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Giriş
Bu bildiri, icranın ve icracının temel durumda olduğu Osmanlı musiki kültüründe, 

teorinin temsili nitelikleri üzerinde durma amacındadır. Bu bağlamda Türk müziğinin teori 

geleneği, bu geleneği kuran ve geliştiren ‘metinler’ üzerinden karşılaştırmalı bir incelemeye 

tabi tutularak, teorinin müzik kültürü içindeki konumu, niteliği ve değeri üzerine belirlemeler 

yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada ele alınan kaynaklar, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan 

dönemdeki Osmanlı dönemi kaynaklarıdır. Araştırma için izlenen yöntem; belirtilen kaynaklarda 

icra ile teori arasındaki ilişkilere yönelik ifadelerin belirlenmesi, yapısal olarak sınıflandırılması 

ve karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Çalışmada Osmanlı dönemi kaynakları arasından değişik 

yüzyıllara ait çeşitli eserler seçilmiştir (Tablo–1). Bu eserler üzerinde yapılan kaynak okumalarında 

teori ve icraya yönelik ifadelerin belirli sınıflara ayrılabileceği görülmüştür. Teori-pratik ilişkileriyle 

ilgili olarak belirlenen bu kategoriler: (i) ‹htilaflar-Karşıtlıklar-Çatışmalar: Eskiler-Yeniler, (ii) ‹cranın 

Önceliği ve ‹cracının Belirleyiciliği, (iii) Bilgi ve Tercih Farklılıkları: Okullaşmalar ve (iv) Buluşlar-

Yenilikler-‹catlar başlıkları altında ele alınmıştır.

Osmanlı/Türk Musikisi ve erbablık kültürü
Osmanlı/Türk musikisi, ‘erbablık/üstadlık kültürü’ne dayalı bir musikidir. Bu erbablık, 

müziğin hem teorisini bilmekten hem de uygulamasını yapmaktan geçmektedir. Ortaçağ bilgisi ve 

bilimi, günümüzde olduğu gibi henüz belirgin bir ‘doğu-batı’ çatlaması yaşamamışken, bu çağda 

geçerli olan ‘âlimlik’ kültürünün -Ortaçağ Avrupa’sında ‘quadrivium’ (dört-yol) olarak anılan- dört 
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temel bilgi alanıyla donanmış olmayı gerektirdiği biliniyor. Antik dönemlerin bilgi mirası üzerine 

kurulu olan bu gelenekte aritmetik, geometri, astronomi ve müzik bilgisi ‘riyazî ilimler’ olarak 

anılıyordu. 1 

Osmanlı dönemi ‘ilim erbabı’ kaynakları, müzik bilgisini daima bağlı oldukları silsileye 

–Eski Yunan ve daha sonra ‹slam müzik teorisi silsilesi– uygun olarak aritmetik, geometri ve 

astronomiyle birlikte değerlendirmekteydiler. Bu bağlamda, kadim dünyanın bilgi anlayışının 

Ortaçağ Avrupa ve Osmanlı kültürlerinde ‘ortak’ bir kullanıma sahip olduğu görülür. ‹şte bu bilgi alt 

yapısı içinde mutlaka yer alan müzik, âlimlik kültürünün önemli unsurlarından biri durumundadır. 

Ancak musiki bilgisine sahip her âlimin aynı zamanda bir uygulayıcı olduğu düşünülmemelidir. 

Çünkü o dönemlerde musica theoretica ile donanmış bir âlimin, musica practica ile herhangi 

bir ilişkisi bulunmayabiliyordu. Açıkçası ‘müzik yapma’ olgusu, bilginler açısından bir zorunluluk 

arz etmemekteydi. Bu temel gerçekliğe uygun olarak ‹slam ve Osmanlı dünyalarında da ‘musiki 

edvarı’ meydana getiren her nazariyatçının, aynı zamanda iyi bir icracı olmadığı bilinmektedir. 

