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Abstract
The Need For A New Paradigm For Traditional Turkish Music

It’s discussed here that the idea of establishing a new paradigm for the solution of the
problem of the differences between Turkish music theory and performance. The theory
developed by Arel, although having fully modernizing and westernizing qualifications,
is considered the basic theory of Turkish art music. The extremely insufficient
theoretical framework of Turkish folk music has been determined by crumbs of
compilation information and various theoretical terms transferred from Western
music. It’s evident that traditional Turkish music is dominated by Westernization.
Understanding the traditional Turkish music through Western theory and notation
has caused emergence of many contradictions, inconsistencies and misunderstandings
in process. Thus the theoretical area has become a bobble of problems of which the
Solutions becoming increasingly difficult . In this paper, by using the concepts of
‘paradigm’ (Kuhn 1982) and ‘episteme5 (Foucault 1999), it’s revealed that Turkish music
theory has a paradigmatic history. From the paradigmatic perspective, the last link of
this process is Arel theory in today. But because of the problems it has and it caused, it
has göne through an obvious crisis. In this context, it is discussed how a “new” theory
of Turkish music which evaluates the data from its written sources and oral traditions
together and presents an integrated and comprehensive nature. In fact, the solution of
problems stated in Turkish music is thought to be the establishment of a new paradigm.
For this purpose, some determinations and suggestions are listed about what the
necessary prerequisites and the opportunities are for a new paradigm.

Giriş

Alman tarihçi ve gezgin Sulzer, 1781 yılında Alman ordusunda icra edilen müziği
adlandırmak için‘Alman Türk müziği5 ifadesini kullanmaktaydı (Aksoy1994). Kuşkusuz
bu ifadenin kaynağında, Türk müziğinden etkilenen ve o üsluba öykünen bir Alman
müziği anlayışı ve onun içinde gelişen bir tarz yer almaktadır. Aslında bu etkileniş ve
onun bir ‘tür5 olarak benimsenmesi dikkatle okunduğunda, Türk müziği açısından 19.
yy. başlarından günümüze ulaşan ‘uzun5 bir sürecin şekillenmesinde Avrupa algısı ve
Avrupalılaşma/Batılılaşma kavramlarının oynadığı dönüştürücü role de nesnel bir gözle
ve yeniden bakmak gerekliliği açıkça ortaya çıkmaktadır.
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Osmanlı kültüründe Muzika-yı Hümâyun’un kurulmasıyla somutlaşan Avrupa
müziğine önem ve öncelik verilmesi süreci Türk müziği çevreleri bakımından ciddi
bir ‘statü kaybı5 ve ‘gözden düşme5 probleminin baş göstermesine yol açmıştı (Oztürk
2006). Osmanlı elitince Avrupa müziğinin ‘üstün5 ve ‘önemli5 bulunuşuna paralel olarak
Türk müziği çevrelerinde de bir statü endişesi oluşmaya ve dolayısıyla Avrupa müziğine
öykünmeye dayalı bir dizi özlemler, uygulamalar ve dönüşümler manzumesi, bu çevreler
üzerinde etkili olmaya ve ‘olağanlaşmaya5 başlamıştı. Bu dönüşüm, Türk müziğinin teori
yönünde,19. yy. sonlarından başlayaraksüreklilik gösteren bir biçimdeAvrupamüziğiyle
karşılaştırılma ve giderek de tümüyle Avrupa müzik teorisine ‘uyarlanma5 ve hatta ona
‘eklemlenme5 şeklinde gelişen güçlü bir eğilimin belirginleşmesini sağladı. Bu etki, icra
alanına sıçradığında ise Türk müziği açısından açık bir ‘başkalaşma5 süreci gelişir oldu. Bu
süreci ve ortaya çıkardığı Türk müziğini, Sulzer55den esinlenerek ‘Avrupalılaş(tırıl)mış5

veya ‘batılılaş(tırıl)mış5 Türk müziği olarak adlandırmanın hiç de yanlış olmayacağını
düşünmekteyim. Çünkü bu süreçte teori Avrupa müzik teorisinin bir ‘şube’si haline
gelirken, icrada da Batı ton sistemine uyan perdelerin, aralıkların, makamların ve
usullerin kullanımı yaygınlaşmaya; makamsal ezgilere armoni uyarlamaları yapılmaya,
ezgilere ise Batı müziğine özgü kromatik, üçlü ve altılı gibi ezgisel aralıklar dâhil olmaya
başlamıştı. Bu, Avrupa müziğine benzeme yönünde ‘başkalaş(tırıl)mış5 Türk müziğinin
kültür içindeki konumlanışı -doğal olarak- gelenek tarafından değil de ‘statü sağlayan5

Avrupa müziğine uyarlanabilme kapasitesine göre belirlenir hale gelmişti. Dolayısıyla
bugün ‘olağan5 bulunan teori ve icranın gelişmesinde önemli bir rol oynayan ‘Avrupa
algısı5 açık bir ‘belirleyen5 haline gelmiş bulunmaktaydı.

Avrupalılaş(tırıl)mış Türk müziği yaklaşımı için temel aldığım parametreler;
günümüze dek gelişen Türk müziği icralarındaki Avrupa müziğine öykünen
uygulamaların yaygınlığı, ‘teori5nin dayandırıldığı temel bakış açısı, kuramsal içerik,
kullanılan terminoloji ve teorinin icra alanına yönelik yaptırım ve müdahaleleri
olmaktadır.

