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MÜZİK - BİLİM DERGİSİ

Müzikbiliminde Geniş Ufuklara Doğru

MSGSÜ Müzikoloji Bölümü’nün müzikbilimi ve ilgili alanlardaki nitelikli ça-
lışmalara katkı sağlamak için yayınlanmaya başladığı Müzik-Bilim Dergisi, 
elinizdeki Bahar Sayısı’yla ikinci yılını dolduruyor. Müzikbilimi alanına geniş 
bir perspektifte bakmayı hedefleyen dergimiz, farklı disiplinlere uzanan bakış 
açısıyla dördüncü sayısına ulaşıyor. Geçtiğimiz iki yıl içinde dergi aracılığıyla 
geliştirilen akademik kurumlar ve bireyler arası işbirlikleri bizlere Türkiye’de 
böylesi yayın organlarına ve etkinliklerine ne denli ihtiyaç duyulduğunu bir kez 
daha gösterdi. Edindiğimiz deneyimlerle Müzik-Bilim Dergisi olarak gelecek sa-
yılarımızda hem bu ihtiyaca karşılık verebilmeyi, hem de bu karşılığın nitelik 
çıtasını her sayımızda daha fazla yükseltmeyi umuyoruz. 

2014 yılının Bahar Sayısı, müzikbiliminin genişleyen kapsamı içinde farklı ko-
nulara odaklanan, müzik tarihinden müzik teorisine ve kültürel çalışmalara 
uzanan bir çerçevede müzikbilimi alanına çeşitli perspektiflerden yaklaşan ya-
zılar sunuyor.

Erdem Çöloğlu tarafından kaleme alınan “Postmodernizm ve Alıntılama: 
Schnittke’nin 3. Yaylı Dördül’ü başlıklı yazıda, müzikte postmodernist yaklaşı-
mın göstergeleri, alıntılama fikriyle sorgulanıyor. Çöloğlu, alıntılamayı postmo-
dern uygulamalar bağlamında ele alıyor ve Schnittke’nin 3. Yaylı Dördül’ündeki
alıntıları yapıta kimliğini veren temel öğeler olarak analiz ediyor. 

Elif Damla Yavuz’un “Göç Literatürünün Kavramsal Araçları ve Almanya’da-
ki Türkiye Kökenliler Üzerine Çalışmalar” başlıklı makalesi, göç ve göçmene 
odaklanan çalışmaların kullandığı yaklaşım ve kavramlar ile müzik ve müzik 
üretimine odaklanan çalışmalar arasındaki ilişkiyi sorguluyor ve bu ilişkinin 
sunduğu olanak ve sınırları ortaya koymayı amaçlıyor. 

2014 yılının Bahar Sayısı’ndan başlayarak dergimizde İngilizce makalelere de 
yer vererek Türkiye’deki müzikbilimi çalışmalarıyla uluslararası çalışmalar ara-
sındaki ilişkiyi ve etkileşimi kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayımızda iki 
İngilizce makale yer alıyor. 

Egemen Kesikli’nin kaleme aldığı “Makam as a Form-Constructing Device: 
Manav’s Güvercinler” başlıklı yazı, Özkan Manav’ın çağdaş besteleme teknik-
lerini ele alarak, doku, armonik yapı ve modüle olan nota-setleri gibi anali-
tik konulara odaklanarak, makamsal aralık ilişkilerini ve gruplamaları eserin 
analizinde birincil etmenler olarak ele alıyor ve bu doğrultuda bir çözümleme 
sunuyor.

Editoryal / Editorial
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Kıvılcım Yıldız Şenürkmez’in “The Reinvention of 13th-Century Motet in the 20th 
Century” başlıklı yazısı da 20. yüzyıldaki Ortaçağ müziği incelemelerine odak-
lanarak özellikle 13. yüzyıl moteti üzerine 20. yüzyılda yapılan çalışmaların ana-
litik yaklaşımlarını ele alıyor; bu yaklaşımların motetin kökeni, yapısı ve icrası 
ile ilgili varsayımlarla ilişkisini irdeliyor.

Müzikbilimi alanında araştırma, inceleme ve derleme yazılarına yer veren der-
gimizin alanında uzmanlaşmış hakem kadrosuyla titizlikle seçilen yazılardan 
oluşması ve sürekliliği esas alarak ilerleyen yıllarda da yayın hayatına devam 
edebilmesini ümit ediyoruz. Öncelikle ilk yayından itibaren özverili çalışmala-
rıyla bizleri teşvik eden Prof. Gülper Refiğ’e, dergimizin yayınlanmasını sağla-
yan MSGSÜ Yayın ve Basın Birimi’ne, bu sayının hakemlerine, editörlerimize, 
derginin oluşturulmasına katkı sağlayan yayın kurulu üyelerimize ve yazarları-
mıza içtenlikle teşekkür ederiz.

2014 yılının Sonbahar Sayısı’nda müzikbiliminin yeni ufuklarında görüşmek 
üzere.
           

 Müzik-Bilim Dergisi Yayın Kurulu

Towards Broad Horizons in Musicology

Aimed at supporting the works in musicology and related fields with an aca-
demic environment of premium quality, The Journal of Musicology by MSGSU 
Musicology Department celebrates its having left behind two years since its 
debut along with this Spring Volume in your hand. Our journal, out for looking 
into the field of musicology with a broad perspective, has reached its fourth 
volume with a line of vision extending across various disciplines. The interper-
sonal and interinstitutional cooperations made possible by our journal within 
the past two years have once again manifested in how a crying need we are 
for media organs and activities as such.  As the Journal of Musicology and by 
means of this experience, we expect to be more able to meet this need and set 
a higher standard in every volume of ours.

2014 Spring Volume offers articles focusing on different subjects in the expan-
ding scope of musicology, approaching the field of musicology from different 
perspectives within a frame ranging from music history to music theory, and 
cultural studies.

In the article penned by Erdem Çöloğlu, “Postmodernism and the Quotation: 
Schnittke’s 3rd String Quartet” the indicators of postmodernist approach in 
music are questioned under the concept of quotation. The quotations consti-
tuting. the main components to identify Alfred Schnittke’s 3rd String Quartet 
are analyzed within an interdisciplinary frame starting off the concept of post-
modernism.
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The article under the title “Conceptual Tools of Migration Literature and 
Studies on People from Turkey in Germany” by Elif Damla Yavuz investigates 
the correlation between the attitudes and concepts in the studies focusing on 
migration and migrant, and those focusing on music and musical production, 
thereby aiming at setting forth the possibilities and limitations presented by 
this correlation.

Starting from 2014 Spring Volume, including two articles in English, we intend 
to reinforce the connection and interactivity between the intranational and 
international musicology studies by featuring articles in English as well.

“Makam as a Form-Constructing Device: Manav’s Güvercinler” by Egemen 
Kesikli considers modal tone relations and groupings to be the primary factors 
in analysis, and offers analyses accordingly while examining the contemporary 
composition techniques of Özkan Manav by concentrating on such analytical 
aspects as texture, harmonic structure, and modulated note sets.

On the other hand, “The Reinvention of 13th-Century Motet in the 20th Century” 
by Kıvılcım Yıldız Şenürkmez scrutinizes the analytical approaches towards 
13th-century motet in 20th century by focusing especially on analyses of Me-
dieval Music in 20th Century, and elaborates on the relation of these appro-
aches with the hypotheses regarding the origin, structure, and performance 
of Motet.

Striving after sustainability, we are full of hope for our journal, including re-
search, analysis, and collection studies in musicology, to be in full flow in the 
years to come with articles meticulously selected by its expert team of referees. 

We would like to express our gratitude to Prof. Gülper Refiğ, who has always 
been encouraging us by her selfless efforts since the first volume, to MSFAU 
Publication and Press Unit, without whom this journal wouldn’t exist, to our 
referees, editors, writers and editorial board members, who have made invalu-
able contributions to this volume.

See you in 2014 Fall Volume, on the new horizons of musicology.

The Journal of Musicology Editorial Board





11

Özet

Alfred Schnittke’nin 3. Yaylı Dördül’ü postmodernist yaklaşımın üslup çoğullu-
ğu, tonalitenin belirgin kullanımı, biçimin izlenebilirliği ve alıntılama gibi bir-
çok niteliğini kapsamlı bir şekilde barındırır.  Özellikle alıntılama fikri yapıtta 
önemli yer tutar. Müzik tarihinin farklı dönemlerinden seçilmiş alıntıların yapı-
tın bütününe yayılmış olması, alıntının işlevi ve kimliğini tartışmaya açar. Alın-
tıların ve üslup çoğulluğunun kaçınılmaz bir sonucu olan çelişki ve bundan 
doğan süreksizlik, alıntılama fikriyle birlikte yapıtın temel eksenini oluşturur. 
Bu çalışma öncelikli olarak, bu ekseni ve yapıtın başında yabancı öğeler ola-
rak beliren alıntıların yapıt tamamlandığında yapıta kimliğini kazandıran temel 
öğelere dönüşmesi sürecini incelemek amacındadır. 

Anahtar Kelimeler: Alfred Schnittke, postmodernizm, alıntılama, çelişki, sü-
reksizlik. 

Abstract

Alfred Schnittke’s 3rd String Quartet contains many features of postmodernist 
approach, such as stylistic plurality, prominent use of tonality, openness in 
formal design and the quotation. Especially the idea of quotation has a sig-
nificant place in the work. Being scattered into the whole piece, the quotes 
selected from various periods of music history, create a discussion about their 
identity and function. Along with the quotation, the contradiction, which is an 
obvious consequence of quotation and stylistic pluralism, and discontinuity 
arising from the contradiction are also central concepts of the work. This study 
primarily aims to analyse these concepts and the transformational process of 
quotes, which are alien at the beginning, then turn the essential elements of 
the work. 

Keywords: Alfred Schnittke, postmodernism, quotation, contradiction, dis-
continuity.

 

Postmodernizm ve Alıntılama: 
Schnittke’nin 3. Yaylı Dördül’ü
Postmodernism and the Quotation: 
Schnittke’s 3rd String Quartet

M. Erdem ÇÖLOĞLU*

3. Yaylı Dördül, 
yabancılık 
olgusunun 
karmaşık bir 
şekilde kurulması 
ve müziğin akışı 
içinde yavaşça 
silinmesi üzerine 
temellenir. 
Yapıtın serilim 
süreci bu 
silinmenin 
süreciyle örtüşür.

 
* MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Araş-
tırma Görevlisi
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1983 tarihli 3. Yaylı Dördül’ü1, Alfred Schnittke’nin müzik dilinde geleneğin yeri ve bes-
tecinin postmodernist tavrı hakkında zengin veriler taşır. Postmodernist üslubun te-
mel olguları olan çoğulluk2, eklektizm3, izlenebilirlik, süreksizlik ve alıntılama4 hem 
partisyon üzerinde hem de yapıtın deneyimlenme sürecinde açıkça belirlenebilir. Ya-
pıtın özgün kimliği, öncelikli olarak, ilk bölümün başında duyurulan üç alıntıdan5 ve 
bunların işlenişinden doğar: İlk alıntı Orlando di Lasso’nun Stabat Mater adlı yapıtın-
dan bir kadans motifidir (bkz. Örnek 1a). Bunu Beethoven’ın op. 133 eser sayılı Büyük 
Füg’ünün kromatik konusu izler (bkz. Örnek 1b). Son alıntı ise, Şostakoviç’in birçok 
yapıtında kullandığı, Re – Mi bemol – Do – Si perdelerinden oluşan imza figürüdür6 
(bkz. Örnek 1b).

Farklı dönemlerden seçilmiş bu alıntıların ele alınış şekli ve diğer öğelerle kurduğu iliş-
kiler yapıtın biçimi ve estetik etkisinin oluşmasında belirleyicidir. Yapıtta özgün öğeler 
ile alıntılanmış öğelerin birleştirmesini, Maria Bergamo “bestecinin, kendi müzik di-
linden yararlanmak üzere geleneğe kişisel bir bakışı” şeklinde yorumlar.7 Üç alıntının 
farklı dönemlerden seçilmiş olması yapıta özel bir tarihsel durum kazandırır. Bunun 
yanı sıra, yapıtta farklı tekniklerin ve ses ortamlarının art arda kullanılması, postmo-
dernist üslubun çoğulcu yönünü belirgin biçimde yansıtır. Bu çoğulluk, kaçınılmaz 
olarak birbiriyle bağdaşmayan öğeler arasında çeşitli düzeylerde çelişkiler yaratır.8 Çe-
lişki ve bundan doğan süreksizlik9 yapıtın merkezinde yer alan temel unsurlardır. 

* MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Araştırma Gö-
revlisi
1 Mannheim Gesellschaft für Neue Musik’in siparişi üzerine bestelenmiştir. Yapıtın ilk 
icrası 1984 yılının mayıs ayında, Kunsthalle in Mannheim’da, Budapeşte Eder Yaylı Dörtlüsü 
tarafından gerçekleştirilmiştir.
2 Mehmet Küçük, Bauman’ın postmodernist kültürün çoğulluğuna dair tespitlerini şu 
sözlerle aktarır: “Postmodern kültür bir aşırılık kültürüdür. Temel niteliği anlam bolluğu, 
otoritelerin reddedilmesinin yol açtığı bir standart kıtlığı ve dolayısıyla çoğulluğun, çokkatlılığın 
alkışlanmasıdır.” bkz. Mehmet KÜÇÜK, “Entelektüellerin Tehlikeli Oyuncağı: Postmodern”, 
Modernite versus Postmodernite, 77.
3 Postmodernizmin eklektik yönü bir ölçüde modernizmle ve tarihle hesaplaşmasından doğar, 
Ali Akay Postmodernizmin ABC’si adlı kitabında bu durumu şöyle tanımlar: “Modern öncü sanat 
hareketlerinin sınırında öncü kavramının sorgulanmasıyla birlikte daha eklektik bir bakış yerleşmeye 
başladı (...) ileriye doğru giden bir tarih anlayışının yerini daha seçmeci ve eskilerin yeni olanla 
tekrar gündeme gelebildiği bir yaklaşımın olması postmodern düşünce olarak 1970’li yılların içinde 
ele alındı.” (s. 13). Ayrıca bkz. Andreas HUYSSEN, “Postmodernin Haritasını Yapmak”, 233-239.
4 Her zaman açıkça bir alıntılama olmasa da, postmodern sanat yapıtlarında başka yapıtlara gön-
dermeler sıkça gözlenebilir. “1990’lı yıllarda postmodern sanat, güncel sanat olarak daha önce 
varolan formlardan, eserlerden ve kullanımlardan yola çıkarak çalışmaya başlamıştır. Gitgide daha 
çok sanatçı varolan eserlere göndermelerle, onlarla ilişkiye girerek çalışmalar gerçekleştiriyor.” 
bkz. (3) AKAY, 22. Ayrıca bkz. Mike FEATHERSTONE, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, 30; 
Donald KUSPIT, Sanatın Sonu, 83-88.
5 Bicknell müzikte alıntılamayı şöyle tanımlar: “Müzikal alıntı, bir kompozisyon içine başka bir 
müzik yapıtının kasıtlı davetidir.” [A musical quotation is a deliberate evocation within a composition 
of a different musical work.],  Jeanette BICKNELL, “The Problem of Musical Quotation: A Phenom-
enological Approach”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 185.
6 Bu imza bestecinin 8. Yaylı Dördül’ünde, 1. Keman Konçertosu’nda ve 1. Viyolonsel Konçertosu’nda 
da yer bulur.
7 Mario BERGAMO, “Alfred Schnittke, 3. Streichquartett”, III.
8 Ramaut-Chevassus postmodernist çoğulluk ve oluşan bağdaşmazlık hakkında şu yorumu ya-
par: “Postmodernizm birbirine uymayan öğeler arasında bir ‘diyalog’ amaçlar.”, Béatrice RAMA-
UT-CHEVASSUS, Müzikte Postmodernlik, 42.
9 Süreksizliğin postmodern üsluptaki yerini Jonathan D. Kramer şöyle açıklar: “Günümüzün kimi 
postmodern müzikleri, yapısal birlik şartlarından kurtulmuş olarak dinleyicisine karşıtlığın, çeşit-
liliğin, tutarlılığın ve birliğin ötesine geçen olağandışı süreksizlikler sunar (...) Herhangi bir dö-
nemin müzikal stiline göndermeler, beklenmedik biçimde fütursuzca [müziğe] katılabilir” [Freed 
from the dictates of structural unity, some of today’s postmodern music offers its listeners extraordinary 
discontinuities that go beyond contrast, variety, consistency, and unity (...) References to musical styles 
of any era or any culture can intrude, possibly unexpectedly.], Jonathan D. KRAMER, “The Nature and 
Origins of Musical Postmodernism”, Postmodern Music, Postmodern Thought, 15. Yazar yazının 
devamında Gergen’in “sosyal doymuşluk” [social saturation] olgusuna da atıf yaparak bu duru-
mun günümüz sosyal yaşamıyla yakından ilişkili olduğunu belirtir (A.g.e., 19-21). 
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POSTMODERNİZM VE ALINTILAMA: SCHNİTTKE’NIN 3. YAYLI DÖRDÜL’Ü M. ERDEM ÇÖLOĞLU  

Alıntıların, farklı şekillerde sıkça tekrarlanarak yapıtın büyük kısmına yayılmış 
olması, yapıtın bir kolaj olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusu-
nu akla getirir. Béatrice Ramaut-Chevassus Müzikte Postmodernlik adlı kitabın-
da alıntılama ile kolaj arasında şu ayrımı belirler: 

Alıntı belleğimizi harekete geçirmektir; bu yol da postmodernliğin en belirgin 
özelliğidir; onu gözlemenin bir yoludur (…) [alıntı] bulunduğu yapıtın bir teması 
gibi olmamalıdır, aksi halde yabancı bütünlüğünü tamamen yitirir. (...) Alıntı 
bir müziksel çift anlamlılıktır: Duyulduğu kısa süreye karşın daha geniş bir yer 
kaplar. Bununla birlikte bulunduğu metinden kesinlikle apayrıdır (...) Katıldığı 
ortama yabancıdır.10 
Kolaj alıntının daha bir genişçesi olarak kullanılır, bir bakıma yazıl[m]ışı yeniden 
yazmak gibidir; ne ki, esas müzikle alıntılanan müzik arasındaki uyuşmazlık 
artık söz konusu olamaz.11 

Alıntıların 3. Yaylı Dördül’ün başında, henüz yapıtın özgün ses dünyası hak-
kında fikir sahibi olmadığımız bir noktada sunulması nedeniyle Ramaut-
Chevassus’ün bahsettiği yabancılık ancak ilkesel düzeyde, alıntıların alıntı 
kimliklerini açıkça göstermesinden doğar. Yapıtta ilk yabancılık özgün olanla 
alıntı arasında değil, iki alıntının birbiriyle ilişkisinde oluşur. Alıntının özgün 
olanla ilk karşılaşmasında ise yabancılık özgün olanın aleyhine gelişir: Art arda 
sıralanmış alıntıların ardından beliren ilk özgün öğe, şimdiye kadar süren alın-
tılamalı akışın dışında kalarak en ayrık öğeye dönüşüverir. Bu noktada alıntılar 
Ramaut-Chevassus’ün tanımladığı yabancı kimliğinden uzaklaşır. 

Ancak diğer taraftan 3. Yaylı Dördül’ü bir kolaj olarak tanımlamak da çeşitli so-
runlar içerir. Ramaut-Chevassus’ün tanımıyla, kolaj salt alıntılardan oluşmuş 
bir yapıtı tanımlar. 3. Yaylı Dördül bu şekilde tasarlanmamıştır: Her ne kadar 
alıntılar yapıt içinde sıkça kullanılmış olsa da, özgün öğelerin çokluğu ve alın-
tıların kendi kimliklerini kimi zaman koruyup, kimi zaman bu kimlikten uzakla-
şarak tekrarlanması kolaj tanımını bir ölçüde tartışmalı kılar.12  

Yapıt, Ramaut-Chevassus’ün alıntı ile kolaj arasındaki farkı tanımlarken altını 
çizdiği “uyuşmazlık/yabancılık” olgusunu barındırır. Ancak yabancılık ilişkisi 
yazarın tanımladığından daha karmaşıktır. 3. Yaylı Dördül alıntı olanla olma-
yanın açıkça tanımlanabilir olduğu bir yapıta oranla, çok daha karmaşık bir 
yabancılık ağı içerir. Öğelerin birçoğunun birbirine yabancı olduğu çoğulcu bir 
ortamda yabancılık/uyuşmazlık kavramı, karşıtının eksikliğiyle kaybolur. Bu 
kayboluş, yukarıda değindiğimiz çelişki ve süreksizlik gibi olgularla birlikte, 
yapıtın estetik zeminini kurar. 

10 Bkz. (8), RAMAUT-CHEVASSUS, 41-42.
11 A.g.e., 46.
12 Alıntı bir taraftan  postmodernizmin plastik sanatlardaki önemli gereçlerinden biri 
olan ready-made öğeleri çağrıştırır.  “...1980 sonrası ve özellikle 1990’ların sanatı za-
naat değil daha çok postprodüksiyon ve ready-made üzerine odaklanmıştır. Elle yap-
maktan çok yaptırmak, hazır malzemeyi dönüştürmek veya direkt olarak kullanmak 
öne çıkmaktadır.”, bkz., (3) AKAY, 20. Ready-made, yapıtta iki düzeyde aranabilir, bir 
taraftan alıntılar birer ready-made’tir, diğer taraftan kanon, kadans figürleri, tonalite 
gibi yordamlar kendileri birer ready-made olmasa da, ready-made üreten yöntemler 
olarak, bu çoğulcu ortamda buna benzer bir kimlik kazanırlar.
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Bu tespit yapıtı bir kolaj olarak tanımlamaya yakın gözükse de, yabancılığın 
oluşmaması ile kaybolması arasındaki önemli fark kolaj tanımını yeniden tar-
tışmalı kılar: Kolajda öğelerin kendi kimliklerinde ısrar etmesinin sonucu ola-
rak yabancılık hiç oluşmaz. 3. Yaylı Dördül ise yabancılık olgusunun karmaşık 
bir şekilde kurulması ve müziğin akışı içinde yavaşça silinmesi üzerine temel-
lenir. Yapıtın serilim süreci bu silinmenin süreciyle örtüşür. 

Bu çalışma, bu kayboluş çerçevesinde alıntıların kimlik değiştirme sürecini ve 
üslup çoğulluğundan doğan çelişkilerin yarattığı süreksizliği araştırmak ama-
cındadır. Çalışmada ayrıca yapıtın tasarımına ve bu tasarımın estetik sonuçla-
rının postmodernist üslupla ilişkisine de kısaca değinilecektir. 

İzleyen ilk kısımda bu amaçlara yönelik olarak yapılmış bir analiz yer almak-
tadır. Analiz kısmında yapıtın ilk bölümü bütünüyle analiz edilmiş ve yapılan 
tespitler yapıtın ikinci ve üçüncü bölümlerinden seçilmiş örneklerle desteklen-
miştir. Bu bölümde bütüncül bir motifsel/armonik analizin hedeflenmediğini, 
amacın öncelikli olarak postmodernist çerçevede müzikal alıntılamanın araş-
tırılması olduğunu bir kez daha belirtelim.13 Yazının son kısmı, analiz sürecin-
de ulaşılan tespitlerden hareketle, yapıtın merkezinde yer alan temel olguların 
belirlendiği ve postmodernist üslup çerçevesinde değerlendirildiği bir sonuç 
bölümüdür. 

Yapıtın Analizi

İlk bölüm di Lasso’nun kadans motifiyle açılır (ölçü 1-4), bunu Büyük Füg’ün 
konusu izler (ölçü 5-7); süreç Şostakoviç imzasıyla tamamlanır (ölçü 7-8). Bu 
şekilde tasarlanmış giriş dinleyicide bir şok etkisi  yaratır14 (bkz. Örnek 1).  

a) di Lasso alıntısı (ölçü 1-4)

 

13 Ancak ekleyelim, alıntılama olgusu incelememizde tümüyle müzikal bağlamla 
sınırlı olarak ele alınacaktır; çalışmamızın bu olgunun postmodern sanattaki konu-
mu, düşünsel kökenlerini araştırmak ya da sosyolojik/kültürel çıkarımlar yapmak gibi 
bir amacı yoktur. 
14 Yapıtın hemen başında yer alan bu etki bestecinin başka yapıtlarında da sıkça gö-
rülür. Sözgelimi, 3. Keman Konçertosu’nun ilk bölümü tonal, Alman üslubunda bir te-
mayla başlar, ancak birkaç saniye sonra, solo kemanın girişini takip eden forte salkım 
akorun yarattığı yıkım ve dehşet bu atmosferi tümüyle siler. 
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b) Beethoven ve Şostakoviç alıntıları (ölçü 5-8)

Örnek 1: Birinci bölüm, ölçü 1-8, di Lasso (a), Beethoven ve Şostakoviç (b) alıntıları

Yapıtın daha ilk anlarında yabancılık olgusu tartışmaya açılmıştır. İlk duyulan 
motifin Schnittke’ye ait olmadığı açıktır ama henüz bu motifin yabancı olabi-
leceği bir ses ortamı oluşmamıştır. Yabancılık durumu, başlaması umulan bir 
ortamın sanal varlığına karşı oluşmuştur. İkinci ve üçünü alıntılar duyulunca, 
üç öğe arasında bir bağdaşmazlık oluşur, bu noktaya kadar oluşan yapı bir tür 
kolajdır.  

Alıntıların yapıtın hemen başında sunumu, bu öğelerin kavranmasını kolaylaş-
tırır, yapıt boyunca “izlenebilir” kılar ve bu alıntılara (ya da alıntılama fikrine) 
yapıyı şekillendirecek bir tür “temel motif” potansiyeli yükler. Bir bakıma kla-
sik üslubu çağrıştırır biçimde, yapıtın başında dinleyiciye yapıtın temel öğele-
ri sunulmuştur. Ancak sunulan temel öğeler klasik/romantik üslubun estetik 
değerleriyle çelişir: Sunulan, öğelerin kendisinden çok, bunların ilişkilerinde 
oluşan bağdaşmazlık ve süreksizlik fikridir. Besteci alıntılamayı, çelişkiyi, bağ-
daşmazlığı ve bunlardan doğan süreksizliği yapıtın en başında sunarak dinle-
yiciyi postmodern bir deneyime davet eder.

9. ölçüde Lasso motifi tekrarlanır. Bunu, yapıtın alıntı olmayan ilk özgün fikri 
izler. Ancak altı ölçülük bu cümle, önceki üç alıntının önerdiği bağlamsızlığın 
bir sonucu olarak, spekülatif bir yorumla, bir “Schnittke alıntısı”na dönüşür.15 
Bu cümle, yapıt içinde sıkça kullanılacak A4 (Artmış 4’lü), T4 (Tam 4’lü) ve 
bunun çevrimi olan T5 aralıklarını özellikle vurgular. Cümlenin son motifi (ölçü 
15-16) birinci bölüm içinde sıkça tekrarlanır. İkinci bölümde ise bu motiften 
iki farklı tema türetilir. Böylece bu motif diğer alıntılarla birlikte yapı kurucu 
bir işlev kazanır. Alıntı olan diğer öğelerin incelememiz boyunca bestecilerinin 
adıyla anılmasından hareketle, bu motifi de çalışma boyunca “Schnittke moti-
fi” olarak tanımlayacağız (bkz. Örnek 2). 