Müziği ‘bilenler’ ile ‘yapanlar’ çok ender durumlarda ‘aynı kişiler’ olabiliyordu. Nitekim ‹ran ve 

Osmanlı müzik kültürlerinde bu iki niteliği bünyesinde toplayabilen nadir isimlerden biri olan 

Maragalı Abdülkadir, kimi konularda görüş ayrılığı içinde olduğu ‘Allâme Kutbeddin’i (Şirazi) şu 

sözlerle eleştirir: “Âlimlerin sultanı Mevlânâ Kutbuddîn Şîrâzî … şüphesiz ilim türlerinde mâhir ve 

kâmil ve yüksek bir mertebeye sahip olmasına rağmen bizim söylediklerimizin doğruluğu açıktır. 

Bu ilmin araştırılması ancak ilim ve uygulama arasında zevkin birleşmesiyle olmalıdır. O kemâl 

sahibi ise (Şîrazî), genellikle bu ilmin uygulamasıyla meşgul olmamıştır” (Sezikli 2007:175).

Görüldüğü gibi müzik, teorik ve pratik olmak üzere iki yönlü bir ‘ilim’ durumundadır. 

Bu temel çerçeveden bakıldığında Osmanlı dönemi edvarlarını meydana getiren erbabların 

‘söylem’ itibariyle iki temel gruba ayrılabildikleri görülür (Öztürk 2008). Maragalı Abdülkadir, 

Lâdikli Mehmed Çelebi ve Alişah bin Hacı Büke gibi isimler, Osmanlı dünyasındaki ‘ilim erbabı’ 

okulu oluştururlarken, Kırşehirli Yusuf, Hızır bin Abdullah, Seydi, Kadızade Tirevi gibi isimler de 

‘iş erbabı’ okulu temsil ederler. Müziğin ilmini ve uygulamasını bilen üstadların ‘ilim’ ve ‘iş’ erbabı 

olarak ikiye ayrılmalarındaki nedenin anlaşılabilmesinde Osmanlı musiki kültürüne referans 

teşkil eden eserler arasında yapılacak bir içerik analizine ihtiyaç vardır. Bu amaçla iki kaynak 

eser -Sistemci Okul’un kurucusu olarak tanınan Safiyüddin’in Kitabü’l-Edvar’ı (1235) ile 15. yy. 

Osmanlı yazarlarından Kırşehirli’nin Risale-i Musiki (1411) adlı eseri- içerikleri itibariyle Tablo-2’de 

karşılaştırılmışlardır.

1 Bu bilginin üstünde trivium denilen retorik  (belagat), gramer ve mantık (diyalektik) yer alıyor; en üstün bilgi 
olarak da ilahiyat geliyordu. Böylece bilgi alanı Avrupa’daki adlandırılışı bakımından Yedi Liberal Sanat şeklinde 
sınıflandırılmış oluyordu.
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‹lim erbabını iş erbabından ayırmada dikkate alınacak konuların başında ‘müzik 

matematiği’ konusu gelmektedir. ‹lim erbabı, müzik matematiği konusuna çok özel bir önem 

verir. Müzik, ‘dört-yol’dan biri olarak matematiğin bir unsuru olduğundan ‘ilim’ kısmı, müziği 

oluşturan aralık ve sistem kavramlarıyla bağlantılı durumdadır. Bu bağlamda ilim erbabının ele 

aldığı ve açıkladığı konuların başında ‘sekizlinin bölünüşü’ ve ses sistemi konuları gelmektedir. 