Türk Müziğinde ‘Bilgi5 Olarak ‘Teori5 ve ‘Gerçekleştirme5 Olarak ‘İcra5

Teori, müzikte bilişsel bir alandır (Baily 1988). Bilmeyle, bilgiyle, araştırma ve
sorgulamayla ilişkilidir. Bu bağlamda Türk müziği açısından da teori, müziğin yapı
unsurlarını oluşturan perdeler, aralıklar, cinsler, makamlar, terkibler, usuller, ezgi,
ezgisel hareket vb. kavramları inceleyen, açıklayan bir bilgi alanı durumundadır.
Geleneksel bir müzik olması yönüyle Türk müziğinde teori alanının tarihsel boyutu,
belirleyiciliği ve derinliği ne olmuştur? Teori zaman içinde değişime uğramış mıdır
yoksa ‘geleneksellik5 niteliği bu müziğin ‘bilinmesiyle5 ilgili alanın hep ‘aynı5 kalmasına
mı yol açmıştır? Müzik çevrelerini oluşturan teorisyen, icracı, yorumcu, eğitimci ve
dinleyiciler açısından teorinin belirleyiciliği, ağırlığı, yeri ve önemi ne olmuştur?

Türk müziği, icra temelli bir müziktir. Bu müzik kültüründe ‘yapma, etme5

-günümüzde de- açık farkla ‘bilme’den öncelikli ve üstün durumdadır. Teori, müziğin
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yapısal unsurlarını açıklamak bakımından ‘betimleyici’ olsa da icranın dayandığı temel
ilke ve kuralları anlamak bakımından yeterli, dinamik ve özgür bir anlayışı temsil
edememektedir. İcra, doğası gereği dinamik ve değişken bir yapıyı temsil eder. Oysa
teori çoğu kez ‘statik’ ve ‘dönemsel’ bir bilgi anlayışına dayalı olması sebebiyle, icranın
dinamik ve değişken yapısını temsil etmek özelliğinden de çoğu kez yoksun durumdadır
(Öztürk 2011).

Durum Tespiti İçin İki Temel Kavram: ‘Episteme’ ve ‘Paradigma’

Bugün için Türk müziği alanı, üniversite sistemi içinde sahip olduğu akademik kadro
ve olanaklar bakımından sürekli gelişen ve müzik alanında yeni araştırmalar, sorunlar
ve çözümler üzerinde tartışan bir ‘çevre’ (academia) niteliği kazanmaya başlamıştır. Bu
anlamda niceliksel yönü ne olursa olsun niteliksel açıdan Türk müziğine özgü bir bilim
topluluğunun varlığından söz edilebileceğini düşünmekteyim. Bu düşünceden hareketle
Türk müziği çevrelerinde bugün için egemen olan bilgi, bilim ve bilme kavramları
üzerinde açıklayıcı olacağını düşündüğüm ve dünyada da bu kavramlar açısından çığır
açmış iki isme mutlaka değinmek gerektiğini düşünüyorum. Bilim çevreleri üzerinde
yarattıkları etki ve tartışmalar bakımından 20. yy. m önde gelen isimleri arasında
Michelle Foucault (1926-1984) ve Thomas Samuel Kuhn”un (1922-1996) ayrıcalıklı bir
yerleri olduğu gerçektir.

Foucault, özellikle BilgininArkeolojisi (1999) adlı eserinde ‘episteme’ kavramıyla
farklı düşünce dönemlerini ve bu dönemlerin ürettiği bilimleri ve bilginin tarihsel
öncellerini anlamayı, araştırmayı vurgulamıştır (Foucault 1999). Foucault’ya göre bir
episteme; salt bir bilgi veya bilginin bir biçimi değil, bilgiyi mümkün kılan ve amaçlarını
sınırlandıran koşulları tanımlayan bir yapıdır (Macey 2001; Edgar ve Sedgwick 2007).
Kuhn ise BilimselDevrimlerin Yapısı (1982) adlı çığır açıcı eserinde ‘paradigma’ kavramını
ele almış ve kavramı, belirli dönemlerde bilim çevrelerinde hakim olan bilim anlayışı
anlamında kullanmıştır. Paradigma; bir bilim topluluğu arasında ‘olağan bilim’ olarak
anlaşılabilecek bilim yapma geleneklerini ve bununla ilgili model ve işleyişleri temsil
eder (Kuhn 1982). Buna göre paradigma belirli bir dönemde bilgi bakımından geçerli
olduğuna inanılan bir ilkeler, kurallar, açıklamalar, uygulamalar ve hatta inanışlar
bütünüdür. Dolayısıyla da paradigmalar zaman içinde değişirler. Kuhn’a göre bilim
tarihi içinde önemli paradigma değişmeleri üç evreli bir yapı sergiler: olağan bilim evresi,
kriz evresi ve yeni bir paradigmanın ortaya çıkışı. 1

