberhard Preussner’in daveti ile
1949 yılından itibaren çocuklarla düzenli çalışmalar yapmaya başlar. Böylece çocuklarla yapılacak
hareket uygulamaları için fırsat doğmuş olur. Keetman’ın devam eden çalışmaları ile konuya
karşı uluslararası alanda gelişen bir ilgi belirmeye başlar. Mozarteum’da 1953 yılında üniversite
öğrencileri için düzenlenmeye başlanan seminerler giderek uluslararası bir görünüm aldı ve
alanla ilgili bilginin dünya çapında yayılmasına yol açtı. Giderek artan eğitim ve danışmanlık
hizmeti ihtiyaçları için orff ve Keetman tarafından 1961 sonbaharında Mozarteum Akademisi’ne
bağlı Orff-Schulwerk Bilgi ve Seminer Merkezi (Orff-Schulwerk Information Center and Seminar)
kurulmuştur.1963’te ise Avusturya eğitim Bakanlığı’nın katkıları ile Orff Enstitüsü açılmıştır. Bu
enstitü açıldığı tarihten bugüne alanla ilgili öğretmenleri yetiştirmekte, Orff-Schulwerk’in sanatsal,
pedagojik ve akademik alandaki gelişimini devam ettirmekte ve belgelemektedir. (Kotzian, 2018:
70-72; Kugler, 2003:73)
Orff-Schulwerk’in Türkiye’deki gelişim sürecini Uçan, Öztürk ve Kalyoncu’nun
araştırmalarından takip etmek mümkündür. Sırasıyla (Uçan 2003; Öztürk 2004; Kalyoncu
2006) yılında yayımlanan bu çalışmalara bakıldığında bu eğitim yaklaşımının ülkemizde 1950’li
yıllardan beri tanındığı ancak çok çeşitli sebeplerle kurumsallaşıp ülke çapında yaygınlaşamadığı
görülmektedir. Günümüzde ise özellikle Orff-Schulwerk Danışmanlık Merkezi’nin bazı girişimleri
ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın özellikle okulöncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin hizmet içi
eğitimlerinde konuya yer vermeye başladığı ve artan bir ilginin olduğu söylenebilir.
Bu noktada asıl odak noktamız olan konu olan Orff-Schulwerk ile ilgili akademik
araştırmaların daha iyi anlaşılabilmesi açısından bu tarihsel gelişim sürecinin küçük bir özetini
vermek istiyoruz. 1950’li yıllarda iki önemli isim göze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi o yıllarda
Gazi Eğitim Enstitüsü Bölüm Başkanı olan Eduard Zuckmayer diğeri de bizzat Carl Orff ile tanışıp
çalışan ve konu ile ilgili uygulamaları yıllarca Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji’nde yürüten
Muzaffer Arkan’dır. Arkan, Orff ’un Orff-Schulwerk Music für Kinder adlı eserini Çocuklar İçin Okul
Ödevi biçiminde Türkçe’ye uyarlamış fakat basılı hale getirmemiştir. Zuckmayer ise öğrencileri
ile Orff yaklaşımı çerçevesinde belli çalışmalar yapmıştır. Gerek Zuckmayer gerekse Arkan’ın
çalışmalarından anlaşıldığı üzere Orff çalgıları erken denebilecek bir dönemde, 1950’li yıllarda
Türkiye’de müzik eğitimi alanında kullanılmaya başlanmıştır. 1960’lı yılların sonunda Erdoğan
Okyay ve Muammer Sun’un çalışmalarında rastladığımız Orff yaklaşımı, 1970’ler boyunca adeta
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bir uykuya dalmıştır. 1980’lerde özel bir öğretim kurumu olan Liz Teyze Çocuk yuvasının kurucusu
Lizolette Sey ’in çabaları ile Ankara odaklı olarak uluslararası ilişkiler başlamış, bu yolla edinilen
bilgiler yine aynı kurumun düzenlediği öğretmen seminerleri aracılığıyla yaygınlık kazanmıştır. 1991
yılında Ankara’da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Ankara Alman
Kültür Merkezi’nin iş birliği ile Orff Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ulrike Jungmair ’in yönetiminde OrffSchulwerk Anlayışı Çerçevesinde Müzik ve Hareket Eğitimi Semineri düzenlenmiştir. Söz konusu
seminer Orff-Schulwerk’in üniversiteler dolayısıyla akademik alandaki görünürlüğü ve tanınırlığı
açısından önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra Liz Teyze Çocuk Yuvası 1993’ten 2003’e kadar
yaklaşık yirmi kurs ve çalıştay düzenlemiştir. 2001 yılında İstanbul’da kurulan Orff-Schulwerk
Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile çalışmaların merkezi Ankara’dan İstanbul’a kaymıştır. Kısa
adıyla Orff Merkezi 2000’li yılların başından itibaren tek yetkili kuruluş olarak gerek düzenlediği
uygulamalı seminerler gerekse yayınları yoluyla Orff-Schulwerk’in ülke çapında tanınıp yayılması
konusunda önemli katkılar sağlamıştır. (Uçan, 2003: 10-3; Öztürk, 2006:79-88; Kalyoncu, 2006:89104) Kalyoncu bu alandaki üniversitelerdeki çalışmaların 1980’li yıllardan itibaren artış gösterdiğini
söyleyerek şöyle özetlemektedir: “1980 yılında Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde
Orff çalgıları yapımına başlanması ilk çalışmalardandır. Bu çalgıların ülkemizde üretilmesi, her
şeyden önce alım gücünü olumlu yönde etkilemiştir. Yine, 1990`lı yıllarda Gazi Üniversitesi Müzik
Eğitimi Bölümü`nün düzenlediği Orff-Schulwerk seminerleri, müzik öğretmenliği programlarındaki
öncü etkinliklerdendir. Ardından, Buca Eğitim Fakültesi`ndeki çalışmalar 1997 yılından itibaren
Elementer Müzik Eğitimi anlayışına doğru yönelmiş, üniversiter düzeyde sürdürülen bu çalışmalara,
1998 yılında Anadolu Üniversitesi’nin uygulamaları eklenmiştir” (Kalyoncu, 2006:) Öztürk ise
araştırmasında ulaştığı bildiri ve tezleri şöyle sıralamıştır:
● “1984 yılında İzmir’de “1.Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu”nda Duran Gezen’in
sunduğu, “Orff Çalgıları ve Müzik Eğitimimiz” konulu bildiri.
● 1995 yılında Nuran Karayel, Liz Teyze Çocuk Yuvasında uygulanan müzik öğretimini inceleyen
“Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Müzik Programının Değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans tezi.

● 2002 yılında İstanbul’da ALEV Okulları tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Orff Schulwerk

Sempozyumu’nda Ali Öztürk’ün sunduğu “Orff Öğretisi ile Yaratıcı Drama Arasındaki İlişki”
konulu bildiri.

● Tülay Ekici, Orff Çalgıları ve Müzik Eğitiminde Kullanım Yöntemleri, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enst. Müzik Eğitimi ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: 1998.
Zekiye Arı, Orff Metodu ve Çalgılarının Müzik Öğretimindeki Önemi Üzerine Bir Araştırma,
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Müzik Eğitimi ABD, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Konya: 2000.
● Ayperi Dikici, Orff Tekniği ile verilen Müzik Eğitiminin Matematik Yeteneğine Etkisinin

İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi ABD (Çocuk Gelişimi) Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Ankara: 2000.

●	Şafak Burçak Alkanlı, Rengin Altınok, Ummuhan Gülen, Murat Serdar Durak, Zafer Özsoy
– Yeni Bir Eğitim ve Öğrenim Biçimi: Orff Okul Öğretisi –Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enst. – Y. Lisans çalışması, İstanbul: 2004” (Öztürk, 2006: 84)
Görüldüğü üzere 1. Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu’nda Duran Gezen’in sunduğu,
“Orff Çalgıları ve Müzik Eğitimimiz” konulu bildiri alanla ilgili ilk bilimsel çalışma konumundadır.
Öztürk’ün 2006 tarihli çalışmasından bugüne kadar ise ülkemizde Orff-Schulwerk alanında
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azımsanmayacak sayıda lisansüstü tez üretilmiştir. Bu çalışmalara bağlı ya da bağımsız olarak
bildiriler sunulmuş, araştırma makaleleri yayımlanmıştır.
Bu çalışmanın amacı ülkemizdeki ilgili akademik çevrenin Orff-Schulwerk üzerine olan
algısı ve birikimini lisansüstü çalışmalar ve bilimsel araştırma makaleleri üzerinden okumaktır.
Bu araştırmada nitel bir bakış açısı tercih edilmiş ve doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.
Doküman incelemesine dayalı araştırmalarda tüm doküman verisinin bir bütün olarak analiz
edilmesi mümkün olamayabilir. Bu kapsamda çalışmada, araştırmacı tarafından EbscoHost,
Dergipark ve Ulusal Tez Merkezi veri tabanları ‘Orff’ anahtar kelimesi ile taranmıştır. Tarama
sonuçlarından Orff-Schulwerk ile ilgili olanlar ayrılarak makale, yüksek lisans tezi ve doktora tezi
şeklinde tasnif edilerek incelenmiştir. Ayrıca yapılan alan yazın taramasında 2003 yıllında yapılan
Uluslararası Orff-Schulwerk Sempozyumu’nda sunulan bildirilerin kitapçığına rastlanmıştır. Buna
göre 11 basılı bildiri, 20 makale, 27 adet yüksek lisans tezi, 8 adet doktora tezi araştırmanın
verilerini oluşturmuştur. Bu çalışmalar kullandığı yöntem, model, çalışma grubu, çalışıldığı
anabilim-anasanat dalı, üretildiği tarih gibi unsurlar açısından analiz edilmiş ve veri olarak Ayrıca
çalışmalar problem cümleleri, araştırma içinde Orff-Schulwerk’ i ele alış biçimleri, araştırıcı ve
danışmanın Orff-Schulwerk konusundaki birikimi ve konuya yaklaşımları yönünden de içerik
analizi yapılarak incelenmeye çalışılmıştır.
Orff-Schulwerk Konusunda Yapılmış Yüksek Lisans Tezlerinin Yöntem, Model ve Çalışma
Grubu Açısından İncelenmesi
Araştırma sonucunda ulaşılan Orff-Schulwerk konusunda yapılmış yüksek lisans tezlerinin
yöntem, model ve çalışma grubu açısından dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Orff-Schulwerk Konusunda İncelenen Yüksek Lisans Tezleri
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Araştırmaların yapıldığı bölümlere göre dağılıma bakıldığında Müzik Öğretmenliği ve Müzik
Eğitimi Programları %26 (7) oranı ile en çok yüksek lisans tezinin üretildiği programlardır. Şekil 1’de
bu programların ardından sırasıyla Sanat ve Tasarım %19 (5), Eğitim %11 (3), Sınıf Öğretmenliği
%7 (2), Türk Musikisi %7 (2), Okul Öncesi Öğretmenliği Programı %4 (1) gelmektedir. Sanat ve
Tasarım programı sınıflandırması içindeki tezlerin 2’si müzik anasanat dalı, 1’i müzik ve sahne
sanatları anabilim dalı, 1’i müzik anabilim dalı, 1’i de bale anasanat dalında yapılmıştır. Eğitim
programı sınıflandırmasındaki tezlerin ise ilköğretim anabilim dalı (1), özel eğitim anabilim dalı (1),
güzel sanatlar eğitimi anabilim dallarında (1) üretildiğini görmekteyiz.

Şekil 1. Orff-Schulwerk Konusunda İncelenen Yüksek Lisans Tezlerinin Yapıldıkları Programlara
Göre Dağılımı
Araştırmada yer alan yüksek lisans tezlerinin kullanılan yönteme göre dağılımı ise Şekil
2’de gösterilmiştir. Tezlerde %56 (15) Nicel, %44 Nitel (12) araştırma yöntemleri kullanılmıştır.

Şekil 2. Orff-Schulwerk Konusunda İncelenen Yüksek Lisans Tezlerinin Araştırma Yöntemlerine
Göre Dağılımı
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Şekil 3’de incelenebileceği üzere araştırmaların %52’si deneysel, %48’i tarama modeline göre

gerçekleştirilmiştir.

Şekil 3. Orff-Schulwerk Konusunda İncelenen Yüksek Lisans Tezlerinin Araştırma Modeline
Göre Dağılımı
Şekil 4’de ise tezlerde yer alan çalışma gruplarına göre dağılım gösterilmiştir. Çalışma
grubunda ilkokul öğrencilerinin yer aldığı tezler %33 (9) oranla en başta gelmektedir. Bunu okul
öncesi öğrenciler %26 (7), öğretmenler %15 (4), zihinsel öğrenci adayları ve öğretmen adayları
%11 (3), ortaokul öğrencileri %4 (1) izlemektedir.

Şekil 4. Orff-Schulwerk Konusunda İncelenen Yüksek Lisans Tezlerinin Çalışma Gruplarına
Göre Dağılımı
Orff-Schulwerk Konusunda Yapılmış Doktora Tezlerinin Yöntem, Model ve Çalışma Grubu
Açısından İncelenmesi
YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında “Orff” anahtar kelimesi ile yapılan tarama sonucunda 8
adet doktora tezi tespit edilmiştir. Bu tezlerin yöntem, model ve çalışma grubu açısından dağılımı
Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Orff-Schulwerk Konusunda İncelenen Doktora Tezleri
Araştırmaların üretildikleri anabilim dallarına göre oranları Şekil 5’de gösterilmiştir. OSW
konusunda üretilen doktora tezlerinin çoğunlukla müzik öğretmenliği anabilim dalında yapıldığını
görüyoruz.

Şekil 5. Orff-Schulwerk Konusunda İncelenen Doktora Tezlerinin Yapıldıkları Programlara Göre
Dağılımı
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Araştırmada yer alan doktora tezlerinin tümünde nicel araştırma yöntemi ve deneysel
model kullanılmıştır. Tezlerin çalışma gruplarına göre dağılımı ise Şekil 6’da gösterilmiştir.
Doktora tezlerinde %50’lik oranla en çok ilkokul öğrencileri ile çalışıldığı saptanmıştır. Okulöncesi
öğrencileri ile %25, zihinsel engelli öğrencilerle %12, öğretmen adayları ile %13 oranında çalışma
gerçekleşmiştir.

Şekil 6. Orff-Schulwerk Konusunda İncelenen Doktora Tezlerinin Tezlerinin Çalışma Gruplarına
Göre Dağılımı
Orff-Schulwerk Konusunda Yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Konu ve İçerik
Açısından Değerlendirilmesi
YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında “Orff” anahtar kelimesi ile yapılan tarama sonucunda
8 adet doktora, 27 adet yüksek lisans tezi tespit edilmiştir. Ülkemizde Orff-Schulwerk (OSW)
alanında yapılan lisansüstü ̈ tezlerin tez türlerine göre dağılımlarına bakıldığında %77’sini (27 tez)
yüksek lisans tezlerinin, % 23’ni de (8 tez) doktora tezlerinin oluşturduğu görülmektedir (Şekil 7).
Şekil 7. Orff-Schulwerk Alanında İncelenen Doktora Tezlerinin Türlerine Göre Dağılımı
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Lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı Tablo 3’de görülebilir. Dokuz Eylül
Üniversitesi %20’lik (7 tez) oranla başta gelmektedir. Bunlardan 2’si doktora, 7’si yüksek lisans
alanında yapılmıştır. Doktora tezlerinin 2’si de Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik
Öğretmenliği Programında üretilmiştir. Yüksek lisans tezlerinin 1’i Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel
Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalında, 1’i Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında,
diğer 3’ü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitim Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği
Programında gerçekleştirilmiştir. Tülay Ekici’nin, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında “Orff Çalgıları ve Müzik Eğitiminde Kullanım Yöntemleri”
başlığı ile yaptığı yüksek lisans tezi ülkemizde konu ile ilgili yapılan ilk lisansüstü çalışma özelliğini
taşımaktadır (Ekici, 1998).

Tablo 3. Lisansüstü ̈ Araştırmaların Üniversitelere Göre Dağılımı
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Ülkemizde OSW alanında yapılan lisansüstü çalışmaların üniversiteler bazında tez türlerine
göre değerlendirmesi sonucunda;
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü çalışmaların oranının %20 (7 tez) olduğu,
bu oranın %14,29’luk kısmını (5 tez) yüksek lisans, %5’71’lik kısmını ise (1 tez) doktora tezi
çalışmasının oluşturduğu görülmektedir.
Marmara Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü çalışmaların oranının %14,29 (5) tez) olduğu,
bu oranın %11,43’lük kısmını (4 tez) yüksek lisans, %2,86’lık kısmını ise (1 tez) doktora tezi
çalışmasının oluşturduğu görülmektedir.
Gazi Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü çalışmaların oranının %11,43 (4 tez) olduğu, bu
oranın %8,75’lik kısmını (3 tez) yüksek lisans, %2,86’lık kısmını ise (1 tez) doktora tezi çalışmasının
oluşturduğu görülmektedir.
Selçuk Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü çalışmaların oranının %8,57 (3 tez) olduğu,
bu oranında%10‟luk kısmını (2 tez) yüksek lisans, %2,86’lık kısmını ise (1 tez) doktora tezi
çalışmasının oluşturduğu görülmektedir.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü çalışmaların oranının %5,71 (2 tez)
olduğu, bu oranında%2,86’lık kısmını (1 tez) yüksek lisans, %2,86’lık kısmını ise (1 tez) doktora
tezi çalışmasının oluşturduğu görülmektedir
İnönü Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü çalışmaların oranının %5,71 (2 tez) olduğu,
bu oranında %5’71’lik kısmının (2 tez) yüksek lisans çalışması olduğu görülmektedir. İnönü
üniversitesinde doktora tezi çalışmasının yapılmadığı görülmektedir.
Celal Bayar Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü ̈ çalışmaların oranının %2,86 (1 tez)
olduğu, bu oranında 2,86’lık kısmının (1 tez) doktora çalışması olduğu görülmektedir. Celal Bayar
Üniversitesinde yüksek lisans tezi çalışmasının yapılmadığı görülmektedir.
Ankara Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü ̈ çalışmaların oranının %2,86 (1 tez) olduğu, bu
oranında 2,86’lık kısmının (1 tez) doktora çalışması olduğu görülmektedir. Ankara Üniversitesinde
yüksek lisans tezi çalışmasının yapılmadığı görülmektedir.
Pamukkale Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü ̈ çalışmaların oranının %2,86 (1 tez) olduğu,
bu oranında %2,86’lık kısmını (1 tez) yüksek lisans çalışması olduğu görülmektedir. Pamukkale
Üniversitesinde doktora tezi çalışmasının yapılmadığı görülmektedir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü ̈ çalışmaların oranının %2,86 (1 tez)
olduğu, bu oranında %2,86’lık kısmını (1 tez) yüksek lisans çalışması olduğu görülmektedir.
Pamukkale Üniversitesinde doktora tezi çalışmasının yapılmadığı görülmektedir.
Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü ̈ çalışmaların oranının %2,86 (1 tez) olduğu,
bu oranında %2,86’lık kısmını (1 tez) yüksek lisans çalışması olduğu görülmektedir. Hacettepe
Üniversitesinde doktora tezi çalışmasının yapılmadığı görülmektedir.
Adıyaman Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü ̈ çalışmaların oranının %2,86 (1 tez) olduğu,
bu oranında %2,86’lık kısmını (1 tez) yüksek lisans çalışması olduğu görülmektedir. Adıyaman
Üniversitesinde doktora tezi çalışmasının yapılmadığı görülmektedir.
Erciyes Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü ̈ çalışmaların oranının %2,86 (1 tez) olduğu,
bu oranında %2,86’lık kısmını (1 tez) yüksek lisans çalışması olduğu görülmektedir. Erciyes
Üniversitesinde doktora tezi çalışmasının yapılmadığı görülmektedir.
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Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü ̈ çalışmaların oranının %2,86 (1 tez)
olduğu, bu oranında %2,86’lık kısmını (1 tez) yüksek lisans çalışması olduğu görülmektedir. Afyon
Kocatepe Üniversitesinde doktora tezi çalışmasının yapılmadığı görülmektedir.
Uludağ Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü ̈ çalışmaların oranının %2,86 (1 tez) olduğu,
bu oranında %2,86’lık kısmını (1 tez) yüksek lisans çalışması olduğu görülmektedir. Uludağ
Üniversitesinde doktora tezi çalışmasının yapılmadığı görülmektedir.
Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü ̈ çalışmaların oranının %2,86 (1 tez) olduğu,
bu oranında %2,86’lık kısmını (1 tez) yüksek lisans çalışması olduğu görülmektedir. Akdeniz
Üniversitesinde doktora tezi çalışmasının yapılmadığı görülmektedir.
Haliç Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü ̈ çalışmaların oranının %2,86 (1 tez) olduğu,
bu oranında %2,86’lık kısmını (1 tez) yüksek lisans çalışması olduğu görülmektedir. Haliç
Üniversitesinde doktora tezi çalışmasının yapılmadığı görülmektedir.
Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü ̈ çalışmaların oranının %2,86 (1 tez) olduğu,
bu oranında %2,86’lık kısmını (1 tez) yüksek lisans çalışması olduğu görülmektedir. Cumhuriyet
Üniversitesinde doktora tezi çalışmasının yapılmadığı görülmektedir (Tablo 4).

Tablo 4. OSW Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Üniversiteler Bazında Tez
Türlerine Göre Dağılımı
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Araştırmada ulaşılan OSW alanında hazırlanmış tezlerin şehirlere göre dağılımında %22,86
oranı ile İstanbul (8 tez) başta gelmektedir (Tablo 5).

Tablo 5. OSW Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Şehirlere Göre Dağılımı
Bu oranı %20,00 ile İzmir (7 tez), %17,14 ile Ankara (6 tez), %8,57 ile Konya (3 tez), %5,71
ile Malatya, %2,86 ile Afyon, Sivas, Denizli, Adıyaman, Kayseri, Bursa, Antalya ve Manisa’nın (1
tez) izlediği tespit edilmiştir.

Şekil 8. OSW Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Şehirlere Göre Dağılımı
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Araştırma sürecinde OSW ile ilgili ulaşılabilen 35 lisansüstü tezin konularına göre dağılımı
Tablo 6’da verilmiştir. OSW’nin müziksel becerilerin gelişimi üzerine etkisi ile ilgili tezlerin ağırlıkta
olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 6. OSW ile ilgili tezlerin konularına göre dağılımı
Ülkemizde Orff-Schulwerk alanında yapılan lisansüstü tezlerin konularına göre
dağılımlarına bakıldığında, %14’ünün (5 tez) OSW’nin müziksel becerilerin gelişimi üzerine etkisi,
%11’nin (4 tez) OSW ile zihinsel engelli ve otizmli bireylerin eğitiminin ilişkisi, % 11’nin (4 tez)
OSW’nin öğrencilerin gelişim özelliklerine katkısı, %11’nin (4 tez) Müzik öğretmen adayları, müzik
öğretmenleri ve yöneticilerin OSW ile ilgili görüşleri, %11’nin (4 tez) OSW ve öğrencilerin müzik
dersine olan tutumları arasındaki ilişki, % 9’unun (3 tez) OSW ve dans eğitimi ilişkisi, % 6’sının (2
tez) OSW ile ilgili müfredat çalışması, % 6’sının (2 tez) OSW ve keman eğitimi ilişkisi, % 6’sının
(2 tez) OSW ile yaratıcılık arasındaki ilişki, % 6’sının (2 tez) OSW’nin müzik eğitimindeki yeri ve
önemi, % 6’sının (2 tez) OSW ve matematik dersi ilişkisi, % 3’nün Türkiye’de OSW ile üzerine
yapılmış tezler ile ilgili yapıldığı görülmektedir.

Şekil 9. OSW ile ilgili tezlerin konularına göre dağılımı
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OSW’nin müziksel becerilerin gelişimi üzerine yapılan çalışmalar şu şekilde özetlenebilir.
Sandıkçı’nın, Orff Çalgılarının Anasınıfı Çağındaki ̇ Çocukların Rı ṫ ı m
̇ Becerı l̇ erı ṅ ı ṅ Gelı ̇ştı ṙ ı l̇ mesı ̇
Üzerı ṅ dekı ̇ Etkisi başlıklı yüksek lisans çalışmasında örneklem; okulöncesi dönemdeki çocukların
gelişimsel dönemleri, müzikte aktif öğrenme yaklaşımları, Orff yöntemi makale, bildiri, dergi, kitap
ve tez çalışmalarında araştırmalar ile birlikte Malatya ili Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki 145
anasınıfı öğretmenine uygulanan anket verilerinden oluşmaktadır. Bu çalışmasının sonucunda
OSW’nin çocuğun müziksel gelişimine olumlu katkıda bulunacağı sonucuna varmıştır. Ancak
bize göre sonuç bölümünde OSW için kullandığı “Orff yöntemi ve Orff çalgı eğitiminin amacı,
çocukların gelişim düzeyine göre basit şarkılar öğrenmeleriyle birlikte basit ritim çalgılarıyla
eşlik etmelerini sağlamaktır” ifadesi doğruluk payı taşısa da oldukça eksik bir tanımlamadır
(Sandıkçı, 2017). Deneysel modele göre yapılandırdığı yüksek lisans çalışmasında Yücesan;
Orff Yaklaşımına dayalı etkinliklerle işlenen ilköğretim beşinci sınıf müzik derslerinin deney
grubu öğrencilerinin müziksel-ritmik zekalarının gelişimi açısından, grup lehine anlamlı farklılık
olduğunu saptamıştır (Yücesan, 2008). Yine 2008 yılında 5-6 yaş grubu ile yaptığı yüksek lisans
tezinde Işın, Orff yaklaşımı uygulamalarının çocukların ritimsel algılarını geliştirdiğini belirlemiştir
(Işın, 2008). Uçal deneysel modelde çalıştığı yüksek lisans tezinde; Orff öğretisine dayalı müzik
öğreniminin, geleneksel yaklaşıma dayalı müzik eğitimine göre müziksel işitme becerileri üzerinde
daha etkili olduğunu, güzel şarkı söyleyebilme becerileri üzerinde daha etkili olup derse ilgi ve
katılımı artırdığını ortaya koymuştur (Uçal, 2003). Gürgen ise doktora tezinde, sonunda OrffSchulwerk ve Kodály Yönteminin öğrencilerin müziksel işitme becerileri gelişiminde geleneksel
müzik öğretimine göre anlamlı derecede daha etkili olduğu saptamıştır (Gürgen, 2007).
Diğer bir taraftan OSW konusunda özel eğitim ihtiyacı olan bireylerle ilgili yapılmış
çalışmaların dikkat çekici olduğunu görmekteyiz. Araştırmada ikisi yüksek lisans (Kılıç, 2019),
(Sağırkaya, 2014) ve biri doktora tezi (Eren, 2012) olmak üzere üç adet OSW ve otizmli bireyler
üzerine yapılmış çalışmaya rastlandı. Orff yaklaşımı kullanılarak otizmli bireylere yönelik
gerçekleştirilen araştırma sonuçları bir bütün olarak ele alındığında, şarkı söyleme ve ritim tutma
becerilerinin yanı sıra kavram öğretimi, sosyal etkileşim ve iletişimde bulunma becerilerinin
öğretimi üzerinde olumlu yönde etkisi olduğu belirlenmiştir. (Kılıç, 2019: 44). Zı ḣ ı ṅ sel Yetersı ̇zlı k̇
Gösteren Bı ṙ eylerı ṅ Orff Çalgıları Yolu İle Müzı k̇ Becerileri ̇ Öğretı m
̇ ı ̇ Üzerı ṅ e Bı ṙ İnceleme başlıklı
yüksek lisans çalışmasında Kaleci, Zihinsel engellilerin eğitiminde Orff çalgıları ile gerçekleştirilen
müzik eğitimi bireylerin müzik becerileri üzerinde zamanla nasıl bir gelişim gösterir? Sorusuna
cevap aramıştır. Zihinsel engelli çocuklara kavram öğretiminde kullanılacak müzik etkinliklerinin,
öğretilen kavramların kalıcılığı bir miktar biz azalma gösterse de yine de üzerindeki etkisi görmüş
ve bu konuda daha detaylı araştırılmalar yapılmasını önermiştir (Kaleci, 2017)
Öziskender tezinde; Orff yaklaşımı ile yapılan okulöncesi müzik eğitiminin öğrencilerin
sosyal becerilerinin gelişimine etkilerini incelemiş Orff Yaklaşımı ile yapılan okul öncesi müzik
eğitiminin, 6 yaş grubu çocukların “Soysal Becerilerinin gelişimini olumlu yönde etkilediği
sonucuna varmıştır. Kuşçu çalışmasında Orff-Schulwerk Yaklaşımı kullanılarak yapılan müzik
etkinliklerinin 5-6 yaş çocukların dikkat becerilerine etkisi incelemiştir. Araştırma sonucuna göre,
Orff-Schulwerk Yaklaşımı ile hazırlanan müzik etkinlikleri, beş-altı yaş grubu çocukların dikkat
becerilerini geliştirmede etkili olmuştur (Öziskender, 2011).

54

2019 VOLUME 18/19
Aycan’ın tezinde müzik öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde aktif
öğrenme yöntemlerinden Dalcroze, Orff ve Kodaly yöntemlerini ilköğretim ikinci kademelerinde
ders kitabı içeriğine uygun bir biçimde kullanımlarını ve buna ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin hareket ve ritme dayalı müzik öğretim yöntemlerini
sınıflarında uygulayabiliyor olması, sonuçlarına ulaşılmıştır (Aycan 2018). Kale 2018 yılında yaptığı
çalışmada, 2006 yılında yürürlüğe giren “Temel İlköğretim Müzik Öğretim Programı”nda yer alan
kazanımların temelini oluşturan müzik öğretim yöntemlerinin müzik öğretmenleri tarafından
bilinirliğinin ve farkındalığının, “Orff -Kodaly- Dalcroze Müzik Öğretim Yöntemleri”nin uygulanmasına
ilişkin tecrübe ve görüşlerinin ortaya konmasını amaçlamıştır. Bu çalışmada öğretmenler
tarafından en çok bilinen yöntemin Orff Schulwerk yöntemi olduğu; Kodaly yönteminin ise Orff
Schulwerk yöntemine göre daha az bilindiği tespit edilmiştir. Dalcroze yönteminin ise neredeyse
hiç bilinmediği sonucuna varılmıştır (Kale 2018). Tufan ise, tezini müzik öğretmeni adaylarının
Dalcroze, Kodály ve Orff yaklaşımlarını bilme düzeyleri ile öğretmenlik uygulaması dersine olan
tutumları arasındaki ilişkinin saptanması ve öğretim yaklaşımlarının bilinme düzeylerinin hangi
değişkenler dahilinde farklılıklar gösterebileceğini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu
araştırmanın sonuçlarına göre, Dalcroze-Kodaly ve Orff Yaklaşımları ile ilgili bilgi düzeyleri ile
bazı demografik özellikler arasındaki ilişkilerden çıkan sonuçlarda, çok az demografik özelliğin
Dalcroze-Kodaly ve Orff Yaklaşımlarını bilme düzeyine etki ettiği söylenebilir (Tufan, 2011).
Sungurtekin tarama modelini kullandığı çalışmasında özel ve resmi okul öncesi kurumlarında
verilen müzik derslerine ilişkin yönetici tutumları, müzik dersini yürüten öğretmenlerin görüşleri ve
Orff çalgılarının yaygınlık durumu ve kullanılma derecelerini belirlemeye çalışmıştır. Çalışmasının
çarpıcı sonuçlarından birisi resmi okul yöneticilerinin büyük bir bölümü Orff-Schulwerk yaklaşımını
hiç tanımamaktadır ayrıca resmi ilköğretim okullarında yöneticilerin %60,6’sı Orff çalgılarının
okullarında bulunmadığını ifade etmiştir (Sungurtekin, 2005).
Erdoğan’ın araştırması, araştırma yaratıcı drama ve Orff Schulwerk uygulamalarının
ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkilerini belirlemeyi
amaçlamaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre yaratıcı drama yöntemi öğrencilerin müzik derine
yönelik tutumlarını geliştirmede olumlu etkilere sahipken, Orff Schulwerk yaklaşımın öğrencilerin
müzik dersine yönelik tutumlarını geliştirmede tam etkili olmadığı görülmektedir (Erdoğan,
2016). Özbayraktar çalışmasında, öğretmen ve öğrenci merkezli (Orff yaklaşımı) müzik öğretim
yaklaşımlarının öğrencinin derse olan tutumları üzerindeki etkilerini tespit etmeyi amaçlamıştır.
Araştırmaya ilkokul 4. Sınıf öğrencileri katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenci merkezli
Orff Schulwerk müzik öğretim yaklaşımı öğrenci tutumları üzerinde daha olumlu etki yaratmıştır
(Özbayraktar, 2016). Karaköse’nin araştırma sonucuna göre ise; Orff eğitimi; ilköğretim 4. sınıf
öğrencilerinin müzikal özyeterlik düzeylerini, müzik dersine ilişkin tutum düzeylerinden daha
fazla etkilemiş ve müzikal özyeterlik puanları Orff eğitimi almayan ilköğretim öğrencilerine göre
istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Müzik dersine ilişkin tutum puanları
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (Karaköse, 2011). Orff Öğretı ṡ ı ṅ ı ṅ
Ve Yaratıcı Dramanın Uygulandığı Ve Uygulanmadığı Okullarda Öğrencı l̇ erı ṅ Müzı k̇ Dersı ṅ e Olan
Tutumlarının Karşılaştırılması başlıklı çalışmasında Özcan; Öğrencilerin müzik dersine ilişkin
tutumlarının, öğrenim gördükleri okullara göre önemli bir farklılık oluşturduğu, cinsiyetlerine göre
önemli fark oluşturduğu ve öğrenim gördkleri sınıf düzeyine göre önemli bir farklılık oluşturduğu
sonuçlarına ulaşmıştır (Özcan, 2007).
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Ergüler tezinde okul öncesi eğitiminde uygulanabilecek Orff-Schulwerk hareket ve müzik
eğitiminin, Bale sanatında eğitime, devamında icracılığa ve koreografi alanında sağlayabileceği
faydaların tespit edilip, değerlendirilmiş olduğunu belirtmektedir (Ergüler, 2016). Asımoğlu ise
araştırmasında okul öncesi eğitim kurumlarında oyun kavramının, geleneksel halk oyunları
bağlamında yaratıcı drama ve Orff Yaklaşımı kullanılarak uygulanabilirliğini göstermeye ve bu
yaklaşımların, gelişim sürecinde olan çocuklara faydalarını saptayabilmeye çalışmıştır (Asımoğlu,
2012). Turan da doktora tezinde beden eğitimi öğretmen adaylarının dans becerisini geliştirmede,
Dalcroze ve Orff öğretim yaklaşımlarının uygulanmasının, Sunuş Yoluyla Öğretim (Gösterip
Yaptırma) yaklaşımına göre Temel Dans Eğitimi’ne olan etkisi araştırmıştır. Görüşmeye katılan
deney ve kontrol grubu üyeleri, Dalcroze ve Orff öğretim yaklaşımlarıyla hazırlanan öğretim
programını, kendi öğrenme deneyimleri açısından daha kolay öğrenme ortamı sağladığı yönünde
ortak görüş bildirmişlerdir. Ayrıca, Dalcroze ve Orff öğretim yaklaşımlarıyla hazırlanan öğretim
programının, performansı arttırıcı etkisi, motivasyonu sağlayıcı, yaratıcılığı geliştirici, hatırlamaya
olumlu etkisi ve dans öğrenmede kolaylık sağlaması açısından, gelecekte mesleki hayatlarında
kullanacakları yönünde ortak görüş bildirmişlerdir. (Turan, 2014).
Kandemir yüksek lisans çalışmasını, Orff yaklaşımıyla doğaçlama yönteminin, müziksel
yaratının gelişimindeki etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucuna göre
Orff yaklaşımı ile eğitim alan deney grubundaki öğrencilerin müzikal yaratıcılık düzeylerinde anlamlı
artış saptanmıştır (Kandemir 2009). Kuşçu doktora tezinde Orff-Sculwerk pedgojisi destekli müzik
eğitim programının 5 yaş çocuklarının yaratıcılıklarına etkisi incelemiştir. Araştırma bulgularına
göre; Orff-Sculwerk pedagojisi destekli müzik eğitim programı ile müzik eğitimi alan deney grubu
çocukların son test puan ortalamalarının, kontrol grubu çocukların son test puan ortalamalarına
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Kuşçu, 2017).
Kaya çalışmasını ortaokul 8. sınıflar matematik dersi ‘Geometrik Cisimler ve Yüzey
Alanları’ alt öğrenme alanlarının Orff Yaklaşımıyla öğretiminin akademik başarı ve tutuma olan
etkisini araştırmak amacıyla yapmıştır. Bu araştırmanın sonucuna göre; geometrik cisimler ve
yüzey alanları konusunda Orff Yaklaşımı dayalı öğretimin 8.sınıf öğrencilerin matematik başarısını
arttırdığı görülmüştür (Kaya, 2014). Dikici de doktora tezinde Orff öğretisi temelinde verilen
müzik eğitiminin beş-altı yaş çocuklarının matematik becerisine etkisini incelemiştir. Bu çalışma
sonucunda çocukların Orff öğretisi temelinde yapılan çalışmaların sonucunda matematiğin temel
bazı kavramlarını kazanabildiklerinin söylenebileceğini belirtmiştir (Dikici, 2002).
Bekler’in çalışmasında, genel olarak müzik eğitimi, yöntemleri, Türkiye’deki müzik eğitimi
anlatılmıştır. Orff-Schulwerk, pedagojik, nesnel boyutları ile açıklanmış ;̧ yöntemin elementer müzik
ve yaratıcılıkla ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma, yöntemin ilköğretim müfredatına
tam anlamıyla uyarlanmasında bir öneri, müzik öğretmenlerince uygulanmasında bir rehber olarak
sunulmuştur (Bekler, 2009). Toksoy’da yarı deneysel modele göre yapılandırdığı çalışmasında Orff
yaklaşımının özüne uygun olarak ve ilköğretim müzik öğretim programı amaçlarını da gözeterek
bir model önerisi ortaya koymuştur (Toksoy, 2006).
Şeker yüksek lisans tezinde 7-11 yaş grubu çocuklarına yönelik Orff Öğretisi destekli
keman eğitimindeki bireysel derslere ilişkin etütler nedir? Sorusunun cevabını araştırmıştır (Şeker,
2005). 2011 tarihli doktora tezinde ise; 9–11 Yaş Grubu Çocuklarda Orff-Schulwerk Destekli
Keman Eğitiminin Keman Dersine İlişkin Tutum, Özyeterlik, Özgüven ve Keman Çalma Becerisi
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Üzerindeki Etkilerini incelemiştir. Yapılan araştırmanın sonuçları incelendiğinde Orff-Schulwerk
destekli keman eğitiminin geleneksel keman öğretimine göre keman dersine ilişkin tutumu, keman
çalmaya yönelik öz yeterlik algısını, öz güveni ve keman çalma becerisini geliştirdiği görülmektedir
(Şeker, 2011).
Arı (2000), Dikici (1998), tarama modeliyle gerçekleştirdikleri çalışmalarında OrffSchulwerk’i tanıtmayı ve müzik eğitimi içindeki yeri ve önemini belirtmeye çalışmışlardır. Irmak
ise ülkemizde Orff-Schulwerk metodu hakkında yapılmış lisansüstü tezlerinin sınıflandırılarak
ortaya konulması amacıyla yapılmış, nitel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, durum
belirlemeye yönelik betimsel bir yüksek lisans çalışması ortaya koymuştur.
Orff-Schulwerk Alanında Yayımlanan Bilimsel Makalelerin İncelenmesi
Serkan Şeker, Sermin Bilen danışmanlığında hazırladığı doktora tezinden ürettiği ve tezi ile aynı
başlığı taşıyan 9–11 Yaş Grubu Çocuklarda Orff Schulwerk Desteklı ̇ Keman Eğı ṫ ı m
̇ ı ṅ ı ṅ Keman
Çalmaya Yönelı k̇ Özyeterlı k̇ Algıları Üzerı ṅ dekı ̇ Etkı ṡ ı ̇ makalesinde tezindeki verileri paylaşarak
Orff Schulwerk ile desteklenmiş keman eğitiminin öğrencilerin keman çalmaya yönelik özyeterlik
algıları üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna varmıştır (Şeker & Bilen , 2010).
Erdoğan da yüksek lisans tezinden ürettiği makalesinde yaratıcı drama ve Orff-Schulwerk
uygulamalarının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkilerini
incelmiş ve tezinde ulaştığı sonuçları paylaşmıştır (Burak & Erdoğan, 2018).
Atilla Coşkun Toksoy, Ş.Şehvar Beşiroğlu danışmanlığında hazırladığı doktora tezinde elde
ettiği sonuçları Orff Yaklaşımı çerçevesinde İlköğretim I. Kademesinde Müzik ve Hareket Eğitimine
Başlangıç İçin Bir Model Önerisi başlıklı makalesinde paylaşmıştır (Toksoy & Beşiroğlu, 2006)
Gülin Öziskender Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde hazırladığı
yüksek lisans tez çalışmasından danışmanı Bahar Güdek ile birlikte ürettiği makalesinde
Orff Schulwerk yaklaşımı ile verilen okul öncesi müzik eğitiminin, bu eğitimin verilmediği okul
öncesi 6 yaş grubu çocuklara göre kişiler arası ı l̇ etişim, kızgınlık davranışlarını kontrol etme ve
değişikliklere uyum sağlama, sözel açıklama, amaç oluşturma, görevleri tamamlama becerileri”
sosyal becerilerinin daha fazla geliştikleri saptamış ̧ ve elde edilen sonuçlara dayanarak çeşitli
önerilerde bulunmuştur (Öziskender & Güdek, 2013)
Uçal danışmanı Bilen ile birlikte hazırladığı Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Orff Öğretisinin
Müziksel Beceriler Üzerindeki Etkileri başlıklı yüksek lisans tezinin sonuçlarını aynı adla
yayımladığı makalesinde; Orff Schulwerk›e dayanan müzik eğitimi, müzikal işitme becerileri ve
ince şarkı söyleme becerileri geliştirme açısından geleneksel müzik eğitimine kıyasla daha etkilidir.
Orff Schulwerk müzik sınıflarında çocukların ilgi ve dikkatini geliştirir, diğer öğrenme medyaları ile
karşılaştırıldığında daha keyifli olduğu tespit edilmiş ve müzikal becerileri edinmeyi kolaylaştırdığı
görülmüştür ifadeleriyle paylaşmıştır (Canakay & Bilen, 2006)
Aycan, 3. Uluslarası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresinde sunduğu sözlü bildirisinden
ürettiği makalesini Türkiye’de elementer müzikler ya da çocuk şarkılarına eğitim ve güzel sanatlar
fakülteleri bünyesinde verilen ses eğitimi derslerinde yeterince yer verilebilmesi amacıyla
gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak; eğitim fakülteleri, müzik öğretmenliği ve güzel sanatlar fakülteleri,
müzik bölümlerinde ses eğitimi derslerinin ilk yılında hareket, konuşma ve şarkı söyleme temelli
20-25 öğrencinin katılımıyla ses eğitimi uygulamaları yapılabileceğini belirtmiş ve bu doğrultuda
önerilerde bulunmuştur (Aycan K. , 2017)
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Burak, Özmenteş ve Seban; Orff Schulwerk Uygulamalarının Okulöncesı ̇ Öğretmen
Adaylarının Müzı k̇ Yeteneğı ṅ e Yönelı k̇ Özyeterlı k̇ lerı ̇ Üzerı ṅ dekı ̇ Etkı l̇ erı ̇ başlıklı makalelerinde
Orff Schulwerk uygulamalarının okulöncesi öğretmen adaylarının müzik yeteneklerine yönelik
özyeterlik düzeyleri üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılmasını amaçlamışlardır. Araştırmada
nitel verilerden öğretmen adaylarının uygulamalar sürecinde özyeterliklerinin geliştiğinden ve
gelişiminde en fazla doğrudan deneyimlerinin etkili olduğundan bahsettikleri anlaşılmıştır (Burak,
Özmenteş, & Seban, 2015)

Neriman Aral, Aysel Köksal Akyol, Ayperi Sığırtmaç ortak çalışmalarında beş-altı yaş
grubundaki çocukların yaratıcılıklarında Orff öğretisi temelinde verilen müzik eğitiminin etkisini
incelenmişlerdir. Araştırma sonucunda, deney ve kontrol grubundaki çocukların Torrance Yaratıcı
Düşünme Testi- Şekil Form A’dan aldıkları ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir
farklığın olmadığı belirlenirken (P>.05), araştırmaya katılan çocukların hangi grupta olduklarına
bakılmaksızın, uygulama öncesinden uygulama sonrasına yaratıcılığın akıcılık, orijinallik,
zenginleştirme boyutlarından elde edilen puanlarında ve toplam yaratıcılık puanlarında anlamlı bir
artışın olduğu (P<.00) saptanmıştır (Aral, Köksal Akyol, & Sığırtmaç , 2006).

Bilgehan Eren, Müzik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları ve Orff-Schulwerk başlıklı
makalesinde konu ile ilgili çeşitli kaynak ve araştırmaları incelemiş ̧ ve Orff-Schulwerk ’in
kaynaştırma kapsamında kullanımına ilişkin bilgilere yer vermiştir (Eren, Müzik Eğitiminde
Kaynaştırma Uygulamaları ve Orff-Schulwerk, 2012)

Saraç, İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Öğretim Metodlarını Algılamalarına İlişkin Kriterler
başlıklı makalesinde; Dalcrose, Orff ve Kodaly metotlarının ilköğretim müzik derslerinde
uygulanabilirliğini ele almıştır. Araştırma sonucunda Orff-Schulwerk’in 12-14 yaş çocuklarının
müzik eğitiminde kullanımının olumlu sonuçları gözlenmiştir (Saraç, 2014)

Kaya ve Aktaş, 8. Sınıflarda Geometrik Cisimler Öğretiminde Orff Yaklaşımı Kullanımının
Akademik Başarıya Etkisi başlıklı makalelerinde 8. sınıflarda matematik dersi geometrik cisimler
öğretiminde Orff Yaklaşımı kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisini incelemeyi
amaçlamışlardır. Verilerin analizi sonucunda, Orff Yaklaşımına dayalı öğretim yönteminin
kullanıldığı deney grubu ile geleneksel öğretim yönteminin kullanıldığı kontrol grubunun akademik
başarılarında deney grubu lehine manidar düzeyde farklılık bulunmuştur (p<0.05). Matematik
öğretiminde Orff Yaklaşımı kullanımının öğrencilerin derse birebir katılımı ve dersin daha eğlenceli
hale gelmesiyle birlikte, akademik başarılarının arttığı gözlenmiştir. Bu makalenin Kaya’nın,
Ortaokul 8. Sınıflarda Matematik Dersi Geometrik Cisimler ve Yüzey Alanları Alt Öğrenme
Alanlarının Orff Yaklaşımıyla Öğretiminin Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi başlıklı yüksek lisans
tezinden üretildiği anlaşılmaktadır (Aktaş & Erdoğan Kaya, 2017).

Öztürk makalesinde, Orff- Schulwerk yaklaşımının Türk eğitim sistemi içinde bugüne değin
geçirdiği süreci ele almıştır. Bu makalede Alan yazın tarandıktan sonra veri toplamak amacıyla
başlangıcından bugüne Orff- Schulwerk yaklaşımı çalışmalarının içinde bulunan Muzaffer Arkan,
Ali Uçan, İnci Baykara ve 2002 yılında ölen Lizoletto Sey’in deneyimlerini aktarması için Rana Uluç
Sey ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen bilgiler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak
yorumlanmıştır (Öztürk, 2006).

Çevik, Müzik Öğretim Yöntemlerinden, Orff Müzik Öğretisine Genel Bir Bakış başlıklı
çalışmasında müzik öğretim yöntemlerini kısaca tanıtarak “Orff Müzik Öğretim Yöntemi” üzerinde
durmuştur (Çevik, 2007).
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Kalyoncu, Türkı ẏ e`de Orff-Schulwerk Uygulamaları Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği
başlıklı makalesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Elementer Müzik Eğitimi ile ilgili
uygulamaları amaç, içerik ve yöntemleri betimlemekte ve çalışmalarda karşılaşılan sorunları
ortaya koymaktadır (Kalyoncu, 2006).
Jungmair’in Almanca makalesinde Carl Orff’un Schulwerk anlayışı ve elementer müzik
ve dans pedagojisinin temel prensipleri üzerinde durulmakta ve günümüzdeki müzik tiyatrosu ve
yaratıcı drama ile ilişkisi anlatılmaktadır (Jungmair, Orff-Schulwerk und Kreative Drama, 2006).
Toksoy, Orff Yaklaşımı Açısından İlköğretı m
̇
Sürecı ṅ de Müzı k̇ Öğretmenı ̇ başlıklı
makalesinde amacının müzik-beden-yaratıcılık eksenindeki etnomüzikoloji ve antropoloji
tartışmaları çerçevesinde güncelliğini koruyan Orff Yaklaşımı’na özel ‘elementer müzik yapmak’
kavramının ilköğretim müzik öğretmenine sunduğu olanakları gözden geçirmek olduğunu
belirtmektedir (Toksoy, 2014).
Toksoy’un Orff Çalgıları başlıklı çalışmasında Orff çalgıları tarihçe, elementer müzik ve
hareket eğitimi çerçevesindeki yerleri ve işlevleri, yapısal özellikleri, çalış teknikleri, eğitim materyali
olarak kullanımlarına dair temel bilgiler ve ipuçları açısından ele alınmıştır (Toksoy, 2012).
Toksoy, Müzı k̇ ve Hareket Eğı ṫ ı m
̇ ı ̇ Çerçevesı ṅ de Geleneksel Türk Tı ẏ atrosu Öğelerı ṅ ı ṅ
Kullanılması Üzerı ṅ e Önerı l̇ er başlıklı makalesinde, Orff Yaklaşımı çerçevesinde müzik ve
hareket eğitimi yoluyla Geleneksel Türk Tiyatrosu öğelerinin tanıtılması, eğitim materyali olarak
kullanılması olanakları tartışmış, konu ile ilgili öneriler getirmeye çalışmıştır (Toksoy, 2012).
Toksoy, Elementer Müzik Yapmak: Orff Yaklaşımı Çerçevesinde Müzik ve Hareket Eğitimi
başlıklı makalesinde, elementer müzik kavramı üzerinde durmaktadır (Toksoy, 2010).
Toksoy, Müzı k̇ sel-Kültürel Kodlanma Serüvenı ṅ e Müzı k̇ Antopolojı ṡ ı ̇ Penceresı ṅ den Bı ṙ
Bakış başlıklı makalesinde de Orff-Schulwerk’i antropolojik bakış açısıyla irdelemektedir (Toksoy,
2011).
Ulaşılan 20 adet makalenin %30’u (6 makale) yüksek lisans ve doktora tezlerinden, %70’i
ise (14 makale) özgün araştırma makalesi olarak üretilmiştir (Şekil 10)

Şekil 10. OSW ile ilgili tezlerin konularına göre dağılımı
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Makalelerin %40’i deneysel (8 makale), %45’i (9 makale) betimsel makale, %15’i (3 makale)
ise derleme makale olarak hazırlanmıştır

Şekil 11. Makalelerin Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı
Ebcohost veri tabanı araştırmasında, yazarın daha önceki araştırmalarından varlığından
haberdar olduğu Uluslararası Orff-Schulwerk Müzik ve Dans Pedagojisi Sempozyumu bildiri
kitabına da rastlanmıştır.
Bu sempozyum; 16-18 Ocak 2003 tarihleri arasında İstanbul’da Orff-Schulwerk Eğitim ve
Danışmanlık Merkezi, Avusturya Liseliler Vakfı, Avusturya Kültür Ofisi, Mozarteum Üniversitesi,
Mozarteum Üniversitesi Orff Enstitüsü, Goethe Enstitüsü, Carl Orff Vakfı, Förderer des OrffSchulwerks Gesellschaft işbirliği ile düzenlenmiştir. Sempozyumun amacı; Orff-Schulwerk
müzik ve hareket eğitiminin Türk kültürüne uyarlanmasını tartışmaya olanak verecek bir platform
oluşturmak, ayrıca etkin ve yaratıcı sanatsal yönleriyle dünya çapında yaygın bu pedagojinin
Türkiye’deki çeşitli yüksek öğretim kurumlarında kabul görmesi için çözümler aramaktır
Sempozyumda sunulan 11 bildiri kitapta yer almaktadır. Prof. Dr. Ali Uçan, oldukça geniş
bir perspektifle Türkiye’de Orff-Schulwerk ‘in tanınması ve uygulanması sürecini anlatmaktadır
(Uçan, 2003). Jungmair ’in Orff-Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitiminin Temel İlkeleri
başlıklı bildirisi uzun süre konu ile ilgili en kapsamlı Türkçe kaynak olmuştur (Jungmair, 2003).
Başar Orff-Schulwerk’in Türkiye’ye uyarlanma olanaklarını tartışırken (Başar, 2003), Kugler OrffSchulwerk’in geçmişi ile ilgili özet ve çok aydınlatıcı bir çerçeve çizmektedir (Kugler, 2003). Liz
Teyze ekolünden gelen Rana Uluç Sey, Orff-Schulwerk’in psikolojik boyutlarını ortaya koymaya
çalışır (Sey, 2003). Orff-Schulwerk uygulamaları ile ilgili art arda iki bildiri Koçak (Koçak, 2003) ve
Kapusuzoğlu’na (Kapusuzoğlu, 2003) aittir. Haselbach Orff-Schulwerk’in disiplinler arası karakterini
anlatırken (Haselbach, 2003), Bilen, Özevin ve Uçal, Orff öğretisinin öğretmen yetiştirmedeki yeri
üzerinde dururlar (Bilen, Özevin ve diğ., 2003). Haas müzikle eğitim tartışması ve Orff-Schulwerk
ekseninde bir sunum yaparken (Haas, 2003), Öztürk Yaratıcı Drama ve Orff öğretisi arasındaki
ilişkiyi irdelemiştir (Öztürk, 2003). Söz konusu bildiriler Orff-Schulwerk pedagojisi hakkında teorik
bilgi sunan önemli Türkçe kaynaklardır.
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Bunu yanı sıra; Toksoy’un 2014 yılında İTÜ Vakfı Yayınları tarafından yayımlanan Orff
Yaklaşımı- Elementer Müzik ve Hareket Eğitimine Giriş kitabı ve Kotzian’ın Pan Yayıncılık
tarafından 2018 yılında yayımlanan Orff-Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Pedagojisinin
Temelleri kitabı Orff-Schulwerk ’in tarihsel, teorik ve uygulama alanına dair temel Türkçe kaynaklar
konumundadırlar.
Sonuç ve Tartışma
Ülkemizde Orff-Schulwerk konusu ile ilgili lisansüstü çalışmaların ve bilimsel makalelerin son yirmi
yılda büyük bir artış gösterdiği gözlenmektedir. Ebsco Host ve Dergi Park veri tabanı ile YÖK tez
merkezindeki “Orff” anahtar kelimesi ile yapılan araştırma sonucunda konu ile ilgili 27 adet yüksek
lisans tezi, 8 adet doktora tezi, 20 adet bilimsel makale 11 adet basılı bildiri ve 2 adet akademik
özellikte kitaba rastlanmıştır. Bu veriler doğrultusunda Orff-Schulwerk’in müzik eğitimi alanında
“ilgi çekici” bir araştırma konusu haline geldiği söylenebilir.
Araştırmaların sayısal dağılımında çoğunluğu uzmanlık alanı çalışmaları bir başka deyişle
yüksek lisans seviyesindeki çalışmalar oluşturmaktadır. Bilim uzmanlığı alanındaki çalışmaların
tamamı deneysel yaklaşımla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların yoğun olarak üç büyük ildeki
üniversitelerde gerçekleştiği görülse de genel dağılım Orff-Schulwerk ile ilgili yurt çapında belli
bir bilgi ve ilgi düzeyine ulaşıldığını göstermektedir. Bu da Orff-Schulwerk’in akademik çevredeki
tanınırlığının oldukça arttığı yönünde yorumlanabilir.
Çalışmaların gerçekleştirildiği programlarda müzik eğitimi ve müzik öğretmenliği programları
doğal olarak ön plana çıkmaktadır. Bununla beraber tezlerin üretildiği programların dağılımı; OrffSchulwerk’in okulöncesi öğretmenliği programından başlamak üzere, sınıf öğretmenliği, sanat
tasarım müzik ve dans programları, müzikoloji programı ve hatta beden eğitimi öğretmenliği
programları ile ilgili olacak kadar geniş bir perspektif sunduğunu kanıtlar niteliktedir.
Tezlerin problem durumu ve konulara göre dağılımları da çeşitlilik göstermektedir. Erken
dönem tezler Uçan’ın sınıflandırmasına uygun olarak Orff çalgıları üzerinden Orff-Schulwerk’i
tanıtmayı amaçlarken gelişen zamanda, OSW’nin müzik müfredatına uyarlanması ve OSW
kullanılarak yapılan eğitimin çeşitli sonuçları üzerinde durulmaya başlanmıştır. Özellikle 2010
yılından sonra araştırmaların sayısında gözle görülür bir artış gözlenmektedir. Bu çalışmalar
daha çok OSW’yi bağımsız değişken olarak kullanan deneysel çalışmalardır. Buradan ise
araştırmacıların OSW’yi uygulayabilecek temel bilgi seviyesine geldikleri sonucu çıkarılabilir.
Şüphesiz bunda Orff Merkezi’nin düzenlediği uygulamalı seminerlerin ve diğer uluslararası
seminerlerin etkisi büyüktür. Çünkü Kalyoncu’nun da daha önce zikredilen çalışmasında belirtildiği
gibi henüz üniversitelerimizdeki herhangi bir bölümde Orff-Schulwerk veya Elementer Müzik
Eğitimi başlığı adı altında bağımsız bir ders yoktur. Bu alanla ilgili uygulama ve teori bilgisine
sahip akademisyenler müzik pedagojisi, özel müzik öğretim yöntemleri, müzik-oyun-dans gibi
derslerin içinde gerekli donanımı öğrencilerine kazandırmaya çalışmaktadırlar. Bazı tezlerde
Orff-Schulwerk’in doğaçlama basamağının göz ardı edildiği bazen de sadece oyun ve çalgısal
boyutunun göz önünde tutularak oldukça dar bir çerçevede ele alındığı da tespit edilmiştir.
Bu durumun yukarıda anlatmaya çalıştığımız sistematik bilgi eksikliğinden kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Bir başka noktada terminoloji konusundaki karışıklıktır. Tezlerin bir bölümünde OrffSchulwerk; Orff metodu, Orff öğretisi, Orff okul öğretisi, Orff yaklaşımı olarak anılmaktadır. 2010
yılından sonraki tezlerde Orff-Schulwerk terimi daha sık kullanılmıştır.
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Orff-Schulwerk gelişime açık, esnek ve disiplinler arası çalışmaya müsait bir müzik eğitimi
yaklaşımıdır. Bununla beraber kalıplaşmış bir yöntem olmayışı özel bir bilgi alanına sahip olmadığı
anlamına gelmez. Özellikle bazı deneysel tezlerde Orff-Schulwerk ile ilgili ne gibi uygulamalar
yapıldığı, uygulayıcının bu konuda nasıl bir donanıma sahip olduğu bilgisine rastlanmamıştır.
Tarafımızca bu bilginin eksikliği çalışmaların geçerlik ve güvenirlik oranlarına gölge düşürmektedir.
Orff-Schulwerk’in basit ritmik eşliklerin yapıldığı, tekerlemelerin, ritmik dil çalışmalarının ve
beden perküsyonunun kullanıldığı oyun süreçli müzik dersi modellerine indirgenmesi de büyük
yanılgı getirecek ve çalışmaların sağlıklı sonuçlara ulaşmasını engelleyecektir. Bunların yanında
ülkemizde lisans seviyesinde henüz emekleme aşamasında olan OSW hakkında bu sayıda ve
nitelikte araştırmaya ulaşılması yine de umut vericidir. Buradan hareketle şu öneriler sunulabilir:
● Üniversitelerde Orff-Schulwerk hakkında verilen derslerin içeriği gözden geçirilmeli,
düzenlenmeli ve uygulamalar artırılmalıdır.
● Ülkemizde ilk kez düzenlenen Uluslararası Orff-Schulwerk Sempozyumu’nun temel
amacı üniversiteler ile iş birliği yapmak olarak belirlenmiştir. Orff Merkezi’nin aradan geçen
yirmi yıl içerisinde pek çok önemli katkısı olmakla beraber bu konuda başarılı olduğunu
söylemek oldukça güçtür. İvedilikle üniversiteler ve Orff-Schulwerk’in ülkemizde demokratik
yapıda temsil edildiği bağımsız bir kuruluş arasında iş birliğine gidilmelidir.
● Milli Eğitim Bakanlığı’nın son dönemlerde konu ile ilgili oldukça önem verdiği hizmet içi
eğitimler yine bu bağımsız Uluslararası Orff-Schulwerk temsilciliği ve yetkin üniversiteler
danışmanlığında yürütülmelidir.
● Orff-Schulwerk ile ilgili yapılan araştırmalar, yayınlar, seminerler desteklenmelidir.
● Pilot bölge ve okullar seçilmelidir. Bu merkezler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetişmiş
öğretmen ve müzik teknolojileri, Orff çalgıları bakımından desteklenerek alanla ilgili
tecrübenin artması ve deneysel çalışmaların yürütülmesi için gerekli ortamlar sağlanmalıdır.
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GESTURAL HIERARCHIES AND THEIR IMPLICATIONS IN COMPOSITIONAL
STRUCTURES
Enis GÜMÜŞ1

Abstract
This paper aims to define musical gesture, its types and subtypes from a compositional
perspective, in search of possible hierarchical relations on different levels. Examination
of these relations starts from analogies and direct relations between physical and mental
gestures, both in language and music. Then, a categorization of performer’s gestures in
instrumental practices is presented. An explanation of more complex structures and larger
dimensions through possible gestural networks is given in order to establish an idea of
a higher level of gestural significance. Consequently, a consideration of compositional
gesture and the factors in its conveyance and transformation is made through different
stages of the composition, performance and its reception. Finally, a three-layer analysis of
formal structure is proposed from the main ideas inferred about musical gesture from the
previous section in combination with timbre and memory.

Introduction

Audiences have experienced a great rate of change in music listening practices over the past
century. Radio, television, but especially recording and reproduction possibilities have enabled
almost everyone to experience music in ways that were not possible before. As music has become
more available, some of its essential components went through changes in their functions. Most
of what we are listening to or being exposed to have no visual elements; however, with visual
accompaniment, other layers of communication occur. As a result, these developments bring out
the need to look further into the issue of gesture, which is rooted in physical and visual part of
music.

Gesture is one of the essential topics in; but as a term, it is most of the time not clearly
defined or difficult to define depending on the context. It has frequent use in academic fields. Yet,
it becomes even more difficult to define and correlate gestural notions within the compositional
process that extends out from the composer to the listener. Main goal of this paper is to establish
a basic understanding of musical gestures and categorize them in a hierarchical scheme, in order
to evaluate them from analytical and compositional perspectives.
Musical Gesture

Musical gesture begins with understanding the gesture in its defining character. As Jackendoff
and Lerdahl (2005:65) state, “the term ‘musical gesture’ is directly motivated by its relation to
physical gesture”. Physical gestures form a layer of intensity and confirmation in communication.
From an evolutionary perspective, they are manifestations of the energy that is saved by the
development of language; and, they evolved together “with neither modality taking precedence
over the other”2 (Kendon, 2016:163).
1 M.Mus., Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi

2 There are different opinions on the subject. However, this paper follows the abovementioned idea, which
serves as a highly coherent frame for an examination of musical gestures.
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When a musician plays an instrument, an energy finds its way of flowing out through
gestures particular to that certain practice and culture. A guitarist is expected to show guitaristic
gestures and a clarinetist is expected to move the bell of the clarinet up and down; although it does
nothing to help sound production (Vines, Wanderley, Krumhansl, Nuzzo & Levitin, 2003). The
movement of the instrument is an extension of the musician’s physical gestures (if it’s a movable
one of course) and the body, becomes a part of the instrument itself. Thus, the mental part of the
musical gesture is not only related to cultural motives and identity, but also to body gestures, and
ergonomics of playing an instrument.
Performer’s Gestures
Performer is the principal interpreter and conveyor of composer’s gestural complex on stage.
Therefore, the gestures performer uses are to be categorized first, in order to see the relation
between compositional intentions and their active representations. Performer’s gestures are
classified, by Delalande (1988) as (a) effective gestures, (b) accompanist gestures and (c)
figurative gestures. Effective gestures and accompanist gestures can also be called respectively
referred to instrumental and ancillary gestures (as cited in Wanderley, Vines, Middleton, Mckay &
Hatch, 2005:97).
Effective gestures are the physical movements that produce the sound, regardless of
what the visual result may be. The selected sound producing method is already about a gestural
preference related to the nature of the desired sound; thus, the first link between the gesture and
composition can be found at this stage: instrumental gesture has the mental part as the source
and the physical part as the outcome.
Cadoz’s instrumental gesture typology (Cadoz, 1988:7) clarifies the distinction between
the physical and mental parts of the instrumental gesture. He sums up these gestures in three
types: (a) excitation, (b) modification and (c) selection. “Excitation gesture” is the action that
applies the energy to the instrument. It can either be instantaneous (i.e., percussive or plucking)
or continuous (i.e. bowing or blowing). “Modification gesture” is the action that creates small
variations in sound. It can either be parametric (i.e. vibrato, sul tasto etc.) or structural (e.g., using
a mute, applying the pedal functions of the piano, but not pressing the pedal itself). The last one
in Cadoz’s typology is the “selection gesture”, which can be defined as the selection of multiple
elements of the instrument sequentially or simultaneously. This gesture type is essential to the
production of melodic and harmonic structures by selecting certain keys, strings or similar actions;
however, it can also be considered a container of every type of instrumental gesture when they are
combined in order to create a desired compositional output.
“Ancillary gestures” (or accompanist gestures) are the body movements (including facial
expressions) that are not necessary to produce the sound, but which somehow provide a layer of
confirmations to the music. These may be rooted in a certain musical culture or the individual’s
conscious and unconscious collection of gestures from various sources. Some of the ancillary
gestures can also be used indirectly to modify the sound or affect the perception of the sound.
This can either be achieved through exaggeration of the physical gesture, creating a certain
expectation about a parameter in music (e.g., raising the hand more than necessary before the
excitation to emphasize the moment of an impact [on a guitar or piano]; or using a bigger portion
of the arm and a faster movement [without changing dynamics] to emphasize a staccato on any
instrument)
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All gestures are communicative on different levels. On the other hand, “communicative
gestures” (or more precisely, “direct communicative gestures”) can be described as a specific
type and a shared subset of the above categories. They are gestures of any other type or a
new bodily (or sometimes instrumental) gesture that is ‘intentionally’ used to convey a message
which is integral to certain aspects of the performance. This type is especially common when
communicating with other performers in order to conduct a unified performance, in aspects such as
rhythmic synchronization, dynamic balance or any expressive output. This can be either between
members of an ensemble; or between a conductor3 and performers. They are physical gestures
that convey direct, literal messages which are selected from a repertoire of gestural codes; and
they work through a mechanism of directions, warnings and confirmations. Communicative
gestures (together with ancillary gestures) are to be seen through their performative functions. If
they exist in compositional stage to serve a specific purpose, they are mostly theatrical elements;
and their relations should be examined depending on the genre.
Lastly, “figurative gestures” are the “sonic gestures perceived by the audience by means of
the produced sound that have no direct correspondence to physical movement”, as described by
Delalande (as cited in Wanderley et al, 2005:97). This type can also be called a “received mental
gesture”, because it is the result of a series of gestures transferred beginning with the intended
mental gesture, the idea that is formed in the composer’s mind. Intended and received forms of a
certain mental gesture will be different to varying extents, depending on the individual’s gestural
codes and listening conditions
First Level Gestures
As the types and definitions of gestures proliferate, it is necessary to constantly mark the
level we are on. The two main labels we used for gestures so far are ‘physical’ and ‘mental’. Another
labeling, or rather, categorization that can be proposed is level based: ‘first level’ and ‘second
level’. This hierarchical categorization is both about levels of immediateness, and significance on
a perceptual level. Nevertheless, these two factors do not always have congruency in a specific
direction within this hierarchy.
First level musical gestures are either directly related to physical gestures or they have
similar properties without having explicit physical connotations. Hatten (2004:94) describes gesture
as “a unit in ‘perceptual present’”4. There are time limits for gestures and on this level, these ‘unit
gestures’ are analogous to the prosodic units5 in speech. This is related to the idea of “expressive
unit gestures”, a key term to grasp the first level definitions of gesture. Ben-Tal (2012:251) suggests
“expressive unit gesture” as an analogue to physical gesture, a term for the main definition of
gesture in music. He points at the basic and important features of physical gestures like their
durations and intelligibility. Physical gestures are short, they have clean contextual intentions
and “emotional or conceptual signification”, and most importantly are “self-contained”. A self3 A conductor is essentially “the performer of gestures”, the most gesturally involved member of all musicians.

