MÜZİKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR ÖZEL SAYI

MEKANSESİ BESTECİLİĞİ, ÇAĞDAŞ ESTETİK
ÖZELLİKLERİN VE AETERNA PULCHRİTUDO
ESERİNİN İNCELENMESİ

Erdem Helvacıoğlu*
Ş. Şehvar Beşiroğlu

Özet
Soundscape(mekansesi) besteciliği Simon Fraser Üniversitesi’nde ve başka çeşitli yerlerde geliştirilen bir elektroakustik müzik formudur. Karakteristik özelliği tanımlanabilir ve
algılanabilir mekan seslerinin olmasıdır. Bu formun amacı dinleyicinin o mekan ile ilgili
hatıraları ve hayalgücünü harekete geçirmektir. Dünya Mekan Sesi Projesi’nin mekanların tınıları ile ilgili farkındalık yaratma fikri ile doğal olarak oluşmuştur. İlk olarak kullanılan
besteleme teknikleri minimal idi. Böylelikle dinleyicinin seçilen mekan ile olan işitsel bağı
daha rahat kurulabiliyordu. Bu formu başlatan ilk besteciler R Murray Schafer, Hildegard
Westerkamp, Barry Truax, Claude Schryer ve Bruce Davis idi. İlerleyen senelerde, bu
müzik türü birçok farklı besteci üzerinde çeşitli seviyelerde etkili oldu. Soundscape besteciliği ve onunla birlikte anılan estetik anlayışlar ve teknik özellikler Türk besteciler tarafından birkaç eserde kullanılmıştır. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan kırküç besteci
ile yapılan röportajların karşılaştırmalı analizleri, Hildegard Westerkamp, Ros Bandt,
Thomas Gerwin, Rajivan Ayyappan ve Damian Keller’in eserlerinin incelenmesi sonucunda mekansesi besteciliğinde kullanılan çağdaş besteleme teknikleri hakkında yeni
görüşler biçimlenmiştir. Erdem Helvacıoğlu’nun “Aeterna Pulchritudo” adlı eseri mekansesi besteciliğinde kullanılan birçok farklı estetik ve teknik özellikleri içermektedir ve bu
yapısından dolayı detaylı olarak analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:Mekansesi besteciliği, akustik ekoloji, elektroakustik müzik.

SOUNDSCAPE COMPOSITION, THE ANALYSIS OF “AETERNA PULCHRITUDO”
Extended abstract
The soundscape composition is a form of electroacoustic music, developed at Simon
Fraser University and elsewhere, characterized by the presence of recognizable
environmental sounds and contexts, the purpose being to invoke the listener’s
associations, memories, and imagination related to the soundscape. It grew naturally
out of the pedagogical intent of the World Soundscape Project to foster soundscape
awareness. At first, the simple exercise of ‘framing’ environmental sound by taking it
out of context, where often it is ignored, and directing the listener’s attention to it in a
publication or public presentation, meant that the compositional technique involved was
*Bu makale, birinci yazar tarafından İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Müzik
Doktora Programında tamamlanmış olan “Soundscape Composition, Analysis of Current Aesthetics” adlı
doktora tezinden hazırlanmıştır.
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minimal, involving only selection, transparent editing, and unobstrusive cross-fading.
This ‘neutral’ use of the material established one end of the continuum occupied by
soundscape compositions, namely those that are the closest to the original environment,
or what might be called ‘found compositions.’ Other works use transformations of
environmental sounds and here the full range of studio techniques comes into play,
with an inevitable increase in the level of abstraction. However, the intent is always to
reveal a deeper level of signification inherent within the sound and to invoke the listener’s
semantic associations without obliterating the sound’s recognizability. The concept of an
environment of sound is the basis of the word “soundscape,” a term credited to composer
R. Murray Schafer. He defines it as:“The sonic environment. Technically, any portion
of the sonic environment regarded as a field for study. The term may refer to actual
environments, or to abstract constructions such as musical compositions and tape
montages, particularly when considered as an environment.” (1977: 275)
The principles of soundscape composition can be categorized as:Listener recognizability
of the source material is maintained.Listener’s knowledge of the environmental and
psychological context is invoked.
Composer’s knowledge of the environmental and psychological context influences the
shape of the composition at every level.
Within the soundscape composition genre, the compositional phase starts right at
the moment the composer starts doing the field recording. The elements used for
the recordings are: Microphones (stereo, omni directional, binaural, hydrophones and
surround microphones), portable recording devices (DAT, card, mini disk and hard disk
recorders) and editing platforms (softwares such as Protools, Cubase, Digital Performer,
Logic etc.)
