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Abstract
Considerations on the Contemporary Usages of

Turkİsh Maqam Music Instruments

“Contemporary Instrumental Techniques Applied to Turkish Music Instruments:
Kemençe, Ud, Kanun and Ney” is the title of my Ph.D. thesis. The subject of this
study is to explore the adaptation of universally accepted contemporary techniques to
the instruments in question. The basic objective is to contribute to the creation of a
common terminology between composers and traditional Turkish music performers.
To serve this purpose I completed an empirical research on the characteristics and
possibilities of these four instruments by cooperating with Turkish music performers,
currently lecturing at Turkish Music conservatories, within the scope of the dissertation
mentioned above. In this article I will be focusing on the results of this research.

The lack of idiomatic thinking and music writing in the Turkish Music tradition
can be considered as the main problematic situation for the usage of Turkish instruments
in the context of contemporary music. In order to comprehend thİs situation and
eventually to propose Solutions, I will be approaching my observations in two different
courses: the perspectives of the composers and the perspectives of the performers.

Since writing music for Turkish Music instruments is a non-standardized
-therefore a novel - approach; the formation of a common terminology for composers
and performers is certainly a necessity. This common terminology can only be generated
when composers and performers acknowledge each other’s cultural, traditional
and technical conventions. This article can be seen as a explanatory text about these
conventions.

İstanbul Teknik Üniversitesinde 2009 yılında tamamladığım doktora tezimin başlığı
“Contemporary Instrumental Techniques Applied to Turkish Music instruments
(Çağdaş Çalgı Tekniklerinin Kemençe, Ud, Kanun ve Neye Uyarlanması)” dır. Bu
çalışmanın konusu günümüzde evrensel olarak kabul görmüş çalgı tekniklerinin
Türk müziğinin dört çalgısına -kemençe, ney, ud ve kanun- uyarlanabilirliklerinin
araştırılması ve söz konusu çalgılara özgü tekniklerin nota yazımları konusunda
öneriler sunulmasıydı. Temel amaç çağdaş müzik alanında eserler veren besteciler ile
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Türk Sanat Müziği geleneğinden gelen müzisyenlerin iletişimlerini güçlendirecek
ortak terminolojinin oluşmasına katkıda bulunmak, böylelikle çağdaş müziğe yeni
estetik açılımlar kazandırmaktı. Bu amaca ulaşmak için geleneksel Türk Sanat Müziği
çalgılarının karakteristik özellikleri ve olanaklarının sınırları, icracıların görüşleri de göz
önünde bulundurarak araştırıldı.

Bu makalede, tezim sırasında yaptığım detaylı araştırmaların sonuçlarını
kullanarak Türk müziği çalgılarının çağdaş müzikte kullanılmaları konusunu genel
hatlarıyla irdeleyeceğim. Konuya bu şekilde yaklaşınca makamsal müziği yalnızca Türk
müziği kapsamında ele alıyor, bu çalgıların halk müziklerinde ve popüler müziklerde
kullanımlarını çizdiğim çerçevenin dışında bırakmış oluyorum. Ancak söz konusu
bağlamı meydana getiren en temel kavramları sorgulayıp, irdelememden dolayı
daraltılmış alanda yapacağım değerlendirmelerin pek çok farklı alanda da açılımlar
yaratabileceğini düşünüyorum.

Batı dışı kültürlere ait çalgıların çağdaş müzikte kullanılması günümüzde giderek
önem kazanan bir konu haline gelmektedir. Bu durum ülkemizin müzik kurumlarını
ve müzik insanlarını en azından bir yorum yapmalarını gerektirecek bir konuma
getirmektedir. Bu bağlamda Türk müziğinde çalgıya özgü (idiomatic) yazı geleneğinin
var olmaması bir sorun olarak tanımlanabilir. Bu sorunun çözümüne yönelik öneriler
sunabilmek için, durumun besteciler ve icracılar açısından ayrı ayrı ele alınmasının
daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Ancak bu değerlendirmelerden önce
konuyla ilgili temel tanımlar hakkında açıklamaların yapılması, bu makale kapsamında
yer alacak irdelemelerin netlik kazanmasını sağlayacaktır.