 

15 Elbette bu spekülasyon, bu cümlenin Schnittke’nin başka bir yapıtından aktarıldığı 
anlamına gelmez. Önceki alıntılama sürecinin yarattığı bağlamsızlık, bestecinin öz-
gün cümlelerini/motiflerini de bir tür alıntı haline getirmiştir.
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a) Birinci bölümün başında Schnittke motifi (ölçü 16-17) 

b) İkinci bölümde bu motiften türetilmiş ilk tema (ölçü 1-7)

c) İkinci bölümde bu motiften türetilmiş koral motifi (ölçü 60-66) 

Örnek 2: Schnittke motifi

Bu kesite dair son tespit, Lasso motifi dışındaki motiflerin ilk sunumunda, mo-
tifi oluşturan seslerin üst üste yığılmasıyla motiflerin akorlara dönüşmesidir. 8. 
ölçüde duyulan akor Şostakoviç ve Beethoven motiflerinin, 16. ölçüdeki akor 
ise Schnittke motifinin yığılmasıyla oluşmuştur. Bu akorlar yapıtın armonik içe-
riğini taşır. Bu içerik Beethoven ve Şostakoviç motiflerinden gelen K2 (Küçük 
2’li) ve B7 (Büyük 7’li) ile Schnittke motifinin ağırlıklı olarak içerdiği T4, T5 ve 
A4 aralıklarıdır (bkz. Örnek 3).

a) Beethoven motifi (ölçü 6-7, viyola ve viyolonsel partileri)

 

b) Şostakoviç imzası (ölçü 7, keman partileri)

 

c) Schnittke motifi (ölçü 16)

Örnek 3: Motiflerin yığılmasıyla oluşan akorlar
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Bir sunum etkisi yaratan bu kesitin ardından, 17. ölçüde duyulan iki forte akorla 
yeni bir kesit başlar (bkz. Örnek 4). Bu akorlar birinci ve ikinci bölümlerde bir 
daha duyulmaz, ama ayrık  karakterleri öylesine belirgindir ki, son bölümün 
başında yeniden işitildiklerinde kolaylıkla hatırlanırlar. Schnittke’nin ayrık ka-
rakterli figür/motif tasarımındaki ve biçimi bunlarla kurmadaki ustalığı, me-
safeli tekrarları izlenebilir kılar ve biçimin oluşma sürecini dinleyiciye açıkça 
izletir. Postmodernist üslubun önemli özelliklerinden biri olarak biçimin izle-
nebilirliği konusuna sonuç bölümünde değinilecektir. 

Örnek 4: Birinci bölüm, ölçü 17-26

Akorlarla başlayan diyatonik etki sürdürülmez. 19. ölçüde duyulan glissando’lar 
sekiz sesli, kromatik yönü güçlü bir ses kümesine ulaşır (ölçü 20). Bu ses 
kümesinin dört sesi sırayla susar, kalan sesler yine glissando yoluyla 23. ölçü-
de Re perdesinde buluşurlar. Bu ölçüde bir tür hedefe ulaşma, tamamlanma 
izlenimi oluşur. Ancak Re perdesindeki kısa süreli birliğin ardından hareket 
yeniden başlar. 24. ölçüde Lasso motifleri 1. kemandan viyolonsele doğru gide-
rek sıkışan değerlerle yürüyen kanonik bir yapıyla yığılarak kromatik bir salkım 
oluşturur. Hareket bu noktada da kesilmez, 26. ölçüde dört çalgı yeniden Re 
perdesinde buluşur. 26. ölçüde tamamlanan bu kesitin son üç ölçüsü bir tür 
uzama olarak değerlendirilebilir (bkz. Örnek 4, ölçü 24-26). 

Bu kesit, Schnittke’nin sıkça kullandığı bir besteleme yordamını yansıtır: Hare-
ket ve beklentiyi birbiriyle çelişen ses ortamlarının ardışık ilişkileriyle yaratma. 
Kesitteki hareket–beklenti ilişkisi üç kategoride incelenebilir: 
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1) Sınıflandırılmış akorlardan salkımlara doğru hareket (ölçü 17-20): Diyatonik 
bir ses ortamının glissando’lar yoluyla kararsızlaştırılması ve salkım benzeri ka-
rarsız, disonant bir ses kümesi üzerinde durması bir dağılma etkisi yaratır ve 
dinleyicide bu dağılmanın süreceği beklentisi oluşur. 
2) Salkım benzeri kümeden ünisona hareket (ölçü 20-23 ve ölçü 25-26): Ses 
kümesinin seyreltilerek yalınlaştırılması ve tüm partilerin tek perdede buluş-
ması, dinleyicinin bu perdeyi bir karar noktası olarak algılamasını sağlar. 
3) Ünisondan salkıma doğru hareket (ölçü 23-25): Re’nin karar perdesi olma 
durumunun çok kısa sürmesi dinleyicide yeni bir hareketin doğacağı beklentisi 
yaratır ama bu beklenti gerçekleşmez, hareket gelişmeden yeniden Re perde-
sine dönerek tamamlanır. 

Retrospektif bir bakışla, ikinci kesit tamamlandığında ilk kesitteki alıntılar 
Ramaut-Chevassus’ün tanımladığı “yabancı” sıfatını kazanır. Yapıtın özgün 
ses ve doku ortamı oluşmuştur ve önceki öğeler bu ortama yabancı kalmış-
lardır. Yine de bu yabancılık tartışmalıdır, Beethoven ve Şostakoviç alıntıları 
K2 içeriğiyle bu kesite yakındır. Bu tür bir benzerlik taşımayan Lasso motifi ise 
kesit içinde belirerek yabancılığını bir ölçü kaybeder.

26. ölçüde ulaşılan Re perdesi 27. ölçüde başlayan ve on dokuz ölçü sürecek 
kanonun pedal perdesine dönüşür (bkz. Örnek 5). Kanonun ilk cümlesi 35. 
ölçüye kadar sürer, bu cümlede girişler ünisondan yapılır. 36. ölçüde başlayan 
ikinci cümlede girişler arasındaki ünison yerini T5 aralığına bırakır. Bu cüm-
lede pedal da aralarında T5 bulunan Do, Sol ve Re perdelerinden oluşur, bu 
perdeler arasında da T5 aralığı bulunur. Kanon, 46 ve 47. ölçülerde çeşitlenmiş 
Lasso motiflerinin kanonik yığılmalarıyla (bu kez üçlü aralıklarla dizilerek) ta-
mamlanır. 

Örnek 5: Birinci bölüm, birinci kanonun ilk ölçüleri (ölçü 27-30)

Bu noktada tamamlanan kanon bir alıntı olmamakla birlikte, tam bir üslup 
taklididir. Doğrudan bir yapıta, bir besteciye bağlanmayan bu türden sahte 
alıntılar, yapıttaki yabancılık ilişkilerini daha da karmaşıklaştırır, Schnittke’nin 
gelenek ile ilişkisine bir de “mecazi” bir yön katar.16 Öğelerin farklı kimlikleri, 
kategoriler arasındaki çelişkiyi arttırdıkça, yabancılık olgusu belirsizleşmeye, 
silinmeye başlar. 

16 Ramaut-Chevassus, Berio’nun Sinfonia adlı yapıtındaki benzer bir durumu şöyle 
tanımlar: “Burada kullanılan tekniğin temeli bu alıntılar değildir; Berio sahte alıntılar 
da yapabileceğini söylemiştir, Opera adlı yapıtında olduğu gibi. Burada asıl olan bu 
deneyimin kendi ağırlığı, bunların ‘mecazi’ anlamlarıdır, anımsayış bolluğunun ağırlı-
ğıdır.”, bkz. (8), RAMAUT-CHEVASSUS, 48.
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Kanon, bu noktaya kadar kesilmelerle yürüyen dokuda ilk tekparça bütünü 
oluşturur. Bunun yarattığı süreklilik, önceki parçalı ve çelişkili akışla karşıtlaşır, 
bütünlük uzadıkça önceki kesintili akışı silerek paradoksal bir süreksizlik ya-
ratır: Kanonun sürekliliği, önceki parçalı yapıların yarattığı süreksizliğin süre-
ceği beklentisini keser. Yapıtın hemen başında oluşan şokun ardından bölüm 
içindeki en belirgin kesinti/süreksizlik, tek parça olan bu kanonun sürekliliği 
tarafından sağlanır. Sürekliliğin, süreksizlik yaratmak amacıyla kullanılması bir 
ölçüde postmodernist üslubun çoğulcu, eklektik yaklaşımının sonucudur. 

48. ölçüde Beethoven alıntısı kanonik yığılmalarla ve trillerle duyulur, ünison-
dan getirilen bu kanon, ritmik sıkışmalarla 53. ölçüde Do perdesinde bir doruk 
noktasına ulaşır. 54. ölçüde tremololu A4/E5’lerin yığılmasıyla yeni bir cümle 
başlar. 59. ölçüde Beethoven ve Şostakoviç alıntıları birlikte duyurulur. Beetho-
ven alıntısı viyola partisinde özgün haliyle, 1. keman partisinde çevrim olarak 
getirilir. Şostakoviç alıntısı yürüyüşlerle kullanılmıştır, ikinci keman partisinde 
küçük değerlerle, viyolonsel partisinde ise geniş değerlerle ve çevrim olarak du-
yurulur (bkz. Örnek 6). Yapıtın birinci bölümünde alıntıların eşzamanlı kulla-
nıldığı tek cümle bu cümledir. 62. ölçünün sonunda, büyük ölçüde T4 aralığıyla 
tasarlanmış bir ezginin  yarattığı kanon (dörtlük mesafede B7 aralığıyla), 64. öl-
çüdeki Lasso motifine ulaşır. Kesit Lasso motifiyle tamamlanır (bkz. Örnek 6).

Bu kesit, yapıt içinde bir tür gelişim işlevi üstlenir: Önceki kanonun yarattığı 
kesintinin ardından alıntılara geri dönülmüş, bunlar farklı ilişkilerle, çeşitleme-
lerle ele alınmış, hatta bir arada kullanılmıştır. Yabancı kalmasını beklediğimiz 
alıntıların, tematik bir öğe olarak ele alınması ve gelişim benzeri bir süreçte de-
ğerlendirilmesi, yabancılık olgusunun silinmesi sürecinde belirgin bir kırılma 
noktası yaratır. Her ne kadar önceden izleri görülmüş olsa da (önceki kesitlerin 
sonunda Lasso motifinin belirmesi, motiflerin kanonik süreçlerle ele alınması, 
Beethoven ve Şostakoviç alıntılarının perde içeriğinin, motiflerden bağımsız 
olarak ikinci kesitte belirmesi, vb.) baştaki üç alıntının yabancılıkları gerçek an-
lamda bu kesitle birlikte kaybolmaya başlar. Bunlar, yapıtın serilim sürecinde 
“özgün”  motiflere dönüşmeye başlamıştır.

 

Örnek 6: Birinci bölüm, ölçü 57-64
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Gelişim benzeri bu kesitin ardından, 65. ölçüde yeniden serimi çağrıştıran 
yeni bir kesit başlar. Kesitin başında birinci kemanda önce Schnittke motifi, 
ardından da Şostakoviç imzası duyulur. Alıntıların ardından 73. ölçüde, bölü-
mün sonuna kadar sürecek olan kanon başlar. 27. ölçüde başlayan kanonun 
yeniden serimdeki tekrarı olan bu kanonda partilerin girişleri arasında E5 ve 
T4 aralıkları oluşur (birinci keman: Re bemol; ikinci keman: Sol; viyola: Re 
perdelerinden başlar.) Bu girişler ilk kanona göre daha disonant, politonal bir 
ses ortamı oluşturur. 

Farklı ses ortamlarının ilişkisinin yarattığı hareket ve beklenti bu kez aynı öğe-
nin mesafeli tekrarları arasında belirir. Bölümün bu kesitindeki kanon, ilk du-
yuluşuna göre daha disonant bir kimlik kazanır. İlk duyuluşun ikinci cümlesin-
de girişler arasında oluşan T5 aralığı bu ilişkide bir ara basamak olarak tespit 
edilir: Kanonun ilk cümlesinde (ölçü 27-35) ünisondan yapılan girişler, ikinci 
cümlede (ölçü 36-45) T5 aralığından, bölümün sonunda ise (ölçü 73-81) E5 ve 
T4 aralıklarından yapılır. Bu yürüyüş, gelişim ilkesine göre hareketin ilk safha-
sıyla, yalın olandan karmaşık olana doğru bir “uzaklaşma” hareketiyle örtüşür. 
Ancak uzaklaşmanın son adımının bölümün sonunda, yani  karmaşık olandan 
açık olana doğru bir “çözüm” hareketinin beklendiği noktada yer bulması ya-
pısal bir çelişki yaratır: Kanonun son tekrarında ses ortamı tasarımı yapısal 
konumla çelişir. Yabancılık, bir bakıma öğe ile konumu arasında oluşur. Bu du-
rum, kanon boyunca süren Sol-Re pedalının yarattığı statik etkiyle dengelenir. 
Bölüm, Schnittke motifinin viyolonsel partisinde pizzicato’larla duyulmasıyla 
tamamlanır. 

Alıntıların ve diğer öğelerin kısa, sınırları belli ya da ezgisel tasarımıyla akılda 
kalacak öğeler olması, bu öğeleri yapıtın herhangi bir noktasında rahatlıkla 
tanınabilir kılar. Bu durum ikinci bölümün ilk teması ile Schnittke motifi ara-
sındaki türeme ilişkisinde de gözlenir, dinleyici bu ilişkiyi kolaylıkla kurar. Daha 
önceden değinildiği gibi, parçanın oluşum sürecinin dinleyiciye izletilmesi 
postmodern üslubun önemli ilkelerinden biridir. Ramaut-Chevassus kitabının 
“Ezginin Öncüllüğü” adlı bölümünde şunları yazar: 

(...) Postmodernliğin getirmek istediği şeylerden biri duyuş için geçerli olabi-
lecek figür tekrarlarını dinleyiciye nirengi noktaları olarak  duyurmak, parçanın 
oluşum biçimini izletmektir. Ezgiye geri dönüş, vurguların yerini tutacak gibi 
ezgide bir sesin tekrarı, dahası tonal olana, modaliteye geri dönüş, duyuşun 
basamaklarından biridir.17 

Ramaut-Chevassus’ün sözünü ettiği niteliklerin birçoğu ikinci bölümün ilk te-
masında saptanabilir: Tema figür tekrarlarıyla kurulur, tonaldir ve ezgisel akışı 
açıktır. Tema bunların dışında, postmodern üslubun önemli bir olgusu olan 
süreklilik/süreksizlik karşıtlaşmasını da hem dolaylı olarak hem de doğrudan 
içerir. Karşıtlaşmanın dolaylı boyutu Schnittke motifinin iki bölüm arasındaki 
kimlik değiştirmesinden doğar: 

1)İlk bölümde tonal olmayan ortamlarda beliren bu motif, ikinci bölümde ço-
ğunlukla tonal ortamlarda duyulur. İçinde yer aldığı ses ortamıyla ilişkili olarak 
motif ilk bölümde süreksizlik, ikinci bölümde süreklilik sağlayıcı bir kimlik ka-
zanır. 