Geride bıraktığımız yüzyıl, insan, toplum, kültür, dil, felsefe, eğitim, bilim
ve sanatlar bakımından çok sayıda teorinin geliştirildiği bir yüzyıl oldu. Evrimci
teoriden postmodern teorilere kadar büyük bir çeşitlilik arz eden bu teori yelpazesinde
özellikle öne çıkan kavram ise ‘anlam’ oldu. Teorisyenler farklı kültürleri, toplumları
ve insan birikimlerini inceleyip tanıdıkça, anlam üzerine yoğunlaşılması kaçınılmaz bir
zorunluluk halini aldı. Bu yüzden antropoloji, sosyoloji, psikoloji, dilbilim, etnoloji vb.
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alanlarda ortaya konulan yeni bakış açılan ve açıklamalar, hep insanı ve onun anlamla
arasındaki karmaşık ilişkileri daha iyi kavrayabilmenin anahtarları oldular. Özellikle
yapısalcılık ve onu izleyen veya ona tepki olarak gelişen yeni teorilerde temel yöntemin
hep‘praksis’e dayandırıldığı görüldü. Anlam ve insan kavramları,farklı pratikler üzerinde
yapılan inceleme ve araştırmalar üzerinden teorize edilir oldular. Böylece gerçek hayatta
ne olup bittiği, insani iletişimin temel dayanakları, insanın anlam dünyasını inşa eden
göstergeler, simgeler, kodlar, ikonlar vb. hep hayatın temel alındığı bir anlayışla ortaya
konuldular (Sim ve Van Loon 2010).

Müzik teorisi alanında da günümüzde ortaya konulan yeni yaklaşım ve
açıklamalarda müziğin icra boyutunun hep merkezde olduğu görülüyor. Özellikle de
etnomüzikoloji alanında değişik kültürler arasında ‘müziği yapmak 5 ile ‘müziği bilmek5

eksenlerinde yürütülen kapsamlı ve analitik araştırmalar, müzik teorisi alanına yönelik
açıklamalarda hep incelenen müziğin pratik yanının temel alındığını göstermektedir
(Brinner 1995). Dolayısıyla müzik teorisi konusu özellikle günümüz dünyasında müziğin
uygulama boyutunun gözlemlendiği, incelendiği, daha iyi anlaşılmaya çalışıldığı ve
araştırıldığı bir alan haline gelmiştir. Herhangi bir müziğin teorisi, icranın dayandırıldığı
ve ‘derinde var olan5 ve ‘işleyen5 yapı, ilke ve kurallar bütününün incelenmesini zorunlu
kılmaktadır. Bu anlayış da kaçınılmaz olarak icrayı, tüm teori çalışmalarında merkezi
bir konuma yerleştirmektedir.

Türk Müziği Teori Tarihinde Önemli Paradigma Değişmeleri

Osmanlı dönemi edvarları, kökenleri itibariyle İslam kültürü içinde şekillenen ve onun
da dayandığı silsile gereği Eski Yunan kaynaklarına bağlı bir teori geleneğine sahiptiler.
Bu gelenekte müzik teorisi, matematik bilimler arasında yer alıp, aritmetik, geometri ve
astronomiyle doğrudan bağlantılı durumdadır. Bu kaynaklara temel oluşturan Safiyüddin
Urmevi ve Abdülkadir Meragi5ye ait çalışmaların, Kindi ve Farabi üzerinden gelen Eski
Yunan ve Islami gelenekle önemli bağlan mevcuttur. 15. yy. , Osmanlı dünyasında iki
tip teorisyen ve onların temsil ettiği iki farklı paradigmayla temsil edilir. Buna göre
Safiyüddin ve Maragalı geleneğini izleyen Lâdikli Mehmet Çelebi, Alişah bin Hacı
Büke gibi teorisyenlerin ‘müzik matematiği5 temelli bir paradigmaya bağlı oldukları
görülürken, Hızır bin Abdullah, Kırşehirli Yusuf ve Tirevi gibi isimlerin de dört unsur
nazariyesi temelli kozmolojik ve mistik bir paradigmaya bağlı oldukları anlaşılır. Bu
ikinci paradigmaya bağlı teorisyenler müzik matematiği konularıyla hiç ilgilenmezlerken,
dört unsur nazariyesine dayalı ve mistik Pisagorculuğun kavram ve kurallarına açık bir
şekilde bağlıdırlar (Öztürk 2008). Temelde aynı paradigmanın iki farklı yönüne ağırlık
veren bu teorisyenler üzerinden bu ‘olağan müzik teorisi5, etki ve ağırlığını 17. yy. dan
itibaren belirgin şekilde kaybetmekle birlikte, Osmanlı kültürü içinde 19. yy. sonlarına
kadar varlığını sürdürebilmiştir. Bu var oluşta kuşkusuz ki OsmanlIdaki klasik dönem
öncesine özgü epistemenin çok önemli bir rolü vardır. Dariush Shayegan (1991),
‘geleneksel uygarlıklar5 olarak nitelediği İslami doğu uygarlıklarında Michelle Foucault
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tarafından sınıflandırılan şekliyle Avrupa’nın klasik dönem öncesindeki epistemenin
geçerliliğine dikkat çeker. Bu tespitin Osmanlı dünyasında 19. yy’a dek egemen olan
episteme bakımından da geçerli olduğu ileri sürülebilir. Nitekim bu benzerliğin müzik
teorisi alanındaki tipik ifadesini Eski Yunan’dan aktarılan ‘dört-unsur nazariyesi’
oluşturur (Can 2002). Avrupa ve Osmanlı kaynaklarında egemen olan bu paradigma,
müzik-astronomi-aritmetik ve geometri ile şekillenen dört temel bilgi alanı ve bunların
karşılıklı ilişkileri içinde gelişme gösterir. 2 Bu anlayış, astronomi alanında yer-merkezli
Batlamyus sistemine bağlı oluşuyla Avrupa’da 15. yy. ortalarına, Osmanlı dünyasında
ise 19. yy. sonlarına kadar etkili olmayı sürdürebilmiştir. Unutulmamalıdır ki Osmanlı
epistemesindeki ‘olağan bilim’ anlayışı 18. yy. m önde gelen ismi Erzurumlu İbrahim
Hakkı’nın ünlü eseri Marifetname'de hala yer-merkezli Batlamyus geleneğine bağlı
kalma özelliğini sürdürmektedir. Bu anlamda Avrupa’da daha 15. yy. da gelişmeye
başlayan ve modern bilimin öncüsü sayılan astronomi devriminin Osmanlı’ya ancak 19.
yy. da ulaşabildiğini de ayrıca göz önünde bulundurmak gerekir (Ihsanoğlu 2007).