Konuyla İlgili Temel Tanımlamalar

Bu makalenin başlığında yer alan ‘Türk Müziği Çalgıları’ tanımlaması iki farklı
şekilde ele alınmalıdır. Bu tanımlamada yer alan ‘Türk Müziği’ kavramı şu düşünceye
dayanmaktadır: Söz konusu çalgıların kökenleri Ortadoğu, Orta Asya, Akdeniz,
Balkanlar ve Kafkasya’da yer alan pek çok farklı kültür taraf ından binlerce yıl
içerisinde ortak bir biçimde şekillendirildiyse de, I.Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı
İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından kurulan ülkelerde bu çalgıların gelişimi
farklı şekillerde devam etmiştir. Türkiye sınırları içerisinde, Türk Müziği Devlet
Konservatuarları başta olmak üzere, sanat yapılan ve müzik eğitimi verilen kurumlarda
meydana gelen gelişmeler diğer ülkelerden farklı olmuştur. Bu sebeple buradaki Türk
müziği kavramı diğer kültürlerle olan ortak mirası reddetmek için değil bu tarihsel
gerçekliğe vurgu yapmak için kullanılmıştır.

‘Türk müziği çalgıları’ tanımlamasının ele alınacağı diğer bakış açısı ‘sanat

müziği’ kavramı ile ilintilidir. Yine bu çalgıların folklorik kökenlerini gözetmekle
birlikte bu çalgıların ‘halk müziği’ değil ‘sanat müziği’ çalgıları olduğu belirtilmektedir.
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‘Sanat müziği’ kavramı özellikle Fransız devrimi sonrasında Avrupa’da yaygınlaşmış bir
kavramdır. Siyasi ve ekonomik gücün aristokrasiden burjuvaziye geçtiği bu dönemde
sanat, eski rejimin dini değerlerinin karşısında adeta bir ‘yeni din’ olarak yüceltilmiştir
(Plantinga 1984:13). Bu bağlamda sanat müziğinin folklorik ve popüler müziklerden
kesin olarak ayrılması eğilimi yaygınlaşmıştır. Ancak günümüzün post modern
düşünce ikliminde bu ayırımlar kesinliğini kaybetmiş, oldukça belirsiz bir hal almıştır
(Bellingham 2007). Bu tartışmalara girmeden yapılacak, özellikle tarihe yönelik, en
nesnel açıklama sanat müziğini diğer müziklerden ayıran en önemli özelliğin patronaj
ilişkileri olduğudur. ‘Türk müziği’ çalgıları folklorik kökenlere sahip olsalar da,
imparatorlukların saraylarında varlıklarını ve gelişimlerini sürdürmüşler ve bu yönde
bir kimlik kazanmışlardır. Bu gelişim sürecinin özellikle Fransız devrimi sonrası Avrupa
çalgıları ile olan farklılıkları bu makalenin daha sonraki bölümlerinde ele alınacaktır.

Tanımlaması yapılması gereken bir diğer temel kavram da ‘çağdaş müzik’
tir. Yukarıda belirtildiği gibi sanatsal olanla popüler olanın arasındaki sınırların
belirsizleştiği günümüzde çağdaş müzikle neyin kastedildiği bir tartışma konusu olabilir.
Bu makalede ‘çağdaş müzik’ Avrupa Sanat Müziği’nde 19.yüzyılın ikinci yarısında
başlayıp, 20.yüzyılın ilk yarısında belirginleşen estetik ve yapısal dönüşümleri takip
eden anlayışa işaret edilmektedir (Morgan 1991: 1). ikinci Dünya Savaşı’nda yaşanan
büyük yıkımların ardından bu dönüşümler derin kırılma noktaları haline gelmiş (Ross
2007: 260-280), batının müzik anlayışı geri dönüşü olmayacak bir biçimde değişmiştir.