Soundscape composition is one of the most important electroacoustic music genres to
emerge in the last forty years. Its influence on the contemporary composers is immense.
The sound technology has become fairly cheap and has changed enormously in the last
twenty years. This change has also affected the composers. These days, besides the
original aesthetics of the soundscape composition created at the SimonFraserUniversity,
we also hear the aesthetics of lofi, drone, electronica,sonic archeology, collage, eco
composition in the contemporary soundscape musical works.
By the analysis of soundscape works by Hildegard Westerkamp, Ros Bandt, Thomas
Gerwin, Rajivan Ayyappan and Damian Keller, we realize that although the techniques
are similar, the approaches to soundscape composition all throughout the world are
different. For example, while the use of silence, drama is very important and obvious in
Westerkamp’s works, the idea of sonic archeology and the use of early music instruments
along with field recordings is important in Bandt’s works.
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With its use of minimal and dense textures, with is its emphasis to deep listening and
acoustic ecology, with its use of sonic archeology and compositional models based on
the environment itself, soundscape composition maybe the base for the new electronic,
electroacustic music to emerge from Turkey.
Keywords:Soundscape composition, acoustic ecology, electroacoustic music
Giriş
Makalenin amacı beş farklı kıtadan beş farklı besteci ve bu makalenin yazarının eserlerinin incelenmesi yardımı ile mekan sesi besteciliğinde son otuz sene içerisindeki estetik değişimleri ortaya
koymaktır. Eserleri incelenen besteciler ve eserleri şunlardır : Hildegard Westerkamp “Beneath
the Forest Floor”, Ros Bandt “Thrausmata”, Rajivan Ayyappan “Subsequent Hearing”, Thomas
Gerwin “Kurzgeschichten” ve Damian Keller “touch n go”.
Estetik değişimlerin belirlenebilmesi kırküç besteci ile yapılan röportajların karşılaştırmalı
analizi ve eserlerin incelenmesi için ise spektral analiz metodu tercih edilmiştir. Bunun için GRM
kurumunun geliştirmiş olduğu Acousmograph programı kullanılmıştır.
Soundscape(mekansesi) besteciliği Simon Fraser Üniversitesi ve çeşitli başka yerlerde
geliştirilmiş bir elektroakustik müzik formudur. Tanımlanabilir, algılanabilir mekan seslerinin yoğun
bir biçimde kullanılması karakteristik özelliklerinden biridir. Mekansesi besteciliğinin amaçlarından
biri dinleyicinin eser içinde yer alan mekan ile ilgili hatıraları, fikirleri, önermeleri ve çağrışımlarını harekete geçirmektir. Mekansesi besteciliği, Dünya MekanSesi Projesi’ninmekanların sesleri
hakkında farkındalığı artırma amacından ortaya çıkmıştır. Mekansesi besteciliğinin ilk döneminde
eserlerde daha çok sade elektronik müzik teknikleri kullanılmakta idi. Bu teknikler basit seçim,
kesme, düzeltme ve değiştirme işlemlerini içeriyordu. Bu şekilde dinleyicilerin daha rahatlıkla betimlenen mekan ile iletişime geçmeleri amaçlanıyordu. Ancak zaman içinde çok daha karmaşık
ses yaratma veişleme teknikleri kullanılmaya başlandı. Bu işlem eserlerin soyut bir form almasına
sebep olduysa da, mekan hissi her zaman yer almaya devam etti.
Sesin mekanı fikri “mekansesi” kelimesine baz oluşturur. Bu terim R.Murray Schafer tarafından ortaya atılmıştır. Kendisi bu terimi şu şekilde tanımlamaktadır.
“İşitsel mekan. Teknik olarak çalışma alanı olarak seçilen her türlü mekan, mekan sesi
olarak kabul edilebilir. Terim gerçek mekanları kapsadığı gibi, müzik eserlerini, soyut yapıları da
kapsayabilir. Burada önemli kriter seçilen çalışma alanlarının mekan, ambiyans olarak algılanma
gerekliliğidir” (Schafer, 1977: 275).
Schafer’in işaret ettiği işitsel mekan güzel, çirkin, kısık, yüksel sesli her türlü sesi kapsar. Bu kadar kapsamlı bir tanım bize John Cage’in tüm sesleri eserlerinde kullanabilme cesaretini hatırlatır. Kayıt aletleri günümüzde her türlü sesin profesyonel kalitede kaydedilmesi ve
saklanmasını sağlamaktadır. Bu şekilde kaydedilen sesler gerçekte bulundukları bağlamdan
çıkarılıp, bir ses objesi olarak kullanılabilir. Schafer’in bu tanımda belirttiği mekan, ambiyans
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yaratma, olma, algılanma soundscape(mekansesi) besteciliğinin en önemli konularından birini
oluşturmaktadır.