17 Bkz. (8), 30. 
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2) İlk bölümde diğer alıntıların gölgesinde, görece geri planda kalan motif, 
ikinci bölümde, özellikle bölümün kenar bölmelerinde sıkça tekrarlanarak, tek-
rardan doğan bir süreklilik kazanır. 

İkinci bölüm tonal bir bağlama yerleşerek ve sık tekrarlanarak süreklilik kaza-
nan Schnittke motifinden türemiş bu temayla başlar (bkz. Örnek 7). Tema, ilki 
Sol minörde eksen kimliğinde, ikincisi Sol bemol majörde çeken kimliğinde 
olacak şekilde iki kez duyulur. İlk duyuluş ile tekrar arasında iki ölçülük bir 
araya ekleme (interpolation) belirir (ölçü 7-8). Yukarıda değindiğimiz süreklilik/
süreksizlik karşıtlaşmasının doğrudan bir görüntüsü olan bu kesinti, tema ile 
vaat edilen sürekliliği sekteye uğratır. 

  

        
Örnek 7: İkinci bölüm, temanın ilk cümlesi ve sonundaki interpolation (ölçü 1-8)

Temanın ikinci duyuluşu da akorlarla kesilir (ölçü 14-15). Bu kesilmenin ar-
dından Lasso motifi belirir. 19. ölçüde tema üçüncü kez başlar. Bu tekrarda 
viyolada duyulan temaya birinci keman partisinde yer alan ve giderek sıkışan 
değerlerle duyulan Beethoven motifleri eşlik eder. Temanın bu tekrarı önceki 
iki duyuluşun her ikisinden de uzundur. Hem bu nedenle, hem de Beethoven 
alıntılarının yarattığı sıkışmadan ötürü cümlede bir ivme oluşur; bu ivme sü-
reklilik beklentisini arttırır. Ancak 28. ölçüden başlayarak Beethoven motifleri-
nin dokuyu tümüyle kaplamasıyla tema belirsizleşerek kaybolur. 33. ölçüde ge-
len Lasso motifiyle temanın yaratmaya çalıştığı süreklilik dördüncü kez kesilir.
34. ölçüden sonra Schnittke motifi yeniden ilk bölümdeki kimliğine döner (bkz. 
Örnek 2a). Bu motif, araya eklenen başkalaşmış Lasso motifleriyle birlikte kısa 
kanonlar yaratarak 58. ölçüye kadar farklı biçimlerde tekrarlanır. Burada A4/E5 
ile T4 aralıkları baskındır. 
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54. ölçüde başlayan motifsel kanonu oluşturan partilerin ilk notaları Şostako-
viç imzasını oluşturur. (bkz. Örnek 8, viyolonsel: Do diyez, viyola: Re, ikinci ke-
man: Si, birinci keman: Si bemol). Şostakoviç imzasının bu şekilde kullanılmış 
olması, bestecinin alıntıları birer kolaj öğesi olmanın ötesine taşıdığını, içerik-
lerini farklı şekillerde işlediğini ve bunları birer doğurucu fikir (idée générative) 
olarak ele aldığı yönündeki tespiti güçlendirir. 

  

Örnek 8: İkinci bölüm, ölçü 54-55

İkinci bölümdeki önemli bir diğer süreksizlik 59. ölçüde beliren genel suskuyla 
(G.P.) oluşur. Önceki sürecin tamamlanmasının ardından bir ölçüyü aşan bir 
sessizlik belirir. Bu durum, hareketin ne şekilde süreceğine yönelik bir belirsiz-
lik yaratır. Bu belirsizlik 60. ölçüde olabilecek en uzak olasılıklardan birine çö-
zülür ve önceki dokuyla açık bir ilişki taşımayan bir koral başlar (bkz. Örnek 9). 

  
 

Örnek 9: Koralin ilk cümlesi  (koral motifi ikinci keman partisinde) (ölçü 60-73)
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Koral beş cümleden oluşur, koral motifi (bkz. Örnek 2c) her cümlede farklı 
bir partide gelir. Schnittke motifinin sondan okumasından türetilmiş bu tema 
ilk olarak 40. ölçüde, Schnittke motiflerinin arasında belirmiştir (bkz. Örnek 
10). Koralin üçüncü cümlesinde bu tema kullanılmaz, Schnittke motifi ilk bö-
lümdeki haliyle duyulur (ölçü 84-90). Koral kesitinin her cümlesi üç alıntıdan 
biriyle biter: İlk cümlenin sonunda Beethoven, ikincinin sonunda Şostakoviç, 
üçüncünün sonunda Lasso motifleri gözlenir (Beethoven alıntısı: bkz. Örnek 
9,  ölçü 66-70, viyola ve 1. kemana dağıtılmış olarak). Dördüncü cümlenin son 
armonisi önceki eşlik figürlerinden türetilmiş bir dokuda uzar ve bir crescendo 
yaratarak koral motifinin ikilik değerlerle duyulduğu ve tonal ortamın kaybol-
duğu beşinci cümleye (ölçü 118-124) bağlanır. 124-135. ölçülerde birinci keman 
partisinde bölümün ilk teması sonuna Lasso motifi eklenmiş biçimde duyulur.

  

Örnek 10: Koral motifinin kanonik ilk duyuluşu (ölçü 40-41)

Bölümün ilk 136 ölçüsünde oluşan bütünde öğelerin dizilimi ve işlevleri, sonat 
biçiminin “serim” bölmesiyle benzeşir: Ana tema (ölçü 1-33) – köprü (ölçü 
34-59) – koral/yardımcı tema (ölçü 60-124) –  kapanış kesiti (ölçü 124-136). 
Bölmenin röprizle tekrarlanması serim çağrışımını güçlendirir. 138. ölçüde 
başlayan yeni bölmede de gelişim bölmesi çağrışımları kolaylıkla bulunabilir: 
Son cümle dışında bu bölme tümüyle Lasso ve Schnittke motiflerinin çeşit-
lenmesiyle ve farklı perdelerden tekrarlanarak ileriye doğru bir ivme yaratan 
E5/A4 tremololarıyla tasarlanmıştır (bkz. Örnek 11). Ayrıca yapıtta daha önce 
belirmeyen çeyrek perdelerin önce Lasso motifleri (bkz. Örnek 11), daha sonra 
işleme figürlerinde kullanılması, 221. ölçüdeki doruk noktasına doğru kademe-
li yükseliş ve doruk noktasının ardından başlayan kanonik yığılmalarla oluşan 
beş ölçülük dönüş köprüsü etkisi, bu kesiti sonat biçimlerinin gelişim bölme-
sine yaklaştırır. Benzer biçimde, 227. ölçüden başlayan yeni kesit ilk temaya 
geri dönerek yeniden serim işlevi kazanır. Ancak geleneksel biçimin aksine, 
bu kesitte yardımcı tema (koral) tekrarlanmaz. Böylece, bölüm yeniden serimi 
eksik bırakılmış bir sonat biçimi görüntüsü oluşturur. Schnittke’nin gelenekle 
kurduğu ilişki tematik alıntılamalar ve ses ortamlarıyla sınırlı kalmaz, kanon, 
koral, sonat biçimi gibi tür ve biçim çağrışımlarını da kapsar. 
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Örnek 11: İkinci bölüm, ölçü 139-149

Yeniden serimde bölümün ilk teması bu kez politonal (viyolonsel: Do minör, 
birinci keman: Mi minör) bir kanon yaratarak belirir. İkinci keman ve viyola 
partileri, iç içe geçmiş iki K7’nin yarattığı K2’lerle bu kanona eşlik eder (bkz. 
Örnek 12). Tonal olanın ve olmayanın eşzamanlı kullanımı yapıt boyunca süren 
bu karşıtlaşmada yeni bir durum  olarak saptanır. 

Örnek 12: İkinci bölüm, ölçü 227-232

237. ölçüde bu doku aktarılarak, ufak değişikliklerle sürer (viyolonsel: Mi Frig-
yen, birinci keman: Fa diyez Majör). 244. ölçüde Lasso motiflerinin B7 me-
safeden yığılmasıyla oluşan disonant ortam, 254. ölçüde ikinci bölümün ilk 
temasının bu kez oktavdan bir kanon yaratarak açıkça Do Majör tonunda belir-
diği bir kesite bağlanır (bkz. Örnek 13). Retrospektif bir bakışla Lasso motifleri 
(kadans jesti, ölçü 259-260 bağlantısı), aynı öğenin sürdürülmesi yönünden 
homojen olarak görülebilecek bir akışın içine yerleştirilmiş ve süreksizlik yara-
tan bir parantez gibi değerlendirilebilir. 

254. ölçüde başlayan kanon, bir romantizm ve tonalite karikatürü olarak yo-
rumlanabilir. Bu alaycı kanon, K2 sekanslarla adım adım yükselerek ve sıkı-
şarak 282. ölçüye kadar devam eder. Kanonun yürüyüşü yapıt içinde şu ana 
kadar oluşan en uzun süreli, kesintisiz akıştır ve 282. ölçüde, önerdiği doruğa 
vararak yarattığı beklentiyi gerçekleştirir. 
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Örnek 13: İkinci bölüm, ölçü 254-265 

Bölümün son kesiti önceki bütünlüğün ve sürekliliğin aksine, figürlerin parça-
landığı, ezgisel bütünlüklerin çözüldüğü bir kesittir. Kesitin sonunda Schnittke 
motifi ilk bölümdeki biçimine geri döner, sekizlik kaymalarla bir ivme yaratır. 
Bu ivme attacca ile sonraki bölüme bağlanır.  

Üçüncü bölüm, ikinci bölümün sonundaki hareketin, ilk bölümün ikinci kesi-
tini başlatan ff gürlüğünde iki akora ulaşmasıyla başlar (bkz. Örnek 4 ve 14). 
Bir bakıma bu mesafeli tekrar, arasında kalan tüm akışı parantez içine almıştır, 
ilk bölümün ikinci kesitiyle başlayan yoğun akış, bu noktada tamamlanmış-
tır. Üçüncü bölümün hiçbir ivme yaratmadan önceki hareketin ardından gelen 
durağan yapıda ve deklamasyon karakterli bir bölüm olması bu tespiti güç-
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lendirir: Bu bölüm, yapıtın başında alıntı kimliğiyle sunulmuş öğelerin artık 
tümüyle yapıta özgü gereçlere dönüştüğü, kimlik değişiminin tamamlandığı, 
yabancılığın tamamen silindiği bölümdür. Besteci bu etkiyi, önceki bölümlerde 
belirmeyen yeni öğelerle perçinler. Bölümün ilk ölçülerinde iki yeni motif göze 
çarpar. İlki 2.-4. ölçüler arasında, ikincisi 5.-8. ölçülerde yer alan bu motifler, 
bölümün ilk kesitlerinde sıkça kullanıldıktan sonra terk edilir (bkz. Örnek 14).

Örnek 14: Üçüncü bölüm, giriş cümlesi (ölçü 1-5)

Bölümün birçok noktasında Lasso, Beethoven ve Şostakoviç motifleri duyulur. 
Bu motiflerin tematik gereç olarak değerlendirilmesine, önceki bölümlere pa-
ralel olarak üçüncü bölümde de devam edilir. Motifler kimi noktalarda açıkça 
takip edilebilir, kimi noktalarda başka motiflerin, akorların içine gizlenmiştir. 
Sözgelimi, 42. ölçüde viyola partisinde ikinci bölümün ilk teması belirir. Do 
minör tonalitesindeki temaya, viyolonsel partisinde Do Majör akorlar ve ke-
man partilerinde iç içe geçmiş K7’lerin yarattığı K2’ler eşlik eder; böylece önce-
ki bölümdekine benzer tonal bir illüzyon oluşur (bkz. Örnek 15). 65-69. ölçüler 
arasında da Şostakoviç motifi, viyola ve viyolonseldeki pizzicato akorların üst 
partilerine gizlenmiştir. Viyolonsel partisinde motifin sondan okuması kullanıl-
mıştır (bkz. Örnek 16).

  

Örnek 15: Üçüncü bölüm, ölçü 42-43
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Örnek 16: Üçüncü bölümde Şostakoviç motifi ve sondan okuması (ölçü 65-67)

62. ölçüde üçüncü bölüme özgü iki motif terk edilir. Bu noktadan yapıtın so-
nunda kadar üç alıntı, Schnittke motifi, bu motiften türemiş ikinci bölüm te-
ması ve birinci ve ikinci bölümden taşınmış çeşitli figürler kullanılır. Müziğin 
sonunda 1. keman partisinde yer alan dört akor, müzik boyunca süregiden dört 
motiften üçünün üst üste yığılmasıyla oluşmuştur. Bu akorların tiz partisinde 
Schnittke motifinin ilk parçacığı, orta partisinde Şostakoviç imzası, pes parti-
sinde ise Lasso motifi yer alır (bkz. Örnek 17).
  