4 [Perception] segments experience into a succession of units whose relative autonomy is a function of the
coherence of the perceptual information and perceptual strategy observer. Each of these durational units is a
‘perceptual present’ (Clarke, 1987:229)
5 Prosodic unit (or intonation unit) is a term in linguistics and it is the smallest unit that combines a pitch
contour, rhythm and phonemes.
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contained gesture can be a combination several parts, smaller structures, but these structures
must be in a balance as to make the gesture be perceived as a total body that is not reducible to
its elements. As a result, expressiveness of a unit gesture does not depend on the context; it can
still be expressive independently.
From a compositional perspective, a possible confusion about the mental gestures would
be the differences between gesture, figure and motif. Comparing gesture with these two concepts
are essential, since they are two building blocks in the traditional craft of composition. There is a
general tendency to use motif and figure interchangeably, or in the same category6. However, this
approach excludes the functional features of these structural elements. A figure can be defined7
as a short, non-expressive unit; it is mostly a basic cell of an ornamental melodic sequence,
a short rhythmic unit or a simple harmonic progression; an infinitesimal unit open to repetition
without being a foreground element. On the other hand, a motif is larger and has the capacity
to be the theme and core of a composition. However, in some cases of minimalist compositions,
figures can also replace other elements and the composer “invites us to hear only background”8
(Scruton, 1999:63).
A gesture can also be used to create a thematic movement and any gesture can be used
thematically, depending on the context. As Hatten (2004:94) states, “Certain motive-length
gestures may be marked as thematic for a movement, hence foregrounded and amenable to
development, variation, or ongoing evolution by means of developing variation”. However, if a
gesture is distorted or developed in certain ways, it may lose its initial properties as a gesture. To
exemplify, we can see that the main motif used by Beethoven in his 5th Symphony is a gesture
in itself, as it is even given an extra-musical connotation of ‘fate knocking the door’ (Schindler,
1996:147)

Figure-1: Theme from Ludwig van Beethoven’s 5th Symphony, Op 67, mm. 1-5
However, this musical material is repeated and modified during the movement loses its
initial features. Later brought back in exact repetitions during emphasized moments.
A good example of these three notions together can be seen in the first measures of
Chopin’s F minor Nocturne:

6 “A short melodic idea having a particular identity of rhythm and contour, often used repetitively or in
conjunction with other such ideas to build a larger melodic idea or a theme. Thus it belongs to the category of
musical ideas commonly called motifs (see Motif )” (Grove Music Online)
7 Above definition is consistent with Ben-Tal’s (2012) and Scruton’s (1997) views, however, belongs to the
author of this article.
8 In this case, Scruton refers to Philip Glass’s music.
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Figure-2: Frédéric Chopin, Nocturne No. 1, Op. 55, mm. 1-2
In the score, given (A) portion is a figure, on the basis that its main function is to establish
the texture through harmonic progression, whereas, (B) is a motif that is repeated and melodically
developed further. However, (C) is essentially a gesture, it is not developed and sometimes
disappears from the motif.
A comparison between these concepts can be summarized as in Table-1.
Table-1: Comparison between figure, motif and gesture. Adapted and extended from Ben-Tal
(2012:254)9.
FIGURE
Background
Regular repetition
Can vary in some

MOTIF
Foreground
Repeated
Developed through

GESTURE
Foreground
Can be repeated
Salient characteristics preserved when

Can be notated precisely,

to extension
Can be notated precisely,

identity
Notation represents the ‘silhouette’ of the

instrumentation
Does not need

motif
Does not need

dimensions
Incomplete on its own

result depends on

interpretation
Not crucial in formal
structure

composition
Can be complete but open

notation is the space of the

interpretation
Has the potential to create
formal structures

repeated
Complete, extension counters gestural

gesture, the rest comes from the cultural
connotations of the given material
Depends on interpreter

Although it is not directly mentioned
in traditional understanding of form,

thematized or not, they can be important

elements of form. (As will be discussed in
the “Second Level Gestures” section)

These main differences between essential materials of musical composition indicate
gesture’s potential as a structural element. From this point on, second level gestures, which
cannot be included in the main definition, can be discussed.

9 First four rows are taken or adapted from the original article.
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Second Level Gestures
Many similarities between physical and musical gestures help us understand their relation better.
On the other hand, some of the differences are essential to explore their hierarchical positions in
a larger network of structures.
Zbikowski (2011:84) states one of these similarities as the relation to language. He claims
that unlike physical gestures that accompany speech, musical gestures are independent of
language. However, this claim excludes cases where physical and musical gestures can both be
linked to language when there is language involved; in which, musical works with verbal aspects
can share to some extent (“word painting”10 technique is a good example of this). Nevertheless,
it is not necessary to take language as a higher source of meaning here; even without any verbal
aspect it is possible for music to have functional processes on its own. A second difference he
states is as follows:
“While it is generally recognized that the gestures that accompany speech do not have a
grammar, I would like to propose that sonic analogues are basic to musical grammar. From this
perspective, then, the notion of a musical gesture is not a metaphorical one but a reflection of
the essential materials of musical expression.” (Zbikowski, 2011:84)

Thus, if musical gesture is a part of a grammar (or may be the keystone to grammar in
some cases), this grammar can be one of the skeletal structures in music. Through repetition,
transformation and prolongation, they can build larger structures in temporal dimension.
Cone (1974:163) calls symbolic gestures (what is called “mental gestures” here)
“meaningless but meaningful”, like exclamation words in language that function as “pure gestures”.
He sees musical gesture as a simulation of the gestural aspect in verbal utterance; and through
this idea he reaches a conclusion: “If music is a language at all, it is a language of gesture: of direct
actions, of pauses, of startings and stoppings, of rises and falls, of tenseness and slackness,
of accentuations” (Cone, 1974:164). According to Cone, the physical gesture is an emulation of
utterance, an action that tries to speak, and he links this idea with the musical (symbolic/mental)
gesture as a symbolic utterance. Ben-Tal (2012:250) relates Cone’s ideas with Wagner’s idea of
musical gestures as analogue to visual ones; and interprets Cone’s understanding of gestures
not as musical units but rather as ‘energies in music that create meaning’ (which is consistent
with the initial definition of gestures given above)11. Despite the accuracy concerning Cone’s
understanding of gesture, this does not mean these ‘energies’ are not musical units. On the
contrary, they can be considered as essential musical units, but they cannot be considered within
the first level definition of gesture. We can see this type as a second level gesture. In order to
concretize this concept, a categorization through musical terms will be necessary.
All second level gestures are mental gestures. They are either momentary changes in
certain aspects, threshold moments; or larger changes and possible perceptual connections
on the horizontal axis. Momentary changes of various aspects like harmony, density, timbre,
10 “The use of musical gesture(s) in a work with an actual or implied text to reflect, often pictorially, the
literal or figurative meaning of a word or phrase. A common example is a falling line for ‘descendit de caelis’
(‘He came down from heaven’). The term is more usually applied to vocal music, although a programmatic
instrumental piece might in some sense exploit the technique.” (Grove Music Online)

11 The definition of the basic physical gesture given with in this work was related to “saved energy by using a
language or playing music”; which means that at each level, it is related to an energy that is left behind due to
imbalance between bodily (genetic) and cultural evolutions.
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texture, rhythmic properties or any other aspect that is emphasized can be included in the
“vertical” category. “Horizontal” gestures on the second level are the phrases, cycles or broader
connections on the temporal axis, created through memory and cultural familiarity. These types
of gestures may have analogue properties to unit gestures, but their perception in that manner is
not always guaranteed because of the balance that is dependent on the factors mentioned in first
level gestures. They are not as strong as unit gestures, because their impact is redistributed over
time; considering they are not in the perceptual present but rather sometimes several minutes, or
hours long.
Another important factor for second level gestures is the context. Not unlike unit gestures,
their implications may change according to the context they exist in, but in any case, they can
be expressive. Despite his recognition of the gesture as a form-shaping element in music, Cone
(1974:165) argues that expressive content of the musical gesture needs a context. It may be true
that a musical gesture will have a different implication depending on the context. However, this
idea is to some degree a contradiction. The condition of something being ‘without context’ should
mean it purely exists at a mental level. Since a musical element can never be without context once
it exists as a sound; even the silence is a context and there can be a musical ‘meaningfulness’
created in the mind by the perceiver. Furthermore, supposing a given gesture is pitch-based,
one (especially a musician) would easily be conditioned to perceive it in an imaginary harmonic
context. That is to say, a musical gesture creates its own context even in the absence of an
apparent one.12
A summary of gesture categorization can be presented as in Figure-3. “Compositional
gestures” are presented as a subtype of mental gestures and “Communicative gestures” are
presented only as a subset of performers gestures; in order to avoid confusion due to their complex
relations with all other types.

Figure-3: Categorization of Gestures
Hierarchy in this type of categorization is different in each direction. Immediateness,
simplicity and perceptibility are higher on the upper part (first level gestures); and complexity
and inclusiveness in the part below (second level gestures). In addition, gestures change from
12 This is more valid today, as we are more used to listening our soundscapes and experiencing musically
related art dependent on them.
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having direct physical analogies towards having more mental aspects moving from left to right.
Nevertheless, it is always possible for some subtypes to be related to multiple categories;
and hereby presented hierarchical relations sometimes can be reversed or modified in certain
conditions.
Composer’s Categorizations
Musical gesture’s character is rooted in an identity. It can be specific to a certain culture, approach
or a philosophical value of a composer or a performer. From a compositional perspective, they
are the tools to utilize in various aspects. Therefore, a list of the possible compositional gestures
may be necessary, or at least, useful. Composer’s self-categorization and listing of gestures would
help to evaluate them in larger contexts; yet, this list can never be complete.
Florence Baschet, a composer, presents a list of gesture types “based on a particular
playing technique, to the collective musical gesture, or even compositional gesture” (Baschet,
2013:22). These types are defined through a certain work, StreicherKreiss, for string quartet and
live electronics; which she composed as a result of her research at IRCAM13. She uses the concept
of gesture in a wide range, including instrumental and compositional gestures together. Some of
these types use very lucid notions; however, they can be used for more elaborate relations. For
example, “silent gesture” is defined as a cello player acting like playing certain techniques but not
producing any sound; and through these movements she/he shapes the sound of the quartet and
electronics. Undoubtedly, this becomes a physical gesture; just like how the conductor shapes the
orchestral energy through his movements, to shape the orchestral sound.
As another example to the aforementioned issue of context (both in Baschet’s and
previously Cone’s), Baschet (2013:22) lists “frozen gesture” and “nearly non-existent gesture”; and
she adds that they may seem like oxymorons. Actually, they are defined by musical expectation
or liminality of perception. Scruton (1999:333) describes silence14 itself in a similar context and
says that “[silence] is not a cessation of action, but action of another kind – refraining, withholding,
refusing. Silences in music are always pregnant”. In this sense, extreme development, silence or
stasis of musical material can be included in the second level definition of gesture.
One other type Baschet presents is the micro-gesture, which refers to various types of
instrumental gestures with the simplest definitions (e.g. order of bowing directions, vibrato, certain
changes in any parameter). When these micro gestures are used together, she calls them “the
articulation of various combinations of playing techniques” (Baschet, 2013:22). Because, this type
is explained as a complex superposition of gestures, it becomes an independent, larger scale (a
second level gesture) gesture itself.
Cases of implied gestural inflation create change in resolution of listening and, reduce
focusing possibilities. Therefore, a need for hierarchical organization of gestures may arise. The
hierarchy at this level is relative; because -depending on the features of a given musical sequence13 IRCAM: Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (Institute for Research and Coordination
in Acoustics/Music). French institution for music research. The institute is a home for avant-garde acoustic
and electronic music (especially spectralism) since its foundation in 1977.
14 Silence, without any evident effort to create sound. Unlike Baschet’s “silent gesture” which is actually a
physical gesture.
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unit gestures can be more on the surface than formal gestures, and vice versa. Thus, this balance
can affect the perception of the form. This is applicable for both simultaneous gestures and
gestures distributed over time. This is the second level definition of gesture; here it is not a unit
but a gesture with smaller gestures in it. Hatten (2004) refers to the larger gesture as “formal”,
phrases, or melodic contours which are longer than the perceptual present and have the potential
to shape the overall form. Finally, the balance between the macro and micro levels determines the
gestural level in a moment of music.
Finally, timbre, in the context of gestural analysis is an essential concept. Baschet (2013:23)
defines “timbral gesture” using the notion of uniqueness of the instrument and the player, and the
impossibility of getting the same timbre twice. When thought in a larger context, like she did with
the complex of gestures above, this term can still be applicable because, the change and the
control over timbre is a compositional gesture itself15. Furthermore, networks of instant and larger
scale temporal transformations of timbre lead to formal structures; and this idea will be explained
in following sections.
Conveyance of Musical Gesture through Composition and Performance
Musical gesture gains different aspects when it comes to using it in a compositional process.
Firstly, the analogy between physical and musical gesture is not valid anymore; because, unlike
instrumental and ancillary gestures, creation of the composition does not share the same space
in time. The composer spends time thinking on it, designing and modifying it; there is limited
or no spontaneity. Secondly, it can never be directly conveyed from the composer’s idea to the
listener’s experience. It has multiple stages for potential changes, realization, interpretation and
re-interpretation; until it becomes a figurative gesture in the listener’s mind. Thirdly, composition
is a process that has the potential to use almost all gestural types in it with certain relations
depending on choices and coincidences.
These four stages of conveyance can be proposed for compositional process:
1) Musical idea as a gesture, gesture as a musical idea (Any kind of mental gesture,
compositional or instrumental): A musical idea may be dependent on a gesture; and composition
may depend on the prolongation of that idea with the help of other structures. Composition may be
constructed through prolonged gestures and every building block has the potential to be a gesture.
As mentioned before, gesture should be self-contained and have a clear perceptual significance.
(As an expressive unit gesture – or a clear second level gesture)
2) Static representation of the musical idea (As notation, or in case of electroacoustic
music, as an acoustic object): In this stage, gesture is partly abstracted from its energy. When it is
represented on paper, musical gesture transforms into a representation; just as spoken language
transferred to written form. Yet, musical notation contains more visually related data and an
aesthetic aspect. This gives the musical gesture another dimension to exists in. Furthermore,
when musical gestures are translated into notation, they require a “knowledge of the relevant
musical style and culture” (Hatten, 2004:94). Notation represents the ‘silhouette’ of the gesture,
the rest comes from the cultural connotations of the given material, instrumentation and context.
3) Visual and acoustic representation of the idea (Instrumental gestures, ancillary gestures,
accompanying visuals): During the performance of the music, previously thought and represented
15 This is one of the most common compositional concepts in early spectral music.
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gesture arrives at a new level where it has a body of sound and occasionally a visual representation
in the performer’s body gestures. On this level, the acoustic reality brings the musical gesture to
its final form before perception. In addition, lack of visible physical gestures in music (e.g., tape
music, installations, electroacoustic music without significant physical gestures) make extra visual
presentation functional as an accompaniment.
4) Gesture as a perceived idea (Figurative gestures): The final destination of the gesture
is the listener’s mind, where it is interpreted (or re-interpreted on re-listening) with all related data,
including the performer or any other accompanying visual and cultural data from personal memory.
Now the gesture has found its meaning, until it gets corroded or deformed by other culturally related
data. Similar conditions as in notation are relevant when listening to a performance. It is possible
that “gestures may be inferred from a musical performance even when we do not have visual
access to the motions of the performer” (Hatten, 2004:93). However, a broader consideration
about the enculturation is necessary at this stage as well.
An additional comment about gesture in electroacoustic music would be appropriate at
this point. In this case, stages can mix or disappear from the scheme16. Firstly, the production
stage in electroacoustic composition may be different than the acoustic composition tradition. The
composer can experience the work while composing and present it in its final form and it does not
need a performer most of the time; and when it is performed, physical gestures of the performer
do not reflect the auditory counterpart; or in some cases with live electronic music performers,
extra body gestures which are not essential for the performance are added intentionally. Thus,
perception of gesture in electroacoustic work may largely be affected by the choice of auditory
setup and visual presentation. On the other hand, when electroacoustic possibilities are used in
combination with performers of acoustic instruments, gestures from different sources (including
physical ones) have the potential to mix and create combined layers. In that case, gestural
conveyance and its analysis requires settings specific to given work.

Figure-4: Conveyance of Musical Gesture

16 An important reference here is Brian Eno’s 1979 lecture titled “The Recording Studio as a Compositional Tool”
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A Proposal for Gestural Network as an Element of Form
Finally, after establishing an understanding of musical and compositional gestures, a summative
scheme of their functions in musical form can be proposed in connection with some inferences
from timbre research; as mentioned earlier.
In traditional ways of form analysis, harmonic structures are taken as the basic units and
general form is evaluated through connections of these. Even though this approach is valid for
the material, compositional aspect of the musical work, it is not enough to explain the perceptual
effects on the listener’s side. Gestures come into play at this point. Studying musical form is a
study of prolonged gestures and their conclusions, where they are detached from the material
world and exist only in the musical dimension; and gestures create continuity in music. (Scruton,
1999:341; Scruton, 2009:54; Hatten, 2004:240) Even if we refer to conventional meanings of music
and form, this idea of “prolonged gestures” can still be valid for the holistic definition of music as in
the following proposal. Here, timbral layer will be the second factor that will fix the formal reference
points that shape the form.
The core idea of timbre/gesture-based analysis is similar to Schenkerian approach, where
he says that the local harmonic structures can be summarized and related in groups in order to
be combined in larger structures, and these structures can be simplified to a counterpoint of a
descending melodic line and harmonic functions (Schenker, 1977:xxii, 3-5; Schachter, 1999:186187; Cadwallader and Gagné, 2011:4).An analysis of form which is established through timbral
and gestural layers would do the same; except it does not simplify to smaller structures, it does
not “reduce the work to a single basic gesture” (Scruton, 2014:239). Rather, it relates perceptually
functional moments of intersections and changes to create the perceived form of the musical work.
The following proposal is a three-layer scheme for the analysis of perceived form:
1) Gestural layer: Unit gestures and larger gestures shape the perception and give defining
characteristics on the surface. This layer consists of smaller gestural layers, the smallest being unit
gestures; then second level gestures and form-shaping gestures. This can be thought quite like
the Schenkerian analysis of form: Foreground analysis examines the relations between smallest
units, middle-ground analysis examines second level gestures. However, the third level would be
different than the background level of Schenkerian analysis; because, unlike ursatz (which is the
skeleton of the work), gestural background cannot be an easy summary derived from the second
level, but rather an analysis of interaction and perceptual hierarchy of the first two levels. The
result may not be the simplest version, but the most perceptually functional one.
2) Timbral layer: Changes in timbral qualities (sometimes as “timbral gestures”) can cause
a change on the general impression-effect of the music, also creating emotional and cultural
references (especially when considered after changes, retrospectively). Timbral change may
be a gesture when it is emphasized (e.g. when it is sudden or extreme in other parameters). In
larger settings, when vertical variety and motivic complexity increases, this layer grows into more
textural elements. Thus, timbre and texture form a layer which is perceived differently depending
on the listening mode. In earlier, traditional terms, this layer can be labelled as harmony and
orchestration. Here, timbre is used as a new substitute for harmony, and which supports the
gestural layer.
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3) Memory layer: This is the layer where figurative gestures and timbres are processed,
filtered and hierarchically ordered according to their perceptual frequencies, effects and
influences. It is not functionally equivalent to the other two, but it is a ground for and result of their
interaction. The memory layer gains intrinsic importance with the repetition of gestures through
the musical work or with multiple listenings. The perceptual present rule especially applies for
the first listening. Since (long term) memory, enculturation, is the source of expectation; in later
listenings, gestures become a part of the line of expectations, creating and reshaping them each
time the music is listened to. As a final stage, the conclusion made by the listener depends on the
inference from gestural and timbral changes and their combined image through memory shapes
the musical form.
The idea of memory layer is consistent with the Schenkerian thinking of form. As an
example, Schenkerian analysis of a sonata (regardless of what happens in exposition and
development sections, recapitulation) concludes the (most perceivable) structural degrees (of
urlinie and bassbrechung, thus in total, ursatz). The difference in proposal is that it depends on
the gestural qualities; recapitulation (or any conclusion part) may be less prominent than some
earlier sections of the musical work.
In short, a method summarized on the above idea would be based on gestures and timbres,
processed and structuralized through memory. It doesn’t take tonal relations as the basis of the
analysis, but the liminality in continuous processes, breaks and strong, unexpected moments and
their process. It can be developed and modified to be used for any musical word from any period.
Since this is a proposal for an approach to develop a model based on the aforementioned
aspects, a sample scheme depicting the relations and the mechanism for analysis of a fictive
musical work will be presented (Figure-5). Here, some fictive musical gestures and their relational
network in a fictive musical work are reflected onto the scheme, by using varying sizes of vertical
lines to refer to their level of significance. This gestural layer is reflected to memory layer together
with timbral layer, where their larger structural relations and frequencies are compared and
evaluated in order to discuss their combined effect.

Figure-5: A sample scheme depicting the three layers for analysis
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In the above figure, levels of gestural hierarchies are presented in two levels, first and
second. In addition to this, every level has two sub-levels17 of significance that are indicated
by shorter and longer vertical lines reaching upwards. In the first level gestural layer, point A
represents a moment where first and second layers coincide and make a strong affect that is
conveyed to the memory layer18. Region between as B and C represents an overlap of two gestural
regions. Beginning point of the region will be significant since a new gesture is introduced. This
new gesture would potentially change the perception of the already existing one, thus creating a
formal point. However, end point of the region would also important since disappearance of the
first gesture has the potential to change the perception of the second gesture. Point D represents
a strong first level gesture that cannot reach a greater formal importance because of the strong
continuity in the second level; however, it still represents a lower level of significance. Shorter lines
following the first one can be thought as the mutations of the first gesture, or individual ones, yet,
coherence in the second level is stronger than the first. Thus, all four points are reflected onto
the memory layer, however in this case, A is the most significant one to create a formal juncture
because it coincides with another point coming from the timbral layer.
Same structural approach is applied to a fictive timbral layer in the lower part of the
scheme. As indicated above, point E is the most significant one because it coincides with point A
on the gestural layer. Points F and G are also reflected onto the memory layer, but they have less
significance compared to E.
In this scheme, memory layer represents the accumulation of all moments created
through significances that are rooted in both short-term and long-term. As stated by Pressnitzer
and McAdams (2000:55), if a new stimulus is similar enough to any previously categorized
representations, it will be considered as a member of the same category. They refer to the terms
of ‘perceptual present’ and ‘working memory’ with a similar approach and give references to
the aspect of cultural familiarity (Pressnitzer and McAdams, 2000:54-56). Schenker (1977:128)
points out a comparison by contrasting the memory of the background (here presented as the
totality of the form) and improvisation, which basically brings up the aspect of familiarity and
expectancy, although it represents a lesser degree. Following this line of thought, the subject of
significances must be examined in detail through separate studies depending on the genre and/or
style; because cultural familiarity in both timbral and gestural contents must be evaluated through
the aspect of expectancy. It is also necessary to add that, even though familiarity in a certain style
can sometimes bring advantages in perception by directing the focus to certain parameters in
music; expectation-violating concepts can have more salience and advantage to be propagated.
As stated in a categorization by Snyder (2001:234), musical forces can attempt “to exploit longterm memory by building up hierarchical and associative mental representations of large time
structures” or (as demonstrated by empirical data in Parubanova, Shaw, McKay and Xygalatas,
2014) “sabotage recognition and expectation by frustrating recollection and anticipation, thereby
intensifying the local order of the present.” Finally, when the features of musical events and their
combined effects are examined by using a set of parameters specific to a certain genre or work,
memory layer is shaped.
17 Any musical work can have more levels, depending on the gestural complexity and musical context.

18 E.g., a moment when a strong unit gesture coincides by a climax point for several aspects or used as an
element to make an ending stronger.
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Conclusion
From this point on, identifying specific functional relations between musical gestures in
combination with timbral structures is needed. Therefore, the hierarchical scheme for timbres and
the implications of their transformations have to be explored with a similar, coherent approach.
As our cultural audio spaces expand, we are increasingly exposed to more genres of music
and experience more modes of listening to music. Accordingly, we will have to consider how we
analyze, comment on and comprehend music; and update our methods. I believe gesture is one
of the main notions in this quest.
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Cadwallader, Allen Clayton, and Gagné David. 2011. Analysis of Tonal Music: a Schenkerian
Approach. New York: Oxford University Press.
Carter, Tim. 2001. “Word-painting.” In Grove Music Online. <https://www.oxfordmusiconline.
c o m / g r o v e m u s i c / v i e w / 1 0 .1 0 9 3 / g m o / 9 7 8 1 5 6 1 5 9 2 6 3 0 . 0 0 1 . 0 0 0 1 / o m o 9781561592630-e-0000030568> (Accessed 10 November 2019)Clarke, Eric F. 1987.
“Levels of structure in the organization of musical time. Contemporary Music Review, 2(1):
211-238. Taylor & Francis Online (Accessed 17 January 2018).
Cone, Edward Toner. 1974. The Composer’s Voice. Berkeley: University of California Press.
Delalande, François. 1988. “La gestique de Gould”. In: Ghyslaine Guertin, ed., Glenn Gould
Pluriel, pp. 85-111. Verdun, Qc: L. Courteau.
Drabkin, William. 2001. “Figure (ii).” Grove Music Online. <https://www.oxfordmusiconline.
c o m / g r o v e m u s i c / v i e w / 1 0 .1 0 9 3 / g m o / 9 7 8 1 5 6 1 5 9 2 6 3 0 . 0 0 1 . 0 0 0 1 / o m o 9781561592630-e-0000053712> (Accessed 11 Dec. 2019).
Hatten, Robert S. 2004. Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven,
Schubert. Bloomington: Indiana University Press.
Jackendoff, Ray, and Fred Lerdahl. (2005) “The Capacity for Music: What Is It, And What’s Special
About It?” Cognition, 100(1): 33-72. Science Direct (Accessed 3 May 2015).
Kendon, Adam. 2016. “Reflections on the ‘Gesture-First’ Hypothesis of Language
Origins.” Psychonomic Bulletin & Review 24(1): 163-70. Springer Link (Accessed 17
January 2018).
Porubanova, Michaela, Daniel Joel Shaw, Ryan Mckay, and Dimitris Xygalatas. 2014. “Memory
for Expectation-Violating Concepts: The Effects of Agents and Cultural Familiarity.” PLoS
ONE 9, no. 4 (August 2014).

81

SAYI 18/19 2019
Pressnitzer, Daniel, and Stephen Mcadams. 2000. “Acoustics, Psychoacoustics and Spectral
Music”. Contemporary Music Review, 19, no. 2: 33–59.
Schachter, Carl. 1999. Unfoldings: Essays in Schenkerian Theory and Analysis. Joseph Nathan
Straus, ed. New York - Oxford: Oxford University Press.
Schenker, Heinrich. 1977. Free Composition (Der Freie Satz). Ernst Oster, trans. and ed. Hillsdale,
NY: Pendragon Press.
Schindler, Anton Felix. 1996. Beethoven As I Knew Him. Donald W. MacArdle. ed., Constance S.
Jolly. trans. Mineola, New York: Dover Publications
Scruton, Roger. 2014. “Music and Cognitive Science”. Cambridge Journals. Royal Institute of
Philosophy Supplement 75: 231-47. (26 March 2015).
Scruton, Roger. 1999. The Aesthetics of Music. Oxford University Press.
Scruton, Roger. 2009. Understanding Music Philosophy and Interpretation. London: Continuum.
Snyder, Bob. 2001. Music and Memory: an Introduction. Cambridge, MA: CogNet
Vines, Bradley W., Marcelo M. Wanderley, Carol L. Krumhansl, Regina L. Nuzzo, and Daniel
J. Levitin. 2003. “Performance Gestures of Musicians: What Structural and Emotional
Information Do They Convey?” In Antonio Camurri and Gualtiero Volpe, eds., GestureBased Communication in Human-Computer Interaction Lecture Notes in Computer
Science: 468-78. Springer Link (Accessed 26 March 2015).
Wanderley, Marcelo M, Bradley W Vines, Neil Middleton, Cory Mckay, and Wesley Hatch. 2005.
“The Musical Significance of Clarinetists’ Ancillary Gestures: An Exploration of the Field”.
Journal of New Music Research, 34(1): 97-113. Taylor & Francis Online (Accessed 17
January 2018)
Zbikowski, Lawrence M. 2011. “Musical Gesture and Musical Grammar: A Cognitive Approach”. In
Anthony Gritten and Elaine King, eds., New Perspectives on Music and Gesture. pp. 193225. Farnham, Surrey: Ashgate Publishing Ltd.

82

2019 VOLUME 18/19

17. YÜZYIL TASVİR ALBÜMÜNDE EVLİYA ÇELEBİ’NİN KAYIP TELLİ SAZLARI
Gökçe GÜNEYGÜL1

Abstract
When Murad IV said that all soldiers and artisans shall pass by Alay Pavillion by calling
upon tradesmen of Istanbul whether they are small or big in a council gathering scholars,
elders and youngsters, Evliyâ began to take notes of artisans and instrument players
of Istanbul. These notes were reflected in the first volume of Seyahatnâme and formed
the sections about instrument and its players. Evliyâ Çelebi’s section on the instruments
of Seyahatnâme was investigated more than once in the past period. The study gives
information about the lost reeds of Evliyâ Çelebi. However, the lost reeds have not been
mostly emphasized in the past studies and this research aims to provide information about
these lost reeds. In the context of sociology of the 17th century, the study is based on
research on the history of instruments from the point of view of instrument and science by
examining the organological characteristics of the instruments.
Evliyâ Çelebi is also a musician, circular and ryhthm arranger. Çelebi became the
companion of Murad IV when he passed from one position to another. He was also
assigned to Enderun within the palace. In Çelebi’s Seyahatnâme, the section named
“Mutrıblar Sitayişnâmesi“ (Kahraman and Dağlı, 2008; 636), there are 11,658 players with
the reeds that started with the discussion between mehter and the chief architect. The reed
masters, which I presume to perform their instruments in virtuosity, are about 94 people.
On the other hand, according to current instrument classifications, on average 39 wind
instruments, 13 percussion instruments, 16 string instruments, 3 stringed instruments, and
flat stringed dulcimer, the existence of the law with vertical stringed hooks were expressed.
The content of the single section in the subtitle consists of examining the lost reeds
in twenty- three string instruments by going to the classification of aerophone, which is
translated into Turkish language as strings. In addition to Oud, Chartar, Tanbur, String
Tanbura, Tanbura, Ravza, Sheshtar, Sheshane, Kopuz, Cogur, Cesde, Karaduzen, Sarki,
Bunkar / Yonkar, Yelteleme, Barbud, Sunder, Rebab, Kemance, Violin, Santur, Cheng and
Kanun were taken as basis in the lost instruments.
The questions that are not fully answered and which are subject to a small amount
of work start from the whole. Taking into consideration the results and determinations of
all retrospective studies, the instruments were reinterpreted in terms of methodological
examples without being influenced.

1 Araştırmacı, Müzik Öğretmeni & Enstrüman Yapımcısı.
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Giriş
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin sazlar ile ilgili bölümü hakkında çeşitli araştırma ve incelemelerin
yapıldığı bilinmektedir. Bu araştırmalar günümüze kadar varlığını sürdürememiş sazların bir kısmını
içermektedir. Makalemizde ele alınan ‘kayıp sazlar’ konusu, Evliyâ Çelebi’nin eserinde yer alan,
ancak günümüze kadar varlık gösterememiş sazlar hakkında bilgi vermekte, Seyahatnâme’nin
içindeki yaklaşık 39 üflemeli, 13 vurmalı ve 23 telli sazı tespit etmektedir.
Bu çalışmada Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde bulunan Cordophone/ Teltınlak çalgı
sınıflandırmasındaki 23 çalgı; (ud, çartar, tanbur, tel tanbura, tanbura, ravza, şeştar, şeşhane,
kopuz, çöğür, çeşde, karadüzen, şarkî, bunkar/ yonkar , yelteme, barbud, sunder çalgıları)
Viyana’da bulunan Prens Eugen (1663-1736) koleksiyonundaki eserler ile karşılaştırılmıştır.
Teltınlak sazlar olarak çeng, kemençe, çöğür, tanbur, tanbura, lavta, kopuz, Anadolu kopuzu
incelenmiş ve günümüze gelişi sorgulanmıştır. Yorumlama kısmı albüm ve yakın döneme ait olan
eserlerin içeriğinde sınırlandırılmış ve özetlenmiştir. Makalemiz Evliyâ Çelebi’nin kayıp sazlarının
izlerini aramakta ve günümüze uzantıları hakkında kaynaklar doğrultusunda değerlendirmeler
yapmaktadır.
Yöntem
Bu araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Nitel yöntem çerçevesinde belirli bir örnek saz grubu
hakkında görsel bilgi tarama, fişleme, sınıflama, ayrıştırma ve kategorize etme çalışmaları yaklaşık
dört yıl süren ve öncesinde yirmi yıla dayanan aralıklı araştırmaların ve veritabanı taramalarının
ürünüdür. Metin And’ın Çarşı Resimleri olarak adlandırdığı albümlerin yayınlanmamış olanları tüm
dünyadaki kütüphane veri tabanlarında kısmen taranmıştır.
Viyana’da bulunan albüm sazlar üzerine 17. yüzyılda görülebilecek özgün örneklerden biridir.
Viyana Österreichische Nationalbibliothek 8562 numaralı kayıtta Savoy Prensi Eugen (1663-1736)
koleksiyonuna dahil edilmiş olan üç albüm bulunmaktadır. 1864-1899 yılında yazılmış Manuscripta
Mediaevalia kataloğunda Band 5- Cod 6501- 9000 arasındaki yazmaları ve albümleri inceleyen
kısım mevcuttur. Kategori bilgisi olarak 8562-8564 numaralı albümlerin aynı kişi koleksiyonundan
çıktığı belirtilmiş ve 17. yüzyıla tarihlendirilmiştir (Prens Eugen albümü 17. yüzyıla aittir).
Albüm karşılıklı varaklarda sazendeleri resmederken, bir diğer sayfada sazın görüldüğü
coğrafya ve adını vermektedir. 294 figürü ihtiva eden albüm, kütüphane katalog künyesinde İtalyan
dilinde çeşitli meslek ve pozisyonları belirten Constantinopolis şehrinin yani İstanbul’un ve çeşitli
ulusların tanımlarının yapıldığını belirtmektedir. Katalog künyesi Prens Eugen albüm dizgesinin
3. versiyon albümünün bu albüm olduğunu da vurgulamaktadır. Albümden makale kapsamında 8
teltınlak çalgı figürü esas alınarak, metin ve görsel karşılaştırmalar ile sazlara ait literatür taraması
yapılmıştır. Elde edilen bilgiler sonuç ve varsayım bölümünde yorumlanmaktadır.
Teltınlak Sazlar/ Cordophones
1.Çeng
Divân Edebiyatı’nda ‘çeng’, çengilerin raks havalarında mutlaka saz takımı içinde bulunduğundan
‘çalgı ve çengi’ deyimine konu olan bir sazdır. Çeng çalan kişiye ve aynı şekilde raks eden kişiye
‘çengi’ denildiği gibi, bu deyimin çalgısı da yine çengdir. 15. yüzyılın ilk yarısında yazılmış olan
Ahmedî’nin (1334?-1413?) Sazlar Münazarası’nda sazların sohbeti ve konuşturulması esnasında
çeng sazı kendisini bütün sazların üstadı olarak görmektedir. Yaşamın ve eğlencenin esası
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olduğunu, gamzesine Leyla’yı bile Mecnun ettiğini, daima halkın omzunda yer aldığını, kendisi
gibi tatlı sözlü bir papağanın bulunmadığını, şahlarla sohbet, zevk sahipleriyle ülfet kıldığını
söylemektedir. Tanbûre (Tanbura) ise bu sözlere cevap olarak, “çengin baştan ayağa eğri ve
çirkin şekilli olduğunu, parmak yedikçe dertli nâleleri çıkarttığını, bir türlü akort tutmadığını,
aklının kısalığını” ifade etmiştir. Çeng’in biçiminin eğri olması, Merâgî’de başka bir başlıkta tasnif
edilmesine neden olmuştur ki; bahsi geçen diğer sazın adı Eğri’dir (Eraslan, 1986: 132).
Ahmet Daî’nin 1405 yılında yazdığı Çengnâme eserinde “Çeng sazının ibrişim telleri ve
bu tellerden çıkan sesi dolayısıyla dil ve lisana, eğri gövdesi ve bu gövdeye bağlanan yirmi dört
ibrişim teli dolayısıyla ayağı ve boynundan bağlı, beli iki büklüm insana, at kılından perdesi ise
saça benzetilmiştir”. Bu benzetimler sazın felsefesini de ifade etmektedir (Tekin, 1992: 160).
Aynı döneme ait bir başka telif eserin yazarı Ahmedoğlu Şükrullah’ın saz yapımı
tanımlamasına göre “çeng, yekpare zerdali ağacından yapılmaktadır. 24 tellidir ve sol elle akord
edilir, fakat akord edilmesi için kullanılan herhangi bir burgusu yoktur” (Bardakçı, 2011: 107).
Dönemin şair ve müretcimlerinden Ahmedî’nin İskendernâme adlı eserinde yer alan minyatürde
ise oda musıkisinde çalınan çeng modeli diğerlerinden daha küçük boyutta ve 21 telli olarak
betimlenmiştir. Aynı yüzyıla ait kaynaklar yer alan çeng çizimlerinde saz parmak uçları tarafından
çekilerek çalınırken, İskendernâme’deki çeng tırnak mızraplarıyla yani yüzükle çalınmaktadır.
İncelenen çok sayıdaki görsel içindeki yegâne örneklerden biri olan tasvirde çeng ve
hanende defi Büyük İskender’in meclisindedir ( İÜ.TY.6044; V.21b). Bu eserdeki çengin tekne
ve kol biçimi, Hasan Kaşanî’nin Kenzü’t Tuhaf eserindeki sazla birebir uyuşmaktadır (Farmer,
1989:101), (Bkz. Şekil 1).
15. yüzyılın büyük müzik âlimi Abdülkadir Merâgî’nin (1353-1435) iki ayrı eserinde bulunan
tanımlamalarda çeng ve eğri sazlarının aynı olduğu, sadece çengin burgularının ipten, eğrinin
ağaçtan imal edildiği, çengin teknesindeki kısmın deriden, eğri sazının yüzeyinin ise ağaçtan
yapıldığı belirtilmektedir (Sezikli, 2007: 217). Eserde çeng sazendesinin ilmine hâkimse bütün
daire ve tabakaları çıkarabildiği gibi, otuz beş tel bağlanması halinde bakıyye aralıklarını kurmanın
mümkün olduğu belirtilmiştir. Merâgî Makasıdu’l Elhan (Nağmelerin Maksadı) başlıklı eserinde
tel sayısının icracıya göre değişebileceğini de eklemiştir. O hâlde karşımıza ayrı isimde ve farklı
formlarda iki tip saz çıkmaktadır. Biri eğri sazı, diğeri çeng sazı…(Karabaşoğlu, 2010: 89).
Evliyâ Çelebi, eserinin çeng yapımcısı esnafı anlattığı bölümünde iki dükkan ve on çalışanı
bulunan saz yapımcılarından bahsetmiş, sazın Hz. Süleyman zamanında sevda hastalığının
kovulması için Fisagoris Hakim/Pisagor tarafından bulunduğunu bildirmiştir. Çelebi’ye göre çeng
“Fil hortumu gibi kırk tarlı/telli sazdır. Sadası ademe/insana hayat veren, zevkler bağışlayan saz
(Kahraman ve Dağlı, 2008: 627), 15. yüzyılda çizilen tasvirlerdeki çeng veya eğri biçiminden farklı
bir portre çizmektedir. Anlam çok bozuktu. Düzelttim. Doğru mu anlamışım.
Seyyâh Evliyâ Çelebi tarafından 40 teli olan ve fil hortumuna benzeyen bir saz olarak tasvir
edilen Çeng, Ahizâde Ali Çelebi’nin Kitâb-ı İlm-i Musıki eserinde 12 telli ve fil hortumuna benzeyen
formuyla karşımıza çıkmaktadır (Judetz, 2002: 137; Süleymaniye Kütüphanesi Mikrofilmi Kod:
0074). Bu form/ biçim farklı çeşitleriyle, 15. yüzyılda yazıldığı düşünülen Kitâb-ı Edvâr adlı eserde
(bkz. Şekil 1) ve 1721 yılına tarihlendirilen, Nevizâde Atayi(1583-?) tarafından yazılan ve Atayi
Hamsesi olarak adı geçen eserin Walter Art Gallery nüshasında bir nebze tahminen görülmektedir
(Atayi, 1721?: v.67a).
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Prens Eugen koleksiyonunda olan çeng çiziminde tipik olarak kuş başlı ve orta boyutta bir
çeng çıkmaktadır. Koleksiyondaki çeng 13 telli olarak, köşeli bir tekne yapısıyla ve burgularıyla
tasvir edilmiştir (ÖNB.8562, v.120a). Oysa Evliyâ Çelebi’nin bahsettiği fil hortumu saz Kitâb-ı
Edvâr ile 18. yüzyıla atfedilen Ahizâde Ali Çelebi Edvârı ve nüshalarında karşımıza çıkmaktadır.
Eserin on üçüncü varağında iki tarih bulunmaktadır. 1652 ve 1663 olarak tarih düşürülmüştür.
(Bkz. Şekil.1) (Çevrimiçi:https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2011/arts-of-theislamic-world-l11220/lot.215.html?locale=en Erişim tarihi: 1.9.2019).
17. yüzyılda IV. Murad döneminde Alayköşkü’nün önünden geçerek giden ‘Bağdat alayı’
içindeki çeng sazendelerinin yaklaşık 12 kişi olması dikkat çekicidir. Çalınması zor saz olduğundan
usta icrâcısı azdır. Çengi Celep Mustafa Ağa, çeng çalmadaki gerçek ustalığını göstermiş ve
Evliyâ Çelebi Seyahatnâme’sindeki diğer çeng sazendeleri genelde halk arasındaki namları ve
mahlaslarıyla anılan, bu ismi taşıyan kişilerden listelenmiştir. Muhtemelen fil hortumu şekilli ve ay
biçimindeki çengleri çalmaktadırlar (Kahraman ve Dağlı, 638: 2008).
2.Tanbur
Edvâr kitaplarında uzun yıllar Türk Müziği’nin ana sazı olarak kabul edilen tanbur, bu albümde İtalyanca
yazımla ‘tambur’ olarak belirtilmiştir. Prens Eugen albümünde görseli bulunan tanbur, uzun saplı,
perdeli, yarım kürevî biçimli ve sekiz burgudan oluşmaktadır (ÖNB,8562; v.122a). Bu tanbur 1799
yılında Description De L’egypte adlı eseri yazmak üzere Mısır’a gönderilen bilim adamları arasında
bulunan Villoteau’nun ve ressam Duhamel’in çizdiği ‘Tanbur-ı Kebir-i Türkî’ sazına benzemektedir.
Description De L’egypte’ın Etat Moderne kısmındaki müzik bölümünü kaleme alan Guillame
Andre Villoteau, çizimlerde yer alan mızraplı ve tezeneli sazların tümüne tanbur adını vermiştir
(Villoteau ,1822: 861).
3. Çöğür
Tanbura benzer sazlardan olan çöğür geleneğine baktığımızda, düz konuşma üslubuyla (dilden
söylemek) saz eşliğinde şiir söylemeyi ‘telden söylemek’ olarak ifade eden ilk aşıklar çöğür sazını
çaldıkları için kendilerine ‘çöğürcü’ adı verilmiştir. Bu şairlere ‘çöğür şairi’ denilmektedir. Âşıklık
geleneğinde saz çalmayan bazı âşıklar, yanlarında ‘sofu’ adı verilen saz çalan âşıkları gezdirirler.
Gezgin âşıklar rahat taşıyacakları, rahat çalabilecekleri sazları seçerler. Bektaşî kahvelerinde ve
meclislerinde çalınan sazların şekilleri ve sazın parçaları özel remizler ifade eder (Artun, 2013: 62).
IV. Murad döneminde (1612-1640) çöğür sazendesi olan Mukallit Sarı Recep’in adı Evliyâ
Çelebi Seyahatnamesinde Mukallit Sarı olarak geçmekte, aynı zamanda meddahlık yaparak, âşık
geleneğindeki hikayeleri anlatmaktadır (Nutku, 1997: 396). Hatta dönemin şairi Cevrî divanında
“saray sazendesinin çöğürle çaldığı nağmelerden ötürü Köroğlu’nun utancından yokluk diyarına
kaçacağını” söylemektedir.
“Çüğürün böyle kemâlin bilicek şerminden
Adem-âbâda firâr itdi Koroğlı nâçâr” (Aydın, 2010: 90).
Evliyâ Çelebi seyahatnamesinde üç yüz kişinin 17. yüzyılda çöğür çaldığını belirtirken,
sazın beş tel ve tahta göğüslü yirmi altı perdeli olduğundan, gövdesinin ise büyük tekne yapısına
sahip olduğundan bahsetmektedir (Kahraman ve Dağlı, 2014: 641).
18. yüzyıl başlarında Âşık edebiyatında üstâd olan “ Meddah Şekerci Salih’in (1727) Tanburî
Bursavî Ahmet Çelebi ve Derviş Ömer ile ilgili hikâyesinde geçen bir konuşmada yine çöğürün adı
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geçmektedir. Derviş Ömer, Osman Han döneminde Berber Samurkaş Yusuf Çelebi’nin dükkânına
gelerek, Çelebi’nin gelip gelmediğini sorar. Verilen cevap dedeyi (Derviş Ömer) darıltır ve meclis
sükûta bürünür. Berber tanburu kaldırmak isterken Ahmet Çelebi’nin “tanburu işte, çöğür mü
sandın?” demektedir (Nutku,1997: 175).
4. Tanbura
Teltınlak sazlar içinde yer alan ve şelpe tekniğiyle çalınan bir başka saz tanburadır. Evliyâ Çelebi
seyahatnamesinde ‘Tel Tanburacıyan’ olarak iki ayrı esnaf zümresi bulunmakta, bu bölümde küçük,
perdeli ve üç telli ‘Tel Tanbura’ yapan esnaftan bahsedilmektedir. Mutrıblar Sitayişnâmesi’nde
ikinci bölümde on iki fırka esnaf sazende ve altı makam çalan yaklaşık 5232 müzisyen içinde
tanbura çalan 500 kişi bulunurken, ‘tel tanbura’ çalan kişi sayısı ortalama 400’dür. Bu fırka içinde
üçüncü en çok çalınan saz tel tanbura, dördüncü ise tanburadır (Kahraman ve Dağlı, 2008: 627).
Prens Eugen adına kayıtlı olan özel albümde bu tarifin dışında karşımıza dört teli bulunan
veya iki çift teli olan bir tanbura modeli çıkmaktadır. Bu sazın metin karşılığındaki imlâ ‘tambura’
şeklindedir ve yabancı bir saz izlenimi vermektedir. Metin kısmında Anadolu ve Romanya’da
görüldüğüne ve Grek leventlerin çaldığına dair söylemler bulunmakta, bazı cümleler yazı stili
dolayısıyla çözülememektedir (ÖNB.2562, v.148a-148b).
5. Yonkar
Evliyâ Çelebi’de geçen ve bugüne kadar görseline veya izine rastlanmamış olan yonkâr sazı
17. yüzyılın ünlü dilbilimcisi F.Meninski (1623-1698) sözlüğünde üç telli ve çöğür sazının küçüğü
olarak anılmaktadır. Curt Sachs Arnavutluk’ta ‘Yongkâr’ adı altında üç telli olarak bilinen bir sazın
adı olduğunu belirtmektedir (Usbeck,1967: 143).
Evliyâ Çelebi esnaf alaylarında çalan kişi sayısının yaklaşık beş yüz kişi olduğunu ve
sazı Şemsi Çelebi’nin icat ettiğini belirtmiştir. Şemsi Çelebi Yusuf ve Züleyha’nın yazarı Hamdi
Çelebi’nin oğlu ve Fatih Sultan Mehmet’in hocası olan Akşemsettin’in (1389-1458) torunudur.
Çelebi dedesi Akşemsettin Hazretleri’nin yolundan gitmeyip, dünyevî aşka tutulduğundan ‘yonkar’
sazını bulan ve âşıkane şiirler yazan bir şairdir. ‘Şems-i Cihân’ mahlasını kullanmıştır. Padişah
alayında çalanlardan Doğancı Seyfi, Davut Paşa Süleyman, Hükmüzâde Ali, Suhte Recep, Tilki
Ali Bey, Solak Nasuh Bey, Selim Ağa ve Cafer Çavuş gibi yüzlerce usta ile fasıl etmiştir (Kahraman
ve Dağlı, 2008: 640). Evliyâ yonkar sazının form özelliklerinden hiç bahsetmemiş, sazın biçimi
hakkında ipuçları haricinde bir bilgi vermemiştir. Çelebi’ye göre yonkar sazendeleri çöğürcülere
yamak olan on iki fırka sazende ve askerdir. Bu nedenle çöğür türevi bir saz olması muhtemeldir.
Bu on iki esnaf da altı fırka olup, altı makam üzere fasl ederler. Beşinci zümre yonkarcı ve kara
düzenci neva fasıl eder. Bu fasıl esnasında birlikte bulunan iki saz dikkat çekicidir. Karadüzen ve
yonkar sazları birlikte neva faslı edecek kadar ahenk tutturur (Kahraman ve Dağlı, 2008: 642).
6. Kopuz ve Anadolu Kopuzu
Hoca Abdülkadir Merâgî (1353-1435) eserlerinde kopuz sazının iki çeşidini ‘kopuz-u evzan’/ ozan
ve ‘Kopuz-u Rumî’ (Anadolu Kopuzu) olarak belirlemiştir. “Kopuz-ı Rumi ağaç olan gövdesinin içi
oyulan küçük bir uda benzer. Göğsünün yarısına deri geçirilen, beş çift tel takılan ve (on telli) ud
gibi akord edilen saz kopuz-ı ozan (ozan kopuzu) teknesi gibi diğer tüm sazlardan uzun, göğsünün
altından deri geçirilen, ağaç mızrapla çalınan üç telli bir sazdır. Türkçe parçalara ozan kopuzu
çalınarak eşlik edilir” (Bardakçı, 1986: 104). “Diğer sazların kâselerinden uzun bir kâsesi vardır.
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Sazın yüzeyinin yarısına kadar post gerilmiştir. Onun üzerine tek tel olur ve sazın yaygın düzeni
vardır. Usta icracılar bu sazın üzerine mızrap yerine çubuk vurarak çalmaktadırlar” (Uslu, 2018:
58).
Özbek’e göre kopuz; Oğuz Türkleri’nin kullandığı eski telli saz olarak Altay Türkleri
arasında tanburaya benzer şekliyle kullanılır. Yarım armut şeklindeki bir çanak ve buna takılı bir
koldan oluşmuş saza bu coğrafyada kopuz adı verilmektedir.(Özbek, 1998: 120). 16. yüzyıl şairi
Dukakinzâde Ahmed Bey’in “Aşkın mutribine zaman zaman çeşitli niyazlarda bulunup” “Benim
derdimi artırır, aşk kopuzunu çaladur” söylemindeki gibi sazın aşka benzetildiğini, aşkın âşığa
verdiği dertler ile insanı hüzünlendirip, derdini hatırlatan sesin sahibi olduğunu Sefercioğlu
bildirmektedir (Sefercioğlu, 2016:168).
Mutrib-i aşka dem-be-dem
Dürlü niyâz idüp direm
Derdümi arturur benüm
Aşk kopuzunı çaladur
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde şu bilgiler yer almaktadır: “Kopuz sazendeleri 30 kişidir
ve kopuzu icat eden Hersekoğlu Ahmed Paşa’dır. Fatih vezirlerindendir. Bu saz Bosna, Budin,
Kanije, Eğri ve Tımışvar serhatlerine mahsustur. Anadolu’da rastlamadığı bir erkek levendane
saz olarak tanımladığı kopuz, şeşhanenin yavrusudur, aygır gibi kişner bir sazdır ama üç tellidir”
(Kahraman ve Dağlı, 2008: 639).
Österreichische Nationalbibliothek 8562 numaralı kıyafet albümünde yer alan ve ‘kobz’
imlasıyla yazılan metin kısmında, kopuz çalan iki sazende bulunmakta, birincisi üç çift telli kopuz
çalmakta (ÖNB,8562;150a), diğeri ise on iki telli ud formunda kafesli veya kafes motifi bulunan
tekne formu uda benzeyen metindeki yazımda Anadolu’da da görülen uzun kollu bir sazı icra
etmektedir (ÖNB,8562;146a), (Bkz. Şekil.2).
7. Lavta
Dikkat çekici olan bir diğer teltınlak saz ise lauto imlâsıyla yazılmış olan lavtadır. Lauto tanımı
Avrupa’ya Endülüs coğrafyasından yayılmış olan ud tipi/armut tipi birçok sazı tek başına ifade
edebilmektedir. Prens Eugen koleksiyonunda bulunan albümde özel olarak dikkat edilmesi
gereken bir diğer husus burada ortaya çıkmaktadır (ÖNB 2562,v.124b). Adı geçen albümdeki
metin içeriği lavtanın antik bir saz olarak Antik Pers döneminden (M.Ö 530-350) kaldığı, Arap ve
Babil coğrafyasında bulunduğu ve kelime kökeninin ‘lauto’ olduğu yönündedir. Bahsi geçen lavta
sazı yedi tel ve on burgudan oluşmaktadır. Tekne biçimi ud tipidir. Hafif armudî olan oval tekneye
ilaveten sap kısmının uzun olması ve hala perdeli olması dikkate değerdir (ÖNB 2562,v.124a-b).
8. Kemençe
Çelebi’de bir başka teltınlak yaylı saz kemençe adı altında toplanmış sazların özgün örneği olarak
görülmektedir. Abdülkadir Merâgî’nin (1353-1435) Risale-i Fevaid-i Aşere eserinde yaylı bir
çalgı olarak betimlenen ‘kemançe’, teknesi Hindistan cevizinden yapılarak, iki adet at kılı gerilen,
bazılarının tahtadan yaptığı ve iki ibrişim tel bağladığı bir musiki aletidir (Sarı, 2010: 24).
Charles Fonton’un (1725-1793) 1750 yılında yazdığı “Avrupa Musıkisiyle Karşılaştırmalı
Bir Deneme” adlı eserinde, keman başlığındaki tanımlamada çeşitli parçalardan oluşan, teknesi
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Hindistan cevizi kabuğundan veya asma kabağından yapılan, sapın alt kısmına eklenen demir
çubuğun tekneyi boydan delip geçtiği, üç ipek telli, akordu Yegâh, Dügâh, Yegâh olarak çalınan bir
sazdan söz eder (Behar, 1987: 90).
Bu doğrultuda rebab veya keman başlıklarında farklı türlerde yaylı sazlardan söz edilmesi
mümkündür. Prens Eugen koleksiyondaki albümde bulunan kemençe altı burgulu ve altı tellidir. Tel
sayısının üç çift olması sebebiyle ‘altı telli’ olarak anılmaktadır (ÖNB,2562; v.130a). ‘Chemenghe’
imlâsı ile yazılmış başka bir metinde ise müzik kemanı olarak karşımıza çıkmaktadır (ÖNB,2562,
v.130b). Aynı biçimdeki bir başka kemençe adı geçen albümün farklı bir versiyonunda ‘khemani’
şeklinde telaffuz edilmiştir. Antik Pers tarzında keman çalan Osmanlı kadını sekiz burgu ve altı
telli bir keman çalarken tasvir edilmiştir. Bu albüm Metin And ve Bahaeddin Ögel tarafından
illüstrasyonlarla yayınlanmıştır (ÖNB, 2567,v.160b) (And,1982: 167).
Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi’nde “kemençe sazendeleri seksen kişidir. Müellifi Faryabî’dir”.
(872-950) bilgisi verilmiştir. Farâbî’nin ud ve kanunu icad ettiğinin söylenmesine ek olarak, Evliyâ
Çelebi’nin kemençeyi icad ettiğini eklemesi ilginçtir. Çelebi Fârâbî’nin ebedî istirahatgâhının
Nahçivan’da olduğundan bahsetmektedir ki; günümüzde Fârâbî’nin istirahat makamı Suriye
sınırlarındadır (Kahraman ve Dağlı, 2008: 638).
Sonuç ve Varsayımlar
Bu çalışmada Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde bulunan Cordophone/ Teltınlak çalgı
sınıflandırmasındaki sazlar Viyana’da bulunan Prens Eugen (1663-1736) koleksiyonundaki eserler
ile karşılaştırılmıştır. Teltınlak sazlar olarak çeng, kemençe, çöğür, tanbur, tanbura, lavta, kopuz,
Anadolu kopuzu incelenmiş ve günümüze gelişi sorgulanmıştır. İncelenen sazların 17. Yüzyılda
varlığının tespit edilmiş olması, müzik kültürü ve çalgı bilim çalışmalarına ışık tutacak nitelikler
barındırmaktadır.
Bu araştırma makalesi sonucunda çeng sazının sadece dokuz tasvirde yedi farklı form
çeşidi bulunduğu, eğri sazının literatürde zamanla çeng sazının yerini aldığı ve terimin yaygınlaştığı
belirlenmiştir. Evliyâ Çelebi’nin bahsettiği fil hortumu saz ise birebir formda Ahizâde Ali Çelebi
ve Kitab-ı Edvâr nüshalarında karşımıza çıkmaktadır. 17. Yüzyıl Prens Eugen tasvir albümünde
tanbur tekne formu muadili ‘Tanbur-ı Kebir-i Türkî’ (Büyük Türk Tanburu) olarak tespit edilmiştir.
‘Halk sazı’ ve ‘Yiğitler sazı’ lakaplarıyla anılan çöğürün ve tanburun meddah hikayelerine konu
olan benzerliği akraba sazlar olmaları ihtimalini göstermektedir. Bu ihtimal halk sazları ve saray
sazları olarak adlandırılıp, sınıflandırılan iki saz sınıfının birbirine benzer biçimsel özelliklerini de
vurgulamaktadır.
Albümdeki tanbura sazının dört tel oluşu, ‘ikitelli’ adı verilen sazın tellerinin çift bağlandığında
bu saz türüne dönüşmesine dayanan bir görüşü irdelemektedir. Yonkâr veyahut kimi kaynaklarda
Bunkâr adı verilen sazın, Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren iki yüzyıldan beri hala
yaşayan bir saz olması da dikkat çekicidir. Bu durumda Evliyâ Çelebi’nin saz tanımlarındaki
gerçeklik olasılığı ortaya çıkmaktadır. Minyatürlerde ve çarşı resimlerinde tasvir albümlerindeki
saz çizimleriyle ilgili metinlerin karşılaştırılmasında çok sayıda tutarlılık tespit edilmiştir ki; bu
durum varsayımımızı doğrulamaktadır.
Bu albümde adı geçen sazlardan Anadolu kopuzu ve kopuz 17.yüzyılda yaşayan sazlardır,
Ancak izlerine literatür taramaları esnasında sık rastlanılmamıştır. Merâgî’nin bahsettiği Anadolu
kopuzunun ve kopuz ailesindeki sazların iki biçimi albümde yerini almıştır. Bu iki sazın birbirinden
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farklı olması ile Çelebi’nin bahsettiği ‘ağız tanburası’ terimi bağlantılıdır. Bugün halen Orta Asya’da
‘ağız kopuzu’ olarak anılan saz galatlaşarak ‘gubuz’ adını almıştır. Bu saza Çelebi’nin verdiği ad
tanburadır. Tanbura ve kopuz aynı sazı betimleyen birbiri yerine kullanılan iki tanımlamadır.
Lavta adı verilen ve genellikle Endülüs coğrafyasından Osmanlı coğrafyasına 19. yüzyılda
ulaşabildiğine dair atıflarda bulunulan sazın 17. yüzyılda da varlığı sürmektedir. Prens Eugen
albümündeki lavta sazının menşei tespit edildiği kadarıyla Antik Pers bölgesine uzanmaktadır.
Kemençe ve keman başlığında birden fazla sazın barındığı gerçeği de ayrıca göz önündedir.
Ayaklı keman, keman, kemançe ve kemençe terimleri birbirinden farklı sazları ifade etmektedir.
Makalenin temel varsayımlarından biri, tanbura, tanbur, kopuz, çeng başlıklarında farklı tekne ve
sap biçimindeki birden fazla saza verilen ortak adları Çelebi’nin Seyahatnâmesi’nde ve tasvirlerde
somut olarak görmemizdir.
Bu doğrultuda günümüze kadar bir takım araştırmalarda tek başlıkta toplanan
sazların aslında birden fazla çeşidinin bulunduğu, form özelliklerinin birbirinden farklı olduğu
görülebilmektedir. 17. yüzyılda varlığı tespit edilememiş kopuz, Anadolu kopuzu, yonkâr, lavta gibi
sazların varlığı görsel olarak ifade edilebilmektedir. Bu bilgiler yüzyıllar arası ikonografik çalgı
bilim araştırmalarına ve çalgı tarihi çalışmalarına katkıda bulunabilecektir. Yazınsal kısımda
varlığı net olarak belirlenebilen sazlarının görsel betimlemeleri araştırmacıların arayacakları ve
eşleştirecekleri özellikleri gözler önüne serebilmektedir.

Şekil 1. Çeng Modelleri 15- 17. Yüzyıllar
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Şekil 2. 17. yüzyıl Österreichische Nationalbibliothek Kod: 8562 Saz Resimleri
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TARİH, SİYASET VE MÜZİK ARASINDA BİR YAŞAM:
AYDINLANMA ÇAĞI’NIN ÖZGÜN BİR PORTRESİ KANTEMİROĞLU
Bilen IŞIKTAŞ1

Abstract
Aside from his historical knowledge and insight, Cantemir is also competent in philosophical
synthesis. In the history of Turkish music, he is a significant source of documentation on his
own. His theories of music express a new conception of reality and spiritual world. With the
letter-based notation system he proposed, he freed peşrev and saz semai which belonged
to the repertory of his age from the monopoly of practice and therefore saved them from
oblivion. Actually, these are the components of the Ottoman/Turkish music universe. Each
of them is a separate thread weaving a symbolic netting, with theoretical knowledge of the
past both based on and reinforcing this netting. Sound in Cantemir becomes an intellectual
form of self-expression. The collaboration between the sensory and the intellectual can
be observed in his entire life. The theoretical framework which he uses and describes
is made up of sensory images observed and heard in his age. His originality resides in
bringing collective memory up to date and re-creating compositions. It becomes clear that
nothing about himself and his environment (his inner and outer world) can escape being
questioned. Cantemir is a front runner at the dawn of Enlightenment when multiculturalism,
freedom and competences started to bloom. The purpose of this paper is to analyze the
extraordinary musical adventure of theoretician Cantemir, the author of one of the most
significant musical sources of the age, in the early modern era.
Tarih Sahnesinde Aydın Bir Prens: Kantemiroğlu
Osmanlı tarihine dair yaygın klişelerden biri de erken modern Avrupa’nın geniş çaplı kültürel
dönüşümlerinin Osmanlı kültürüne önemli etki yapmadığı şeklindeki iddiadır. Şüphesiz bunda
haklılık payı bulunmaktadır. Bernard Lewis’in de belirttiği gibi Fransız devrimine kadar olan
dönemde Avrupa menşeli fikir hareketlerinden Müslüman toplumun her katmanını etkileyen
büyük bir fikir akımına ras tlanmamıştır. Ne var ki Cemal Kafadar’ın (2014) ifadesiyle “kültürler
arası etkileşim meselesini Rönesans, Aydınlanma ya da parlamentarizm gibi şatafatlı ölçeklerde
aramak gerekmemektedir” (112). Bununla birlikte Avrupa zihnindeki dönüşümün izdüşümü olarak
nitelendirilecek ve Aydınlanma’nın Doğu’daki temsilcisi olarak kabul edilebilecek portrelere
Osmanlı dünyasında rastlanmadığını ileri sürmek gerçekçi olmayacaktır.
18. yüzyıl, Osmanlı tarihinde kültürler ve sınırlar arasında geçişkenliğin, etkileşimin arttığı
bir dönemdir. Bir yandan geleneğin vazettikleri diğer yandan dış dünyadan gelen yeni yaşam
alışkanlıkları Osmanlı gündelik yaşamının farklı tonlarda resmedilmesine imkân sağlıyordu.
Örneğin 18. yüzyılda Avusturya karşısında Petervaradin de ağır bir mağlubiyet sonucu şehit
düşen Sadrazam Ali Paşa’nın terekesinde yer alan felsefe, astronomi ve tarih konulu kitapların
1 Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü
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kütüphanelere vakfı konusunun caiz olmadığına dair bir fetva veren Şeyhülislam Ebu İshak İsmail
Efendi’nin yaklaşımı (Adıvar, 1982: 159) tutucu bir tavra karşılık gelse bile bu yüzyılda Osmanlı
kültür yaşamına parlak bir katkı sağlayan ve adeta İstanbul’da bir kültürel Rönesans’ın öncüsü
olan seçkin isimlerden oluşan bir topluluk mevcuttu. Bu isimlerden biri de yazdığı Osmanlı tarihi,
teolojik ve müzik teorisine dair eserleriyle Kantemiroğlu adıyla bilinen Demetrius Cantemir (16731723) idi. O, Osmanlı kültüründe böyle bir değişim çağının temsilcisiydi.2
Kantemir’in yaşadığı İstanbul, dört padişahın saltanatına tanıklık etmiş, II. Süleyman (16871691), II. Ahmet (1691-1695), II. Mustafa (1695-1703) ve III. Ahmet (1703-1730) dönemlerinin
politik ve ekonomik sarsıntılarını, kültürel dönüşümlerini şiddetli bir şekilde hissetmiştir. 1683
yılındaki II. Viyana bozgunu ile başlayan siyasi ve askerî krizler süreci imparatorluğun iç ve
dış politikasında yeni bir dönemi beraberinde getirmişti. Avrupa-Osmanlı ilişkileri açısından
bakıldığında ise şüphesiz en önemli değişim Osmanlı’nın yenilmezliği şeklindeki imajın sarsılması
ve bir savaş makinası olarak görülen Osmanlı’nın ürkütücü tehdit unsuru olmaktan çıkmasına
neden olmuştur. Tehdit algısının değişimiyle birlikte Avrupa kültüründe Osmanlı yaşamına yönelik
bir ilgi, hatta hayranlık baş göstermişti. Türk tarzı dekore edilmiş odalar, Türk modasının “Alla
Turca” giyimin çeşitli unsurları, Avusturya başta olmak üzere bütün Avrupa’yı saran kahve büyüsü
ve Mozart’ın operalarına kadar yansıyan Türk ritim ve melodik unsurları yükselen Turquera
akımının göstergesiydi. Öte yanda Osmanlı dünyasında da Avrupa barok kültürüne yönelik bir
merak söz konusu olacaktı. Sonraki dönemde askerî teknoloji, mimari kimi temsiller ve matbaa
gibi ögeler Osmanlı günlük yaşamına Avrupa’dan ithal edilen yenilikler olacaktır.3 Bu yenilik ve
değişim çağında Osmanlı dünyasında yeni bir bireyin ilk temsili örnekleri boy göstereceklerdi.
Tartışmaya gerek olmayacak biçimde söylenebilir ki İstanbul’un kozmopolit yapısı, yeni dönemin
bütün aktörlerini bünyesinde barındıracaktır.
Önce Boğdan Prensi, sonra da Boğdan voyvodası4 olan Kantemiroğlu’nun Osmanlı
İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi adlı kitabını5 Türkçeye kazandıran Özdemir Çobanoğlu
tercümenin takdiminde bu özgün portreyi şöyle şekilde tarif etmektedir: “Dünya uluslarını birbirine
tanıtma konusunda önemli katkılarda bulunmuş ve doğu-batı kültür değerlerinin güçlü ve anlamlı
bir birleşimini (sentezini) yapmak için başarı kazanmış bir düşünür ve tarihçidir. Kısacası, kendisi,
Batı kültürünü Doğu kültürleriyle bağdaştıran eşsiz bir bilgindir” (Kantemir, 1979: 19). Batı’dan
gelen geç hümanizma hareketlerini izlemek olanağını İstanbul’a gelen diplomatlar (büyükelçiler),
ekonomik ziyaretler gerçekleştiren tacirler ve kültür adamları aracılığıyla edinen Kantemir, Latin2 Osmanlı tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, Kantemir’in Osmanlı dünyasındaki
Hristiyan ve Müslüman halklar arasında aşılmaz sınırlar olduğuna yönelik genel ve basmakalıp savların
da sarsıcı bir örneğini teşkil ettiğine değinir. Ona göre “Bu çok yönlü ilim adamı ve sanatçı, İstanbul saray
çevrelerinde moda olan tarzda evler tasarlamış ve Osmanlı İmparatorluğu tarihi hakkındaki eserinin
dipnotlarını payitaht folklorundan hikâyelerle doldurmuştur. Böyle bir şahsiyetin ortaya çıkması, hem İslam
hem de Hristiyan uygarlıklarını kapsayan bir bağlamda gerçekleşebilirdi.” (Faroqhi, 1999: 288).