Barry Truax kontekstin önemini şu şekilde açıklıyor. “Mekansesi besteciliğinde, mekansal kontekst özellikle sağlanır, muhafaza edilir ve daha da önemlisi teşvik edilir. Dinleyicinin çağrışımları, geçmiş deneyimleri besteci tarafından dikkate alınır.Bestecinin amaçlarından biri dinleyicilerin mekan sesi hakkındaki algılarını açmaktır” (Truax, 1984: 207)
Truax dinleyicilerin deneyimleri, algıları ve onların mekansesi ile olan bağlarına özellikle dikkat çekiyor. Bu yapı, mekansesi besteciliğinin ana stratejilerinden birini oluşturmaktadır.
Hildegard Westerkamp de mekansesi besteciliğini, dinleyici, besteci ve ses mekanı arasındaki
bağın oluşturduğunu söylemektedir. Besteci, dinleyici ve mekan sesi arasındaki ilişkiler üzerine
yapılan bu odaklanma Barry Truax, Hildegard Westerkamp ve R.Murray Schafer’in 1970’lerde
Simon Fraser Üniversitesi’nde yaptıkları çalışmalardan ortaya çıkmıştır. Schafer’in önderliğinde
ilerleyen bu çalışma Kanada ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki şehirlerdegürültü seviyelerini ölçme
amacı ile başlamış, sonrasında ise ekipte yer alan kişilerin yazdıkları makaleler ve yaptıkları kişisel araştırmalar ile ilerlemiştir.
Bu besteciler Dünya MekanSesi Projesi’ni başlattılar. 1993’de Banff’ta gerçekleşen
Dünya’nın Akortlanması adlı konferans daha sonrasında Akustik Ekoloji için Dünya Forumu’nun
kurulmasına yol açtı. Bu forumun ana ofisi Simon Fraser Üniversitesi’nde yer almakta idi. Akustik
ekolojinin amaçları çoğunlukla mekansesi eserlerinde de yer alır. Westerkamp bu konuda şunları
söylemiştir: “Ben mikrofonumu doğanın küçük, sessiz ve komplike ses dünyalarına yakın tutar,
onları amplifiye ederim. Bu şekilde onların hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu
anlatmaya çalışırım” (Westerkamp, 1996: 19).
Mekansesi besteciliğinde estetik ve teknik
Mekansesi besteciliği teknik olarak musique concrete, eletroakustik müzik formlarının özelliklerini
kullansa da estetik olarak daha çok fotoğrafa yakındır.
Mekansesi besteciliğinin prensipleri şu şekilde kategorize edilebilir:
-Dinleyicinin eserde bulunan mekanı tanımlaması
-Dinleyicinin mekan hakkındaki bilgisi ve psikolojik bağlamın hatırlatılması
-Bestecinin mekan hakkındaki bilgisinin ve psikolojik bağlamın eserin formunu biçimlendirmesi.
Claude Schryer mekansesi besteciliğinde kullanılan altı farklı form ve estetik özellikten bahsetmiştir.
-Söz bazlı. İnsan sesi ve mekanda insan sesi üzerine odaklı.
-Tek bir defada kayıt. Tek başına eser olarak adlandırılabilecek ses kayıtları.
-Değiştirilmemiş/Editlenmiş. Sadece basit edit ve miks tekniklerinin kullanıldığı eserler.
-Değiştirilmiş. Bilgisayar ortamında değiştirilmiş mekansesi kayıtlarının kullanıldığı eserler.
-Değiştirilmiş ve ses üreteçleri. Değiştirilmiş mekan sesleri ile ses üreteçlerinin yanyana
kullanıldığı eserler.
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-Mekansal performans. Kaydedilmiş bir mekansal performansı kullanarak stüdyoda
tekrar üretilen eserler.
Metod
Çalışmada mekansesi besteciliğindeki değişimleri ve yenilikleri incelemek için kırküç besteci ile kişisel
röportajlar yapılmıştır. Bu röportajlar esnasında bestecilere mekan sesi besteciliğinin estetik özellikleri
ve kendi eserleri hakkında kişisel ve genel sorular sorulmuştur. Daha sonra cevaplar karşılaştırmalı
olarak analiz edilmiştir ve bunlar “genel soruların karşılaştırmalı analizi”, “kişisel soruların karşılaştırmalı analizi” şeklinde iki bölüme ayrılmıştır. Seçilen beş bestecinin (Hildegard Westerkamp, Ros Bandt,
Rajivan Ayyappan, Thomas Gerwin, Damian Keller) eserleri ve “Aeterna Pulchritudo” eserispektral
analizmetodu ile incelenmiştir. Aynı zamanda bu eserlerin form analizi de yapılmıştır.