Örnek 17: Üçüncü bölüm, ölçü 96-101

Sonuç

“Heterojen Şimdiki Zaman”

Yapıtta kullanılan alıntılar tarihin farklı dönemlerinden ve farklı üsluplardan se-
çilmiştir. Bu alıntılar hem bir yapıtı, hem de bir dönemi, üslubu işaret eder. Bu 
durumda alıntılama stilistik olduğu kadar tarihsel bir çoğulluk da yaratır. Bu 
çoğulluk, doğrudan bir alıntı olmayan “mecazi” öğelerle, bir üslubu çağrıştıran 
ses gereci ve tasarım şekilleriyle zenginleşir: İkinci bölümün sonat biçiminde 
tasarlanmış olması, sıkça kullanılan kanonlar,18 Beethoven benzeri motifsel çe-
şitleme süreçleri, organik bütünlük gibi farklı tasarımların yanı sıra, tonalite, 
atonalite ve çeyrek perdeler gibi farklı ses ortamlarının eşzamanlı kullanımı 
bu çoğulluğu derinleştirir.19 Çoğulluk, yapıtın temelinde yer alan bir olgu de-
ğeri kazanır. Çoğulluğun yarattığı karmaşık ilişkiler bir tür “heterojen şimdiki 

18 Kimi noktalarda modernist yaklaşımların -sözgelimi Ligeti’nin- mikro kanonlarına 
yaklaşsa da, bu dördülde kanon çoklukla dinleyici tarafından kolaylıkla izlenebilecek 
şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarımlar postmodernist yaklaşımın, “izlenebilirlik” ilke-
siyle örtüşür.
19 Ali Akay, postmodernizmi on şıkta toplar, son şıkta şu tespitleri yapar: “Zamandaki 
dizi yok edilir, zamansal ve mekânsal yan yanalıklar oluşturulur (...) Önce ve sonra 
birbirine karışır.” bkz. (3), AKAY, 150. Bu yapıtta, zaman dizisinin yok edilmesi farklı 
ses ortamlarının sıralanışının tek yönlü bir zaman akışıyla örtüşmeyecek çelişkiler 
içermesi sonucu oluşur. Yapıtta tonal-modal-atonal gibi farklı ses ortamları dağınık 
biçimde art arda sıralanır. Sözgelimi, ilk bölümün başlarındaki kromatik ses ortamı-
nın ardından başlayan modal kanon, biri 20. yüzyıla diğeri Rönesans’a ait iki farklı 
ses ortamı arasında çelişkili bir yan yanalık yaratır. Bu durum Akay’ın belirttiği gibi, 
postmodernizmin eklektik olma durumu ve postprodüksiyon üretimi ile yakın ilişkili-
dir. Ayrıca bkz. Mehmet KÜÇÜK, “Entelektüellerin Tehlikeli Oyuncağı: Postmodern”, 
Modernite versus Postmodernite, 71-72.



MÜZİK - BİLİM DERGİSİ

28

zaman” yaratır.20 Yapıt, alıntıların geçmiş konumlarını inkâr etmeden kendi 
çağını işaret eder, çağını geçmiş üslupları kapsayarak gösterir. Bestecinin ara-
yışı geleneğe dönmek değildir, geçmişe kendi çağından yeni bir anlam katma 
çabasıdır.21 Geçmişi şimdiye katma arayışı iki yönlü bir sonuç doğurur: “Alıntı 
yapılan müziklerle alıntının yapıldığı müzikler bu iki yönlülükten karşılıklı zen-
ginleşir. Zaman akışının yönü belki tersine çevrilmemiş olur ama bir sarmala 
dönüşür.”22 Geçmişle arasına bir mesafe koymak istemeyen “şimdi” farklı bir 
“şimdi”dir; geçmiş ise “şimdi”de tekrarlandığı için anlam değiştirir, bir bakıma 
yeni bir yorumla zenginleşir.23  

Schnittke, alıntılamayı, geleneksel müziğin tonalite olgusunu, sonat biçimi, 
kanon, koral gibi tasarımlarını, atonalite, çeyrek perde gibi 20. yüzyıl gereçle-
riyle bir arada kullanarak, gelenekle bağını tümüyle koparma arayışındaki mo-
dernist yaklaşımın karşısında bir duruş sergiler.24 Aralarında yüzyıllar olmasına 
rağmen alıntılar, içinde bulundukları ortamın doğal bir parçası olarak kullanıl-
mıştır. Bu durum, bestecinin çizgisel tarih üzerindeki konumunu doğrulamak 
endişesinden sıyrılma çabasını gösterir.25 Schnittke’nin yaklaşımı bizi geçmi-

20 “Heterojen şimdiki zaman” kavramını Mark Berry “Music, Postmodernism and 
George Rochberg’s Third String Quartet” başlıklı makalesinde kullanmıştır, Postmo-
dern Music, Postmodern Thought, 236. Ali Akay da “Arzulanan Makineler” başlığında 
yer alan Deleuze ve Guattari okumasında bu kavrama yaklaşır ama bu şekilde adlan-
dırmaz (bkz. (3), 72-73). 
21 Ramaut-Chevassus kitabında bu durumu şöyle tanımlıyor: “Sorun geçmişi geri getir-
mekte değil, yeni bir deyiş biçimi oluşturmaktadır.”, bkz. (8), RAMAUT-CHEVASSUS, 52.
22 A.g.e., 42.
23 “Heterojen şimdi” olgusu, Deleuze’ün zaman tanımıyla uzak bir benzerlik taşır: 
“Şeyler, çeşitli zamanlar içinde birbirlerini izler, ama zaten, aynı zamanda eşzaman-
lıdırlar ve herhangi bir zaman içinde dururlar. (...) Devinen ve değişen her şey zama-
nın içindedir, ama zamanın kendisi, ebedi olmadığı kadar, değişmez ve devinmez 
de. Zaman, değişen ve devinen herşeyin biçimidir, ama değişmez ve değişmeyen 
bir biçimidir. Ebedi bir biçim değil, tam olarak ebedi olmayanın biçimi, değişimin ve 
hareketin değişmez biçimidir.”, Gilles DELEUZE, “Kantçı Felsefeyi Özetleyebilecek 
Dört Şiirsel Formül Üzerine”, Kritik ve Klinik, 38. 
24 Açıkça modernizme mal edilmese de, Ali Ergur’un “Yerçekimsiz Egzotizme Diren-
menin Yolu Olarak Makamsız Bileşimler: Evrim Demirel’in Makamsız’ı Üzerine” adlı 
yazısının satır aralarında da, bu türden bir dışlayıcı tavrın aşılması durumuna değini-
lir: “(...) Nihayet, kuramların birbirini süpürmesi, silmesi, hatta hasmâne bir karşıt-
lıkla birbirleriyle keskin zıtlıklarla çatışmaları gerekmediği, düşünsel kazanımların bir-
birlerini yok sayarak değil, birbirleriyle eklemlenerek gelişebilecekleri fikri, sanırız artık 
sanatta da yer yer kendini hissettirir hale gelmektedir.”, Ali ERGUR, “Yerçekimsiz Eg-
zotizme Direnmenin Yolu Olarak Makamsız Bileşimler: Evrim Demirel’in Makamsız’ı 
Üzerine”, Müzikli Aklın Defteri, 72. Ancak bu durum bizi koşulsuz, şartsız, amaçsız, 
hatta tanımsız sığ bir postmodernizme de zorlamamalıdır. “Modern aklın doğrusal 
ve parçalılanmış biçimlerini, aşkın bir bütünsellikle dönüştürmek için amaçsız bir 
serbestleşme değil, modernliğin gereksindiğinden çok daha incelikli bir etik çerçeve-
yi, bir düşünümsellik zeminini kurmak zorundayız. Bu ise, salt yadsımacı bir tavırla 
modernliğin sonrasına değil ötesine, geçmeyi gerektiren düşünsel donanımı zorunlu 
kılmaktadır.”, Ali ERGUR, “Müzikal Zaman Üzerine”, Müzikli Aklın Defteri, 56. 
25 Kramer, postmodernizmin tarihsel konumunu tanımlarken bir paradoks yarat-
tığını yazar: “Her ne kadar tarihsel gelişimin çizgiselliğini reddetseler de, postmo-
dern sanat yapıtları sık sık tarihten alıntılar yapar.” [Although they reject the linearity 
of historical progress, postmodern artworks regularly quote history.] Paragrafın ilerleyen 
kısmında da bu paradoksun çözümünü gösterir: “Postmodern müzikteki alıntılar ve 
göndermeler çoğunlukla tahrifatsız, yorumsuz ve araya mesafe koymaksızın sunul-
duğundan, besteciler bunları günümüzden aktarmalarmış gibi ele alırlar.” [Since (...) 
The quotations and references in postmodern music are often presented without distor-
tion, without commentary, and without distancing, composers treat them just as they 
might use citations of the present.], Jonathan D. KRAMER, “The Nature and Origins of 
Musical Postmodernism”, Postmodern Music, Postmodern Thought, 17. 
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şin geride kaldığı çizgisel bir tarih anlayışından, geçmişin yığılarak şimdide 
devam ettiği yeni, kümülatif bir tarih yorumuna  taşır. 

Çelişki ve Süreksizlik

Yukarıda değinilen çoğulluk kaçınılmaz olarak beraberinde çelişki ve süreksiz-
lik olgularını getirir. Çelişki ve bundan doğan süreksizlik yapıtta farklı düzeyler-
de belirlenebilir. Alıntılama fikri, doğası gereği çelişki olgusu üzerine temellen-
miştir. Alıntılama fikri ve sıkça kullanılan alıntıların birbiriyle ilişkisi bu yapıtta 
çelişkinin temel kaynağıdır. Bu, alıntılama fikrinin yanı sıra, seçilen alıntıların 
ses gereci yönünden birbiriyle bağdaşmaz olmasından kaynaklanır. Ses gereci 
bağlamındaki çelişki, alıntıların dışında, diyatonik/kromatik, tonal/atonal gibi 
ses ortamların art arda kullanılmasından ve ardışık dokular arasındaki bağdaş-
mazlıktan da doğar. 

Bu noktada süreksizlik ile çelişkinin birbirine çok yakın olsa da iki farklı kav-
ram olduğunu belirtelim. Çelişki çoğu kez süreksizlik yaratır ama süreksizliğin 
tek nedeni çelişki değildir. Süreksizlik, iki öğe arasındaki ilişkinin hareket bağ-
lamındaki bağdaşmazlığını tanımlar, çelişki ise bu ilişkinin kategorik olarak 
bağdaşmaması durumudur. Kategorik olarak çelişik olmayan iki öğenin ilişki-
si arasında, hareketin oluş şekline göre bir süreksizlik belirlenebilir. Yukarıda 
değindiğimiz durumlar bu türden kategorik farklar üzerine temellendiği için 
çelişki olarak tanımlanmıştır. 

Çelişkinin yanı sıra, süreklilik/süreksizlik karşıtlaşması da yapıtın temelinde 
yer alır: Öğeler arasında motifsel ya da armonik bir akışın engellenmesiyle olu-
şan süreksizlik ile ezgisel çizgiler ve figürlerin yarattığı kısa süreli sürekliliğin 
karşıtlaşması, yapıtın özellikle ikinci bölümünde dikkat çeker. Bu karşıtlaşma 
kimi zaman oldukça karmaşıktır: Sözgelimi, parçalı biçimde yürüyen bir doku-
nun ardından başlayan dikişsiz bir akış, bir taraftan kendi içinde bir süreklilik 
taşır, diğer taraftan önceki parçalı dokuyu sürdürmediği için, bir üst düzeyde 
bir süreksizlik yaratır. Buna benzer bir ilişki, yukarıdaki analizde ikinci bölü-
mün sonlarına doğru tespit edilmiştir.

Yabancılık/Bağdaşmazlık

Lasso, Beethoven ve Şostakoviç alıntıları, ilk duyulduğu anda başka bir müzi-
ğin içine yerleştirilmiş yabancı öğeler olarak görülse de müzik ilerledikçe bu ya-
bancılığı koruyamazlar. Yapıt bu öğelerin gelişimi/değişimiyle ve başka ortam-
larda yeniden türetilmesiyle ilerler. Yani, besteci geçmişten taşınmış olanları 
ait olmadıkları bir ses dünyası içine yerleştirerek bunların yabancılığını vurgu-
lamaktan çok, bu alıntıların perde ve figür içeriğini kompozisyonun merkezi-
ne yerleştirmiştir. Yapıtın ifadesi, anlamı, alıntıların yapıtla karşıtlaşmasından 
doğmaz, bunların birer motif olarak işlenmesi sürecinden ve yarattıkları çoğul-
luğun değerlendirilmesinden doğar. Bu kimi zaman perde içeriğinin motiften 
bağımsız kullanımı gibi çok soyut noktalara ulaşabilir. Sözgelimi, ikinci bölü-
mün 54. ölçüsündeki kanonik girişlerin ilk notaları Şostakoviç motifinin perde-
leridir. Bu şekilde sürekli tekrarlanmış olmaları alıntıları içinde bulunduğu orta-
ma yabancı olmaktan çıkartıp ortamı şekillendiren öğelere dönüştürür. Alıntılar 
yapıt içinde tematik kimlik kazandıkça ilk andaki yabancılıklarını kaybederler.
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Önceden değindiğimiz çelişki ve süreksizlik olguları da yabancılığın silinme-
sinde etkendir. Yapıtı oluşturan öğelerin birbirlerinden çok farklı kimlikler taşı-
ması, bağdaşmazlık ve bundan doğan çelişkilerin ön plana taşınması bir nok-
tadan sonra süreci tersine çevirir ve öğeler arasında bağdaşmazlık arttırdıkça, 
yabancılık olgusu belirsizleşir. Her şeyin her şeye yabancı olduğunu bir ortam-
da yabancılık olgusu ortadan kalkar. Bağdaşmaz öğelerin uyumsuzluğu yapıtın 
serilimi boyunca derece derece silinir ve uyumlu bir bütün ortaya çıkar.26  

Yabancılık olgusu, yabancı kalmasını beklediğimiz alıntılarla özgün öğeler 
arasındaki benzerliklerin artmasıyla da belirsizleşir. Kompozisyon yönünden 
gerekli benzerlik ve hareketi doğuran karşıtlık, tematik bir öğeye dönmüş alın-
tıların birbirileriyle ilişkisinden  doğar. Lasso alıntısı, perde içeriği ve ritmik ta-
sarımıyla diğer iki alıntıdan çok farklıdır; motifsel yapı bağlamında en belirgin 
karşıtlığı bu motif yaratır. Buna karşın Beethoven ve Şostakoviç motiflerinin 
perde içerikleri arasında büyük benzerlik bulunur. İki alıntı da, birbirlerinden 
geniş bir aralıkla ayrılmış K2 çekirdeklerinden oluşur.  Bu aralık, T4 ve A4/E5 ile 
birlikte yapıtın belirgin armonik gereçlerinden birini oluşturur. Tarihsel konum 
itibariyle birbirinden uzak olan ve bu yüzden çelişmesi beklenen Beethoven ve 
Şostakoviç motiflerinin perde içeriği yönünden benzeşmesi, iki alıntı arasında-
ki yabancılık olgusunu belirsizleştirir.