3 Osmanlılar Batı yaşam tarzı ve değer sistemiyle ilgili unsurları Viyana bozgunundan sonra aldılar. Yirmisekiz
Mehmet Çelebi’den önce Batı kültür ve medeniyetine hayranlığı hiçbir Osmanlı onun gibi duymamış ve onun
gibi ifade etmemiştir. Halil İnalcık’ın ifadesiyle (1993) “Batı, 18. yüzyılda beğenilen, taklit edilen bir prestigeculture hâline gelmiştir. Rokoko mimarisi ile birlikte o zaman ekâbir evlerinde Frenk eşyasıyla döşeli Frenk
odaları moda olmuştur” (426-427).
4 Osmanlıların Boğdan ve Eflak beylerine verdikleri unvan.
5 Bu çeviri 1876’daki Romence esere dayanmaktadır.
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Yunan kültürünü tanımıştı. İstanbul’da ayrıca Arap-Fars kültürü ve Osmanlı uygarlığını tanıdı. Bu
kültürel birikim ve etkileşim onun zihin dünyasının ve üretiminin evrensel boyutlara ulaşmasını
sağlamıştır. Kantemir’i, çağının içinde ayrıcalıklı bir bilgin konumuna taşıyan koşullar doğuşundan
itibaren mensup olduğu toplumsal katmanın ona sunduğu fırsatları iyi değerlendirmesinde gizliydi.
26 Ekim 1673 yılında Boğdan voyvodası Konstantin Kantemir’in oğlu olarak başladığı yaşamı
Moldova’daki Yunan, Latin ve Slav dilleri eğitiminin ardından yaşamının 22 yılını geçireceği ve
daha henüz 14 yaşında iken geldiği İstanbul’da Enderun’da aldığı eğitim onu zamanının en renkli
entelektüellerinden biri yapacaktır. Sadrazam Rami Mehmed Paşa, Müfessir Nef’îoğlu, Levni
Çelebi ve matematikçi, filozof Yanyalı Esad Efendi gibi hocaları sayesinde Doğu ve İslam kültürü
hakkında geniş bir birikim sağlamıştı. Aynı dönemde Fenerli Rum aristokrasisinin çocuklarının
devam ettiği Fener Patrikhanesi’nin Büyük Okulu’nda okudu. Kantemir, çok dilli ve kültürlü bir
aydın olarak yetişti. Türkçe, Arapça, Farsça, Slovence, Yunanca, Latince, Rusça, Almanca,
İtalyanca ve Macarcayı çok yüksek düzeyde kullanacak kadar öğrendi. Bu eğitimi ona şarkiyat
sahasında çalışabilmesi için muazzam bir katkı sundu.6 Ortodoks kökleri ve Osmanlı kültürü içinde
biçimlenen zevk ve yaşam alışkanlıkları onu, “iki dünyanın da efendisi” konumuna taşımıştır. O
kimi yorumlarda ifade edildiği gibi Doğu ve Batı arasında “altın bir köprüydü.” “Prens, Aydınlanma
için Batı’yı izleyen ve Doğu’nun gerçekliğinde yaşayan iki dünyaya da ait bir insandı” (PopescuJudetz, 2000: 35).
Babasından Boğdan ezgilerini dinleyerek edindiği müzik zevkini Osmanlı başkentinde
yüksek kültürün ve seçkinlerin yaşamının ayrılmaz bir parçası olan Türk musikisiyle geliştirmiş,
Rum mühtedisi olan Edirneli Kemanî Ahmed Çelebi’den musikinin genel ilkelerini öğrenmişti.
Angeli’den ise tanbur çalışmıştı. Cioranescu’ya göre (1979: 19) “Dimitri, ustaları Rum Angeli ve
“Kemanî” Ahmed’in yanında on beş uzun yıl boyunca müzik çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü.”
Kantemiroğlu’nun Enderun’da tanıştığı isimler arasında yer alan Kemanî Ahmet ve Rum Angeli,
Zeynep Sözen’in (2007) belgesel anlatımlı Tek Boynuz adlı yapıtında da göze çarpmaktadır.
Örneğin “Angeli tanbur çalardı. …İcra ettiği bestenin içine dalıp gider, icra bittiğinde bizlerin
dünyasına dönmesi biraz vakit alırdı. Çalarken beni yanına oturtur, mızrap vuruşunu, nağmeleri
istifleyişini, parmaklarının hareketlerini dikkatle istememi isterdi. Önce usulü vurarak, sonra
nağmeyi parça parça çalarak ezberletir, onun öğrettiklerini kusursuzca çalabilmemi beklerdi” (67).
Kantemir’in musikide ulaştığı mertebe kabul edilmeli ki ancak üstatlık olarak tanımlanabilecek
bir düzeydi. Bardakçızade Mehmed Çelebi, Taşçızade Sinek Mehmed Çelebi ve Fenerli Ralaki
Evpragiotis gibi isimler onun tedrisatından geçerek musikiye intisap etmiş şahsiyetlerdi.
18. yüzyılın şafağında İstanbul’da oluşan yeni bir seçkinler grubunun en dikkat çekici
üyelerinden biri de Kantemir’dir. Büyük Romen tarihçi Jorga dönemin içinde Kantemir’in portresini
şu şekilde çizmekteydi:

Tarih, müzik, felsefe, coğrafya, arkeoloji ve siyaset ile uğraşan ve Doğu’nun düşünce tarzını
Batı’nın bilginliği ile birleştiren Kantemir, yeni bir şeyler yaratmak değil, o güne kadar savaşlar
ve fetihler yapmakla meşgul olan veya uyuşturan bir lüks ve eğlence atmosferinde yaşayan bir
toplumu ahlak açısından yükseltmek ve Batı stilinde bir medeniyetin özellikleri ile süslemek için
birçok değişik etkinin bir araya geldiği yeni bir kültür idealinin en bariz temsilcilerinden biriydi.
Bilinmeyen bir ressamın genç Kantemir’in İstanbul’da yaptığı resminde, peruğunun üzerinden
Müslüman sarığı taşıyan ve elçiler arasında moda olduğu üzere elbiseler giymiş ve kılıç
6 Kantemir’in yaşamının ana hatları için bkz. (Öztuna, 1990: 422-424 ve Güntekin, 2008: 6-7).
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kuşanmış, ama Doğu geleneklerine göre belinde hançerinden ve ince işlemeli sarı çizmelerden
vazgeçmeden duruşunda geleneklerin, örf ve adetlerin ve eğitimin ilginç karışımı en karakteristik
şekilde ortaya çıkmaktadır. (Jorga, 2005: 393).

Kantemir’i özgün kılan yönü yalnızca bildiği dillerle kültürlerarası geçişlere kendi zihninde ve
yaşamında olanaklar sağlayabilmesinde saklı değildi. O, aynı zamanda tarihçiliğiyle de geçmişle
yaşanan an arasında bağ kurabilmeyi başarmış bir isimdi. Siyasi hayatında istikrarsızdı ama
geçmişin siyasi tarihini aktarmada bir o kadar başarılı. 1711’de Prut Seferi sırasında Çar Petro’nun
yanında Osmanlılara karşı cephedeki politik manevrası tutmamış ve Boğdan’ın bağımsız prensliği
hayalleri Prut’un bataklıklarında yok olmuştu. Bununla birlikte sonraki yaşamı süresince Çar Büyük
Petro’nun hizmetinde bir Aydınlanma Çağı entelektüeli olarak önemli eserlerini kaleme alma
fırsatı yakalamıştı.7 Historia Incrementorum atque Decrementorum auale Othomanicae adlı eseri
1716 yılında yazılmış ve Petro’ya sunulmuştu. Ortaylı’nın ifadesiyle (2014) “Bu alanda Doğu-Batı
kaynaklarının kullanılması ve belirli üslubuyla çağı için şaşılacak derecede tarafsız ve Osmanlı
tarihinin derli toplu ilk sentezi sayılmaktadır. Hammer’in tarihinden 100 yıl daha öncedir ve bazı
yönleriyle Hammer’den daha orijinaldir (71).” Kantemir, bu eserinde içinde yaşadığı çevrenin
ona sunduğu kaynakları da yetkin biçimde kullanmıştı. Geniş ölçüde Osmanlı vakayinameleri,
Avrupa tarihleri kullanmış, yaşadığı gördüğü olayları canlı bir üslupla tahlil edebilmiştir.8 Kantemir
bu çalışmasıyla Petro’nun yayılımcı siyasetinin kültürel dayanaklarını güçlendirdiği gibi Rusya’da
şarkiyatçılığın da ilk adımlarını oluşturdu. Rusya’nın Orta Asya ve Kafkaslarda çoğunluğunu
Müslüman halkların oluşturduğu bir coğrafyaya egemen olma hayalleri bölge halkının değerlerini
ve inançlarını öğrenme konusunda Petro’ya bir baskı yapıyordu. Bunun sonucunda 1702’de Doğu
dilleri çalışmaları için özel bir okul kurmuştu. 1716’da Kuran’ı Du Ryer’e Fransızcadan çevirten
Petro, Kantemir’i de 1722’de yayınlanan “İslam Dininin Sistemi” adlı kitabı yazmakla görevlendirdi9
(Irwin, 2007: 134).

Her şeyden önce de, evrensel dünya görüşünü içine sindirmiş, Doğu-Batı kültür değerlerinin
güçlü, anlamlı bir bireşimini vermede gerçekten başarı kazanmış bir düşünce ve tarihçi olarak
kendini iyi yetiştirmek istemesi ve bu yolda evrensel nitelikte çaba göstermesi, çağdaşlarında
pek az rastlanan bir özelliktir. Bütün sanat ve bilimleri incelemede elde ettiği geniş görgü, ele
aldığı konularda onu çağdaşlarının yüzeyde kalan, çürük temelli bilgilerinin üstüne çıkarmıştır.
Kantemir, Avrupa kültürünü anlamış, içine sindirmiş ilk Romanyalı sayılmaz; o yüzyılda yaşamış
Petru Cercel, tarihçi Miron Costin, Milescu, Constantin Cantacuzino ve onlar gibi aydın insanlar
yok edildi, ama hiçbirinde Kantemir’deki kaynakları doğrudan doğruya kullanma yeteneğini
görme ve anlama gücünü ondaki ölçüde göremiyoruz. (Tuncel, 1998: 7).

Kantemir’in entelektüel portresi Aydınlanma döneminin eğilimlerinin Osmanlı dünyasındaki
kişisel örneğini oluşturur. Avrupa’da aklı, deneyimi, dinsel ve geleneğe karşı kuşkuculuğu, seküler
ve liberal demokratik toplum ideallerini esas alan bir düşünsel devinim yaratan Aydınlanma
hareketi geleneksel birey ve toplum anlayışını da dönüştürmüştür.10 Bu çağ birçok yorumda Akıl
7 Aydınlanma felsefesinin Batı’daki tarihsel gelişiminin ve değişiminin düşünsel ve kültürel sonuçlarıyla
Kantemir’i, dönemi ve çağdaşlarıyla değerlendiren kaynaklar için bkz. Dumitrescu, 2012; Humberto, 2012;
Kaplan, 2017; Osterhammel; 2018; Starkey, 2018; Şesan, 1970; Trevor, 2010).

8 Kantemir’in önemli yapıtları arasında yer alan bu eser çeşitli Avrupa dillerine çevrilmiştir. Eserin Türkçe
çevirisi Özdemir Çobanoğlu (1998) tarafından yapılmıştır. Kantemir’in Avrupa kaynaklarına yaklaşımı için bkz.
(Lewis, 1962: 186).
9 Kantemir’in tarihçiliği ve İslam dünyasındaki yeri hakkında bkz. (Bîrsan, 2004, s. 81-105).

10 Aydınlanma, Hof’un işaret ettiği gibi hem eğitimde hem bütçe yönetiminde, hem sosyal ilişkilerde hem
de siyasette kuramdan uygulamaya, eleştiriden iyileştiren reformcu eyleme geçişi getirmiştir. Avrupa
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Çağı olarak adlandırılmaktadır. Çiğdem’in ifadesiyle (2013) “Aydınlanma bütün Avrupa’yı kapsayan
bir entelektüel oluşum olarak olayların ve nesnelerin olduğundan daha iyi olabileceğine yönelik bir
optimizm, akla ve düşüncenin önceliğine yönelik bir entelektüalizm, toplumsal ve insani olaylara
duyarlılık ve metafizikle ortodoksinin zayıflamasıyla, mutlakiyetçi kurumlara duyulan saygı hemen
her yerde benzerlikler taşımaktaydı. Dilthey’in kavramlarıyla söylersek aklın özerkliği, entelektüel
kültürün dayanışması, aklın ilerleyişinin kaçınılmazlığına iman ve tinin aristokrasisi aydınlanmanın
çizgilerini belirleyen temalar olmaktaydı” (14-15). Aydınlanma Çağı toplumunda aydının yeri özel
bir önem kazandı. 18. yüzyılda aydın olmak ve etkinliklerini sürdürmek başlı başına bir meslekti
artık. Bunun bir nedeni yayıncılığın para getiren bir iş olmasıydı ikinci bir unsur ise orta sınıfın
yükselmesine bağlı olarak bilgi ve yeteneğe verilen değerin artmasıydı. Bu yüzyıl geleneksel
kurumların hızlı bir değişme sürecine girdiği, geleneksel inançların sorgulandığı, her sorunun
yanıtının bilimde arandığı bir yüzyıldı. Değer ölçüleri bütünüyle değişmeye başlamıştı (Parla, 1986:
254). Kantemir’in soluk alıp verdiği toplumsal realite henüz aydın kavramını besleyebilecek bir orta
sınıf kültürüne dayalı değildi. Osmanlı İstanbul’unda geleneksel hamilik hâlâ sanatsal ve edebî
üretimin en önemli desteğini oluşturuyordu. Bununla birlikte Kantemir’in üretiminde belirleyici
olan zihinsel kaygıların, beklenti ve hassasiyetlerin yeni dönemin aydınından farklı olmadığı da
yadsınamayacak bir gerçeklikti.11 Kantemir toplumsal bağları, sosyal çevresinin sağladığı ilişkiler
ağı yaşadığı yüzyılı yakalamasına imkân sağlamıştır. Daha ilerici bir eğitim anlayışıyla öğretim
yapan 13. yüzyılda kurulan Padua [Padova] Üniversitesi (İtalya) ile ilişkilerde bulunmuş, başta
Fransız büyükelçileri [Chateauneuf ile Feriol] olmak üzere, Müslüman Osmanlı çevrelerindeki
yetkili ve soylu kişilerle ve Batılı diplomatların pek çoğu ile dostluk kurmuştur. Bunların en önemlileri
arasında hocası Sâdî Efendi, aynı zamanda şair ve musikişinas da olan Râmî Mehmed Paşa,
Kur’an müfessir Nef’îoğlu, nakkaş Levnî Çelebi, Es’âd Efendi gibi kişiler yer almaktadır. Bilim ve
sanata düşkün bir aileden gelişi, kültürlere olan ilgisi, konağının dönemin İstanbul’unda sanatçıların
ve bilginlerin toplandıkları bir kültürel merkeze dönüşmesine neden olmuştur (Kantemiroğlu, 2001:
XXI).
Kantemiroğlu’nun konuştuğu, iyi anladığı diller arasında Arapça, Farsça, Fransızca, Slavca,
İtalyanca, Latince, Rumca (eski ve modern Grekçe), Rusça, Türkçe yer almaktadır. Dilbilimci
uzmanlığıyla kaleme aldığı eserlerine değinmek gerekirse Latince el yazmasından çevirisi Osmanlı
İmparatorluğu’nun Yükselmesi ve Gerilemesi, İslam Dininin Yönetimi: Büyük Petro’nun emiriyle
Rusça olarak Petersburg’ta yazılarak basılmış ve yazarınca Çar’a sunulmuştur.12 Romence ve
Rumca olarak Boğdan’da basılmış, ahlak üzerine ve diyalog biçiminde hazırlanmış bir başka
kitabı ise Dünya ve Ruh’tur (veya dünyanın divanı). Rumence yazılmış ve numaralandırılmış bir el
aydınlanmasının entelektüel ve kültürel temellerinin tahlil edildiği bir çalışma için bkz. (Im Hof, 1995: 17).
Bununla birlikte Kantemir’in çalışmalarında hem Doğu, hem de Batı kültürünün etkilerini felsefi, tarihî bilgi ve
deneyimle Osmanlı entelektüel yaşamına bir uzman olarak aktardığını görebilmekteyiz. (İnalcık, 1993: 414).
11 Bu bağlamda Osmanlı/Türk müziği teori geleneğinin dönüşümünde Kantemir’in aktif rolünü Padua
Okulu’ndaki felsefi yaklaşım üzerinden inceleyen bir çalışma hakkında bkz. (Sarı-Çolakoğlu ve Öney-Altun,
2019).

12 Kantemir 1714-1722 yılları arasındaki Petro’nun hizmetinde olduğu dönemde tarih, coğrafya ve Boğdan
kültürüne dair en önemli çalışmalarını kaleme almıştır. Voltaire, Leibniz ve Montesquieu ile çağdaş olan
bu büyük tarihçinin çalışmaları, Latince olarak kaleme aldığı bazı eserleri bugün Moskova’daki Lenin Halk
Kütüphanesi yazmalar kısmında ve Rusya Devlet Arşivinde Eski Eserler Bölümünde muhafaza edilmektedir.
Bu eserler hakkında malumat için bkz. (Zgreaban, 2014: 210-219).
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yazma Daçya’nın Eski ve Modern Tarihi’dir. Latince yazılmış doğa bilimlerine ilişkin notlarla birlikte
yaratılış tarihi (Theologo-Physica adı altında bir el yazmasıdır). Hz. Muhammed’den başlayarak,
Türklerin ilk Sultanı Osman’a kadar İslam Tarihi; bu eser de Hazar denizinde kaybolmuştur. Ayrıca
çalışmaları arasında Romence kaleme alınmış Türk musikisi çalışmalarına giriş ve Türk musikisi
kitapları da yer alır (Kantemir, 1998: 879-880). Tamamlanmış yapıtların dışında daha bitmemiş,
üzerinde çalışmaya başladığı ancak tamamlayamadığı birçok eseri orijinal el yazmaları hâlinde
çeşitli üniversite arşivlerinde ve kütüphanelerdedir. Kendine 18. yüzyılda öncü rolünü sağlayan söz
konusu eserler diğer sanatsal ortamlardan farklı olarak daha fazla olarak bireyselleşme yolundaki
toplumda bir bilinç sağlamaktadır. Kantemir’in yaşadığı çağın Aydınlanma düşünürlerinin insan
ve topluma dair yeni bir kontratlar sistemi inşa etmeye çalıştığı bir kesit olduğu unutulmamalıdır.
Bu sayede Kantemir gibi Osmanlı üst sınıfına imtiyazlı bir bölgenin Prensi olarak intikal eden bir
tarihsel şahsiyeti anlamak daha kolay olacaktır.
Aynı yüzyılda Avrupa’nın artık diplomatik ve entelektüel başkenti sayılan Paris’te zihinlerin
tutsaklığına dair itiraz daha yüksek sesle ifade edilmektedir. Burada da ilgi alanı geniş, renkli
kimlikler toplumsal yaşamda yerlerini almaktadırlar. Aydınlanmacı yazarların başında gelen JeanJacques Rousseau (1712-1778); Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev’den Toplum Sözleşmesi’ne
toplumların bir arada yaşayışlarına ilişkin en temel düşünceleri açıklarken bir yandan Kantemiroğlu
gibi müzik üzerine hem düşünür hem de yazar. “1742’de yeni bir notalama sistemi yaratmak
üzere çalışmaya başlar. Bu çalışmayla Paris Bilimler Akademisi’nden takdir almakla birlikte eseri
onaylanmaz. Daha sonra Rousseau, Modern Müzik Üzerine Düşünceler kitabını yazar, operalar
besteler. Bu çalışmalar sırasında da Diderot ve Condillic’la da görüşmektedir. Hatta Voltaire’le ilk
tanışması da bu opera çalışmaları sırasında olmuştur. 1749’da Encyclopédie için Diderot, Grimm
ve diğerleriyle çalışmaya başlar. Bu eserin müzik maddelerini de Rousseau yazmıştır” (Kayhan,
1999: 6). Kısacası Doğu’da ve Batı’da farklı medeniyet daireleri içinde müziğe teorik yaklaşımlar,
algılamalar değişmektedir. Bu etkiyi şüphesiz Osmanlı dünyasında da belli ölçülerde tespit etmek
mümkündür. Kantemir’in Osmanlı müziğini yazılı biçimde geleceğe aktarma girişimi Aydınlanma
Avrupa’sında müziğin yeni bir yöne evrildiği döneme rastlamaktaydı. Bu dönemde Avrupa
müziğine yön verecek üç büyük isim dünyaya gelmişti. Curt Sach’ın belirttiği üzere (1955: 218)
Bach ve Handel gibi iki Saksonyalının yanında Scarletti, İtalya’da, Rameau ise Fransa’da müzik
kariyerlerini inşa etmeye başlamışlardı. Geçmişi kapayacak geleceği açacak başlıca kişiler bu
kısa süre içinde ortaya çıkmış oluyorlardı. Bu bestecilerden ikisi Bach ile Handel geçmiş yönünde
idiler, Rameau ve Scarletti ise geleceği hazırlıyorlardı. Müzikte 18. yüzyılın ilk yarısı, ikinci yarısının
Haydn, Mozart ve Beethoven gibi büyük klasik ustalarını hazırlayan bir dönemdir; geçmiş çağların
yöntemleriyle gününkülerin, geleceğin temeli olacak gibi, birleştirildiği bir çağdır (Mimaroğlu, 2012:
54). Aynı dönemde Buhurizade Mustafa Itrî de Osmanlı müziğinin İran etkisinden çıkarak İstanbul
merkezli bir estetik anlayışıyla klasik formuna kavuşturacak isim olarak tarihsel görevini yerine
getiriyordu. Kantemir ise müzik teorisine yeni bir yön belirliyordu.
Modernleşme sürecini kendisinden önceki geleneksel toplumdan ayıran önemli
göstergelerden biri de sözel/şifahi kültürden yazılı kültüre geçiştir. Feldman’ın da işaret ettiği
Kantemiroğlu’nun risalesini ve mecmuayı temelde iki beklentiyle kaleme aldığı anlaşılmaktadır:
“Zamanının makam sistemini yapılandıran ezgi akışı ilkelerinin doğru yansıtılması ve uygulamada
makamların birbirleriyle ilişkilenme yolları.” (Feldman, 1996: 31). Kantemiroğlu’nun düşüncesinde
nota yazımının kuramsal öneminin vurgulanması ve müziğin notaya dökülmesinin teşvik edilmesi
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büyük öncelik taşımaktadır. Bu yaklaşım çağının zihinsel bir dışavurumudur. Yazı, aydınlanma
projesinin toplumu eğitme ve geleceğe yönelik bir projeksiyon sunma konusundaki en önemli bir
araçtı.
1700 dolaylarında kaleme aldığı düşünülen Edvâr ile Türk musikisi kuramında yeni bir
sınır çizen Kantemiroğlu dönemi; “dünya tarihinde önemli bir kırılma noktasına işaret ettiği gibi
Akdeniz-Ortadoğu İmparatorluklarının sonuncusu olan Osmanlılar için de hayatiyet arz eden
bir dönüm noktasıydı. Bir ‘fetih imparatorluğundan’ ‘yerleşik monarşiye’ geçişin etkileri hemen
her alanda hissedilmekteydi. Yalnızca kurumsal ve düşünsel alanda yaşanan değişimler değil,
Osmanlı dünyasını renklendiren kişisel porteler açısından da verimli bir dönemdi söz konusu olan”
(Turan, 2013: 66). Kantemiroğlu yüzyılların geçiş süreçlerinde yaşamış olan evrensel kişiliklerden
sadece biridir. Onun aydınlanma düşüncesinin, Osmanlı 18. yüzyılında özel bir yeri vardır. O,
çağını özellikle de yaşadığı tarihsel kesitin başlıca gelişmelerini tartışmaya açarak eleştirel bir
görüş ortaya atmıştır. Aslında bu atılım onun tüm aydınlanma savunucularının ortak dayanağı olan
bilginin artması ve insanlığın ilerlemesi kavrayışıdır. Öncelikle İngiliz bilim adamlarının bulgularına
ancak sonrasında Fransız düşüncesinin patentine sahip olan aydınlanma dönemi özerk bir
birey kavramının doğuşunda belirleyicidir. Bu birey yalnızca çağıyla değil öncesiyle de ilgilidir.
Geleceğe dair bir öngörüsü vardır. Sorgulamaya açık ve yeni yaklaşımlara eğilimlidir. Edebiyatta,
tarihte ve musikide yeni üretimleri ve kaygıları taşımaktadır. Kantemiroğlu işte böyle bir portre
sunmaktadır. O, geçmiş düşünce üretimlerinden haberdardır. Yüzyılların makam ve usul anlayışı,
makamları sınıflandırma biçimi, perde-alan ilişkisi, aralıklarla sesler artık Kantemiroğlu’nda daha
sorgulanabilir biçimdedir. Osmanlı musikisinin kuramsal temeli artık uygulanabilir, icra edilebilir
ve yazılabilir hâldedir. Nota, yeni bir bakış açısıyla eskilerin rağbet etmediği bir hâlden çıkarak
icracının yardımcısı olarak yerini 17. yüzyılın sonlarına doğru zaten alacaktır. Bunlar hiç şüphe yok
ki modernleşmenin bu erken evresinde yazılı kültüre geçişin müzikteki yansımalarından sadece
bazılarıdır. 18. yüzyılda ve belki de tüm Osmanlı döneminde yaratılmış müzik eserleri Kantemir’in
müzik risalesi ve yazılı nota koleksiyonunda yer almıştır.13
Kantemiroğlu, kuramını ve İstanbul’un sesli kültürünü Fétis’in “Tanburı kebiri Türkî”
tabiriyle zikrettiği saz üzerinde açıklamış ve 18. yüzyıldan önce rağbette olan ud’u kuramsal
eşlikten çıkartarak ana sazı tanbur olarak ilan etmiştir. Örneğin tanbur, Charles Fonton’a (1987)
göre “Ney’den sonra Şarklılar’ın en çok değer verdikleri musiki aletidir.” Ayrıca yine Fonton’a göre
tanburun “kulağa hoş gelmesi için becerikli, usta bir el tarafından çalınması şarttır. Kulağı okşayan
incelik ve süslerle özel bazı titreşimleri ancak üstatlar elde edebilirler. Meşhur musikişinas Prens
Kantemir aynı zamanda tanbur çalmaktaki ustalığıyla da ünlüydü. Padişah III. Ahmet onun
tanburunu dinlemekten büyük zevk duyarmış” (83-84). Dönemin teknik ve bilimsel ilerlemelerini
iyimser bir romantizm içinde sunmakla sınırlı kalmayan Kantemiroğlu rasyonel ve dışavurumcu
kişiliğiyle Aydınlanma’da başka bir yerdedir. Eleştiriler bakış açısı üzerine kurulmuş insancı ve
pozitif anlayışların başında gelen Aydınlanma içinde bir coğrafyacı, besteci, filozof, haritacı, müzik
kuramcısı, mimar, siyaset adamı, tanburi, tarihçi ve yazar olan, döneminin ruhunu eserlerine ve
13 18. yüzyılın başlarına doğru kaleme alındığı tahmin edilen Kitâbu ‘İlmü’l-Musikî ‘alâ Vechi’l-Hurûfat ve
mecmû’a’sı tek bir ciltte toplanmıştır. Bu eserin yazarın aynı zamanda öğrencisi olan ve Hazine’de üst düzey
görevlerde bulunan Davul İsmail Efendi ve Lâtif Çelebi’nin isteği üzerine yazıldığı anlaşılmaktadır. Yazılı
kültürün geliştiği ve Cemal Kafadar’ın “çelebiler ve mecmualar yüzyılı” olarak andığı bu dönemde musikiyi
geleceğe aktaracak bir köprü vazifesi görmüştür.
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fikirlerine yansıtan Boğdan prensinin entelektüel kişiliği 17. yüzyıldan 18. yüzyıla geçen Osmanlı
dünyasının yeni gelişmeleri ve tanışıklıklarıyla çağın görüşüne işaret eder. Kantemiroğlu’nun
dünyasını anlayabilmek için üretimlerine ve yaşadığı yüzyılla onların karşılaştırılmasına dikkat
çekmek gerek. Berlin Bilimler Akademisi’nin bir üyesi oluşu çalışmalarının sınırlar ötesine
taşındığının açık bir göstergesidir.14 En çok üzerinde durduğu alan tarih çalışmalarıdır. Bununla
birlikte felsefeye ve matematik alanına da ilgi göstermiştir ama en çok mimarlıktan hoşlandığı
tespitler arasındadır. Kısacası renkli ve kültürel anlamda çok kimlikli ve bileşenli bir portre
oluşturduğuna şüphe olmayan bir üst sınıf üyesidir.

Dimitrie Kantemir’in Latince kaleme aldığı Descriptio Moldavie kitabındaki portresi, 1716.15
Kalemin Saltanatı: Kantemir’in Edvâr’ı
Avrupa’da deney düşüncesinin her türlü bilimsel ve entelektüel tartışmaya yön verdiği bir dönemde
deneye dayalı bir tutum izleyerek bunu Osmanlı musikisine uygulayan Kantemir’in Edvâr’ı
Popescu-Judetz’in deyişiyle daha önceki sistemci okulun kuramcılarından kesin bir kopuşu
temsil ediyordu.16 Abdülaziz bin Abdülkadir ile başlayıp Bedr-i Dilşâd ve Seydî’ye kadar uzanan
14 “Bir şarkiyatçı olarak yaptığı başarılı çalışmalardan ötürü, 11 Temmuz 1714 tarihinde Berlin Bilimler
Akademisine seçildi. Üyelik beratında şu sözler yer almaktaydı: ‘İstanbul’da yirmi iki yıl kalarak, Doğu dillerini
öğrenmiş, Türklerin stiline uygun şiir yazmış, musiki bestelemiş ve Suştan, Vezir ve yüksek rütbelilerin
sevgisini kazanmıştır.’ (Ataöv, 1973: 207.)
15 Berlin Akademisi’ne hazırlanan görsel için bkz. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dimitrie_
Cantemir_-_Portrait_from_Descriptio_Moldaviae,_1716_(crop).jpg

16 Kantemir’in Edvâr’ı Osmanlı müzik tarihinin en önemli metinlerinden birisi olması nedeniyle her dönemde
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gelenek içinde Osmanlı müziğinin nazariyatına dair eser veren üstatlar tarihsel mirası oluşturan
örneklerden özgün bir yöntem arayışına girmemişlerdi. Kantemir’in kaygısı ise seleflerinden
farklıydı. O, sistemci okulu Osmanlı müziğinin gerçekliğiyle uzlaştırma gayretinde değildi. Belki
böyle bir endişe taşımaması nedeniyle kendisinin takipçileri çok olmamıştı. Eseri uzun bir dönem
sahip olduğu büyük öneme rağmen Osmanlı müzik yazarlarınca gerekli ilgiyi görememişti.17
Fransız seyyah Charles Fonton 1750’de Kantemir’in risalesinin bir nüshasını bulamamıştı.18
Bununla birlikte Feldman’a göre Kantemir’in 17. yüzyıldaki gelişimine göre kurulan teorisi erken
modern dönemde en üretken olmayı vaat eden öğeleri vurgulamıştı. Kantemir’in, Türk müziği
teorisini 20. yüzyılda Rauf Yekta Bey’in yazılarına kadar pek değişmeyecek kadar rayına oturttuğu
açıktı. Kantemir Edvâr'ı yaşadığı yüzyılın müziğini aktarmada bir yansıtıcı rolü üstlenmişti. O,
kendisinden daha yaşlı olan ve önde gelen bir musiki üstadı olarak tanıttığı çağdaşı Mevlevi
besteci-neyzen Şeyh Osman Dede’nin (1652?-1730) bestelerini biliyordu ve onun peşrevlerini
mecmuâ’sına almıştı. Birçok defa buluşarak müzik konuşacak bir ortamı paylaşmışlardı. Bununla
birlikte eserinde onun teorisinden bahsetmemiş ve nota sistemini ifade etmemişti. Bunun zihin
altındaki gerekçesi Türkler arasında nota sistemini bulan ilk kişinin kendisi olduğu imasını
yerleştirmek olabilirdi. (Feldman, 1996: 32-33). Nota yazısının öncüsü olma iddiası Kantemir için
çağdaşlarından farklı bir kimlik de kazandıracaktı. Fonton (1987), meşhur çalışmasında bilim için
yazı neyse musiki için de nota odur demek yoluyla bu duruma işaret eder. Bu sessiz lisanın güzel
sanatların geliştiği tüm Avrupa ülkelerinin ortak dili olduğunu belirtir. Şarklıların ise notanın değerini
bilmediği müziklerini hafızaya alarak belleklerinde sakladıklarını anlatır. Ona göre Şark musikisini
öğrenmedeki güçlüğü ana nedeni öğretim yöntemleri değil notasızlıktır (66). Nitekim Kantemir’in
eserini yazması için motivasyon sağlayan gerekçe de buydu. Kantemir, yaşadığı dönemde müziğin
yalnızca icra edilmesi ve bunun nazari yanına önem vermeyen icracılar yüzünden teorinin ihmal
edildiğinden bahsetmekteydi. “Kantemiroğlu edvârı sadece on yedinci ve on sekizinci yüzyıllara
ait bir saz eserleri koleksiyonundan ibaret değildir. Yalnızca bir müzik teorisi kitabı, bir edvâr da
değildir. Repertuvar kısmı hem nota icadının ve teori inşasının sonucu hem de teorinin kaleme
alınmasının müsebbibidir. Edvâr bir müzik külliyatı üzerinde yükselir, bu külliyat da edvârda vaz
edilen ilkelere göre kaleme alınır ve icra edilir.” (Behar, 2017: 47-48).
17. yüzyılın Batı kaynaklı analitik düşüncesini icra ve kuram ilişkisi üzerinden Osmanlı
müzik dünyasına taşıyan Kantemiroğlu ve onun öncesinde Ali Ufki’nin fikirleri geleneksel müzik
düşünürleriyle birleşmeye başlamış ‘perdeye dayalı bir sınıflandırma’ anlayışı kuram dünyasına
hâkim olmuştur. 17. yüzyıla ait nota kaynaklarını inceleyen Güray (2012) genel ezgi yapılarının
birbiriyle örtüşen bazı sonuçlara ulaşmıştır. Ali Ufki’den ve Kantemiroğlu’ndan ezgi örneklerinde
yanaşık seslerin yanında atlamalı seslerin de ezgi oluşumunda rol aldığına değinmiştir. Edvâr’da
ilgi görmüş ve üzerinde çalışılmıştır. Farklı araştırmacılar ve yayınlar metnin çözümlenmesi ve kuramsal
olarak anlaşılmasında yeni bakış açıları getirmiştir. Bu hususta son yıllardaki modern çalışmaları tanıtan bir
yazı olarak bkz. (O’Connell, 2005: 235-239). Ayrıca Kantemir’in ve edvârının dönemi içerisindeki özgünlüğü
ve kavramsal çerçevedeki anlamsal özelliklerinin tartışıldığı bir çalışma için bkz. (Beşiroğlu, 2015: 219-230).
17 Edvâr, Yalçın Tura (2001) tarafından günümüz harfleriyle Türkçeye kazandırılmıştır. Eserdeki repertuvarın
notasyonuna dayalı bir yayın da Owen Wright (2000) tarafından yapılmıştır.

18 Kantemir’in çalışması Fonton ve Toderini gibi Avrupalı ziyaretçiler ve yerel Rum müzisyenler arasında daha
fazla kabul görmüştür. 19. yüzyılda Kantemir risalesinin iki kopyası, nota mecmuası olmaksızın hazırlanmıştı.
Feldman’ın belirttiği gibi bu kopyalarda daha sonra risalenin büyük kısmını intihal edecek olan Haşim Bey’in
(1864) devraldığı geçki konusunda ilave yorumlar bulunuyordu. Osmanlı müziği üzerine yazılmış Rumca
yazılarda Kantemir’in Bursalı Kiltsanides tarafından 1881’de Yunancaya çevrilmiş çalışmasının büyük etkisi
vardı.
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geçen Hüseyni makamının dügâh ve hüseyni etrafında oluşan çekirdeklerin organizasyonlarının
oluşumundaki tarifiyle “Kantemiroğlu’nun eseri gelenekle doğrudan ilişki kurma kaygısı taşımayan,
işlevsel ve analitik bir anlatım yolu benimsemektedir.” Ayrıca “Kantemir tariflerinde en kısa ve etkili
yoldan makamları tarif etmeye çalışmış ve bunu sadece perdelere ve perdeler arası ilişkilere,
yani seyire dayalı olarak gerçekleştirmiştir. Aslında 15. yüzyılın devir temelli kuramından, 17.
yüzyılın perde temelli kuramına geçişinin sebepleri de bu anlayış değişikliğinde aranmalıdır (122).
Kantemiroğlu’nun kuramının açıklanmasında ustalıkla çaldığı sazın büyük bir önemi vardır. Ona
göre (2001) “bildiğimiz yahut gördüğümüz sazların en mükemmeli tanbur denen sazdır. İnsan
nefesinden meydana gelen sesleri ve nağmeleri tamamen ve kusursuz olarak gerçekleştirebilir”
(2). Mûsikîyi Harflerle Tesbît ve İcra İlminin Kitabı’nın bu başlığı daha önce söylenmemişin eskiden
denmemişin ortaya konmasında geçiş sürecine işaret eder. İcranın yazılmaya başlaması ve iyi bir
tanbur icracısının kuramsal zeminde açıklamalar yapması müziğin kendini yenilemeye başladığının
da bir göstergesidir. “…bir makamda bestelenmiş bir eserin (o makamın bulunduğu perdeden) dört
perde yukarıda veya aşağıda çalınmasına, şedd denir. Bu tür şeddi, sadece, saz çalanlar bilir ve
yaparlar; insan sesinden okuyucunun nefesinden, bu şedd belli olmaz, anlaşılmaz” (Kantemiroğlu,
2001: 98). İcracıyı ayrıcalıklı bir konuma getiren Kantemiroğlu onun uzmanlık alanına işaret ederek
hanendeden veya teorisyenden bu şekilde icracıyı farklı kılar. “İlm-i nazarî”nin soyut varsayımlarına
karşı “ilm-i amelî”nin ilkelerini, nota sistemini kuramsal bir düzeye çıkarttığını belirten PopescuJudetz’in (2007) Kantemiroğlu’nun yaklaşımına getirdiği özgün bakış çok önemlidir.
Farabi ile Safiyüddin’in önünde saygı ile eğilip onların üstatlığına sığınmaz, eski kuramla yeni
kuramı birbirine karşıt iki kuram olarak karşı karşıya getirir. Eski ile yeniyi çoğu kez semantik
karşıtlıklar ekseni üzerinde karşılaştırır. Yeni söylem ilişkileri üreten bir yazar olmakla birlikte,
öncülerinkiyle aynı kitaba imzasını artık atmayan, yazdığı eserin tek yazarı, bağımsız bir
düşünürdür. Bu yeni tavır musiki çevrelerine musiki düşüncesinde Ortaçağın, bu çağla birlikte
temsilcilik söylemi döneminin de kapandığı ve musiki kuramı alanında yeni bir düzen kurulması
gerektiği işaretini veriyordu. Kantemiroğlu kuramını musikide harf notasının uygulanması,
dizilerin yeni bir sistem içinde sınıflandırılması, musiki uygulamasında kullanılan ezgi seyirlerinin
icrada uyulan kurallarla birlikte tanımlanması temeline oturtmuştu (82).

Kantemiroğlu, artık geleneksel kurama karşı çıkan özgün bir yaklaşımı benimser. “Eski
kuram”a karşı “yeni kuram” yani kavl-i cedid ve kavl-i kadîm karşılaştırması yeni yerini alır.
Görüşlerini sık sık “bizim edvârımızda”, “daha önce de söylediğimiz gibi”, “yukarıda anlattığımız
şekilde” “hükümlerin icrasını bildireceğiz” şeklindeki ifadelerle belirterek bir yandan kişisel
imzasının vurgularına gönderme yapar bir yandan da geleceğe miras kalacağını bildiği eserinin
aktarımla yeniden müdahale edilebileceğinin de samimiyetini ifade eder. “Biz de kusur kalanı,
dileriz ki, bizden sonra gelenler düzeltip tamamlasınlar” (13). Bu bağlamda eski edvâr kitaplarının
geçerliliğin kalmadığı ileri sürerken Cem Behar’a göre “her ne kadar müzik İstanbul toplumunda
çok geniş kitlelerce fiilen icra edilmekte de olsa bu kadim müzik bilgisinin ve teorisinin ihmâl edilip
neredeyse tamamen unutulduğunu öne sürer ve yazdığı bu kitapla hem musiki ilmini yenileyeceğini
hem de herkesçe kolayca anlaşılmasını sağlayacağını iddia eder. Özetle, bilinçli olarak müzikte
radikal, reformcu, tekil ve yenilikçi bir duruş sergiler Kantemiroğlu (Behar, 2017: 12).
Sonuç
Kantemiroğlu’nun içine doğduğu “17. yüzyıl başları daha ileri bir dünyanın eşiğidir. Yalnız
müzikte değil her alanda, araştırmalar, girişimler, serüvenler çağıdır. Ortaçağın karanlıkları artık
dağılmıştır.” Örneğin Batı Avrupa’da “…çalgı yapımında ilerlemeler olmuştur; çalgı müziği ses
müziğinin yerini almaya başlamış ve bunun sonucunda çalgı müziği biçimleri ortaya çıkmıştır;
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oda müziği yaygınlaşmıştır; virtüoz çalgıcı ve şarkıcılar, Avrupa’nın müzik hayatının önemli
kişileri olmaya başlamışlardır” (Mimaroğlu, 2012: 37). Kantemiroğlu’nun sistemleştirdiği kuramsal
yaklaşımı “musiki icrasının temellerinden çıkan, tamamıyla pragmatik bir yaklaşımdır; musikiyi
evrendeki bir düzenin parçası olarak açıklayan ortaçağ filozoflarının idealist görüşüne ters düşer”
(Popescu-Judetz, 2000: 49). Son sözü yine Kantemir edvârında söylüyor: “Bu ilmin tatbikatında
başarılı olmak istersen iyi bilenden dinleyip öğrenmelisin ve bellemelisin. Sadece okumakla bu
yeteneği olgunlaştırmak epeyi güçtür.” Ve Kantemir devam ediyor “daha önce de söylediğimiz
gibi, mûsikî ilmi, bir bakıma, sonsuz bir ilimdir. Fakat insanın, fikrinin incelikleri ve aklının kuvveti
ile gücü yettiği kadar, düşünmeye çalışması hem câizdir hem de dilediğine erişebilmesi için şarttır
(Kantemiroğlu, 2001: 32-33). Kantemiroğlu, “müzik kuramına alışılmıştan çok farklı yaklaşıyor ve
özellikle Safiyüddin’den sonra yaygınlaşan, dörtlü ve beşli bileşimlerinden oluşan fakat başlangıcı
ve bitim yeri pek belli olmayan dizileri, bunların, sistemdeki on yedi basamağa göçürmelerini
anlatmak yerine, makamları, perdelere göre sınıflandırıp başlangıcı, gezinme alanı, basamakları,
genişlemeleri ve son durakları belirtilen ezgi hareketleri şeklinde tanımlama, seyirlerini bildirme
yolunu seçiyor.” Tedkîk ü Tahkîk [inceleme ve Gerçeği Araştırma] adlı eserin sahibi Mevlevî Şeyhi,
neyzen Abdülbâkî Nâsır Dede de Kantemiroğlu’nun yüz yıl önce söylediklerine katkı sağlayacak
şekilde şu ifadeleri kullanmaktadır: “Her ne kadar, ülkemizde, bu ilmin teorisini bilen bilgin varsa
da, bunlar çok zor bulunan, hatta hemen hiç bulunmayan cinsten kişiler olduğundan, ben de,
istek okulunda, yitik öğretmenden ders okumaya ve elimden geldiğince bir şeyler öğrenmeye
çalışıyordum” (2006: 14-15). Gerek Kantemir gerekse sonraki kuramcıların yazılı olmayan bu ses
ilmini ve köklü bir sanatı aktarmadaki rolleri Osmanlı modern öncesi dönemini ve geçiş süreçlerini
tahlil açısından büyük önem taşımaktadır.
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FARKLI YÜZYILLARDA BESTELENEN 10 ESER ÜZERİNDEN DÜGÂH
MAKAMININ İNCELENMESİ
Şirin KARADENİZ GÜNEY1
N. Yeşim ALTINEL ÇOBAN2

Abstract
This study, which will examine 10 compositions composed in different forms in different
centuries, is of great importance for the understanding the Dügâh Makam. There are still
different views about the Dügâh Makam among contemporary theorists and performers.
The compositions of the important composers of their period, which are especially selected
chronologically, are the most important guides to guide us in this context.
In our study, in addition to the theoretical analysis of the compositions composed
in different forms, the analyzes will also be evaluated comparatively by considering the
theoretical approaches written in the periods they were composed.
The data obtained will be presented in tables and graphs in order to be more
comprehensible. Thus, the development, change, etc. characteristics of Dügâh Makam
throughout the history, will be tried to be determined.
1.Giriş
Günümüzde az icra edilen makamlardan biri olan Dügâh Makamı hakkında yapılan bu çalışmada,
Türk Musikisinin mihenk taşı olarak kabul edilen 5 farklı yüzyılda yaşamış 10 bestekârın 10
eseri makamsal açıdan analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde sözlü eserlerin meyan bölümleri,
saz eserlerinde ise 2. haneden sonrası makamın karakteristik yapısının dışında bestelenmiş
olabileceği gerekçesiyle değerlendirme dışında tutulmuştur. Günümüz teorisyen ve icracılarının
Dügâh makamı hakkında iki ayrı görüşü savundukları bilinmektedir:
● Dügâh perdesi üzerinde segâh çeşnisi
● Dügâh perdesi üzerinde hicaz çeşnisi
Bu anlamda yaptığımız çalışmada seçilen eserlerin özellikle makamın ana yapısını
teşkil eden dügâh perdesinde kullanılmış olan çeşnilerin tespiti ve kullanım sıklığı neticesinde
elde edilecek sonuçlar ile tarihsel süreçte kaleme alınan teorik kaynaklarda makamın ne şekilde
anlatıldığı da göz önünde bulundurularak, makamın ana yapısı ve karakteri hakkında sonuçlar
tümevarım ve karşılaştırmalı müzikal analiz yöntemi ile gözler önüne serilmeye çalışılacaktır.
16. yüzyıldan Gazi Giray Han, 17. yüzyıldan Hafız Post, Itri ve Şeyhülislam Esad Efendi,
18. yüzyıldan Tab’i Mustafa Efendi, Hamparsum Limonciyan, Şakir Ağa ve Dellâlzâde İsmail
Efendi, 19. yüzyıldan Hacı Faik Bey ve 20. yüzyıldan Alaeddin Yavaşça besteleri analiz edilmek
için seçilen bestekârlardır. Araştırmanın ana kaynağı olan incelenen eserlerin notaları belirli bir
1 Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Kompozisyon Bölümü

2 Öğr. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Kompozisyon Bölümü
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edisyona tabi olmadan seçilmiştir. Yapılan analize örnek olması adına Ekler bölümünde bir eserin
analizi yapılmış halini içeren notasına yer verilmiştir.
2. Farklı Yüzyıllarda Bestelenen 10 Dügâh Eserin İncelenmesi
Bu bölümde 5 farklı yüzyılda yaşamış 10 bestecinin Dügâh makamında bestelediği eserlerin
analizi, analizler neticesinde elde edilen sonuçların tablo ve grafikler halinde sunumunun yanı sıra
söz konusu yüzyılda kaleme alınan yazılı kaynaklarda Dügâh makamının ne şekilde anlatıldığı ele
alınacaktır.
2.1. 16. yüzyıl
Gazi Giray Han tarafından Çifte Düyek usulünde bestelenen peşrev 4 hane 1 mülazimedir. Bu
çalışmada yalnızca 1. ve 2. hanelerinin makamsal analizi yapılarak tespit edilen çeşniler daha
rahat anlaşılabilir olması adına tablo ve grafik halinde hazırlanmıştır. Yapılan analiz neticesinde
Gazi Giray Han’ın kullandığı çeşniler ve kullanım sıklıkları aşağıdaki tablo ve grafikten net bir
şekilde görülebilmektedir (bkz: Tablo 2.1, bkz:Şekil 2.1) Tablo ve grafikten de anlaşılacağı üzere
Dügâhta sabâ çeşnisi bu eserde en çok kullanılan çeşnidir.
Tablo 2.1: Gazi Giray Han Dügâh Peşrev Çeşni Dağılımı
Çeşni

Kullanım Adedi

Dügâhta sabâ

6

Çargâhta hicaz

3

Segâhta segâh

2

Dügâhta uşşak

2

Yegâhta nikriz

2

Irakta müstear

1

Şekil 2.1: Gazi Giray Han Dügâh Peşrev Çeşni Dağılım Grafiği
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Şekil 2.2: Dügâh Mevlevi Ayini (Karadeniz,Konan: 2014:39)
Gazi Giray Han’ın bestelediği peşrev ile tam olarak ne zaman ve kim tarafından
bestelendiği bilinmeyen Beste-i Kadim olarak adlandırılan ve uzmanlarca 15-16. yüzyıllarda
bestelendiği düşünülen Dügâh Mevlevi ayinin Birinci Selamının ilk bölümünü karşılaştırdığımızda
dönemsel olarak söylenecek tek ortak yapının Dügâh perdesi üzerindeki uşşak çeşnisi olduğu
görülmektedir. Bununla beraber 15. yüzyıl Anadolu Edvar yazarlarının Dügâh makamından şube
olarak (Karadeniz, Konan: 2014:38) bahsetmesi nedeniyle makamı bu dönemdeki makam anlayışı
ile mukayese edecek başka bir veri yoktur.
2.2. 17. yüzyıl
Hafız Post’un Sakil usulünde bestelediği “Cânâ Kamer-i Tâl’ Atın Heman Dırahşân Görünür”
isimli Dügâh bestenin 1. mısra ve terennüm sonuna kadar yapılan analizde tespit edilen çeşniler
ve kullanım sıklıkları aşağıdaki tablo ve grafikte verilmiştir (bkz: Tablo 2.2, Şekil 2.3). Analiz
neticesinde Dügâhta sabânın en çok kullanılan çeşni olduğu görülmüştür.
Tablo 2.2: Hafız Post “Cânâ Kamer-i Tâl’ Atın Heman Dırahşân Görünür” Çeşni Dağılımı
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Çeşni

Kullanım Adedi

Dügâhta sabâ

6

Dügâhta segâh

3

Dügâhta uşşak

3

Dügâhta hicaz

3

Çargâhta hicaz

2

Dügâhta hüseyni

1

Rastta rast

1

Segâhta eksik segâh

1

Nevada buselik

1
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Şekil 2.3: Hafız Post “Cânâ Kamer-i Tâl’ Atın Heman Dırahşân Görünür” Çeşni Dağılım Grafiği
“Gedâmız Şâhâ Baş Eğmez” isimli Hafif usulünde Itri tarafından bestelenen eserin 1. mısra
ve terennüm sonuna kadar yapılan makam analizinde bulunan çeşniler ve kullanım adetlerinden
anlaşılacağı üzere Dügâhta sabâ bu eserde de en çok kullanılan çeşni olarak karşımıza çıkmaktadır
(Bkz: Tablo 2.3), Şekil 2.4).
Tablo 2.3: Itri “Gedâmız Şâhâ Baş Eğmez” Çeşni Dağılımı
Çeşni

Kullanım Adedi

Dügâhta sabâ

4

Dügâhta segâh

3

Dügâhta uşşak

2

Rastta nikriz

2

Dügâhta hicaz

2

Nevada buselik

1

Çargâhta hicaz

1

Buselikte nişâbur

1
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Şekil 2.4: Itri “Gedâmız Şâhâ Baş Eğmez” Çeşni Dağılım Grafiği

Şekil 2.5: Ahi Çelebi (Karadeniz, Konan, 2014:39)
17. yüzyılda Ahi Çelebi tarafından kaleme alınan Dügâh tarifine bakıldığında ise Dügâhta
uşşak çeşnisini görmekteyiz (Karadeniz, Konan, 2014:39).17. yüzyılın iki önemli bestecisi tarafından
bestelenen iki eserin analizi sonucunda iki eserde de Dügâhta sabâ ve uşşak çeşnilerinin sıklıkla
kullanıldığı bununla beraber eserlerin ikisinde de benzer çeşnilerin tercih edildiği görülmektedir.
Söz konusu eserlerin analizi ve teorik anlatımın neticesinde 17. yüzyılda Dügâh Makamının
kullanımında ortak bir anlayış olduğu açık bir biçimde görülmektedir.
2.3. 18. yüzyıl
Şeyh’ül-İslam Esad Efendi tarafından bestelenen “Der Yemeni Pişi Meni” isimli Dügâh Nakış Yürük
Semai’nin 1., 2. mısraları ve terennüm bölümlerinin makamsal analizi sonucunda tespit edilen
çeşniler ve kullanım sıklıkları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir (bkz: Tablo 2.3, Şekil 2.6).
Tablo 2.3: Şeyh’ül -İslam Esad Efendi “Der Yemeni Pişi Meni” Çeşni Dağılımı
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Çeşni

Kullanım Adedi

Dügâhta sabâ

8

Dügâhta uşşak

7

Rastta rast

7

Çargâhta hicaz

6

Dügâhta segâh

3
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Şekil 2.6: Şeyh’ül -İslam Esad Efendi “Der Yemeni Pişi Meni” Çeşni Dağılım Grafiği
Hamparsum Limonciyan tarafından Çenber usulünde bestelenen “Gâh Anup Gamzen
Senin Feryâd ü Efgân Eylerim” isimli Dügâh Bestenin 1.mısra ve terennümünün makamsal analizi
yapılmış, yine Dügâhta sabâ çeşnisinin sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir (bkz: Tablo 2.4, Şekil
2.7)
Tablo 2.4: Hamparsum Limonciyan “Gâh Anup Gamzen Senin Feryâd ü Efgân Eylerim” Çeşni
Dağılımı
Çeşni

Kullanım Adedi

Dügâhta sabâ

12

Çargâhta hicaz

8

Dügâhta uşşak

3

Dügâhta segâh

3

Rastta rast

3

Dügâhta buselik

1

Şekil 2.7: Hamparsum Limonciyan “Gâh Anup Gamzen Senin Feryâd ü Efgân Eylerim” Çeşni
Dağılım Grafiği
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18. yüzyılda bestelenen “Ne Yamandır Dil-i Bî-Çâreye Olsa Müşteri” isimli Aksak usulündeki
Dügâh Şarkıda meyan bölümü harici yapılan analizde Şakir Ağa’nın en çok Dügâhta sabâ çeşnisini
kullandığı görülmüştür (bkz:Tablo 2.5, Şekil 2.8).
Tablo 2.5: Şakir Ağa “Ne Yamandır Dil-i Bî-Çâreye Olsa Müşteri” Çeşni Dağılımı
Çeşni

Kullanım Adedi

Dügâhta sabâ

14

Nevada buselik

2

Çargâhta çargâh

2

Dügâhta segâh

1

Rastta rast

1

Çargâhta hicaz

1

Şekil 2.8: Şakir Ağa “Ne Yamandır Dil-i Bî-Çâreye Olsa Müşteri”Çeşni Dağılım Grafiği
Bu yüzyılda bestelenen bir diğer Dügâh Beste Tab’i Mustafa Efendi’nin Devr-i Kebir
usulündeki “Berk-i Gül Ey Gonca–Fem Sen Gibi Ter-Damen Midir ”isimli eserde en çok Dügâhta
segâh çeşnisini kullandığı görülmektedir (bkz: Tablo 2.6, Şekil 2.9). Bu eserdeki Dügâhtaki segâh
çeşnisinin kullanım sıklığı oldukça dikkat çekicidir.
Tablo 2.6: Tab’i Mustafa Efendi “ Berk-i Gül Ey Gonca –Fem Sen Gibi Ter-Damen Midir ” Çeşni
Dağılımı
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Çeşni

Kullanım Adedi

Dügâhta segâh

22

Hüseyniaşiranda hicaz

2

Dügâhta sabâ

1

Çargâhta hicaz

1
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Şekil 2.9: Tab’i Mustafa Efendi “Berk-i Gül Ey Gonca –Fem Sen Gibi Ter-Damen Midir” Çeşni
Dağılım Grafiği

Şekil 2.10: Kantemiroğlu Dügâh Tarifi (Karadeniz-Konan: 2014, 41)
Kantemiroğlu 18. yüzyılda kaleme aldığı edvarında Dügâh Makamını yukarıdaki şekilde
görüleceği üzere Uşşak- Hüseyni Makamı dizisi şeklinde tarif etmektedir (Tura:2001, 50) (Bkz:
Şekil 2.10).