Röportajlar ve karşılaştırmalı analiz
Seçilen kırküç besteciye genel ve kişisel sorular sorulmuştur. Genel soruların karşılaştırılmalı analizi aşağıdaki gibidir:
Mekansesi besteciliğinde en çokbeğendiğiniz besteciler sorusuna verilen cevapta en
çok Hildegard Westerkamp’in ismi zikredilmiştir. Bahsedilen neredeyse tüm bestecilerin Avrupa
ve Kuzey Amerikalı olması dikkat çekici bir unsurdur. Asya’dan besteci olarak sadece Budhaditya
Chattopadhyay (Hindistan) ve Toshiya Tsunoda (Japonya)’nın isimleri belirtilmiştir. Ortadoğu’dan
ise bu makalenin de yazarı olan besteci Erdem Helvacıoğlu ve eserleri anılmıştır. Her ne kadar
Güney Amerika ve Asya’da birçok mekansesi bestecisi olsa da bunların bilinmiyor olması, eserlerinin dağıtım ve festivaller ağında yer almaması ile açıklanmıştır.
Kullanmakta oldukları teknikekipmanlar sorusuna verilen cevaplar oldukça net bir portre
çizmiştir. Mekansesi besteciliğinde kullanılan ekipmanlar mikrofon, taşınabilir kayıt ekipmanı ve
postprodüksiyon ekipmanı olarak üçe, kullanılan mikrofonlar ise stereo, omni, binaural, hydrophone, shotgun ve surround olarak altıya ayrılmaktadır. Shotgun mikrofon sadece bir besteci tarafından kullanılırken, diğer besteciler özellikle binaural ve stereo mikrofonu tercih etmektedirler.
Ayrıca son beş sene içerisinde surround mikrofon kullanımının artması özellikle dikkat çekicidir.
İleriki senelerde binaural ve surround mikrofonların mekansesi besteciliğini etkileyeceği açıkça
gözükmektedir. Taşınabilir kayıt ekipmanlarında ise DAT, kart, minidisk ve harddisk kullanılmaktadır. Bu alandaki teknolojinin son beş sene içerisindeki değişimi bestecilerin DAT ve minidisk kullanımından kart kullanımına geçtiklerini göstermektedir. Postprodüksiyon programlarında ise genellikle Protools, Cubase, Logic, Ableton Live, max-msp programları kullanılmaktadır. Bunlardan
daha az sıklıkta ise Wavelab, Soundforge, Amadeus, Samplitude, Digital Performer, Audition,
SADiE, Peak, Soundtrack Pro ve Audiosculpt tercih edilmektedir. Bu tablodan da görüleceği gibi
bestecilerin mac ve pc kullanımları birbirlerine oran olarak çok yakındır.
Son otuz yıl içerisinde mekansesi besteciliğindeki yenilikler ve değişimler sorusuna verilen cevaplarda özellikle son beş sene içerisinde daha da çok kullanılmaya başlanan “drone”
ve “lofi” terimleri ön plana çıkmıştır. Hildegard Westerkamp ve Barry Truax tarafından başlatılan
estetik anlayışın fazla değişmediğini belirten besteciler, onun yanında yeni bestecilerin mekansesi
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besteciliği anlayışı ve tekniklerini baz alarak yepyeni estetik tanımlar getirdiklerini söylemişlerdir.
Son dönemde uzun ve yoğun olarak bas frekanslı tınılardan oluşan “drone” anlayışı ile, kötü kalitede mikrofon, kayıt aleti kullanılarak yapılan “lofi” eserlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca tüm besteciler
son otuz sene içerisinde teknolojinin hızla değiştiğini ve bu değişimin müzik üretimine de yansıdığını belirtmişlerdir. Özellikle ambisonics ve surround terimlerinin daha da çok kullanıldığını ve
bestecilerin gittikçe artan bir oranda çoklu kolonlu ortamlarda eserlerini sunmak istediklerini ifade
etmişlerdir. Bunun dışında mekansesi besteciliğinde özellikle tercih edilen doğa ve şehir sesleri
dışında, volkanik patlamalar gibi tehlikeli ve büyük sesler ile nöronların sesi gibi şiddeti ve frekans
aralığı limitli olan seslerin de seçildiği gözükmektedir.