Bütün olarak değerlendirildiğinde, bestecinin çoğulcu dili yabancılık olgusunu 
tartışmaya açar ve sonunda reddeder.27 Yazının başındaki tartışma çerçevesin-
de ele alındığında, yapıt bu yönüyle bir kolaj olarak tanımlanmaya daha yakın 
durmaktadır.

Bu alıntılar yabancı olarak başladıkları yapıt içinde giderek tematik değer kaza-
nır. Öyle ki, ilk olarak son bölümde duyulan iki özgün motif, alıntılara oranla 
yapıta daha mesafelidir. Yapıt tamamlandığında alıntılar yapıtın temel öğele-
rine dönüşmüş olur. Açık tonal tasarımı ve farklı motifsel yapısıyla en aykırı 
alıntı olan Lasso motifi bile, sık tekrarlanması ve bu motifin dışında da sıkça 
kullanılan tonalite olgusunun yapıta dahil olmasından ötürü, beklendiği ölçü-
de bir yabancılık yaratmaz. Yapıtın başındaki Lasso motifi yapıt tamamlandı-
ğında Üçüncü Yaylı Dördül’ün ilk motifine dönüşür.

26 Deleuze, Kantçı felsefe üzerine yazdığı “Kantçı Felsefeyi Özetleyebilecek Dört 
Şiirsel Formül Üzerine” adlı  yazısının sonunda şunları yazar: “Bağdaşmazlığın öz-
gürleşmesi, uyumsuz uyum, Yargının Eleştirisi’nin büyük keşfi, son Kantçı tersine 
çevirmedir. Biraraya getiren ayrım, Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’ndeki izleğiydi. Ama 
sonunda, uyum veren uyumsuzluğu keşfeder. Nasıl ki Rimbaud’ya göre tüm duyu-
ların düzensizliği geleceğin şiirini tanımlamalıdır, tüm yetilerin düzeni bozuk bir uy-
gulaması da gelecek felsefeyi tanımlayacaktır. Uyumsuzluk olarak yeni bir müzik ve 
uyumsuz uyum olarak, zamanın kaynağı.”, Gilles DELEUZE, Kritik ve Klinik, 47.
27 Sosyolojik ve felsefi alandan bakıldığında birçok düşünür için modern-postmo-
dern karşıtlığının temelinde bu çelişki ve fark durumunun kabulü vardır. Mehmet 
Küçük, çeşitli yazarlardan alıntılarla modernizmin yüzeydeki rasyonelliğinin ardında 
derin irrasyonel öğeler bulunduğunu, rasyonel gibi gözükenin irrasyonel olduğunu ve 
modernizmin “bu çelişkilerle başa çıkılabileceği inancına yaslanan bir ütopya” oldu-
ğunu belirttikten sonra ekler: “Ütopyanın tarihsel ufku çelişkilerin bastırılamaz, farklı-
lıkların yok edilemez olduğu gerçeğinin görülmesiyle sınırlıydı. (...) Birlik ve bütünlük 
nostaljisinin bittiğini ilan eden postmoderni, özelde modernist devrimci ütopyanın, 
genelde de kapitalist modernliğin sınırlarının ortaya çıkışı olarak kavramak gerekir.” 
bkz. Mehmet KÜÇÜK, “Entelektüellerin Tehlikeli Oyuncağı: Postmodern”, Modernite 
versus Postmodernite, 72-78.
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Bu motifler yapıtın geri kalanıyla kurdukları ilişkiden ötürü değil, sadece daha 
önce başka bir besteci tarafından bestelenmiş oldukları için yabancıdır. Yapıtın 
süreci, yabancı olanın, yapıtın dışında olanın yapıtın temel fikrine dönüşmesi 
süreciyle örtüşür. 

Biçimin İzlenebilirliği

Bestecinin alıntıları yapıtın hemen başında duyurması, yapı öğelerinin, tema-
tik öğelerin ve kurgulama sürecinin dinleyici tarafından algılanabilir olmasını 
sağlar.28 Bu sayede dinleyici, alıntıları rahatlıkla takip eder, bunları algısında/
zihninde bir konuma yerleştirir, böylece yapıt ilerledikçe tekrar tekrar belirecek 
alıntıları ve bunların yarattığı gelişim sürecini kolayca izlemeye davet edilir. Bu-
nun yanı sıra, alıntılar dinleyiciyi yapıta daha hızlı yaklaştıran bir etken olarak 
da postmodern anlayışa uygun düşmektedirler:

“Paylaşılabilir”, hatta “paylaşılan” bir müzik için böylece fazladan bir güç sağ-
lanmış olur. Dinleyicinin ilgisini tümden kavrayan alıntılar yoluyla onunla olan 
anlaşma çok geniş bir alana yayılabilir, ya da tanınması çok zor olan gizli alıntı-
larla bu ilişki çok sınırlı kalabilir.29 

“Tonal ilkenin inanılmaz gücü ve duyuş bakımından anlaşılırlığı”30 dinleyici-
nin yapıtı daha kolay izlemesini sağlar. Tonal yordamların yarattığı bu kolaylık, 
biçimin şekillenmesinde de gözükür. Özellikle ezgisel karakter taşıyan hatlar, 
kanonik yapılar, stratejik tekrarlar, izleyicinin  belleğini yapıtın akış sürecini iz-
lemeye teşvik eder. Tasarımın ve alıntıların açıklığı, müziğin oluşum sürecinin 
dinleyici tarafından algılanır/anlaşılır olmasını sağlar. 

Bu noktada biçimin izlenebilirliğini sağlayan bu unsurların Ali Akay’ın Postmo-
dernizmin ABC’si adlı kitabında değindiği “Büyük Anlatılar” ile ilişkili olduğunu 
da belirtelim.31 Yazar, postmodern tarih anlayışında Büyük Adamların tarihinin 
geri dönüşü olarak başlayan bu sürecin daha sonra edebiyatta ve plastik sa-
natlarda da görüldüğünü vurgular. Edebiyatta tarihi temaların yeniden kulla-
nılmasını, resimde pentüre, resimselliğe, büyük resim geleneğine dönüşü bu 
durumla ilişkilidir. Bu geri dönüşün izleri postmodern müzikte de bulunabilir. 
Kanon, koral gibi tarihi yordamların pek de modernist olmayan bir yaklaşımla, 
ele alınması; edebiyatta konunun, resimde pentürün geri dönüşüne benzer 
biçimde, müzikte ezgiselliğin yeniden ön plana taşınması ve resimdeki pers-
pektif ile benzeştirilebilecek olan tonalite kavramının geri dönüşü Büyük An-
latılara dönüşün müzikteki karşılıklarıdır. Yukarıdaki analizde de değindiğimiz 
gibi, Schnittke’nin Dördül’ü bu üç temel öğeyi de barındırır, bu yönüyle Akay’ın 
resim ve edebiyatta tespit ettiği Büyük Anlatılara dönüşün izlerini açıkça taşır. 

Akay’ın bir diğer tespiti postmodern sanatın süsleme estetiğini de yeniden 
yapıta katmasıdır.32 Bu noktada da, bir kadans figürü olan di Lasso motifinin 

28 “Burada müziğin yazımında kullanılan yöntem, ancak dinleyici tarafından açıkça 
duyulup anlaşıldığında önem kazanır. Postmodernizmin temel kurallarından biri bu-
dur.”, bkz. (8), RAMAUT-CHEVASSUS, 68.
29 A.g.e., 58. Kitabın ilerleyen sayfalarında benzer görüşlere bestecilerin ağzından 
da yer verilmiştir: “Kullanılan malzeme ne kadar anlaşılır olursa dinleyicinin biçimi 
izlemesi o kadar kolay olur.”(s. 69).
30 A.g.e., 36.
31 Bkz. (3), AKAY, 35-47.
32 “Postmodern, bu anlamda, kitsch ve dekoratif öğelerin geri gelmesiyle de alakalı 
olarak okunabilir.”, bkz. (3), AKAY, 21; ayrıca 20-22.
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ezgisel kıvrımlarının özünde bir arabesk figür olduğunu hatırlatalım. Armonik 
bağlamından sıyrıldığında salt bir  bezeme kimliğine bürünen bu figür, yapıt 
içinde temel bir öğe olarak ele alınmış, ve bir çok noktada Beethovenvari bir 
gelişim sürecinde değerlendirilmiştir. Dekoratif bir öğe olan bu kıvrımın yapı-
tın temel öğelerinden biri olarak ele alınması, Akay’ın tespitiyle örtüşür. 
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Özet

Almanya’daki Türkiye kökenliler, yaklaşık 40 yıldır göç ve göçmenlere odakla-
nan çalışmaların önemli bir parçasıdır. Göç ve yerleşme süreçlerinde oluştur-
dukları ağlar ve topluluklar, farklı disiplinlerin bakış açıları ve analiz araçlarıyla 
irdelenmiştir. Benzer şekilde müzik üretimleri de temelde bu disiplinlerarası 
göç literatürünün sunduğu olanaklar çerçevesinde çalışılmıştır. Böylece konu, 
diaspora, melezleşme, ulusaşırılık gibi her biri bir diğerinden karmaşık kav-
ram, teori ve yaklaşım bütünleri içinde değerlendirilmiştir. Bu makale, Alman-
ya’daki Türkiye kökenlilerin müzik üretimini konu eden belli başlı çalışmalar 
ile göç literatürü arasındaki ilişkiyi irdeler. Bu çalışmaların göç literatüründen 
ödünç aldığı yaklaşım ve kavramlarla müzik ürünü ve üretimi arasındaki denk-
liği ve işlerliği sorgular. 

Anahtar Kelimeler: diaspora, ulusaşırılık, devletaşırı alanlar, transkültürel, Al-
manya’daki Türkiye kökenliler

Abstract

For almost 40 years, people from Turkey in Germany have been part of studies
which focus on migration and migrants. The networks and groups that were 
constituted as a result of migration have been investigated by different discip-
lines with diverse analytical tools. Similarly, their musical production has been 
primarily evaluated within the boundaries of the interdisciplinary migration 
literature. Thus the subject has become attached with the complicated bodies 
composing of diverse theories, terms and approaches, such as diaspora, cre-
olization and transnationalism. This article investigates the relationship bet-
ween the migration literature and the basic studies on the musical production 
of people from Turkey in Germany. It questions the equivalency and operability 
between the borrowed approaches and terms, and musical production itself.

Keywords: diaspora, transnationalism, transstaatliche Räume, transcultural, 
people from Turkey in Germany 

Göç Literatürünün Kavramsal Araçları ve 
Almanya’daki Türkiye Kökenliler Üzerine Çalışmalar*
Conceptual Tools of Migration Literature and Studies 
on People from Turkey in Germany 

Elif Damla YAVUZ

Diaspora 
topluluğunun 
yaşadığı 
mekândaki 
köksüzlüğü, 
bıraktığı mekân 
ve zamana 
ebedi aidiyetini 
beraberinde 
getirir. Bu 
ise güncel 
gerçekliklerle 
zayıf bağlantıları 
olan, üretimini 
mekânlar 
ve zamanlar 
arasında kalışın 
neden olduğu 
etki ve tepkilerle 
tasarlayan 
toplulukların 
varlığından 
bahsetmek 
anlamına gelir. 

 
* Bu makale, 15 Mart 2013’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Kon-
servatuvarı Müzik Teorisi Bölümü’nün düzenlediği Uluslararası Müzik ve Kuram 
Sempozyumu’nda sunulan “Göç Literatürünün Kavramsal Araçlarının Müzikolojik 
Çalışmaya Sunduğu Olanak ve Sınırlar: Almanya’daki Türkiye Kökenliler’’ başlıklı bil-
diriden türetilmiştir.
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Georgina Born ve David Hesmondhalgh 2000 yılında etnomüzikolojinin mer-
kezine diasporaların müziklerinin yerleştiğini yazmışlardı1. Bu değişim, göç-
men nüfusun sadece son on yılda 150 milyondan 214 milyona çıktığı, dünya 
nüfusunun % 3.1’inin göçmen olduğu2 düşünüldüğünde aynı zamanda bir zo-
runluluktu. Nitekim sadece etnomüzikoloji değil, yakın ilişkide olduğu diğer 
disiplinler de göçmen ve diaspora topluluklarını merkeze aldılar. Böylece belli 
kavram, teori ve yaklaşımların ortaklaşa kullanıldığı hatırı sayılır bir literatür 
meydana geldi. Yine de müzik üretimi üzerine yapılan çalışmaların diğer di-
siplinlerden ödünç aldığı ve içselleştirdiği bazı temel kavramların işlerliğini, 
olguları ve durumları ifade kabiliyetini tartışmak yerindedir çünkü uygulamada 
kimi kavramlar ödünç alındıkları alanlarda dahi analitik keskinliklerini kaybe-
decek şekilde kullanılmaktadır3. Böylesi bir sorgulama, güncel üretimleri konu 
edinen çalışmalarda yeni yaklaşım ve değerlendirmelere de yer açacaktır. Fakat 
bundan önce geçmiş yönelimlerin sunduğu olanaklar ve sınırlamalar üzerinde 
uzlaşmak gerekir. 