Bu bölünüş, aynı zamanda ‘lahni (ezgisel) aralıklar’ konusunun da belirleyicisidir. Büyük, orta 

ve küçük aralıklar, ellez-i bi’l-küll denilen sekizli aralığı, beşliler ve dörtlüler, tanini, mücenneb 

ve bakiye (fazla) aralıkları, müzik matematiğinin temel konularıdır. Dörtlü aralığının düzenlenişi, 

beşlilerin elde edilişi, sekizlinin dörtlü ve beşli eklemlenmelerle oluşturulması ve ‘meşhur devirler’ 

gibi başlıklar bu alanın en önemli konularını oluşturmaktadır. Uyumluluk-uyumsuzluk ölçütü, devir 

oluşumunda bir kural haline getirilmiş görünür. Ancak Safiyüddin sonrası süreç, bu ölçütün en 

azından beşlilerin çeşitlendirilmesi ve artık dörtlü aralığının beşli içinde uyumsuz olma niteliğinin 

göz ardı edilmesi gibi hususlar nedeniyle, zaman içinde önemini yitirmeye başladığı izlenimini 

vermektedir. Safiyüddin ile Alişah ve Lâdikli Mehmet Çelebi arasında yapılacak bir karşılaştırma, 

bu farklılığı açıkça ortaya koyar. 

‹ş erbabı ise günümüzde de yaygın biçimde kullanılan ‘perde’, ‘ağaz’, ‘seyir’ (ezgisel 

hareket), ‘karar’ ve ‘makam’ kavramlarına bağlı olan ve müziğin uygulamasını öne çıkaran 

söylemleriyle ilim erbabından kesin surette ayrılır. Eski Yunan temelli ‘dört unsur nazariyesi’ne 

dayalı kozmolojik yaklaşım, iş erbabı kaynakların temel karakteristiğini oluşturur. Bu bağlamda 

Osmanlı kaynaklarının önemli bir bölümünün, iş erbabı yazarlar tarafından oluşturulduğu anlaşılıyor. 
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‹lim erbabının seslerle ilgili 

olarak ‘kılı kırk yaran’ arayış 

ve hesaplamalarının, iş 

erbabı kaynaklarda hiçbir 

karşılığı olmaması dikkat 

çekicidir. Bu anlamda iş 

erbabının ‘icra’yı temel 

alan ve uygulamayı 

öne çıkaran kaynaklar 

oluşturdukları kolaylıkla 

tespit edilebilmektedir. ‹cra, 

doğası gereği değişkendir. 

Dolayısıyla iş erbabının 

icra temelli metinlerinde de 

gerek yazarlar ve gerekse 

aktarılan bilgiler bakımından 

değişkenlik ve çeşitlilik ön 

plandadır. Bu kaynaklarda; 

(i) kişisel anlatılar, (ii) 

uygulama farklılıkları, 

(iii) isim olarak bilinen 

ile içerik olan kullanılan 

arasındaki farklılıklar, (iv) 

üslupsal okullaşmalar ve 

bilgi farklılıkları, özellikle 

dikkat çeken durumlardır. 

‹lim erbabının ‘sorgulayıcı’ 

tutumları ve ‘gerçeği bulma’ yönündeki arayışları, iş erbabında kesin olarak görülmemektedir. 

Bu bağlamda Osmanlı musiki kültüründe Kantemir’in ortaya koyduğu ‘yenilikçi’ üslubun da 

bilinen anlamda ‘ilim erbabı’ gelenekle hiç bir surette örtüşmediği görülür. Kantemir’in ‘ilmi’ 

bakımdan kendince bir ‘sorgulama’ içinde olduğu kesindir. Ancak bu sorgulama, ilim erbabının 

müzik-matematik ve neden-sonuç temelli yaklaşımından çok uzaktadır. Kantemir, iş erbabının 

‘sözlü gelenek’ pratiği içinde ortaya çıkan bilgi ve uygulama farklılıklarını sorgulamaktadır. 