“Mekansesi besteciliği Kuzey Amerika ve Avrupa dışındaki yerlerde yeni yaratılan elektronik müzikte etkili olur mu?” sorusuna bestecilerin büyük bir çoğunluğu olumlu yanıt vermişlerdir.
Bruce Odland’ın da belirttiği gibi birçok coğrafyada mekansal müzik, derin dinleme kavramları
ve otantik müzik estetiği içinde yer almaktadır. Yeni bestecilerin yapması gerekenin tüm bunları
sentezleyerek farklı anlatımlar yaratması olduğu genel olarak tartışılmıştır.
Aeterna Pulchritudo eserinin analizi
“Aeterna Pulchritudo” uzunluğu 14 dakika 28 saniye olan İstanbul’da yapılmış çeşitli dış ses kayıtları üzerine kurulu bir mekansesi eseridir. Eserin ana ilham kaynağı Taksim Meydanı’nda kaydedilen bir sokak müzisyenidir. Mikrofon müzisyenin kullanmakta olduğu amfinin çok yakınına
konulmuştur. Bu çok yakın kayıt tekniği dışında, müzisyenin farklı uzaklıklardan kaydı da alınmıştır.
Bu kayıt timestretch, granular synthesis, filters, overdrive, distortion, reverberation, pitchshifting
gibi teknikler ile işlenmiştir. Sonuçta oluşan tınılar eserin ilk 9 dakikasındaki ana unsurları oluşturmaktadır. 9’30’’ ve 11’20’’ arasında şehirde yapılan çeşitli dış ses kayıtları bir kolaj estetiği içerisinde sunulur. 11’20’’ den sonra eserde “prosperity, Contantinus, beauty” gibi sözleri söyleyen
şarkıcıların sesleri duyulur.
Eser bir önceki bölümde tartışılan ve analiz edilen tüm teknikleri ve estetik tercihleri içermektedir. Eserin özellikle son bölümünde Hildegard Westerkamp’in eserlerinde görülen minimal
ses işleme estetiği vardır. Eserde ayrıca Ros Bandt’ın işitsel arkeoloji fikri stüdyoda kaydedilen
Latince kelimeler ile vücut bulmuştur. Thomas Gerwin’in kolaj estetiği ise eserin 9’30’’ ve 11’20’’
zamanları arasında yer almaktadır. Rajivan Ayyappan’ın kullandığı loop-drone estetiği eserin özellikle giriş bölümünde görülmektedir. Taksim Meydanı’ndaki sokak müzisyeninin kaydından etkilenerek üretilen yeni tınılar ve dinamikler Damian Keller’in kullandığı ekokompozisyon fikrinin bir
ürünüdür. Eserde kullanılan dış ses kayıtlarıAudio Technica AT822 stereo condenser mikrofon ve
Olympus LS-10 taşınabilir kart kaydedici ile yapılmıştır.
Constantinople şehrinde yaşayan kişilerin ağzından yazılan ve onların imparatora saygılarını ve minnetlerini ifade eden eser notu şöyledir :
“Yüce Konstantin. Bize bu şehri sunduğun için sana minnetlerimizi sunmak isteriz.
Bilgeliğin ile yolumuzu aydınlattın. Evlerimize ekmek, ailelerimize huzur, şehrimize zenginlik ve imparatorluğumuza güç getirdin. Sonsuza kadar tüm güzellikler seninle olsun.” (“Helvacıoğlu, 2009”)
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Şekil 1. Aeterna Pulchritudo 0’00’’ – 2’00’’
Eserin ilk on saniyesi çok sessiz başlar. Burada rms ses yüksekliği -37.9 db dir. Eserin
ilk bölümünde duyulan tüm uzun sesler Taksim Meydanı’nda kaydedilen müzisyenin işitsel özelliği
üzerine kurulmuştur. En başta işitilentınıların distorte bir ses özelliği yoktur, ancak glitch tipi bir işitsel karaktere sahiptir. Bu karakter eserde kullanılan tınısal özelliklerden biridir. Gergin bir atmosfer
oluşmasını sağlayan bu özellik sürekli değişen ses yüksekliği ve pan parametrelerinde hissedilir.