Almanya’daki Türkiye kökenlilerin müzik üretimini konu eden çalışmalarda 
göç literatürü kendini öncelikle diaspora kavramı ve yaklaşımıyla gösterir. Di-
aspora, antik dünyadaki anlamından uzaklaşıp Stuart Hall tarafından “dönü-
şüm ve farklılaşma aracılığıyla kendilerini sürekli olarak yeniden ve yeniden 
üreten kimlikler”4 olarak tanımlandığında, kavramın kendisinde kaçınılmaz bir 
seyrelme, değişim ve genişleme ortaya çıkmış5, neredeyse her göçmen toplu-
luğu diaspora topluluğu olarak anılarak6 diasporanın kendisi gezgin bir kav-
ram haline gelmeye başlamıştı. Böylece uygulamada birbirinden ayrı tutmanın 
zor olduğu teori, söylem ve farklı deneyimler birleşerek karmaşık bir diaspora 
bütünü meydana getirdiler7. Nitekim etnomüzikolog Ursula Hemetek 2008 
yılında ortaya çıkan belirsizliği şöyle aktarıyordu:

Bugünlerde [diasporanın] ne anlama geldiği çok açık değil, fakat genellikle göç-
men topluluklarının ‘köken’ kültürleriyle bazı ilişkilerine işaret eder. Yine de bu 
tanım, üçüncü kuşak göçmenlerden bahsettiğimizde şüpheli hale gelecektir. Bu 
durumda köken kültürü hangisidir?8  

Diaspora yaklaşımının anavatan ve yeni vatan kavramsallaştırmaları, müzik 
üretimini konu eden çalışmalarda üretimin belirleyici unsurları olarak işaret 
edilir. Buna göre dağılmayı işaret eden bir merkez -anavatan- ve yeniden bir 

1 Thomas SOLOMON, “Diverse Diasporas: Multiple Identities in ‘Turkish Rap’ in 
Germany”, Music from Turkey in the Diaspora, 77.
2 Url 1: International Organization for Migration (IOM)
<http://www.iom.int/cms/media/infographics> erişim tarihi: 12.03. 2013.
3 Minoo ALINIA, Diaspora Mekânları, 30.
4 Stuart HALL, “Cultural Identity and Diaspora”, Colonial discourse & Postcolonial 
Theory: A Reader, 235.
5 Robin COHEN, “Diasporas and the Nation-State: From Victims to Challengers”, 
International Affairs, 514.
6 Roger BRUBAKER, “The ‘diaspora’ Diaspora”, Ethnic and Racial Studies, 2.
7 James CLIFFORD, “Diasporas”, Cultural Anthropology, 302.
8 [It does not seem to be quite clear that it means nowadays, but it usually indicates some 
relationship of the immigrant community to the culture of ‘origin’. But of course this defi-
nition would be doubtful in cases when we talk about the third generation of immigrants. 
What would be the culture of origin then?] Ursula HEMETEK, “Preface: Music from 
Turkey in the Diaspora”, Music from Turkey in the Diaspora, 8.
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araya gelmeyi işaret eden başka bir merkez -yeni vatan- vardır9. Çoğunlukla bir 
araya gelen topluluğun, yaşadığı mekân ve zaman ile geride bıraktığı mekân 
ve zaman arasında bir karmaşa ve çatışma yaşadığından hareket edilir. Böy-
lece topluluğun, dağıldığı ve yeniden bir araya geldiği mekânları yorumlarken 
alternatif ve paralel mekânlar yarattığı vurgulanır. Başka bir deyişle, diaspora 
topluluğunun iki merkez ile -dağılmanın gerçekleştiği zaman ve güncel zaman 
olmak üzere- iki zaman arasındaki tutarlılığı ve eşzamanlılığı kırdığı anlatılır. 
Etimolojisinin getirdiği ima ile10 diaspora topluluğunun yaşadığı mekândaki 
köksüzlüğü, bıraktığı mekân ve zamana ebedi aidiyetini beraberinde getirir. Bu 
ise son tahlilde güncel gerçekliklerle zayıf bağlantıları olan, üretimini mekânlar 
ve zamanlar arasında kalmanın neden olduğu psikolojik etki ve tepkiyle tasar-
layan toplulukların varlığından bahsetmek anlamına gelir. Pratikte ise diaspora 
topluluklarının üretimleri, diğer topluluklarda olduğu gibi, kendinin temsili, 
öteki olmanın temsili ve ötekinin temsiliyle müzakere edilerek belirlenir. Top-
luluk üretimini değişime direnç göstermek üzere şekillendirmek istese de, ça-
tışma ve uzlaşmaların toplamından oluşan müzakerenin kendisi kaçınılmaz 
olarak değişimi içerir.

Anavatan ve yeni vatanın belirleyici unsurlar olarak kabul edilmesi, toplulukla-
rın etki ve etkileşim alanlarının iki kutupla sınırlanmasını da beraberinde ge-
tirir. Bu ise daha başlangıç aşamasında özselci yaklaşımlara yapılan eleştiriler 
sonucunda revize edilen kültür tanımlamalarıyla çelişir çünkü ne kadar geniş 
tanımlanırsa tanımlansın iki kutbun kabulü, iki yekpare ve homojen yapının 
varlığının ve birleşiminin kabulüdür. Daha önemlisi, topluluğu dağılmaya iten 
travmalar nedeniyle birleşme koşullarının anormalliği -dolayısıyla birleşimin 
anormalliği- değerlendirmelerde üstü kapalı bir yorum olarak belirir. İma edi-
len, topluluğun bilgisizlik ve acizlikle anavatanını yanlış yorumlamakta oldu-
ğudur çünkü topluluk onu dağılmaya iten travmaların mağdurudur.11  

Almanya’daki Türkiye kökenliler üzerine yapılan çalışmalarda diaspora yak-
laşımın ilk örneklerinden birini, Kurt ve Ursula Reinhard’ın Musik der Türkei 
(Türkiye’nin Müziği, 1984) başlıklı çalışmalarının ikinci cildinde bulmak müm-
kündür:  

(...)çalgıların incelikleri göze alınmadan kullanılabiliyor, örneğin piyano ve akor-
deon klavyeli çalgılar olarak bir tutuluyor, doğuya özgü ses sisteminin artık ve 
eksik ses basamaklarıyla yetinilebiliyor (…) Yabancı ülkede yaşayan işçiler, kendi 
ülkelerinin çeşitli yörelerinden koparak geliyorlar ve burada birlikte oturuyor-
lar, -bunun dışında bir de yabancı ülkede doğanlar da var- böylece hangi türkü 
hangi yörenin, hangi oyun hangi şehrin ayırt etmiyorlar. Geleneğe bağlı kalma 

9 William SAFRAN, “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Re-
turn”, Diaspora, 83-84. 
10 Diaspora, Yunanca “savrulma, dağılma, yayılma” anlamına gelen diaspeiro fiilin-
den gelir. 
11 Travma vurgusu, diaspora yaklaşımının ortaya çıkmasında ve gelişmesinde önemli 
rol oynamıştır. Pek çok diaspora teorisyeni, ideal tür olarak gördüğü Yahudi diaspo-
rasının Yahudi tarihinin büyük travmalarından biri olan Babil Sürgünü’yle oluştuğunu 
belirtir. Örneğin Robin Cohen, sadece “Babil” sözcüğünün bile tutsaklık, sürgün, ya-
bancılaştırılma ve soyutlanma hissini yarattığını yazar (“Diasporas and the Nation-
State: from Victims to Challengers”, International Affairs, 508-509). Cohen, benzer 
travmaları Yahudi diasporası dışındaki diasporalara da uyarlar. Örneğin Afrika dias-
porasının kölelik, İrlanda diasporasının kıtlık, Filistin diasporasının İsrail devletinin 
kurulmasının yarattığı travmalarla oluştuğunu söyler (Global Diasporas, 28). 
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isteğine rağmen, bölgesel ayrılıklar gözetilmeksizin çalınıp, oynandığından, ba-
zen birbirinden çok farklı veya birbirine çok uzak yörelerin oyunları da birbirine 
karıştırılarak oynanır. Herkes ne biliyorsa onu ortaya koyar. Gerçek halk mü-
ziğiyle popüler halk müziğinin farkını iyi tanımadıklarından, onu da korumak 
için çaba sarf ederler. Öyle görünüyor ki, yabancı ülkede Türk müziği gittikçe 
donuklaşıyor.12  

Türkiye’deki müzik üretimi üzerine çalışan etnomüzikologlar olarak 
Reinhard’lar gözlerini Almanya’daki üretime çevirdiklerinde, mekân değişi-
minin üretimde de değişimlere neden olduğunu hemen fark edebilmişlerdi. 
Yine de dönemin etnomüzikoloji yaklaşımının bir yansıması olarak değişimi 
bilgisizlikten kaynaklanan bir “donuklaşma” olarak yorumlamışlardı. Başka bir 
deyişle, onlara göre Almanya’daki üretim, anavatanın kötü bir replikası olma 
yolundaydı. 

Almanya’daki üretimi iki merkez üzerinden okumak, başka merkezlerin var-
lığını ve etkisini görmeye engel olur. Bir adım sonrasında üretim, kendine 
özgü dönemsel özellikler göstermeyen bir bütün haline gelir. Başka bir deyişle 
üreticileri, üretim koşulları ve eğilimleri değişen fakat yönü değişmeyen bir 
repertuar elde edilir. Örneğin Martin Greve, Almanya’da “Hayali Türkiye”nin 
Müziği’nde, Almanya’daki Türk müziği yaşamının yüzünü Türkiye’deki müzi-
ğe ve Türkiye’deki müzik yaşamına çevirdiğini yazar13. Oysa Almanya’daki ve 
elbette Türkiye’deki üretimin azımsanmayacak bir kısmı, uluslararası popüler 
türlerle iletişim kurma isteğinin izlerini de taşır. Bu saptamayı yine Greve’nin 
çalışmasında Ruhnke ve Wegner’den alıntıladığı bir ifadeyle desteklemek 
mümkündür: “Akşam, genelde Avrupa liste parçaları ve Türk halk müziği dü-
zenlemeleri çalan bir Türk rock grubunun sahne almasıyla başlar.14”  

Ruhnke ve Wegner’in 1970’lerin sonlarında betimlediği bu mekânların çoğu, 
1990’lardan sonra gece kulüplerine ve diskoteklere dönüştürülmüştür. Salt bu 
dönüşüm bile müzik üretim ve tüketiminde her zaman başka merkezlerin var-
lığından bahsetmek için yeterlidir. Nitekim Harald Huber ve Martin Sigmund 
2008’de Viyana’daki Türkiye kökenlilere ait işletmeleri şöyle tarif ederler:

1990’lardan beri Viyana’da sırasıyla Türkiye’den gelen göçmenler ve onların ço-
cukları (2. kuşak) tarafından oluşturulan otonom bir disko sahnesi vardır. DJ’ler 
tarafından çalınan müzikler poptan house’a kadar çeşitlilik gösterir ve Oriental 
House olarak tanımlanabilir15.

Her ne kadar Huber ve Sigmund bu işletmelerde müziğin anavatanla ilişki 
kurmaya hizmet ettiğini söyleseler de, müziğin stilini “özgün bir crossover”16 
olarak adlandırılır. 

12 Kurt & Ursula REINHARD, Türkiye’nin Müziği, 130-131. 
13 Martin GREVE, Almanya’da “Hayali Türkiye”nin Müziği, 93.
14 Ruhnke ve Wegner’den (1979) alıntılayan Martin GREVE, Almanya’da “Hayali 
Türkiye”nin Müziği, 123.
15 [Since the 1990s there has been an autonomous disco scene in Vienna founded by im-
migrants from Turkey and their children (2nd generation) respectively. The range of music 
played by the DJs varies from pop to house and can be described as Oriental House.], 
Harald HUBER & Martin SIGMUND, “Oriental House in Vienna”, Music from Turkey 
in the Diaspora, 51-52.
16 A.g.e., 55.
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Bugün Almanya’da Türkiye kökenlilere ait eğlence mekânlarının “rakkas” ve 
“halay party” olarak adlandırdıkları konsept partiler yukarıdaki örneklerde 
olduğu gibi anavatanla ilişki kurmanın yeni biçimleri olarak değerlendirilebi-
lir. Yine de bu partilerin afişleri, mekânların kapısında kuyrukta bekleyenler, 
mekânın içindeki eğlence stili, özellikle genç kuşak söz konusu olduğunda 
kurulan ilişkinin anavatanla sınırlı olmadığını gösterir (bkz. Resim 1). Benzer 
şekilde Düsseldorf ve Köln’de Türkiye kökenlilerin gittiği en gözde eğlence 
mekânlarından biri olan Zaga Club’ın işletmecisi M. Ozan Batı, müşterilerini 
ve takip ettikleri merkezleri 2011 yılında şöyle anlatmıştı:

Hem Düsseldorf, hem de Köln büyük otobanların ortasında; her ikisi de fuar 
kenti. Yani buraya Duisburg, Dortmund, Wuppertal ve Gelsenkirchen’den ko-
layca gelinir. Hannover ve Stuttgart’tan da gelirler çünkü bana söylendiği ka-
darıyla oralarda bu tarz eğlence mekânları pek yok. Diğer iki merkez Berlin ve 
Münih’le pek ilişkimiz yok. Buraya ayrıca Hollanda ve Belçika’dan da gelenler 
olur çünkü 70-80 km uzaktalar. Eğlence stili olarak ise İstanbul’a, New York’a, 
Amsterdam’a bakarız mesela, çünkü en iyi eğlence oralarda.17 