Tarihsel kaynaklar ışığında 17. yy. sonlarının Osmanlı müzik kültüründe icra
bakımından önemli değişimlere sahne olduğu anlaşılıyor. Nitekim Nayi Osman Dede
ve Kantemiroğlu gibi dönemlerine ışık tutan iki önemli teorisyenin, ortaya koydukları
yapıtlarla bu değişime tanıklık ettikleri açıkça görülüyor. Öyleyse 17. ve 18. yydarın,
Osmanlı kültürü içinde Türk müziği teorisi bakımından önemli bir paradigma
değişikliğine işaret eden yüzyıllar oldukları rahatlıkla dile getirilebilir. Özellikle
Kantemiroğlu’nun şu satırları, ‘yenileşme’ ve ‘yeni bir paradigma’ ortaya koyma adına
bu değişimin tipik ifadesi durumundadır:

“Musiki ilminin bu ana değin neden böyle kaldığını bilemem.
Bildiğim tatbikatının son derece bayağı ve köhne, ilminin ise inkar
ve ihmal edilmiş olduğudur. İmdi musiki ilmini adıyla, sanıyla,
cinsiyle ortaya koyup ondan sonra perdenin, ağazenin, nağmenin,
terkibin ve makamın tariflerini göstermemiz, ondan sonra da
makamların açıklanışlarını, terkiblerin ayrılışlarını, fasıllarını
tanıtmamız gerekir. Öyle ki bütün bunları ilmin kaideleri ve
kanunların şartları hükmünce güzel bir düzen içinde yeniden
kurup ortaya koyalım...” (Kantemir 2001: 35)

Kantemiroğlu’nun temsil ettiği paradigma değişiminin en temel özelliği,
Osmanlı klasik dönem öncesi epistemesine özgü dört unsur nazariyesiyle hiçbir ilgisi
bulunmamasıdır. Buna ilaveten Kantemiroğlu, tümüyle yeni bir teorik çerçeve, yeni
kavramlar, yeni bir sınıflandırma gibi özelliklerle karakterize olan kendi ‘yeni ve
özgün’ paradigmasını şekillendirmiştir. Paradigmanın en temel özelliği ise kuşkusuz
dönemin ‘praksis’ini temel alıyor oluşudur. Kantemir, ‘bilimsel devrim’ niteliğindeki
paradigmasında icrayı ‘merkez’e koymuş, teoriyi icrayı açıklayacak bir içeriğe
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kavuşturmaya çalışmıştır. Bu paradigma, Osmanlı müzik çevreleri üzerinde 'egemen5

bir paradigma haline gelmiş midir? Kantemir sonrası süreçte makamların 'karar
perdeleri’ne göre sınıflandırılması ilkesine bağlılık ve ezgi alanını makam ve terkib
olarak ikiye ayırma gibi ölçütler temel alındığında bu soruya 'evet 5 yanıtının verilmesi
mümkün görünmektedir. Çünkü sonuçta Kantemir, bir yanıyla 'kendi5 paradigmasını
ortaya koyarken, kuşkusuz ki aynı zamanda döneminde yaşamış, kendisinin bildiği,
tanıdığı, hatta doğrudan ders aldığı kişilerden oluşan bir çevrenin de hâkim müzik bilgi
ve uygulamalarını yazıya geçirmiş oluyordu. Bu nedenle Kantemir5in yazdıklarının,
'yaşadığı dönemde5 Osmanlı saray çevresi müzisyenleri arasında egemen olan
paradigmanın bir anlamda tanıklığını yaptığı kabul edilebilir.

18. yy. paradigma değişimi bakımından eski ile yeninin yan yana durduğu,
biri ile diğeri arasında mutlak veya kesin bir tercihin yapılmadığı, Osmanlı müzik
çevreleri bakımından yeterince belirgin bir tutum değişikliği içinde olunulmayan bir
dönemi simgelemektedir. Bu yüzyılda Kemani Hızır Ağa, Abdülbaki Nasır Dede,
Tanburi Küçük Artin, Gevrekzade Haşan Efendi gibi isimlerin müzik teorisiyle ilgili
eserlerinde, bir yandan eskiye bağlılıklarını sürdürürlerken diğer yandan da paradigma
değişimlerine işaret eden göstergelerle de karşılaşılır. Sözgelimi Abdülbaki Nasır Dede,
bizzat padişah III. Selim’den aldığı talimatla, Tetkik ü Tahkik adlı 'yeni5 bir musiki teorisi
kitabı meydana getirir. Kitabın pek çok yerinde yaptığı değerlendirme ve açıklamalarla,
müzikte 'yeni5 olanla 'eski5 olanlar arasındaki farklılıkları, 'ihtilaflı5 konulara dikkat
çeker. Akdemun, kudema, müteahhirin gibi nitelemelerle teori alanında yaşanan tarihsel
ve dönemsel değişimlere ışık tutan Nasır Dede, eserinin yazılış prensibini de "uygulamayı
nazariyeden öne almak55 şeklinde ifade eder (2006: 29). Burada da yine dönemsel olarak
'uygulama5, yeni paradigmanın odağında yer alır. Kitabın yazılış mantığında Kantemir
sonrası paradigmanın izleri açıkça görülür. Ezgi alanı, makam ve terkib başlıkları altında
sınıflandırılır. Makam ve terkiblerin tanımları, karar perdeleri ve ezgisel seyirleriyle ve
geçmiş bilgilerle karşılaştırmalı bir şekilde verilir. Buna ek olarak Abdülbaki Nasır
Dede5nin temsil ettiği yeni paradigma, eskinin 12 makam temelli anlayışının terk edildiği
ve 14 makamın temel alındığı devrimci bir anlayışı temsil eder. Bu anlamda Tetkik ü
Tahkik, Türk müziği teori tarihinde 18. yy. sonlarında meydana gelen yenileşme ve
paradigma değişimine tanıklık eden çok önemli bir eser olarak yer alır.