Eserin ilk iki dakikasında 40 ve 60 hz çevresinde bir yoğunluk olduğu görülebilir. Bu bölümde diğer
dikkat çeken ögelerden birisi 1’26’’, 1’41’’ ve 1’56’’ da toplam üç defa tekrarlayan çokça distorte
edilmiş tınıdır. Bu tınının kendine has bir sonik spektrumu olduğu yukarıdaki spektral analizden de
görülmektedir. Eserde yer alan çokça distorte edilmiş ilk tını olmasının dışında ayrıca eserin formu
açısından da önem teşkil etmektedir. Birinci bölümün B bölümü başlangıcı olarak da algılanabilecek olan diğer bölüm, çokça distorte edilmiş seslerinbaşlangıç noktasını belirtir (Şekil 1)

Şekil 2. Aeterna Pulchritudo 2’00’’ – 4’00’’
Eserin ilk distorte edilmiş tınısının üçüncü tekrarı 2’07’’ de sonlanırken, yeni bir distorte
tını 2’00’’ da başlar. Bu nokta tüm eserin ilk bölümünün kendi içindeki ikinci bülümünün başlangıcını
ifade eder ve eser gittikçe daha karanlık ve daha distorte olmaya başlar. Ayrıca 2’08’’ de üç defa
tekrarlanan yeni bir distorte sesinilk tekrarı duyulur. 2’14’’ ve 2’30’’ arasında perküsif bir tını yanında
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distorte edilmiş iki farklı ses de duyulmaktadır. Bu seslere ek olarak lowpass filtreden geçirilmiş bir
tını da işitilir. 2’30’’ da eserin anakarakterlerinden birisi ortaya çıkar. Bu tiz yumuşak sesli ambient
tını eserde bu ana kadar duyulan çokça işlenmiş ve distorte edilmiş seslere bir kontrast oluşturur.
2’50’’ ve 2’53’’ arasında yeni bir perküsif tını duyulur. Bu tip bir ses eserde ilk defa yer almaktadır.
Bu bölümdeki ilginç noktalardan birisi 2’58’’ de sadece bir saniye işitilen, ana dış ses kaydının notası kaydırılmış halidir. Bu şekilde eserde ilk defa bu noktada minimal bir ses işleme yer almaktadır.
İlk tremolo efekti 3’25’’ de işitilirkenyüksek sesli bir distorte perküsif ses 3’13’’ de duyulur. 4’00’’ e
kadar eserin ses şiddeti gittikçe artar ve tınılar gittikçe çoğalır ve hacimlenir. (Şekil 2)

Şekil 3. Aeterna Pulchritudo 4’00’’ – 6’00’’
4’21’’ deki yükselişe kadar tınılar gittikçe distorte ve hacimli hale gelir. Eserin ilk üç dakikasında 40 – 80 hz arasında bir yoğunluk görülür, oysa 3’00’’ – 4’21’’ arasında eser yüksek mid frekansların hissedilir derecede artması ile daha agresif bir hal alır. 4’21’’ eserin ilk bölümünün bitişini
işaret eder. 4’27’’ ve 4’32’’ arasında komple beş saniyelik sessizlik vardır. Sessiz, glitch tınısı tüm
eserin ikinci bölümünün başlangıcını işaret eder. Bu sessiz başlangıç biraz önceki yüksek şiddetli
çıkış ile kontrast oluşturmaktadır. Dinamik aralıktaki bu farklılık dışında iki bölüm arasında frekans
karakteri olarak da ciddi bir fark vardır. Eserin ilk bölümünde bas ve basaltı frekanslar yoğunlukta
iken, ikinci bölümde orta frekanslar daha çok duyulmaktadır. Glitch tınısı 4’47’’ ye kadar başka bir
efekt ve reverb olmadan devam ederken bu noktada notası kaydırılmış yeni bir ambient tını duyulur. 4’55’’ de uzun reverbli, bir bas frekans ağırlıklı pad ses duyulur ve bu ikinci bölümde işitilecek
olan varyasyonların başlangıcını işaret eder. 5’15’’ tüm eserde başka önemli bir noktayı işaret eder.
Burada işlenmemiş dış ses kaydından çok kısa bir bölüm tüm eserde ilk defa duyulur. (Şekil 3)
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Şekil 4. Aeterna Pulchritudo 6’00’’ – 8’00’’
Glitch tınısı bu bölümde devam eder. Ayrıca waves mondomod efekt yazılımı ile yaratılmış ritmik bir ses 6’03’’ de işitilir. 6’09’’ da tınılardan birisinin sadece reverb dönüşü duyulur. Bu
teknik, reverberasyona uğramamış glitch tınısı ile sadece reverberasyon dönüşü duyulan sesler
arasında yeni bir boyut ve kontrast yaratır. 6’21’’ de orijinal, işleme tabii tutulmamış dış ses kaydının
kısa bir kesitinin uzun reverbasyonlu hali işitilir. 6’31’’ de orijinal dış ses kaydının notasının kaydırılmış hali duyulur. 8’08’’ deki crescendoya kadar hiç işleme uğramamış veya çok az işlenmişkayıt
kesitinin adedi artar. Waves mondomod efekt yazılımı ile yaratılan ritmik tını 6’53’’ de tekrarlanır.