Şekil 2.11: Hızır Ağa Dügâh Tarifi (Karadeniz-Konan: 2014, 42)
Hızır Ağa Dügâh Makamını yukarıdaki şekilden (bkz: Şekil 2.11) de rahatlıkla anlaşılacağı
gibi uşşak-hüseyni çeşnisi şeklinde tarif etmiştir (Kutluğ: 2000, 89)

Şekil 2.11: Abdülbâki Nasır Dede Dügâh Tarifi (Karadeniz-Konan: 2014, 43)
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Abdülbâki Nasır Dede’nin Tedkik ü Tâhkik isimli eserinde Dügâh makamının dönemin
teorisyenlerinden daha geniş bir anlatımla ve bugünkü kullanımına yakın bir şekilde tarif ettiği
görülmektedir (Tura: 2009, 53) (bkz: Şekil:2.11).
18. yüzyılda Dügâh makamında eser besteleyen dört bestekarın eserlerinin analizi
neticesinde Dügâhta segâh, sabâ ve uşşak çeşnilerinin sıklıkla tercih edildiği görülmektedir. Bu
yüzyılın önemli bestekar ve teorisyeni Kantemiroğlu Dügâh makamını bugünkü Uşşak makamı
gibi tarif ettiği görülmektedir (Karadeniz, Konan, 2014: 40-41) Nitekim geçmiş dönemlerde Uşşak
makamının Dügâh makamı olduğu yönünde görüşler mevcuttur ki ilk dönem eserler incelendiğinde
günümüz Uşşak makamı anlayışında oldukları görülmektedir. Bu yüzyılda Dügâh makamı
hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak mümkündür. Musahib-i Şehriyari Hızır Ağa’nın tarif ettiği
diziye bakıldığında dügâhta uşşaklı, sabâlı seyrettikten sonra nim zirgüle perdesi yedeniyle karar
ettiğini görmekteyiz. Eserleri incelediğimiz zaman 16. yüzyılda incelediğimiz Gazi Giray Han’ın
peşrevi bu tanıma uymaktadır. Yine dönemin önemli bir kaynağında Abdülbaki Nasır Dede’nin
tarifinde de dügâhta sabâ ve uşşaklı dizinin ardından nim zirgüle perdesi ile karar veren bir makam
olduğu görüşüyor. Hızır Ağa ve Nasır Dede’nin tarifi ile incelediğimiz bazı eserlerin sabâ-uşşak
çeşnisi ardından nim zirgüle perdesi ile karar vermesi örtüşmekle beraber aynı dönemde yaşayan
Kantemiroğlu’nun tarifi ile yine incelenen eserlerin bir bölümünün sadece uşşak temelli olduğu
görülmektedir.
2.4. 19. yüzyıl
Dügâh Şarkı Dellâlzâde İsmail Efendi’nin “Bilmiyorum Ne Oldu Bu Dem Ey Gönül” isimli Yürük
Semai usulündeki eseri incelendiğinde bir önceki yüzyılda olduğu gibi en çok Dügâhta segâh ve
sabâ çeşnilerini kullandığı görülmüştür (bkz: Tablo 2.7, Şekil 2.12).
Tablo 2.7: Dellâlzâde İsmail Efendi “Bilmiyorum Ne Oldu Bu Dem Ey Gönül” Çeşni Dağılımı
Çeşni

Kullanım Adedi

Dügâhta segâh

4

Dügâhta sabâ

4

Çargâhta hicaz

2

Hüseynide uşşak

1

Şekil 2.12: Dellâlzâde İsmail Efendi “Bilmiyorum Ne Oldu Bu Dem Ey Gönül” Çeşni Dağılım
Grafiği

114

2019 VOLUME 18/19
Türk müziği külliyatının şüphesiz en önemli eserleri arasında yer alan Hacı Faik Bey’in
Dügâh Kâr’ı makamsal olarak analiz edildiğinde oldukça çeşitli bir çeşni yelpazesine sahip olduğu
görülmektedir. Dügâh makamını en güzel öğreten eserlerden biri olan bu eserde en sık kullanılan
çeşninin Dügâhta sabâ hemen ardından ise Dügâhta segâh olduğu tespit edilmiştir (Bkz: Tablo
2.8, Şekil 2.13).
Tablo 2.8: Hacı Fâik Bey “Dügâh Kâr” Çeşni Dağılımı
Çeşni

Kullanım Adedi

Dügâhta sabâ

28

Dügâhta segâh

21

Dügâhta hicaz

8

Çargâhta hicaz

5

Nevada buselik

4

Dügâhta uşşak

3

Hüseynide uşşak

2

Hüseynide kürdi

2

Hüseynîaşiranda hicaz

2

Rastta nikriz

1

Çargâhta çargâh

1

Nevada rast

1

Şekil 2.13: Hacı Faik Bey “ Dügâh Kâr ”Çeşni Dağılım Grafiği
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Şekil 2.14: Hâşim Bey Dügâh Tarifi (Karadeniz, Konan:2014, 44)
19. yüzyılın önemli isimlerinden Hâşim Bey mecmuasında Dügâh makamını “İptida Segah,
Çargah, Uzzal (re bakiye bemol) ile Saba çeşnisi gibi agaz idip, badehu Zirgüle ile Dügah’ın bir
iki defa icra ederek ister bu üslup üzere, Uzzal perdesi ile Hüseyni’ye çıkıp yine bu minval üzere
inerek Zirgüle ve Dügah’ta kalır” (Tırışkan 2000: 25) (Bkz: Şekil 2.14). 19. yüzyılda bestelenen
eserlerin analizinden elde ettiğimiz sonuçlara göre bu yüzyılda Dügâhta segâh ve Dügâhta sabâ
çeşnileri sıklıkla kullanılmıştır. İncelediğimiz iki eserin birbirine benzer anlayışta bestelendiği
görülmektedir. Yine bu yüzyılın önemli kaynaklarından Haşim Bey mecmuasında Dügâhı sabâ
çeşnisinin ardından nim zirgüle perdesi ile karar veren bir dizi şeklinde anlatmaktadır. Tıpkı 18.
yüzyılda Abdülbaki Nasır Dede ve Hızır Ağa’da olduğu gibi.
2.5. 20. yüzyıl
Son dönemin yetiştirdiği geleneğin son temsilcisi olarak kabul edilen hanende ve bestekar
Alaeddin Yavaşça’nın Dügâh peşrevinin 1., 2. haneleri ve mülazimesi incelendiğinde Yavaşça’nın
geleneği takip ettiği ve bu anlayışla eserini bestelediği görülmüştür. Dügah perdesi üzerinde
segâh çeşnisini sıklıkla kullanan Yavaşça uşşak ve sabâ çeşnilerini de eserinde kullanmıştır (Bkz:
Tablo 2.9, Şekil 2.15).
Tablo 2.9: Alaeddin Yavaşça “Dügâh Peşrev” Çeşni Dağılımı
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Çeşni

Kullanım Adedi

Dügâhta segâh

7

Çargâhta çargâh

6

Çargâhta hicaz

4

Nevada buselik

4

Dügâhta sabâ

3

Dügâhta uşşak

2

Hüseynide uşşak

2

Hüseynîaşiranda hicaz

1

Rastta rast

1
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Şekil 2.15: Alaeddin Yavaşça “Dügâh Peşrev” Çeşni Dağılım Grafiği

Şekil 2.16: Rauf Yekta Bey Dügâh Tarifi (Karadeniz, Konan:2014, 45)
20. yüzyılın önemli isimlerinden müzikolog Rauf Yekta Bey birebir Dügâh Makamı tanımına
yer vermese de, Darülelhan neşriyatında yaptığı analizlerde Dügâh Makamının karakteristik
özellikleri ile ilgili aktardığı görüşlere istinaden hazırlanan şekil 2.16’da rahatlıkla görülebilecek
tarifi, incelenen tüm eserleri kapsayan bir tanımlamadır.
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Şekil 2.17: Günümüzde Yaygın Kullanılan Dügâh Tarifi (Özkan:1990, 347)
Günümüzde sıklıkla makam öğretiminde tercih edilen kaynağın yazarı İsmail Hakkı
Özkan’ın aktardığına göre Hüseyin Sadeddin Arel’in Dügâh makamı anlayışı yukarıda şekil
2.17’de görüleceği gibidir. Ancak yukarıdaki dizileri tümüyle içeren bir esere incelenen 10 eserin
analizinde rastlanmamıştır.
3.Sonuç
Farklı yüzyıllarda dönemin en önemli bestekârları tarafından Dügâh makamında bestelenen 10
eserin makamsal analizi neticesinde, elde ettiğimiz veriler ile yine eserlerin bestelendiği dönemlerde
kaleme alınan teorik kaynakların işaret ettiği Dügâh anlayışına bakıldığında 16. yüzyıldan itibaren
Saba seyrinin ardından nim zirgüleli yedenle Dügâh perdesinde karar veren bir yapı görmekteyiz.
Bununla birlikte, incelenen 10 eser içerisinde Dügâh perdesinde kullanılan hicaz çeşnisini sadece
17. ve 19. yüzyıllarda toplam üç eserde görmekteyiz. Buna karşılık, Dügâhtaki segâh çeşnisini 17.
yüzyıldan itibaren incelenen tüm eserlerde yüksek oranda kullanıldığını görmekteyiz. Günümüz
icracı ve teorisyenlerinin Dügâh makamının yapısında bulunan Dügâh üzerindeki çeşninin segâhlı
mı hicazlı mı olduğuna dair iki ayrı görüşü savunduklarını belirtmiştik. Bu anlamda yapılan eser
incelemeleri neticesinde elde edilen veriler aşağıdaki gibidir.
Tablo 2.10: Dügâh perdesi üzerinde segâh ve hicaz çeşnilerinin dağılımı
Dügâhta segâh

64

Dügâhta hicaz

13

Kültürel mirasımızın önemli unsurları olan bu müzikal ve teorik eserlerden elde edilen
sonuçlar ışığında ortaya çıkan net tablo ile bu iki farklı görüş hakkındaki tartışmalara bir nokta
koymak mümkündür.
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AN INTERPRETATION OF HITTITE RITUALS AS A MEANS OF ‘MUSICKING’
Günay KOÇHAN FLOWER1

Abstract
Reading the musical activities of the past civilizations can be a way of reaffirmation of
the common cultural beliefs of the time of the reading subjects, that is, the researchers’
ideology plays an important role in writing, and interpreting the past. In this paper, I offered
to reinterpret some written documents about the role of music in Ancient Hittite Civilization,
by referring to the insights presented by Christopher Small, in his influential book called
Musicking:   The Meanings of Performing and Listening. As an alternative point of view
towards ancient musical cultures, applying Small’s musicking concept could be quite useful
to rethink, and ask further questions about the past.
Introduction
Christopher Small defines the term “musicking” as “the present participle or the gerund of the
verb to music”, and he explains that “to music is to take a part, in any capacity, in a musical
performance, whether by performing, by listening, by rehearsing or practicing, by providing
material for performance (what is called composing), or by dancing” (1998: 9). I inferred from
the quotation above, by treating music as a verb, Small emphasizes that music is not a stable
entity but it is an activity by which people encounter, and create meanings and relationships.
Throughout his book, Small questions the performance and listening practices of “notated music
of Western cultural elites”, which is a definition by Parncutt I found quite useful to describe the
issue at hand, unbiasedly (Parncutt, 2007:4). This book is a criticism of the way Western art
music affects our perception of other musical traditions and our understanding of what music is.
I think the dominance of Western ideas of music affects not only our conception of the musics in
the contemporary world, but also the way we perceive the past musical practices and traditions,
namely the ones of ancient cultures.
One of the first questions I am often asked is how it is possible to investigate ancient
musics if there is not any written notation or sound recording. Well, because music is not only
sound, we do not need to see written notation to understand the whole activity; although it is
important, sound is just “a part” of any musical activity. Additionally, written notation is just a
poor representation of the sound itself. The limits of existing notation systems to represent music
thoroughly have already been demonstrated. Therefore, if music is not just a written composition
or just a sound, but also an activity, then we can find its evidence in the archaeological records in
the same way we can find the evidence of any other human activities.
It is common to evaluate an ancient culture with the mainstream ideas in our modern world,
but how different would our modern view of Hittite Civilization be if the Hittite language had been
deciphered three hundred years ago by Chinese philologists, rather than one hundred years ago
by Europeans. This might seem to be a question of historical relativism, and I do not intend to try
1 PhD Candidate at ITU Social Sciences Institute, Advanced Studies in Music Department (MIAM).
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to get an answer to this. However, what I want to say is that we have a strong tendency to evaluate
the ancient world depending on dominant contemporary concepts and ways of thinking. And
because it is impossible to view any phenomenon without the influence of a personal perspective,
it is important that we analyze the perspective we adopt, and question what we see as natural.
When I was searching for the music in Hittite culture, I noticed that the way the archaeologists
look for the musical evidence is mainly determined by Western art music practices. For instance,
the lack of written notation is emphasized and it has conventionally been interpreted as a lack
of music theory studies in Hittite culture, however, we now have evidence of music theory texts
in Mesopotamian civilizations (e.g. Kilmer et. al., 1976). Hittite civilization was a technologically
advanced civilization in its own time and Hittites knew how to write, however, they did not have a
written musical system. And although they were widely influenced by Mesopotamian cultures, the
Hittites had a unique culture. They used oral transmission to keep their musical traditions alive
through one thousand years. So, their music theory was hidden in their oral tradition, like in many
cultures in today’s world.
Hittitologists and philologists, who deciphered the Hittite ritual texts, look for the words
like “musician” (professional), “musical instrument”, “song”, “chorus”, “music” and so on, when
they try to identify the Hittite words. All of these words represent Western phenomena. Maybe it
is just too time consuming to look for a word like “music” or any particular word which refers to a
“musician” in any ancient culture’s texts. Did Hittites have to separate the performers from the rest
of the society?; as Small points out, that is the case in Western art music (1998:64-74). Questions
like this have led me to try to see the musical activities of the Hittites from a different perspective.
Nevertheless, as I must rely on the English translations of the Hittite texts, I have to trust what the
philologists have written about the Hittite rituals.
I want to clarify that archaeological and written documents about musical practices in Hittite
Culture are quite limited and they are mainly in official character. That is, we can only reach the
evidence of music making in the religious life of the administrating class of the Hittite state. These
documents were excavated in the temple libraries of the Hittite capital city Khattusha (modern
Boğazköy, in the province of Çorum, in Turkey) and they deal specifically with the festivals, daily
rituals, and cultic ceremonies. Thus, they mainly provide us with evidence of the music making
practices that were part of religious activities.
In this paper, I will begin with an overview of previous research on music of the Hittite
civilization in order to see the limits and the quality of the documents about the subject. Then,
in order to understand the main purposes of the rituals, I will discuss the relationship between
people and gods according to the religious beliefs of the Hittites. Next, I will briefly examine the
festivals and rituals. Finally, I will summarize some of the main Hittite festivals and reach a short
conclusion.
Previous Research on Music in Hittite Civilization
Thorough studies of music and musical instruments of the Hittites have only started fairly late,
namely in the 2000s, and the quantity of the studies is still quite limited. Monika Schuol’s
comprehensive study was the only monumental book about all aspects of the Hittite cult music in
the early 2000s (2004), more recent comprehensive academic studies, which are directly about
the music culture of the Hittites, are also available. For instance, Sahin’s unpublished PhD thesis
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(in Turkish) from Ankara University (2018); also, Ahmet Unal’s book which was published in 2016
is a concise account about music and music related performances in the Hittite era. Earlier
works, such as Sedat Alp’s study is also important because it presents philological identifications
of music related words in Hittite ritual texts (1999). Hittitologist Stefano de Martino’s contribution
to the literature is also remarkable, his studies are shorter but he analyzes more specific topics,
his works include: “Song and Singing in the Hittite Literary Evidence” (2002), which is the first
wide ranging study on Hittite songs; “Music, Dance and Processions in Hittite Anatolia” (1995),
a concise study on the subject; the entry describing Hittite Music in Reallexikon der Assyriology
(1997); several articles in Italian on the etymology of Hittite musical instruments (1987, 1988);
and a book on dance in Hittite culture (1989). Belkıs Dinçol’s book which is about the music of
ancient Near Eastern cultures is significant as it is the first comprehensive publication in Turkish
on music archaeology of the Near East (1999). Additionaly, Polvani’s and also Roskowska’s
articles on musical terminology and identification of some words related with music in Hittite
written sources should be mentioned (Polvani, 1988a; 1988b; Roskowska, 1987). The literature
about identifications of music related words in Hittite ritual texts is quite prevalent. Güterbock’s
and Dinçol’s articles on a group of percussion instruments used in cultic ceremonies are other
examples of this kind (Güterbock, 1995; Dinçol, 1998).
Other sources, which contribute to the literature about music related issues of the Hittites,
consist of the chapters of excavation reports about some Hittite settlements and of the articles
about unique archaeological findings (such as cult objects, vase fragments, orthostats etc.) found
in those settlements. The primary concern of these publications is not to cover the musical
issues, rather their purpose is to report the recent archaeological findings, which often include
iconographic objects depicting musical scenes. However, any study which aims to cover all the
uncovered evidence related to Hittite music should refer to each of these scattered publications
in order to see the whole picture properly. Examples of this kind include: Edit Porada’s study
on the seals found in Tarsus, one of the earliest studies in this area, which focuses on musical
scenes depicted on some of these seals (1956); and Tahsin Özgüç’s book about İnandıktepe (an
important Hittite cult center situated in modern Çankırı province of Turkiye), which is an other
noteworthy study as it is the only comprehensive source about a unique cultic vase (İnandık vase)
on which there is a representation of sacred marriage ritual scenes including several musicians
and acrobats (1988). These kind of cultic vases are rarely found as complete objects, many of
them are just fragmentary, however, they are very useful for making comparisons between written
and iconographic sources as they provide pictorial representations of the Hittite ritual texts.
The other examples of complete vases were found in Hüseyindede Tepesi, and the reports
of Sipahi (2000) and Yıldırım (2002) on these vases are quite enlightening in terms of musical
contexts. Other noteworthy studies on unique music iconographic objects include Güterbock and
Kendall’s (1995) article on a metal fist-shaped vessel on which there is a portrayal of a sacred
libation ceremony accompanied by several musicians, Nimet Özgüç’s (1992) article on a vase
fragment found in Samsat on which there is a depiction of a lute player, and her (1976) article
about a depiction of a lyre player on a stone mould.
Having been done by archaeologists and Hittitologists, the main aim of these studies is
not to reach musicological conclusions. They can only provide descriptive information about the
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music scenes portrayed on the archaeological materials, and estimations about the origins and
distributions of the musical instruments by making comparisons with the music iconographic
sources of the other ancient Near Eastern civilizations.
In addition to the studies mentioned above, one should also refer to the written documents
in Hittite language in order to gain insight into the role of music in Hittite culture. As it is reported,
most of the Hittite texts are about their rituals, festivals, and mythology. However, although there
are thousands of cuneiform text tablets, the information they contain is quite generic in terms of the
ritual and festival processes. This means almost all the ritual texts tell us very similar procedures.
When the ritual activities of Hittites are examined, it is always seen that music making is a
kind of obligation in order to entertain the gods they worshiped. Thus, it is important to think about
the Hittites’ conception of god in order to gain insight into the characteristic features of their rituals
and the role music plays in them.
The Hittite Conception of God
Hittites conceived their gods in anthropomorphic shape and behavior. Gods were like humans,
the exception was their immortality. The traces of the older beliefs about the divinity of natural
formations like mountains, rivers, springs, and some animals and symbols can be observed in
Hittite religious thinking. The mountains were either holy by themselves or related to the Weather
God as his “satellites” (Güterbock, 1949:86). Moreover, mountains were conceived as gods, while
rivers and springs were goddesses (Güterbock, 1949:87). Because they were seen as deities,
natural formations may have received offerings (McMahon, 1995:1986). That means there were
some rituals which were held in open air, and may have included the public.
The relationship between gods and humans was like the relationship between a master
and a slave (McMahon, 1995:1988; Güterbock, 1949:99). That analogy was made by the Hittites
themselves mostly in their prayers. Therefore, the people had to meet the needs of gods, so that
the gods would allow them to lead a good life. The people who directly made contact with the
deities were royal family and temple personnel. As a daily task, temple attendants would clean
and wash the gods (the statutes of the gods), offer food and drink, sacrifice animals, and entertain
them with music. The symbols of the gods were sometimes carried to mountains or rivers in local
cult centers (Gurney, 1977:27). These types of rituals were performed both as a daily service by
the temple personnel and as part of special festival celebrations, which allowed more people to
participate.
All of these practices indicate that music making is a kind of service to the gods. Music as
a conveyor of meaning is used here as a medium to reach the gods. Because the Hittites conceive
their gods in anthropomorphic shape and behavior, we can interpret these rituals as an indication
that the needs of the gods are very similar with the needs of the people of that culture. Therefore,
it can be inferred that music is seen to be something entertaining but it is also a crucial part of life
because it is very necessary for humans. Moreover, entertaining the gods could be done in private
places (temples) or in the open, where the public can participate in the celebration. However,
there is not much written information about the participation of the public in these festivals.
The scripts on the clay tablets served as the instructions for temple attendants to carry
out the ritual processes properly. The instructions should have been carried out in strict way, and
because the rituals were the medium between gods and human beings, the people who carried
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out the rituals had the responsibility for the security and the peace of the whole state (Dinçol
A., 1982:83; McMahon, 1995:1991). Any disloyalty could cause bad fortune for the whole state.
Famine, disasters, and epidemics were some of the results of unfaithfulness toward the gods.
Performing rituals was not enough to serve the gods. Hittites believed that they should
also maintain their moral values because they considered the gods as the source of justice
(McMahon, 1995:1989). Hittite kings had written records, known as annuals, kept of their activities
throughout the year. They were very detailed and sincere, so as not to deceive the gods. In
these documents and in some prayers to the gods we can witness “the king’s self-justification”
(McMahon, 1995:1989). Hittites believed that if they confess their sins or faults, the punishment
would be less. They also felt responsibility for their fathers’ sins. Annals of Murshili II and the
Apology of Khattushili III are the two most important sources showing these attitudes toward the
gods (McMahon, 1995:1989).
The self-justification and the sense of responsibility among Hittites can be seen in their
belief of evil, too. Contrary to Mesopotamian cultures, the Hittites didn’t conceive of evil as “evil
demons” which are something supernatural, rather they thought that the cause of evil was their own
faults, and neglects (Güterbock, 1949:98). In addition to spiritual cleanliness, physical cleanliness
was also very important for Hittites—so important that the instructions for ritual ceremonies
frequently warn about cleaning the bodies and the hands of the priests for a proper ceremony.
Festivals and Rituals
The ritual texts were written in order to ensure that the rituals were performed properly, otherwise
gods may have brought drought, diseases or other troubles to the whole country. This was the
main reason the descriptions of the rituals were so detailed. The ritual texts can be seen as the
guides for ritual performers.
In addition to the regular daily rituals, there were also some festivals, which were celebrated
on certain dates and could sometimes last more than a month. The king was the main priest
who had to conduct all the significant rituals for gods. The queen and sometimes the prince were
required to join in some cultic ceremonies as well. Celebrating these festivals on time and in the
proper way was so important that it was reported in Hittite texts that a king had to temporarily
come back from a military expedition to the capital city to celebrate a festival (Gurney, 2001:130).
Daily rituals were done by temple attendants and included washing or cleaning the statue
of the god, offering food and drink to it, sacrificing animals for it, and entertaining it with music
and dance. As noted previously, physical cleanliness was essential in order to carry out proper
ritual actions in the presence of the gods (Gurney, 2001:128). Temple attendants and the temple
always had to be clean. Before entering the presence of a god, priests should wash their bodies
and hands, and they also should wear special clothes. Washing and cleaning before rituals were
also part of the rituals and in some ritual texts these steps were expressed in detail.
Festivals were big ceremonies performed by the king and queen, and some other court
officials. Hittites had a definite festival calendar. Nearly all of the festivals had to be done on
specific dates or during specific seasons. Generally, festivals can be grouped according to their
relationships to some topics. Some of the festivals were related to seasons, some were related
to meteorological events, some were related to agriculture, and some of them were related to
some person or group of people (Dinçol A., 1982:86). The most important festivals were usually
celebrated in autumn and spring (Gurney, 1977:31).
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Festivals are longer and more crowded form of daily rituals. In state festivals, the king,
who serves as the main priest, comes to the temple in a procession with the accompaniment of
musicians, dancers and acrobats. In some cases, the statue of a god is carried out to special
locations like mountains, springs, and rivers. Some festivals include theatrical performances and
athletic contests, and music accompanies these performances. So we may say that some parts
of these festivals were seen by the public, as they were celebrated outdoors.

According to Gurney, local cult traditions had much in common with the state cult (1977:33).
Thanks to the King Tudkhaliya IV, who sent officials to collect information on local cult centers
and local cultic ceremonies, we have some knowledge on local cults in addition to the state cult
practices. A typical festival contained animal sacrifice, libation, offering food and drinks to the
god being celebrated, a festival meal (“cultic feast”) and entertainment with music, dance and
acrobatics. The most distinct characteristic of formal state cult festivals is the ritual action called
“drinking the god”2*, which was mostly done by king and queen. Local festivals were held by local
priests (Dinçol A., 1982:86), but sometimes the king participated in some local cult ceremonies
(Gurney, 1977:27). Local cult traditions were not imported to the capital city, they were just
supported and encouraged to be protected (McMahon, 1995:1994).

As all of the texts were written by officials, state cult and local cult practices seem very
similar in the texts. Though, we may assume that the public attendance of the local festivities and
rituals could be more active. Local festivals held in the open air would include acrobats, dancers
and musicians. We can look at the archaeological materials to read what was not written on the
official documents. One of the visual examples of a local festival can be seen on a vase found
in Hüseyindede, which was a local cultic center in the north of central Anatolia, which is close to
Hittite capital city Boğazköy (Sipahi, 2000).
Drawing of the relief part of Hüseyindede Vase no2. (Sipahi, 2000:67)
Figure-1

Photo of Hüseyindede Vase no2 (Sipahi, 2000:69)

Figure-2
2 * This action should refer to a mystical thinking that expresses reaching the soul of the deity or feeling the
deity inside the body.
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The depiction of an open air festivity on this vase makes it clear that all the performers are
not separated from each other. Dancers, instrumentalists, and acrobats were depicted on the
same row. Performers who play cymbals are dancing too. And everything was drawn in motion,
we can see real joy here.
On the other hand, a depiction on a libation cup, which is dated to Hittite Imperial Period
(1450-1200 BCE), can be seen as a representation of the state cult, because, on this depiction
the emperor offers a libation to the Storm God as a service and musicians come just after him
(Güterbock and Kendall, 1995).
Drawing of the frieze of Silver Fist-Shaped Vessel (Güterbock and Kendall, 1995:52-53)

Figure-3
Drawing of the Silver Fist-Shaped Vessel (Schuol, 2004: Tables)

Figure-4
The first thing which can be noticed easily is the usage of the lyre (goddess Ishtar’s
instrument) in this scene. The lyre was the most respectable instrument in the Hittite state cult.
Lyres were used to entertain the gods, which is significant because even musical instruments had
some connections with socially constructed meanings like being respectful and belonging to the
high classes.
As mentioned previously, Hittite kings would sometimes participate in the local cult
ceremonies and festivals as well (Gurney, 1977: 27). It was a policy to maintain the unity of the
whole land. I think this can be seen as one of the oldest examples of the legitimating the ruler
class’ power over the public. And as Christopher Small indicates:
Since a social order is a matter of relationships between human beings, the performance of this
or any other ritual act together is a means of ensuring social cohesion and stability. That being
so, we need not be surprised to find that it is commonly used, often deliberately and sometimes
even cynically, by those who rule to maintain the acquiescence of those over whom they rule.
It is obviously appropriate that the rituals used for this purpose should appear ancient, even
timeless, for in this way it can be made to seem as if the present social order is legitimated by
generations of ancestors, independently of political, economic or social forces and of any trace
of historical contingency. (Small, 1998:96-97)
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In addition to the attendance of the king in the local cult, some local musicians, especially
singers, were invited to the capital city to sing their songs in vernacular languages in the formal
Hittite state rituals. Singing their own songs in the presence of the state ruler can be interpreted
as the affirmation of the different ethnic groups in the state by the kingdom. The singing of songs
in each of the languages spoken in the Hittite land exemplifies the usage of music making to build
a social cohesion.
Now I will discuss the festivals held to ensure the wellness of the state. It was through these
festivals that the relations with neighboring groups and relations with the natural and supernatural
were being formed again and again. There are at least 80 festivals mentioned in the Hittite texts
(Gurney, 1977:31), though we do not have information about many of them except their names.
For some festivals, we have certain knowledge of their applications and seasons in which they
were celebrated. These festivals are regarded as the most important state festivals. Some of
these festivals, including AN.TAH.SUM, KI.LAM, hissuwa, nuntariyashas, and purulli were of great
importance for the Hittite state cult.
The Summaries of the Musical Performances in the Main Hittite Festivals
AN.TAH.SUM festival was celebrated in the spring. It is a 30-day long celebration of the New
Year. The tablets describing the events on the 16th day of the festival are relatively well preserved
and they are usually quoted in the books about Hittite religion and music. On the 16th day of the
festival, the procession consisting of royal family, priests, musicians and dancers takes part. Here
is a summary of a musical performance which occurs during the first part of the ritual:
The king and queen leave palace preceded by several officials and a bodyguard. Behind
them come all the court dignitaries. This procession is surrounded by the LÚ. MEŠALAN.ZU9
[literally means performer; but it also means musician, juggler], who announce the proceedings
while playing drums, cymbals, and castanets. Next to the king, a group of performers dances
to the accompaniment of a lute; other performers dressed in colorful clothes first dance near the
king and then encircle him. Before the royal couple arrives at the temple, the performers and
their assistants take their places in front of the temple, evidently to be ready to receive the royal
couple. When the king and the queen arrive at the entry, a solo dancer performs a pirouette
to welcome them after which they enter the courtyard of the temple. (de Martino, 1995:2666)

That example was one of a typical expression about music performances during rituals. It
is important as it provides clues about the music performed during processions to the temple. As
we see, there is not much detail about the musical performance. We can only read the names of
the instruments, and performers.
After the procession reached the palace, the king and queen enter the palace, they pour
libations on some holy places of the cultic room, they wash their hands and a cultic meal is served.
While the meal is eaten, lyre players are called to come into the room. Here is a summarized
translation of the musical performance that lyre players take part in during the cultic feast:

The king prostrates himself. The musicians leave. The king and queen now sit down on
theirthrones, and a palace servant brings in the ‘lituus’ [a kind of curved scepter] and places it at
the king’s right. There is further washing of hands. Now, the table is brought in and set up for
the king. Various loaves and a pot-stand have been prepared outside. The princes, the senior
cooks, and the priests are ushered in. The major-domo calls for ‘music’ and the musician lift
the ‘Ishtar instruments’3* and carry them in, accompanied by various functionaries. The cooks

3 * the lyre.
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serve meat and water. The UBARU-men [the part they played in the temple cult is not clear]
are brought in and seated and are served with marnuwan- beer. The king and queen wash their
hands and the sweepers sweep the floor. The cupbearer now gives the king some beer and he
‘drinks to’ the god Tauri; the Ishtar instruments play, but there is no singing. The heralds make
the congregation stand up. The king and queen standing ‘drink to’ the Sun-god and Tappinu
and the king pours a libation while the musician plays and sing; he also breaks bread. (Gurney,
1977:32-33)

KI.LAM festival presents another example of musical performance in processions.
During this festival, the statutes of sacred animals (stag, leopard, wolf, lion, bear, and wild boar)
were carried from one place to another. When the king and queen walk together with officials,
LÚ. MEŠALAN.ZU9 dances around them to the accompaniment of music. It is not explained
which musical instrument were played. There are also dancers and acrobats performing during
the procession going to the palace. In front of the palace the statues are presented, during
the presentation, more music and songs are performed. In the festival, the god LAMMA that is
related to hunting and animals was worshipped. Thus, it appears that KI.LAM festival had a strong
connection with a hunting ritual (de Martino, 1995:2666).
Hissuwa festival The tenth tablet of this festival describes a battle scene that was acted
out by performers, accompanied by music. During the symbolic battle, songs were sung and
percussion instruments imitated the sound of war. The musicians played frame drums (LÚ MEŠ
BALAG.DI) danced and sang battle songs (de Martino, 1995:2667; de Martino, 2002:626).
Nuntariyashas festival gives another example for a battle scene accompanied by songs.
The battle scene was performed by men who acted out sword fights while the singers sang. Here
Martino suggesting that “in the case of nuntarriyasha festival there is no musical accompaniment
[he means music produced by musical instruments], ... we can presume that the sound produced
by the rhythmic beating of the swords served also to beat time to the music or song” (Martino,
2002:626).
Purulli festival Purulli festival is very similar to AN.TAH.SUM festival, as they are both
celebrated in the spring and include ceremonies which were held in a building called hesti-house
in which blessing the New Year occurs. There is not much information on musical performances
in this festival. But as Gurney points out, “The myth of Illuyanka, in which the Weather-god does
battle with a dragon and after an initial defeat finally gets the better of him, is the cult myth of this
festival and may well have been performed at it” (1977:39). If this claim is correct then we may
assume that there may have been a symbolic battle during the festival, and percussion instruments
would have accompanied this performance.
Conclusion
As they were summarized above, the rituals held in various Hittite festivals, according to
some written and iconographic documents, included sound and music related actions. Without
those actions, the ceremonial performances were not perceived as complete. All those festivals
were the activities in which people get together, and create meanings, perform affirmations for
the well-being of their communities. Music was not separable from the rest of the acts, and it was
neither in the center of the all attention, nor just a nicety, at all. With the concept of “musicking” in
mind, these ritual texts can be interpreted more vividly.
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ALAEDDİN YAVAŞCA İCRASININ FREKANS ANALİZİ VE KURAMSAL DEĞERLER
İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Eren ÖZEK1

Abstract
The early studies on the theory of Turkish music go back to the 9th century. Systematic
music studies have started in the 13th century, and many studies have been conducted
until the 20th century. All these studies use a 17 tone system. The research has been
continued with 24 tone systems in the 20th century. The first theorist who used a 24 tone
system is Rauf Yekta Bey. Another theorist who used the 24 tone system is Adeddin Arel,
who is one of the most significant theorists of his era. The most prevalent tone system of
today is the system Arel-Ezgi-Uzdile (AEU). There are still ongoing discussions on the AEU
system.
There is no changing sign defined for each comma value within the Tanini interval in
the AEU theory and it is known that such comma values are frequently used during the
performance. Many characteristic tunes of çeşnis, and as a result, maqams are these
tunes that are not defined. These undefined tunes result in many inconsistencies in the
theory. The discussions on the discrepancy between the performance and practice have
been continuing. To this day, there has been no theory that is accepted by all authorities
and resolves the discrepancy between the performance and theory. Not all tunes used in
Turkish music can be captured by the musical notation.
It is important to analyze the records of the master performers and collect data on the
tunes they use. Such data should be analyzed in detail. It is necessary to form the basis of
the theoretical work based on the results of such analyses.
This paper presents the analysis results of the records by Alaeddin Yavaşca, who is
a great master performer of Turkish music. 202 recordings that are selected among the
commercial and private recordings of Yavaşca. Frequency analyses are conducted using
Makam Toolbox that works on Matlab. Buselik, Çargah Ferahnak, Hicaz, Hüseyni, Hüzzam,
Kürdi, Nikriz, Nişabur, Rast, Sabah, Segah, and Uşşak are investigated. No recordings
were found for Müstear and Pençgah çeşnis. For the selection of recordings, maqams that
bear the same name as the corresponding çeşni are used. Since the unit of computation
are çeşnis, the analysis results are limited to the first four to five tunes to minimize the
impact of the other properties of maqams on the results. For maqams with no recordings,
alternative maqams with similar sequences are used.
Analysis results are presented in comparison with the AEU, Töre-Karadeniz (TK), and
53 TET (53-TET) theories in Holder comma and cent units.

1 Doç. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzik Teorisi Bölümü
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By analysing the results, the preferences for intervals and tunes that are in conflict
with the theoretical values are identified. Similarities and differences are presented and
explained in graphs for each çeşni. This paper provides data that is extracted from the
recordings of a master performer for researchers to use for building a theory that is
coherent with performance.
Giriş
Türk müziği kuramının temelleri 9. yüzyılda yaşamış olan Al-Kındi ye kadar dayanmaktadır. Yine
aynı yüzyılın sonlarında yaşamış olan Farabi’nin Kitabü’l-Mûsikîü’l-Kebîr (Büyük Mûsikî Kitabı)
adılı eserinde de müzik kuramı üzerine çalışmaları bulunmaktadır. 13. yüzyılda, müziğe bilimsel
ve teknik açıdan yaklaşımlarıyla ön plana çıkan, Türk-İslam mûsikîsinin doğmasına öncülük
etmiş Safiyyüddîn Abdülmümin Urmevî’nin çalışmaları gelmektedir. Türk müziğinin başlıca
eserlerinden kabul edilen “Şerefiyye” kitabıyla daha sonra “Sistemci Okul” olarak anılacak olan
ekolü başlatmıştır. Safiyyüddîn’i takiben 14. yüzyılda Maragalı Abdülkadir’in önemli çalışmaları
bulunmaktadır (Bardakçı, 1986).
15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’u başkent yapmasıyla birlikte şehir önemli
bir kültür sanat merkezi haline gelmiştir. Bu dönemden itibaren müzik alanında yapılacak olan
pek çok önemli çalışma bu merkezden üretilmeye başlamıştır. Yazmalarda Türkçe’nin ilk kez
kullanılmaya başlandığı bu dönemin önemli isimleri Bedri Dilşad, Hızır bin Abdullah, Yusuf bin
Nizameddin Kırşehri, Seydi, Ladikli Mehmet Çelebi olarak sayılabilir. 18. yüzyılda yaşamış olan
Kantemir ve 19. yüzyılın başlarında yaşamış olan Nasır Dede gibi Türk müziği bilginlerinin kitapları
da müzik tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde yazılı kaynaklar bırakarak
Türk müziği kuramına katkı sağlayan tüm bu çalışmaların ortak noktası sistem tariflerinde bir oktav
içerisinde 17 perde kullanmalarıdır.
Ancak 20. Yüzyıla gelindiğinde Rauf Yekta Bey bir oktav içerisinde 24 perde kullanılan
farklı bir sistem öne sürmüştür (Yekta, 1922). Yekta’ya ait bu kuramsal anlatı Tanbur icracısı
Tanburi Cemil Bey gibi dönemin bazı önemli icracıları tarafından da kabul görmüştür. 1933
yılında Dr. Suphi Ezgi tarafından yazılan “Nazari ve Ameli Türk Musikisi” kitabında değiştirme
işaretleri bakımından farklılıklar içeren 24 perdeli bir başka kuram geliştirmiştir. 20. yüzyılın önemli
kuramcıların biri de Ekrem Karadeniz’dir. “Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları” adlı kitabında
Türk müziği kuramına dair yaklaşımlarına yer vermiştir. (Karadeniz, 1965). 20. yüzyılın bir diğer
önemli kuramcısı ise Hüseyin Sadeddin Arel’dir. Arel’in 24 aralık kullanarak ortaya koyduğu kuram
çalışmasının matematiksel ve fiziksel açıklamaları Salih Murat Uzdilek yapmıştır (Akdoğu, 1999).
“Gayrı müsavi 24 perde sistemi”, Arel-Ezgi-Uzdilek (AEU) kuramı ya da kısaca Arel
sistemi olarak anılan bu sistem günümüzde en yaygın biçimde kullanılan kuramdır. Arel sistemi
günümüzde Türk Müziği eğitimi verilen tüm okullar, konservatuarlar, TRT, Cumhurbaşkanlığı
ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Türk Müziği korolarında, musiki cemiyetleri vb. resmi ya da gayrı
resmi müzik eğitimi veren ve Türk Müziği icrası yapılan tüm kurumlar tarafından kullanılmaktadır.
Eserlerin hemen tümü bu sistem kullanılarak notaya alınmış, makam tarifleri bu sisteme göre
düzenlenmiştir.
Arel kuramı içerisinde bir tam ses (Tanini aralık) dokuz koma, yarım ses olarak bilinen
aralık ise (Bakiye aralığı) dört koma olarak tarif edilmektedir (Arel, 1968). Dokuz koma değerindeki
tanini aralığın 1, 4, 5 ve 8. komalar için değiştirme işaretleri tanımlanmışken, 2, 3, 6 ve 7. komalar
için tanımlanmış değiştirme işretleri bulunmamaktadır (Şekil-1).
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Şekil-1: Tanini aralık içerisinde kullanılan değiştirme işaretleri
Oysa bu koma değerleri makam tariflerinde ve icra sırasında sıklıkla kullanılmaktadır.
Makam kuramı için çok önemli olan çeşnilerin ve dolayısıyla ilgili makamların en karakteristik
perdeleri bu alanların kapsadıkları bölgelerde tercih edilen perdelerdir.
Arel sistemi içerisinde tanımlanmamış olan bu perdeler kuramsal açıdan birçok çelişkiye
sebep olmakta, sistem içerisinde icra ve teori birliği olmadığı tartışmalarını beraberinde
getirmektedir.
Türk müziğinde icra teori farklılıklarını ortadan kaldırabilmiş bir kuram arayışı hala devam
etmektedir. Nota yazısı üzerinde Türk müziği icrasında kullanılan tüm perdelerin gösterilebilmesi
amaçlanmaktadır.
İcra ve teori arasındaki farklılıkların giderilmesi amacıyla yapılmakta olan bu kuramsal
çalışmaların temelinde usta icracılara ait kayıtların dikkatle incelenmesi, kullandıkları perde
anlayışları konusunda çeşitli verilerin toplanması ihtiyacı yatmaktadır. Toplanacak bu verilerin
detaylı analizleri yapılmalı, bu analizler sonucunda elde edilecek olan sonuçların ise yeni kuramsal
arayışların temelini oluşturması çok önemli bir gerekliliktir.
Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, Türk müziğinde kullanılan bazı perdelerin, melodik
yapı değişkenlerine göre gösterdikleri farklılıklar meselesidir. Bu farklılıkların detaylı bir şekilde
incelenmesi önemli bir husustur. Melodinin yönüne göre (inici melodiler, çıkıcı melodiler vb.) veya
perdelerin birbirlerine olan uzaklıklarına göre perde tercihlerinde yapılan küçük değişikliklerin
tespit edilmesi gerekmektedir. Bu sayede icra ile kuram arasındaki farklılıkların giderildiği ve tüm
müzik otoriteleri tarafından kabul edilen bir teoriye ulaşmak mümkün olacaktır.
Bu çalışmada, Türk Müziği icracıları arasında önemli bir yere sahip olan Alaeddin
Yavaşca’ya ait ses kayıtlarının frekans analizleri yapılmış, sanatçıya ait perde kullanım özellikleri
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yavaşca’ya ait kayıtlar içerisinden toplam 202 kayıt seçilmiş ve
incelenmiştir. Kullanılan kayıtlar icracının ticari kayıtlarından ve özel arşiv kayıtlarından seçilmiştir.
Çalışmada günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan Hüseyin Sadeddin Arel’e ait
kuram esas alınmıştır. Arel kuramı içerisinde dörtlü ve beşliler makamı oluşturan yapılar olarak
tarif edilmektedir. Dörtlü ve beşliler “çeşni” olarak da adlandırılırlar. Arel kuramında 15 adet çeşni
bulunmaktadır. Çeşniler makamsal yapının temelini oluşturan unsurlar olduklarından için, makam
icrasında kullanılan perde anlayışı çeşnilerdeki perde anlayışına dayanmaktadır. Çalışmada
kayıtlar çeşni temelinde ele alınarak sonuçlar çeşni odaklı sunulmuştur.
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Çeşni kavramını şu şekilde tarif edebiliriz: Başlangıç ve bitiş notaları arasındaki seslerin
belirli bir aralık düzenine göre ardışık olarak sıralandığı, ses kalıpları (Özek, 2011; 2).
Arel kuramı içerisinde çeşniler iki farklı grup olarak gösterilmektedir. Birinci grup “Tam
dörtlü ve beşliler”, ikinci grup çeşniler ise “Özel dörtlü ve beşliler” olarak anılırlar. Tam dörtlüler
6 adettir: Rast dörtlüsü, Uşşak dörtlüsü, Çargah dörtlüsü, Buselik dörtlüsü, Kürdi dörtlüsü
ve Hicaz dörtlüsü. Tüm tam dörtlülerin tiz bölgesine bir tanini eklenmek suretiyle tam beşliler
elde edilmektedir. Tam dörtlüler içerisinde tam beşli olduktan sonra ismi değişen bir adet çeşni
bulunmaktadır. Uşak dörtlüsü Hüseyni beşlisi olarak adlandırılmaktadır. Diğer çeşniler aynı isimle
anılmaya devam etmektedir: Rast beşlisi, Hüseyni beşlisi, Çargah beşlisi, Buselik beşlisi, Kürdi
beşlisi ve Hicaz beşlisi.
Özel dörtlü ve beşliler de şu şekilde isimlendirilmektedir: Segah beşlisi, Müstear beşlisi,
Ferahnak beşlisi, Hüzzam beşlisi, Pençgah beşlisi, Nikriz beşlisi, Nişabur beşlisi ve Saba dörtlüsü.
Çeşni kavramına örnek olarak tam dörtlü ve beşliler içerisinde tarif edilen Hüseyni çeşnisi
Dügah (La) perdesi üzerinde gösterilebilir (Şekil-2) (Özkan, 2006: 51). Çeşniye ait perdelerin
birbirlerine olan uzaklıkları Holder koması2 cinsinden gösterilmiştir (K: 8 koma, S: 5 koma, T: 9
koma).

Şekil-2: Hüseyni Çeşnisi
Bu çalışmanın temel amacı, icracının çeşnileri icra sırasında nasıl kullanıldığını tespit
etmek ve perde anlayışlarının hangi koşullarda, nasıl değiştiğini belirlemektir. Türk Müziği kuramı
içerisindeki mevcut sorunlara bu araştırmalardan elde edilen sonuçlar kullanılarak çözüm önerileri
getirilebilir.
Literatürde ölçme değerlendirme konusunda yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Amerika
Birleşik Devletleri Maryland Üniversitesi’nde görev yapan müzikolog Karl Signell, orijinali 1977
yılında yayımlanan Makam adlı kitabında, Türk Müziği’nde kullanılan bazı kuramsal aralıklar
üzerinde bilgisayar yardımıyla ölçümler yapmış, Tanburi Necdet Yaşar’a ait sınırlı sayıda veri
üzerinde yaptığı ölçümlere kitabında yer vermiştir (Signell, 2006). İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Ağustos 2007–Ağustos 2010 tarihlerinde Yrd. Doç.
Dr. Barış Bozkurt yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir. Bu projede Klasik Türk Müziği kayıtlarının
otomatik olarak notaya dökülmesi ve makamların otomatik olarak tanınması için literatürde
ilk defa kullanılan yöntem ve teknikler önerilmiştir (Bozkurt; Gedik; Savcı; Karaosmanoğlu;
Özbek, 2010). Yine bu kapsamda “Türk Müziği’nde Çeşni Kavramı ve İcra Teori Farklılıklarının
Bilgisayar Ortamında İncelenmesi” konulu bir çalışma Eren Özek tarafından 2011 yılında Haliç
Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlik tezi olarak yapılmıştır (Özek, 2011). Her iki çalışmada da frekans
analizi Barış Bozkurt tarafından geliştirilen Makam Toolbox kullanılarak yapılmıştır. 2019 yılında
Doç. Dr. M. Kemal Karaosmanoğlu ve Cüneyt Görenç tarafından “Arel-Ezgi-Uzdilek Ses Sistemi
İle Âşık Veysel’in Perde Baskıları Arasındaki Örtüşme” isimli çalışma yapılmıştır.

2 Holder Koması (Hc): Bir oktavın 53 eşit parçaya bölünmesi ile bulunan değer. (1 Hc=22,6415sent)
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Alaeddin Yavaşca
1926 yılında Kilis’te doğdu. Babası Yavaşca-zâdeler’den Cemil Bey, annesi Enver Hanımdır.
(Özalp, 1986). Üniversite tahsilini 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, ihtisasını
ise 1955 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı.
Meslek yaşantısı boyunca birçok hastanede görev yaptı.
Müzik öğrenmeye 8 yaşında Zihni Çelikalp’ten aldığı batı müziği keman dersleri ile başladı.
İstanbul’a yerleştikten sonra Sadettin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Suphi Ezgi, Hüseyin
Sadeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mes’ud Cemil, Ekrem Karadeniz,
Dede Süleyman Erguner, Dr. Selahaddin Tanur, Hakkı Süha Gezgin, S. Ziya Özbekkan, Fehmi
Tokay, İ. Hakkı Nebiloğlu, Salih Murat Uzdilek, Artaki Candan gibi birçok önemli müzisyenden
dersler aldı.
1950 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda solist olarak görev yapmaya başladı. İstanbul
Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın kurucuları arasında yer alan Yavaşca,
2005 yılına kadar bu kurumda öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra Haliç Üniversitesi’nde öğretim
üyeliği görevine başladı. Yavaşca’ya Gaziantep Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi, İTÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitesi’nce Fahri Doktora unvanı verildi.
1991 yılında “Devlet Sanatçısı” olarak ödüllendirildi. Türk müziğine yaptığı önemli katkılar
nedeniyle müzik dalında 2008 yılı “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” nü ve sanat
dalında 2010 yılı “TBMM Üstün Hizmet Ödülü’nü aldı.
Yavaşca’ya ait 654 adet beste bulunmaktadır. Bestelerinin birçoğu radyo repertuarında
yer almaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında birçok konser vermiş olan Yavaşca’nın bir uzun çaları (LP),
25 adet 78’lik taş plağı, 15 adet 45’lik plağı mevcuttur. Seçilmiş eserlerden 200’den fazla CD
doldurmuştur. Yavaşca’nın “Türk Mûsıkîsi’nde Kompozisyon ve Beste Biçimleri” adlı bir de kitabı
bulunmaktadır.
(http://www.alaeddinyavasca.com/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Ite
mid= 42)
Yöntem
Bu çalışmada, bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak Alaeddin Yavaşca’ya ait kayıtların frekans
analizleri yapılmış, elde edilen sonuçlar kuramsal değerlerle karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
Frekans analizleri Barış Bozkurt tarafından geliştirilen Makam Toolbox kullanılarak
yapılmıştır (Bozkurt, 2008: 1-13). Makam Toolbox temel frekans tahminleri yaparken YIN kullanan
bir araçtır (De Cheveigne; Kawahara, 2002:1917-1930).
Kullanılan kayıtlar icracının ticari kayıtlarından ve özel arşiv kayıtlarından seçilmiştir.
Toplam 202 kayıt incelenmiştir. Pençgah ve Müstear çeşnileri için kayıt bulunamamıştır (Tablo-1).
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Tablo-1: Eser-İcra Tablosu
Çeşni

Adet

Buselik

20

Çargah

11

Ferahnak

6

Hicaz

60

Hüseyni

27

Hüzzam

12

Kürdi

4

Müstear

-

Nikriz

4

Nişabur

11

Pençgah

-

Rast

17

Saba

4

Segah

7

Uşşak

19

Toplam

202

Kayıtlar seçilirken her çeşni için o çeşni ile aynı adı taşıyan makama ait bir icra kaydı
bulmaya özen gösterilmiştir. İnceleme sadece çeşni bazında yapıldığından, analiz sonuçları ilk
beş perde ile sınırlı tutularak makama ait diğer özelliklerin sonuçlara etkisi en aza indirilmiştir.
İcracıların sınırlı sayıda kayıtları mevcut olduğundan, kayıt bulunamayan makamlarda sonuç elde
edebilmek için iki farklı yönteme başvurulmuştur.
1. Makam dizisi olarak benzer sonuç vereceğini düşündüğümüz alternatif makamlar, kaydı
bulunamayan makamlar yerine tercih edilmiştir. (Buselik - Nihavend, Çargah - Acemaşiran
Nikriz – Neveser gibi.)
2.Kaydı bulunamayan bazı çeşniler, icracıya ait diğer kayıtlar içerisinde aranmıştır. Bulunan
çeşni örnekleri müzik cümleleri halinde kesilerek değerlendirmeye dahil edilmiştir.
Kayıtlar solo kayıtlar olmadığı için aranağme ve saz payları kayıttan çıkartılarak, icracının
olmadığı bölümler değerlendirmeye dahil edilmemiştir. Tüm sonuçlar histogram3 gösterimi, Holder
koması cinsinden karşılaştırma ve sent4 cinsinden karşılaştırma tablosu olmak üzere üç şekilde
gösterilmiştir.
Analiz sonuçları histogram gösterimlerinde ve tablolarda Arel-Ezgi-Uzdilek (AEU), TöreKaradeniz (TK) (Karadeniz, 1965: 11-28) ve 53 TET (53-TET) (Karaosmanoğlu, 2006), kuramları
ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir.

3 Histogram: Tekrarlı sayılardan oluşan verilerin, tabloya sonrada grafiğe aktarılması.
4 Sent: Oktavı 1200 eşit parçaya bölerek elde edilen küçük aralık.
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Histogramlarda Rauf Yekta Bey ve AEU teorileri YAEU olarak birlikte gösterilmiştir. Her
çeşni için ayrı ayrı olmak üzere, icracıdan toplanan ilgili çeşniye ait tüm kayıtlarından elde edilen
değerlerin ortalaması bulunmuştur. Elde edilen değerler kuramsal aralıklar ile karşılaştırılarak,
farklılık gösteren değerler saptanmıştır. Sonuçların kuramsal değerlerle karşılaştırılmasında iki
farklı yöntemle kullanılmıştır. İlk yöntemde, çeşninin birinci derecesine göre diğer perdelerin
uzaklığı hesaplanmış, ikinci yöntemde ise her perdenin kendisinden önce gelen perdeye göre ikili
aralığı hesaplanarak sunulmuştur. İkinci yöntemle, kuram içerisinde her çeşni için verilmiş olan
aralık düzenleri ile icra analiz sonuçlarının kolaylıkla karşılaştırması hedeflenmiştir.
Bulgular
Alaeddin Yavaşca’ya ait toplam 202 kayıt incelenerek her çeşni için elde edilen sonuçlar ayrı ayrı
sunulmuştur.
20 adet Buselik çeşnisi kaydı incelenmiştir. Buselik çeşnisi analiz sonuçlarına ait Histogram
gösterimi elde edilmiştir (Şekil-3).

Şekil-3: Buselik Çeşnisi
Buselik çeşnisine ait analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar
ile karşılaştırılmıştır (Tablo-2).
Tablo-2: Buselik Çeşnisi (Hc/Sent)
Holder Koması
YAEU

9.0

13.0

22.0

Sent
31.0

203.8

294.3

498.1

701.9

TK

9.5

13.0

22.0

31.0

215.1

294.3

498.1

701.9

53-TET

9.0

13.0

22.0

31.0

203.8

294.3

498.1

701.9

0 Hc ile

9.0

13.0

22.0

31.3

203.7

294.3

498.1

708.7

2’li aralık

9,0

4,0

9,0

9,3

203.7

90.6

203.7

201.6

İcra
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11 adet Çargah çeşnisi kaydı incelenmiştir. Çargah çeşnisi analiz sonuçlarına ait Histogram
gösterimi elde edilmiştir (Şekil-4).

Şekil-4: Çargah Çeşnisi
Çargah çeşnisine ait analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar
ile karşılaştırılmıştır (Tablo-3).
Tablo-3: Çargah Çeşnisi (Hc/Sent)
Holder Koması

İcra

Sent

YAEU

9.0

18.0

22.0

31.0

203.8

407.5

498.1

701.9

TK

9.0

18.0

22.0

31.0

203.8

407.5

498.1

701.9

53-TET

9.0

18.0

22.0

31.0

203.8

407.5

498.1

701.9

0 Hc ile

9.0

17.7

21.7

30.3

203.7

400.8

491.3

686

2’li aralık

9,0

8,7

4,0

8,6

203.7

197

90.6

194.7

6 adet Ferahnak çeşnisi kaydı incelenmiştir. Ferahnak çeşnisi analiz sonuçlarına ait

Histogram gösterimi elde edilmiştir (Şekil-5).

Şekil-5: Ferahnak Çeşnisi

140

2019 VOLUME 18/19
Ferahnak çeşnisine ait analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar
ile karşılaştırılmıştır (Tablo-4).
Tablo-4: Ferahnak Çeşnisi (Hc/Sent)
Holder Koması

İcra

Sent

YAEU

5.0

14.0

23.0

31.0

113.2

316.9

520.5

701.9

TK

5.0

14.0

22.0

31.0

113.2

53-TET

5.0

14.0

23.0

31.0

113.2

316.9

498.1

701.9

316.9

520.7

701.9

0 Hc ile

5.3

14.3

22.7

30.7

120

323.8

514

695.1

2’li aralık

5,3

9,0

8,4

8,0

120

203.7

190.3

181.1

60 adet Hicaz çeşnisi kaydı incelenmiştir. Hicaz çeşnisi analiz sonuçlarına ait Histogram
gösterimi elde edilmiştir (Şekil-6).

Şekil-6: Hicaz Çeşnisi
Hicaz çeşnisine ait analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar ile
karşılaştırılmıştır (Tablo-5).
Tablo-5: Hicaz Çeşnisi (Hc/Sent)
Holder Koması

İcra

Sent

YAEU

5.0

17.0

22.0

31.0

113.2

384.9

498.1

701.9

TK

5.5

18.5

22.0

31.0

53-TET

5.0

16.0

22.0

31.0

124.5

418.9

498.1

701.9

113.2

362.2

498.1

701.9

0 Hc ile

4.3

17.3

22

31

97.4

391.7

498.1

701.9

2’li aralık

4,3

13,0

4,7

9,0

97.4

294.3

106.4

203.7
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27 adet Hüseyni çeşnisi kaydı incelenmiştir. Hüseyni çeşnisi analiz sonuçlarına ait
Histogram gösterimi elde edilmiştir (Şekil-7).

Şekil-7: Hüseyni Çeşnisi
Hüseyni çeşnisine ait analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar
ile karşılaştırılmıştır (Tablo-6).
Tablo-6: Hüseyni Çeşnisi (Hc/Sent)
Holder Koması

Sent

YAEU

8.0

13.0

22.0

31.0

181.1

294.3

498.1

701.9

TK

7.0-8.0

13.0

22.0

31.0

158.4-181.1

294.3

498.1

701.9

53-TET

7.0

13.0

22.0

31.0

158.4

294.3

498.1

701.9

0 Hc ile

7-8

13.3

22.3

31.3

158.4-181.1

301.1

527.5

708.7

2’li aralık

7,0 - 8,0

5,3 6,3

9,0

9,0

158.5-181.1

120-142.6

203.7

203.7

İcra

12 adet Hüzzam çeşnisi kaydı incelenmiştir. Hüzzam çeşnisi analiz sonuçlarına ait
Histogram gösterimi elde edilmiştir (Şekil-8).

Şekil-8: Hüzzam Çeşnisi
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Hüzzam çeşnisine ait analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar
ile karşılaştırılmıştır (Tablo-7).
Tablo-7: Hüzzam Çeşnisi (Hc/Sent)
Holder Koması

İcra

Sent

YAEU

5.0

14.0

19.0

31.0

113.2

316.9

431.3

701.9

TK

5.0

14.0

19.5

31.0

113.2

316.9

441.5

701.9

53-TET

5.0

14.0

20.0

30.0

113.2

316.9

452.8

679.2

0 Hc ile

4.7

13.7

20.3

30.3

106.4

310.2

459.6

686

2’li aralık

4,7

9,0

6,6

10,0

106.4

203.7

149.4

226.4

4 adet Kürdi çeşnisi kaydı incelenmiştir. Kürdi çeşnisi analiz sonuçlarına ait Histogram
gösterimi elde edilmiştir (Şekil-9).

Şekil-9: Kürdi Çeşnisi
Kürdi çeşnisine ait analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar ile
karşılaştırılmıştır (Tablo-8).
Tablo-8: Kürdi Çeşnisi (Hc/Sent)
Holder Koması
4.0

13.0

22.0

31.0

90.5

294.3

498.1

701.9

TK

5.5

13.0

22.0

31.0

124.5

294.3

498.1

701.9

53-TET
İcra

Sent

YAEU

4.0

13.0

22.0

31.0

90.5

294.3

498.1

701.9

0 Hc ile

4.3

13

21.7

31

97.4

294.3

491.3

701.9

2’li aralık

4,3

8,7

8,7

9,3

97.4

197

197

210.6

İcracıya ait Müstear çeşnisi kaydı bulunamamıştır.
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4 adet Nikriz çeşnisi kaydı incelenmiştir. Nikriz çeşnisi analiz sonuçlarına ait Histogram
gösterimi elde edilmiştir (Şekil-10).

Şekil-10: Nikriz Çeşnisi
Nikriz çeşnisine ait analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar ile
karşılaştırılmıştır (Tablo-9).
Tablo-9: Nikriz Çeşnisi (Hc/Sent)
Holder Koması

İcra

Sent

YAEU

9.0

14.0

26.0

31.0

203.8

316.9

588.2

701.9

TK

9.0

14.5

27.5

31.0

203.8

328.3

622.6

701.9

53-TET

9.0

14.0

26.0

31.0

203.8

316.9

588.6

701.9

0 Hc ile

9.0

13.3

27

31

203.7

301.1

611.3

701.9

2’li aralık

9,0

4,3

13,7

4,0

203.7

97.4

310.2

90.6

11 adet Nişabur çeşnisi kaydı incelenmiştir. Nişabur çeşnisi analiz sonuçlarına ait Histogram
gösterimi elde edilmiştir (Şekil-11).

Şekil-11: Nişabur Çeşnisi
Nişabur çeşnisine ait analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar

ile karşılaştırılmıştır (Tablo-10).
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Tablo-10: Nişabur Çeşnisi (Hc/Sent)
Holder Koması
YAEU

İcra

8.0

13.0

TK

9.0

53-TET

8.0

0 Hc ile
2’li aralık

Sent

22.0

26.0

181.1

294.3

498.1

12.5

21.5

25.5

13.0

22.0

26.0

8.7

13.7

22

8,7

5,0

8,3

588.6

203.8

283.0

486.8

577.3

181.1

294.3

498.1

588.6

26

197

301.2

498.1

588.6

4,0

197

113.2

187.9

90.6

İcracıya ait Pençgah çeşnisi kaydı bulunamamıştır.
17 adet Rast çeşnisi kaydı incelenmiştir. Rast çeşnisi analiz sonuçlarına ait Histogram

gösterimi elde edilmiştir (Şekil-12).

Şekil-12: Rast Çeşnisi
Rast çeşnisine ait analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar ile
karşılaştırılmıştır (Tablo-11).
Tablo-11: Rast Çeşnisi (Hc/Sent)
Holder Koması

İcra

Sent

YAEU

9.0

17.0

22.0

31.0

203.8

384.9

498.1

701.9

TK

9.0

17.0

22.0

31.0

203.8

384.9

498.1

701.9

53-TET

9.0

17.0

22.0

31.0

203.8

384.9

498.1

701.9

0 Hc ile

9.0

17.0

22.0

30.7

203.7

384.9

498.1

695.1

2’li aralık

9,0

8,0

5,0

8,7

203.7

191.1

113.2

197
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4 adet Saba çeşnisi kaydı incelenmiştir. Saba çeşnisi analiz sonuçlarına ait Histogram
gösterimi elde edilmiştir (Şekil-13).

Şekil-13: Saba Çeşnisi
Saba çeşnisine ait analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar ile
karşılaştırılmıştır (Tablo-12).
Tablo-12: Saba Çeşnisi (Hc/Sent)
Holder Koması

İcra

Sent

YAEU

8.0

13.0

18.0

181.1

294.3

407.5

TK

8.0

13.0

21.0

181.1

294.3

475.5

53-TET

7.0

13.0

19.0

158.4

294.3

430.1

0 Hc ile

8.0

13.0

19.7

181.1

294.3

446

2’li aralık

8,0

5,0

6,7

191.1

113.2

151.7

7 adet Segah çeşnisi kaydı incelenmiştir. Segah çeşnisi analiz sonuçlarına ait Histogram
gösterimi elde edilmiştir (Şekil-14).

Şekil-14: Segah Çeşnisi
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Segah çeşnisine ait analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar ile
karşılaştırılmıştır (Tablo-13).
Tablo-13: Segah Çeşnisi (Hc/Sent)
Holder Koması

İcra

Sent

YAEU

5.0

14.0

22.0

31.0

113.2

316.9

498.1

701.9

TK

5.0

14.0

22.0

31.0

113.2

316.9

498.1

701.9

53-TET

5.0

14.0

22.0

31.0

113.2

316.9

498.1

701.9

0 Hc ile

4.7

13.7

21.3

30.7

106.4

310.2

482.3

695.1

2’li aralık

4,7

9,0

7,6

9,4

106.4

203.7

172.1

212.8

19 adet Uşşak çeşnisi kaydı incelenmiştir. Uşşak çeşnisi analiz sonuçlarına ait Histogram
gösterimi elde edilmiştir (Şekil-15).

Şekil-15: Uşşak Çeşnisi
Uşşak çeşnisine ait analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar ile
karşılaştırılmıştır (Tablo-14).
Tablo-14: Uşşak Çeşnisi (Hc/Sent)
Holder Koması

İcra

Sent

YAEU

8.0

13.0

22.0

181.1

294.3

498.1

TK

7.0-8.0

13.0

22.0

158.5-181.1

294.3

498.1

53-TET

7.0

13.0

22.0

158.5

294.3

498.1

0 Hc ile

7.3

12.7

21.7

165.3

287.5

491.3

2’li aralık

7,3

5.4

9.0

165.3

122.3

203.7
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Değerlendirme
İncelenen tüm kayıtlardan elde edilen icra değerleri ile günümüzde yaygın olarak kullanılmakta
olan Arel-Ezgi-Uzdilek kuramsal aralık değerleri ile karşılaştırılmıştır (Tablo-15). Tabloda kuramsal
değerlere göre farklılık gösteren değerler altı çizili olarak belirtilmiştir.
Tablo-15: Sonuç Karşılaştırma
Hc Cinsinden Aralıklar

Çeşni

1.Aralık
Teori

Buselik

İcra

2’li aralık
0 Hc ile
Teori

Çargah

İcra

İcra

İcra

İcra

İcra

İcra

İcra

İcra

İcra

148

İcra

22,0

31,3

9,0

4,0

9,0
8,6
30,3

5,0

9,0

9,0

8,0

2’li aralık

5,3

9,0

8,4

8,0

0 Hc ile

5,3

14,3

22,7

30,7

5,0

12,0

5,0

9,0

2’li aralık

4,3

13,0

4,7

9,0

0 Hc ile

4,3

17,3

22,0

31,0

8,0

5,0

9,0

9,0

2’li aralık

7,0 - 8,0

5,3 6,3

9,0

9,0

0 Hc ile

7,0 - 8,0

13,3

22,3

31,3

5,0

9,0

5,0

12,0

2’li aralık

4,7

9,0

6,6

10,0

0 Hc ile

4,7

13,7

20,3

30,3

4,0

9,0

9,0

9,0

2’li aralık

4,3

8,7

8,7

9,3

0 Hc ile

4,3

13,0

21,7

31,0

9,0

5,0

12,0

5,0

2’li aralık

9,0

4,3

13,7

4,0

0 Hc ile

9,0

13,3

27,0

31,0

8,0

5,0

9,0

4,0

8,7

5,0

8,3

4,0

8,7

13,7

22,0

26,0

9,0

8,0

5,0

9,0

2’li aralık
0 Hc ile
2’li aralık

9,0

8,0

5,0

8,7

0 Hc ile

9,0

17,0

22,0

30,7

Teori
Saba

13,0

4,0

Teori
Rast

9,0
9,0

21,7

Teori
Nişabur

9,0
9,3

8,7

Teori
Nikriz

9,0
9,0

17,7

Teori
Kürdi

4,0
4,0

9,0

Teori
Hüzzam

9,0
9,0

9,0

Teori
Hüseyni

4.Aralık

0 Hc ile

Teori
Hicaz

3.Aralık

2’li aralık
Teori

Ferahnak

2.Aralık

8,0

5,0

5,0

-

2’li aralık

8,0

5,0

6,7

-

0 Hc ile

8,0

13,0

19,7

-
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Teori
Segah

İcra

2’li aralık
0 Hc ile
Teori

Uşşak

İcra

5,0

9,0

8,0

9,0

4,7

9,0

7,6

9,4

4,7

13,7

21,3

30,7

8,0

5,0

9,0

-

2’li aralık

7,3

5,4

9,0

-

0 Hc ile

7,3

12,7

21,7

-

İncelenen her çeşni için ayrı ayrı değerlendirme yapılırsa;
Buselik;
Buselik çeşnisi Dügah perdesi üzerinde gösterildiğinde,
● Çeşninin birinci ve ikinci dereceleri Dügah ve Buselik perdeleri arasında tanımlanan 9
komalık Tanini (T) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 9 koma,
● Çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Buselik ve Çargah perdeleri arasında tanımlanan 4
komalık Bakiye (B) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 4 koma,
● Çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Çargah ve Neva perdeleri arasında tanımlanan
9 komalık Tanini (T) aralığı, kuramsal değerlerle uyumlu olarak 9 koma,
● Çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Neva ve Hüseyni perdeleri arasında tanımlanan
9 komalık Tanini (T) aralığı da 9,3 koma olarak belirlenmiştir (Şekil-16).

Şekil-16: Buselik Çeşnisi
Çargah;
Çargah çeşnisi Çargah perdesi üzerinde gösterildiğinde,
● Çeşninin birinci ve ikinci dereceleri Çargah ve Neva perdeleri arasında tanımlanan 9
komalık Tanini (T) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 9 koma,
● Çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Neva ve Hüseyni perdeleri arasında tanımlanan 9
komalık Tanini (T) aralığı 8,7 koma,
● Çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Hüseyni ve Acem perdeleri arasında tanımlanan
4 komalık Bakiye (B) aralığı, kuramsal değerlerle uyumlu olarak 4 koma,
● Çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Acem ve Gerdaniye perdeleri arasında
tanımlanan 9 komalık Tanini (T) aralığı da 8,6 koma olarak belirlenmiştir (Şekil-17).

Şekil-17: Çargah Çeşnisi
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Ferahnak;
Ferahnak çeşnisi Irak perdesi üzerinde gösterildiğinde,
● Çeşninin birinci ve ikinci dereceleri Irak ve Rast perdeleri arasında tanımlanan 5 komalık
Küçük Mücennep (S) aralığı 5,3 koma,
● Çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Rast ve Dügah perdeleri arasında tanımlanan 9
komalık Tanini (T) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 9 koma,
● Çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Dügah ve Buselik perdeleri arasında tanımlanan
9 komalık Tanini (T) aralığı 8,4 koma,
● Çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Buselik ve Nim Hicaz perdeleri arasında
tanımlanan 8 komalık Büyük Mücennep (K) aralığı da kuramsal değerlerle uyumlu, 8 koma
olarak belirlenmiştir (Şekil-18).

Şekil-18: Ferahnak Çeşnisi
Hicaz;
Hicaz çeşnisi Dügah perdesi üzerinde gösterildiğinde,
● Çeşninin birinci ve ikinci dereceleri Dügah ve Dik Kürdi perdeleri arasında tanımlanan 5
komalık Küçük Mücennep (S) aralığı 4,3 koma
● Çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Dik Kürdi ve Nim Hicaz perdeleri arasında tanımlanan
12 komalık Artık İkili (A12) aralığı 13 koma,
● Çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Nim Hicaz ve Neva perdeleri arasında
tanımlanan 5 komalık Küçük Mücennep (S) aralığı 4,7 koma,
● Çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Neva ve Hüseyni perdeleri arasında tanımlanan 9
komalık Tanini (T) aralığı da kuramsal değerlerle uyumlu olarak 9 koma olarak belirlenmiştir
(Şekil-19).

Şekil-18: Hicaz Çeşnisi
Hüseyni;
Hüseyni çeşnisi Dügah perdesi üzerinde gösterildiğinde,
● Çeşninin birinci ve ikinci dereceleri Dügah ve Segah perdeleri arasında tanımlanan 8
komalık Büyük Mücennep (K) aralığı 7 ve 8 koma değerlerinin eşit miktarda kullanıldığı bir
aralık olarak belirlenmiştir.
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● Çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Segah ve Çargah perdeleri arasında tanımlanan 5
komalık Küçük Mücennep (S) aralığı 5,3 ve 6,3 koma,
● Çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Çargah ve Neva perdeleri arasında tanımlanan
9 komalık Tanini (T) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 9 koma,
● Çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Neva ve Hüseyni perdeleri arasında tanımlanan 9
komalık Tanini (T) aralığı da kuramsal değerlerle uyumlu olarak 9 koma olarak belirlenmiştir
(Şekil-20).

Şekil-20: Hüseyni Çeşnisi
Hüzzam;
Hüzzam çeşnisi Segah perdesi üzerinde gösterildiğinde,
● Çeşninin birinci ve ikinci dereceleri Segah ve Çargah perdeleri arasında tanımlanan 5
komalık Küçük Mücennep (S) aralığı 4,7 koma,
● Çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Çargah ve Neva perdeleri arasında tanımlanan 9
komalık Tanini (T) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 9 koma,
● Çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Neva ve Hisar perdeleri arasında tanımlanan 5
komalık Küçük Mücennep (S) aralığı 6,6 koma,
● Çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Hisar ve Eviç perdeleri arasında tanımlanan 12
komalık Artık İkili (A12) aralığı da 10 koma olarak belirlenmiştir (Şekil-21).