Özellikle yirminci yüzyılın sonlarına doğru ‘tını’ merkezli bakış açıları bu yeni
anlayışın önemli bir dayanağı haline gelmiştir. Merkeziyetçiliğin yıprandığı ve önemini
yitirdiği, onun yerini çoğulculuğun aldığı (Morgan 1991: 484) batı müziğinde, timsal
arayışların da etkisiyle batı dışı çalgıların kullanımı büyük öneme sahip bir konu haline
gelmiştir.

Ancak günümüzde Türk müziği çalgılarının çağdaş müzikte kullanımları
konusunda önemli sorunlar vardır. Bu sorunların temelinde besteciler ile Türk müziği
icracıları arasında bir ortak terminoloji bulunmaması yatmaktadır. Ortak terminoloji
eksikliğinin en önemli sebeplerinden birisi ise Türk müziğinde, batı müzik kültürünün
birincil yapı taşlarından olan, çalgıya özgü (idiomatic) düşüncenin var olmamasıdır.
Şimdi bu durumu besteciler ve icracılar açısından ayrı ayrı ele alalım.

Besteciler Açısından Sorunun İrdelenmesi

Tarihi ve felsefi bağlamda irdeleme

Türk müziği tarihinde çeşitli notasyon sistemleri belirli dönemlerde belirli müzik
adamları veya kurumlar taraf ından kullanılmış olsa da, geleneğin “öğretimi ve aktarımı
bütünüyle meşk denilen usule dayanırdı” (Behar 2006: 13). Eserlerin öğrencilere
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duyduklarını ezberleterek öğretildiği bu sistemde nota yazısı kullanılmazdı. Batıya özgü
nota yazımı ülkemizde yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde Darüşşafaka, Dar-ül Feyz-i
Musiki Cemiyeti, Darülelhan gibi kurumlarda meşk sisteminin yanı sıra kullanılmaya
başlanmış (Behar 1992: 73-75), 1976’da kurulan Türk Müziği Devlet Konservatuarı ile
kesin olarak kurumsallaşmıştır.

Ancak konservatuarda uygulanan eğitim sisteminde meşk usulünün izlerinin
silindiği, nota yazımı uygulamalarının tam olarak içselleştirildiği söylenemez. Cüneyd
Orhon taraf ından kullanılan cümle bağları, Mutlu Torun taraf ından belirtilen mızrap
vuruşları ve Ruhi Ayangil taraf ından kanun yazısı için önerilen fiske notasyonu gibi
istisnai durumlar dışında Türk müziğinde nota yazısı yalnızca ses dikliği ve ritmik ya-
pıları temsil etmek için kullanılır. Müziğin gürlük, artikülasyon, tını gibi diğer temel
parametreleri göz önüne alınmaz.

Bu bağlamdaki bir diğer önemli konu ise nota yazısında çalgılarla ilgili hiçbir
düzenlemenin yapılmamasıdır. Eserler tüm çalgılara hitap edecek şekilde en genel şek-
liyle yazılır. İcracılar kendi çalgıları ile ilgili hiçbir belirteç ve düzenleme olmayan nota

yazılarını kullanırlar.

Nota yazısı ile ilgili durumların Türk müziği sanatçıları taraf ından tam olarak
özümsenmemesinin sebepleri bu geleneğin tarihi-felsefi arka planında aranmalıdır. Eser-
lerinde Türk müziği çalgıları kullanmayı düşünen besteciler, gelenekten gelen temel
özellikleri iyi kavramak ve müzik üretiminde bu durumları göz önünde bulundurma-
lıdırlar. Bu türden bir yaklaşım sözü edilen ortak terminolojinin oluşmasına önemli
katkılarda bulunacaktır.