19. yy. a gelindiğinde ise Haşim Bey üzerinden paradigmanın yine değiştiği
ve Batı müziğiyle karşılaştırma yapmaya dayalı bir anlayışın müzik teorisi alanında
benimsenmeye başlandığı görülür. Bu anlayış radikal olarak Rauf Yekta ile başlayan
ve Hüseyin Saadeddin Arel ve Suphi Ezgi tarafından sürdürülen 'pozitivist5 yaklaşımla
birlikte kesin bir paradigma değişimine yol açar, izleyen süreçte özellikle Arel’le
özdeşleşen 'modern teori’nin Türk müziği çevrelerince benimsenen ‘olağan teori5 haline
geldiği görülür. Ancak sürecin başından itibaren tüm ‘olağanlaştırma5 çabalarına rağmen
yeni teorinin yapısında birçok sorun barındırdığı, bizzat yeni teorinin kurucuları
ve destekleyicileri, benimseyenleri tarafından bilinmekte ve zaman zaman da dile
getirilmektedir. 3
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Yeni Bir Paradigma İhtiyacı

Kuhn, paradigmanın krize girdiği ve artık işe yaramadığı durumlarda bilim insanlarının
yeni paradigma arayışlarına yöneldiğine dikkat çeker. Ben burada kişi olarak Arel’i
tartışmayı asla düşünmüyorum. Ancak Türk müziği açısından onun tarafından ortaya
konulan teori, bağlı bulunduğu paradigma nedeniyle açıkça işlevsiz, geçersiz ve kullanışsız
bir duruma gelmiştir. Arel, Türk müziğinin değil onun bir simülasyonunun teorisini
ortaya koymuştur. Gerçeklik çarpıtılmış durumdadır. Arel paradigmasının yaşadığı
sorunların, bizzat paradigmaya bağlı isimler eliyle ‘gözden geçirilme’ye ve yarattığı
‘krizlerin aşılmaya çalışılması, dikkatle okunması gereken bir gösterge durumundadır.

Cinuçen Tanrıkorur’a göre Arel teorisinin ‘konservatuar’ çevrelerinde
yaygınlaştırılmasında asıl önemli işlevi Şefik Gürmeriç yapmıştır (Tanrıkorur 1988).
Nitekim Gürmeriç’in öğrencisi olan ve konservatuar ders kitabı niteliğindeki Türk
Musikisi Nazariyatı ve Usulleri,Kudüm Velveleleri adlı eserin sahibi olan I. H. Özkan, bu
teorinin ‘tıkanma’ noktalarını gidermeye dönük çabaların da bir anlamda en son ve en iyi
örneği durumundadır. Tıpkı Kuhn’un paradigma değişimleri ile ilgili olarak dile getirdiği
gibi Arel teorisi de ‘yeni bir paradigma’ olarak ‘Arelci çevreler’ eliyle ‘olağanlaştırıldığı’
süreçten giderek uzaklaşıp, uzun süreli ve açık bir ‘kriz dönemi’ içinde bulunmaktadır
artık. Bu nedenle de Türk müziği çevrelerinde mevcut olağan teorinin giderek savunulur
yanı kalmadığı ve değiştirilmesi gerektiği yönündeki düşünce daha sıklıkla dile getirilir
olmuştur. Bu çerçevede de Türk müziği açısından günümüzde yeni bir paradigmanın
ortaya konulmasının gerekliliği açıkça hissedilmektedir. 4

2008 yılında İTÜ TMDK tarafından gerçekleştirilen uluslararası çağrılı
kongre, Türk müziği bakımından teori alanında yaşanılan kriz ve tıkanıklığın en açık
ifadesi durumundadır. Bu kurultayın İTÜ TMDK Müzik Teorisi Bölümü tarafından
düzenleniyor oluşu da bu bağlamda son derece manidardır. Sonuçta Türk müziğinde
icra alanının özelliklerine ve tarihsel birikimine sahip tüm çevreler, Arel teorisinin Türk
müziğinin değil ama onun kuvvetle ‘batıklaştırılması özlemlerine sahip’ bir versiyonunun
somut bir ifadesi olduğunu gayet iyi bilmektedirler (Öztürk 2006). Cinuçen Tanrıkorur,
Arel için: “bilinmeyen bir yabancı dilde ders veren ve kendi müziğini yabancı gözlüğüyle
seven çok bilgili bir hoca” değerlendirmesi yapar (Tanrıkorur 1988: 334) . Arel’den
aktardığı şu veciz ifadesi de bu değerlendirmenin anahtarı durumundadır: “Ben Türk
musikisinin mazideki tecelliyatına değil, istikbaldeki çoksesli hayaline meftunum”
(1988: 333). Tanrıkorur, Arel tarafından ortaya konulan teorinin “gerçeklerle hiç
bağdaşmayan” bir yapıda olduğunu da vurgular. Cem Behar, Arel teorisinin en belirgin
özelliğinin; “Avrupa Müziğinin tonal kavram ve yaklaşımlarını Klasik Türk Müziğinin
ses ve makam çerçevesine adeta zorla sokmuş olması” olduğunu belirtir (Behar 1987: 89).