Şekil-21: Hüzzam Çeşnisi
Kürdi;
Kürdi çeşnisi Dügah perdesi üzerinde gösterildiğinde,
● Çeşninin birinci ve ikinci dereceleri Dügah ve Buselik perdeleri arasında tanımlanan 4
komalık Bakiye (B) aralığı 4,3 koma,
● Çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Buselik ve Çargah perdeleri arasında tanımlanan 9
komalık Tanini (T) aralığı 8,7 koma,
● Çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Çargah ve Neva perdeleri arasında tanımlanan
9 komalık Tanini (T) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 8,7 koma,
● Çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Neva ve Hüseyni perdeleri arasında tanımlanan
9 komalık Tanini (T) aralığı da 9,3 koma olarak belirlenmiştir (Şekil-22).
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Şekil-22: Kürdi Çeşnisi
Sanatçıya ait Müstear çeşnisi kaydı bulunamamıştır.
Nikriz;
Nikriz çeşnisi Rast perdesi üzerinde gösterildiğinde
● Çeşninin birinci ve ikinci dereceleri Rast ve Dügah perdeleri arasında tanımlanan 9
komalık Tanini (T) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 9 koma,
● Çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Dügah ve Dik Kürdi perdeleri arasında tanımlanan 5
komalık Küçük Mücennep (S) aralığı 4,3 koma,
● Çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Dik Kürdi ve Nim Hicaz perdeleri arasında
tanımlanan 12 komalık Artık İkili (A12) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 13,7 koma,
● Çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Nim Hicaz ve Neva perdeleri arasında tanımlanan
beş komalık Küçük Mücennep (S) aralığı da 4 koma olarak belirlenmiştir (Şekil-23).

Nişabur;

Şekil-23: Nikriz Çeşnisi

Nişabur çeşnisi Buselik perdesi üzerinde gösterildiğinde,
● Çeşninin birinci ve ikinci dereceleri Buselik ve Nim Hicaz perdeleri arasında tanımlanan
8 komalık Büyük Mücennep (K) aralığı 8,7 koma,
● Çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Nim Hicaz ve Neva perdeleri arasında tanımlanan 5
komalık Küçük Mücennep (S) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 5 koma,
● Çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Neva ve Hüseyni perdeleri arasında tanımlanan
9 komalık Tanini (T) aralığı, 8,3 koma,
● Çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Hüseyni ve Acem perdeleri arasında tanımlanan
4 komalık Bakiye (B) aralığı da kuramsal değerlerle uyumlu olarak 4 koma olarak
belirlenmiştir (Şekil-24).

Şekil-24: Nişabur Çeşnisi
İcracıya ait Pençgah çeşnisi kaydı bulunamamıştır.
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Rast;
Rast çeşnisi Rast perdesi üzerinde gösterildiğinde,
● Çeşninin birinci ve ikinci dereceleri Rast ve Dügah perdeleri arasında tanımlanan 9
komalık Tanini (T) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 9 koma,
● Çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Dügah ve Segah perdeleri arasında tanımlanan 8
komalık Büyük Mücennep (K) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 8 koma,
● Çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Segah ve Çargah perdeleri arasında tanımlanan
5 komalık Küçük Mücennep (S) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 5 koma,
● Çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Çargah ve Neva perdeleri arasında tanımlanan
9 komalık Tanini (T) aralığı da 8,7 koma olarak belirlenmiştir (Şekil-25).

Saba;

Şekil-25: Rast Çeşnisi

Saba çeşnisi Dügah perdesi üzerinde gösterildiğinde,
● Çeşninin birinci ve ikinci dereceleri Dügah ve Segah perdeleri arasında tanımlanan 8
komalık Büyük Mücennep (K) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 8 koma,
● Çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Segah ve Çargah perdeleri arasında tanımlanan 5
komalık Küçük Mücennep (S) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 5 koma,
● Çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Çargah ve Hicaz perdeleri arasında tanımlanan
5 komalık Küçük Mücennep (S) da 6,7 koma olarak belirlenmiştir (Şekil-26).

Segah

Şekil-26: Saba Çeşnisi

Segah çeşnisi Segah perdesi üzerinde gösterildiğinde,
● Çeşninin birinci ve ikinci dereceleri Segah ve Çargah perdeleri arasında tanımlanan 5
komalık Küçük Mücennep (S) 4,7 koma,
● Çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Çargah ve Neva perdeleri arasında tanımlanan 9
komalık Tanini (T) aralığı kuramsal değerlerle uyumlu olarak 9 koma,
● Çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Neva ve Dik Hisar perdeleri arasında tanımlanan
8 komalık Büyük Mücennep (K) aralığı 7,6 koma,
● Çeşninin dördüncü ve beşinci dereceleri Dik Hisar ve Eviç perdeleri arasında tanımlanan
9 komalık Tanini (T) aralığı da 9,4 koma olarak belirlenmiştir (Şekil-27).
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Şekil-27: Segah Çeşnisi
Uşşak;
Uşşak çeşnisi Dügah perdesi üzerinde gösterildiğinde,
● Çeşninin birinci ve ikinci dereceleri Dügah ve Segah perdeleri arasında tanımlanan 8
komalık Büyük Mücennep (K) aralığı 7,3 koma,
● Çeşninin ikinci ve üçüncü dereceleri Segah ve Çargah perdeleri arasında tanımlanan 5
komalık Küçük Mücennep (S) aralığı 5,4 koma,
● Çeşninin üçüncü ve dördüncü dereceleri Çargah ve Neva perdeleri arasında tanımlanan 9
komalık Tanini (T) aralığı da kuramsal değerlerle uyumlu olarak 9 koma olarak belirlenmiştir
(Şekil-28).

Şekil-28: Uşşak Çeşnisi
Sonuç
Çalışmada Türk Müziği icracıları arasında önemli bir yere sahip olan Alaeddin Yavaşca’ya ait ses
kayıtlarının frekans analizleri yapılmış, sanatçıya ait perde kullanım özellikleri ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Frekans analizleri MatLab programı üzerinden çalışan Makam Toolbox aracı kullanılarak
yapılmıştır.
Yavaşca’nın ticari kayıtlarından ve özel arşiv kayıtlarından seçilmiş örnekler içerisinden
toplam 202 kayıt seçilmiş ve incelenmiştir.
Çalışmada Buselik, Çargah, Ferahnak, Hicaz, Hüseyni, Hüzzam, Kürdi, Nikriz, Nişabur,
Rast, Saba, Segah, Uşşak çeşnileri incelenmiştir. Pençgah ve Müstear çeşnileri için kayıt
bulunamamıştır. Kayıtlar seçilirken her çeşni için o çeşni ile aynı adı taşıyan makama ait bir icra
kaydı bulunmuştur. Çeşni bazında inceleme yapıldığından, analiz sonuçları ilk beş perde ile sınırlı
tutularak makama ait diğer özelliklerin sonuçlara etkisi en aza indirilmiştir. Kayıt bulunamayan
makamlarda sonuç elde edebilmek için alternatif makamlar kullanılmış, kayıt içerisinden ilgili
çeşni, müzik cümleleri halinde kesilerek değerlendirmeye dahil edilmiştir. Aranağme ve saz
payları kayıttan çıkartılarak, icracının olmadığı bölümler değerlendirmeye dahil edilmemiştir.
Analiz sonuçları Arel-Ezgi-Uzdilek (AEU), Töre-Karadeniz (TK) ve 53 TET (53-TET) kuramları ile
karşılaştırmalı olarak Holder koması ve sent cinsinden sunulmuştur.
Sonuçların kuramsal değerlerle karşılaştırılmasında, tüm perdelerin birinci dereceye
uzaklığının tespiti ve komşu perdeler arasındaki ikili aralığın tespiti şeklinde iki farklı yöntem
kullanılmıştır.
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● Buselik çeşnisine ait veriler perdelerin birinci dereceye uzaklığı bakımından incelendiğinde,
AEU sisteminde belirtilen kuramsal değerlerle örtüşen sonuçlar bulunmuştur. 31 koma
değerinde olan beşli aralığın 0,3 koma tiz basıldığı tespit edilmiştir.
● Sonuçlar AEU kuramında TBTT olarak verilen ikili aralık düzenine göre incelendiğinde,
çeşninin ilk üç aralığı kuramsal değerlerle örtüştüğü, dördüncü aralığın 0,3 koma geniş
basıldığı tespit edilmiştir.
● Çargah çeşnisine ait veriler perdelerin birinci dereceye uzaklığı bakımından
incelendiğinde, ilk perdenin AEU sisteminde belirtilen kuramsal değerlerle uyumlu olduğu
ancak çeşninin üçüncü, dördüncü ve beşinci derecelerinin 0,3 koma pes icra edildiği tespit
edilmiştir.
● Sonuçlar AEU kuramında TTBT olarak verilen ikili aralık düzenine göre incelendiğinde,
çeşninin ikinci aralığının 0.3 koma dar icara edildiği, diğer aralıkların kuramsal değerlerle
örtüştüğü gözlemlenmiştir.
● Ferahnak çeşnisine ait veriler perdelerin birinci dereceye uzaklığı bakımından
incelendiğinde, ilk iki perdenin 0,3 koma tiz, üçüncü ve dördüncü perdelerin 0,3 koma pes
icra edildiği tespit edilmiştir.
● Sonuçlar AEU kuramında STTK olarak verilen ikili aralık düzenine göre incelendiğinde,
birinci aralığın 0,3 koma geniş icra edildiği, ikinci ve dördüncü aralıkların kuramsal
değerlerle örtüştüğü, üçüncü aralığın ise 0,6 koma dar icra edildiği tespit edilmiştir.
● Hicaz çeşnisine ait veriler perdelerin birinci dereceye uzaklığı bakımından incelendiğinde,
artık ikili aralığın 12 komadan daha geniş bir aralık olarak icra edildiği, diğer perdelerin ise
AEU sisteminde belirtilen kuramsal değerlerle örtüştüğü gözlemlenmiştir.
● Sonuçlar AEU kuramında SA12A olarak verilen ikili aralık düzenine göre incelendiğinde,
ilk arlığın 0,7 koma dar, artık ikili aralığın 13 koma olarak icra edildiği, üçüncü aralığın 0,3
koma dar icra edildiği, dördüncü aralığın ise kuramsal değerlerle örtüştüğü gözlemlenmiştir.
● Hüseyni çeşnisine ait veriler perdelerin birinci dereceye uzaklığı bakımından
incelendiğinde, segah perdesine ait histogramda belirgin bir tepe noktası tespit edilememiş,
7 koma ve 8 komalık bölgenin tamamının eşit olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu
sonuçlara göre icracının, segah perdesi icrası sırasında bölgenin tamamını kullandığı
belirlenmiştir. Çeşninin üç, dört ve beşinci derecelerini AEU sisteminde belirtilen kuramsal
değerlerle göre 0,3 koma tiz icra ettiği tespit edilmiştir.
● Sonuçlar AEU kuramında KSTT olarak verilen ikili aralık düzenine göre incelendiğinde,
birinci aralığın değişken bir anlayışla kullanıldığı, ikinci aralığın ise bu değişkenliğe paralel
olarak iki farklı değer olarak icra edildiği tespit edilmiştir. Üçüncü ve dördüncü aralıkların
ise kuramsal değerlerle örtüştüğü gözlemlenmiştir.
● Hüzzam çeşnisine ait veriler perdelerin birinci dereceye uzaklığı bakımından
incelendiğinde, çeşninin ikinci ve üçüncü derecelerinin AEU sisteminde belirtilen kuramsal
değerlerle göre 0,3 koma pes icra edildiği belirlenmiştir. Çeşniye ait en karakteristik perde
olan dördüncü derecenin ise kuramsal değerlere göre 1,6 koma daha tiz icra edildiği,
bir başka değişle dört komalık bemol yerine 2,4 komalık bir bemol tercih edildiği tespit
edilmiştir.
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● Sonuçlar AEU kuramında STSA12 olarak verilen ikili aralık düzenine göre incelendiğinde,
ilk aralığın 0,3 koma dar, ikinci aralığın ise kuramsal değerlerle örtüştüğü gözlemlenmiştir.
Üçüncü aralığın 1,6 koma geniş, artık ikili aralığın ise 2 koma dar icra edildiği tespit
edilmiştir.
● Kürdi çeşnisine ait veriler perdelerin birinci dereceye uzaklığı bakımından incelendiğinde,
çeşninin ikinci derecesinin 0,3 koma tiz, dördüncü derecesinin 0,3 koma pes, diğer
derecelerinin ise AEU sisteminde belirtilen kuramsal değerlerle örtüştüğü belirlenmiştir.
● Sonuçlar AEU kuramında BTTT olarak verilen ikili aralık düzenine göre incelendiğinde,
birinci ve dördüncü aralıkların 0,3 koma geniş, ikinci ve üçüncü aralıkların ise 0,3 koma dar
icra edildiği gözlemlenmiştir.
● Nikriz çeşnisine ait veriler perdelerin birinci dereceye uzaklığı bakımından incelendiğinde,
Hicaz çeşnisinde olduğu gibi artık ikili aralığın 12 komadan daha geniş bir aralık olarak
icra edildiği, diğer perdelerin ise AEU sisteminde belirtilen kuramsal değerlerle örtüştüğü
gözlemlenmiştir.
● Sonuçlar AEU kuramında TSA12S olarak verilen ikili aralık düzenine göre incelendiğinde,
birinci aralığın kuramsal değerlerle örtüştüğü, ikinci aralığın 0,7 koma dar icra edilmiştir. 12
koma olarak tanımlanan üçüncü aralığın 1,7 koma daha geniş bir aralık olarak kullanıldığı, 5
koma olarak tanımlanan dördüncü aralığın ise 1 koma daha dar icra edildiği tespit edilmiştir.
● Nişabur çeşnisine ait veriler perdelerin birinci dereceye uzaklığı bakımından
incelendiğinde, çeşninin ikinci ve üçüncü derecelerinin 0,7 koma tiz icra edildiği, dördüncü
derecenin AEU sisteminde belirtilen kuramsal değerlerle örtüştüğü gözlemlenmiştir. 31
koma değerinde olan beşli aralığın 0,3 koma pes basıldığı tespit edilmiştir.
● Sonuçlar AEU kuramında KSTB olarak verilen ikili aralık düzenine göre incelendiğinde,
ilk aralığın 0,7 koma geniş icra edildiği, ikinci ve dördüncü aralıkların kuramsal değerlerle
ötüştüğü, üçüncü aralığın ise 0,7 koma dar kullanıldığı tespit edilmiştir.
● Rast çeşnisine ait veriler perdelerin birinci dereceye uzaklığı bakımından incelendiğinde,
çeşninin ilk dört perdesinin AEU sisteminde belirtilen kuramsal değerlerle örtüştüğü, 31
koma değerinde olan beşli aralığın 0,3 koma pes basıldığı tespit edilmiştir.
● Sonuçlar AEU kuramında TKST olarak verilen ikili aralık düzenine göre incelendiğinde, ilk
üç aralığın kuramsal değerlerle örtüştüğü, dördüncü aralığın ise 0,3 koma dar kullanıldığı
tespit edilmiştir.
● Saba çeşnisine ait veriler perdelerin birinci dereceye uzaklığı bakımından incelendiğinde,
çeşninin ilk üç perdesinin AEU sisteminde belirtilen kuramsal değerlerle örtüştüğü, çeşniye
ait en karakteristik perde olan dördüncü derecenin ise kuramsal değerlere göre 1,7 koma
daha tiz icra edildiği tespit edilmiştir.
● Sonuçlar AEU kuramında KSS olarak verilen ikili aralık düzenine göre incelendiğinde, ilk
iki aralığın kuramsal değerlerle örtüştüğü, üçüncü aralığın 1,7 koma geniş kullanıldığı tespit
edilmiştir.
● Segah çeşnisine ait veriler perdelerin birinci dereceye uzaklığı bakımından incelendiğinde,
çeşniye ait ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci perdelerin AEU sisteminde belirtilen
kuramsal değerlerle göre 0,3 koma pes icra edildiği gözlemlenmiştir.
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● Sonuçlar AEU kuramında STKT olarak verilen ikili aralık düzenine göre incelendiğinde,
ilk aralığın 0,3 koma, üçüncü ve dördüncü aralıkların ise 0,4 koma dar icra edildiği tespit
edilmiştir. İkinci aralığın ise kuramsal değerlerle örtüştüğü gözlemlenmiştir.
● Uşşak çeşnisine ait veriler perdelerin birinci dereceye uzaklığı bakımından incelendiğinde,
çeşniye ait en karakteristik perde olan ikinci derecenin kuramsal değerlere göre 0,7 koma
daha pes icra edildiği, üçüncü ve dördüncü derecelerin AEU sisteminde belirtilen kuramsal
değerlerle göre 0,3 koma pes icra edildiği tespit edilmiştir.
Sonuçlar AEU kuramında KST olarak verilen ikili aralık düzenine göre incelendiğinde, ilk
aralığın 0,3 koma, ikinci aralığın 0,4 koma dar icra edildiği tespit edilmiştir. üçüncü aralığın ise
kuramsal değerlerle örtüştüğü gözlemlenmiştir.
Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde kuramsal değerlerle tam olarak örtüşmeyen aralık
ve perde tercihleri olduğu görülmektedir. Özellikle Uşşak, Saba, Hüzzam gibi çeşnilerin nota
yazısında icra ile örtüşen işaretlerle yazılabilmesi için yeni aralık ve işaret tanımlamalarına
gereksinim gözlenmektedir. İcra ile teori birliğini sağlayan sistem çalışmalarının öncesinde bu ve
benzeri yöntemlerle usta icracıların kayıtlarından elde edilen verileri bir araya getirilmeli, büyük bir
veri havuzu oluşturularak tüm araştırmacıların kullanımına açılmalıdır.
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NİŞABUR ÇEŞNİSİNİN UD İCRASI ÜZERİNDEN FREKANS ANALİZLERİ VE
UŞŞAK ÇEŞNİSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Eren ÖZEK1
Fatih SEYİRDALI2

Abstract
Arel-Ezgi-Uzdilek (AEU) system developed by Hüseyin Sadeddin Arel, Suphi Ezgi and
Salih Murat Uzdilek in the early 20th century which is the most common system used
today. It is known that the alteration signs in the system is not matched with the tetrachords
and pentachords which constitutive maqam series. Also there are difficulties in showing
alteration signs preferred pitch of the performance. Perform-theory compability is an
area where theorists are working on today. One of the methods to be used in solving this
problem would be to detect and analyze preferred pitches during perform çeşnis using
computer technologies.
In this study, Nişabur çeşnis were analyzed. Although the Nişabur çeşni is seen as a
pentachords and tetrachords in the theory, it is observed that it is often used in the repertoire
as a trichords structure. For this reason, Nişabur çeşni was examined as trichords.
The Nişabur çeşni appears to be similar to the Uşşak çeşni in terms of interval values.
However, there are differences between the Nişabur and Uşşak çeşnis in terms of pitch
usage characteristics and melodic usage styles. In order to determine the similarities and
differences between the two çeşnis, the results of the Nişabur çeşni obtained in the study
are presented comparatively with the frequency analysis results of Uşşak çeşni found in
the literature.
In this study, selected works from Rast, Neva and Hicaz Hümayun maqams where
Nişabur trichords are frequently used and etudes prepared in these maqams were used. A
total of 61 Nişabur çeşnis were analyzed from eight pieces selected from the repertoire and
nine etuts specially prepared for the study. The analyzes were made by using the Maqam
Toolbox program, which runs through the Matlab program. The results were evaluated
comparatively with 53TET, Ekrem Karadeniz and Arel-Ezgi-Uzdilek theories.
These musical works have been played by the oud performer who is Istanbul Technical
University Turkish Music State Conservatory lecturer Erdem Şentürk, Sarper Eroğlu who is
working at the same university and Ministry of Culture and Tourism Istanbul State Turkish
Music Ensemble oud player Tolga Karaslan. In records the sections with Nişabur çeşnis
were cut and saved as separate sound files. Frequency analyzes of these audio files have
been made. The analyzes were classified according to the performer and the pitches on
which the çeşnis was performed. The results are presented separately. All the results of the
analysis were examined the pitch and pitch preferences that were not consistent with the
1 Doç., İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzik Teorisi Bölümü
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theoretical values were determined. Differences and similarities are shown and explained
using graphs. In addition, the total values obtained for each performer and the total values
obtained from all performers are presented as “General Average”. The results of the study
are aimed to contribute to the database available to researchers who are conducting
theoretical studies.
Giriş
Makam müziği tarihine bakıldığında ulaşılabilen ilk kayıtlar 9. yüzyılda yaşamış olan Basra
doğumlu Arap bilim insanı el-Kindî’ye aittir. Matematik, fizik, astronomi, geometri alanları ile
ilgilenen filozofun müzik üzerine kuram çalışmalarının da olduğu bilinmektedir. Bu çalışmaları
9. yüzyılın sonlarında yaşayan Fârâbî devam ettirmiştir (Güray, 2011:10). Bu dönemde müziğin
ve ses sistemlerinin tarifi doğa-uzay ilişkisi ile yapılmaktadır. Bu fikirlerin öncülerinin M. Ö. 5.
yüzyılda yaşamış filozof Pisagor ve M. Ö. 4. yüzyılda yaşamış filozof Aristoksenos başta olmak
üzere Anadolu filozofları olduğunu görmekteyiz (Baysal, 2014:63).
Makam müziğinde sistematik kuram anlatımı 13. yüzyılda yaşamış Azerbaycanlı Safiyyüddin
Urmevî ile görülmektedir. Safiyyüddin “Sistemci Okul” olarak bilinen yapının kurucusudur. Bu
yapının sonraki temsilcisi Maragalı Abdülkadir olmuştur. Safiyyüddin makam tariflerini devirler,
cinsler ve âvâzeler ile yapmıştır. Safiyyüddin’in üzerinde çalıştığı kuramda bir oktavda 17 aralığa
karşılık 18 perde vardır. Maragalı Abdülkadir, 7 adet dörtlü (Buud-ı zü’l-erba’), 13 adet beşli (Buud-ı
zü’l-hams) tanımlamıştır (Bardakçı, 1986:63).
Yusuf bin Nizameddin Kırşehri, Hızır bin Abdullah, Seydi, Ladikli Mehmed Çelebi gibi
kuramcıların eserleri 15. yüzyıl içerisinde yazılan önemli müzik çalışmalarındandır. Dönemin
padişahlarının, ilim, sanat alanında ileri gelen isimlerinin müziğe ilgisi ve İstanbul’un dünyanın
birçok yerinden müzikçilerin akınına uğrayan bir merkez haline gelmesi makam müziği kuramsal
çalışmalarının artmasına sebep olmuştur. Ladikli eserlerini Safiyyüddin ve Merâgî’den farklı olarak
Türkçe yazmıştır ve bu eserler ilk Türkçe kaynaklardır. 15. yüzyılda yazılan eserler müziğin canlılar
üzerindeki etkisi, astrolojik unsurlar, makam ve usul tarifleri konularını içermektedir. Makamların
tariflerinde, geleneksel anlatımdan farklı olarak, makamın başlangıç ve karar perdesi de ebced
notası ile gösterilerek melodik seyir halinde yapılmıştır (Levendoğlu, 2004:134-135).
17. yüzyılda yaşamış Kutbünnâyî Osman Dede’nin kuramsal çalışmaları sesler, aralıklar,
perdeler, müzik yazımı konularını içermektedir. Torunu Abdülbâki Nâsır Dede’nin de kuram
çalışmaları bulunmaktadır (Doğrusöz, 2015:228). “Tedkik ü Tahkik” isimli kuramsal çalışmasını III.
Selim’in emri ile yazmıştır. Bu kitapta 136 makam ve 21 usul kısa açıklamalarla anlatılmıştır (Tura,
2006).
İlerleyen dönemlerdeki bir diğer yazılı kaynak ise 18. yüzyılda yaşayan Kantemiroğlu’na
ait olan “Kitab-ı İlmi’l-Mûsikî âlâ Vechi’l-Hurûfât”tır. 17. yüzyıl ve öncesine ait eserleri içeren bu
kaynakta ayrıca makamlar, perdeler, usuller üzerine teori bilgileri de bulunmaktadır (Tura, 2001).
20. yüzyılın başlarında Rauf Yekta Bey 24 perdeli bir ses sistemi geliştirmiştir. Bu sistem,
kendisinden sonra gelen bazı müzisyen ve müzikologlar tarafından da kabul görmüştür. Dönemin
en önemli icracılarından Tanburi Cemil Bey 1924 yılında yazdığı “Rehber-i Musiki” adlı kitabının
ikinci baskısında bu kuramı kullanmıştır. Rauf Yekta Bey musiki çalışmalarında başlangıç sesini
Yegah perdesi ve ana dizi olarak Rast makamı dizisini belirlemiştir (Yekta, 1922). Bu çalışmasında
Batı müziğindeki değiştirme işaretlerinin yetersizliğini dile getirmiş kendi geliştirdiği değiştirme
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işaretlerini önermiştir. Rauf Yekta Bey’den sonra Hüseyin Sadeddin Arel ve Ekrem Karadeniz
teorik çalışmalar yapan diğer önemli isimler olarak sayılmaktadırlar.
Günümüzde kullanılan en yaygın sistem Hüseyin Sadettin Arel, Suphi Ezgi ve Salih Murat
Uzdilek tarafından geliştirilen Arel-Ezgi-Uzdilek (AEU) sistemidir. Türkiye’de Türk Müziği alanında
eğitim veren tüm kurumlarda bu sistem kullanılmaktadır. Sistem içerisinde bir oktavda birbirine eşit
uzaklıkta olmayan 24 aralık mevcuttur. Ana dizi olarak Çargah dizisi belirlenmiştir. AEU kuramında
1 tanini aralığı 9, bakiye aralığı 4 koma olarak tanımlamıştır. AEU sisteminde makamları oluşturan
en küçük yapı taşı olarak dörtlüler ve beşliler kullanılmaktadır (Arel, 1968)
AEU sistemi içerisinde tanımlanan bazı aralıklar ile icra sırasında tercih edilen bazı
perdelerin farklılık göstermesi tartışma konusudur. AEU sisteminde karşılaşılan diğer bir sorun ise
çeşnilerin bazı perdeler üzerine transpoze edilememesidir.
Bu ve benzeri sistem sorunları üzerine günümüzde pek çok araştırmacı halen araştırmalar
yapmaktadır. Sistem sorunlarına dair yapılacak çalışmalar içerisinde icra teori farklılıklarının tespiti
önemli bir veri kaynağı olacaktır. Bu sebeple usta icracılara ait kayıtların çeşitli analiz yöntemleri
kullanılarak incelenmesi, teknolojik imkanlar kullanılarak frekans analizlerinin yapılması ve bu
analizlerden elde edilen bilgilerin araştırmacıların kullanımına sunulması gerekmektedir.
Literatür
Frekans analizi konusundaki çalışmalardan biri 1977 yılında Karl Signell tarafından yapılmıştır.
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bir çalışma yapılmıştır. Türk Müziği’nde kullanılan perdelerin fiziki kesinliklerinin ve değişkenlerinin
bilgisayar yardımı ile saptanması hedeflenmiştir.
2000 yılında Doç. Dr. M. Kemal Karaosmanoğlu ve Dr. Can Akkoç tarafından “Türk
Musikisinde İcra-Teori Birliğini Sağlama Yolunda Bir Girişim” isimli bir makale bulunmaktadır.
2010 yılında TÜBİTAK desteği ile Yrd. Doç. Barış Bozkurt yürütücülüğünde Ali Cenk Gedik,
Doç. Dr. M. Kemal Karaosmanoğlu, Prof. Dr. F. Acar Savcı, Dr. Mehmet Erdal Özbek katılımıyla,
Klasik Türk Müziği kayıtlarının otomatik olarak notaya dökülmesi ve makamların otomatik olarak
tanınması üzerine bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmada analiz için Türk Müziği icracılarına ait
mevcut kayıtlar kullanılmış, sık kullanılan bazı makamlar incelenerek sonuçlar makam dizileri
olarak sunulmuştur.
Frekans analizi ve perde anlayışı konusunda Doç. Eren Özek tarafından 2011 yılında Haliç
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Anasaat Dalı Sanatta Yeterlik Programında tez
olarak sunulan “Türk Müziği’nde Çeşni kavramı ve İcra Teori Farklılıklarının Bilgisayar Ortamında
İncelenmesi” geniş kapsamlı bir analiz çalışması bulunmaktadır. “Türk Müziği’nde Çeşni
Kavramı ve İcra Teori Farklılıklarının Bilgisayar Ortamında İncelenmesi” çalışmasında bilgisayar
teknolojisinden yararlanarak toplamda 1476 adet kayıt incelenmiştir. İncelenecek her çeşni için
mümkün olan en fazla kayıt örneği toplanabilecek makamlar seçilmiştir. Çalışmada Tanburi Cemil
Bey, Necdet Yaşar, Bekir Sıdkı Sezgin, Münir Nurettin Selçuk, İhsan Özgen, Niyazi Sayın, Derya
Türkan, Murat Aydemir, Salih Bilgin, Serhan Aytan, Taner Sayacıoğlu’na ait kayıtlar incelenmiştir.
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Bu incelemelerin sonucunda toplanan tüm kayıt örneklerinin incelenmesi sonucu elde edilen
değerler, kuramsal aralıklar ile karşılaştırılarak, farklılık gösteren değerler saptanmıştır. Ayrıca
melodik yapıda icrayı değiştiren faktörler incelenerek, melodik yapının perde baskıları üzerindeki
etkileri gözlemlenmiştir. Bu çalışma 2014 yılında “20. Yüzyıl Türk Müziği İcrasında Perde Anlayışı”
ve “21. Yüzyıl Türk Müziği İcrasında Perde Anlayışı” isimleriyle, 2 ayrı kitap olarak yayınlanmıştır.
2019 yılında Doç. Dr. M. Kemal Karaosmanoğlu ve Cüneyt Görenç tarafından “ArelEzgi-Uzdilek Ses Sistemi İle Âşık Veysel›in Perde Baskıları Arasındaki Örtüşme” isimli çalışma
yapılmıştır.
Nişabur Çeşnisi
Hüseyin Sadeddin Arel’in “Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri” adlı kitabında Nişabur çeşnisi
dörtlü ve beşliler içerisinde gösterilmemiş, çeşniden 3’lü bir yapı olarak bahsedilmiştir. Nişabur
çeşnisi bazı makam dizileri içerisinde beşli olarak da karşımıza çıkmaktadır. İsmail Hakkı
Özkan’ın “Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri” isimli kitabında Nişabur çeşnisi dörtlü ve beşli
olarak tanımlanmaktadır. Çeşninin, dörtlü yapısına tiz bölgeden bir tanini eklenerek beşli haline
getirilmemiş olması sebebiyle tam dörtlü ve beşlilerden farklı olduğunu belirtmiştir. Bu bakımdan
çeşninin ayrı bir kişilik kazandığını belirtmiştir. Nişabur beşlisi için ise 26 koma değerinde eksik bir
beşli tanımlaması yapılmıştır (Özkan,1998:63).
Nişabur çeşnisine ait kuramsal yapı Şekil-1’de gösterildiği gibidir:

Şekil-1: Buselik Perdesinde Nişabur 5’lisi
Repertuvardaki eserler incelendiğinde Nişabur çeşnisinin genellikle üçlü bir yapıda
kullanıldığı gözlenmektedir. Özellikle Rast, Neva, Hicaz Hümayun makamları içerisinde sıklıkla
üçlü olarak karşımıza çıktığı görülmektedir.
Nişabur Üçlüsü: Çeşnisi 5’li olarak tanımlansa da kullanım biçimi olarak 3’lü olarak sıklıklar
kullanıldığı görülmektedir. Genellikle Rast ve Buselik çeşnilerinin pes bölgesine doğru yaptığı
genişleme biçimi olarak kullanılmaktadır. Bu genişleme biçimine örnek iki şekilde gösterilebilir
(Şekil-2), (Şekil-3):

Şekil-2: Nişabur 3’lüsü + Buselik 5’lisi

Şekil-3: Nişabur 3’lüsü + Buselik 5’lisi

Nişabur üçlüsü melodik kullanım bakımdan kendine özgü bir yapıya sahiptir. Şekil-2
ve Şekil-3’de görüldüğü gibi, Buselik çeşnisi veya Rast çeşnisinin pes bölgesinde kullanılır ve
genellikle kendi birinci derecesi üzerinde kalış yapmadan, üçüncü derecesi üzerinde kalış
yaptığı görülmektedir. Yani Buselik ya da Rast çeşnilerinin birinci derecelerine dönüş yaptığı
gözlemlenmektedir.
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Bu çalışmada Nişabur çeşnisi 3’lü yapı olarak incelenmiş, çeşninin en sık gözlemlendiği
Rast, Neva, Hicaz Hümayun makamlarındaki kullanım özellikleri araştırılmıştır.
Nişabur çeşnisi ile ilgili dikkat çeken bir husus, sisteminde verilen kuramsal değerler
bakımından Uşşak çeşnisi ile Nişabur çeşnisi benzer yapılar olarak gözükmesidir. Ancak Uşşak
çeşnisi ve Nişabur çeşnisi arasında perde kullanım özellikleri ve melodik kullanım biçimleri
bakımından farklılıklar bulunmaktadır. İsmail Hakkı Özkan “Türk Musikisi Nazariyatı ve Usülleri”
kitabında Nişabur çeşnisi ile Uşşak çeşnisi arasındaki benzerlik ve farklılıkları şu şekilde tarif
etmiştir.

“Görünüşte dörtlü olarak, aralıkları bakımından Uşşak dörtlüsü ile aynıdır. Fakat kendi yeri olan
Buselik perdesi üzerinde, kulakta ayrı bir izlenim bırakır ve kişilik kazanır. Hele bazı makamlara
karıştığında bu izlenimi açıkça belli eder. Bunun sebebi şudur: Uşşak dörtlüsü’nün ikinci
derecesi, aslında 1 koma daha pestir. Yani Uşşak’ın birinci sesi ile ikinci sesi arasındaki iki
aralık 8 koma (K) değil, 6-7 koma kadardır. Ancak bu aralığı yazacak işaretimiz olmadığı için
“K” gösterilir. Fakat tatbikatta ikinci dereceyi daha pes basarız. Halbuki Nişabur’da ilk aralık,
yani birinci ve ikinci dereceler arası, tam 8 koma (K)’dır. Bu bakımdan Nişabur dörtlüsü Uşşak
dörtlüsü’nden ayrılır ve kişilik kazanır.”(Özkan, 1998:63)

Çalışmanın sonunda Uşşak ve Nişabur çeşnileri karşılaştırılarak perde kullanım özellikleri
bakımından farklılıkları da incelenecektir.
Yöntem
Çalışmada kullanılacak kayıtlar iki grup halinde tasarlanmıştır. İlk grup mevcut repertuvar içerisinden
seçilmiş bazı eserlerden oluşmakta, ikinci grup ise bu çalışma için özel olarak hazırlanmış
etütlerden oluşmaktadır. Basit makamlardan, diğer makamlara göre görece daha fazla Nişabur
çeşnisi kullanan Rast, Neva ve Hicaz Hümayun makamları seçilmiştir. Seçilen eserlerin içerisinde
fazla sayıda Nişabur çeşnisi bulunması gözetilmiştir. Etütler ise seçilen bu makamlarda ortalama
10 ölçü olarak yazılmıştır. Elde edilecek verinin daha detaylı olması amaçlanarak Nişabur 3’lüsü
farklı perdeler üzerinde yazılmıştır. Veri çokluğu sayesinde toplanan kayıtlardan alınabilecek en
fazla sonucun elde edilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada her icracıyla 61 adet Nişabur çeşnisi kaydı yapılmıştır. Çalışmanın sonunda
verilen “Genel Toplam Ortalaması” için toplam 187 adet kayıttan elde edilen veri incelenmiştir.
Rast makamında seçilen Abdülkadir Meragi, Yusuf Efendi ve Asım Bey’e ait üç eser
içerisinde; Hüseyni Aşiran, Buselik ve Hüseyni perdeleri üzerinde toplam yedi adet Nişabur çeşnisi
kaydı yapılmıştır. Neva makamında seçilen Tanburi Mustafa Çavuş ve Şemseddin Ziya Bey’e ait
iki eser içerisinde; Buselik ve Hüseyni perdeleri üzerinde toplam 11 adet Nişabur çeşnisi kaydı
yapılmıştır. Hicaz makamında seçilen Veli Dede’ye ait iki, İshak Efendi’ye ait bir eser içerisinde;
Buselik perdesi üzerinde toplam 13 adet Nişabur çeşnisi kaydı yapılmıştır.
Rast makamında hazırlanmış olan üç etüt içerisinde, Hüseyni Aşiran, Buselik ve Hüseyni
perdeleri üzerinde toplam 13 adet Nişabur çeşnisi kaydı, Neva makamında hazırlanmış olan üç
etüt içerisinde, Hüseyni Aşiran, Buselik ve Hüseyni perdeleri üzerinde toplam dokuz adet Nişabur
çeşnisi kaydı, Hicaz makamında hazırlanmış olan üç etüt içerisinde de Mahur ve Buselik perdeleri
üzerinde toplam altı adet Nişabur çeşnisi kaydı yapılmıştır.
Çalışmada kullanılan eserler/etütler listesi ve eserler içerisinde tespit edilen Nişabur 3’lüsü
sayısı Tablo-1’de verilmiştir.
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Tablo-1: Eserler/Etütler listesi
Eser

Makam

Nişabur Çeşnisinin

Veri

Bulunduğu Perde

Sayısı

Besteci

Amed Nesimi Subh-i dem

Rast

Hüseyni Aşiran

5

Abdülkadir Meragi

Asude fikrim avarelendi

Rast

Buselik

1

Yusuf Efendi

Habgah-ı yare girdim arz için

Rast

Asım Bey

Rast Etüt 1

Rast

Rast Etüt 2

Rast

Rast Etüt 3

Rast

Muntazırım teşrifine

Neva

Ko sinem ateşe yansın

Neva

Neva Etüt 1

Neva Etüt 2
Neva Etüt 3

Neva

Neva
Neva

Hüseyni

1

Hüseyni Aşiran

2

Buselik

2

Hüseyni

1

Hüseyni Aşiran

2

Buselik

2

Hüseyni Aşiran

2

Buselik

2

Hüseyni

1

Hüseyni

4

Buselik

7

Buselik

1

Buselik

2

Hüseyni Aşiran

1

Hüseyni

1

Buselik

2

Buselik

2

Tanburi Mustafa
Çavuş
Şemseddin Ziya Bey

Hüseyni

1

Hicaz Hümayun peşrevi

Hicaz Hümayun

Buselik

5

Hicaz Hümayun saz semai

Hicaz Hümayun

Buselik

6

Veli Dede

Hicaz saz semai

Hicaz Hümayun

Buselik

2

İsak Efendi

Hicaz Etüt 1

Hicaz Hümayun

Buselik

2

Buselik

2

Hicaz Etüt 2
Hicaz Etüt 3

Hicaz Hümayun
Hicaz Hümayun

Mahur

1

Buselik

2

Mahur

1

Veli Dede

Tüm eserler ve etütlerde Buselik perdesinde toplam 40, Hüseyni Aşiran perdesinde toplam
12, Hüseyni perdesinde toplam dokuz ve Mahur perdesinde toplam iki adet Nişabur çeşnisi kaydı
yapılmıştır. İncelenen tüm eserler ve etütlere ait toplam veri sayısı Tablo-2’de verilmiştir.
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Tablo-2: Toplam veri sayısı
Nişabur Çeşnisinin Bulunduğu Perde

Veri Sayısı

Buselik

40

Hüseyni Aşiran

12

Hüseyni

9

Mahur

2

Araştırma için Klasik Türk Müziği çalgılarından gerek perdesiz olması gerekse perde
seçimini geniş bir biçimde sunması sebebiyle “ud” enstrümanı seçilmiştir. Enstrümanın üzerinde
perde bağlı olmaması icracıya perde seçiminde özgürlük tanımaktadır. Eserler ve etütler İTÜ
TMDK Çalgı Bölümü öğretim üyelerinden Erdem Şentürk ve Sarper Eroğlu, ayrıca Kültür ve
Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu ud sanatçısı Tolga Karaslan tarafından
icra edilmiştir. Kayıtlar Mayıs 2018’de kişisel görüşme şeklinde yapılmıştır.
Çalışmada yer alan ud icracıları, yurtiçi ve yurtdışında birçok konserde icracılık yapmış
sanatçılardan oluşmaktadır. Erdem Şentürk 1997-2003 yılları arasında Erciyes Üniversitesi’nde,
2003-2019 yılları arasında İTÜ TMDK’da ud öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Sarper Eroğlu ise
2014-2016 yılları arasında Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuarı’nda öğretim görevlisi
olarak çalışmıştır. Ayrıca, 2015 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Tolga Karaslan 2017 yılından bu yana
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu’nda ud sanatçısı olarak görevine
devam etmektedir.
Kaydedilen eserler ve etütlerden Nişabur çeşnisi olan bölümler Wavelab programı
kullanılarak kesilip ayrı birer ses dosyası olarak, icracıya göre ve karar perdesine göre
sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan ses dosyaları Nişabur çeşnisinin kullanıldığı perdelere göre
isimlendirilerek tasnif edilmiştir. Eserler içerisinde aynı perde üzerinde olan Nişabur çeşnileri
tek ses dosyası olarak birleştirilmiştir. Elde edilen ses dosyaları, her eser/etüt için genel bir
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu ses dosyalarının frekans analizleri yapılmıştır.
Tüm Nişabur çeşnilerinin 1. derecesi başlangıç noktası olarak alınmıştır. Çeşnilerin 1.
derecelerinin 2. ve 3. derecelerine olan uzaklıkları tespit edilmiş tablolar halinde sunulmuştur.
Elde edilen veriler kuramsal değerler ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Analizlere ait değerler
histogramlar3 ile gösterilmiştir.
Analiz sonuçları histogram gösterimlerinde ve tablolarda Arel-Ezgi-Uzdilek (AEU), TöreKaradeniz (TK) (Karadeniz, 1965: 11-28) ve 53 TET (53-TET) (Karaosmanoğlu, 2006), kuramları
ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Histogramlarda Rauf Yekta Bey ve AEU teorileri YAEU olarak
birlikte gösterilmiştir.
İcra ve teorik değerlerin karşılaştırılmasının kolaylıkla yapılabilmesi için kuramsal değerler
histogramlar üzerinde dikey olarak gösterilmiştir. Tablolarda analiz sonucu elde edilen değerlerin
kuramsal değerler ile karşılaştırılması, Holder koması4 ve sent5 cinsinden verilmiştir.
3 Histogram: Tekrarlı sayılardan oluşan verilerin, tabloya sonra da grafiğe aktarılması.

4 Holder Koması (Hc): Bir oktavın 53 eşit parçaya bölünmesi ile bulunan değer. (1 Hc=22,6415 sent)
5 Sent: Oktavı 1200 eşit parçaya bölerek elde edilen küçük aralık.
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Çalışmada kayıtların incelenmesi için Bozkurt, Gedik, Savacı, Karaosmanoğlu, Özbek
(2010)’da ayrıntılı olarak anlatılan araçtan faydalanılmıştır. Söz konusu araç, Türk Müziği kayıtlarının
otomatik olarak notaya dökülmesi ve makamların otomatik olarak tanınması için geliştirilmiş olup,
Matlab kullanılarak gerçekleşmiştir. Araç temel titreşim frekans analizi için literatürde var olan
algoritmaların üzerine çeşitli süzgeçler kullanarak birtakım iyileştirmeler yapmaktadır. Temel
frekans dağılımlarını elde ederek kuram ve icra arasındaki uyum düzeyini ölçebilmektedir. Çalışma
boyunca ölçümler bu araçla yapılmış, grafik ve sonuçlar bu araç üzerinden elde edilmiştir (Bozkurt
2010:35).
Analizler
Buselik Perdesinde Nişabur
Tüm eser ve etütlerin içerisinde 40 adet Buselik perdesinde Nişabur üçlüsü kaydı incelenmiştir.
Erdem Şentürk’e ait Buselik perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçlarının Histogram
gösterimi elde edilmiştir (Şekil-4).

Şekil-4: Erdem Şentürk – Buselik Perdesinde Nişabur
Erdem Şentürk’e ait Buselik perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçları Holder koması ve
sent cinsinden kuramsal aralıklar ile karşılaştırılmıştır (Tablo-3).
Tablo-3: Erdem Şentürk – Buselik Perdesinde Nişabur
Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

181.1

294.3

TK

9

12.5

203.8

283

53-TET

8

13

181.1

294.3

İcra

7.7

13

174.3

294.3

Erdem Şentürk’e ait kayıtlar incelendiğinde Nişabur çeşnisinin 2. derecesi olan Nim Hicaz
perdesinin AEU kuramına göre 0,3 holder koması pes basıldığı. 3. derecesi olan Neva perdesinin
AEU kuramında tanımlanan aralık değerleri ile örtüştüğü gözlemlenmiştir.
Sarper Eroğlu’na ait Buselik perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçlarının Histogram
gösterimi elde edilmiştir (Şekil-5).
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Şekil-5: Sarper Eroğlu- Buselik Perdesinde Nişabur
Sarper Eroğlu’na ait Buselik perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçları Holder koması ve
sent cinsinden kuramsal aralıklar ile karşılaştırmıştır (Tablo-4).
Tablo-4: Sarper Eroğlu- Buselik Perdesinde Nişabur
Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

181.1

294.3

TK

9

12.5

203.8

283

53-TET

8

13

181.1

294.3

8.3

12.7

187.9

287.5

İcra

Sarper Eroğlu’na ait kayıtlar incelendiğinde Nişabur çeşnisinin 2. derecesi olan Nim Hicaz
perdesinin AEU kuramına göre 0,3 holder koması tiz basıldığı, 3. derecesi olan Neva perdesinin
0,3 holder koması pes basıldığı gözlemlenmiştir.
Tolga Karaslan’a ait Buselik perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçlarının Histogram

gösterimi elde edilmiştir (Şekil-6).

Şekil-6: Tolga Karaslan – Buselik Perdesinde Nişabur
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Tolga Karaslan’a ait Buselik perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçları Holder koması ve
sent cinsinden kuramsal aralıklar ile karşılaştırılmıştır (Tablo-5).
Tablo-5: Tolga Karaslan – Buselik Perdesinde Nişabur
Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

181.1

294.3

TK

9

12.5

203.8

283

53-TET

8

13

181.1

294.3

İcra

7

13

158.4

294.3

Tolga Karaslan’a ait kayıtlar incelendiğinde Nişabur çeşnisinin 2. derecesi olan Nim Hicaz
perdesinin AEU kuramına göre 1 holder koması pes basıldığı, 3. derecesi olan Neva perdesinin
AEU kuramında tanımlanan aralık değerleri ile örtüştüğü gözlemlenmiştir.
Hüseyni Perdesinde Nişabur
Tüm eser ve etütlerin içerisinde dokuz adet Hüseyni perdesinde Nişabur üçlüsü kaydı
incelenmiştir.
Erdem Şentürk’e ait Hüseyni perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçlarının Histogram
gösterimi elde edilmiştir (Şekil-7).

Şekil-7: Erdem Şentürk – Hüseyni Perdesinde Nişabur
Erdem Şentürk’e ait Hüseyni perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçları Holder koması ve
sent cinsinden kuramsal aralıklar ile karşılaştırılmıştır (Tablo-6).
Tablo-6: Erdem Şentürk – Hüseyni Perdesinde Nişabur
YAEU

Sent

8

13

181.1

294.3

53-TET

9

12.5

203.8

283

8

13

181.1

294.3

İcra

8

13.3

181.1

301.1

TK
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Erdem Şentürk’e ait kayıtlar incelendiğinde Nişabur çeşnisinin 2. derecesi olan Eviç
perdesinin AEU kuramında tanımlanan aralık değerleri ile örtüştüğü, 3. derecesi olan Gerdaniye
perdesinin 0,3 holder koması tiz basıldığı gözlemlenmiştir.
Sarper Eroğlu’na ait Erdem Şentürk’e ait Hüseyni perdesinde Nişabur çeşnisi analiz
sonuçlarının Histogram gösterimi elde edilmiştir (Şekil-8).

Şekil-8: Sarper Eroğlu - Hüseyni Perdesinde Nişabur
Sarper Eroğlu’na ait Hüseyni perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçları Holder koması
ve sent cinsinden kuramsal aralıklar ile karşılaştırılmıştır (Tablo-7).
Tablo-7: Sarper Eroğlu – Hüseyni Perdesinde Nişabur
Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

181.1

294.3

TK

9

12.5

203.8

283

53-TET

8

13

181.1

294.3

7.3

12.7

165.2

287.5

İcra

Sarper Eroğlu’na ait kayıtlar incelendiğinde Nişabur çeşnisinin 2. derecesi olan Eviç
perdesinin AEU kuramına göre 0,7 holder koması pes basıldığı, 3. derecesi olan Gerdaniye
perdesinin 0,3 holder koması pes basıldığı gözlemlenmiştir.
Tolga Karaslan’a ait Hüseyni perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçlarının Histogram

gösterimi elde edilmiştir (Şekil-9).
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Şekil-9: Tolga Karaslan – Hüseyni Perdesinde Nişabur
Tolga Karaslan’a ait Hüseyni perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçları Holder koması ve
sent cinsinden kuramsal aralıklar ile karşılaştırılmıştır (Tablo-8).
Tablo-8: Tolga Karaslan – Hüseyni Perdesinde Nişabur
Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

181.1

294.3

TK

9

12.5

203.8

283

53-TET

8

13

181.1

294.3

7.7

13.3

174.3

301.1

İcra

Tolga Karaslan’a ait kayıtlar incelendiğinde Nişabur çeşnisinin 2. derecesi olan Eviç
perdesinin AEU kuramına göre 0,3 holder koması pes basıldığı, 3. derecesi olan Gerdaniye
perdesinin 0,3 holder koması tiz basıldığı gözlemlenmiştir.
Hüseyni Aşiran Perdesinde Nişabur
Tüm eser ve etütlerin içerisinde 12 adet Hüseyni Aşiran perdesinde Nişabur üçlüsü kaydı
incelenmiştir.
Erdem Şentürk’e ait Hüseyni Aşiran perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçlarının

Histogram gösterimi elde edilmiştir (Şekil-10).
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Şekil-10: Erdem Şentürk - Hüseyni Aşiran Perdesinde Nişabur
Erdem Şentürk’e ait Hüseyni Aşiran perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçları Holder
koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar ile karşılaştırılmıştır (Tablo-9).
Tablo-9: Erdem Şentürk - Hüseyni Aşiran Perdesinde Nişabur
Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

181.1

294.3

TK

9

12.5

203.8

283

53-TET

8

13

181.1

294.3

İcra

8

13.3

181.1

301.1

Erdem Şentürk’e ait kayıtlar incelendiğinde Nişabur çeşnisinin 2. derecesi olan Irak
perdesinin AEU kuramında tanımlanan aralık değerleri ile örtüştüğü, 3. derecesi olan Rast
perdesinin 0,3 holder koması tiz basıldığı gözlemlenmiştir.
Sarper Eroğlu’na ait Hüseyni Aşiran perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçlarının

Histogram gösterimi elde edilmiştir (Şekil-11).
Şekil-11: Sarper Eroğlu - Hüseyni Aşiran Perdesinde Nişabur
Sarper Eroğlu’na ait Hüseyni Aşiran perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçları Holder
koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar ile karşılaştırılmıştır (Tablo-10).
Tablo-10: Sarper Eroğlu - Hüseyni Aşiran Perdesinde Nişabur
Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

181.1

294.3

TK

9

12.5

203.8

283

53-TET

8

13

181.1

294.3

8.3

13

187.9

294.3

İcra

Sarper Eroğlu’na ait kayıtlar incelendiğinde Nişabur çeşnisinin 2. derecesi olan Irak
perdesinin AEU kuramına göre 0,3 holder koması tiz basıldığı, 3. derecesi olan Rast perdesinin
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AEU kuramında tanımlanan aralık değerleri ile örtüştüğü gözlemlenmiştir.
Tolga Karaslan’a ait Hüseyni Aşiran perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçlarının

Histogram gösterimi elde edilmiştir (Şekil-11).
Şekil-12: Tolga Karaslan - Hüseyni Aşiran Perdesinde Nişabur
Tolga Karaslan’a ait Hüseyni Aşiran perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçları Holder
koması ve sent cinsinden kuramsal aralıklar ile karşılaştırılmıştır (Tablo-11).
Tablo-11: Tolga Karaslan - Hüseyni Aşiran Perdesinde Nişabur
Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

181.1

294.3

TK

9

12.5

203.8

283

53-TET

8

13

181.1

294.3

8.7

13

196.9

294.3

İcra

Tolga Karaslan’a ait kayıtlar incelendiğinde Nişabur çeşnisinin 2. derecesi olan Irak
perdesinin AEU kuramına göre 0,7 holder koması tiz basıldığı, 3. derecesi olan Rast perdesinin
AEU kuramında tanımlanan aralık değerleri ile örtüştüğü gözlemlenmiştir.
Mahur Perdesinde Nişabur
Tüm eser ve etütlerin içerisinde 2 adet Mahur perdesinde Nişabur üçlüsü kaydı incelenmiştir6.
Sarper Eroğlu’na ait Mahur perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçlarının Histogram
gösterimi elde edilmiştir (Şekil-13).

6 Erdem Şentürk’e ait Mahur perdesinde Nişabur kaydı bulunmamaktadır.
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Şekil-13: Sarper Eroğlu – Mahur Perdesinde Nişabur
Sarper Eroğlu’na ait Mahur perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçları Holder koması ve
sent cinsinden kuramsal aralıklar ile karşılaştırılmıştır (Tablo-12).
Tablo-12: Sarper Eroğlu – Mahur Perdesinde Nişabur
Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

181.1

294.3

TK

9

12.5

203.8

283

53-TET

8

13

181.1

294.3

8.7

13.3

196.9

301.1

İcra

Sarper Eroğlu’na ait kayıtlar incelendiğinde Nişabur çeşnisinin 2. derecesi olan Nim
Şehnaz perdesinin AEU kuramına göre 0,7 holder koması tiz basıldığı, 3. derecesi olan Muhayyer
perdesinin 0,3 holder koması tiz basıldığı gözlemlenmiştir.

Tolga Karaslan’a ait Mahur perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçlarının Histogram
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gösterimi elde edilmiştir (Şekil-14).
Şekil-14: Tolga Karaslan – Mahur Perdesinde Nişabur
Tolga Karaslan’a ait Mahur perdesinde Nişabur çeşnisi analiz sonuçları Holder koması ve
sent cinsinden kuramsal aralıklar ile karşılaştırılmıştır (Tablo-13).
Tablo-13: Tolga Karaslan – Mahur Perdesinde Nişabur
Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

181.1

294.3

TK

9

12.5

203.8

283

53-TET

8

13

181.1

294.3

İcra

8

12.7

181.1

287.5

Tolga Karaslan’a ait kayıtlar incelendiğinde Nişabur çeşnisinin 2. derecesi olan Nim
Şehnaz perdesinin AEU kuramında tanımlanan aralıklar ile örtüştüğü, 3. derecesi olan Muhayyer
perdesinin 0,3 holder koması pes basıldığı gözlemlenmiştir.
Analiz Sonuçlarının İcracılara Göre Dağılımları ve Genel Ortalamalar
Tüm eser/etüt kayıtların incelenmesi sonucunda icracılara ait genel Nişabur değerlendirmeleri,
kuramsal bilgilerle karşılaştırmalı olarak Tablo-14, Tablo-15, Tablo-16’da verilmiştir.
Erdem Şentürk’e ait genel Nişabur çeşnisi analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden
kuramsal aralıklar ile karşılaştırılmıştır (Tablo-14).
Tablo-14: Erdem Şentürk’e - Genel Ortalama
Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

181.1

294.3

TK

9

12.5

203.8

283

53-TET

8

13

181.1

294.3

7.9

13.2

178.8

298.8

İcra

Erdem Şentürk’e ait tüm kayıtlar incelendiğinde icracının Nişabur çeşnisinin 2. derecesini,
AEU kuramında tanımlanan aralık değerine göre 0,1 holder koması pes bastığı, 3. derecesini 0,2
holder koması tiz bastığı gözlemlenmiştir.
Sarper Eroğlu’na ait genel Nişabur çeşnisi analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden
kuramsal aralıklar ile karşılaştırılmıştır (Tablo-15).
Tablo-15: Sarper Eroğlu’na - Genel Ortalama
Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

181.1

294.3

TK

9

12.5

203.8

283

53-TET

8

13

181.1

294.3

8.1

12.9

183.3

292.6

İcra

Sarper Eroğlu’na ait tüm kayıtlar incelendiğinde icracının Nişabur çeşnisinin 2. derecesini,
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AEU kuramında tanımlanan aralık değerine göre 0,1 holder koması tiz bastığı, 3. derecesini 0,1
holder koması pes bastığı gözlemlenmiştir.
Tolga Karaslan’a ait genel Nişabur çeşnisi analiz sonuçları Holder koması ve sent cinsinden
kuramsal aralıklar ile karşılaştırılmıştır (Tablo-16).
Tablo-16: Tolga Karaslan’a - Genel Ortalama
Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

181.1

294.3

TK

9

12.5

203.8

283

53-TET

8

13

181.1

294.3

7.8

13

177.7

294.3

İcra

Tolga Karaslan’a ait tüm kayıtlar incelendiğinde icracının Nişabur çeşnisinin 2. derecesini,
AEU kuramında tanımlanan aralık değerine göre 0,2 holder koması pes bastığı, 3. derecesinin
AEU kuramında tanımlanan aralıklar ile örtüştüğü gözlemlenmiştir.
Tüm icracılara ait eser ve etüt kayıtlarından elde edilen Nişabur çeşnisi Genel Ortalama
tablosu Tablo-17’de verilmiştir.
Tablo-17: Tüm İcracılar - Genel Ortalama
Holder Koması

Sent

YAEU

8

13

181.1

294.3

TK

9

12.5

203.8

283

53-TET

8

13

181.1

294.3

7.9

13

178.8

294.3

İcra
Sonuç ve Karşılaştırma

Çalışmada repertuvardan seçilmiş 8 eser ve çalışma için özel olarak hazırlanmış 9 etüt içerisinden
toplamda 61 adet Nişabur çeşnisi analizi yapılmıştır. Analizler Matlab programı üzerinden çalışan,
makam Toolbox aracı kullanılarak yapılmıştır. Sonuçları 53TET, Ekrem Karadeniz ve AEU
kuramları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Kayıtlarda ud enstrümanı kullanılmıştır. Eserler ve etütler İTÜ TMDK Çalgı Bölümü öğretim
üyelerinden Erdem Şentürk ve Sarper Eroğlu, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet
Türk Müziği Topluluğu ud sanatçısı Tolga Karaslan tarafından icra edilmiştir.
Nişabur çeşnisinin analizleri Buselik, Hüseyni Aşiran, Hüseyni ve Mahur perdelerinde
yapılmış, her icracı için her perde üzerinden ayrı ayrı analiz sonuçları verilmiştir. Daha sonra tüm
icracılardan elde edilen değerleri toplam değerler “Genel Ortalama” olarak sunulmuştur.
Çeşniye ait perdelerin birinci dereceye uzaklığına göre sonuçlar değerlendirildiğinde;
Buselik perdesindeki 40 adet Nişabur çeşnisinin tüm icracılara ait kayıtları incelenip
genel ortalamaları alındığında Nişabur üçlüsünün 2. derecesinin AEU kuramında belirtilen aralık
değerinden 0,4 holder koması pes basıldığı, 3. derecesinin ise 0,1 holder koması pes basıldığı
tespit edilmiştir.