6’50’’ ile 7’10’’ arasında glitch tınısının ses yüksekliği artar ve sonik karakteri gittikçe daha distorte
bir hal almaya başlar. 7’10’’ ile 8’00’’ arasında ise tınılar gittikçe daha hacimli hale gelmeye başlar,
glitchli ve distorte edilmiş tınıların varyasyonları daha fazla işitilmeyebaşlanır. (Şekil 4)

Şekil 5. Aeterna Pulchritudo 8’00’’ – 10’00’’
Eser ikinci bir crescendoya 8’10’’ da girer. İşlenmiş sesler yavaşça sessiz bir hal alırken
Taksim Meydanı’nda yapılmış olan orijinal kayıt gittikçe duyulmaya başlar. Bu yakın mikrofonlama
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tekniği ile yapılmış bir kayıt değil, sokak müzisyeninden belli bir uzaklıkta yapılmış olan bir kayıttır
ve 9’20’’ ye kadar sürer. Müzisyenin amfisinden yayılan sesin distorte ve ham karakteri kolaylıkla
farkedilebilir. Bu sonik karakter tüm eserin ilk bölümü için ilham kaynağı olmuştur. Distorte, ham
tınısal yapı ve tiz, yumuşak, uzun seslerin beraberliği; şehrin genel atmosferini resmetmektedir.
9’24’’ ten 10’00’’ a kadar işlenmemiş yeni bir dış ses kaydı işitilir. Bir fayton gezisinin işitsel kaydı
olan bu kesit Taksim Meydanı’nda yapılmış olan kayıttan çok farklıdır ve 36 saniye süren bu ses
eserin üçüncü bölümünün başlangıcını da işaret eder. 9’51’’ – 9’58’’ arasında Boğaz’daki gemilerin
düdükleri duyulur. Eserde bu noktaya kadarki bölümde işitilentüm dış ses kayıtları yakın mikrofonlama tekniği ile kaydedilmiştir ve bas frekans enerjisi düşüktür. Gemi düdüklerinin duyulan kaydı
eserdeki bu farkı da göstermektedir. (Şekil 5)

Şekil 6. Aeterna Pulchritudo 10’00’’ – 12’00’’
10’00’’ ve 11’17’’ arasında çeşitli ambient dokular İstanbul’da yapılmış olan dış ses kayıtları ile aynı anda işitilir. 9’51’’ ve 11’17’’ arasında ise birbirinden tamamen bağımsız dış ses
kayıtları bir işitsel kolaj estetiği içerisinde yer alır. Örneğin 10’08’’ dolaylarında bir fayton kaydı tren
düdüğü sesi ile aynı anda duyulur. 10’16’’ ve 10’23’’ arasında fayton kaydı panoramanın sağında
yer alırken, bağlamacının sesi panoramanın solundan ve gemi düdüğü ise ortadan gelir. 10’52’’ ve
11’17’’ arasındaki ana dış ses kaydı havaifişeklerin sesidir. Eserde bu noktaya kadar işlenmemiş
kayıtlar, çokça işlenmiş kayıtlar ile birlikte yaklaşık aynı ses seviyesinde duyulmuştur, oysa bu
noktada ana işitsel karakter işlenmemiş dış ses kaydıdır. Eserin son crescendosu 11’17’’ de ortaya çıkar. Buradaki ilginç noktalar ambient dokunun sonunda kullanılan reverberasyon ve frekans
aralığındaki ani değişimdir. 11’18’’ de sadece lowpass filtreden geçirilmiş ve 60 hz yoğunluklu bir
ses duyulmaktadır. Bu değişim eserin son bölümünün başlangıcını işaret eder ve dinleyiciler için
yeni bir işitsel mekan sunar. 11’27’’ de “Contantinus” kelimesini söyleyen bir kadın şarkıcı duyulur.