Batının günümüzde hakim olan kültürel ve siyasi değerleri Avrupa’da bin yıla
yakın bir süreçte feodalizme karşı verilen mücadele ile şekillenmiştir. Bu mücadelenin
kültürel dayanağı olarak Antik Yunan kültürü kabul edilmiştir. Bu sebepten ötürü feo-
dalizmin ve skolastik düşüncenin kesin olarak hakim olduğu dönemin, Antik Yunan’ın
klasik çağı ile bu çağın yeniden doğuşu olarak kabul edilen Rönesans’ın arasında kaldığı
düşünüldüğünden, bu döneme ‘orta çağ’ denilir (Yudkin 1989: 1). Rönesans’la başlayıp
aydınlanma devrimleri ile devam eden yüzyıllar boyunca Avrupa’da ortaçağa ait de-
ğerler şiddetle reddedilir. 19. yüzyılın en etkin filozoflarından birisi olan Hegel, 6. ve
17. yüzyıllar arasını büyük bir kayıp olarak görür (Pieper 2011). Gerçekten de, Antik
Yunan’m klasik döneminde meydana gelen gelişmeler insanlık tarihinin en önemli kırıl-
ma noktalarından birisini oluşturmuştur. Bu dönemde felsefe ve tragedya gibi kavram-
ların ortaya çıkmasıyla daha önceki dönemlerde özneyi mutlak nesnelliğin bir parçası
olarak gören anlayış yerine, mutlak nesnelliği sorgulayan ve onunla çatışan bir diyalek-
tik kuran kuramların temeli atılmıştır.

Aristokrasiye ve kiliseye karşı yeni bir dünya kurma amacında olan Avrupa
orta sınıf ı, 15.yüzyılın başından itibaren yeni ticaret yollarını keşfedip kapitalist sistemi
yapılandırmaya başlamıştır. Giderek artmakta olan gücünü destekleyecek kültürel para-
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dİgmaların oluşumu için Antik Yunan’da atılan bu seküler temeli sahiplenmiştir. Felsefe
ve edebiyatta ‘hümanizm’ adı altında oluşumunu sürdüren bu sahiplenmenin müzikteki
en önemli yansıması 17. yüzyılın hemen başında ortaya çıkan opera olmuştur. Opera
kesin olarak din dışı bir türdür ve Yunan tragedyalarının o döneme uyarlanmış halidir.
Bundan böyle güzelin mutlak olması düşüncesi son bulmuş ve kutsal olanın yerini öznel
ve insani olan almıştır (Todorov 2011:27).

Ancak çalgılar üzerinde meydana gelecek önemli değişiklikler aydınlanma ça-
ğında, özellikle 1789 Fransız devriminden sonra, olmuştur. Siyasi ve ekonomik gücün
kesin olarak aristokrasiden burjuvaziye devrolduğu bu dönemde, burjuvazi sahip ol-
duğu gücü derinleştirmenin ve kalıcı kılmanın yolunun, yeni ancak köklü bir kültürel
dönüşüm üretmek olduğunu düşünmektedir. Böylelikle ortaya çıkan kültürel paradig-
maların en önemlilerinden biri ‘konser’ kavramının ortaya çıkmasıdır (Taruskin 2010:
497-504). Artık müzik aristokratların ayrıcalıklı ortamlarından çıkıp, bilet parasını öde-
yebilen herkesin girebildiği büyük ölçekli konser salonlarına transfer olmuştur. Kurulan
bu yeni dünyada aristokrasinin patronajından kurtularak (Plantinga 1984:13) ‘özgürleş-
meye’ başlayan besteciye yeni bir çeşit kutsallık atfedilmiş; o da yükseltilmiş sahneden
kalabalıklara seslenebilmek için daha gür sesi olan ve teknik özellikleri son derece geliş-
miş çalgılara ihtiyaç duymuştur. Bunun sonucunda viola d’amore, viola da gamba, lav-
ta, flavta gibi çalgılar bu dönüşüme ayak uyduramadıklarından dolayı kullanılmamaya
başlanmış (Pauly 1988: 44-45); korno ile trompetin yanı sıra başta keman olmak üzere
(Boyden 2007), yaylı çalgılar ve bu çalgılarda kullanılan yaylar (Bachmann 2007) önemli
değişikliklere uğramış, klarnet gibi yeni çalgılar orkestraların vazgeçilmezleri haline gel-
meye başlamıştır (Pauly 1988: 44-45). Endüstri devriminin etkisiyle 19.yüzyılda yaşanan
hızlı teknolojik gelişimlere paralel olarak çalgılardaki değişim ve dönüşümler hızlanmış
(Burkholder 2006: 600-601), oda müziği ortamlarının yerine geçen orkestral anlayış gi-
derek köklenen burjuva kültürü içinde kendine sarsılmaz bir yer edinmiştir.