175

SAYI 18/19 2019
Hüseyni perdesinde bulunan 12 adet Nişabur çeşnisinin tüm icracılara ait kayıtları incelenip
genel ortalamaları alındığında Nişabur üçlüsünün 2. derecesinin AEU kuramında belirtilen aralık
değerinden 0,3 holder koması pes basıldığı, 3. derecesinin ise 0,1 holder koması tiz basıldığı
tespit edilmiştir.
Hüseyni Aşiran perdesinde bulunan 9 adet Nişabur çeşnisinin tüm icracılara ait kayıtları
incelenip genel ortalamaları alındığında Nişabur üçlüsünün 2. derecesinin AEU kuramında
belirtilen aralık değerinden 0,3 holder koması tiz basıldığı, 3. derecesinin ise 0,1 holder koması tiz
basıldığı tespit edilmiştir.
Mahur perdesinde bulunan 2 adet Nişabur çeşnisinin tüm icracılara ait kayıtları incelenip
genel ortalamaları alındığında Nişabur üçlüsünün 2. derecesinin AEU kuramında belirtilen aralık
değerinden 0,3 holder koması tiz basıldığı, 3. derecesinin ise kuramdaki değerler ile örtüştüğü
tespit edilmiştir.
Farklı karar sesleri üzerinde icra edilen çeşnilerin, perde tercihleri bakımından birbirlerinden
farklı sonuçlar vermiş olması, transpozenin perde tercihleri üzerindeki etkisi hususunda bulgular
sunmaktadır. Bu farklılıkların ud icrasındaki çalım tekniğine bağlı olarak oluştuğu gözlemlenmiştir.
Buselik perdesinde Nişabur ve Hüseyni perdesinde Nişabur çeşnilerinin ikinci derecelerinin
kuramsal aralık değerine göre benzer miktarlarda pes basıldığı gözlemlenmiştir. Bu çeşniler farklı
teller üzerinde aynı pozisyonda ve parmak sırası ile icra edilmektedir. Bu teknik benzerliğin her iki
çeşniye ait perde tercihlerde yakın sonuçlar alınmasında etkin olduğu gözlemlenmiştir.
Genel ortalama değerleri göz önüne alındığında, Nişabur üçlüsünün 2. derecesinin AEU
kuramında belirtilen aralık değerinden 0,1 holder koması pes basıldığı sonucu elde edilmiştir.
AEU kuramında Nişabur üçlüsünün 2. Derecesi 8 holder koması olarak belirtilirken icracıların
tercih ettikleri aralık 7,9 holder koması olarak tespit edilmiştir. İcra sırasında tercih edilen bu perde
bölgesinin AEU kuramında tanımlanan aralık değerine çok yakın olduğu gözlemlenmekle beraber
bu aralığın çok küçük bir fark olduğu sonucuna varılmıştır. Nişabur üçlüsünün 3. derecesinde
kuramsal değerlerle bir fark görülmeyip kuramdaki aralık değeri ile örtüştüğü tespit edilmiştir.
Tercih edilen perdelerin kuramda belirtilen değerler ile örtüşmesi icra-teori ilişkisi için önemli bir

bulgudur. Bu örtüşmenin daha net görülebilmesi için Nişabur çeşnisinin icrası sırasında kullanılan
perdeleri ve teoride belirtilen aralık değerleri karşılaştırılmıştır (Şekil-15).
Şekil-15: Nişabur çeşnisinin icra sırasında kullanılan perdeleri ve teoride belirtilen aralık değerleri
Uşşak çeşnisi ile Nişabur çeşnileri arasındaki farklılıkları gözlemlemek için, Eren
Özek’in 2019 yılında “Çeşni Kavramı Üzerinden Türk Müziği’nde İcra -Teori Farklılıklarının
Bilgisayar Ortamında İncelenmesi” isimli çalışmasında elde ettiği Uşşak çeşnisi analiz sonuçları
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referans alınmıştır. Uşşak ve Nişabur çeşnilerine ait kuramsal yapı Şekil-16 ve Şekil-17’de
gösterilmiştir.
Şekil-16: Buselik Perdesinde Uşşak

Şekil-17: Buselik Perdesinde Nişabur

Uşşak çeşnisinin Buselik perdesinde kullanımı, diğer perdeler üzerindeki kullanımına göre
görece çok daha azdır. Çeşniler arasındaki karşılaştırmanın kolay yapılabilmesi amaçlanarak iki
çeşni aynı perde üzerinde gösterilmiştir.
Özek çalışmasında toplamda 225 adet Uşşak çeşnisi kaydı incelemiştir (Özek, 2019).
İcracıların tercih ettiği perde bölgesinin AEU kuramında belirtilen aralık değerine (Segah perdesi)
göre bir holder koması pes basıldığı sonucu elde edilmiştir. AEU kuramında sekiz holder koması
(181,1 sent) olarak belirtilen aralık değerinin yedi holder koması (158.5 sent) olarak icra edildiği,

çeşninin 3. derecesinin kuramda belirtilen aralık değeri ile örtüştüğü gözlemlenmiştir. Uşşak ve
Nişabur çeşnileri için karşılaştırmalı değerlendirme yapılmıştır (Şekil-18).
Şekil-18: Uşşak ve Nişabur - Karşılaştırmalı Değerlendirme
Elde edilen tüm verilerin ışığında AEU kuramında üçlü olarak (K, S) aynı gözüken iki
çeşninin 2. derecelerinin aralık değerlerinde kayda değer bir farklılık olduğu görülmektedir. Uşşak
çeşnisinde gösterilen Segah perdesi sabit bir perdeyi temsil etmez. Belirtilen perde bir bölgeyi
temsil etmektedir. Bu bölge anlayışı Uşşak çeşnisine özel olup Nişabur çeşnisinin aynı perdesi
için geçerli değildir.
Türk müziği kuramı üzerine yapılacak tüm çalışmaların temelinde icranın detaylı analizleri
dikkate alınmalıdır. Günümüz bilgisayar teknolojisi kullanılarak, icra sırasında tercih edilen
perde anlayışlarının detaylı şekilde incelenmesi ve tüm araştırmacıların kullanımına sunulması
gerekmektedir. Bu ve benzeri çalışmaların, oluşturulacak ortak veri tabanına katkılar sağlayacağı
kaçınılmazdır.
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20. YÜZYIL TÜRK MÜZİĞİ ‘ŞARKI BESTECİLİĞİNDE’ İSTANBUL TEMASI1
Gülşah SÖNMEZ2
Sinem ÖZDEMİR GÖÇERİ3

Abstract
The relation between a city and humans is reflected on their emotional and intellectual world.
In this respect, when Istanbul, the city that has hosted many civilizations for centuries, is in
question, its strong impact on every aspect of life can clearly be seen. The significance of
the concept of space in several areas from art and literature to politics and economy has
caused this study to focus on a city that lives within history as Istanbul. Taking the impact of
time on space as a starting point, İstanbul’s place in the history of Turkey and its historical
periods have been analyzed together with the influence of historical transformations in the
first half of the 20th century. The reflections of the diverging city on music, in particular on
the vocal works of Turkish music, form the main theme of this study. Within the selected
period, important developments in Turkish history, cultural politics of the era and their
impact on especially Turkish music are put forward. The significance of Istanbul on Turkish
music is emphasized with the aim of creating a source for further studies about the city. In
this respect, the transformation of the city, the degree of its being affected by the political
and cultural changes in the first half of the 20th century and the features of the period were
analyzed; all the works in the archive of “Presidential Choir of Classical Turkish Music”
with the theme of Istanbul were detected and a period limitation was applied according
to their composers who lived in the first half of the 20th century. 125 of the 245 works
with the Istanbul theme in literature located within the selected period were analyzed. The
composers and lyricists of this period were mentioned in the study, classifying the vocal
works with the theme of Istanbul through graphs and tables according to districts and
quarters, maqams and rhythmic elements.
Giriş
Osmanlı tarihi ve eğlence hayatı üzerine çalışan pek çok tarihçinin fikir birliğine vardığı ve ünlü
Fransız tarihçi François Georgeon’in açıkça belirttiği gibi, “Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul ve
imparatorluğun geri kalanı olmak üzere ikiye ayrılır”. Çünkü İstanbul, coğrafi durumu, tarihinin
zenginliği, siyasal ve kültürel rolü bakımından apayrı bir dünya olmuştur (Mantran, 2000: 186).
1000 yıllı aşkın bir süre Doğu Roma İmparatorluğu ve 500 yılı aşkın bir süre de üç kıtaya yayılan
Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi başkenti olan İstanbul, 2010 yılında Avrupa’nın kültür başkenti
olarak da kabul edilmiştir. İmparatorlukların başkenti olarak kültürel, sosyal ve sanatsal tüm
öğelerden beslenen ve devlet yönetimi tarafından desteklenen bu şehirde bir takım edebî, tarihî,
sosyal ve sanatsal olayların gelişim, değişim, kırılma ve evrilme süreçlerine yakından tanık olmak
1 Gülşah Sönmez’in TC Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Anasanat Dalı Türk Musikisi
Yüksek Lisans Programında yayınlanmamış Yüksek Lisans tezinden oluşturulmuştur.
2 Öğr. Gör., İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Ses Eğitimi Bölümü.
3 Doç. Dr., İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Ses Eğitimi Bölümü
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mümkündür. Farklı bilim ve sanat alanlarının beslendiği İstanbul, aynı zamanda müzik bilimi ve
icrasının da uzun yıllar merkezi olma görevini üstlenmiştir.
Özcan’a göre, 15. yüzyıl aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun yerleşik düzene geçtiği
ve saray müzisyenliği kavramının oturduğu bir dönemdir. Anadolu beyliklerinin ele geçirildiği
ve sınırların Balkanlara kadar genişletildiği bir dönemin padişahı olan II. Murat, pek çok müzik
teorisyenini kitap yazmakla, hatta makam bulmakla görevlendirmiştir ki; bu tavrı Merâgi’nin oğlu
Abdülaziz’e kendisine getirdiği teori kitabına karşı verdiği topraktan da anlaşılmaktadır. Bu nedenle
müzik alanında Azerbaycan, Horasan, Semerkant ve Herat’tan gelen teori ve icra geleneği
Osmanlı toplumunda temellerini atmış, “15. yüzyıla kadar Türkistan ve Azerbaycan’da bilhassa
nazariyat alanındaki ağırlık, bu yüzyıldan itibaren yavaş yavaş Osmanlı ülkesine doğru kaymaya
başlamıştır” (Özcan, 1997: 473). “16. yüzyıl ise Türk Mûsıkîsinde bestekârlık ve icra alanında büyük
gelişmelerin göze çarptığı ve Türk Dünyasında mûsıkî icra ağırlığının Türkistan, Kuzey Hindistan
ve Azerbaycan’dan Osmanlı ülkesine kayışının daha da hızlandığı bir devirdir. Nazari alanda, 15.
yüzyıllardaki zenginliğe ulaşılamasa da, bazı edvârların yazıldığı gözlenmektedir” (Özcan, 1997
:477). 15. yüzyılda teori, 16. yüzyılda ise icra ve bestecilik geleneğinin doğudan Osmanlı’ya intikali
“Osmanlı – Türk Müziği” veya “Osmanlı Saray Müziği”nin kendi kimliğini oluşturması sürecini
başlatmıştır ki; bu sürecin merkezi ve en önemli destekleyicisi de İstanbul şehri olmuştur (Sarı,
2014: 34).
Bu süreçle birlikte padişah, Osmanlı’nın ve İslamiyet’in tek merkezi iken, imparatorluktaki
müzik yaşamının da merkezi olma rolünü üstelenmiş, müzik sarayda iki şekilde icra edilmeye
başlanmıştır. İlki din, şiir, hukuk, mantık, felsefe, geometri, coğrafya, astronomi, hat, tezhip,
resim ve müzik derslerinin verildiği saray okulu Enderûn’dan yetişip saray kadrosuna geçmiş
olan sanatçılar tarafından, diğeri ise ‘huzur fasıllarına’, yani hükümdarın huzurundaki müzik
toplantılarına dışarıdan ama sürekli olarak devam eden müzisyenler tarafından yapılan müzik
icrasıdır. Bu iki ayrı grup, saraydaki toplantılara birlikte katılmışlar ve hükümdarın mahiyetindeki
müzik topluluğunu birlikte oluşturmuşlardır.
Bahsedilen ‘huzur müziğinin’ merkezi de anlaşılacağı üzere İstanbul’dur ki; buradan çeşitli
illere gönderilen yöneticilerin, paşaların ve toprak sahibi beylerin konaklarında da aynı biçimde
müzik icrası yapılmıştır. Bu nedenle 15. yüzyıldan itibaren oluşmaya başlayan ve zamanla kendi
varlık ve kimliğini oluşturan İstanbul müziği aynı zamanda devlet ve en başta padişah tarafından
desteklenen bir saltanat müziği konumuna erişmiştir (Sarı, 2019: 254-255).
Bahsedilen saray destekli İstanbul müziğini İstanbul’un yerli halkından da okumak
mümkündür. Ali Ufkî’nin “Mecmûa i Saz ü Söz” ve Şeylülislam Esad Efendi’nin “Atrabül’l-Âsâr
fi Tezkireti Urefâi’l-Edvâr” adlı eserleri bu konunun en belirgin yazılı belgeleridir. İstanbul’daki
müzikal miras Ali Ufkî’nin henüz 1650 tarihli mecmuasından okunabilmektedir. Polonya asıllı olan
ve küçük yaşından itibaren Enderûn’da eğitim gören Ali Ufkî (1610–1675) dönemin form ve türlerini
ayırmadan nota mecmuasında yazmış ve yine dönemin beste ve bestecilerinin bir nevi kayıt altına
alınmasını sağlamıştır (Elçin, 1975; iv, xix). Bir gayrimüslim olarak saraya kaçırılarak gelen ve
burada yetiştirilerek üst düzey görevler üstlenen Ali Ufkî, batı notasını hem Türk Müziği’nde, hem
de İstanbul’da kullanan ilk bilim/sanat adamıdır. Mecmuasında 22 temel fasıl vermiş, bu fasıllar
içerisinde çalgısal semai ve sözel semaiden ilahiye, murabba, raks ve raksiyeden peşreve,
tekerleme, teşbih ve türküden varsağıya kadar pek çok eseri aynı/ yakın makamlardan oluşan
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fasıllar içerisinde toplamıştır. Bu eserlerde aşk, kahramanlık, savaş ve kazanılan zaferler,
dînî ve dünyevî aşk gibi pek çok konu işlenmekte, zaman zaman ‘dört-beş’ müzikal perde
üzerinden temel özellikleriyle makam tanımları yapılmaktadır. Ali Ufkî’nin İstanbul’dan ayrılmadığı
düşünülürse, notaya aktardığı eserleri İstanbul içindeki esnaf ve müzisyenlerden öğrendiği tahmin
edilebilmektedir.
Konuyla ilgili bir başka yazılı kaynak Osmanlı’nın 67. şeyhülislamı Mehmet Esad Efendi’nin
Lâle Devri sadrazamı Damat İbrahim Paşa’ya ithaf ettiği ve ilk müzisyenler tezkiresi olan
“Atrabül’l-Âsâr fi Tezkireti Urefâi’l-Edvâr”dır. Esad Efendi I. Ahmet döneminden (1603–1617) II.
Mustafa dönemine kadar (1695–1703) İstanbul’da yaşamış icracı ve bestecilerin hayat hikâyelerini
verilmiştir ki; bu eserdeki kişilerin sayısı bile dönemde yaşamış müzisyenlerin nasıl çoğaldığını
göstermektedir (98 adet) (Yüceışık, 1990; i-ii). Üstelik bu sayıya dini müzik bestecileri, saz eseri
bestecileri, hanendeler ve gayrimüslim besteciler dahil değildir. Esad Efendi’nin tezkiresinde
özellikle ‘Zurnazenbaşı’, ‘Buhûrizâde, Kömürcüzâde’ gibi mesleklerin bulunması da İstanbul’daki
esnafın aynı zamanda müziğe olan ilgisini ifade etmektedir. Esnafının dahi tezkirelere konu olacak
kadar müzikle ilgili olduğu İstanbul’da, müzikal mirasın aktarımını kaynaklardan, kaynak kişilerden
ve bestecilerin eserlerinden okumak mümkündür.
Esad Efendi’nin tezkiresi bir yandan da III. Ahmet’in saltanatının ikinci devresinde,
Damat Nevşehirli İbrahim Paşa’nın 12 yıl süren sadaret döneminde yaşandığı kabul edilen Lale
Devri’ni de gözler önüne sermektedir. Patrona Halil İsyanı (1730) ile sona eren Lâle Devri’nde
kâşaneler, sahil sarayları, kasırlar, havuzlar ve çiçek bahçeleri yapılmış, yaz geceleri “Çırağan
Temaşaları”, kış geceleri ise “Helva Toplantıları” şeklinde adlandırılan bu toplantılarda edebiyat
sohbetleri sonrasında müzik meşk edilmiştir. Devir bu özellikleriyle birlikte pek çok ünlü besteci ve
müzisyene de ev sahipliği yapmıştır. Devrin neredeyse başlangıç tarihinde vefat eden Buhurizâde
Mustafa Itrî (1640–1712), Kutb-i Nâyi Osman Dede (1652–1730), Ebu Bekir Ağa (1685?-1759),
Tab’i Mustafa Efendi (1705?-1765), Kara İsmail Ağa (1674?-1724), Zaharya (?-1740), Çolakzâde
Mustafa Efendi (?-1757), Enfi Hasan Ağa (1670?-1724) ve Esat Efendi (1685–1753) Lâle Devri’nin
en önemli bestecileri olarak sayılabilir. Ayrıca İstanbul ‘halk sanat ve zevk seviyesini şehir sanat ve
zevk seviyesine ustalıkla tatbik etmeyi bilmiş’, ‘şarkı formunda açtığı yepyeni bir çığır ile bugünün
anlayışına, zevkine bütün tazeliği ve heyecanı ile seslenen bir seviyenin sahibi’, şarkı formunun
en büyük bestecilerinden biri olan Tanburî Mustafa Çavuş da bu dönemde yaşamıştır (Özdemir,
2009: 8).
Ali Ufkî’den itibaren yazılı olarak okumaya başladığımız İstanbul’un müzikal mirasını 19.
yüzyılın son çeyreğinde III. Selim dönemine ve Osmanlı’nın geç dönemlerinden Cumhuriyet’e
bağlayacak olursak, gerek müzik teorisi, gerek icrası konularında İstanbul’un önemli bir merkez
olma ayrıcalığı tespit edilebilmektedir. İşte bu çalışmanın amacı pek çok alana ait kültürel mirasa
sahip olan İstanbul şehrinin Türk Müziği eserlerindeki izlerini sürmektir. İstanbul teması 20. yüzyıl
bestecilerini hangi yönlerden etkilemiştir? Bu eserler genellikle hangi form, tür, makam ve usullerde
bestelenmiştir? İstanbul teması hangi yönleriyle ve içerikle eserlerde kullanılmıştır? Çalışmamızda
bu sorulara cevaplar aranmış, 20. yüzyıl bestecileri belli kurallar doğrultusunda seçilerek, eserleri
üzerinden sayısal oran ve sonuçlar çıkarılmış, elde edilen veriler betimsel araştırma yöntemleri
doğrultusunda değerlendirilmiştir. Çalışma tanımlayıcı bir araştırmanın ürünü olup, nitel ve nicel
araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır.
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20. yüzyılın ilk yarısı İstanbul’da özellikle batılılaşma ve modernleşme devri, Cumhuriyet’in
ilanı, bununla birlikte yeni devlet düzeninin toplumsal hayata olan etkisinin oldukça derin yaşandığı
yılları içerisinde barındırmaktadır. Bu sebeple özellikle çalışmamızda bu dönemi idrak etmiş olan
besteciler ele alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Arşivi’nde İstanbul ve tüm
semt isimleri tek tek aranarak tarama yapılmıştır. Bunun yanında İstanbul’u işaret eden bir takım
semboller de (Yeditepe, Kız Kulesi, Boğaz, Boğaziçi ) arşivde taranmıştır. Literatürde karşımıza
çıkan İstanbul temalı tüm eserlerin dökümü alınmış, öncelikle semt bazında ve ardından makam
ve usul kullanımına göre sınıflandırılma ve değerlendirmeler yapılmıştır.
Literatürdeki İstanbul temalı tüm eserler tespit edilmiş, ancak bu eserlerin pek çoğunun
besteleniş tarihine ulaşmak mümkün olamamıştır. Besteleme süreci bazen bir günü, bazen yılları
almaktadır ki, besteciler eserlerin üzerine genellikle tarihsel bir not düşmemektedirler. Bu nedenle
araştırmamıza konu edilen eserler bestecilerin doğum-ölüm tarihlerine göre seçilmiştir. İstanbul’un
hangi semtlerinin bu eserlere ilhâm kaynağı olduğu, hangi makam ve usullerin tercih edildiği,
mekân algısının eserlere yansıması hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.
20. Yüzyılda ‘Şarkı’
17 ve 18. yüzyıllar itibarıyla kendine özgü yapısı ve (makam, usul, tür) kimliğini kazanan, 19.
yüzyılda ‘batılılaşma’ hareketlerinden etkilenen Türk (Makam) Müziği, Cumhuriyet döneminde
farklı bir ‘değişim’ sürecine girmiştir.
Terennümü uzun olan, hecelerin uzun süren melodik yapılar ile bestelendiği ‘büyük form’daki’
eserler (beste, ağır semai, yürük semai) yerlerini zamanla daha çabuk icra edilebilen, hecelerin
bir ya da en fazla birkaç nota ile bestelendiği eserlere bırakmıştır. Dr. Suphi Ezgi (1869-1962)
bu doğrultuda şarkıyı şöyle tanımlamıştır: “Dört, beş, altı mısralı şiirlerin ekseriya terennümsüz
olarak yapılan ezgilerine şarkı adı verilmiştir. Eski zamanlarda Zincir, Türkîdarb, Berefşan, Sakîl,
Devrikebir, Darbı fetih gibi büyük ölçülerde şarkılar yapılmış olduğu mecmualarda görülmüş ise
de bu gün elimizde mevcut şarkılar Sofyan, Aksak, Türk Aksağı, Aksak Semai gibi ufak usullerle
ölçülmüştür” (Ezgi 193?: 221).
Alâeddin Yavaşça (1926-) da aynı bakış açısıyla şarkıları büyük formlardan ayıran temel
özellikleri şöyle sıralamıştır: 1- Küçük usullerle ölçülmüş olmaları, 2- Dörtten sekize kadar mısralı
veya aranağmelerle bağlantılı birkaç dörtlüğü içine alan güftelerle bestelenmiş olabilmesi, 3Terennümsüz oluşları, güftedeki anlamın ve buna bağlı olarak kullanılan usûllerin ve melodik
yapının üslûba etkisiyle ince (zarif), neş’eli (hareketli), hüzünlü veya ağırbaşlı oluşları…”(Yavaşça,
2002: 134).
İşte yukarıda bahsedilen tür yapısındaki ‘küçülme’ anlayışı kâr, beste, ağır ve yürük
semailerde etkisini göstermeye başlamış, şarkılar bu anlayışın tam da simgesi olmuştur. Dünyevî
aşkın hakim olduğu, öncelikle zemin-nakarat-meyan-nakarat yapısıyla popülerlik kazanan ve
zamanla bu yapıda da özgürlük anlayışıyla gündemde kalan ‘şarkı’ türü yerleşmeye başlamıştır.
Öztuna’nın şu söylemi de ana temanın dünyevî aşk olduğunu ifade etmektedir: “Hacı Arif Bey,
Rahmi Bey, Rıfat Bey, Lem’i Atlı, Suphi Ziya Özbekkan, Bimen Şen, Faik Bey ve diğerleri, çok
zengin bir aşk edebiyatı bırakmışlardır. Konunun ne kadar derine indiğine inanmak için, Abdülhak
Şinasi Hisar’ın Boğaziçi Mehtapları’nın parıltılı sayfasını okumak yeterlidir”(Öztuna, 1990: 1, 267).
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Söz konusu dönemde zamanla plak sanayi devreye girmiş, daha kısa ve anlaşılır eserlerin
bestelenmesi yaygınlaşmıştır. Kaptanzâde Ali Rıza Bey, Musa Süreyya Bey, Muhlis Sabahattin
Bey ve Neveser Kökdeş gibi bestecilerin batı müziği etkisiyle özellikle batı ‘mod’larına uygun
fantezi şarkıları da epey yankı yaratmıştır (Körükçü, 1998: 212).
Yakın dönem içerisinde başka bir furya da Münir Nurettin, Sadettin Kaynak ve Selâhattin
Pınar gibi çok bölümlü, çok aranağmeli, zengin makam ve usul geçkili şarkılar ve film müzikleri
dönemidir. Sadettin Kaynak tarafından temelleri atılan serbest icra tarzı, 50’li yıllardan başlayarak
Türk Müziği’nde popüler bir icra ve beste yapma standardına dönüşmüş, kendi yıldızlarını
yaratmıştır (Zeki Müren, Müzeyyen Senar vb.). Gazino kültürü serbest icrayı iyice yaygınlaştırmış,
hem beste yapma tekniklerinde, hem de icrada yeni bir ‘özgürlük’ alanı yaratmıştır” (Tekelioğlu,
1999: 148).
Tekelioğlu’na göre “musiki inkılabının sentez projesinin ciddi müzik kısmı tamamdır ama
popüler müziğe ilişkin bir programı yoktur, yani kolayca dinlenip, kulak alışkanlığı kazanılabilecek
çoksesli bir popüler form hiç düşünülmemiştir” (Tekelioğlu, 1999: 149). İşte ‘şarkı’ zaman içerisinde
daha özgür kullanımları ile Türk Müziği’nde popülerleşme sürecinde önemli yerini almıştır.
Onur Akdoğu (1947-2007) Çocuk ve Gençlik Şarkıları, Fasıl Şarkısı, Solo Şarkı, Piyasa
Şarkısı, Eğlence Şarkısı gibi beş grup şarkı bildirmiştir (Akdoğu 2003: 275–276). Ancak
günümüzde müzik tür ve formlarının iç içe geçmişliği, farklı tarzların birbirlerini etkilemeleri ile
melez müziklerin oluştuğu bir ortamda bu sınıflandırmayı oldukça çeşitlendirmek mümkündür. Bu
doğrultuda İstanbul teması gerek dönemsel olarak etkilediği bestecilerin fazlalığı, gerekse tema
üzerine yapılan eser sayısındaki artış sebebiyle bu makalede özellikle ele alınmaktadır.
Şarkılarda İstanbul Teması
İstanbul yukarıda da belirtildiği gibi yüzyıllardan beri sanattan edebiyata, siyasetten ekonomiye,
kültürden dinî hayata, teknolojiden gündelik alana kadar pek çok alana mekan algısının tesirini
hissettiren bir şehir olmuştur. Üzerinde yaşanılan toprak parçası olmaktan öte İstanbul, dokusu
ve ruhu ile müzik eserlerini de etkisi altına almıştır. Bu çalışma İstanbul’dan etkilenen ve İstanbul
temalı şiirlere besteleriyle hayat veren bestecilerin eserlerinin semtlere, kullanılan makam ve
usullere göre tasnifini içermektedir. İstanbul’un yukarıda anlatılan müzikal mirasının bu doğrultuda
değerlendirilmesi Türk Müziği’ne katkılarının betimlenmesi anlamında da önem arz etmektedir.
Semtlere göre tasnif
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu arşivinde yapılan literatür taraması sonucu 243
adet İstanbul temalı eser tespit edilmiştir. Bu eserlerden 13’ünün sahibi meçhul iken, 230’ u
bestelenmiştir. İstanbul ismi geçen 64 eserin yanında, semt ismi olmamasına karşın bir İstanbul
teması sayılabilecek Kızkulesi temalı 2 eser, Boğaziçi temalı 8 eser tespit edilmiştir. Çamlıca,
Üsküdar, Kadıköy, Kanlıca gibi semtlerin eserlerde daha fazla yer bulduğu, Paşabahçe, Maçka,
Kartal, Yeşilköy gibi semtlerin ise daha az konu edildiği sonucuna varılmıştır. Arşiv incelemesi
sonucu elde edilen eserlerin semt bazında tasnifi yapılmış, alfabetik sırayla Tablo-1’de gösterilmiştir.
Aşağıda Zeki Duygulu’nun (1903-1974) Semai usulünde ve Nihavend makamındaki şarkısının
güftesi görülmektedir ki; burada İstanbul’un pek çok semt ismini görmek mümkündür.
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Boğazın incisi Rumeli Hisar
Kuzguncuk, Beylerbeyi, Tarabya, Hünkar
Emirgan, Yeniköy, hele Sarıyer
Birleşen kalplere neş’eler saçar
Martılar uçuşur mavi sularda
Âşıklar buluşur bu kuytularda
Mahabbet memba-i şen, Adalarda
Birleşen kalplere neş’eler saça
Tablo-1: İstanbul Temalı Eserlerin Semtlere Göre Tasnifi
Semt Adı

Eser
Adedi

Semt Adı

Eser
Adedi

Semt Adı

Eser
Adedi

Semt Adı

Eser
Adedi

Acıbadem

1

Eminönü

1

Kağıthane

8

Sarıyer

3

Adalar

19

Emirgan

4

Kalamış

4

Suadiye

1

Balat

1

Erenköy

1

Kandilli

6

Şişli

1

Bebek

5

Fatih

1

Kanlıca

11

Tarabya

3

Beşiktaş

3

Fındıklı

1

Kartal

1

Üsküdar

13

Beylerbeyi

1

Florya

2

Kasımpaşa

2

Yakacık

4

Beyoğlu

4

Göksu

9

Kınalı

1

Yeniköy

5

Burgaz

3

Göztepe

3

Moda

5

Yeşilköy

1

Büyükada

1

İstinye

4

Paşabahçe

1

Çubuklu

1

Kadıköy

11

Salacak

1

Tablo 2.1’de görüldüğü gibi İstanbul’un neredeyse tüm semtleri eserlere konu edilmiştir.
Özellikle Adalar, Çamlıca, Kadıköy, Kanlıca ve Üsküdar’ın sayıca üstünlüğü bulunmaktadır. Adalar
temalı 19 adet eserin Burgaz, Büyükada, Heybeli, Kınalı olarak da ayrılabildiği görülmektedir.
Göksu, Kandilli ve Boğaziçi temalı eserler de sayıca fazladır. Bu tablodan hareketle İstanbul’un
denizi ve boğazı gören semtlerinin eserlere daha çok ilham verdiğini söylemek mümkündür. Bu
eserlerin güftelerine bakıldığı zaman genellikle ‘dünyevî aşk’ konulu olmaları, ‘şarkı’ türünde
bestelenmeleri, 20. yüzyılın ilk yarısındaki batılılaşma hareketlerinin de etkisiyle ‘küçülme’
anlayışına bağlanabilir. Aşağıda bu eserlere ait örnek güfteler verilmiştir ki; sadece bu örneklerde
dahi ‘dünyevî aşk’ teması rahatlıkla okunabilmektedir. Örneğin Dr. Abidin Gerçeker’in (1929-) Hüsnü
Arıkan’a ait şiiri Nihavend makamı ve Raks Aksağı usulünde bestelemiştir. Bu eserde Kanlıca,
deniz, mavi, lacivert, lodos temaları içerisinde deniz gözlü sevilen kişiye hasret işlenmektedir. 19.
yüzyılın özellikle ‘küçülme anlayışı’yla bestelenen şarkılarının makamlarından biri olan ‘Nihaved’in
kullanımı ise batılılaşma olgusu doğrultusunda batı müziği çalgılarıyla da çalınabilen makam
özelliklerini vurgulamaktadır.
Kanlıca’da dün yine seni andım
Akşam da mehtabı denizde gördüm
Düşlediğim senin hayalin sandım
Nedeni, sebebi yok deniz gözlüm
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Ummana düşen aksine hep kandım
Kanlıca’da yine seni aradım
Enginlere sordum senin sesini
Lacivert, mavi denize arattım
Akşamla beraber özledim seni
Lodos’ta bile Kanlıca’ya taptım
Faiz Kapancı’nın (1871-1950) bestelediği bir başka güfte örneği de aşağıda verilmiştir ki;
makam yine Nihavend ve usul ise Aksaktır.
Gel güzelim Çamlıca’ya bu gece
Gün doğmadan a canım görüşelim gizlice
Bülbüllerin efgânını dinleyelim yan yana
Kumru gibi a camın sevişelim can cana
Çamlıca aşk yuvasıdır yuvası
Zümrüt gibi a canım yemyeşildir ovası
Gel geçmeden bu çağımız eğlenelim yan yana
Kumru gibi a canım sevişelim can cana
Makamsal Tasnif
İstanbul temalı eserlerde zengin bir makamsal yelpazenin hâkim olduğu görülmektedir.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Korosu arşivi ve TRT Repertuarı incelendiğinde İstanbul temalı
1 Gerdaniye, 1 Bayâti, 1 Tâhir, 1 Şevkefzâ, 1 Sabâ, 1 Şehnaz, 1 Şehnaz Bûselik, 1 Yegâh, 1
Ferahnâk, 1 Ferahnümâ, 1 Acem, 1 Zâvil Aşirân, 1 Zâvil, 2 Bayâti Araban, 2 Hicazkâr, 2 Sûz-i Dil,
2 Acemkürdî, 3 Acemaşîran, 3Nikriz, 3 Ferahfezâ, 3 Sûznâk, 3 Bûselik, 5 Hüzzam, 5 Muhayyer, 6
Karcığar, 6 Muhayyerkürdî, 6 Sultanîyegâh, 7 Uşşak, 7 Segâh, 12 Rast, 13 Hüseyni, 16 Mâhûr, 27
Kürdîlihicazkâr, 31 Hicaz ve 63 Nihavend eser tespit edilmiştir (Bkz Şekil 1). Makamsal tasnifte
elde edilen veriler doğrultusunda en çok kullanılan makamın Nihavend olduğu görülmektedir.
Hicaz, Kürdîlihicazkâr, Mâhûr, Hüseyni ve Rast makamları da en çok tercih edilen makamlar
arasında yer almıştır. Bunlar Nihavend gibi özellikle ‘20. yüzyıl şarkı besteciliğinde başı çeken
makamlar’dandır.
Tablo-1’de gösterilen semt bazında tasnif ve makamsal tasnifte belirlenen sayıların aynı
oranda olmaması ve toplamda elde edilen sayısal verilerin birbirinden farklı olması aynı eserde
hem İstanbul, hem de başka bir semtin adının aynı anda kullanılmış olmasıyla açıklanabilmektedir.
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Şekil 1: İstanbul Temalı Eserlerin Makamsal Tasnifi
Usule göre tasnif
Literatürde yapılan inceleme sonucu İstanbul temalı eserlerde kullanılan usuller tablo halinde Ek1’de sunulmuş, 30 Aksak, 20 Sofyan, 16 Nim Sofyan eser tespit edilmiştir. Makalemize konu
olan İstanbul temalı eserlerin büyük çoğunluğunun 20. yüzyılda yaşayan besteciler tarafından
oluşturulması, dönemsel olarak tercih edilen usullerin de şemasını bu doğrultuda göstermektedir.
İstanbul Temalı Sahibi Meçhul Eserler
Yapılan arşiv taraması sonucu literatürde 13 sahibi meçhul eser tespit edilmiştir. Bu eserlerin
bestecileri belli olmadığı için makalemizde ayrı bir bölüm olarak değerlendirilmiştir.
Tespit edilen 13 eser içerisinde 3 Hüseyni, 2 Karcığar, 1 Acem, 1 Uşşak, 1 Mâhûr, 1
Nihavend, 1 Hicaz, 1 Bûselik, 1 Sabâ, 1 Muhayyer eser yer almaktadır. Muhayyer, Mâhûr ve
Bûselik makamındaki eserlerin ‘türkü’ formunda olmalarının yanında, Hüseyni makamındaki bir
eser ‘Karagöz’ oyunlarında kullanılan bir havadır (Yahudi Havası). Karcığar eserlerden biri ise
‘kanto’dur. Eserlerin makam ve usullerine göre tasnifi Tablo-2’de yer almaktadır.
Tablo-2: Sahibi Meçhul İstanbul Temalı Eserlerin Makam – Usul Tasnifi
MAKAM

USUL

ADET

MAKAM

USUL

ADET

Karcığar

2 Aksak

2

Uşşak

1 Aksak

1

Bûselik

1 Nim Sofyan

1

Hicaz

1 Düyek

1

Mâhûr

1 Sofyan

1

Nihavend

1 Aksak

1

Hüseyni

2 Aksak / 1 Sofyan

3

Sabâ

1 Curcuna

1

Acem

1 Aksak

1

Muhayyer

1 Sofyan

1
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Tablo-2’de de görüldüğü gibi sahibi meçhul eserler arasında en çok tercih edilen makam
Hüseyni, usul ise Aksak’tır. Bu tercih anonim olan İstanbul temalı eserlerin ‘şehir halk müziğine’ ve
yakın türlere (Karagöz, Ortaoyunu, Kanto vb) aşinalığını göstermektedir.
Sahibi meçhul eserler arasında semtlere göre yapılan tasnif sonuçları Tablo-3 ’te
görülmektedir. Burada İstanbul isminin geçtiği bir eser de yer almaktadır. Kâğıthane ve Çamlıca
semtleri sahibi meçhul eserlerde daha çok tercih edilmiştir.
Tablo-3: Sahibi Meçhul İstanbul Temalı Eserlerin Semtlere Göre Tasnifi
Semt Adı

Adedi

Semt Adı

Adedi

Adalar

1

Kadıköy

1

Balat

1

Kağıthane

2

Beyoğlu

1

Üsküdar

1

Çamlıca

2

Sarıyer

1

Fındıklı

1

20. Yüzyılın İlk Yarısında İstanbul Temalı Türk Müziği Eserleri
Bu bölümde 20. yüzyılın ilk yarısını yaşamış Türk Müziği bestecilerinin İstanbul temalı eserleri temel
alınarak daha önceki bölümde olduğu gibi semt, makam ve usule göre incelemeler yapılmıştır.
Literatürde yer alan 243 eser arasından, belirlenen tarih aralığında 125 eser bestelenmiştir.
İstanbul temalı eserlere 20. yüzyıl üzerinden bir başka başlık açılmasının sebebi dönemin ideolojik
ve sosyal zeminindeki değişimlerin bu eserlere olan yansımasını da incelemektedir.
Makamsal tasnif
Belirlenen dönem içerisinde bestelenen 125 adet eserde yine Nihavend makamı en çok tercih
edilen makam olarak başı çekmektedir. Tespit edilen 125 eserin 36’sı Nihavend makamında
bestelenmiş olup, onu sırasıyla 19 eser verilen Hicaz makamı ve 15 eser verilen Kürdîlihicazkâr
makamı takip etmiştir. Ardından 10 eser bestelenmiş Mâhûr makamı gelmektedir. Bulgulara göre
dönemde en çok tercih edilen makamlar, Batı Müziği’nde de karşılığının bulunduğu Türk Müziği
makamlarıdır. Bu durumu Cumhuriyet Dönemi’ndeki yenileşme hareketleriyle bağdaştırmak
yanlış olmayacaktır. En az eserin Zâvil, Sabâ, Sûz-i Dil, Ferahnümâ, Ferahnâk gibi makamlarda
verilmiş olması bu kanıyı haklı çıkarır niteliktedir. Repertuarı ve teorisi ile ilgili bilgilere 16-17.
yüzyıllardaki yazılı belgelerden itibaren ulaşabildiğimiz Rast, Muhayyer, Hüseyni, Uşşak gibi
makamlar kullanılırken, 19 ve 20. yüzyıl batılılaşma ve küçülme hareketleri içerisinde kendisine
daha rahat yer bulan Kürdilihicazkâr, Nihavend, Ferahfezâ gibi makamlar da kullanılmıştır. Ancak
Kürdilihicazkâr, Hicaz ve Nihavend gibi makamların önde olması 20. yüzyılın ‘şarkı’ besteleme
geleneğinde özellikle kullanılan ve ‘dünyevî’ aşkı anlatan şarkıların makamlarına daha fazla rağbet
edildiğini göstermektedir. Makamsal tasnif sonucu elde edilen bulgular Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2: 20.yüzyılın ilk yarısında bestelenen İstanbul temalı Türk Müziği eserlerinin makamsal
tasnifi
Usule Göre Tasnif
Belirlenen dönem içerisinde yer alan 125 eser içerisinde kullanılan usullerin dağılımı tablo halinde
Ek-2’de gösterilmiştir. Aksak, Sofyan ve Nim Sofyan usulleri daha çok tercih edilmiştir. Bu
usullerin en çok kullanılan usuller olması dönemin büyük usullerden küçük usullere doğru evrilme
ve değişim sürecine ayak uydurma çabasını işaret etmektedir. Kullanılan usullerin ve makamların
gelenekte çokça kullanılan diğer makamlardan bu kadar gözle görülür bir farkla tercih edilmeleri
dönemin modernleşen yüzünü ve müzikal anlamda da batılılaşma etkilerini yansıtmaktadır.
20. Yüzyılın İlk Yarısını Yaşamış İstanbul Temalı Eser Veren Türk Müziği Bestecileri
İstanbul’un Türk Müziği bestecileri açısından bu dönemde oldukça ilgi çekici bulunduğu
görülmektedir. Besteciler kimi zaman kendi yazdıkları İstanbul temalı güfteleri bestelemiş, kimi
zaman ise kaleme alınan İstanbul’u anlatan ya da İstanbul temasını içeren güfteleri eserlerinde
kullanmışlardır. Bu dönemi yaşamış İstanbul temalı eser veren besteciler alfabetik olarak sıralanmış
ve Ek-3’te gösterilmiştir. Araştırmamıza konu olan İstanbul’u eserlerinde işleyen, İstanbul’u
hatırlatan tematik ögelere değinen besteciler yalnızca 20. yüzyılda değil geçmiş yüzyıllarda da
var olmuşlardır. Ek 3’te gösterilen tabloda yalnızca 20. yüzyılı yaşamış bestecilerin doğum-ölüm
tarihleri verilmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki, 18. yüzyılda Sultan III. Selim, 19. yüzyılda Hacı
Arif Bey gibi bestecilerin dahi İstanbul’a yazılmış eserleri literatürde yer almaktadır ve buradan
hareketle yüzyıllar boyu İstanbul’un eserlere ilham kaynağı olduğu anlaşılmaktadır.
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Sonuç
Yüzyıllar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul şehri, tarihsel süreç içerisinde
kültürel, siyasal, sosyo-ekonomik pek çok değişime şahit olmuş ve bu değişimden birçok alanda
etkilenmiştir.

20. yüzyılın ilk yarısında imparatorluktan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde siyasal, kültürel ve
ekonomik değişimler yaşanmış, imparatorluğun merkezi ve ardından Türkiye Cumhuriyeti için çok
önemli bir yere sahip olan İstanbul şehri bu değişim ve dönüşümlere sahne olmuştur. İstanbul’un
ilham olduğu sanatlar aynı ölçüde tesir altında kalmıştır. İşte makalemizde de ‘İstanbul teması’nın
Türk Müziği bestecilerine etkisi incelenmiş, sayısal veriler doğrultusunda değerlendirmeler
yapılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Arşivi temel alınarak yapılan literatür taraması
sonucu İstanbul temalı 243 eser tespit edilmiştir. İstanbul isminin yanında İstanbul’un tüm semtleri
arşivde aranmış, İstanbul’un kendisi kadar semtlerinin de eserlere konu olduğu görülmüştür. Hatta
İstanbul teması sayılabilecek (Kız Kulesi, Adalar, Boğaziçi) öğeler de aramaya dahil edilmiştir.
Tarama sonucu elde edilen 243 eserin 13’ünün bestekârı belli değildir. Bu eserler dışında kalan
230 eser ise semt, makam ve usullerine göre incelenmiş, bestecilerinin yaşadığı dönemler göz
önüne alınarak sınırlandırılmıştır. Literatürdeki İstanbul temalı eserler arasından 20. yüzyılın ilk
yarısını yaşamış Türk Müziği bestecilerine ait olanları seçilmiş, bu eserler yine semt, makam ve
usullerine göre değerlendirilmiştir.
● İstanbul neredeyse tüm semtleriyle eserlere konu olmuş, denizi ve boğazı gören semtler
ise eserlere daha çok ilham vermiştir. Bu eserlerin güftelerine bakıldığı zaman genellikle
‘dünyevî aşk’ konulu olmaları, ‘şarkı’ türünde bestelenmeleri, 20. yüzyılın ilk yarısındaki
batılılaşma hareketlerinin de etkisiyle ‘küçülme’ anlayışına bağlanabilmektedir.

● İstanbul temalı eserlerin hepsinin ‘şarkı’ olması, bir kısmının kanto, Karagöz müziği vb.
gibi isimlendirilmeleri aslında 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyıla uzanan süreçte daha
‘küçük’, daha ‘çabuk icra edilebilen’ ve daha ‘kolay vurulabilen’ usullerin de kullanımına
olanak sağlamıştır.

● İstanbul temalı eserlerde en çok kullanılan makam Nihavend’dir. Bu makamı sırasıyla
Hicaz ve Kürdîlihicazkâr makamları izlemektedir. Makam seçimi ‘batılılaşma olgusu’
doğrultusunda ‘batı müziği çalgılarıyla da çalınabilen’ makam özelliklerini vurgulamakta ve
Türk Müziği arz – talep ilişkisindeki değişimi de İstanbul teması üzerinden ifade etmektedir.
‘Modernleşen Türkiye’nin müzikal tercihleri bestecilerin kullandıkları usul ve makamlara
yansımıştır’ söylemi bu doğrultuda yanlış olmayacaktır.
● Batılılaşma hareketleri doğrultusunda İstanbul teması 20. yüzyılın ilk yarısını yaşamış
besteciler üzerinden de ele alınmış, bu kişiler doğum-ölüm tarihlerine göre belirlenmiştir.
20. yüzyılın ilk yarısı İstanbul’da özellikle batılılaşma ve modernleşme devri, Cumhuriyet’in
ilanı, bununla birlikte yeni devlet düzeninin toplumsal hayata olan etkisinin oldukça derin
yaşandığı yılları içerisinde barındırmaktadır. Bu sebeple bu dönemi idrak etmiş olan
besteciler ayrıca değerlendirilmiştir. 20. yüzyılın ilk yarısını yaşamış bu bestecilerin 125
adet İstanbul temalı eseri tespit edilmiştir.

● Literatürde yer alan İstanbul temalı eserlerin neredeyse yarısının bu dönemde verilmesi,
Türk Müziği’nin dönemsel anlayışı içerisinde İstanbul temasının nasıl bir yer bulduğunu da
ifade etmektedir. Bu dönemde yine Nihavend, Hicaz, Kürdîlihicazkâr ve Mâhûr makamları
ve Aksak, Sofyan ve Nim Sofyan usulleri başı çekmektedir.
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● Sahibi meçhul İstanbul temalı eserler arasında en çok tercih edilen makam Hüseyni,
usul ise Aksak’tır. Bu tercih anonim olan İstanbul temalı eserlerin ‘şehir halk müziğine’ ve
yakın türlere (Karagöz, Ortaoyunu, Kanto vb) aşinalığını göstermektedir.
1000 yıllı aşkın bir süre Doğu Roma İmparatorluğu ve 500 yılı aşkın bir süre de üç kıtaya
yayılan Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi başkenti olan İstanbul’un mimari yapısı, burada
yaşayan çeşitli nüfusların bıraktığı maddi- manevî kültürel öğeler/eserler; İstanbul’un sanatın
merkezindeki konumuna da vesile olmaktadır. Bu özellikleriyle İstanbul, Türk Müziği teorisi, icrası
ve besteciliğinde baskın rolünü devam ettirmiştir. Ali Ufkî’den Kantemir’e, Itrî’den Hafız Post’a,
Nayî Osman Dede’den Abdülbaki Nasır Dede’ye, III. Selim’den Sultan Abdülaziz’e kadar müzikteki
değişim ve dönüşümün her dönem merkezi olmuş ve toplumun her kesimini etkilemiştir.
Bu doğrultuda pek çok alana ait kültürel mirasa sahip olan İstanbul şehrinin Türk Müziği
eserlerindeki izlerinin aslında dönemin Türk Müziği anlayışını da temsil ettiği görülmektedir. İstanbul
teması 20. yüzyıl besteciliğini ‘şarkı türü besteciliği’, ‘dünyevî konulu şarkılar’, batı müziğine uygun
ve batı çalgılarıyla icra edilebilen makam kullanımı, kolay vurulabilen usullerin kullanımı gibi pek
çok yönden etkilemiştir. Dönemsel konjonktürde İstanbul teması aslında bestecilikte değişim ve
dönüşme tutulan bir ayna niteliğindedir.
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Diskografi
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Arşivi
Ek- 1: İstanbul Temalı Eserlerin Makam-Usul Tasnifi
Makam

Eser

Kullanılan Usuller

Şevkefzâ

1

Aksak

Adedi

Sabâ

1

Sofyan

Ferahfezâ

3

1 Aksak, 1 Semai, 1 Müsemmen

Sûzidil

2

1 Ağır Düyek, 1 Aksak

Şehnaz

1

Sengin Semai

Şehnaz Bûselik

1

Aksak

Yegâh

1

Aksak

Sûzinâk

3

1 Aksak, 1 Düyek, 1 Aksak/Yürük Semai (Değişmeli)

Ferahnâk

1

Semai

Ferahnümâ

1

Sofyan

Acem

1

Aksak

Rast

12

3 Düyek, 2 Curcuna, 3 Sofyan, 1 Semai, 1 Nim Sofyan, 1 Ağır Aksak, 1
Sofyan/Aksak (Değişmeli)

Zâvil Aşiran

1

Ağır Sengin Semai

Zâvil

1

Düyek

Bâyati Araban

2

2 Aksak

Nikriz

3

1 Aksak, 1 Sofyan, 1 Düyek Semai (Değişmeli)

Acem Kürdî

2

1 Düyek, 1 Sofyan

Acem Aşiran

3

1 Sofyan, 1 Nim Sofyan, 1 Semai

Uşşak

7

2 Düyek, 3 Aksak,1 Semai, 1 Devri Hindi

Segâh

7

2 Sofyan, 1 Çifte Sofyan, 2 Değişmeli, 1 Muhammes, 1 Aksak

Kürdîli Hicazkâr

27

2 Sengin Semai, 4 Sofyan, 7 Düyek, 6 Aksak, 4 Curcuna, 1 Semai, 3
Değişmeli

Hicaz

31

8 Sofyan, 8 Düyek, 6 Aksak, 2 Curcuna,2 Değişmeli,1 Nim Sofyan,1 Devr-İ
Turan,1 Semai,1 Sengin Semai,1 Müsemmen

Nihavend

63

6 Nim Sofyan,13 Sofyan,14 Düyek, 16 Aksak, 10 Semai, 2 Curcuna, 1 Raks
Aksağı, 1 Ağır Aksak Semai

Hüseyni

13

2 Aksak, 2 Curcuna, 3 Nim Sofyan, 1 Düyek, 3 Sofyan, 1 Sengin Semai, 17/16

Mâhûr

16

4 Nim Sofyan, 4 Sofyan, 2 Düyek, 1 Çifte Sofyan, 5 Aksak

Hüzzam

5

2 Düyek, 1 Aksak, 2 Curcuna

Karcığar

6

4 Aksak, 1 Evfer, 1 Sofyan

Muhayyer Kürdî

6

2 Düyek, 2 Aksak, 2 Sofyan

Sultâniyegâh

6

1 Nim Sofyan, 2 Sofyan, 3 Aksak

Muhayyer

5

2 Aksak, 2 Sofyan, 1 Curcuna

Bûselik

3

1 Sofyan, 1 Aksak, 1 Nim Sofyan

192

2019 VOLUME 18/19
Ek - 2: 20.yy.’ın İlk Yarısında İstanbul Temalı Eserlerin Makam - Usul Tasnifi
Makam

Usul

Eser Adedi

Nihavend

6 Nim Sofyan, 4 Düyek
4 Sofyan,9 Aksak
6 Semai,1 Raks Aksağı
6 Değişmeli

36

Hüzzam

Curcuna

1

Karciğar

1 Evfer,1 Nim Sofyan

2

Muhayyer Kürdî

1 Düyek,1 Aksak

2

Sultâniyegâh

3 Aksak,1 Sofyan

4

Muhayyer

1 Curcuna,1 Sofyan

2

Sabâ

1 Sofyan

1

Ferahfezâ

1 Aksak,1 Müsemmen

2

Sûzidil

1 Aksak

1

Mâhûr

3 Aksak,1 Düyek
2 Sofyan,4 Nim Sofyan

10

Rast

1 Curcuna,1 Düyek
1 Değişmeli,1 Semai
1 Sofyan,1 Nim Sofyan

6

Hüseyni

3 Nim Sofyan,1 Sofyan
1 (7/16),1 Curcuna
1 Sengin Semai

7

Ferahnümâ

1 Sofyan

1

Ferahnâk

1 Semai

1

Zâvil

1 Düyek

1

Hicaz

5 Düyek,3 Aksak
1 Nim Sofyan,5 Sofyan
1 Değişmeli,1 Devr-i Turan (Operet)
1 Semai,1 Sengin Semai
1 Curcuna

19

Şehnaz

1 Sengin Semai

1

Bâyati Araban

2 Aksak

2

Segâh

1 Değişmeli, 1 Muhammes,1 Sofyan,1 Aksak

4

Uşşak

2 Aksak, 1 Düyek
1 Devr-İ Hindi

4

Sûzinâk

1 Değişmeli

1

Yegâh

1 Aksak

1

Acem Aşîran

1 Semai

1

Kürdîli Hicazkâr

3 Aksak,3 Sofyan
2 Değişmeli
2 Sengin Semai,1 Düyek
3 Curcuna,1 Semai

15

Toplam

125
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Ek- 3: 20. yüzyılın ilk yarısında İstanbul temalı eser veren besteciler

194

BESTECİ

DOĞUM TARİHİ

ÖLÜM TARİHİ

Abidin Gerçeker

1929

-

Afife Tanyeri

1901

?

Ahmet Aksoy

1900

1967

Ahmet Uzel

1930

1998

Alaeddin Yavaşça

1922

-

Ali Rıfat Çağatay

1867

1935

Arif Sami Toker

1926

1997

Artaki Candan

1885

1948

Avni Anıl

1928

2008

Bimen Şen

1873

1943

Burhanettin Deran

1902

1965

Cahit Atasoy

1927

2002

Cevdet Çağla

1900

1988

Dramalı Hasan

1896

1984

Edip Kayhan Özışık

1925

2017

Ekrem Karadeniz

1904

1981

Faiz Kapancı

1871

1950

Ferit Tan

≈ 1900

?

Hüseyin Mayadağ

1915

1965

İrfan Doğrusöz

1927

2003

İrfan Özbakır

1926

2003

İsak Varon

1884

1962

Kadri Şençalar

1912

1989

Kaptanizâde Ali Rıza Bey

1881

1934

Lavtacı Hristo

?

1914

M. Sabri Akçagül

1928

2017

Muallim İsmail Hakkı Bey

1866

1927

Mustafa Nafiz Irmak

1904

1977

Muzaffer Birtan

1922

2007

Muzaffer İlkar

1910

1987

Muzaffer Yalıncak

≈ 1920

?

Münir Nureddin Selçuk

1899

1981

Nasibin Mehmet Yürü

1882

1953

Nezahat Soysev

1915

?

Niyazi Şengül

1926

2011

Nurettin Cemil Sangan

1900

1958

Nuri Halil Poyraz

1885

1956

Orhan Kızılsavaş

1925

1992
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Radife Erten

1922

1988

Rakım Elkutlu

1872

1948

Refik Fersan

1893

1965

Rüştü Eriç

1914

2007

Rüştü Şardağ

1915

1994

Sabahattin Ergi

1916

?

Sadettin Arel

1880

1955

Sadettin Kaynak

1895

1961

Selahattin Erköse

1929

2013

Selahattin İçli

1923

2006

Semahat Özdenses

1913

2008

Suphi Ezgi

1869

1962

Şükrü Tunar

1907

1962

Udi Sami Bey

1876

1939

Vecdi Seyhun

1915

1984

Yesâri Âsım Arsoy

1896

1992

Yorgo Bacanos

1900

1977

Yusuf Nalkesen

1923

2003

Zeki Duygulu

1903

1974
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İMPARATORLUĞUN SON YÜZYILINDAN ERKEN CUMHURİYET’E TOPLUM VE
MÜZİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE NOTLAR
Namık Sinan TURAN1

Abstract
Music is one of the fields that is affected by socioeconomic periods of change directly. As
the last century of the Ottoman Empire was shaped in the shadow of a rapid and staggering
change, musical life adjusted itself to that situation. Settings where traditional music was
produced and social stratum of its protectors altered. While western music established
dominance over the official protocol and public arena, traditional music found itself a
place in the new meeting places. Westernization formed an existential area of struggle in
Turkish music and set ground for ideological polarization. In addition, it triggered effects of
development of written culture and organization of new educational institutions. Music was
regarded as one of the agents for the relevant setup while politics and society were built
for a new route. Effects of social changes on music and its results on the historical period
from the 19th century of the Ottoman Empire to the early republican period are discussed
in this article.
19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu için köklü toplumsal değişimlerin, yeni bir politik kültürün ve
nihayet buna göre biçimlenmiş kültürel kurumların zeminini hazırlamıştır. Bu uzun ve kaotik
yüzyıl, özellikle Osmanlı toplumunun tarihsel evriminin, Batılılaşma olarak tanımlanan bir
gelişim çizgisiyle biçimlendiği yeni bir toplumsal yapının doğduğu, eşitlik fikrinin Tanzimat’ın bir
projesi olarak gündelik hayat içinde ve politik dilde kendisine yer edindiği, gündelik yaşamın
birçok unsuruyla dönüştüğü bir zaman dilimini ifade eder. Elbette değişim dönemlerinde sıkça
rastlandığı üzere siyasetin dönüşümü meşruiyet krizi olarak tanımlanan, iç ve dış boyutuyla
yalnızca Osmanlı dünyasını değil, benzer tüm geleneksel düzenleri tehdit eden, örneğin Tuna
Monarşisi (Avusturya-Macaristan İmparatorluğu) ve Çarlık Rusya’sında da görüldüğü şekilde bir
olguyla karşılaşılmasına neden olur. Meşruiyet krizini aşmak için Osmanlı yöneticileri yeni bir
değerler sistemi oluşturmak ve bunu ideolojik olarak aktarmak yolunu seçeceklerdir. Tanzimat
ile başlayan dönemde devlet ricali ittihad-ı anasır söylemini, “bila tefrik cins ü mezhep” terkibi
üzerine kurarken, bu yeni toplumsal işleyişe kültürel kurumlar yoluyla yön vermeye çalışır. Aynı
dönemde, bürokrasinin imparatorluk sistemlerinin var oluşuna dair sorgulayıcı bir bakış geliştiren
ideolojik gelişmelere karşı bir set oluşturması, en azından dağılmayı geciktirici önlemlerin alınması
hedefleniyor. Modernleşme, merkezileşmeyi gündeme getirirken devletin her alanda olduğu gibi
kültürel kurumlar üzerindeki denetimini ve zaman zaman müdahaleci tavrını beraberinde getiriyor.
Yeni bir değerler sistemi oluşturma, bürokrasinin modern bir anlayışla kurgulanması Tanzimat
bürokratlarını Eric Hobsbawm’ın “gelenek icadı” olarak tanımladığı bir sürecin inşasına götürüyor.2
1 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü.

2 Eric Hobsbawm, icat edilmiş gelenek kavramını alenen ya da zımnen kabul görmüş kurallarca yönlendirilen
ve bir ritüel ya da sembolik özellik sergileyen, geçmişle doğal bir süreklilik anıştırır şekilde tekrarlara dayanarak
belli değerler ve davranış normlarını aşılamaya çalışan pratikler kümesi anlamında kullanır (Hobsbawm-Ranger,
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Böylelikle milliyetçilik yüzyılında çok uluslu bir imparatorluğun toplumsal yapısı kopmalara karşı bir
arada tutulmaya çalışılıyor.3 Bu dönemde Osmanlı gündelik kültüründe İtalyan seyyah Edmondo
de Amicis başta olmak üzere birçok Batılı yazarın da tanıklık ettiği bir sarsıntı ve kimlik arayışı
ortaya çıkıyor. Tanzimat döneminin saygın isimlerinden Sadullah Paşa’nın ifadesiyle eski düzen
temellerinden yıkılıyor ve kadim uygarlıklardan beri devam eden kültürel kurumlar anlamlarını
yitirmeye başlıyor: “Yıkıldı belki esasından eski malûmat/ Ne kaldı şöhret-i Rum ü Arap, ne Mısr ü
Herat.” Başka bir ifadeyle geçmişte doğru olarak kabul edilen birçok şey sorgulamaya açılıyor ve
zihin dünyasında bir kaosa neden oluyor.4
Osmanlı aydının zihnindeki değişimlerin içinde özellikle Batıya yeni bir bakış ve onu
algılayış, Batı kültürünün farklı biçimde değerlendirilmesi yer alıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Evliya
Çelebi ve III. Ahmed döneminde Fransa’ya elçilik göreviyle giden Yirmisekiz Mehmed Efendi’nin
Avrupa imgesini tasarım süreçlerini karşılaştırırken son derece isabetlidir. Osmanlı elçisinin
çevresini algılayışı artık Viyana’yı askerî olarak tehdit eden bir imparatorluk düzeninin bürokratının
üsten bakışı değildir. O, yeni bir pencereden ve Fransa üzerinden Avrupa medeniyetini kavramaya
çalışır. Bundan böyle yeni şeyler söylemek zorunda hisseder Osmanlı bürokratı kendisini (Tanpınar,
2017: 60-61; Yirmisekiz Mehmed Çelebi, 2012: 55-58). İmparatorluğu yeni dünyanın koşullarında
ayakta tutmak geleneksel nasihatname yazarlarının ya da ıslahatçıların zihinlerine yön veren
Kanuni Sultan Süleyman dönemine özlemle mümkün değildir artık. Nitekim bu yönelimin ilk
izlerine Osmanlı-Rus Savaşına dair kaleme aldığı Hülâsatül-İtibâr adlı eserin yazarı Ahmed Resmi
Efendi’de rastlanır (Giridî Ahmed Resmi Efendi, 1870). Avrupalılaşmak olarak sonraki dönemin
yazarlarında karşımıza çıkacak olan programın ilk mahcup izleri geç 18. yüzyılda başlayan ancak
Tanzimat ile ivme kazanan süreçte etkilerini güçlendirerek toplum üzerinde hissettirecektir.
Tanzimat projesi devletin taşrada merkezileşmesini sağlayacak siyasi programı ve yeni bir mali
örgütü kurmayı amaçlarken, sosyokültürel alanda da toplumu yeniden biçimlendirecektir. Osmanlı
münevveri için hangi meşrepte ve kültürel adreste olursa olsun Batılılaşma olgusu yaşamın parçası
haline gelmiştir bu dönemde.5 II. Meşrutiyet döneminin yazarlarınca ifade edildiği gibi Batılılaşma
iki medeniyet dairesinin karşılaşmasında Şark medeniyetinin tümüyle yok olmasını engelleyici bir
kurtuluş çaresi olarak görülecektir.6
Batılılaşmayla birlikte gelenek icadı sürecinin ilk önemli kültürel yansımaları müzik
alanında hissedilmiştir. Gerçi daha II. Mahmud döneminde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla
Mehterhane’ye yönelik gelişen tepki yeni ve Batılı anlamda bir kurumun, Muzıka-i Hümayun’un
kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Bu kurum Avrupa müziğini devletin resmî teşrifatının bir unsuru
2012). Bu sürecin Osmanlı son yüzyılındaki yansımalarının derinlikli bir analizi için bkz. (Deringil, 2011: 16-44).

3 Tanzimat’ın Osmanlı dünyasındaki sosyoekonomik ve politik etkilerini bölgesel olarak karşılaştırarak
inceleyen yeni bir yaklaşım için bkz. (Reinkowski, 2017).

4 Cemil Oktay’ın işaret ettiği gibi 19. yüzyıl geleneğin olanca hızı ve tantanasıyla yıkılmaya başladığı bir
dönemdir. Renée Char’ın sözcükleriyle “mirasın yanı sıra hiçbir vasiyetin bulunmadığı” dönemlere doğru
geçiştir. Sadullah Paşa’nın gürül gürül dizeleriyle ilan ettiği şey bu geçişin sancılı sürecidir. Tanzimat’la birlikte
Osmanlı ülküsü, yeniyi Avrupa’nın terakkisinde görmeye başlamıştır artık. Yıkılan eski malumatın yerine
konacak olan, eski meşruiyet kalıbının içine doldurulan terakki ve medeniyet anlayışıdır (Oktay, 2017: 54).

5 Osmanlı-Türk modernleşmesi için öncü çalışmalar arasında yer alan Berkes ve Lewis’in eserleri Osmanlı
19. yüzyılını sekülerleşme ve modernleşme süreçleri üzerinden analiz eder (Berkes, 1964; Lewis, 1960).
6 II. Meşrutiyet döneminin düşünsel mirasının toplumsal alana ve kültüre bakışına dair Batıcılar, İslamcılar ve
Türkçüler olarak tanımlanan çevrelerden gelen yaklaşımlar hakkında detaylı bir analiz için (Gündüz, 2007).
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haline getirirken, Napolyon’un bando şefliğini üstlenmiş olan Giuseppe Donizetti gibi isimlere de
Batı müziğini Osmanlı yüksek sınıfı arasında tanıtma imkânını sağlamıştır.7 Gerek Sir Adolphus
Slade’nin gerekse Sultan Abdülmecid’in doktoru Spitzo’nun tanıklıkları Muzika-i Hümayun’un
artık Cuma selamlığı gibi en geleneksel merasimlere kadar yerini aldığını göstermektedir.8 Kişisel
tercihlerinde geleneksel müziğin önemli bir yer tuttuğu bilinen II. Mahmud kamusal temsil alanında
Avrupa müziğini tercih edecektir.9 İstanbul’da erken 18. yüzyılda Lale Devri’nden beri dönüşmekte
olan kamusal alan ve resmî törenlerde Batı müziği geleneksel müziğin yerini almıştır.10 Burada
Mozart’ın, Haydn’ın ve Strauss gibi bestecilerin eserleri icra edilmektedir. Örneğin 1836’da II.
Mahmud’un kızı Mihrimah Sultan ile Bahr-ı Sefid Muhafızı Ferik Mehmed Said Paşa’nın Sûr-ı
Hümâyununda imparatorluk bandosu yerini alacaktır. Bu durum önemli bir değişime işarettir.
Önceki yüzyıllarda gerçekleşen sûrlardaki müzikle burada icra edilen arasında en azından kamusal
yansımaları açısından farklılık açıkça tespit edilebilmektedir.11 Dahası aynı dönemde bayrak,
flama, haritalar, imparatorluk arması gibi kartografik unsurların yanında Batı tarzında yapılmış
imparatorluk marşları da Osmanlı resmî ideolojisinin yeniden kurgulanmasına katkı sağlamaktadır
(Deringil, 1994: 33-34; Toker, 2016). Söz konusu durum kamusal imgesini daha muhafazakâr
bir hükümdar olarak temsil etmeye çalışan ancak modernleşmenin birçok yönüyle sürdüğü II.
Abdülhamid döneminde de aynen devam etmiştir. Sultanın kişisel tercihleri, müzik zevki tümüyle
geleneksel olanın dışında biçimlenmiştir. Şehzadeliği döneminde Guatelli Paşa’dan piyano dersleri
alan Sultan Abdülhamid’in çocukları da piyano ile ilgilenmiştir.12 Ayşe Sultan’ın anıları bu konuda
renkli sahneler içerir (Ayşe Osmanoğlu, 1960: 68). Şehzade Burhaneddin’in çok iyi bir piyanist
olduğu, Anna Rilke gibi İstanbul’da piyano dersleri veren ve zamanın büyük virtüozu Liszt’ten
ders almış hocalarca da onaylanır (Rilke, 2009: 154-155). Dahası Alman İmparatoru Kayser II.
Wilhelm’in İstanbul’u ziyareti sırasında onun oğluyla şehzade Burhaneddin Efendi’nin piyanodaki
maharet gösterisinde Osmanlı şehzadesinin üstün geldiği dilden dile dolaşır. Kısacası Batılılaşma
ile geleneksel müzik sarayın patronajını yitirirken seçkinlerin yaşamında Batılı bir unsur olarak
7 Son dönem Osmanlı müzik yaşamında Donizetti Paşa’nın katkılarına dair en ciddi çalışma olarak bkz.
(Aracı, 2006).

8 Bununla birlikte Gazimihal, asker muzıkacıların nazari meslek bilgilerinin ilk elli yıl boyunca nota pratiğinden
veya en basit İtalyan armonisi göreneğinden ileri gidemediğini ileri surer. 1875 yılında Hüseyin Remzi, Usûl-i
Nota başlığıyla kaleme aldığı risalesinin önsözünde hem Türkçe müzik kitabının yokluğundan dert yanmakta
hem de müzik bilgisinin ihzarı mahiyette olduğuna işaret eden yorumlara yer vermekteydi (Gazimihal, 2019:
84-87).
9 Gerek III. Selim gerekse II. Mahmud’un yetkin birer müzisyen oluşları onların musiki hamiliğini
şekillendirmiştir. Hami-musikişinas ilişkisinin zenginleştiği bu dönemde hükümdarın tüketici/dinleyici olarak
müzikle ilişkisi de güçlenecektir. Her iki Sultan döneminde sarayda tertip edilen musiki meclislerine dair
yapılan bir çalışmada söz konusu durum açıkça tespit edilebilmektedir. Buna göre III. Selim’in huzurunda
tertiplenen meclisler 575 olarak belirlenirken, II. Mahmud için Letâif yazarının verileri esas alınarak 31 meclis
tertip edildiği görülmektedir. Buradan elbette II. Mahmud’un Türk müziğine daha az yer ayırdığı sonucuna
ulaşılmamalıdır. Dönemin iç ve dış siyasi krizleri, peş peşe gelen savaşlar süreci de bu dengesizliğin bir
tetikleyicisi olabilir (Benlioğlu, 2018: 150-163).
10 18. yüzyılda kamusal alanın dönüşümü, buna bağlı olarak müziğin icra sahasının genişlemesi hakkında
(Turan, 2019: 317-339).

11 Bu düğünün düzeni ve müzik temsilleri hakkında bkz. Mehmed Lebib Efendi, Surnâme-i Lebib, İstanbul
Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY. Nr. 6097, vr. 7a.
12 François Georgeon, Abdülhamid’in müzik zevkinin gelişmesinde amcası Sultan Abdülaziz ile 1867’de
yaptığı Avrupa gezisinin etkili olduğunu ileri sürse de daha erken yaşlarında sarayda bu müziğe aşina olduğu
ve sevdiği anlaşılmaktadır (Georgeon, 2006: 39).
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Avrupa müziği yerini alır.13 İstanbul’daki gazetelerde Avrupalı bir hocadan piyano dersi reklamları
sıradan bir hale gelirken, Osmanlı İstanbul’unun geleneksel dokusuna yüksek bir tepeden galebe
çalan Pera’da müzik aletleri ve nota satan dükkânlar açılır.14 İtalyan yazar Edmondo de Amicis’in
işaret ettiği gibi her gün daha da yitip giden “geleneksel Türk’ün” evinde duvarda asılı duran ud’un
yerini “yeni doğmakta olan Türk’ün” evinde duvara yaslanmış olarak duran ve üzerinde Pera’daki
müzik mağazalarından alınan notaların bulunduğu piyano alır.15
Osmanlı seçkinlerinin Batı müziğine olan ilgisi ilk başlarda entelektüel bir meraktan çok
içinde yer almak istedikleri dünyanın bir unsuru olarak onu algılamalarıyla ilgilidir. Ancak zaman
içinde bu durum değişir.16 Örneğin 1847’de İstanbul’a gelip konserler veren Liszt, mektuplarında
burada karşılaştığı dinleyicinin vakarı ve dinleme adabından ne kadar etkilendiğini aktarır. Anlaşılan
o ki bu dönemde yüksek zümre ve bürokratlar arasında Richard Sennett’in “saygın sessizlik”
olarak tanımladığı burjuva Avrupa’ya özgü dinleme adabı yerleşmiş ve Avrupalı virtüözlerin
takdirini kazanmıştır (Sennett, 2013: 269). Beyoğlu ve Pera çevresinde yeni müziğin sunumunun
gerçekleşeceği, Avrupalı müzik topluluklarının ve opera kumpanyalarının ağırlanacağı konser
salonlarının açılması da bu döneme rastlamıştır.17 Suriye kökenli bir girişimci olan Naum Efendi,
Beyoğlu’nda bir tiyatro salonu açmak istediğinde Sultanın bürokratları kendisine bu projeye maddi
destek vermesinin sanatın hamisi bir monark olarak imajına katkıda bulunacağını belirtmişlerdi.18
13 Bu konuda iki dönemin karşılaştırmasını ortaya koyacak biçimde şu çalışmalara bakılabilir (Ergin, 1999
ayrıca Toker, 2016).

14 Batı müziğinin Osmanlı gündelik yaşamı içindeki yansımalarını inceleyen çalışmalar olarak bkz. (Alimdar,
2016; Aracı, 2010; Baydar, 2010; Kosal, 1999).

15 1874’de İstanbul’a gelen, toplumun gelenekle Tanzimat Batıcılığı arasında sarsıldığı bir dönemde Osmanlı
toplumu üzerine gözlemlerini kaleme alan Edmondo De Amicis, eserinde İstanbul’daki modern bir evle
geleneksel yaşam kalıplarının hâkim olduğu ev arasındaki ayrımı şöyle tasvir eder: “Birincisi Avrupalı bir
hanımın evine benzer evde bir piyano bulunur ve Hrıstiyan bir hanım hoca hanıma piyano çalmayı öğretir.
Efendinin Peralı bir İtalyan bir ressam tarafından kara kalemle yapılmış güzel bir resmi duvara asılmıştır, bir
köşede aşağı yukarı yirmi cilt kitabı olan bir kütüphane vardır. Kitapların arasında küçük bir Türkçe-Fransızca
sözlükle hanımın ikinci elden, İspanya konsolosunun karısından aldığı resimli moda mecmuasının son sayısı
bulunur. Evin hanımının sulu boya resim yapmak için ne lazımsa her şeyi vardır ve büyük bir şevkle çiçek ve
meyva resimleri yapar.” (De Amicis, 1986: 259).
16 Batılılaşmanın kültürel zihin dünyasını çözümlemeye dair önemli bir katkı için bkz. (Mert, 2019: 385-407).