Uzun yıllardır Türk Müziğini araştıranve çeşitliyayınlarıyla konunun dünyadaki
önemli uzmanları arasında yer alan Amerikalı etnomüzikolog Kari Signell (2008), Arel
teorisi ve ‘gerçek’ Türk müziği icraları arasındaki farka dikkat çekerek icranın önem ve
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önceliğine vurgu yapmaktan geri durmamıştır.

Türkiye’de müzikolojinin önde gelen isimleri arasında yer alan Yalçın Tura ise;

“Arel sistemi Türk Musikisi ses sistemi değildir. . . Arel’in koyduğu
yanlış esaslarla Türk musikisi eğitimine devam edilemez. Türk
Musikisini bin yıllık nazariyat geleneği çizgisinde . . . yeniden ele
alıp kurmak üniversitelerin, konservatuarların işidir. ”

diyerek burada ortaya koymaya çalıştığım ‘yeni paradigma’ya duyulan ihtiyaca açıkça
işaret eder (Tura 1988: 149).

Sonuç: Gerekli Önkoşul ve Olanaklar

Türk müziği, teori bakımından bağlı olduğu bugünkü paradigma sebebiyle uzun
bir ckriz dönemi’ içindedir. Son yirmi yılda değişik çevrelerce ve giderek de resmi
kurumlar tarafından daha sık dile getirilen bir gerçeklik olarak Türk müziği teorisi
bakımından yeni bir paradigmaya ve bir paradigma değişimine gereksinim vardır. Bu
paradigmanın temellendirilişinde anahtar kavram ‘icra’ olmak zorundadır. Dolayısıyla
Türk Müziği’nde yeni, bütüncül ve kapsayıcı bir teorinin ortaya konulmasında önkoşul
‘icranın temel alınması’dır. Teoriyi ortaya koyabilmek için öncelikle icra alanına dair
son derece kapsamlı, ayrıntılı ve doğru yöntemlerle çalışılmış araştırma, gözlem, bulgu,
bilgi ve değerlendirmelere ihtiyaç olduğu bir gerçektir.