Uygulama alanındaki farklılıkları, tezatları, görüş ayrılıklarını bizzat yaşamış biri olarak Kantemir, 

tecrübelerinden hareketle kendi sistematiğini kurma yoluna gitmiştir. 2 

Eskiler ve Yeniler: “Çünkü Her Dönemde Açıklamalar Muhtelif Olur…”
Edvarlar, müzik teorisi ve pratiği bakımından hep bir ‘eskiler-yeniler’, ‘öncekiler-

sonrakiler’, ‘mütekaddimler-müteahhirler’ kutupsallığı yansıtır. Bu kutupsallık, aslında çoğu zaman 

müzik kültürünün ‘dinamik’ doğasına ve iki temel kavramın iç içeliğine işaret eder: süreklilik ve 
2 Bu yönüyle Kantemir’in 1691’de yaptığını, eserlerinin yayım tarihleri itibariyle Rauf Yekta 1913’te, H. 
Saadeddin Arel, 1943-48’de, Suphi Ezgi 1953’te, Gültekin Oransay 1966’da, Kemal ‹lerici 1981’de, Ekrem 
Karadeniz 1984’te, ‹smail H. Özkan ise 1987’de yapacaklardır.
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değişim. Müziksel kuşaklar bir yandan bir silsileye bağlıdırlar bir yandan da kendi zamanlarının 

geçerli uygulamalarına. Bu geçmiş ve şimdi ilişkisi zorunlu olarak sorunludur. Çoğu zaman da 

ihtilaf, çatışma ve görüş ayrılığı demektir. Hatta ‘eşzamanlılık’ içinde bile ‘farklılık’ vardır. Eskiler 

ile yenilerin en önemli özellikleri ‘görüş ayrılıkları’ içinde olmalarıdır. Eskiler, hemen hep yenilerin 

algı, sezgi ve değerlendirme, anlama derinliğinden yoksundurlar. En azından çoğu kaynakta bu 

yönleriyle eleştirilmektedirler. Ortada bir görüş ayrılığı varsa, elbette ‘sonrakiler’in dediği geçerlidir. 

Eskiler, yenilerin karşılaştığı sorunlar veya gerçekleştirdikleri ‘yenilikler’den ‘zaten’ habersiz 

oldukları için, üstünlük yenilerden yanadır. Yine de eskilerle bir hesaplaşma içinde olma, yenilerin 

en önemli özelliğidir. Bu, onların bilgi ve uygulama alanında ulaştıkları düzeyi göstermesinin yanı 

sıra, eskilerin bilgisine zaten sahip olduklarını; o yüzden de bu kadar rahat bir şekilde onları 

eleştirebildiklerini göstermektedir.

‹cranın Değişkenliği ve Belirleyiciliği: “‹cracıların Âdeti Olduğu Üzere…”
Edvarlar, müzik teorisi açısından icranın belirleyici olduğu, icrayı açıklamaya yönelik 

kaynaklardır. ‹cra ise her zaman değişkendir. Teori, her zaman bir ‘iç-tutarlılık’ peşinde olmak ve 

kural koymak zorundadır. Teoride ‘aynılık’ ve ‘değişmezlik’ olmak durumundadır. Teori, ‘istisna’yı 

‘yok sayar’. Bu yönüyle de 

teorinin içinde hep bir 

‘idealleştirme’ durumu 

mevcuttur. Oysa icra, 

doğası gereği ‘değişim’ 

ve ‘farklılık’ demektir. 

Herhangi bir şeyin hep 

‘aynı’ yapılması, hiçbir 

değişime uğratılmadan 

g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i , 

icracılıkta ‘dudak 

bükülen’, ‘beğenilmeyen’, 

‘taklit sayılan’, ‘üstadlıkla 

bağdaşmayan’, ‘henüz 

olmamışlık’a işaret eden 

bir durumdur. Oysa 

teori, ‘kural’ koymakta 

ve ‘standartlaşma’ 

sağlamaktadır. Bu nedenle 

teori genelde icranın 

gerisinde kalmaktadır. 