17 Müziğin icra edildiği mekânın fiziki yapısındaki değişimler dikkat çekicidir Batı kökenli sanat etkinlikleri,
İstanbul kültür hayatına beraberinde tiyatro ve opera salonları gibi kendilerine mahsus yeni mekân türlerini
getirmiştir. Osmanlı kültür dünyasında etkinliğin gerçekleştiği tüm mekân bir sahnedir. Sunulan etkinliğin
içinde yer aldığı zaman ve mekân, icracıların ve izleyicilerin birlikte var ettikleri bir olgudur. Böyle olmasına
karşın, 19. yüzyılda Batılılaşmanın etkisiyle İstanbul’da, müzisyenlerin müzik icra ettikleri sahnenin,
dinleyicilerin oturdukları bölümden yukarıda kalacak şekilde, net bir biçimde ayrıldığı tiyatro salonları inşa
edilmiştir (Toksoy-Koytak, 2017: 7-28).
18 Pera’da 19 yüzyılın ilk yıllarında yapılmış olup varlığını onlarca yıl sürdürebilen Fransız Tiyatrosu ve Naum
Tiyatrosu öne çıkmaktadır. Onların dışında İstanbul tiyatroları arasında, Osmanlı Tiyatrosu, Varyete Tiyatrosu,
Odeon Tiyatrosu, Elhamra Tiyatrosu, Tepebaşı Tiyatrosu ve bahçesi ile Concordia gibi sahneler yeralmıştır.
Ayrıca Aksaray’da Hamdi Efendi’nin 300 kişilik tiyatrosu, Beyazıt’ta ünlü besteci Dikran Çuhacıyan’ın 800
kişilik tiyatrosu, Şehzadebaşı, Vezneciler’de çoğunluğu kahvehaneden tiyatroya dönüştürülmüş sahneler,
Sultanahmet’te 1880 yılında kurulmuş bir açık hava tiyatrosu ve Üsküdar’daki Aziziye Tiyatrosu Pera dışındaki
bölgelerde de yeni temsil mekânları arasında sayılabilir. Evren Kutlay Baydar’ın Şark Ticaret Yıllıkları üzerinde
yaptığı araştırmalar bu konuya açıklık getirmektedir. Bakırköy, Pangaltı, Haliç, Nişantaşı gibi semtlerde konser
ve temsil mekânlarının varlığı dönemin gazetelerindeki ilanlardan anlaşılabilmektedir. Örneğin, Bakırköy’de
Goffa salonunda gerçekleşen bir hayır konseri gazetelerde takdir yazılarıyla anılmıştır (Kutlay Baydar, 2011:
154-155).
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Anlaşılan o ki meşruiyet krizinin aşılmasında yeni dönemin yöneticileri tüm olanakları seferber
ediyorlardı. Benzer bir tavır yanan Saray Tiyatrosu’nu onarma konusunda fazla çaba göstermeyen
Sultan Abdülaziz döneminde de yaşanmıştır. Wagner’in Bayreuth’da kurduğu tiyatro salonu
için para yardımı yapması ve kendisi için bir koltuğun numaralandırılması Avrupa devletler
sistemindeki mevkidaşlarıyla aynı dili konuşma arayışının bir sonucudur şüphesiz. Böylelikle
Avrupa’nın gözünde “hasta adam” olarak nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu’nun imajını kültürel
kurumlar aracılığıyla yenilemeye girişmiştir.19 Bu dönemde Osmanlı bürokrasisi müziği diplomatik
ve politik bir enstrüman olarak kullanmaya başlayacaktır.20 Söz konusu durum başka Doğulu
yöneticilerde de görülebilir. Örneğin Mısır’da Hidiv İsmail Paşa, 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın
açılışında sergilenmek üzere ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi’ye bir opera ısmarlar ve bunun
için Kahire’de göz kamaştırıcı bir opera binası inşa ettirir (Said, 1993: 114 vd.; Mestyan, 2007;
Turan, 2017: 119-142). Konusu eski Mısır’da bir aşk hikâyesine dayanan ünlü Aida operası bu
sayede bestelenir. Benzer biçimde İran Şahı Nasirüddin, müziğin rolünden yararlanır ve kamusal
törenlerde ona yer verir (Kiren, 2017: 101-118). Unutmamak gerekir ki 19. yüzyıl bütün dünyada
başta Avrupa olmak üzere kamuoyunun yükseldiği bir yüzyıldır. Kamuoyları üzerindeki projelerde,
imaj tasarımında kültürel yatırımlar hükümdarları, zarif, sanatsever, cömert yöneticiler olarak
resmetmede etkilidir. Ayrıca tüm bunlar diğer araçlara göre çok daha maliyeti düşük bir reklam
hizmeti görmüştür.
Buraya kadar ortaya konduğu gibi 19. yüzyılda Batı müziği önce seçkinler ve yönetici sınıf
arasında sonra da başta Pera gibi Levantenlerin yaşadığı yerlerde kendisine kamusal alanda ve
resmî kültür kurumları içinde geniş bir yer açmıştır. Söz konusu gelişme geleneksel müziğin saray
başta gelmek üzere yüksek hamilerini yitirdiğine işaret ederken geleneksel müzik çevrelerinde
yeni arayışları beraberinde getirmiştir.21 Klasik müziğin büyük bestekârlarından Hamâmîzâde
İsmail Dede Efendi’nin yaşadığı hayal kırıklığı ve belki de küskünlüğünün nedeni yeni devrin
eğilimidir. Osmanlı toplumu modernleşmesinin etkileriyle geleneksel toplumun hiyerarşik dikey
düzeninden yatay bir modele evrilirken kültür kurumları da piyasadaki dinleyici öznenin zevkine
göre düzenlenir. Talep edilen müziğin içeriği ve icra biçimi değişir. Modernleşme zaman ve mekân
19 Doğu ve Batı’nın bu yeni düzlemdeki kültürel karşılaşmasının etkileri Avrupalı müzisyenler üzerinde de
görülecektir. 1840’lardan 1890’lara kadar olan süreçte Avrupalı besteciler Osmanlı Padişahlarına adanmış
eserler hazırlayacaklar ve olağanüstü törenler için sunulan bu eserler neticesinde ödül ve nişanlarla taltif
edileceklerdir. Örneğin Viyanalı Strauss kardeşlerin en küçüğü Eduard, Sultan Abdülaziz’e bir vals yazarken,
Johann Strauss II. Abdülhamid’in ellinci doğum yıldönümü münasebetiyle 1892 yılında Doğu Masalları
(Marchen aus dem Orient, Opus 444) adlı görkemli bir eser bestelemiştir. Bu konuda ayrıntılı bir inceleme için
bkz. (Eğecioğlu, 2012: 145-149).
20 Müziğin Osmanlıların son döneminde diplomatik ilişkilerde bir araç olarak kullanımı hakkında (Toker, 2019:
1959-1978).

21 Ali Rıza Bey’in yazdıkları dönemin müzik yaşamında etkin olan çevreleri, üstatları ve icra mahfillerini
sunması açısından önem taşımaktadır. Buna göre “Tanzimat-ı Hayriyye’den yani teceddüd devrimizden
sonra ağniyânımız garp medeniyetine temayülleriyle beraber Osmanlı musikisine rağbet, erbabına hürmet
hususunda muhafazakâr idiler. Donanma şenliklerinde ve resmî ziyafetlerde alafranga muzıkalar kabul
edildiyse de hususi eğlencelerde yine Osmanlı musikisini tercih ederlerdi. İstanbul’da konaklar, Boğaziçi’nde
yalılar ve arkadaki köşkler birer tarabgâh-ı dâimî halinde idi. Asrın en güzide hânendegân ve sâzendegânı
hafta geçmez ısmarlanır ve hele mehtap gecelerinde kayıklar ve sandallar ile tâ-be-sabâh geşt ü güzâr
olunarak hey heyler, akisler ayyuka çıkardı. Saz olduğu haber alınan yalıların pîşgâhında zükûr ve inâs kayık
ve sandallar içtima ederler, fasıl aralarında mukallitler taklitler yaparlar, zevk ve cünbüş ve kahkalı gülüşler
dünyayı tutardı. O ne neşe-mendâne nümayişler, ne mükemmel eğlenişler idi.” (Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey,
2001: 174).
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algısında köklü bir değişim gündeme getirirken yeni toplumun talepleri klasik Türk müziğinin
formlarını dönüştürür. Kâr gibi büyük formlar gözden düşer ve daha küçük usuller, daha basit güfteli
şarkılar moda olur. Hacı Arif Bey ve Şevki Bey gibi şarkı formunun önde gelen temsilcileri yeni
dönemin zevkini biçimlendirirler.22 Klasik müziğin üretildiği ve icra edildiği kurumlar mekânsal ve
sınıfsal bir değişime uğrar. Gerçi yeni dönemde de Tanzimat’la yükselen yeni bürokrasinin evleri,
konakları, buralardaki meclisler geleneksel müziğin icra platformları olarak belirse bile23 şehrin
içinde yeni ve daha çok piyasanın talebine göre müzik icra edilen mekânsal yapılar öne çıkar.
Bu kimi zaman Topkapı ve Langa gibi yerlerdeki meyhaneler, kimi zaman Boğazın çevresindeki
köylerdeki Rum tavernaları ya da Direklerarası olarak anılan, halk nazarında popüler bir yer olan
Vezneciler’deki kahvehane ve müzikli salonlar olarak belirir.24 Ancak tüm bu mekânlarda icra edilen
müziğin yapısı artık değişmiştir. Vokal geleneğe dayanan, çalgının daha çok eşlik rolünü üstlendiği
müzik geleneğinde çalgıya özerklik kazandıracak gelişmeler yaşanmıştır (Öğütle-Etil, 2009: 436).
18. yüzyılın sonunda Tanburi Emin Ağa, zengin usül geçkileri ve şaşırtıcı melodik istifleriyle
özgün eserler ortaya koyarak hep ihmal edilmiş olan saz musikisine yatırım yapmıştır. Onun açtığı
yolda Tanburi İzak, Hacı Sadullah Ağa, Numan Ağa, Zeki Mehmed Ağa etkileyici saz eserleri,
peşrevler bestelerler. Veli Dede, Tanburi Büyük Osman, Yusuf Paşa saz musikisine eşsiz katkılar
sağlarlar. Elbette tüm bu gelişmelerin sonucunda Osmanlı musikisinde “bir necm-i dirâhşân” olarak
tanımlanan, tanbur ve kemençe icrasında yepyeni bir tavırla virtüozluğa geçiş yapan Tanburi
Cemil Bey gibi icracılar yetişir (Aksoy, 1985: 1231-1232). Dönemin ruhu onların icra pratiklerinde
kendisini ortaya koyar. Udi Nevres Bey, Ali Rifat Çağatay gibi bestekâr ve icracılar müziğe yeni
elemanlar kazandırırlar. Nitekim bu katkılar sayesinde İstanbul’da Çamlıca’da Şerif ailesinin saygın
bir ferdi olarak yaşam süren, aynı zamanda son Mekke emiri Şerif Ali Haydar Paşa’nın oğlu olan
Şerif Muhiddin (Targan) gibi virtüozların yetiştiği yeni bir kültürel koza ortaya çıkar. Hiç şüphesiz
Peygamber torunlarının köşklerinde klasik Türk müziğinin en değerli icracılarının yanında büyük
piyanist Leopold Godowsky ve Macar kemancı Karl Berger gibi isimlerin de ağırlanması dönemin
sınırları daha geçirgen hale gelen kültürel atmosferinin seçkinler arasındaki yansımasıdır.25
22 Tanzimat’la başlayan toplumsal dönüşüm süreci klasik Türk müziği üzerinde kapsamlı bir değişimin anatetikleyicisi olmuştur. Klasik makam, usûl, üslûp ve karakteri üzerinde önemli etkiler bırakan gelişmeler yeni
model ve türleri gündeme getirmiştir. Klasik fasıl icraları seyrekleşirken, büyük usûllerin yerini daha basit ve
kolay oldukları gerekçesiyle düyek, sofyan gibi küçük usuller almıştır. Kâr, beste, ağır semai, yürük semai
gibi büyük formlar yerini şarkı besteciliğine bırakmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Hacı Arif Bey ekolü, klasik
üslubun yüklü, ağır anlatımından sıyrılarak halkın daha kolay anlayacağı bir tarza yönelmiştir. Güfteler klasik
Osmanlı şiirinin yüksek üslubunu terk ederek basitleşmiş, şarkı formuna uygun bir içeriğe bürünmüştür
(Öğütle-Etil, 2009: 433-434).
23 Meclisler Osmanlı/Türk müziğini Müslüman seçkinlerin tekelinde kalmaktan çıkaran ister saray ister özel
ortamlarda farklı katmanları birleştiren ortak paydalardı. Meclisler katılımcıların ortak şiir–müzik beğenileri
ve sohbet yoluyla ilişki kurduğu düzenli olarak yapılan, samimi ve müşterek toplantılardı. Bu yönüyle resmî
alanda Batı müziğine yönelik yatırımın karşısında geleneksel müziğin korunup, aktarımının sağlandığı
mecralardı (Poulos, 2014: 82-89; Pekin, 2017: 315-342 ayrıca Şeker, 2013: 566-579).

24 Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet arasındaki dönemde müzisyenin kolektif biyografisi üzerinde çalışan
Onur Öner’in ortaya koyduğu gibi bu dönemde müzisyenlerin tüm İstanbul’a yayılan bir hareketliliği söz
konusudur. Sufi ayinlerinden, ev toplantılarına, müzikhollerde sanat icra etmekten müzik okullarında çalışmaya
kadar şehrin müziğinin yerel düzeyde üretilme biçimleri bu dönemde bir hayli değişmiş ve dönüşmüştür (Öner,
2019).

25 Bir seçkin evi olarak Şerif Ali Haydar Paşa’nın köşkü tıpkı benzerleri gibi ilginç ayrıntılar ve anekdotlarla
doludur. Ali Haydar Paşa’nın kızının hatıraları konaktaki yaşama içerden bir tanıklıktır. Batı müziğinin buradaki
yerine ve aile bireylerinin beğenilerine dair önemli tespitler içermektedir. Şerife Musbah anılarında annesi
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19. yüzyılda Türk müziğin icrasında yeni parametreler ve zihinsel yönelimler etkilerini ortaya
koymaktadır.26
Modernleşmeyle geleneğin surlarında gedikler açılırken müziğin içeriği, icrası ve eğitim
kanalları farklılaşır. Şifahi kültürden yazılı kültüre geçiş burada da etkilerini ortaya koyacaktır. Usta
çırak ilişkisine dayalı, sadakat ve icazet kavramları etrafında şekillenen meşk geleneği sürse bile
yazılı kültür ürünleri eğitimin parçası haline gelir. Özellikle çalgı eğitiminde bu durumun yansımaları
açıkça görülür. Metotlar kaleme alınır. Böylelikle öğrenciye belli bir sistematik içinde çalgının
icrası için gerekli bilgiler aktarılır. Örneğin ud hakkında Hafız Mehmed Efendi ve Ali Selâhi Bey’in
yazmış olduğu metot kitapları bu konuda öncü çalışmalardır.27 Gazetelerdeki ilanlarda keman gibi
çalgıların metotlarının reklamlarına rastlanır. Buralarda okur en etkili biçimde çalgı öğrenmenin
bu kitaplar sayesinde olacağına dair ikna edilmeye çalışılır. Müziğin piyasa koşullarında yeniden
şekillenmesi farklı temsil alanları ve icra platformlarını ortaya çıkarır. Konser salonları, plaklar Türk
müziği icracıları için ideal araçlar haline gelir. Tanburi Cemil Bey şöhretini plaklar ve İstanbul’daki
çeşitli platformlardaki başarılı icralarının yanında Pera’da verdiği salon konserleriyle de perçinler
(Işıktaş, 2016: 218-228). Bu durum kendi kişisel tercihlerinin de ötesinde dönemin öznel
koşullarının doğurduğu bir zorunluluktur aynı zamanda.28 Osmanlı başkenti tüm yeniliklerle birlikte
konser olgusuyla tanışmaktadır.29 Türk müziği bu gelişmeye kayıtsız kalmamıştır. Cemil Bey ve
arkadaşları konser organizasyonlarında yer alırken, Batı müziği konserleri de ilgi görmektedir.
Italo Selvelli’nin Ocak 1889’da kurduğu Euterpe isimli koronun Mayıs 1889’da Teutonia’da İran
Sefiri Mareşal Mirza Muhsin Han himayesinde verdiği konser hakkında La Turquie’de çıkan övgü
dolu yazıda Dersaadet halkının iyi tanıdığı ve sevdiği kemancı Monsieur Wondra’nın başarısı
takdir edilmektedir. Sultan II. Abdülhamid devrini yaşamış olan Semih Mümtaz’ın anlattıkları o
günlerin müzik yaşamını tasvir etmede önemlidir:
Union Française’de ve benzeri umumi salonlarda ve bazı sefarethanelerde verilen konserler
kulaklarımızı terbiye eder, Garp müziğini yavaş yavaş bize sevdirirdi. Birçoklarımız keman
ve piyano çalmak hevesine düşmüştük. Mösyö Hegyei, Furlani, Selvelli ve Devlet Efendi gibi
hocalarımız vardı. Bunlar çok kıymetli sanatkârlardı, birçoklarımızı da yetiştirdiler. II. Sultan
Hamid’in çocukları da bunlardan ders almışlardı (Baydar, 2010: 33-34).

Fatma Hanım’ın [Şerif Ali Haydar Paşa’nın ikinci eşi] hamileliği döneminde doğacak çocukları güzel seslere
ve nağmelere aşina olsunlar diye eve gramofon ve klasik müzik plakları aldığını, bunları dinlediğini kaydeder
(Princess Musbah Haidar, 1944: 16-17).

26 Türk musikisinin Osmanlı son yüzyılında geçirdiği süreci, icrada bireyselleşme ve virtüozite kavramları
üzerinden okuyan ve Şerif Muhiddin örneğinde analiz eden önemli bir çalışma olarak bkz. (Işıktaş, 2018).

27 Müziğin yazılması ve yayılmasının ileri bir aşaması basılı müzik malzemeleri için 19. yüzyılın ortalarına
kadar beklemek gerekmiştir. Yazıya dayalı müzik eserlerinin bilinebilen en eskisi 1852 yılında yayınlanan
Mecmu’a-ı Şarkı isimli bir güfte mecmuasıydı. Sonraki dönemde nazariyat eserleri ve çalgılar için metotlar
basılmaya başlayacaktır (Akdoğu, 1998: 2-3, Paçacı, 2010: 115-165).

28 Mes’ud Cemil, Tanburi Cemil Bey’in “hünerli parmaklarından ziyade, gizli ruh kıvrımlarının sırlarından
taşan nağmelerinin böyle orta malı halinde sokaklara dökülmesinden üzüldüğünü, eza duyduğunu” kaydeder.
Bununla birlikte isteksizce yaptığı bir iki plak deneyiminden sonra 1910-1911 yıllarında gittikçe artan geçim
zorlukları karşısında Orfeon firmasına plak vermeğe razı olduğunu belirtir (Mes’ud Cemil, 2010: 204).

29 Piyasalaşma olgusunun geleneksel müzik üzerindeki etkilerinden biri de onu kapalı mekân müziği olmaktan
çıkarmış olmasıdır. 19. yüzyılın son çeyreğinde musiki umuma açık yerlerde icra edilmeye başlamıştır.
Bahçeler, mesireler, kıraathaneler daha sonra gazinolar ve II. Meşrutiyet’ten itibaren yoğun olarak konser
salonları müziğin yeni mekânlarıdır. İlk zamanlar tiyatro salonlarında “umuma mahsus” biçimde verilen
konserler sonraları “açık hava konserlerine” dönüşecektir. Müziğin saray, Mevlevihaneler ve konaklardan
konser pratiğine geçişi önemli bir gelişmedir (Öğütle-Etil, 2009: 436).
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Etnik ve dinsel bir halitayı oluşturan, kozmopolitik kültürel dokunun imparatorluğun sosyal
çehresini biçimlendirdiği bir düzende modernleşmenin anasır-ı Osmanî’nin diğer katmanlarında
etkisini göstermemesi mümkün değildi. 1814 Eceabatlı Hrisanthos’un yaptığı notalama reformu
Rum müzik kuramı açısından büyük bir değişimi simgeliyordu. Hampartsum sistemi gibi köklü bir
yenilik getiren Hrisanthos’un pnömatik nota sistemi bu müziğin öğreniminde kolaylıklar sağladığı
gibi kilise müziğini kolaylaştırdı ama beraberinde tepkileri getirdi. 1881’de Patrik III. Yoakim’in
kurduğu müzik komisyonu bu sistemi revize edebilmek için yola çıkmıştı. Osmanlı şehir müziğiyle
teknik bakımdan ortak paydalara sahip olan Ermeni Kilise Müziği ve Rum Ortodoks Kilise müziği
de değişimin dönüştürücü etkisinin dışında kalamamıştı. 19. yüzyılda bu cemaatlerin müziklerinde
çoğu kez kendi içlerinden yükselen eleştirilerle karşılaşan sekülerleşme eğilimleri öne çıkacaktı.
Seküler kent müziğinin etkilerinin yanında yabancı unsurlarla etkileşim de tenkit konusuydu. Rum
cemaatinden kilise müziği içindeki seküler unsurların Türk ve Arap şehir müzik geleneklerinin
karması olduğuna dair serzenişler öyle boyutlara erişmişti ki sonunda Patrik III. Yoakim ve VI.
Konstantinos ilahilerden yabancı olan bölümleri temizlemek için bazı mugannileri görevlendirmek
durumunda kalmışlardı. Eleştiri konusu olan yalnızca Türk ve Arap müziklerinin kuşatıcı
etkisi değildi. Batı’dan adapte edilen ezgiler de temizlenmesi gereken yabancı etkiler olarak
görülüyorlardı.30 Tanzimat sonrası dönemde Rum cemaati içinde ruhban olmayanların gücünün
artması ve birçok karmaşık sosyoekonomik ve konjonktürel faktör sonucu olarak, Osmanlı üst
kimliğine meydan okumayan milli bir söylem oluşmaya başladı. İstanbullu Rumların kurdukları
müzik cemiyetleri gerek bu yüzyılda Osmanlı orta ve üst sınıfları arasında yayılan Batılı yaşam
tarzının bir göstergesi olarak gerekse söz konusu milli söylemin parçası olan kültürel milliyetçiliğin
bir ögesi şeklinde ortaya çıkmışlardı.31
Meşkten Mektebe Müzik Eğitiminde Dönüşümler
Osmanlı’da müzik eğitimi modernleşme sürecine bağlı olarak 19. yüzyılda farklı bir kurumsallaşma
arayışına girdi. Geçmiş yüzyıllarda Mevlevihaneler, Mehterhane, Enderun Mektebi gibi kurumlarca
yerine getirilen bu işlev 19. yüzyılda Muzika-i Hümayun tarafından üstleniliyordu. Aynı yüzyılda
Maârif örgütünün kurulmasıyla müzik eğitimi okullarda ders programlarındaki yerini aldı. Önceleri
kalifiye öğretmen eksikliği nedeniyle her yerde olmasa bile yüzyılın sonundan itibaren Osmanlı
maârifine bağlı her okulda musiki eğitimi veriliyordu. Rüşdiye düzeyindeki okullarda ve kimsesiz
çocukların okuduğu Dârü’l Eytamlardaki eğitim programlarında da müzik dersleri yer alıyordu.
30 Merih Erol’un konuya dair ciddi katkılar içeren çalışmasında işaret ettiği gibi Rumlar kilise müziğinin
modernleşmesi konusunda Ermenilerden çok daha muhafazakârlardı. Ermeni Kilise müziğindeki çokseslilik
karşısında Rum Kilisesinde bu tekil örneklerle sınırlıydı. 1878’de Panayia Kilisesi’nde ibadet eden kentli
halk baş muganniden ilahilerin çoksesli okunmasını isteyince girişilen polifoni denemesi Patriğin kilise
idare heyetine gönderdiği ihtar mektubuyla akamete uğratılmıştı. 19. yüzyılda modernleşmenin Rum Kilise
müziğindeki etkileri hakkında bkz. (Erol, 2015).

31 24 Şubat 1880’de Galata’da açılan İstanbul Rum Musiki Cemiyeti (O En Konstantinoupolei Ellinikos
Mousikos Sillogos) dinî ve dinî olmayan müziği incelemek, geliştirmek ve öğretmek amacıyla kurulmuştu. 19.
yüzyılda Rum cemaatinin dünyayla irtibatı kurulmuş olan kesimleri için geleneksel teksesli kilise müziğinin
reforme edilmesi kanaati yaygınlaşmıştı. Viyana, Londra, Marsilya ve Atina’da kulakları Batı müziğine alışan,
müzik zevki İtalyan ve Fransız operalarıyla yoğrulan zengin Rum aileler geleneksel ilahilerin çoksesli hale
getirilmesi yoluyla yeni ve ıslah edilmiş bir dini müzik talep ediyorlardı. Erol’un belirttiği gibi 19. yüzyılda
müzik Osmanlı Rum Ortodoks toplumunun dinî ve etnik kimliğinin belirleyici ve çarpıcı bir unsuruydu. Müzik
diskuru bir anlamda seküler ve milliyetçi tarih yazımının etkisiyle hâkim olmaya başlayan bir tarih bilincini
yansıtıyordu. Antik Yunan’a ve Bizans dönemine vurgular buna işaret ediyordu (Erol, 2014: 71-72).

203

SAYI 18/19 2019
İdadi ve sultani mekteplerdeki müzik müfredatı oldukça zengindi. Dârüşşafaka, tüm bu kurumlar
arasında Türk müziği eğitimi verilen bir yer olması nedeniyle büyük öneme sahipti. Burada Zekai
Dede ve oğlu Hafız Ahmed Efendi, Muallim Kazım (Uz), Abdülkadir Töre gibi isimler hocalık etmiş
ve nerdeyse yarım yüzyıl boyunca okulda Türk müziği eğitimi sürdürülebilmişti.
Osmanlı son yüzyılında musiki eğitimi konusunda yaşanan en ciddi sorun yetişmiş
öğretmen eksiğiydi. Bu dönemde müzik eğitmenleri çoğunlukla Avrupa’da musiki tahsili gören
kimselerden özel dersler alarak kendisini yetiştiren ya da okuduğu okullarda bu konuda edindiği
bilgilerle hareket eden kişilerden oluşuyordu. Okullarda ağırlıklı biçimde Batı müziği eğitimi
verilirken çalgı olarak keman ve piyano dersleri yoğunluk kazanmaktaydı. Bu durum Batılı etkilerin
Türk müziğinde de kendisini göstermesine neden olmuştu.32 Aynı dönemde Maârife bağlı okullar
musiki mektepleri, cemiyetler ve II. Meşrutiyet’in ilanından sonra açılan modern konservatuardı.
Konservatuar niteliğindeki ilk müzik okulu İstanbul Şehremini Cemil Paşa (Topuzlu) desteğiyle
1914 yılında açılan Dârülbedayi idi. Bunun için Paris’ten ünlü tiyatro adamı Andre Antoine davet
edilmiş, ilk başta tiyatro okulu olarak tasarlanan bu kuruma sonradan Batı ve Türk müziği bölümleri
eklenmişti. Okulun adını Dârülbedayi-i Osmanî olarak belirleyen kişi ise Namık Kemal’in oğlu Ali
Ekrem (Bolayır) Bey’di. Şehzadebaşı’nda Letafet Apartmanı’nda eğitime başlayan okulda Ali
Rifat Bey, Hafız Ahmed Efendi (Irsoy), Leon Hancıyan, Zati Arca, Tanburi Cemil Bey gibi isimler
ders vermişti. İlk temsilini 12 Ocak 1916’da veren kurumun konserinde Tanburi Cemil Bey Rast
makamında bir giriş taksimi icra etmişti. Osmanlı son döneminde toplumsal muhayyilede travmatik
etkiler bırakan Birinci Dünya Savaşı’nın zorlu koşulları içinde okulun önce Batı müziği bölümü iki yıl
sonra da Türk müziği bölümleri kapatıldı.33 Kapatılmadan önce dile getirilen Türk müziği eserlerinin
notaya alınması projesi ise ancak Dârülelhan’da gerçekleştirilebilecekti.
Dârülbedayi ilk resmi musiki okulu olsa bile bunun öncesinde bazı özel girişimlerle musiki
eğitiminin yürütüldüğünü belirtmek gerekir. 1908’de İstanbul Koska’da Ragıp Paşa Kütüphanesi’nin
karşısındaki bir binada Şehzade Ziyaeddin Efendi’nin himayesinde kurulan Dârü’l Musiki-i Osmanî
söz konusu girişimlerden biridir.34 1912 yılında okul haline dönüştürülen bu müessesenin ilk

32 Osmanlı’da nota yayıncılığını başlatması nedeniyle “Notacı” olarak anılan Hacı Emin Efendi’nin 1885 yılında
yayınladığı Nota Muallimi adlı kitap Batı notasının Osmanlı’da daha yakından tanınması amacını güdüyordu.
Emin Efendi’nin notaya direnen eski müzisyenler için “hasetkârâne fikirleriyle” talebelerine bozuk eserler
verdiklerinden, “bizde bulunanlar sairlerinde bulunmasın” diye bildiklerini gizlediklerinden söz etmesi, Tanburi
Cemil Bey gibi geleneğin içinden gelen ama yenilikçi yönüyle temayüz eden bir icracının 1902’de Musiki-i
Osmanî’yi Batı notasıyla anlatmak için Rehber-i Musiki’yi yazması müzik ortamındaki zihinsel değişimin bir
sunumu olarak yorumlanabilir (Paçacı, 2010: 31 ayrıca bkz. Tanburi Cemil, 1925).
33 Antoine’ın yol göstericiliğiyle 27 Ekim 1914’te açılan Dârülbedayi-i Osmanî, tiyatro ve müzik olmak üzere
iki bölümden oluşuyordu. Antoine temelini attığı bu Konservatuarın başında çok kalmadı. Birinci Dünya
Savaşı’nın patlak vermesiyle Fransa’ya döndü. Öğrenci kayıtlarına umulduğundan daha fazla gencin
müracaat ettiği görülmekteydi. Günlük gazetelerde her gün başvuran öğrencilerin adları yer alıyordu. Ertesi
yıl “Tatbikat Sahnesi” adı altında gösterimlere başlayan Dârülbedayi-i Osmanî 1916’da okul olmaktan daha
çok profesyonel bir tiyatro topluluğu görünümündeydi (Nutku, 2015; And, 2014: 122-123).
34 Maârif Nezareti Mekatibi Hususiye envanterinde bulunan bu belgeden anlaşılacağı gibi adı geçen okul özel
bir müzik okuludur. Maârif Nezareti’nin teftişi sonucunda eksik belgelerin tamamlanması konusundaki talepler
karşısında İsmail Hakkı Bey bir rapor hazırlamış ve burada istikbalinden endişe duyduğu Türk musikisine
hizmet amacıyla kurdukları bu okulda önemli bir hizmet yaptıklarını belirtmiştir. Ayrıca Avrupa’nın her
ülkesinde birkaç musiki okulu varken kendi memleketlerinde “dârü’l-musiki” yokluğunun bir kayıp olacağından
bahseden İsmail Hakkı Bey, Dârülfünun’da bile musiki derslerinin verildiğini ifade etmiştir (Özden, 2013: 17-29
ayrıca Özcan, 1993: 553).
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kadrosunda Kanuni Hacı Arif Bey, Muallim İsmail Hakkı Bey, Neyzen Tevfik, Leon Hancıyan, Udi
Sami Bey, Hafız Aşir, Arap Cemal yer almıştır. Sonraki dönemdeki Dârü’l Talim-i Musiki’nin temeli
buraya dayanmaktadır. Fikir ayrılığı sonucu Dârü’l Musiki-i Osmanî’den ayrılan İsmail Hakkı Bey,
1909 yılı Martında Şehzadebaşı’nda Fevziye Kıraathanesi üzerinde Mûsikî-i Osmanî Cemiyeti’ni
kurmuştur. Mûsikî-i Osmanî Mektebi musikiyi yayma ve duyurma yoluyla musiki-i milliye hizmet
etmeyi, Osmanlı musikisinin ilerlemesine ve geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamıştır
(Güçtekin, 2014: 1-18). Musiki eğitiminin verildiği en uzun ömürlü özel okul olan Dârü’l Talim-i
Musiki ise 1916 yılında Şehzadebaşı’nda açılmıştır. Okulun kadrosunda Fahri Kopuz, Amâ Nazım
Bey sonradan Hüseyin Sadeddin Arel ve Suphi Ezgi yer almışlardır.35
Osmanlı kadınının kamusal yaşamda görünür olma mücadelesinin arttığı 19. yüzyılın
sonlarında ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde müzik eğitiminde de kadınlara yönelik özel girişimlere
rastlanır. Muallim İsmail Hakkı Bey tarafından Beyazıt’ta Musiki-i Osmanî Hanımlar Cemiyeti
kurulur. Kaynaklarda 1920 yılında Beyazıt’taki Türk Ocağı konferans salonunda cemiyet tarafından
gerçekleştirilen bir konserden bahsedilmektedir. Avrupa’dan gelen ve İstanbul’daki zengin ailelerin
çocuklarına müzik dersleri veren Paul Lange gibi isimlerin kurduğu okullar müzik eğitiminin
merkezleri arasında yer almıştır. Berlin Müzik Okulunda eğitim gören Lange, İstanbul’da Özel
Alman Koleji’nde verdiği derslerin yanı sıra 1884’de Beyoğlu Tünel’de bir müzik okulu kurmuştur.
Burası Batılı anlamda bir konservatuar gibi çalışmıştır. Hamidiye Rejiminin son yıllarında ve II.
Meşrutiyetin ilk döneminden itibaren kurulan dernek ve cemiyetler Maârif Nezareti’ne bağlı müzik
okullarının yanında müzik eğitimi veren yeni kurumsal girişimlerdir. 1908’de Telgrafçı Ata Bey’in
evinde çalışmalara başlayan, Ali Rifat Çağatay ve Emin Ongan gibi isimlerin yer aldığı Üsküdar
Musiki Cemiyeti ya da 1915 yılında Edhem Bey tarafından kurulan ancak sonraki yıllarda Üsküdar
Musiki Cemiyeti’ne katılan Dârü’l Feyzi Musiki Cemiyeti bu tür kurumlar arasındadır. Münir
Nureddin’in de devam ettiği bu cemiyet birçok önemli müzisyenin yetişmesinde pay sahibidir.36
Osmanlı son döneminde müzik eğitiminde gayrimüslimlerce kurulan cemiyetlerin de özel bir
yeri bulunmaktadır. İtalyan Musiki Cemiyeti, Fazilet Musiki Cemiyeti ya da Çamlıca Rum Musiki
Cemiyeti bu bağlamda anılabilir.37
Dârülelhan’ın kurulmasına giden süreçte görüldüğü üzere Osmanlı toplumunda müzik
yaşamı ve müzik eğitimi veren özel ya da devlet kurumları örgütlenmeye başlamıştı. Konservatuar
nitelikli bir okulun açılmasına yönelik girişimler Dârülbedayi’nin Şark Musikisi bölümünün 14 Mart
1916’da kapatılmasıyla hız kazandı. Maârif bünyesinde oluşturulan Musiki Encümeni tarafından
35 İstanbul’da 1908 yılında kurulan ilk musiki cemiyeti Dârülmûsikî-i Osmanî Cemiyeti’dir. 1909 yılı Mart
sonunda İstanbul’da Mûsikî-i Osmanî Cemiyeti kurulmuştur. Güçtekin’in işaret ettiği üzere kaynaklarda bu
ayırım yapılmadığı için söz konusu iki farklı cemiyetin faaliyet ve etkinlikleri aynı olarak verilmiştir. Hatta
Mûsikî-i Osmanî Cemiyeti yazan fotoğrafta Dârülmûsikî-i Osmanî ya da Mûsikî-i Osmanî Mektebi adı
kullanılmıştır (Güçtekin, 2015: 42-58).
36 Osmanlı eğitim sisteminde müziğin yerine dair detaylı bilgi için bkz. (Özden, 2015: 83-135; ayrıca O’Connell,
2013: 84 ve 184-185).

37 Müzik cemiyetleri bir yönüyle sosyalleşmenin aracı olarak görülüyordu. Meşrutiyet döneminin toplumsal
ve siyasal havasından etkilendikleri anlaşılmaktaydı. Örneğin II. Meşrutiyet sonrasında kurulan Rum müzik
cemiyetlerinin bazılarında, en azından kuruluş ilkesi düzeyinde herkesi kucaklayan bir Osmanlı kimliğine
gönderme yapılmaktaydı. 1911’de Fatih’te açılan müzik cemiyeti “Arion”un mühründe hem Türkçe hem de
Yunanca “Osmanlı Musiki Cemiyeti” ibaresi yer alıyordu. 1911’de Büyükdere’de kurulan Müzik ve Jimnastik
Cemiyeti “Alexandros”un nizamnamesinde üyelik koşullarıyla ilgili olarak cinsiyet ve dinden bağımsız olmak
ifadesi dikkat çekmekteydi (Erol, 2014: 74-75).
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hazırlanan bir talimatnameyle kadınlara ve erkeklere mahsus iki ayrı kısım olmak üzere Dârülelhan
adlı bir musiki okulunun açılması gündeme geldi. Washington eski büyükelçisi ve aynı zamanda
bestekâr Yusuf Ziya Paşa’nın başkanlığındaki Musiki Encümeni’nin hazırladığı 9 Haziran 1916
tarihli yönetmelik Sultan Mehmed Reşad’ın emriyle 1 Ocak 1917’de yürürlüğe girdi. İlk olarak
Cağaloğlu’nda Himaye-i Etfal sokağında bir konakta çalışmalarına başlayan Dârülelhan, daha sonra
Şehzadebaşı’ndaki yerine geçecekti. Garp musikisinin de yer aldığı programda nazariyat, solfej,
Türk dini musikisi, Türk musikisi çalgıları gibi derslerin yanında viyolonsel, piyano, kompozisyon
dersleri vardı. Talimatnamedeki ifadeler daha çok musiki hocası yetiştirmek için hazırlanmış gibi
görünse bile kurumun görevleri arasında bilimsel çalışmalar yaparak, müzik eserlerini notaya
aktarmak, yayınlamak yer almaktaydı.38 O yıllarda Avrupa’da milli kimlik kurgusunun ayrışmaz
parçası haline gelen folklor ve halk kültürünün kaynakları konusunda araştırmalar yapmak da bu
yeni okulun görevleri arasında bulunuyordu.
Yusuf Ziya Paşa’nın, Dârülelhan encümen fahri reisi olduğu müzik okulunun ikinci reisi
son dönem Osmanlı müziğinde yeniliklerin öncülerinden Ali Rifat Bey idi. Bestekâr Rahmi Bey
ve Refik Talat Beyler de yönetimde yer almışlardı. Hoca kadrosu oldukça zengindi. Hafız Ahmed
Efendi, Santuri Ziya Bey, Dürrü Turan, Refik Fersan gibi tanınmış sanatkârlar burada eğitim
veriyorlardı. Ancak Balkanlarda patlak veren ve kısa bir zamanda genel bir dünya savaşı halini
alarak imparatorluğu trajik bir sona hazırlayan Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan sıkıntılar
Dârülelhan’ın üzerinde olumsuz tesirler bırakacaktı. İmparatorluğun siyasi, askeri ve ekonomik
anlamdaki krizleri aşma girişimleri arasında Dârülelhan’a gerekli özen gösterilemedi. Bunun
sonucunda 1918 yılı içinde önce erkekler bölümü kapatıldı. Sekiz kişilik bir öğretim kadrosuyla bir
süre daha yoluna devam eden kadınlar bölümü de kısa bir süre sonra aynı akıbetle karşı karşıya
kaldı (Özcan, 1993: 519).
Dârülelhan’ın tarihinde savaş sonrası beliren koşullar yeni bir dönemin altyapısına imkân
sağlamıştır. Cumhuriyet’in ilanının hemen öncesinde 14 Eylül 1923’te İstanbul Valisi Haydar Bey’in
[Yuluğ] himayesiyle Dârülelhan tekrar açıldı. Eski yapıdaki encümen kaldırılmış, hazırlanan yeni
yönetmelikle Batı musikisi ve Türk musikisi gibi iki ayrı bölüm olarak düzenlenmişti. Batı müziği
bölümünde kompozisyon, şan, piyano, flüt, viyolonsel derslerine yer verilmişken Türk müziği
bölümünde keman, kemençe, santur, ney, tanbur, ud, kanun ve teganni sınıfları oluşturulmuştu.
Bununla birlikte öğrencilerin hepsi müzik nazariyatı, armoni, solfej, füg ve musiki tarihi dersleriyle,
orkestra, koro gibi derslere devamla zorunlu tutulmuştu. Musa Süreyya Bey’in müdürlüğünde
çalışmalarına devam eden okulun kadrosunda birçok önemli isim yer alıyordu.39
Erken Cumhuriyet döneminin kültürel kurumları arasında seçkin bir yere sahip olan
Dârülelhan, müzik eğitimin yanı sıra yayın ve araştırma faaliyetleriyle de önemli bir işlev yerine
getirmiştir. Ulus devletin kültürel kaynaklarını keşfetme ve bunları kimliğin inşası sürecinin araçları
haline dönüştürme arayışının sonucu olarak halk müziğine dair derleme gezileri bu dönemde hız
38 Bu hususta bkz. “Musiki Encümeni Dârülelhan Talimatnamesi ile Dârülelhan Programı”. Takvîm-i Vekāyi,
nr. 2764, İstanbul 29 Rebîülevvel 1335; “Musiki Encümeni ve Dârülelhan Teşkili”. Millî Tâlim ve Terbiye
Cemiyeti Mecmuası, sy. 2, İstanbul 1333, s. 79-80.
39 Batı musikisi bölümünde Zeki Bey, Cemal Reşit, Nimet Vahid, Géza de Hegyei, Muhiddin Sadık Bey,
Seyfi ve Sezai Kardeşler, Mes’ud Cemil Bey ders verirken, Türk musikisi bölümünde Kevser Hanım, Mustafa
Bey (Sunar) Santuri Ziya, Refik Bey, Sedat Öztoprak, Faika, Zehra, Şeref Hanımlar, Rauf Yekta, Zekaizade
Ahmed, İsmail Hakkı Bey ve Zahide Hanım gibi isimler dersleri yürütmüşlerdi (Özcan, 1993: 519-520).
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kazanmıştır, ancak bir diğer yandan Türk klasik müziğinin eserlerinin tespiti ve yayınına yönelik
adımlar atılmıştır. 1924 yılında yayın hayatına başlayan ve 1926’ya kadar yedi sayısı çıkarılabilen
Dârülelhan Dergisi dönemin kültür politikalarının ve müzik tartışmalarının, yeni yaklaşımların
taraftar ve karşıtlarının düşüncelerinin yer aldığı bir mecra vazifesini üstlenmiştir. Yayın faaliyetleri
içinde bir diğer dikkat çekici girişim ise Türk müziği eserlerinin notaya alımı ve yayınlanması
işiydi. Bu aslında oldukça modern bir tavrın yansımasıydı. Zamana karşı direncini meşk zinciri
aracılığıyla ispatlayıp o güne ulaşan klasik repertuvarın notaya alınması aynı zamanda belli
bir standardizasyonu beraberinde getiriyordu. Elbette bu süreç sıkıntısız yaşanmamıştır. Zekai
Dede’nin oğlu Hafız Ahmed Efendi’nin eviç ve acem perdesi konusunda yaşanan polemikte ortaya
koyduğu tavır dikkat çekicidir. Benzer bir şekilde gelenekçiler tarafından fazla Batı etkisinde
görülen Ali Rifat Bey’in (Çağatay) Tasnif ve Tespit heyetine alınmasına gerekçe gösterilen
Isfahanek faslının ezberinde olması dönemin müzik adamları arasındaki ilişkilerin seyrine dair
renkli anekdotlardır. Tüm bu çabalar sonucunda 120 adedi eski yazı olmak üzere 180 tane eser
notaya geçirilmiş ve Dârülelhan Küllliyatı başlığıyla yayınlanmıştır.40 Araştırma, eğitim, yayın
faaliyetlerini yürütürken Cumhuriyetin ilk konservatuarı olarak hizmet veren Dârülelhan müzikle
toplumu buluşturma konusunda da çalışmalara imza atmıştır. Union Françoise’de gerçekleştirilen
öğrenci konserlerini bu misyon içinde değerlendirmek gerekmektedir.
Hiç şüphesiz yeni rejimin kültür politikaları Tanzimat’tan beri süregelen Batılılaşmanın
etkisiyle daha radikal biçimde şekillenirken Dârülelhan’ın üzerinde belirleyici izler bırakacaktı.
1926 yılında Mustafa Necati Bey’in Maârif Vekili olduğu dönemde alınan bir karar bunu açıkça
ortaya koyuyordu. 9 Aralıkta yapılan düzenlemeyle okulda Türk musikisi bölümü lağvedilmiş ve
Türk musikisi öğretimi kaldırılarak bu alandaki çalışmalar iki birimin faaliyetleriyle sınırlı tutulmuştu.
Türk Musikisi İcra Heyeti ve Türk Musikisi Eserlerini Tasnif ve Tespit Heyeti olarak düzenlenen yeni
yapı içinde Türk musikisi daha çok araştırma ve icra yönüyle kendisine yer bulabilmişti (Işıktaş,
2019: 324-326). 22 Ocak 1927 tarihinde Dârülelhan İstanbul Musiki Konservatuarı olarak İstanbul
Şehremanetine bağlandı. Yusuf Ziya Bey (Demircioğlu) müdür olarak bu dönemde Konservatuarın
yapısını dönüştürdü. Aynı yıllarda Türk musikisi Rauf Yekta, Hafız Ahmed Efendi ve Muallim İsmail
Hakkı Bey’den oluşan Tasnif ve Tespit Heyeti’nin yayınladığı eserleri icra eden topluluğun konserleri
aracılığıyla halkla buluşabildi. Ayrıca ses kayıt teknolojisinin sunduğu imkânlar kullanılarak
kâr, beste gibi büyük formdaki eserlerin yanında şarkı ve türkülerin icra edildiği plaklar yapıldı.
Cumhuriyet’in halkçılık ideolojisinin ve ulus inşası sürecinin izleri bu kurumun çalışmalarında
kendini hissettiriyordu. Rauf Yekta Bey’in öncülüğündeki derleme heyetinin gezilerinde oluşturulan
repertuvarın bir kısmının Anadolu Halk Şarkıları adıyla fasiküller halinde yayınlanması bu durumun
bir yansımasıydı (Özden, 2015; Kolukırık, 2015).
1930’lu yıllarda Türkiye’de ulus inşası süreci kültürel ve toplumsal yapılar üzerinde
devletin denetimini ağırlıklı biçimde gündeme getirirken müzik yaşamı yeniden yapılanacaktır.
Bu, kimi zaman devletin müdahalesiyle kimi zaman da bu müdahale karşısında geliştirilen bir
savunma biçiminin tezahürü şeklinde olacaktır. Geleneksel müziğin Batı müziği karşısında var
40 Bu çalışma şüphesiz klasik Türk müziğinin repertuvarının önemli eserlerinin en azından bir kısmının kayıt
altına alınması açısından önemli bir katkı sağlamıştır. Bu külliyat 121. fasiküle kadar “Dârülelhan Külliyatı”
adı altında, tamamen eski Türkçe olarak; 121. ile 180. fasikülleri de “İstanbul Konservatuarı Neşriyatı-Türk
Musikisinin Klasikleri” adı altında basılmıştır. Ardından mevcudiyeti bilinen ve aynı heyet tarafından hazırlanan
181 ile 263. fasiküller yayınlanmıştır.
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olma mücadelesine, milli musiki tartışmaları eklenecek böylelikle müzik ideolojik kamplaşmaların
tam merkezinde yer alacaktır. 1826 ila 1926 arasındaki yüzyıllık zorlu dönem müziğin üretimi,
icrası ve tüketimi süreçlerinde köklü değişimleri beraberinde getirirken sonraki gelişmeler yeni
toplumsal tartışmaların zeminini hazırlayacaktır. Dönemin en belirgin özelliği toplumsal, kurumsal
ve ideolojik dönüşümlerin müzik üzerinde yarattığı kalıcı etkilerdir.
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“ULUSAL MÜZİĞİMİZ, TEKNİK, TARİH VE BESTECİLİK” / EROL SAYAN
Gözde ÇOLAKOĞLU SARI1

Besteci, tanbûrî, ‘hoca’ ve 20. yüzyıl Türk Müziği’nin duayen müzik insanlarından biri olan Erol
Sayan, hocası İsmail Baha Sürelsan’ın evindeki akademik müzik meclislerinden TRT Ankara
ve İstanbul Radyosu’na uzanan süreçte çok sayıda eser vermiş, belleklerde yer eden yüzlerce
şarkıya imza atmıştır. Kâr, beste, şarkı, türkü, peşrev, saz semaisi ve bunun gibi farklı türlere
uzanan geniş yelpazesiyle makam ve usul kullanımında hür düşünce prensibini benimsemiş; bir
yandan da dönemin radyo ve televizyonlarında tanburla Resat Aysu’nun eserlerini seslendiren
ilk kişi olarak çalgısında ‘virtüöz’ seviyesine ulaşmıştır. 1967’de Ankara’nın ilk, Türkiye’nin ikinci
üniversite korosunu Orta Doğu Teknik Üniversite’sinde kurmuş; 1983-84 eğitim yılında İTÜ Türk
Müziği Konservatuarı’nda göreve başlamış ve 2005 yılında kadar bu görevini sürdürmüştür.
Müzik icracılığı ve yaratımıyla ilgili çalışmalarının yanında Erol Sayan, müzik ve teorisi ile
ilgili bilgi ve görüşlerini aktardığı iki kitap da telif etmiştir. Müziğimize Dair Görüşler, Öneriler ve
Analizler başlıklı kitabı 2003 yılında METU yayınlarından ilgililerine ulaşmıştır. 2010 yılında “50 yılı
aşan meslek hayatım boyunca ediğindiğim müzikal birikimi aktardım.” ifadesiyle Ulusal Müziğimiz,
Teknik, Tarih ve Bestecilik başlıklı kitabını hazırlamış, çalışma Boyut Yayınları tarafından basılmıştır
(Şekil 1).

Şekil 1. Ulusal Müziğimiz, Teknik, Tarih ve Bestecilik başlıklı kitabın kapak resmi
Kitap dört bölüm ve ekler bölümünden oluşmaktadır. Ana bölüm başlıkları “1. Temel Bilgiler
ve Solfej Çalışmaları, 2. Bestecilik Açısından Türk Müziği, 3. Eser Analizi, 4. Bestecilik, Ulusal
Müziği’mizde Bestecilik Teknikleri” şeklindedir. Ekler bölümünde ise “Ulusal Müziğimizde Akor ve
Uygu Tekniği, Avrupa Müziği Ses Tonlarına Göre Ana Makam Dizileri, Ses Sistem Önerileri, Dizin
ve Faydalandığım Kitaplar” başlıkları yer almaktadır.
“Temel Bilgiler ve Solfej Çalışmaları” bölümü müzikte şiddet ve hız birimlerinden porteli
notada kullanılan temel işaretlere, Avrupa Müziği’ndeki dizi anlayışı, majör ve minör dizilerden
deşifre ve solfej çalışmalarına kadar müzik ve solfej temel eğitimindeki formasyonu içermektedir.
1 Prof. Dr., İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü.
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Bölüm bu doğrultuda müzik okuryazarı olmak isteyen her ilgilinin aradığı bilgileri bulabileceği 70
sayfayı içermektedir.
İkinci bölüm olan “Bestecilik açısından Türk Müziği” bölümü, kitabın yazarı olan besteci,
müzik teorisyeni ve tanbûrî Erol Sayan’ın önerdiği ses sistemi çalışmalarına ilişkin bilgiler ile
başlamış, bu yöntemle ‘ulusal müziğimiz’ atfıyla verilen türe ait makam ve makamı oluşturan
unsurlar konusu işlenmiştir. ‘Türk Müziği’nde Yeni Bir Ses Sitemi Önerisi’ (30 Ses-29 Aralık) tanımı
dahilinde tanini aralık 9 komaya bölünmüş, 1, 4, 5 ve 8. komalarda perdeler olduğu ifade edilmiş,
bu doğrultuda bir oktavda 29 aralık ve 30 ses bildirilmiştir. Do’dan2 üst do’ya kadar her tam sesin
üzerine 1-4-5-8 koma sayısını belli eden bir perde yerleştirilmiş, 1-4 ve 5-8. komalar arasındaki
bölge Türk Makam Müziği’nin oynak perdeleri olan ‘glissando bölgesi’ olarak belirtilmiştir3 (Şekil
2).

Şekil 2. 30 Ses - 29 Aralık Sistemi Perdeleri (Pest’ten Tize) (Sayan, 2010: 72)
Sistem tarifinin ardından makamı oluşturan unsur ve yapı taşlarına geçilmiş, değiştirici
işaretler, üçlü, tam dörtlü ve tam beşliler ile ‘diğer’ üçlü, dörtlü ve beşliler anlatılmıştır. Aralık
hesapları bölümünde; 4 komalık ‘küçük yarım ses’ (B) ve 9 komalık ‘büyük tam ses’ (A) ifadesinden
sonra, Arel - Ezgi sisteminin ‘büyük mücenneb’ olarak tanımladığı 8 komalık aralık ‘küçük tam ses’
(A1) ve küçük mücenneb olarak tanımladığı 5 komalık aralık ise ‘büyük yarım ses’ (B1) olarak ifade
edilmiştir. Bu doğrultuda kitapta verilen aralıklar Şekil 3’teki gibidir.

2 Kitapta gelenekten gelen ve sonraları Rauf Yekta ve Arel-Ezgi sisteminde değiştirilerek kabul edilen Arapça
ve Farsça kökenli perde isimleri yerine Alt Do, Do ve Üst Do gibi terimler kullanılmıştır.
3 Konuyla ilgilenen müzik teorisyenleri söz konuyu bölgeyi ‘mücenneb bölgesi’, ‘oynak perdeler’ gibi çeşitli
terimler ile ifade etmektedirler.
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Kitapta aralıkların birleşimiyle oluşan ‘tam’ dörtlü ve beşliler ile ‘diğer’ dörtlü ve beşliler
Arel-Ezgi sistemi ile aynı koma sayı ve sırasına göre ifade edilmiş; ancak ‘Çargâh’ yerine ‘Çağdaş’
terimi kullanılmıştır. Çargâhın Türk Makam Müziği geleneğinde ‘TTB’ den farklı bir şekilde ifade
edilmesi, içerisinde Sabâ ve Hicaz içeren bir yapıyı barındırması sebebiyle yazar Çargâh terimini
kullanmamış, Arel’e hürmeten dörtlü ve beşliyi ‘Çağdaş’ şeklinde andığını bildirmiştir. Ayrıca diğer
dörtlü ve beşlilerin arasında Segâh ve adı olmayan 5 adet yapı saymıştır (Şekil 4a ve b).

Şekil 3: İkili aralıklarda kullanılması önerilen semboller (Harfler) (Sayan, 2010: 78)

Şekil 4a: Tam Beşliler (Sayan, 2010: 81)
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Dörtlü ve beşli anlatımlarından sonra makamlar beş farklı kategoride incelenmiştir: ‘Ana
makamlar, Şed makamlar, Bileşik makamlar, Çoklu bileşik makamlar, Ekli bileşik makamlar’.
İlk kategorideki bütün ana makamların seyrinin çıkıcı olduğunu belirten yazar, makam dizisi
oluşumunda tam dörtlü yada tam beşlinin tizde olması durumuyla iki temel makam grubu ayrımını
ifade etmiştir. Tam beşli pestte olanlar Çağdaş, Hüseyni, Suzinâk, Bûselik, Uzzal, Rast, Zirgüleli
Hicaz makamları, tam dörtlü pestte olanlar ise Kürdî, Hicaz, Hicaz Hümâyûn, Uşşak ve Neva
makamlarıdır.

Şekil 4b. Diğer Tam Dörtlüler (Sayan, 2010: 82)
Kitapta özelikle vurgulanan bir konu da tam dörtlü ya da beşli ile başlayan makam dizilerinde
perdelerin kimliklerinin değişmesi durumudur. Tam beşli ile başlayan dizilerde 1-3-5-8. dereceler,
tam dörtlü ile başlayan makam dizilerinde ise 1-4-6-8. dereceler melodik yapı ve seyir içinde
önemli perdelerdir. Bu doğrultuda yazar perdeleri ‘kimliklendirmiş’, ‘depo’ ve ‘taşıyıcı’ perdeler
olarak tanımlamıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Beşli Pestte olan Dizilerde Depo ve Taşıyıcı Perdeler (Sayan, 2010: 90)
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Makamsal yapı içerisinde perdelerin konumunu bildiren ‘depo’ ve ‘taşıyıcı’ perde terimleri,
Kemal İlerici’nin ‘durucu’ ve ‘yürücü’4, Okan Murat Öztürk’ün ‘ezgisel devam’ ve ‘ezgisel ilerleme
kesiti, ezgisel kodlar’ terimlerini de akıllara getirmektedir (İlerici, 1970:19; Öztürk, 2012:47-48)
Makamsal yapıda perdelerin kimliklendirilmesi konusunun önemi ve müzik teorisyenlerinin konuya
benzer yönden baktıkları da burada açığa çıkmaktadır. Bahsedilen makamsal yapıyı oluşturan
unsurların anlatımından sonra yazar Rast ve Uşşak makamlarından başlayarak durak, kuruluş,
güçlü, donanım ve seyir maddeleri üzerinden makamları tarif etmiştir.
Kitabın ikinci bölümünün son konusu ritim bahsidir. Yazar bu bölümde iki, üç ve dört
zamanlı vuruş kümelerini daireler ile göstermiş, elin masaya çarptığı anda çıkan ‘pat’ sesi
üzerinden kuvvetli ve zayıf zamanları ifade etmiştir. Vurgulu (PAT), Vurgusuz (pat), Orta Vurgulu
(pAt), Ort Vurgusuz (PaT) hecelerini belirtmiş, -x ve -y harflerini kullanmış, bu yöntemle Türk
Makam Müziği’nde kullanılan usulleri el vuruşları ve kümeler üzerinden ifade etmiştir (Şekil 6).
Kitabın ‘Ritim ve Usul Anlayışı’ başlıklı bu bölümü genel yapısı ve çapraz usul vuruşu gibi önerileri
itibarıyla alanda yapılan çalışmalara yeni bir soluk getirir niteliktedir.

Şekil 6a: Türk Aksağı Usulü Anlatımı (Sayan, 2010: 169)
Üçüncü bölüm olan “Eser Analizi” ana bölümünde örnek eser olarak Dellâlzade İsmail
Efendi’nin “Mâhûr Bûselik Beste”si ele alınmakta, müzikal bir eserin analiz edilme süreci ve
yöntemleri anlatılmaktadır. Bu kısımda ‘Bestecinin biyografik analizi’, ‘Şairin biyografik analizi’,
‘Şiirin tamamı ve açıklaması’, ‘Form, şiir ve makam seçimi’, ‘Usul (genel)’, ‘Makamın ele alınış
şekli’, ‘Usul, esas ölçü çizgileri, ara bölümleri belirten ölçü çizgileri arasındaki melodik hareketlerin

4 Hüseyni makamında beşinci ve birinci dereceler durucu. Altıncı derece ele üç komalık diyez olarak, kaypak
bir biçimde beşinci dereceye inip, orada dinlenime kavuşmak istediğinde ve dolayısıyla yürüyücü. Yedinci
derece güç ve efelik gösterileri ve direnmeden sonra sekize çıkarak orada dinlenime kavuşmak istediğinde ve
dolayısıyla yürüyücü, sekizinci derece birincinin benzeri, yedinci derecenin kendisinde dinlenim bulduğu bir
derece ve dolayısıyla durucu (İlerici, 1981: 19).
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analizi’, ‘Ritim analizi’, ‘Geçki’ ve ‘Düşünceler’ başlıkları altında “Mâhûr Bûselik Beste” analiz
edilmiştir. Türk Makam Müziği tarihinin yazımı sürecinde üzerinde önemle durulması gereken ve
yeni çalışmalar ile hâlihazırda ivme kazanan ‘bestecilerin stil analizi’ konusu bu bölümde geniş
kapsamlı olarak incelenmiş ve analiz örneği oluşturulmuştur. Tarihsel Müzikolojinin Temelleri
kitabıyla da bilinen müzikolog Glen Haydon’a (1896-1966) göre stil analizi; bir besteciye ait müziko
teknik ve estetik özelliklerin incelenmesi olarak tarif edilebilir ki, teknik özellikler içerisinde dizi,
tonalite, melodi, süsleme, ritim, ölçü, armoni, kontrpuan, kadans, form, uyumsuz hareketler vb.
gelebilir. Estetik özellikler içerisinde ise müzikal yorum, sosyokültürel etkiler, diğer sanatlar ile
ilişkiler ve ilgili diğer başlıklar yer alır (Haydon, 1941:298). Bu özellikler Türk Müziği açısından
düşünüldüğünde müziko teknik analiz; makam, usul, süre, ölçü, form ve biçim yapısı, güfte, vezinusul ve güfte ilişkisi, eserlerin nüshaları ve nüshaların ait olduğu kaynaklar, bunların edisyonkritiğine ilişkin incelemeleri içermektedir. Estetik kriterler ise beste yapan kişinin bulunduğu sosyal
ve kültürel ortam, müzik dışındaki mesleği, eserlerindeki ortak ve farklı yönler, dönemsel ya da
daha eski dönemlere ait eserlerden etkilenmesi gibi pek çok başlık altında değerlendirilebilir.
Bu başlıkların her biri “Ulusal Müziğimiz, Teknik, Tarih ve Bestecilik” kitabının analiz örneğinde
kendisine yer bulmakta, Türk Makam Müziği bestecilerinin stil analizi çalışmalarına da önemli bir
kaynak oluşturmaktadır.

Şekil 6b: Usul Konusu Anlatımı (Sayan, 2010: 173)
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Kitabın dördüncü bölümü ‘Bestecilik ve Ulusal Müziğimizde Bestecilik Teknikleri’ başlığını
taşımaktadır. ‘Sesin meydana gelmesi ve işlemesi’, ‘Bestecilik yeteneği’, ‘Makam ve aralıkta duyu’,
‘Bestecilik teknikleri’, ‘Modülasyon’ gibi bir pek çok konu detaylarıyla bu bölümde anlatılmıştır.
‘Dizilerde derecelere erişim’, ‘soru-cevap cümleleri’, ‘prozodi’ konusu, ‘müziksiz hece–tek kalıbı
çıkartılması’ gibi bahisler bir besteci ya da besteci adayının dağarında olması gereken değerli
bilgileri içermektedir.
Kitabın ekler bölümünde ‘Ulusal Müziğimizde Akort Tekniği’, ‘Avrupa Ses Tonlarına Göre
Ana Makam Dizileri’, ‘Ses Sistemi Önerileri’ gibi başlıklar yer almaktadır. Özellikle çok seslendirme
çalışmaları yapılırken gözden kaçırılmaması gereken parametreleri dile getiren yazar, niseb-i şerife,
dörtlü beşli birleşim özellikleri, yeden ve üçlü gibi konuların çok seslilik çalışmalarında gözetilmesi
gerektiğini belirtmiştir. Aşağıdaki derece ve akorları makamsal çokseslilik için önermiştir:
Tonik Akor

1-3-8

Üçlü Akor

1-3-5

Dörtlü Akor 1-3-5-7

2. Derecede Üçlü Akor

2-4-6

Dörtlü Akor 2-4-6-8		

3. Derecede Üçlü Akor

3-5-7

Dörtlü Akor 3-5-7-9

4. Derecede Üçlü Akor

4-6-8

Dörtlü Akor 4-6-8-10

5. Derecede Üçlü Akor

5-7-9

Dörtlü Akor 5-7-9-11

Geçki Akorları Üçlü Akorlar 1-4-6,
Dörtlü Akorlar:

2-5-7,

Beşli Akor 1-3-5-7-9

3-5-8

1-4-6-8, 2-5-7-9, 3-5-8-10

17. ve 18. yüzyıllarda teşebbüs edilse dahi, ancak 19. yüzyıl sonunda notaya aktarılan bir
müzik türü olduğu için, Türk Makam Müziği repertuarındaki eserlerin farklı meşk silsilelerinden
gelen nüshalarında da farklılıklar görülmektedir. Bu doğrultuda kitabın bir başka zenginliği,
edisyon-kritiği yazar tarafından yapılmış 201 adet eserin notasını içermesidir. Makamlar alfabetik
olarak sıralanmış, çeşitli tür ve usullere ait nota örnekleri verilmiştir. Bu bölüm hem kitapta anlatılan
bilgilere müzikal örnek teşkil etmesi, hem de ilgililerin arşivi için belge niteliği taşıması açasından
önem arz etmektedir.
Kitap makam, usul, beste, tür, müzikal analiz gibi pek çok anlatısıyla makam teorisi alanına
yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Türk Makam Müziği teori tarihinin yaklaşık 1000 yıllık zengin bir
literatüre sahip olduğu ve Arapça, Farsça, Karamanlıca, Osmanlı Türkçesi ve Türkçe eserlerin
bu literatür içerisinde var olduğu düşünüldüğünde, tarihte birbirine benzer yada farklı çok sayıda
makamsal ekolün kaydedildiği tesbit edilebilir. 20. yüzyılda ise Türk Makam Müziği teorisi Hüseyin
Sadeddin Arel’in defalarca düzeltilerek, kişilere mahsus hale getirilen ders notlarından sonra
alternatif önerilere sahne olmuştur. Ekrem Karadeniz, Kemal İlerici, Gültekin Oransay, Mildan
Niyazi Ayomak, Yakup Fikret Kutluğ ve Yavuz Özüstün’den bir sonraki kuşak olan Nail Yavuzoğlu
ve Okan Murat Öztürk’e ve hatta konuyla ilgili benzer çalışmalar yapan müzik bilimcilere uzanan
yöntemsel çeşitlilik bazen aynı konunun aktarımında çelişkilere sebep olsa da, sözlü geleneğin
aktarımıyla yüzyılları aşmış bir müziğin iç dinamiği ve zenginliğidir.
İşte Ulusal Müziğimiz, Teknik, Tarih ve Bestecilik başlıklı kitap, makam anlatımında ArelEzgi Uzdilek’in 24 aralık-25 perdeli sistemini 1 komalık perde ekleriyle 29 aralık-30 perdeli sisteme
dönüştürmesi, aralıklara yeni semboller vermesi ve perde isimlerine yeni öneriler sunması gibi
konularıyla makamsal anlamda yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Ayrıca kitap, usul vurguları
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konusundaki alternatif önerisi, hâlihazırda ivme kazanan ‘stil analizi’ konusunda ‘beylik’ bir örnek
oluşturması, bestecilikte sorgulanan pek çok konuyu detaylarıyla açıklaması, edisyon-kritiği
yapılmış 201 adet eserin notasını sunması yönünden de alana ait literatürde ön sıralarda yer
alacaktır.
Referanslar
Haydon, Glen. 1941. Introduction to Musicology. Chapel Hill: The University of North Carolina
Press.
İlerici, Kemal. 1970. Bestecilik Bakımından Türk Müziği e Armonisi. İstanbul: MEB Yayınları.
Sayan, Erol. 2010. Ulusal Müziğimiz, Teknik, Tarih ve Bestecilik. İstanbul: Boyut Yayınları.
Öztürk, Okan Murat. 2012. “Ezgisel Kodların Belirlediği Bir Sistem olarak Makam Kavramı: Hüseyni
Makamının İncelenmesi”. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi. 4. 24-59.