Bu bağlamda bazı temel sorulara ihtiyaç olduğu aşikârdır: Türk müziğinin
günümüzdeki icrası nasıldır? İcracıların, bestecilerin, teorisyenlerin ‘Türk müziği
yapmak’la ilgili‘temel’ ilgi ve eğilimleri hangietkenlerle belirlenmekte, şekillenmektedir?
Teoriye temel teşkil ettiği düşünülen ‘ses sistemi’ tartışmalarının ‘pratik’teki anlamı
ve uygulaması nasıldır? İcracılar, teoriye göre mi müzik yapıyorlar? Değilse pratik
alanın temel vazgeçilmezleri, belirleyenleri nelerdir? Türk müziği açısından ‘müziği
bilmek’ ile ‘müzik yapmak’ arasındaki temel uzlaşma ve ayrılma noktaları nelerdir?
Benjamin Brinner’in (1995) gamelan için ortaya koyduğu temel soru, aslında pek
çok müzik kültürü için olduğu gibi Türk Müziği açısından da sorulabilir durumda
değil midir?: “müziği yapanlar, yaptıklarını nasıl yapıyorlar?” Bu bağlamda örneğin
Aydm’ın Germencik’inde, Malatya’nın Arguvan’ında, Sivas’ın Şarkışla’sında, Mersin’in
Mut’unda, Rize’nin Pazarcık’ında, Erzurum’un Pasinler’inde, Urfa’nm Siverek’inde
müzik yapanların, yaptıkları müzik bakımından günümüz Türk müziği teorisi içindeki
yerleri nerededir? Günümüzde Türk müziğinin sözlü eser türleri arasında şarkı türünün
yaygınlığı ne düzeydedir? ‘Şarkı formatı’ ile popüler kültür ortamının etkileşimi nasıldır?
Bu etkileşimde ‘Batı müziğine uygunluk’ etkili bir ölçüt müdür? Türk müziği icra eden
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müzisyenler Arel teorisinin belirlediği perdelere göre mi müzik veya akort yapıyorlar? Bu
durumda örneğin Amerikalı etnomüzikologKariSignell’ın, üstad Necdet Yaşar’ın tanbur
‘icralarında kullandığı perdeleri ölçmeye, anlamaya ve Arel teorisinden farklılıklarını
saptamaya yönelik araştırmalarım nasıl anlamak ve yorumlamak gerekir? Tüm bunlar
bir yana günümüzde Türk müziği çalgı yapımcıları ile (özellikle de perdeli çalgı çalan)
icracıların büyük bir kısmının çalgı perdelerini tamperamana göre üretilmiş akort
cihazları kullanarak ayarlıyor oluşlarını nasıl değerlendirmek gerekir? Teorisyenlerin
sürekli olarak tartıştıkları ve ses sisteminin temeli olduğunu ileri sürdükleri ‘koma’
kavramı açısından yaklaşıldığında örneğin Türkiye’de ‘Pisagor koması’ veya ‘Holder
koması’na göre ayar veya icra yapan ‘kaç tane’ Türk müziği icracısı veya topluluğu
var? Çeşitli çevrelerce Türk müziğinin ‘bilimselliğinin’ ve ‘doğadan alınmışlığının’ bir
‘kanıtı’ olarak sunulan bu ses sistemleri ‘kullanılmadığında’ yapılan müzik Türk müziği
olmayacak mıdır? Örneğin elindeki ‘on perdeli parmak curası’yla Fethiyeli Ramazan
Güngör’ün icra ettiği zeybekler, türküler, ağıtlar ve oyun havalarını Türk Müziği olarak
kabul etmemek mi gerekecektir? Bu durumda Aşık Veysel, Muharrem Ertaş ve Hacı
Taşan gibi‘üstad’ların neredeyse ‘kromatik’ perdeli bağlamalarıyla icra ettikleri müzikler
de mi Türk müziği sayılmayacaktır? Tanburi Cemil bey’in günümüze göre ‘az perdeli’
tanburuyla seslendirdikleri ne olacak? Günümüzde basgitardan elektrogitara, piyanodan
klavyeli çalgılara kadar kullanılan tampere çalgılarla Türk Müziği şarkı icraları, kayıtları
gerçekleştirilmiyor mu? Bunca gerçeklik Türk müziği ‘icrası’ olarak ortadayken, ‘kâğıt
üzerinde tutarlı görünen’ ve teorinin ‘öngördüğü’ perdeler dışındaki icraların neredeyse
tümünü ‘esmer vatandaşlar’a mal eden bir anlayışın geçerli olduğuna inanılması mümkün
müdür? Bu gerçeklikleri yok saymak ya da görmezden gelmeye çalışmak, onların
somut birer gerçeklik olarak var olmalarına bugüne dek engel olabilmiş midir? Tüm
bu sorular, temelde içinde bizzat bulunduğum sayısız uygulama ve tartışmanın ürünleri
olarak aslında buraya aktarılabilecek çerçevenin çok daha ötesine taşmaktadır. Ancak bu
soruların ‘Türk Müziği Kurultayı’ adıyla gerçekleştirilen bir bilimsel toplantıda etraflıca
tartışılması, tüm bu sorunlara akademik çerçevede çözüm aranması gerektiği açıktır. Bu
noktada Türk Müziği akademiyasının, Thomas Kuhn’un ifadesiyle krizi fark etme ve
aşma yönünde somut adımlar atması gerekliliği bütün açıklığıyla ortaya çıkmaktadır.

Bu temel soru ve sorunlara tarihsel, kültürel ve bilimsel bir açıklama
getirilmedikçe, Türk müziği için teori-pratik sorunlarına kalıcı, gerçekçi ve bütünleşik
bir çözüm getirilebilmesi pek mümkün görünmemektedir. Türk müziği, kendi geleneği
ve tarihsel bağlamına oturtularak ele alınmak durumundadır. Bu müziğe tümüyle
Batılılaştırmacı bir gözle bakılmasından vazgeçilmesi, atılması gereken ilk önemli
adımdır. Hatta bunun bir önkoşul olduğu da açıkça ileri sürülebilir. Buradan hareketle
tanımlamaya çalıştığım sorunla ilgili olarak yapılması gerekenlere ilişkin temel düşünce
ve önerilerimin şu hususlar etrafında şekillendiğini ve aynı zamanda tüm bunları birer
olanak olarak da değerlendirdiğimi belirtmek isterim:

1. Türk müziği açısından bugün için elde bulunan tüm sesli kayıt tarihinin derlenmesi,
arşivlenmesi ve dijital olanaklar dâhilinde analizlerinin yapılmasına ihtiyaç vardır.
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Salt 'temsili’ bir araç olarak notalamalar üzerinden Türk müziğini anlamaya ve
değerlendirmeye çalışmak, tüm karakterini 'icra’da bulan bir müzik açısından son derece
yetersiz bir çalışma yöntemi oluşturacaktır.

2. Türk müziği alanında özellikle icra ve meşk geleneğine ilişkin gözlemler, yazılı tarihsel
kaynaklardan ayrıntılı olarak derlenmelidir. Buna ek olarak özellikle de günümüzün
önde gelen icracılarıyla belgesel nitelikte kapsamlı söyleşi, görüşme ve röportajlar
gerçekleştirilmelidir.

3. İcra merkezli tüm inceleme ve araştırmalara ek olarak Türk müziğinin temel
karakteristiğini, eğitim yöntemini oluşturan üstadlık kültürüne itibarı iade edilmelidir.
Notayı üstada tercih eden eğitim anlayışından mutlak surette uzaklaşılmalıdır. Eğitsel
bir araç olarak notanın Türk müziği açısından değer ve önemi abartılmamalıdır.
Unutulmamalıdır ki günümüzde çok iyi nota seslendiren ama Türk müziği üslubunu
hiçbir şekilde temsil edemeyen konservatuar öğrencileri vardır.

4. Çeşitli tarihsel kayıtlarda Türk müziği çalgıları ve icraları üzerine bulunabilen tüm
bilgi ve gözlem notları derlenip toparlanmak ve birbirleriyle karşılaştırılmalıdır. Böylece
çalgı pratiği ve icra teknikleri, ortamları, kuralları ve 'değişkenliğini anlama bakımından
daha bütünleşik bir bilgiye sahip olunabilmesi mümkün hale gelecektir.