Bunun gibi stüdyoda seslendirilen Latince kelimeler eserin sonuna kadar devam eder. (Şekil 6)
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Şekil 7. Aeterna Pulchritudo 12’00’’ – 14’28’’
“Contantinus” 11’58’’ ve 12’05’’ arasında söylenir. Tüm bu son bölümde insan seslerine
uygulanan tek efekt farklı parametrelere sahip reverberasyondur. Bu sonik tercih çokça işlenmiş
dokular ile insan sesleri arasında bir denge sağlar. Son bölümdeki bir başka dikkat çekici nokta
ise ambient dokuların tınısal karakteridir. Distorte edilmiş tınılar eserin ilk bölümündeki işitsel
dünyayı domine ederken, bunların hiçbiri son bölümde yer almamaktadır. Bu, eserin bölümleri
arasındaki tınısal farklılığa işaret eder. 12’13’’ de Taksim Meydanı’nda yapılmış olan sokak müzisyeninin kaydından iki saniyelik bir kesit duyulur. Bu kesit eserin son bölümü ile diğer bölümleri
arasındaki işitsel bağ görevini üstlenir. 12’16’’ ve 12’23’’ arasında farklı panorama ve reverberasyon parametrelerine sahip dört insan sesi aynı anda duyulur. Bu bölümde söylenen makamlar
Dorian ve Aelion’dur. 13’21’’ de kadın sesinde bir crescendo vardır ve bunu aynı jeste sahip bir
ambient doku takip eder. Eserin bu son bölümünde ambient dokular insan sesinin jestlerini taklit
eder. Bu yapı ekokompozisyon alanında görülen estetik ve teknik özellikler ile birebir örtüşmektedir. Eser “Contantinus” ve “Sapientia” (bilgelik) kelimelerinin kadın sesleri ile söylenmesi ile son
bulur. “Sapientia” sözü çok yavaş bir hızda söylenmiştir ve kaydın sadece reverberasyon efekt
dönüşü duyulmaktadır. Bu, tüm eserin bitiminde sarsıcı ve gizemli bir atmosferin yaratılmasına
sebebiyet verir. (Şekil 7)
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Şekil 8. Formal analiz “Aeterna Pulchritudo”
Sonuçlar
Makalenin amacı beş farklı kıtadan beş farklı besteci ve bu makalenin yazarının eserlerinin incelenmesi yardımı ile mekan sesi besteciliğinde son otuz sene içerisindeki estetik değişimleri ortaya
koymaktır.Bu değişimleri ve yenilikleri incelemek için kırküç besteci ile kişisel röportajlar yapılmıştır.
Bu röportajlar esnasında bestecilere mekan sesi besteciliğinin estetik özellikleri ve kendi eserleri
hakkında kişisel ve genel sorular sorulmuştur. Daha sonra cevaplar karşılaştırmalı olarak analiz
edilmiştir ve bunlar “genel soruların karşılaştırmalı analizi”, “kişisel soruların karşılaştırmalı analizi”
şeklinde iki bölüme ayrılmıştır. Seçilen beş bestecinin (Hildegard Westerkamp, Ros Bandt, Rajivan
Ayyappan, Thomas Gerwin, Damian Keller) eserleri ve “Aeterna Pulchritudo” eseri spektral analiz
metodu ile incelenmiştir. Aynı zamanda bu eserlerin form analizi de yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
Bestecilerin birbirlerine benzeyen ekipmanlar kullandığı tespit edilmiştir. Bestecilerin yaşadığı ortam ve bulundukları ses dünyasından etkilendikleri ve bu yüzden farklı coğrafyada yaşayan
bestecilerin eserlerinin birbirlerinden farklılıklar gösterdiği görülmüştür.Hildegard Westerkamp ve
Barry Truax’ın başını çektiği mekansesi besteciliğinin orijinal estetik anlayışında otuz sene içerisinde
çok büyük farklılıklar olmadığı ancak mekansesini kullanarak eserler üreten yeni kuşak bestecilerin
“drone”, “lofi”,”aural safari”, “ecocomposition”, “sonic archeology” gibi yeni akımları ortaya çıkardığı
anlaşılmıştır.Kuzey Amerika ve Avrupa kıtaları dışındaki ülkelerde bu bestecilik akımı ile ilgilenen
besteci sayısının sınırlı olduğu belirlenmiştir.Westerkamp’in başını çektiği mekansesi besteciliğinin, Ros Bandt’ın kullandığı işitsel arkeoloji estetiğinin, Thomas Gerwin’in kolaj tekniğinin, Rajivan
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Ayyappan’ın loop ve drone anlayışının, Damian Keller’in ekolojik bestecilik sisteminin Türk elektronik
müziğinde yeni anlatım ve eserlerin yaratılmasında etkin ve yardımcı olacağı anlaşılmıştır.
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