219

SAYI 18/19 2019

“TÜRK MÛSİKÎSİ ATLASI”
FEYZAN GÖHER VURAL-TİMUR VURAL (EDİTÖRLER)
Şeyma ERSOY ÇAK1

2019 yılında dört cilt olarak Feyzan Göher Vural ve Timur Vural editörlüğünde yayınlanan
Türk Mûsikîsi Atlası, her cilt için belirlenen Türk mûsikîsi nazariyatı, çalgılar, biyografi, kültür tarihi
gibi temalar odağında, geçmişten günümüze farklı dönemleri ihtiva eden araştırma yazıları ile
müzik bilimine zengin bir literatür kaynağı sunmaktadır. Geniş bir perspektifle, alanlarında uzman
kalemler tarafından yazılmış 138 araştırmanın sunulduğu bu eser, ‘Türk mûsikîsi tarihi’, ‘Türk
dünyasında mûsikî’, ‘Türk mûsikîsi araştırmaları’ ve ‘Türkiye’de müzikoloji’ olmak üzere dört cildin
ayrı tematik başlıklar çerçevesinde ele alınmasıyla oluşturulmuştur. Sunuş yazısı, Hasan Celâl
Güzel tarafından ‘En eski ve en zengin müzik: Türk mûsikîsi’ başlığı altında en eski medeniyet
olarak kabul edilen Sümerler’den, Türkler’e M. Ö. 3500 yıllarından itibaren Anadolu topraklarında
birleşen mûsikîsi geleneği, Türk İslâm alimlerinin nazari çalışmaları ve Itrî, Dede Efendi, Hacı
Ârif Bey gibi 18. yüzyıldan sonra gelişen bestekârlık alanını günümüze dek sürdüren önemli
isimler hakkında kaleme alınmıştır. Mûsikî atlasında yer alan yazıların büyük çoğunluğu ilk kez,
bir kısmı ise müzik araştırmaları açısından önem taşıyan ve önceden yayınlanmış makalelerin
güncellenmesiyle hazırlanmıştır.
20. yüzyılın ilk yarısında Raûf Yektâ, Hüseyin Sâdeddin Arel gibi modern dönem Türk
müzikologlarının başlatmış olduğu nazariye, teori ve çalgılar ile ilgili araştırmalar, Arapça, Farsça,
Osmanlı Türkçesi kullanılarak yazılmış Türk ve İslâm coğrafyası mûsikî geleneği ve nazariyat
literatürünün günümüz Türkçesine kazandırılmasıyla yüzyılın son çeyreğinde yeniden ivme
kazanmıştır. Atlasın içeriği bu çalışmalara katkı sağlayacak hatta yön verecek nitelikte müzik
araştırma yazıları ile alana katkı sağlamaktadır. Atlasın birinci cildi, müzikoloji disiplininin sistematik
yapısına uygun biçimde müzik kültürü, felsefe, müzik nazariyatı ve teori konuları odağında
özellikle İslâm coğrafyasında yazılmış edvâr kitaplarının incelenmesi ile nazariye esasları üzerine
yoğunlaşmakta ve içeriğinde Türk müzik kültürü, İslamiyet’ten önce Türklerde mûsikîsi, nazariyat
çalışmaları ve Cumhuriyet dönemi Türk mûsikîsinin anlatıldığı yazılar bulunmaktadır. Ali Uçan’ın,
‘Türk Müzik Kültürü’ başlıklı 5000 yıllık Türk mûsikîsi tarihi perspektifinden Selçuklular ve Osmanlı
dönemi kültürel yapılanmaları, Cumhuriyet dönemi müzik kültürü, besteci ve icracı katmanlarını
incelediği yazısını, Feyzan Göher Vural’ın, ‘İslamiyet’ten önce Türklerde müzik’ başlıklı Orta
Asya’da Türk kültürü ve müziğine dair Hun, Kök Türk, Uygur devletinde çalgılar konusuna
odaklandığı araştırma yazısı takip etmektedir. Bu bölüm, Hun flütü, Budist mağaralardaki çalgı
resimlerinin incelenmesi ve Selçuklu dönemi müzik nazariyesi ile müzik geleneğini aktaran diğer
yazılar ile tamamlanmaktadır. Selçuklu dönemi Türk mûsikîsi temasıyla devam eden bir diğer
bölüm, Recep Uslu’nun ‘Selçuklularda müzik ve nazariyat literatürü’ başlığıyla, XI. yüzyıldan
XIII. yüzyıla dek Orta Asya’dan başlayıp Anadolu’ya uzanan bölgede Selçuklu müzik kültürü,
dini müzik, müzik teorisi ve eğlence müziğini ikonik malzemeler ışığında incelediği yazısı ile
1 Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müzik
Bölümü Türk Müziği Ana Sanat Dalı.
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başlarken, editör Feyzan Göher Vural’ın ‘Büyük Selçuklularda çalgılar’ başlığı altında dünyanın
20 farklı müzesinde sergilenen seramikler üzerinden çalgıların tarihsel serüvenini inceleyerek
kültürel yaşamı aktardığı yazısı ile tamamlanmaktadır. Bir sonraki bölüm, müzikoloji disiplininin
önemli bir çalışma alanı olan teori tarihi çerçevesinde Selçuklu, Osmanlı ve Türk mûsikîsi nazariye
ve çalgılar konusunu ihtiva etmektedir. Bu bölümde, 15. yüzyıl edvâr geleneği ışığında nazariye
unsurları, 17. yüzyılda güfte mecmûaları ve ‘fasıl mûsikîsi’, makam/form ve usûl sistemi, dönemin
eserleri, bestekârları, icracıları ve çalgıları, Osmanlı toplum yaşamı ve müzikal yapı çerçevesinde
mûsikîsişinaslar hakkında araştırmalar kaleme alınmıştır.
Türkiye müzikoloji literatürü toplumsal cinsiyet ve müzikle ilişkili araştırma odağını, 1970
sonrası Avrupa ve Amerika’daki ‘yeni müzikoloji’ çalışmalarından etki alarak hızlandırmıştır. Ş.
Şehvar Beşiroğlu’nun öncülük ettiği araştırma alanlarından ‘Osmanlı mûsikîsi ve kadın’ konusu,
bestekâr ve icracı kadınların saray ve çevresindeki müzik pratiklerinin yazılı ve görsel malzemeler
üzerinden incelenmesini aktarmaktadır. Alanın uzmanları tarafından kaleme alınan yazıların
yer aldığı son iki bölüm Cumhuriyet dönemi Türk mûsikîsi tarihi ve nazariyatı odaklıdır. N. Oya
Levendoğlu, ‘Meşk geleneğinin yeniden inşası’ başlıklı yazısında geleneksel öğrenim yöntemi
olarak meşk sisteminin yapılandırılması; Mehmet Güntekin, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği
Korosu’nun tarihi gelişimi; Bilen Işıktaş, ilk konservatuvar Darülelhan’ın toplum yapısına yansıması;
Ersin Antep, çoksesli Türk müziği imajının geliştirilmesi ve Orhan Gencebay, ‘arabesk’ müziğin
popüler kültür bağlamının Türk müziği ilişkisini anlatan farklı içerikteki yazıları ile araştırmalarını
sunmaktadır. Bir sonraki ara bölümde, Türk Mûsikîsi Nazariyatı çerçevesinde Okan Murat Öztürk,
İrfan Karaduman, Bayram Akdoğan, Fatma Adile Başer, M. Ayhan Zeren, Eren Özek, Aynur Elhan
Nayır’ın Türkiye ve yakın coğrafyada yüzyıllardır var olan edvâr geleneği ve nazariyat unsurlarına
dayanan icra ve teori kavramları üzerine yoğunlaşan yazıları görülmektedir. 9. yüzyıldan 18.
yüzyıla dek felsefi ve bilimsel bir alan olan musikinin, makam nazariye anlatımının tarihsel ve
sistematik boyutları ile incelendiği Türk mûsikîsi nazariyatı çalışmaları, 20. yüzyılın son çeyreğinde
detaylandırılan önemli bir araştırma sahası olarak ortaya çıkmaktadır.
İkinci ciltte Türk kültürü ve dünyasına mensup çeşitli yöre, bölge ve şehirlerde yaşamış
uygarlık ve toplulukların müzikal gelenekleri ve çalgıları konusuna işaret edilmiş, müzik-kültür
tarihi, organoloji konuları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. ‘Türk Dünyasında Mûsikîsi’ ve
‘Türk Mûsîkîsi Çalgıları’ başlıklı tematik bölümlerde, Orta Asya Türk müziklerinden, Sibirya’da
Türk mûsikîsi incelemesine, Hakas Türklerinden Tuva müziklerine, geleneksel Uygur müzikal
yapısından Kazak ve Kırgız müzik tarihi ve çalgılarına, Özbek, Türkmenistan, Azerbaycan, Irak,
Kırım Tatar, Kosova, Balkanlar ve Bulgaristan müzik tarihi, gelenek, icra ve çalgılarına dek çevre
coğrafyadaki müzikal yapı ve kültürel etkileşimi anlatan çok sayıda yazıya ulaşılabilmektedir. Ruhi
Ayangil, ‘Türk dünyasının müziği’ başlıklı yazısında Karakalpaklar, Kazaklar, Kırgızlar, Tacikler,
Türkmenler, Özbekler, Azerbaycan, Uygurlar, Irak Türkleri ve Batı Trakya Türklerinde kullanılan
çalgılar konusuna odaklanırken, Feza Tansuğ, ‘Türk ses dünyasında halk musikilerinin dağılımı ve
sınıflaması’ başlıklı yazısında, doğu kümesi, kuzey kümesi, orta küme, güney ve batı kümesi olarak
coğrafi bölgelere göre incelediği geleneksel Türk ses dünyasını anlatmış, ‘Türk dünyasında çalgısal
mûsikî ve küğler’ başlıklı bir diğer yazısında ise Türk dünyasındaki çalgılar konusunu incelemiştir.
Yaşar Çoruhlu, ‘Türk Kam (Şaman) davulları’ başlığı altında geçmiş ve günümüzde bir kısım Türk
topluluklarında kullanılan davulların fonksiyonları ve sembolik anlamlarını değerlendirmiştir.
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Çalgı yapım konusu, Türkiye müzikoloji disiplini için geçmişte yapılmış az sayıda çalışma
dışında yeni sayılabilecek bir araştırma sahasıdır. Çalgı yapımı ve lutiye sayısının artması Türk
kültüründe var olan çok sayıda çalgının gelişimi ve yaygın kullanımı için önem taşımaktadır. Bu
bağlamda, editörlerden Feyzan Göher Vural’ın ‘Orta Asya Türk müziğinde hayvan üslubu’ başlıklı
yazısı, Eski Türk kültüründe hayvanlara kültürel ve inanç bakımından yüklenen anlamlara işaret
etmesi ve hayvan materyali ile yapılan çalgıların yapısal özelliklerini aktarması bakımından dikkat
çekicidir. Göher Vural’ın Timur Vural ile birlikte kaleme aldığı ‘Saha Türklerinin müzik kültürü’ başlıklı
bir diğer yazı, Saha geleneksel müziği ve çalgıları hakkında bilgiler sunmaktadır. Bu bölümde,
çalgılar ve müzik kültürü ile ilgili ‘Saha Türkleri halk çalgıları’, ‘Sibirya’da Türk Mûsikîsi’ ‘Hakas
Türkleri’, ‘Geleneksel Uygur ve Anadolu müzikleri’, ‘Kazak ve Kırgız halk çalgıları’, ‘Türkmenistan,
Azerbaycan, Irak Türkiye Kerkük türküleri’ gibi konular, tarihsel ve müzikal perspektifte farklı
yazarlar aracılığıyla incelenmiştir.
Bu cildin ikinci teması müzikoloji disiplini için önem taşıyan ve Türkiye’de geliştirilmesi
gereken çalgı bilim (organoloji) alanına odaklanmaktadır. Attila Özdek’in ‘Bağlama/saz ailesi’
başlığıyla bağlama ailesinde düzen, çalım, icra özellikleri ve çalgı yapımına değindiği araştırma
yazısı ile başlayan bu bölüm, Gözde Çolakoğlu Sarı’nın ‘Anadolu’dan Balkanlara kemençe’ başlığı
altında coğrafi ve kültürel unsurları ile bölgeler arası kullanımı ve tarihi açısından kemençe
çalgısının anlattığı yazısıyla devam ederken, pek çok üflemeli çalgı, tasavvuf ve tekke mûsikîsinin
temsilcisi sayılabilecek ney, bakır üflemeli boru, kanun, lavta, Azerbaycan müzik geleneğinde tar,
balaban, def, Türkmenistan’da dutar, demir kopuz, halk çalgıları ve telli çalgılar olmak üzere çok
sayıda farklı müzik aletinin tarihsel, yapısal ve müzik kültürü açısından varoluş süreci çerçevesinde
toplam 14 farklı yazı sahanın önemli araştırmacı ve icracıları tarafından kaleme alınmıştır.
Atlasın üçüncü cildinde, ‘Türk Mûsikîsi Araştırmaları’ ana başlığı altında ‘Türk Askeri
Mûsikîsi’, ‘Türk Dini Mûsîkîsi’ ve ‘Mûsikî ile Tedavi’ temaları alt başlıklar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Janos Sipos’un ‘Türk halk müziği üzerine karşılaştırmalı bir araştırma’ yazısı ile
başlayan halk müziği, folklor araştırma yazıları, Okan Murat Özrtürk’ün ‘Zeybekler ve müzikleri’
ile başlayan bölge temalı müzikal gelenek anlatımı, Gaziantep Barak bölgesi zeybeği, Doğu
Karadeniz müziği, Şanlıurfa halk müziği, Teke yöresi halk müziği türleri, Avşarlarda ve Afyon’da
halk müziği, Konya türküleri, Niğde halk müziği, çalgı ve bölge dansları gibi konu başlıkları altında
Türk halk müziğinde türler, müzik formları ve repertuvar incelemeleri perspektifinde sunulmaktadır.
Türk halk kültürü ve türkülerin gelenek ve toplum bağlamında, türkü repertuvarının sözel ve
müzikal analizlerle incelendiği yazılar, Anadolu’nun kadim abdallık ve aşıklık geleneği temsilci
aktörlerinin, kadın âşıkların, Karacaoğlan’ın bestelenmiş şiirlerinde prozodi analizlerinin yapıldığı,
asker türküleri ve ağıt kültürü gibi kültürel çalışmaların ağırlıkta olduğu toplam 18 yazıdan oluşan
bir bölüm olarak tarihsel müzikoloji ve etnomüzikoloji araştırmalarını aktarmaktadır.
Üçüncü cildin diğer konu başlıkları, Nuri Özcan’ın ‘Türk dinî mûsikîsi’ başlığında câmi ve
tekke mûsikîsi şekillerini aktardığı yazısının ardından, Alevilik ve Bektaşilikte semah, cem ve aşık
geleneği ile ilgili iki farklı yazı ile dini mûsikî çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu bölümün son yazısı
mûsikî ile tedavi konusuna değinmekte ve Ahmet Şahin Ak tarafından yazılan ‘Türklerde mûsikî
ile tedavi’ başlığı altında incelenmektedir. Kadim bir geleneğe sahip müzik ile tedavi düşüncesi,
insan psikolojisi ve fizyolojisindeki problemlerin müzik aracılığıyla azaltılabileceği fikri üzerinden
müziğin pratiği ile ilişki kurulması olarak geliştirilen araştırma ve uygulamaları kapsamaktadır.
Mevcut yazılı literatürü nicel bakımdan kısıtlı olan bu saha, son yıllarda akademik girişimlerle ivme
kazanmaktadır.
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Dördüncü ve son cilt, ‘Türkiye’de müzikoloji’, ‘Türk mûsikîsi bestekârları, nazariyatçıları
ve yorumcuları’, ‘Halk müziği mûsikîşinasları’ ve ‘Çok Sesli Türk Mûsikîsi bestekârları’ olarak
dört ana temaya odaklanmıştır. 19. yüzyılın son yarısında Avrupa’da sistematize edilen ve
sosyal bilimlerle etkileşimi sayesinde disiplinler arası yapıda kurgulanan müzikoloji, kapsam ve
yöntemleri bakımından devingen bir disiplindir. Yöntem bilimsel olarak faydalandığı antropoloji
ve sosyoloji kuramlarının önem taşıdığı etnomüzikoloji ise güncel oluşumları tahlil etmek için
dinamik yapısı ile ön plandadır. Müzik bilimsel çalışmalar bir ‘disiplin’ tanımından çok daha önce
yapılan araştırmalar sayesinde geçmiş uygarlıklardan beri gelişme göstermekte, bu bağlamda,
eski uygarlıklardan itibaren mevcut yazınsal ve görsel malzeme önem taşımaktadır. Dördüncü
cildin ilk bölümü, Ali Uçan’ın ‘Türklerde müzikbilim’ başlığı ile geçmişten günümüze beş bin yıllık
tarihi ve kültürel birikime sahip Türk toplumlarının müzik bilimsel çalışmalar hakkında aktarım
yaptığı yazısı ile başlarken, Vural Yıldırım’ın ‘Türkiye’de müzikoloji ve öncü isimler’, Deniz Aydar’ın
Türk müziğinde coğrafi perspektif’ başlıklı yazıları ile devam etmektedir. Ali Ergur’un ‘Türkiye’de
müziğin modernleşme süreci: kültürel ve teknik unsurlar’ ve Onur Güneş Ayas’ın ‘Türkiye’de müzik
sosyolojisi’ yazıları müzik ve toplum ilişkisini irdelemektedir. Bu bölüm, çalgı bilimin kuramsal
alt yapısına işaret eden Seher Tetik Işık’ın ‘Kuramsal temelleri açısından Türkiye’de organoloji’
başlıklı yazının ardından, Rauf Yektâ, Mahmut Ragıp Gazimihal, Gültekin Oransay gibi ilk Türk
müzikologların ve İlhami Gökçen’in hazırladığı ‘Türk müziğinin hamisi: Eugéne Borrel’ başlıklı
araştırmalar ile Türk müzikolojisindeki yeni tartışmalara dair fikirler sunmaktadır.
Son cildin ikinci teması, tarihsel müzikolojinin önemli alanlarından, biyografi yazımına
odaklanmaktadır. Geçmişten günümüze müziğin üretimi, icrası ve teorisi gibi alanlarda üretimler
yapmış kişilerin yaşamları, faaliyet alanları ve üretimleri hakkında bilgiler veren yazılar bir araya
toplanmıştır. Türk-İslâm filozofları Fârâbî, İbn Sînâ, Abdülkâdir-i Merâgî’nin yaşamları ve eserleri
hakkında Kubilay Kolukırık, Ahmet Hakkı Turabi ve Nuri Özcan tarafından hazırlanan yazılar
aydınlatıcı olmaktadır. Gülçin Yahya Kaçar’ın ‘Osmanlı sultanlarındaki ırsî yetenek: “bestekârlık’
başlığı yazısı ile başlayan Ali Ufki, Buhûrîzâde Itrî, Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi, Hacı Ârif Bey,
Hâfız Ahmed Efendi, Tanburi Cemil Bey gibi Osmanlı dönemi biyografi yazıları, Şerif Muhiddin
Targan, Lemi Atlı, Refik Fersan, Münir Nurettin Selçuk, Mesut Cemil, Safiye Ayla, Müzeyyen
Senar, Ercümend Berker, Selâhattin İçli, Alâeddin Yavaşça, Ercüment Batanay, Zeki Müren,
Yahyâ Kemal ve Cinuçen Tanrıkorur gibi Cumhuriyet dönemi icracıları ile zenginleştirilmiştir. Halk
şairi ve Türk ozanlar Âşık Veysel, Neşet Ertaş, Özay Gönlüm ve müzik folkloru çalışmalarının
önemli isimlerinden Muzaffer Sarısözen, Nida Tüfekçi’nin yaşamları, çalışmaları, eserleri ve
türkü derlemelerine dair bilgiler içeren yazılar, alanın önemli yazarları tarafından kaleme alınmış
toplam 31 yazıyı içermektedir. Eserin son bölümü, ‘Çok sesli Türk mûsikîsi bestekârları’ başlığıyla
Cumhuriyet dönemi ile birçoğu Avrupa’da eğitim görmüş çok sesli müzik bestecilerinden oluşan
biyografiler geçidi ile devam ederken, çok sesli müzik bestecileri İlhan Usmanbaş ve Muammer
Sun gibi müzik insanlarının yaşamları ve yapıtları hakkında aktarılan yazılarla son bulmaktadır.
İlk ve ikinci cilt, tarihsel süreçte İslâmiyet öncesi ve sonrası Türklerde müzik kültürü, çalgılar
ve nazariyat odaklı olmakla birlikte, Cumhuriyet dönemi müzik kurumları, müzik teorisi ve çalgılar
tarihini kapsayan yazılar içermektedir. Üçüncü cilt, 1980 sonrası ivme kazanan halk müziği,
folklor ve tür konularının ağırlıkta olduğu, dinî mûsikî, askeri müzik ve müzikle tedavi konularının
yer aldığı kapsamlı bir cilttir. Atlasın dördüncü ve son cildi, Türk müzikoloji tarihinde önemli ve
gelişmekte olan biyografi konusuna odaklanmış, Türk mûsikîsine hizmet etmiş değerli isimlerin
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yaşamları ve yapıtlarını bir araya getiren yazılarından oluşmaktadır. Genel hatları ile incelenen
‘Türk Mûsikîsi Atlası’, müziğin bilimsel niteliğini, kapsamlı bir şekilde ayrı makaleler üzerinden
sunan, muhtevasında alanın yetkin akademisyen, yazar ve icracıları tarafından kaleme alınmış
konuları barındıran müzikolojinin birçok araştırma alanını kapsayan kıymetli bir araştırma olarak
okuyucuya sunulmaktadır.

224

2019 VOLUME 18/19

“TÜRKİYE’NİN HALK MÜZİĞİ MAKAMLARI” / MELİH DUYGULU
Erhan ÖZDEMİR1

Türkiye’de halk müziği üzerine yapılan çalışmaların tarihi, cumhuriyetle birlikte hız kazanmışsa da
bunların çoğunun derleme ve icra etkinlikleri üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Halk müziklerinin
yapısal özelliklerinin ve sosyal yaşam içindeki konumlarının hâlâ pek fazla ele alınmamış olması,
Türkiye’nin müzikbilimi çalışmaları bakımından büyük bir eksikliktir.
Yıllardır üzerinde açık ve kapalı ortamlarda türlü tartışmalar yapılmış olan halk müziğinin
ses örgüsü sorunsalı bir türlü bilimsel bir platforma indirgenememiş, yapılan bazı çalışmalar
da siyasal, ideolojik sâiklerin gölgesinde yer aldığından ve bilimsel olmaktan çok duygusallık
içerdiğinden verim alınamamıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet
Konservatuarı öğretim görevlilerinden Melih Duygulu2 işte böylesi zor ve karmaşık bir konuyu
yıllardır süren çalışmalarıyla kapsamlı ve bilimsel bir anlayışla ele alarak konunun ilk –farklı söylem
içeren- kitabını yayınlamış bulunuyor.
Türkiye’nin Halk Müziği Makamları adlı eser, Melih Duygulu’nun altıncı, Pan Yayıncılık’tan
çıkan üçüncü kitabıdır. Toplamda 303 sayfadan oluşan bu çalışma, Türkiye’nin yerel müziklerinin
makamsal özelliklerini özgün bir metod ve anlayışla ele almaktadır. Eser, Türkiye’nin halk
müziğinde makam geleneğini, yeni bir modelleme ve sistemle irdeleyen hem bir bilim hem de bir
ders kitabı niteliğindedir. Türkiye’nin Halk Müziği Makamları kitabı, dört bini Duygulu tarafından
derlenmiş, toplamda yaklaşık on iki bin ezgi taranarak yazılmıştır. Bunların içinde, Ermeni, Süryani,
Kürt, Laz ve Türk halk ezgileri bulunmaktadır. Duygulu bu çalışmasında, makam gibi hacimli,
karmaşık ve kendi içinde sorunsalları barındıran bir konuyu, bu veri tabanı üzerine bina ederek ve
günümüze kadar yapılan çalışmalardan farklı bir bakış açısıyla, özgün yöntemler kullanarak ele
almaya çalışmaktadır.
Eser, “Makam Müziği Geleneği” ve “Türkiye’nin Halk Müziği Makamları Örnekler ve
Açıklamalar” başlıklı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde makam müziği geleneği, Kavramsal
Arka Plan, Makam Müziğinin Genel Özellikleri, Türkiye’de Makam Müziği ve Türkiye’nin Halk
Müziği başlıkları altında irdelenmiş, sosyalbilim disiplinlerinin bakış açısıyla ayrıntılı olarak ele
alınmıştır. İkinci bölümde ise, yerel makamların yapısal özellikleri, kendi kurmuş olduğu sistem
üzerinden açıklayıcı olarak tanımlanmış, daha sonrasında ise her makamın daha iyi anlaşılması
ve öğretilebilmesi için ayrı ayrı ezgi örnekleri ile sistem pekiştirilmiştir.
1 Öğr. Gör. Okan Üniversitesi Konservatuarı, Müzik Bölümü

2 1967 yılında İstanbul’da doğdu. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın Temel Bilimler Bölümü’nden
1989 yılında mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel müzikler üzerine araştırmalar yaptı ve bu
alan araştırmalarının sonucunda 4000 civarında halk ezgisi, halk edebiyatı örnekleri, 80 kadar yerel çalgı
ve çeşitli etnografik ürün derledi. 1997 yılından itibaren Türkiye’nin müzik kültürünü sesli yayımlar hâlinde
geniş kitlelere tanıtmak ve uluslararası platforma taşımak amacıyla başlattığı proje çerçevesinde 32 adet CD/
kitap hazırlayıp yayımlamıştır. Duygulu’nun yayımlanmış kitapları ise şunlardır: Gaziantep Türküleri (1995),
Alevi Bektâşî Müziğinde Deyişler (1997), Türkiye’de Çingene Müziği (2006), Türk Halk Müziği Sözlüğü (2014),
Türkiye’nin Halk Müziği Makamları (2018).
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Melih Duygulu, “Türkiye’nin Halk Müziği Makamları” adlı kitabında makam kavramını üç
farklı anlamıyla ele almıştır. Bunlardan ilki; “Bir yörenin müzik kültürü içinde yer alan belirgin
tür ve biçimdeki kalıplaşmış ezgi”; ikincisi, “Yöresel çalış ve söyleyiş tarzından doğan müzikâl
karakter, üslûp, tavır”; üçüncüsü ise, “Bir ezgideki ses örgüsünün bütününü ifade eden terim”
olarak karşımıza çıkmaktadır. Duygulu, “makam” kavramının bu tanımlamalarını, kullanıldığı geniş
coğrafyayı ve bu coğrafya üzerindeki halkları esas alarak yapmaktadır. Duygulu’nun sisteminde
makamlar, yereldeki ses organizasyonunun sistematik hâle getirilmesi mantığıyla ele alınmaktadır.
Kitabın ilk bölümünde “makam koridoru”, “makam bölgesi”, “ses bölgesi”, “üslûp bölgesi”
ve “ses havuzu” gibi yeni kavramlar öne sürülmektedir. Duygulu, bu kavramlardan “makam
koridoru” ile ilgili şu tanımı yapmaktadır: “İç Asya’dan başlayıp Cebelitarık kıyılarına kadar uzanan
geniş coğrafyadaki doğal ses koridoruna “makam koridoru” veya “makam müziği koridoru”
adını veriyoruz.” (2018: 14). “Makam bölgesi”, “ses bölgesi” ve “üslûp bölgesi” kavramlarını ise
birbirleriyle ilişkili olarak şu şekilde açıklamaktadır:
Makam koridoru içinde yer alan ve özgün müzik biçimlerine sahip olan coğrafî birimlere
“makam bölgeleri” adını veriyoruz. “Makam bölgeleri” aynı zamanda “ses bölgelerini” ve
“üslûp bölgelerini” de bünyesinde barındırmaktadır.
Makam/ses bölgeleri, üst birim olarak “İç Asya makam bölgesi”, “Ön Asya makam bölgesi”,
“Akdeniz Havzası makam bölgesi” gibi kollara ayrılır. Bunların da kendi içlerinde alt
birimlere ayrıldığını görürüz: İran makam bölgesi, Türkiye makam bölgesi, Arap makam
bölgesi, Türkmen makam bölgesi gibi… Örneğin İran makam bölgesi, “Ön Asya makam
bölgesi”nin bir alt birimidir; bunun da içinde diğer alt birimler bulunur: Fars, Azeri, Belucî,
Lurî, Horasanî makam bölgeleri gibi…” (2018: 15)
Sesin ortak kullanım alanını belirten “Ses havuzu” kavramı ise şu şeklide tarif edilmektedir:
“Her topluluk sosyal şartların bir yansıması ve birlikte yaşamanın kaçınılmaz bir neticesi
olarak her türlü müzik etkinliğinin üretimi sırasında geçmişten aldığı ses mirasını ses
havuzunda saklamakta ve gerektiğinde, bu havuzda biriktirdiği seslerden yararlanmaktadır.
…Elbette her grubun kendine özgü ses kültürü (ses işleme biçimi) farklı olduğu için ortaya
çıkan ses ürünü (müzik) de farklı karakterlere sahip olacaktır. Bu farklılaşma toplulukların
yalnızca müzik “icra biçimleri”nde ve “üslûplarında” ortaya çıkar; ses sistemlerinde
görülmez. Çünkü beslendiği “ses havuzu” tün Akdeniz Havzası’nda, Ortadoğu ve İç Asya’da
görülen makam geleneğinin bir parçasıdır.” (2018:17)
Kitabın ikinci bölümünde ise makamlar “Temel Makamlar”, “Birleşik Makamlar” ve “Özel
Makamlar” olarak üç sınıfta toplanmaktadır. “Temel Makamlar” ve “Birleşik Makamlar” karar
seslerine göre alt birimlere ayrılmaktadır. Karar perdesi sıralaması ise, “Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa
ve Fa Diyez” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Her kararın altında da ses yapılarındaki değişikliğe
göre diziler “1. Makam”, “2. Makam ” adıyla gösterilmektedir.
Duygulu’nun makamlara “1. Makam”, “2. Makam” gibi isimler vermesi, geleneğin devamlılığı
esasını bünyesinde barındırmaktadır. Anadolu sahasında yaşayan kadim halklardan Süryani ve
Ermenilerin özellikle kilise müziğinde karşımıza çıkan “8 makam” sistemi, numaralandırılmış makam
sisteminin ne denli kadim bir gelenek olduğunu gözler önüne sermektedir. Ayrıca Osmanlı-Türk
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Müziği diye adlandırılan ve aslında Şark-İslâm Müziği’nin günümüze yansıması olan müzik türünde
de makam isimlendirmesi numaralandırılmış sistem üzerinden yapılmaktadır. Yegâh (1.perde/ses/
yer), Dügâh (2.perde/ses/yer), Segâh (3.perde/ses/yer) gibi makam isimlendirmelerinin, Farsça
numaralandırma sistemi üzerine bina edildiği günümüz Osmanlı-Türk Müziği mensuplarınca hep
göz ardı edilen bir durum olarak süregelmiştir.
Kitabın son sınıflandırması olan “Özel Makamlar” ise, “Temel ve Birleşik” makamlardan
tamamen farklı yapısal özelliklere ve niteliklere sahip ezgilerden oluşmaktadır. Duygulu, Özel
Makamları da kendi içerisinde üç ana gruba ayırmaktadır:
1) Karar verme biçimlerine göre; makamın ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci ve
asıl durak yerinden bir buçuk pest tarafta karar veren makamlar olmak üzere altı başlıktan
oluşmaktadır.

● Makamın ikinci derecesinde karar verenlere örnek:
2) Ses genişliklerine göre; üç veya dört ses içinde hareket eden makamlar olarak ikiye
ayrılmaktadır.

● Üç ses içinde hareket eden makamlardan Do Kararlı ve La Kararlı Makamlara örnek:
3) Makamdaki seslerin yapısına göre; eksik sesli makamlar olarak ele alınmaktadır.
● Eksik sesli makama örnek:

Duygulu’nun sisteminde perde aralıkları, “tam ses aralığı”, “yarım ses aralığı”, “mikrotonları
içeren aralıklar” ve “artık ikili aralıklar” olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Pisagor’un bir oktavı 53 eşit
parçaya bölen sistemini esas alınmaktadır. Muzaffer Sarısözen’in de kullandığı, bemol ve diyez gibi
değiştirici işaretlerin üzerine 1, 2, 3 vb. gibi rakamların konduğu nota yazım sistemi, Duygulu’nun
da kitabında karşımıza çıkmaktadır. Öğretim açısından anlaşılır olan bu numaralandırma sistemi,
makam geleneğinin aktarımı açısından oldukça pratik bir kullanıma sahiptir.
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Sonuç olarak, Türkiye’nin Halk Müziği Makamları adlı kitapla, bugüne kadar üzerinde
hiç durulmamış olan Türkiye’nin halk müziği makamlarının genetiği meselesi ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Duygulu, bu meselenin, zamanı, coğrafyayı, etnik ve dinsel kimlikleri aşan yapısını
göz önünde bulundurarak, tespit, tasnif ve tahlilini yapmış, Türkiye’deki halk müziklerinin makam
esasına dayanan örnekleri hakkında (kadim makam geleneğinden de ilham alarak) bir sistem
analizini ve denemesini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın da bu alandaki son nokta değil, yalnızca
başlangıç olduğunu belirterek, yeni çalışmalara yön vermesini belirtmek isterim.
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“TANIKLARIYLA TÜRKİYE’DE MUSİKİNİN YAKIN TARİHİ – 1: NEVZAT
ATLIĞ’IN TANIKLIĞINDA” / MEHMET GÜNTEKIN
Sinem ÖZDEMİR GÖÇERİ1

Belli bir olay veya döneme ilişkin kişisel tanıklık veya yaşanmışlıkların kaydedilerek derlenmesi
yoluyla toplumların geçmişlerini anlamaya ve bugünü yorumlamaya katkıda bulunan “sözlü tarih”
çalışmaları; ele alınan olayın dönemin veya kurumun tarihini en ince ayrıntıları ile gün yüzüne
çıkartıp, var olan tarih anlayışına alternatif olmaktan ziyade; tarihi, disiplinler arası işbirliği ile
ortaya konulan yeni bilgiler paralelinde çok yönlü bir biçimde zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.
Türkiye’de özellikle 1980 sonrası hem popüler kültürde hem de akademide sözlü tarihe artan ilgi,
sancılı demokratikleşme süreci ve bu sürecin beraberinde getirdiği çok kültürlü geçmişle yüzleşme
gereksinimiyle bağlantılıdır. Bu sancılı süreçlerin en büyüğünü yaşayan Türk Musikisi tarihi için ise
Nevzat Atlığ’ın şahsi tarihi en önemli kaynaklardan biridir. Şöyle ki Türkiye’de 1940’ların sonundan
itibaren Nevzat Atlığ’ın odağında yer almadığı bir musiki olayından bahsetmek neredeyse mümkün
değildir.
Cumhuriyet siyasal rejim olarak meşruti bir monarşiden halk egemenliğine dayalı bir geçişi
sağlamış olmakla birlikte kültürel kurumlardaki Osmanlı mirasının izleri inşa edilmek için uğraş
verilen şehirli orta sınıf yeni yurttaş kimliği için ideal bir aidiyet ifade etmiyordu. Bu nedenle yeni
rejim bir yandan Osmanlı’nın izlerini silmek diğer yandan da Şark kültüründen kopuşu göstermek
için politik gündeme müziği de aldı. Türk Musikisinin eğitim kurumlarından yasaklanmasıyla
başlayıp 1934 yılında radyolardaki yayın yasağına geliş süreci ve devamında, gericiliğin, şarklılığın,
hafifliğin sembolü olarak algılanmış ve “meyhane müziği” olarak isimlendirilip itibarsızlaştırılmaya
çalışılmıştır. Bu seyir içerisinde bugün ülkemizde halen saygın bir Klasik Türk Musikisinden
bahsedebiliyorsak bunu borçlu olduğumuz yegane isimlerden biridir Nevzat Atlığ. 20. yüzyılda
Türk Musikisinin varlığını koruması, saygınlık ve itibar kazanması, kurumsallaşması ve devlet
katındaki temsiliyeti anlamında en önemli adrestir.
Üniversite Korosu Şefliği, İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti Şefliği
ve Türk Musikisi Hocalığı ve Sanat Kurulu Başkanlığı, İstanbul Radyosu Müdürlüğü, İstanbul
Radyosu Küçük Koro ve Klasik Korosu Şefliği, Türk Musikisi Araştırma ve Değerlendirme
Komisyonu Başkanlığı, 1000 Temel Eser Komisyonu Üyeliği, TRT Yönetim Kurulu Üyeliği, Kültür
Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Şefliği, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim
Üyeliği… Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği dalında Başarı Ödülü, Türkiye Milli Kültür Vakfı Türk
Kültürü Hizmet Ödülü, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü gibi sayısız ödülle ve Türk Musikisi tarihinde “profesörlük alan ilk
müzik adamı”, “Türk Musikisi alanında ilk devlet sanatçısı” gibi birçok “ilk”e imza atan Atlığ’ın
ömrü için; Türk Musikisini her daim temsiliyeti en yüksek derecede var edebilmek için musikiye
adanmış bir ömür denilebilir. Ve hikayesi üzerinden Türk Musikisinin yaşadığı maceranın bir film
gibi heyecanla seyredilmesini sağlar.

1 Doç. Dr., İTÜ Türk Musi k̇ i ṡ i ̇ Devler Konservatuarı, Ses Eğitimi Bölümü
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Bu sebeple Mehmet Güntekin’de Tanıklarıyla Türkiye’de Musikinin Yakın Tarihi serisine
onun naklettikleri ile başlamak istemiştir (Şekil 1). Yazarın uzun yıllar Atlığ ile Devlet Korosu’nda
birlikte çalışması şef-sanatçı ilişki içerisinde kendisinden naklettiği bir çok bilgi, anekdot ve ortak
paylaşımları olması sebebiyle kitap sadece bu amaçla yapılan sohbetleri ihtiva etmenin çok
ötesindedir. Anlatımları pekiştiren bazı belgelerin ve zenginleştiren fotoğrafların varlığı da çalışmayı
sözlü tarih anlayışından bir adım öteye taşıyarak adeta bir belgesel kimliği kazandırmıştır.

Şekil 1. Tanıklarıyla Türkiye’de Musikinin Yakın Tarihi-1 Nevzat Atlığ’ın Tanıklığında Kitap Kapağı
Mehmet Güntekin’in Tanıklarıyla Türkiye’de Musikinin Yakın Tarihi-1 Nevzat Atlığ’ın
Tanıklığında başlıklı kitabı Şubat 2012 tarihinde 21. Asır Yayınevi tarafından basılmıştır. Kitap
82 adet ara başlık ve fotoğraflar, belgeler ve Yılmaz Öztuna’nın Nevzat Atlığ için yazdığı bir
değerlendirme yazısını içeren ekler bölümünden oluşmaktadır.
Anne tarafı İşkodra’dan Edirne’ye yerleşen Mehmet Ağa’ya, baba tarafı ise Kastamonu’nun
Ilgaz’ından inen bir aileye dayanan Atlığ’ın soyu ve ailesinin anlatıldığı ilk bölümde kitap şu
güzel başlıkla başlamakta: “İşkodra ve Ilgaz: Suyun öte yanıyla beri yanı”. Nevzat Atlığ’ın doğum
tarihi 14 Ekim 1925’i “Ben babamın Iğdır’da görev yaptığı sırada, yani 1925 yılında, Denizli’nin
Sarayköy’ünde doğmuşum” diye anlatmaya başladığı, gerek musiki ile ilk temaslar gerekse
babası Ali Nazmi Bey’in işi sebebiyle ve ülke koşulları gereği kat edilen göçler sonrası Antakya’ya
varış, buradaki evlerinde başlayan musiki meşkleri ve Güntekin’in “İlk teşkilat: İlk hayalkırıklığı…”
başlığı ile adlandırdığı 1941 yılında Antakya Halk Evi’ndeki çalışmalarının “Halkevlerinde alaturka
yasaktır, artık burada çalışmanız mümkün değildir! ” söylemiyle nihayetlenmesi ile Nevzat Atlığ’ın
çocukluk ve gençlik yıllarından İstanbul’a gelişine kadar olan süreç, hem kendisinin dilinden hem
de yazarın gerek Atlığ hakkında gerekse Türkiye siyasi ve kültürel tarihi anlatılarıyla ve o yıllara ait
fotoğraflarla ilk dokuz başlıkta ele alınmıştır (Şekil 2).
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Şekil 2. Nevzat Atlığ annesi Seniha Hanım ve kardeşi Nejat Atlığ ile / Bebek Kemani Nevzat
Atlığ (Güntekin,2012:13,16,139)
1943-1944 eğitim öğretim yılında kayıt yaptırılan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğrenciliği paralelinde o dönem sayılı musiki meclislerinden biri olan İbnülemin’in evindeki musiki
toplantıları başta olmak üzere ev meclisleri ile elde edinilen kazanımlar, musiki alanında da
İstanbul’a yapılan hızlı başlangıcın tüm ayrıntıları ile yer aldığı bölümler ardından, Atlığ için büyük
bir dönüm noktası “Üniversite Korosu”na başlangıcı “Üniversite Korosu: Bir rövanş, cesur bir tavır,
bir dönüm noktası” başlığı ile kitapta yer almaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Nevzat Atlığ, Üniversite Korosu ile yaptığı ilk konserlerden birinde (Güntekin, 2012: 33)
Amatör nitelikli bir kuruluş olmasına rağmen bu topluluk, gelecekte Türk Musikisi eğitim
tarihinin en önde gelen kurumlarından biri olacaktır. Nevzat Atlığ, bir yıl kadar keman çalarak
ayrıldığı, bir süre sonra da dağılmış olan halini tekrar toparlayıp 1947 yılında koro şefi olarak
bulunduğu Üniversite Korosu’yla Eminönü Halkevi’nde verdiği konserle artık “Genç Şef” sıfatını
kazanmıştır (Şekil 4).
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Şekil 4. Kadrosunda Neyzen Süleyman Erguner, Kemani Asım Dirim, Tanburi Vedat Atlığ, Tanburi
Asaf Erguner, Şükran Güngör, Alaeddin Yavaşça, Gülseren Güvenli ve Muazzam Sepetçioğlu’nun
da yer aldıkları Üniversite Korosu’nun bir konserinden önce (Güntekin, 2012: 147)
“‘Genç Şef’e eklenen yeni lâkaplar” başlıklı bölümde Nevzat Atlığ’ın 1949 yılında İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Kliniği’nden mezun oluşu ile “Genç Doktor”, ardından
da kendisine İstanbul Belediye Konservatuarı Sanat Kurulu tarafından üslup ve repertuar
öğretmenliğinin teklif edilmesi ile “hoca”lık sıfatını kazandığı yıllar ve bu görevlerin peşi sıra şefi
olan Refik Fersan’ın rahatsızlığı sebebiyle devam edemediği İstanbul Belediye Konservatuarı
Türk Musikisi İcra Heyeti şefliği görevine getirilmesi anlatılmaktadır (Şekil 5-6). Bu genç adamın
Türk Musikisi dünyası içerisindeki gün be gün yükselen ve ilgi çeken yolculuğunun gerek musiki
gerekse siyasi çevrelerde etkileri de dönem siyasi ve kültür tarihi üzerinden ele alınarak ayrıntıları
ile açıklanmıştır.

Şekil 5. Genç Doktor’un hekimliğiyle ilgili bir hatıra
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Şekil 6. Konservatuarda ders verirken (Güntekin, 2012: 142,44)
En önce İsmet İnönü’den sonraki yıllarda ise Adnan Menderes’ten, Celal Bayar’dan
başlayarak günümüze doğru Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Kenan Evren ve Turgut Özal gibi
çok sayıda devlet adamıyla doğrudan ve dolaylı münasebetler içinde bulunan Nevzat Atlığ’ın
dilinden bu isimlerin musiki mücadelesindeki yerleri kitap içerisinde ziyadesiyle yer bulmaktadır.
Bunlardan biri olan “Menderes’in kararı” başlıklı bölümde Nevzat Atlığ’ın Menderes’in isteği üzerine
İstanbul Radyosu’na tayin edilişi anlatılmaktadır. Atlığ atanması ile ilgili şu satırları aktarmıştır:
“ O günlerde Adnan Menderes’in radyodan ve radyodaki müzik neşriyatından bir şikayeti
olmuş.. Bir yemekte sohbet ederlerken Bedii Faik’le Şevket Rado’ya bu şikayetlerini dile getirir.
Menderes’in sözünü bitirmesinden sonra Bedii Faik benden bahsederek, ‘Sayın vekilim, Nevzat
Atlığ adlı bir müzisyen-hekim var. Pek genç olmasına rağmen görevlerini üstün bir başarıyla
yerine getiren, liyakatli bir idarecidir. Madem ki bu kadar şikayetçisiniz, Radyo’ya bir gençlik
aşısı olur, program işlerini müsaade ve emir buyurursanız Nevzat Bey yürütsün’ diyor… İstanbul
Radyosu’na davet edildim. Sonradan öğrendim ki bu davet sohbetin birkaç gün sonrasıymış..”
(Güntekin, 2012: 50,51).  

Atlığ 1950’li yılların sonlarına doğru ülke genel durumundaki tatsızlık, muhalefetin gün
be gün sertleştiği iktidarın ise tüm imkanları ile aykırı sesleri kısmanın yolunu aradığı dönemde,
1958 yılında Radyo müdürlüğü görevinden ayrılır, Radyo ile ilgili faaliyetleri artık yalnız bir musiki
adamı olarak devam eder (Şekil 7). Bu süreç “Radyo’dan kopuş ve uçurumun kenarından dönüş”,
“İhtilâl günlerinin İstanbul Radyosu”, “Radyo, mâtemhane olmasın”, “Refik Bey’e yapılan işkence”,
“Nereden nereye…” başlıklı bölümlerde ele alınmıştır.
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Şekil 7. Radyo stüdyosunda bir konseri yönetirken. Çalanlar: Yorgo Bacanos, Niyazi Sayın,
Cevdet Çağla, Fikret Kutluğ ve Necdet Yaşar (Güntekin, 2012: 140)
Kitabın ilk 41 bölümü sonrasında “Arel’in sayıklaya sayıklaya ömrünü tamamladığı; kendisi
rahmete kavuşunca en yakın öğrencileri Ercüment Berker ve Yılmaz Öztuna’nın sıkı sıkıya
sarıldıkları, ‘Bir Türk Musikisi devlet konservatuarı kurulması’ fikri ve vasiyeti… Ve Nevzat Atlığ’ın,
‘Böyle önemli bir kurumun, muhakkak üst çizgide bir icra organıyla desteklenmesi gerektiği’
düşüncesi..”ni içeren “ Konservatuar ve Koro” bölümü başlamaktadır. “Bu vasiyeti gerçekleştirmeye
adeta and içmiş olan Ercüment Berker’in yanısıra, tâ Antakya Halkevi’ndeki musiki çalışmaları
‘zorunlu olarak’ sona erdirildiği günlerden itibaren kafasında pişirerek geliştirdiği ‘Devlet Korosu’
fikriyle Nevzat Atlığ’ın ve bu iki dâvâya kalbini yüzde yüz oranında koyan Yılmaz Öztuna’nın..”
fonksiyonları nelerdi ve Türk Musikisi bu sürece nasıl gelmişti “Yasaklı günlerin hikayesi ve ‘asıl
yasak’, “Atatürk’ün musikisi”, “Sıkıntılı günlerde Türk musikisi’ni ayakta tutan üç şey…” “Ecevit’in
Rusya’yla imzaladığı anlaşma”, “Hedefe bir adım daha..” ve “Devlete uzanan ilk köprü” bölümlerinde
ele alınmıştır.
Bahsi geçen son bölümdeki devlete uzanan ilk köprü Nevzat Atlığ’ın anlatımıyla şöyledir:

“…Bu telkinler kısa sürede olumlu ve çok mutlu bir gelişmeyle sonuçlanarak kurumlaşmanın ilk
nüvesi olarak değerlendirdiğim organ teşekkül etti: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 1969
yılında, Türk Musikisi’ni Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu adı altında, Türk Musikisi’nin
devlet katında ilk resmi organı kurulmuş oldu. Bu noktada, ortada henüz Okul veya Koro’nun
olmadığı konusunun dikkate alınması icap ediyor. Bu komisyonda, Türk Musikisi klasiklerinin
notalarını yayınlamak gibi birtakım faaliyetlerde bulunduk. Fakat bu teşekkül, gerektiği kadar
uzun ömürlü olmadı. Bir müddet sonra iktidar değişince Araştırma Komisyonu da maalesef
lağvedildi.” (Güntekin, 2012: 84).

Nevzat Atlığ başkanlığında Ercüment Berker, Cüneyt Kosal, Cüneyt Orhon, Yılmaz Öztuna,
Neriman Altındağ Tüfekçi, Nida Tüfekçi, Alaeddin Yavaşça ve Necdet Varol’un üye oldukları
komisyon Prof. Dr. Şükrü Elçin’in hazırladığı Ali Ufki Bey’in Mecmua-i Saz ü Söz adlı eserini
tıpkıbasım olarak yayınlayarak önemli bir görevi yerine getirmiştir ( Şekil 8).
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Şekil 8. Türk Musikisi’ni Araştırma Komisyonu’nun yayınladığı Mecmua-i Saz ü Söz adlı eser
(Güntekin, 2012: 85)
Bu komisyonla ilk kez kurumsallaşan, devlet katında ilk resmi organı kurulan Türk Musikisi
için çok kısa bir süre sonra, Nevzat Atlığ’ın fikren ortaya attığı ve cismen de büyük mücadeleler
verdiği Devlet Korosu ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
’da kurulmuştur. Nevzat Atlığ bu büyük mücadele sonrasında gerçekleşen bu büyük başarıyı şöyle
anlatmıştır:

“Yeni hükümette Kültür Bakanlığı koltuğunda oturacak kişinin Rıfkı Danışman olduğu açıklanmıştı.
Bakanlık müsteşarı ise Emin Bilgiç idi… İşte bu dönemde bütün işlemler tamamlanarak Devlet
Klasik Türk Müziği Korosu, resmen kurulmuş oldu. Tabii bunu, kelimenin tam mânâsıyla ‘söke
söke’ temin ettik. Aynı tarihlerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı’ da kuruldu. Büyük mücadeleydi. Yaşanılanlar, burada kolayca hikaye edilebildiği
şekilde tereyağından kıl çeker gibi değildi. Anlatılması hakikaten çok güçtür; bütünüyle
anlayabilmek için yaşanılması lâzım gelecek kadar güç!” (Güntekin, 2012: 85,86).

Koronun kuruluşu ile ilgili yönetmelik, 15 Kasım 1975 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak
yürürlük kazanmış, ilk sanat kurulu Nevzat Atlığ, Yılmaz Öztuna, Mefaret Yıldırım, Necdet Yaşar
ve Cüneyt Kosal’dan oluşmuştur (Şekil 9).
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Şekil 9. Devlet Korosu’nun kuruluş yönetmeliğinin yayınlandığı Resmî Gazete (Güntekin, 2012: 86)
“Konservatuar’da ortaya çıkan tehlike” başlıklı bölümde Güntekin, Ercüment Berker’in
önderliğinde kısa bir süre önce kurulan Türk Müziği Devlet Konservatuarı ile ilgili:

“1978 yılı kış mevsiminde gazetelerde, konservatuar başkanı Ercüment Berker ile birlikte, içinde
Ahmet Kabaklı, Prof. Dr. Muharrem Ergin ve birçok öğretim elemanının ve Yönetim Kurulu’nun
tasfiye edildiğine dair bir haberin yayınlanması, gündeme bomba gibi düşüyordu. Dönemin
Kültür Bakanlığı, anlaşılan bir ‘Türk Musikisi Konservatuarı’ kurumsallaşmasını hazmedemeyen
bazı çevrelerin doldurmasıyla ciddi bir operasyona girişiyordu” (Güntekin, 2012: 91)

satırlarını aktardıktan sonra, karşılaşılan bu ciddi sorunu Atlığ şöyle anlatıyordu:

“Ercüment Berker’le beraber Konservatuar Yönetim Kurulu’nun tasfiyesiyle ilgili haberi 1978
yılının kış mevsiminde gazetelerden okuduk. O dönemde okulla bir ilişiğim yoktu. Müfettişlerin,
Berker’i ve bazı idarecileri, soruşturdukları duyuldu. Büyük bir hadiseydi. Gazetelerde hemen
hükümetin bu operasyonu ile ilgili olarak lehte yahut aleyhte yazılar ve haberler çıkmaya başladı.
Konunun TBMM’ye taşındığına dair haberler de yayılıyordu. Berker’in yerine konservatuarın
başına Gültekin Oransay’ın getirileceği söylentileri çıkmıştı. O günlerde bir akşam, dönemin
Kültür Bakanlığı müsteşarı olan Prof. Dr. Şerafettin Turan beni telefonla aradı. Kendisiyle TRT
Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl beraber görev yapmıştık. Ertesi günden itibaren, konservatuar
başkanlığına vekaleten atanacağımı bildirdi. Devlet Korosu ile konservatuarın iki kardeş kurum
olduğunu ve aynı sırada kurulan bu iki kurumu birden, bir süre benim yönetmemin iyi olacağını
düşündüklerini söyledi. Kabul ettim. Çünkü kurum zaafa uğramıştı ve o zor dönemde bu zaafın
atlatılması gerekiyorken görevden kaçamazdım. Ertesi gün ajanslar bu haberi geçtiler. Haber
duyulur duyulmaz, basında konservatuar operasyonunun aleyhinde yazılar hemen kesildi. Çünkü
konservatuarın başına yine Türk Musikisi mensubu bir isim getirilmiş oluyordu. Konservatuar
Yönetim Kurulu, bir tek Niyazi Sayın hariç olmak üzere tasfiye edildiğinden dolayı yeni bir yönetim
kurulu teşkil ettim. Hemen Ercüment Berker’i arayarak muvaffakiyetini aldım ve birkaç ay içinde
işler düzene oturduktan sonra yönetimi iade edeceğimi bildirdim. Kurduğum yeni yönetim kurulu
tasdik edildi. O sırada yine bir iktidar değişikliği oldu. İşler planladığım gibi iyi gitti ve öngörüp
Berker’e de ifade ettiğim gibi 5-6 ay sonra görevi sahiplerine devrettim. Musikimiz için çok önemli
olan bir varta da bu şekilde atlatılmış oldu.” (Güntekin, 2012: 91,92) (Şekil 10).
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Şekil 10. Konservatuarın kuruluş günlerinde kurucu kadro birada. Soldan sağa: Mustafa Cahit
Atasoy, Naime Batanay, Berhayat Anıl, ?, Alaeddin Yavaşça, Fikret Kutluğ, Laika Karabey, ?,
Ercümend Berker, Nevzat Atlığ, Selahattin İçli ve Cüney Orhan (Güntekin, 2012: 91)
Gerek musikiye adanmış bir ömrü gerekse bu esnada Türk Musikisine dair tüm
yaşanmışlıklarla yakın dönem Türk Musikisi tarihinin girift bir şekilde okuyucuya sunulduğu bu
kaynağın gerek bölüm içlerinde gerekse ekler bölümünde yer alan fotoğraf ve belgeleriyle birlikte
alanının kaynak kabul edilecek eserlerinden biri olduğunu söylemek çok yerinde olacaktır.  
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MUZAFFER SARISÖZEN’İ GÜN IŞIĞINA ÇIKARAN KİTAP
Celal Volkan KAYA

Muzaffer Sarısözen: Türk Halk Müziği ve Oyunları Hakkında Yazılar - Röportajlar - Anılar
- Ardından Yazılanlar - Belgeler - Notalar, biyografi ve açıklamalı notlarla hazırlayan
Süleyman Şenel, İstanbul, Sivas Platformu - İstanbul Sivas Konfederasyonu Yayın No: 19,
2018, LXIV+1000 sayfa.
Muzaffer Sarısözen, türkülere biraz bile olsa ilgi duyan herkesin kulağında yer etmiş bir
isim… Toplum belleğinde kalıcı bir yer edinmiş olan bu ismi araştıranlar, Sarısözen’in köy köy,
bucak bucak yıllarca gezerek on bin türkü derlediğini, Ankara Radyosu’nda Yurttan Sesler’i
kurup yönettiğini, yüzlerce türkünün notasını yazarak TRT repertuarına kazandırdığını çeşitli
kaynaklardan öğrenmişlerdir. Araştırmalarını biraz daha derinleştirenler ise, bu sefer Sarısözen
hakkında farklı değerlendirmelere ve tartışmalara rastlamışlardır: Muzaffer Sarısözen türkü
derlemiştir derlemesine, ama bu türküler üzerinde müdahalelerde bulunmamış mıdır? Başka
dillerden Türkçeye aktarmalar yapmamış mıdır? Tek parti döneminin devlet politikalarına
eklemlenmemiş midir? Hatta, Muzaffer Sarısözen intihalci değil midir, kendisinden önce yaşamış
müzikologların çalışmalarının üzerine konmamış mıdır?
Uzayıp giden güzellemelerin ve reddiyelerin gölgesinde kalan bir gerçek vardı ki o da
Muzaffer Sarısözen’in elde doyurucu bir biyografisinin bile mevcut olmadığı, çalışmalarının ise
az bir kısmının bilinebildiğiydi. Gerçi kendisinin, sağlığında yayımladığı üç kitabı vardı; vefatından
sonra da Muzaffer Sarısözen üzerine üç farklı kitap ve birçok makaleler, tezler, hatıra yazıları
yayımlanmıştı. Fakat kendi kitapları teknik konulardaydı ve ancak müzik bilgisi yeterli olanların
incelemesi mümkündü. Ardından yazılan kitaplar ve makaleler ise içerdikleri güvenilir bilgi ve
belgelerle beraber, birbirleriyle çelişen, güvenilir ve doğrulanabilir kaynaklar yerine çoğunlukla
hatıralara, kulaktan kulağa gelen aktarımlara dayanan bilgileri de okuyucularına sunmaktaydı.

Muzaffer Sarısözen
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Sarısözen’in ardından yazılan ve iyi niyetlerinden şüphe edilemeyecek olan bu kaynaklar,
belgelere yeterince dayanmıyordu ama, bu belgeler neydi ve neredeydi? Muzaffer Sarısözen’in
çalışmaları denilince akla ilk başta gelen kaynaklar, yukarıda bahsi geçen üç kitabı ile çeşitli
yerlerde isimleri geçen fakat pek de bulunup okunamayan, 1930’lu-1940’lı yıllarda yayımlanmış
birkaç makalesiydi. Bunlardan ziyade de, Sarısözen’in vefatından yıllar sonra hazırlanmış olan
TRT Türk Halk Müziği Repertuarı’nda verilen künye bilgileri, Sarısözen’in çalışmaları hakkında bilgi
kaynağı olarak kullanılıyordu. Sarısözen’in adıyla özdeşleşen ve bugün Hacettepe Üniversitesi’ne
bağlı olan Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor Arşivi ile diğer kaynaklarda bulunabilecek
orijinal belgeler ise Sarısözen’in ölümüyle beraber ulaşılmaz hale gelmişti. Muzaffer Sarısözen’in
kaleminden çıkanların bulunamadığı ve ardında bıraktığı arşivin de kullandırılmadığı bir ortamda,
hakkında söylenenlerin de belgelere yeterince dayanmamasını doğal karşılamak gerekiyor…
Türk müzik folklorunun ele alınmamış birçok karanlık yönünü aydınlığa çıkaran yayınlarıyla
tanınan Süleyman Şenel, son kitabı Muzaffer Sarısözen ile işte tüm bu bilgi kirliliğini çözecek
adımı atmış bulunuyor. 17-18 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen “Vefatının 55. Yılında Muzaffer
Sarısözen Sempozyumu” vesilesiyle Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu tarafından
yayımlanan bu hacimli kitap, “Türk Halk Müziği ve Oyunları Hakkında Yazılar - Röportajlar - Anılar
- Ardından Yazılanlar - Belgeler - Notalar” alt başlığını taşıyor.
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Kitabın başlangıcında, “Önsöz Yerine” ve “Yayına Hazırlarken” başlıklı bölümlerde
Süleyman Şenel, Türkiye’nin kültür-sanat hayatını inceleyen bir akademisyen olarak, kitabı
hazırlayış sürecini okuyucuya aktarmaktadır. Bu iki kısım, kitabın hazırlanmasına vesile olan
arkaplanı da ilgililerine sunmaktadır.

Kitabın ana metninin baş kısmı yine Süleyman Şenel tarafından kaleme alınmış olan
Muzaffer Sarısözen biyografisidir. Aslında, bu biyografi, Şenel’in ilk Muzaffer Sarısözen biyografisi
değil. Kendisi daha önce 2009 yılında TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 36. cildinde, sonra 2010
yılında İstanbul Çevresi Alan Araştırmaları adlı kitabında Muzaffer Sarısözen’in bilimsel fakat özet
biyografisini yayımlamıştı. Muzaffer Sarısözen kitabında yer alan geniş biyografinin ise, hem birincil
kaynaklara dayanması, hem de birincil kaynakların bulunmadığı noktalarda ikincil kaynakların
dikkatli bir süzgeçten geçirilmiş olması bakımından, ihtiyaç duyulan Muzaffer Sarısözen biyografisi
olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Biyografi kısmının ardından gelen birinci bölümde, Muzaffer Sarısözen’in kaleme alarak
çeşitli gazete, dergi ve kitaplarda yayımladığı makaleler aktarılmıştır. Bu makaleler de konularına
göre gruplandırılmış olup her konudaki yazılar kendi içlerinde kronolojik olarak sıralanmıştır.
Bu bölümde yer alan ilk konu “Türk Halk Oyunları”dır. Sonra sırasıyla “Türk Halk Çalgıları ve
Çokseslilik”, “Müzik Türleri, Çeşitler, Çeşitlemeler ve Halk Ağzı Terminoloji”, “Kitap Tanıtımları,
Eleştiriler, Günlük Yazılar ve Bir Armağan” başlıkları altında gruplanan yazılar gelmektedir. Anılan
kısımlarda yer alan yazıların büyük çoğunluğunun, Türk müziği ve folkloru alanlarında çalışanlar
tarafından ilk defa görüleceğini söylemek -ne yazık ki- abartı olmayacak…
Yukarıda anılan akademik yazıların ardından, Muzaffer Sarısözen’in katıldığı iki uluslararası
halk oyunu festivali hakkında yazmış olduğu gazete yazıları gelmektedir. Bu yazılar, 1980’li yılların
sonlarına kadar Türkiye’de oldukça revaçta olan halk oyunları etkinliklerinin ve yurtdışındaki çeşitli
yarışmalara katılan Türk halk oyunu ekiplerinin öncülerini belgelemesi bakımından oldukça ilgi
çekici. Sarısözen’in, bilimsel yazılarında görülen alışılageldik üslubunun yerine, gazete okuyucusu
olan geniş kitleleri konuya ısındıracak bir tarz benimsemiş olması da ayrıca dikkate değer.
Birinci bölümün “Muzaffer Sarısözen Dedi ki” başlığını taşıyan son kısmı, Sarısözen ile
çeşitli tarihlerde yapılmış röportajları ve onun demeçlerini içermektedir.

Kitabın, “Muzaffer Sarısözen’in Ardından” başlığını taşıyan ikinci bölümündeki yazılar
beş kısma ayrılabilir. Bunlar; Sarısözen’in vefatının hemen ardından çıkan haberler, Sarısözen’in
meslektaşlarının anma yazıları, öğrencilerinin hatıraları, Sarısözen’in kitapları üzerine yazılmış
tanıtım yazıları/eleştiriler ve çeşitli araştırmacıların Sarısözen’in biyografisi üzerine yazdıklarıdır.
Günümüz araştırmacıları için bu yazıların da çoğunlukla “yeni” olduğu muhakkaktır.

Kitabın üçüncü bölümünde Muzaffer Sarısözen’in kaleminden çıkan yayımlanmış ve
yayımlanmamış notalardan örnekler bulunmaktadır. Yayımlanmış notalar ve el yazısı notalar
olmak üzere iki ana kısımdan oluşan bu bölümün ilk kısmı, Sarısözen’in çeşitli kitap ve
makalelerinde yayımladığı notalardan seçmelerle başlamaktadır. Ardından, TRT Türk Halk Müziği
Repertuarı’ndan alınan örnekler gelmektedir. Bu örneklerin incelenmesi esnasında, okurların
“Yayına Hazırlarken” bölümündeki ilgili açıklamaları dikkatlerinden kaçırmamaları gerekmektedir.
Zira anılan repertuarda Sarısözen’in adıyla kayıtlı olan notaların künyelerinin inandırıcılığı
konusundaki şüphelerin, buradan yapılan seçmeleri oldukça güçleştirdiğini Süleyman Şenel
teferruatıyla anlatmaktadır. Bu bölümün ikinci kısmında ise Muzaffer Sarısözen’in kendi eliyle
yazdığı notalar, ilk defa olarak yayımlanmaktadır.
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Dördüncü ve son bölüm, ekleri içermektedir. Eklerin birinci kısmında, Muzaffer Sarısözen’i
ve çalışmalarını ilgilendiren ve onun çağdaşları tarafından yazılmış yazılar mevcuttur. İkinci
kısım, Sarısözen’in kurduğu ve yönettiği Yurttan Sesler hakkında yazılmış yazılardan meydana
gelmektedir. Burada, Yurttan Sesler için kendi döneminde yazılmış eleştirel yazıların aslında
zannedildiği kadar az olmadığı dikkat çekmektedir.
Ekler bölümünün üçüncü kısmında Muzaffer Sarısözen’in adıyla özdeşleşmiş olan derleme
gezileri hakkındaki haberler ve belgelere yer verilmiştir. Ardından gelen kısım, yine bu derleme
gezilerinde, büyük çoğunluğu Sarısözen’in el yazısıyla doldurulmuş olan derleme fişlerinden
örnekleri içermektedir. Bu bölümün beşinci ve son kısmında ise derleme gezilerinde çekilmiş
fotoğraflar bulunmaktadır. Kitap, küçük puntoyla dizilmiş, oldukça kapsamlı ve 43 sayfa tutan bir
dizin ile bitmektedir.
Kitabın dikkat çeken özelliklerinden biri, görsel malzemeye verilen önemdir. Kitabın ilgili
yerlerinde kullanılan orijinal kupür görsellerinin dışında, çoğu ilk kez yayımlanan fotoğraflar ve
arşiv belgeleri, kitabın önemini bir kat daha artırmaktadır.
Sempozyum vesilesiyle az sayıda basılan ve genel dağıtıma verilmeyen Muzaffer
Sarısözen kitabı her ne kadar etkinlik günü okuyucularıyla kısmen buluşturulmuş ve sonra çeşitli
kütüphanelere gönderilmiş olsa da, kitabın tüm ilgililere ulaşabilmesi için, satışa çıkarılacak ikinci
bir baskısının yapılmasının gerekliliği ortadadır. Zira bu eser, şimdiye kadar -olumlu veya olumsuzefsanelerden ibaret olan Muzaffer Sarısözen’i artık gerçekçi bir şekilde tanımamızı ve anlamamızı
sağlayacak bir anahtar vazifesini hakkıyla yerine getirecek niteliklere sahiptir.
Elbette ki Muzaffer Sarısözen ile ilgili söylenebilecek her şey bu kitapla sonlanmış değil.
Gözden kaçmış olabilecek dergi ve özellikle gazete yazılarının ileride ortaya çıkarılması her
zaman mümkün. Daha da önemlisi, Sarısözen’in varlığını bildiğimiz fakat halen yayımlanmamış üç
kitabının yanı sıra, basıldığı söylenen fakat kimselerin görmediği bir kitabı da gün yüzüne çıkmayı
beklemekte. Ayrıca, şu anda erişilemeyen arşivlerin ileride açılması durumunda Sarısözen’in
varlığını dahi bilmediğimiz veya yüzeysel olarak bildiğimiz yönlerinin gün yüzüne çıkması ihtimalini
de göz önünde tutmak gerekir. Fakat her halükârda Süleyman Şenel’in kitabı ile Muzaffer Sarısözen
hakkında ayakları yere basan, sağlam temellere dayanan çalışmaların, değerlendirmelerin ve
tartışmaların önü -en sonunda- açılmıştır.
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