‹cra alanında müziğin asıl 

yaşamsal nitelikleriyle 

uğraşılırken, teori alanının 

‘kasvetli’ kurallarından 

belki de özel bir tercih 
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olarak ‘uzak durulma’ya çalışıldığı anlaşılıyor. Bu anlamda teorinin çoğu zaman ‘umursanmamış’, 

‘göz ardı edilmiş’ olduğu açıktır. Kaldı ki Kantemir sonrası süreçte yazılan az sayıdaki eser, genel 

özellikleriyle bir ‘gözlem’ ve ‘tecrübe’ paylaşımı niteliği taşıyan eserlerdir. 16. yy. sonları itibariyle 

edvar geleneğinde ‘ilim erbabı’nın egemenliği ortadan kalkmıştır. Bunun nedenleri üzerinde 

ayrıca düşünülmesi ve tartışılması gereklidir. Ancak Osmanlı müzisyenleri, teorisyenlerden ziyade 

icracılardan oluşmakta, icranın egemen olduğu ve itibar gördüğü bir musiki kültürü olarak gelişme 

göstermektedir. Bu anlamda Osmanlı müzisyenleri için Segâh’ın Buselik’ten ‘hangi matematiksel 

oran’ dâhilinde pest olduğu hususunun önem taşımadığı ancak ‘birazcık çekmek’ veya ‘buçuk 

perde nerm etmek’ gibi kavramlarla musiki pratiğinin sürdürüldüğü görülüyor. Hızır bin Abdullah 

ve Kadızade’de rastlanılan bu türden ifadelerin, müziğin pratik yanına ait konular olduğu ve ‘sanat 

erbabı’nca zaten ‘bilindiği’ anlaşılıyor. Osmanlı Müziği özelinde kaynaklardan yansıyan üslubun, 

‘icraya bağımlı’ ve icranın ‘değişken’ karakterine odaklanmış olduğu açıkça belirlenebilmektedir.

Okullaşmalar: “Amma Bazı Üstadlar Dimişlerdür ki…”
Okullaşma, Osmanlı dönemi kaynaklarının başlıca özelliğidir. Osmanlı âlimleri, farklı 

coğrafya ve kültürlerin âlimleridir. Bilgi kaynakları ‘standart’ değildir. Bu yüzden yazdıkları, 

yetiştikleri veya öğrendikleri çevreler ve okullarla ilgili olup, farklı ‘kültürlenme’ (/eğitim) çevrelerini 

yansıtırlar. Okullaşmada belirleyici olan ‘üstad silsilesi’dir. Bu nedenle okullaşma aynı zamanda 

gelenek içindeki üstadlık kültürü ve onlara özgü müzik anlayışlarıyla yakından bağlantılıdır. Bir 

üstadın ‘öncelikleri’, diğerini tutmamakta; bilgi ve uygulama farklılıkları ortaya çıkmakta ve ‘silsile’ 

gereği de devam ettirilmektedir. Okullaşma, teori ve pratik alanlardaki görüşlerin ‘çoğulluk’una, 

farklılıkların ‘temsil’ine işaret eden ‘dinamik’ bir anlayış yelpazesini simgeler. Bu nedenle temelde 

bağlı kalınan ‘ortak’ bir teori var gibi görünse de, uygulama alanı tam anlamıyla bir ‘yap-yakıştır’ 

alanıdır. Katı kuralcılıktan, icra alanını ‘cendere’ye alacak ‘ilke’lerden yoksundur. Böylesi 

bağlayıcılıklara sadakat göstermemektedir. Belki de bu yüzden teori geleneğinin en saygın 

isimleri arasında yer alan Abdülkadir, icra ve icracıların ‘keyfine kalmış’lığına özgü durumları, son 

derece canlı bir şekilde benimser ve ifade eder. 3

Buluşlar, Yenilikler, ‹catlar: “Üstadlar Katında Makbul Olasın…”
Makam ve usul kültürü, gerek Osmanlı gerekse ‹slam gelenekleri içinde ‘buluşlar’a ve bu 

bağlamda ‘yenilikler’e ‘açık’ bir durum sergiler. Buluş konusu, Osmanlı geleneğinde ‘takdir gören’ 

bir husustur. Hatta ‘üstad olma’nın başta gelen vasıflarından, gerekliliklerinden biridir. Buluşun 

temelinde, ‘bilinenlerin dışında’ ama ‘bilinenlere dayalı’ bir anlayışın varlığı sezilir. Bu bir bakıma 