Aydınlanma ve onun getirdiği toplumsal dönüşümlerden uzak bir ortamda ya-
şantılarını sürdüren Türk müziği çalgıları, ‘konser’, ‘konser salonu’, ‘orkestra’ gibi kav-
ramlarla ancak yirminci yüzyılda yapılan denemeler sayesinde tanışır (Behar 1992: 120);
doğal olarak Batı çalgılarının yaşadığı sert dönüşüm sürecini yaşamazlar. Türk müziği
çalgıları, aydınlanmanın yarattığı bireyin medeniyet kurma arzusunun değil, “ne kadar
uğraşılırsa uğraşılsın, ele geçirilmesi mümkün olmayan, ele geçirildiği zaman da sanatın
konusu olmaktan çıkan mutlak güzelliğin” (Ayvazoğlu 1989: 89) peşinde olan öznenin
dünyasına aittir. Bu dünyada tragedya, dışavurum yoktur. Çalgılar bireyin heyecanları-
nı, tutkularını, kırgınlıklarını aktaracak gürlük değişimlerini, artikülasyonları icra ede-
cek biçimde tasarlanmamıştır. Amaç medeniyeti kurmak değil, bulmaktır. Her bir çalgı
teknolojik gelişmelerle koşut bir biçimde gelişmeler gösteren polifonik yapının bağım-
sız bir parçası değil, topluca ortaya çıkartılacak olan tekil bir melodik çizginin içinde
eriyip giden bir aracıdır.
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Sonuç olarak batı çalgılarından elde edilecek şiddetli gürlük dereceleri Türk
müziği çalgılarından beklenmemelidir. Ancak tüm bu değerlendirmeler söz konusu
çalgılarla ilgili ürkütücü bir önyargının oluşmasına sebep olabilir. Düşüncenin yerini
görüntünün aldığı çağımızda (Sartori 2004: 1-50), yukarıdaki tespitler bu çalgıların içi
boş imgelerle yaftalanıp neo-oryantalist fotoğraf karelerine hapsedilmelerine yol açma-
malıdır. Tarih boyunca edinilen özellikler onların yeni gelişimler içinde yer almasını
engellememelidir. Tam tersine belli bir sürecin dışında kalmış olmaları, günümüzde aynı
süreç sonucunda yaşanan çıkmazlara önemli açılımlar getirebilir.

Terminolojik Farklılıklar Açısından İrdeleme

Batı müziği eğitimi almış bir bestecinin Türk müziği terminolojisi ile karşılaştığı zaman
kavraması gereken en temel farklılıklardan birisi transpozisyon konusudur. Batı müziği
nota yazım sistemi referans alınırsa, Türk müziği yazıldığı yerin bir tam dörtlü aşağısın-
dan seslendirilir. Örneğin Türk müziği makamlarının ‘basit makam’ olarak adlandırılan
(Özkan 1998: 93-94) ana makamlarından birisi olan Rast makamının durak sesi (finalis)
Türk müziği nota yazım sisteminde G4 notasıyla yazılır ancak bu nota batı müziğinin
D4 notasına karşılık gelmektedir. Ancak günümüzde özellikle konservatuar eğitimi al-
mış olan Türk müziği icracıları, batı müziği notasyon sisteminde yazılmış eserleri trans-
pozisyona ihtiyaç duymadan seslendirebilmektedirler.