5. Bilinen tüm geleneksel müzik repertuarının (halk müziği derlemeleri, sanat müziği
repertuarı, Ali Ufki, Kantemiroğlu, Hamparsum notalarıyla yazılmış tüm tarihsel
örnekler de dâhil olmak kaydıyla) kapsamlı bir dökümüne ve analizine ihtiyaç vardır.
Türk müzik kültürü içinde yer alan tüm makamlar ve onlara ilişkin ezgi repertuarları
sağlıklı bir kataloglama ve edisyon kritiğe tabi tutulmalıdır.

6. Türk müziği teori tarihine ışık tutan doğrudan ve dolaylı tüm kaynak eserlerin
(edvar, risale, mecmua, seyahatname, işretname, gezi notları, anılar, vb. ) ayrıntılı şekilde
günümüz diline çevrilmeleri, yayınlanmaları ve bu metinler üzerinde kapsamlı eleştirel
yayınların, inceleme ve değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. 5

7. Elde bulunan repertuar ile belirtilen tarihsel kayıtlar arasındaki bağ ve bağlantıların
analitik ve karşılaştırmalı yöntemlerle incelenmesi, değerlendirilmesi gereklidir. Böylece
bugüne dek aktarılan bilgiler ile bunların icradaki karşılıkları birbirleriyle eşleştirilebilir,
ilişkilendirilebilir; değişim süreçleri çok daha nesnel şekilde anlaşılabilir hale gelecektir.

8. Türk müziği üzerinde özellikle Muzika-yı Hümâyun sürecinden başlayarak
günümüze dek gelen Batılılaşma yönündeki etkilerin eser analizleri, tarihsel notlar,
gözlemler ve anılar üzerinden kapsamlı şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Batı
müziğiyle temasın Türk müziği teorisi ve icrası üzerindeki dönüştürücü etkilerinin
nesnel ölçekte belirlenmesinin süreçsel açıdan büyük önem taşıdığı açıktır. Böyle
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bir analiz, Türk müziği’ndeki değişimde, Batılılaşma sürecinin oynadığı rolün tüm
boyutlarıyla belirlenmesinde ve bu değişimlerin Cicra ve teori’ düzlemlerinde nasıl
yankılar bulduğunun somutlaştırılmasında her bakımdan işlevsel olacaktır.

Sonuç olarak tarihsel ve kültürel açıdan Türkmüziğinin tüm bu temel
karakteristiklerinin ortaya konulmasının ardından, “karşı çıkacak kadar iyi bilir hale
geleceğimiz bir geleneğe sahip olmak” (Oztürk 2011) imkânıyla teori düzleminde
kapsamlı, bütünleşik veyeni bir açıklama ortaya konulabilmesi mümkün görünmektedir.
Ortaya konulacak bu yeni teori, ‘model’ olarak icrayı merkeze alacak ve geleneksel
müziğe ‘sanat’ ve ‘halk’ olarak iki ayrı teorik çerçeveye sahip müzikler olarak bakmayıp,
her ikisini de kuşatacak, içerecek bir niteliğe kavuşturulmuş olabilecektir.
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Notlar

1 Tipik bir örnek vermek gerekirse Kopernik’e kadar bilginler, Batlamyus sistemine dayalı ve
yer-merkezli bir evren sistemine bağlı durumdaydılar. Dünya, zaman, hayat ve din anlayışları,
bu ilke etrafında şekillenmekteydi. Ancak Kopernik ve ardından gelişen olaylar silsilesi içinde
yıkıcı bir paradigma değişikliği yaşandı ve bilginler artık güneş-merkezli bir evren sisteminin
doğruluğunu ve geçerliliğini kabul ettiler. Günümüzde ise Kuantum teorisi bugün için kabul
ettiğimiz pek çok fiziksel gerçekliğin de göreceliğini ortaya çıkardı.
2 Bu dört temel bilgi alanı, Ortaçağ Avrupa’sında quadrivium (dört yol) olarak adlandırılmak-
taydı.
3 Aslında burada amaç Arel’i yermek değil, bağlı olduğu paradigmanın tutarsızlıklarını ve Türk
müziğinin teorisi olarak eğitimden icraya kurduğu yaygınlığının sorgulanmasını sağlamaktır.
Daha da önemlisi bugün artık bir “bilim topluluğu” olarak algılanması gereken akademik
çevrelerin bu paradigmanın yarattığı bunalımı fark etme ve aşma yolunda takındığı tutumun
eleştirilmesi, Arel’in eleştirilmesinden çok daha önemli görülmelidir.
4 Günümüzde Tura (1988), Yavuzoğlu (2008), Yarman (2009), Sayan (2010), Bayraktarkatal ve
Öztürk (2011) gibi isimlerin yeni model veya sistem önerileriyle karşılaşılmaktadır.
5 Bu çerçevede, içinde bulunulan dönemde Kültür Bakanlığı ve Bilkent Üniversitesi işbirliğiyle
yürütülmekte olan ve yürütme kurulunda benim de yer aldığım ‘Türk Müziği Teorisinin
Tarihsel Kaynakları Olarak Edvarlar’ başlıklı yayın projesinin, bu alandaki büyük boşluğun
doldurulmasında önemli katkıları olacağı ifade edilebilir.
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