bir ‘evvel-ahir’ ilişkisidir. Önce mevcudu bilmek gerekir ki sonra nasıl bir yenilik yapılabileceğine 

karar verilebilsin; üzerinde düşünülebilsin. Böylece meşk geleneğinin de bilgi ve tecrübe aktarım 

mekanizması olarak buluş yapmadaki temel alt yapıyı oluşturduğu belirlemesine gelinebilir. Meşk, 

sonuçta üstadlık kültürünün oluşum ve aktarımını sağlayan uygulamalı bir ‘görenek’tir. Çırak, 

ustasından ‘gördüğü gibi’ yapar. Ona bağlıdır. Başlangıcı itibariyle ‘üstad’ının taklitçisidir. Onun 

gibi yapar; onun yolundan yürür. Ancak buluş yapma, üstadlaşmanın bir ölçüsü olarak kabul ve 

takdir gördüğüne göre, bağlı olunan silsilenin bilgi ve uygulama alanı içinde yapılacaktır buluşlar. 

3 Oysa 20. yy’ın en ‘âlim’ teorisyenlerinden H. S. Arel, teorilerinin ‘öngördüğü’ entonasyonun uygulamada 
farklı şekillerde gerçekleştirilme gerekçesini ‘esmer vatandaşlar’a bağlamakta bir sakınca görmeyecektir.
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Bu yönüyle buluş, ‘okullaşma’nın bir parçasıdır. 

‹cra alanı bir ‘özgürlükler’ alanıdır. Temelinde bir üstada bağlanmış olmak, o üstaddan 

‘el almak’, ‘üstadlar nazarında üstad olmak’ kaydıyla uygulama alanı, her tür ‘yeni’ buluş, tercih, 

yakıştırma, geliştirme, uygulama ve değişime açık nitelikler taşır. Yapılan ‘hoş’ ise, o zamana dek 

yapılmamışsa, bilinmiyorsa, etkileyici ise, her tür ‘kural’ çiğnenebilir, yok sayılabilir. Edvarlarda 

hemen göze çarpan buluşlardan başlıcaları için şu örnekler verilebilir:

1. Sebzendersebz terkibi: Muhammed Lala

2. Nısf-ı Safiy usulü: Alişah bin Hacı Büke

3. Günümüz Uşşak’ı: Nayi Osman Dede 4

4. Müsebba usulü: Hızır Ağa

5. Suzidilara makamı: Sultan III. Selim

6. Hicaz Buselik 

faslı: Derviş ‹smail Efendi 

(Haşim Bey’in üstadı)

Belirlenen tüm bu 

kategorilere ait kaynak eser 

alıntıları, karşılaştırmalı bir 

tablo halinde düzenlenerek, 

bildirinin ek kısmında 

verilmiştir (EK–1, Tablo–3).

Tartışma
15. ve 19. yy. 

kaynakları arasında icra ve 

teori ilişkisine dair yapılan 

bu incelemede, Osmanlı 

musiki kültüründe icranın 

belirleyiciliği ve teorinin 

temsili nitelikleri konusunda 

dikkate değer bulgular 

elde edilmiştir. Edvarlardan 

elde edilen bilgiler ışığında 

Osmanlı musiki kültüründe 

icra alanının belirleyici ve 

öncelikli olduğu hususu 

açık bir tespit olarak ortaya 
çıkmaktadır. Tarihsel olarak 

4 Abdülbaki Dede’nin tanıklığına göre günümüz Uşşak’ı, aslında Nayi Osman Dede’nin bestelemiş olduğu ve 
eski edvarlarda Nevruz-ı Acem olarak bilinen makamdaki bir Mevlevi ayinine, ‘Uşşak’ (Âşıklar) adını vermiş 
olmasından kaynaklanır. Bu bilgi tarihsel olarak günümüz Uşşak’ının, aslında XVI. Yy.da bestelenmiş bir esere 
verilen özel bir isim verilmesine dayalı olarak geliştiğinin belki de tek ve en önemli kanıtıdır. Bu bağlamda 
Safiyüddin’de anlatılan Uşşak ile günümüz arasındaki ‘bağlantısızlık’, Abdülbaki Dede’nin bu ‘dipnot’uyla 
önemli ölçüde aydınlatılmış olmaktadır. 
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icracılar ve müzik yapmaya 