Terminoloji konusunda bestecilerin en fazla güçlük çekebilecekleri konu ses sis-
temleri arasındaki farklılıklardır. Bilindiği gibi Türk müziği ses sitemi, Batı müziğinin
günümüzde standart kabul ettiği eşit temperaman sisteminin dışında kalan mikrotonal
sesler içermektedir. Ancak mevcut olan herhangi bir ses sitemi farklı bir ses sitemine
göre mikrotonal sesler içerir. Örneğin eşit temperaman sisteminin, Avrupa’da ortaçağ-
da kullanılan Pisagor temperaman sisteminin dışında kalan mikrotonal sesler içerdiği
düşünülebilir. Önemli olan referans noktasının belirlenmesidir. Günümüzde Türk mü-
ziğinde halen geçerliliğini koruyan Arel-Ezgi sistemi referans noktasını Türk müziği
olarak belirlemiş ancak kullandıkları ses dikliği belirteçlerini batı müziği nota sistemin-
den almışlardır. Bu durum önemli çelişkilere ve kafa karışıklıklarına yol açabilir. Bu
karışıklıkların en belirgin olanı diyez belirtecinin kullanımı ile ilgilidir.

Arel-Ezgi sistemi eşit temperaman sisteminde bulunmayan, Türk müziğine
özgü, aralıkları nota yazımında gösterebilmek için eşit temperamanı temsil eden nota

yazımında bulunmayan işaretlerin yanı sıra bu sistemle özdeşleşmiş olan diyez ve bemol
işaretleri de kullanır. Örneğin Arel-Ezgİ sisteminde Türk müziğine özgü 4 komalık ba-
kiye aralığını (Özkan 1998: 39) nota yazısında belirtmek için, batı nota sisteminin bildik
diyez işareti kullanılır. Günümüzde evrensel olarak kabul edilmiş çok başka bir anlama
sahip bu işaretin bu şekilde kullanılması Batı müziği eğitimi almış müzisyenler için kafa
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karışıklığına yol açar. Bu çelişkiyi daha iyi anlayabilmek için Rast makam dizisini (Öz-
kan 1998: 115) inceleyelim. Şekil l’de dizinin içinde yer alan aralıklar koma değerleri ile
gösterilmiş, komanın kısaltması olarak da K harfi kullanılmıştır.

^Hn
t) 9K

te
9K5K 9K8K 8K 5K

Şekil 1

Burada da görüldüğü üzere Arel-Ezgi sistemi aynı makam içerisinde yer alan 5
komalık si-do aralığı için eşit temperaman sisteminde yer almayan bir belirteç kullanmış
ancak yine 5 komalık aralığa sahip fa diyez-sol aralığı için eşit tamperaman sisteminde
kullanılan ve bambaşka bir anlama gelen diyez işareti kullanmıştır.

Bu bağlamda dikkatli olunması gereken bir diğer nokta da, Arel-Ezgi sisteminin
kullandığı eşit temperaman nota sistemininde yer almayan belirteçlerin, çağdaş müzik
bestecileri taraf ından farklı mikrotonal anlamlarda kullanılmasıdır. Örneğin yukarıdaki
şekilde gösterilen Rast makam dizisinde kullanılan ters bemol işareti pek çok yirminci
yüzyıl bestecisi taraf ından çeyrek ton işareti olarak kullanılmaktadır (Read 1990:
13-23). Ancak mikrotonal belirteçlerin kullanımında batıda da kesin bir standart
bulunmadığından bu durum diyez işaretinin yarattığı kadar büyük karışıklıklara yol
açmaz.

Besteciler Türk müziği çalgılarına eser yazarken hangi ses sistemini referans
aldıklarını ve hangi işareti hangi amaçla kullandıklarını belirtmelidirler.

İcracılar Açısından Sorunun İrdelenmesi

Çağdaş müzik bestecileri ve geleneksel Türk müziği icracıları arasındaki ortak
terminolojinin oluşumu ile ilgili icracılar açısından temel sorunsal, icracıların batı müziği
nota sistemini oluşturan parametrelere hakim olmamasıdır. Türk müziği nota yazım
sistemi ses diklikleri ve nota süreleri üzerine yoğunlaşır, diğer parametreleri yukarıda
açıklanan sebepler yüzünden göz ardı eder.