ilişkin eğilimleri, yaşadıkları 

dönem ve olayları yansıtacak 

şekilde gelişmiş, değişmiştir. Bu 

bakımdan icranın, doğasında 

daima ‘zamanın ruhu’nu 

barındırdığı ileri sürülebilir. Bu 

bağlamda teori alanının ‘gelişme 

çizgisi’ bakımından kaçınılmaz 

surette hep icrayı izlemek 

zorunda kaldığı açıktır. Teori, 

çoğu zaman icranın gerisinde 

kalmak ve hatta bu nedenle 

de icraya ‘yetişmek’ zorunda 

kalmıştır. ‹cranın doğasında var 

olan ‘değişkenlik’ ve ‘zamana 

uyma’ kapasitesi, teori alanının 

‘başarabildiği’ veya ‘sahip 

olabildiği’ bir özellik değildir. 

‹crada süreklilik ve değişim 

vardır. Oysa teori, ‘kabul edilmiş 

klasik bilgi geleneğine bağlılık 

gibi çok temel bir nedenden 

dolayı bu değişime ayak 

uyduramamakta, direnmekte ve çoğu zaman da icradaki gelişmelere bu bağlamda anlamlı bir 

karşılık bulamamaktadır. Kadim dünyanın sahip olduğu bilgi alanıyla ilgili olarak A. Grafton şu 

değerlendirmeyi yapar: “Klasik metinler, kültürün hayati organlarından biri olarak başlar ve uzun 

yüzyıllar süren içsel toplumsal değişimler ve dışsal etkiler sonucu, onun yapay bir süsü halini alır. 

Zamanla tarih, otorite kitapların bilgi içeriğinin noksanlığını gösterir. Yine zamanla dünya en koyu 

gelenekçiyi bile değiştirir. Güçlerini metinlerin buyruklarından alanlar bile, kitaplarının öğrettiği 

değerlere göre yaşamaktan vazgeçtiklerini sonunda kendileri de kabul edeceklerdir… Eğitimdeki 

mevkilerini ve sonsuz yaşam ve güzellik iddialarını korusalar bile, gerçek kültürel otorite olma 

dönemleri artık kapanmıştır” (2004:213).

Osmanlı musiki kültüründe icra alanı teorinin ‘kitabi’ yönüne çok da kulak asmamış, 

bazı yerleşik sorunları kâğıt üzerinde tartışıp kuramsal bir çözüm bulmak yerine, ‘pratik’ alanın 

özgürlüğü içinde, isteyenin istediği yoldan yürümesine imkân verecek şekilde gelişmeye özen 

göstermiştir. Bu anlayışta kurallar vardır ama ‘icra’ alanının özgürlüğünün yarattığı ve belki 

kurallardan çok daha fazla sayıda ‘istisna’ da vardır. Bu istisnalar müziğin ‘gerçekleştirilme 

anı’nda hep var olmalarına ‘rağmen’, çoğu zaman teori içinde herhangi bir yer bulamamışlardır. 

Bu anlamda neredeyse tüm geleneksel müzik tarihi boyunca istisnaların hep kuralla bir arada 

var olmayı sürdürmüş ve sürdürmeye de devam etmekte olduğu rahatlıkla belirlenebilmektedir. 