Ancak Türk müziği nota yazım sisteminin üzerinde yoğunlaştığını söylediğimiz
nota süreleri yani ritmik yapılar konusunda da batı müziği ile önemli algı farklılıkları
bulunmaktadır. Türk müziğinin ritmik yapısı usullerden oluşur. Günümüzde kullanılan
nota sistemi her ne kadar batının tartım ve ritim anlayışlarını kullansa da, icracıların
algılamasının temelinde usul yatar.
Kioo
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Usuller, eser boyunca hiç değişmeden tekrarlanılarak kullanılan ritmik
cümlelerdir. Batı müziğinde ise belirli tartım kalıpları içerisinde ölçüsel nüvelerin

bir biçimde çeşitlenmesi söz konusudur. Bu yüzden yalnızca geleneksel eğitimsınırsız
almış Türk müziği icracıları bildikleri usul kalıplarının dışına çıkan ritmik yapıları icra
etmek konusunda tecrübeli değildirler.

Aynı şekilde nota yazısında belirtilen gürlük değişimleri, artikülasyonlar, cümle
bağları, tını değişimleri ve çalgıya özel çalım tekniklerinin icrası da bu sanatçıların
eğitimlerinin bir parçası değildir ve bu yüzden bu konulara yabancıdırlar.

Şekil 2’de ud için bestelediğim ‘Hat’ isimli parçadan bir bölüm görülmektedir.
Bu pasaj bir Türk müziği çalgısı için yazılmış çalgıya özgü (idiomatic) yazının nasıl
olabileceğine dair bir örnek oluşturur.

Hat
w Onur Türkmen

(2008)
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Şekil 2

Türk Müziği çalgıları için oluşturulacak çalgıya özgü (idiomatic) yazı yöntemleri,
Türk müziği geleneğinde var olan tekniklerin nota yazım önerilerini de kapsamalıdır.
Şekil 3’te bir kanun tekniği olan fiskenin nota yazısı üzerinde gösterildiği bir örnek yer
almaktadır.

10İJ
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Şekil 3

Türk müziği icracılarının çağdaş müzik uygulamaları konusunda tecrübesiz
oldukları bir diğer konu aynı anda farklı müzikal çizgiler içeren partilerin
seslendirilmesidir. Şekil 4’te Türk müziği çalgılarından oluşmuş bir topluluk için
yazılmış ve aynı anda farklı partilerin yer aldığı bir pasaj örneklenmiştir

Hat Quartet H
Onar Türkmen

(2005)
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Şekil 4

Öneriler

Çağdaş müzik bestecileri ve Türk müziği icracıları taraf ından oluşturulacak bir ortak
terminoloji, sağlam temelleri olan etkileşimlerin gerçekleşmesi için gereklidir. Bu
etkileşimler sonucunda günümüz sanatına, önemli zenginlikler katacak ve geleceğe dair
açılımlarda bulunacak kazanımlar sağlanacaktır.

Bu durumun sağlanması için öncelikle çağdaş çalgı tekniklerinin, nota yazım
yöntemlerinin ve toplu icra uygulamaları Türk müziği konservatuarları müfredatlarında
yer almalıdır. Ancak yaptığım bu önerinin yalnızca çağdaş müziğe yönelik çalışmalarla
ilişkili olduğunu ve geleneksel Türk müziği eğitimi ile karıştırılmaması gerektiğini
düşündüğümü kesin olarak belirtmeliyim. Konservatuarların çatısı altında çağdaş müzik
eğitimi ve geleneksel eğitim birbirinden bağımsız ancak birbirlerine paralel ve etkileşim
içerisinde yürütülebilir.

Bir diğer önemli nokta da icracı ve bestecilerin çağdaş müzik alanında etkinlikler
yapmak üzere teşvik edilmeleridir. Bestecilere siparişler verilmeli, yeni topluluklar
kurulmalı, dünyadaki çağdaş müzik toplulukları ile iletişime geçilmelidir.
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