Nitekim günümüz müzisyenleri bile bu pratiği, kural ve istisna bağlamında aynen sürdürmektedirler. 
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Tipik bir örnek vermek gerekirse Hüseyni’de basılan Segâh, hiçbir zaman Rast veya Hüzzam’da 

basılan Segâh değildir ve muhtemelen hiçbir zaman da olmamıştır. Oysa günümüz Türk müziği 

sistemi olarak kabul edilen ve eğitim ve icranın dayandırıldığı sistem durumundaki Arel teorisi, 

Segâh’ın ‘bir’ ve ‘değişmez’ olduğunu iddia eder. Bu iddiaya icra alanının ve icracıların verdiği 

yegâne yanıtsa, geleneğin tarihsel özelliklerine uygun bir refleks olarak kendi pratiklerini, ‘kural’a 

rağmen devam ettirmeleridir. Bu ve benzeri durumlarda, 

özellikle icranın teoriden kat be kat öne geçtiği durumlarda 

sadece ‘duyarlı’ bazı teorisyenlerin, konunun bir çözüme 

kavuşturulması gerekliliği üzerinde seslerini yükseltmekte 

oldukları; teoriyi icrayla örtüşür kılmanın yollarını aradıkları 

görülmektedir. Sonuç olarak dayanak noktaları kâğıt 

üzerindeki teori değil, tüm yaşamsallığıyla icranın kendisi 

ve gelişme yönü olmaktadır. 

Sonuç
Osmanlı dönemi kaynakları, sözlü gelenek içinde 

şekillenen ve okullaşmalar yoluyla farklı bilgi ve tercihler 

üzerinden sürdürülen uygulamalarla, temelde hep icraya 

bağımlı olma niteliğini korumuş metinlerdir. 20. yüzyılda 

Batı pozitivizmine öykünen ve ‘kural koyucu’, ‘belirleyici’ 

ve ‘dönüştürücü’ olma nitelikleriyle donatılan Türk Müziği 

teorisi alanı, aslında tam anlamıyla icraya karşı bir tutum 

geliştirme ve hatta icranın belirleyiciliğinden uzak durma 

eğilimi sergiler. Bu teorisyenler, hayal ettikleri ve tam 

bir iç-tutarlılığa sahip olduğunu düşündükleri ‘eksiksiz’ 

teorileriyle, icra alanını değiştirmek/dönüştürmek 

amacındadırlar. Onlara göre sistemleri hem ‘doğadan 

alınmıştır’ hem de kesin olarak ‘bilimsel’dir. Bu teorisyenler 

açıkça, kâğıt üzerinde ulaştıklarını düşündükleri mükemmel 

teorileriyle icrayı bütün kusurlarından arındırıp, ‘ıslah’ 

edeceklerini düşünmüşlerdir. Kuram ve icra arasında 

giriştikleri bu derin mücadelede içine düştükleri durumu 

belki de en güzel ifade eden sözler, Thomas Huxley’e ait şu 

satırlarda bulunabilir: “muhteşem bir kuram ile uygunsuz 

gerçeklerin çarpışmasından daha büyük bir trajedi hayal 

edilemez” (Grafton 2004:10).

Osmanlı musiki kültüründe icranın kesin surette 

öncelikli ve belirleyici olduğu ve teorinin sadece ‘temsili’ 

(sembolik) bir değer taşıdığına ilişkin olarak burada ortaya 

koyduğum tarihsel belirleme, Thomas Kuhn’un, Bilimsel 

Devrimlerin Yapısı adlı eserindeki şu cümlelerle de uyum 

içinde görünmektedir: “‹nsanın bir yenilik ya da buluş 
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yapabilmesi için, karşı çıkacak kadar iyi bildiği bir geleneğe sahip olması lazımdır. ‹ster sanatta 

olsun ister bilimde, yenilik boşlukta yaratılmaz, eski geleneklere karşı çıkarak yapılır” (1982:15).

Bu bağlamda bildirimi şu soruyla bitirmek istiyorum: Bugüne dek ‘Batılılaşma’, 

‘modernleşme’, ‘çağdaşlaşma’ adına değiştirme/dönüştürme bakımından ısrarlı çabalara sahne 

olmuş ve halen de olmakta olan geleneksel müziğin icra boyutuna ilişkin temel karakteristiklerinin, 

‘karşı çıkılacak kadar’ iyi bilinmekte olduğu ileri sürülebilir mi?
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