Resim 1: Halay Party.18

Diaspora yaklaşımının örnekleri, Almanya’daki Türkiye kökenlilerin hip-hop 
üretimine dair çalışmalarla çoğaltılabilir. Bu üretimi Cartel projesi ve Cartel 
albümü tekelinde inceleyen pek çok araştırmacı hip-hop’ı ikinci kuşağın ana-
vatanla kurduğu bağın, bulunduğu toplumsal ve politik yapıya muhalefetinin 
ve diaspora gençliğinin kimlik inşasının örneği olarak görür19. Söz konusu 
repertuarın böylesi bir işlevi yerine getirdiği tartışmasız görünmekle birlikte, 
Almanya’daki hip-hop’ın tarihsel gelişim süreci göz önüne alındığında bu tes-
pit eksik kalır. Almanya’da hip-hop, 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başlarında 

17 Url 2: <http://www.chilloutshishalounge.de/2013/10/love-halay-party-night-
04-10-2013/> ve Url 3: <http://www.chilloutshishalounge.de/galerie/>, erişim tarihi: 
12.09.2013.
18 M. Ozan Batı ile 14.11.2011 tarihinde yapılan özel görüşmeden
19 Ayhan Kaya’nın Sicher in Kreuzberg, Constructing Diasporas: Turkish Hip-Hop Youth 
in Berlin (2001,Transcript Verlag, Bielefeld) adlı çalışması örneklerden biridir.
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sadece Türkiye kökenlilerin değil, diğer ülkelerden gelen ikinci kuşak gençlerin 
toplaştığı kamusal alanlarda ve çoğunlukla Amerikan askerlerinin gittiği G.I. 
Disko ve Ami Club’larda20 şekillenmişti. Cartel öncesi Türkiye kökenlilerin hip-
hop üretimindeki sample’lar incelendiğinde üreticilerinin bahsedilen kamusal 
alan ve gece kulüplerindeki üretim ve tüketimden ne denli etkilendiği görüle-
bilir. Nitekim Dietmar Elflein da akademik çalışmalarda bu mekânların gözden 
kaçtığını söyler:

O dönemde fark edilmeyen, diskoteklerin sosyal alanlarının halihazırda göçmen 
gençler tarafından domine ediliyor olmasıydı. 1970’lerin sonunda ve 1980’lerin 
başlarında popüler müzik üzerine yazan Alman yazarlar diskotek kültürünü gör-
mezden geldiler. Onun yerine hippi hareketi, punk ve türevleri gibi alternatif 
gençlik kültürlerine odaklandılar. Onların bakış açılarına göre disko ve onunla 
ilişkili müzik stillerine yönelen hiçbir ‘muhalif’ ya da ‘isyankâr’ gençlik kültürü 
yoktu. Böylece sosyolojik bilgide bu noktayla ilgili bir boşluk oluştu.21  

Elflein’ın belirttiği boşluk, özellikle Türkiye kökenliler söz konusu olduğunda 
Alte Schule (eski okul) olarak adlandırılan hip-hop ekolünün yeterince irdelen-
memesini de kapsar. Örneğin Türkiye kökenlilerin hip-hop üretiminin alamet-i 
farikası sayılan sosyal muhalefet, ayrımcılığa karşı çıkış en açık ve en erken, 
Türkiye kökenli kimi grup ve müzisyenlerle de ilişkisi olan İtalya, Gana ve Haiti 
kökenli Heidelberg’li bir grup olan Advanced Chemistry’nin şarkılarında gö-
rülür. Dolayısıyla hem Advanced Chemistry’inin, hem de Cartel’in bir proje ve 
söylem olarak ortaya çıkmasının yolunu hazırlayan sadece anavatanla ilişki 
kurma isteği değildi. Aksine iki Almanya’nın birleşmesi sürecindeki politik, 
ekonomik ve toplumsal kırılma anları ile müzik endüstrisinin bu anlara verdi-
ği tepki ve izlediği strateji onları yaratmıştı. Kısacası ve en önemlisi, konuyu 
çalışan pek çok araştırmacı betimlemelerinde ya da bilgi aktarımında başka 
merkezlerin, unsurların ve etkilerin varlığına dair veriler sunarken anavatanın 
önceliği yaklaşımı nedeniyle, bu verileri son değerlendirmelerinden soyutlar. 
Böylece müzik üretiminde birden fazla olgunun bir araya geldiği farklı anlar-
dan bahsedilmez. Bunun yerine anavatan, bütün üretimin yegâne belirleyicisi 
olarak işaret edilir.

Diaspora yaklaşımının topluluğun göç sürecine ve göçmen olma haline yap-
tığı vurgu, özellikle Gastarbeiter’in22 (misafir işçinin) ve birinci kuşak göç-
menlerin üretimlerinin diğer bağlamlarını görünmez kılar. Gastarbeiter’in 
üretimini gurbet teması etrafında toplayıp anavatanla bağlarını ortaya koy-
makta işler görünen bu yaklaşım23, Gastarbeiter’in sınıfsal konumunu ve bu 

20 G.I. Disko ve Ami Club’lar Batı Almanya’da konuşlanmış Amerikan askerlerinin 
ve görevlilerinin gittiği, çoğunlukla ABD’deki popüler müziklerin DJ’ler tarafından 
çalındığı gece kulüpleriydi. 
21 [What was not noticed at the time was that the social field of discotheques was already 
dominated by male immigrant youngsters. During the late 1970s and early 1980s German 
writers on popular music ignored discotheque culture. They concentrated on alternative 
youth cultures such as the hippie movement and punk and its derivatives. From their 
perspective no ‘dissident’ or ‘rebellious’ youth culture could focus on disco and related mu-
sical styles. There was thus a gap in sociological knowledge.], Dietmar ELFLEIN, “From 
Krauts with Attitudes to Turks with Attitudes: Some Aspects of Hip-Hop History in 
Germany”, Popular Music, 256.
22 Bu makalede Gastarbeiter kelimesi, sadece işgücü anlaşmalarıyla Almanya’ya gi-
den birinci göç dalgasının bireyleri için kullanılmıştır.
23 Ali Osman Öztürk’ün Alamanya Türküleri- Türk Göçmen Edebiyatının Sözlü/Öncü 
Kolu (2001, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları) ve Martin Greve’nin Almanya’da “Hayali 
Türkiye”nin Müziği (2006, Bilgi Üniversitesi Yayınları) bahsedilen yaklaşımın örnekleri 
olarak gösterilebilir.
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konumun üretimdeki ifadelerini gizler. Edebiyattaki üretim için Marilya Veteto-
Condrad’ın işaret ettiği24 ve müzikte Robert Anhegger’in örneklediği gibi25 
(1982) Gastarbeiter’in ve birinci kuşağın üretimini sınıfsal bağlamda değer-
lendirmek için yeterince veri vardır. Nitekim Abdullah Papur, Sümeyra Çakır, 
Tahsin İncirci ve Türkischer Arbeiterchor West Berlin (Batı Berlin Türk İşçi Ko-
rosu) gibi kimi örneklerin üretimlerinin belirleyicileri göçmen olmak ve ana-
vatanla ilişki kurmak değil, olaylara ve koşullara sınıf temelinde yaklaşmaktır.

Diaspora teorilerinin ve yaklaşımının sınırlamalarını ilk fark edenler, farklı di-
aspora deneyimleri fikriyle yaklaşımı genişletmeyi denedilerse de ortaya çıkan 
yapı kimi durumlarda bu genişlemenin dahi yetersiz kalmasına neden oldu. 
Ulusaşırılık, böylesi bir sıkışmanın anahtarı olarak sosyal bilimlere giriş yaptı. 

Ulusaşırılığın ilk teorisyenleri Glick Schiller, Basch ve Szanton Blanc, diaspo-
ranın boş bıraktığı ve/ya çatışma olarak gördüğü noktaları olumsuz imalardan 
kurtarmayı amaçladılar. İki yaklaşım arasında organik bir bağ26 ve geçirgenlik27 
olmasına rağmen aralarında henüz başlangıç aşamasında dahi kritik farklar 
vardı. Nitekim ulusaşırılık da giderek başka akademisyenlerin katılımıyla farklı 
kavrayışlardan oluşan bir bütün haline geldi. Bir tarafta Alejandro Portes’in ba-
şını çektiği ve ulusaşırılığı burada ve orada olma farklılıklarını sanal olarak silen 
karmaşık fakat temelde kapalı ilişkiler dizileri olarak görenler bulunur. Onlara 
göre ulusaşırılık, düzenli ve sürdürülebilir sosyal iletişim gerektiren meslek-
ler ve etkinliklerle sınırlıdır. Diğer tarafta ise düzenli ve sürdürülebilir ilişkiler 
üzerinde durmanın ulusaşırılığı daha az yoğunluklu bir kavrayışa dönüştür-
düğünü savunanlar bulunur28. Yine de her iki grubun yaklaşımı, ulusaşırılığı 
mümkün ve görünür kılan ağlar üzerine bina edilmiştir:

Göçmen yaşamı ve kimliği üzerine teorik bir yapı olarak ulusaşırılık, gönderici 
ve alıcı ülkeler arasındaki sosyal uzaklığı kısaltan modern telekomünikasyon 
araçlarıyla imgelerin iletildiği ve ulaşım biçimlerinin geliştiği bir dünyada nüfus 
hareketleri çalışmalarına kolayca uyum sağlar.29 
 

Ulusaşırılığın diaspora yaklaşımına getirdiği en önemli eleştirinin temelinde 
bahsedilen ağların sunduğu olanaklar vardır. Yaklaşım bu ağlar sayesinde top-

24 Veteto-Condrad, Gastarbeiterliteratur’un (Gastarbeiter edebiyatının) Brecht’in pro-
leter edebiyatını anımsatacak şekilde işçi sınıfına ve sıradan insana dair vurgular içer-
diğini söyler (Andrew M. TUTTLE, “Turkish-German Literature: Transnational Voices 
and the Quest for Socio-Political Agency”, 18).
25 Robert Anhegger, Almanya’daki üreticileri Arbeitersänger (işçi  türkücüler), üretimi 
de Arbeiterlieder (işçi türküleri) olarak anar (Bkz. Robert ANHEGGER (1982), Die De-
utschlanderfahrung der Türken im Spiegel ihrer Lieder. Eine ‘Einstimmung’, Gastar-
beiterkinder aus der Türkei: zweischen Eingliederung und Rückkehr, Helmut Birkenfeld 
(ed.), Beck’sche Schwarze Reihe, Bd. 262, Münih).
26 Khachig TÖLÖLYAN, “The Nation-State and Its Others: In Lieu of a Preface”, 
Diaspora, 86-87.
27 Thomas FAIST & Rainer BAUBÖCK, Diaspora and Transnationalism, 9.
28 Roger WALDINGER & David FITZGERALD, “Transnationalism in Question”, 
American Journal of Sociology, 1180.
29 [As a theoretical construct about immigrant life and identity, transnationalism aptly 
suits the study of population movements in a world where improved modes of transpor-
tation as well as the images that are transmitted by means of modern telecommunicati-
ons have shortened the social distance between sending and receiving societies], Caroline 
BRETELL, “Theorizing Migration in Anthropology: The Social Construction of Net-
works, Identities, Communities and Globalscapes”, Migration Theory: Talking Across 
Disciplines, 104.
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luluğun bilinçli ya da bilinçsiz şekilde iki merkez arasında sıkışmasından değil, 
iki merkezin yeni bir sosyal alanda özgün şekilde yorumlamasından bahseder: 

(...)Glick Schiller alan araştırmasındaki gözlemlerini Basch’ın ulusaşırılık kav-
ramlaştırmasıyla karşılaştırmaya başladığında durum her ikisi için netlik kazan-
dı, incelemekte oldukları Haitili ve Haitili olmayan topluluklar iki zıt yönelim 
değildi, tek bir sosyal deneyimin parçasıydılar. Haiti ulusaşırılığının doğuşu-
na tanıklık ediyorlardı. Ne çalıştıkları sosyal bilimlerin sınıflandırmaları, ne de 
Haitili göçmenlere atfedilen sınıflar, ABD’ye yayılmış Haitili göçmen nüfusun 
büyük kısmının günlük yaşamının doğasına dair uygun ifadeler sunmuyordu.30  

Thomas Faist’in devletaşırı alanlar (transstaatliche Räume) yaklaşımı ise üçün-
cü alan olarak tanımladığı ulusaşırı alana siyasal, toplumsal, ekonomik, kültü-
rel, dinsel ve etnik analizi dahil etmeyi amaçlar. Bu yaklaşım aynı zamanda ulu-
saşırılığa iki eleştiri getirir. Birincisi ulusaşırılığın, olumluya çevirmekle birlikte 
diasporanın iki merkezli yapısını sürdürmesinedir. İkincisi ise bu merkezlerin 
tanımlanmasıyla ilgilidir. Faist’e göre aşkın ilişkilerden söz ediyorsak, bu ancak 
varlıkları ve sınırları daha somut tanımlanabilen ve bu nedenle daha az tartış-
maya açık olan devletleri aşan ilişkilerdir. 

Faist’in merkez-çevre modelini hatırlatan31 devletaşırı alanlar yaklaşımı, müzik 
üzerine çalışmalarda nadiren kullanılmasına karşın bahsedilen yaklaşımlardan 
daha fazla işler görünür. Öncelikle Faist tarafından yaklaşımın merkezine ko-
yulan siyasi varlıklar, kültür üretiminin aşkın ilişkilerini daha net ortaya koyar. 
Buna ek olarak, devlet kurumları ile diğer kurumların bu aşkın ilişkilerdeki rolü-
nü irdelemeye imkân tanır. Böylece çoğu zaman devletin boş bıraktığı alanlara 
işaret eden göçmen kuruluşlarını ve bu kuruluşlardaki bireyleri, kültür üreti-
minin belirleyici aktörlerinden biri olarak ele almanın yolu açılır. Zira Wolff’un 
ifadesiyle aracıların, hamilik sistemlerinin ya da buna denk sistemlerin32 ol-
madığı yapılarda bu tür kuruluşlar, kuruluş amaçlarında belirtilmemiş böylesi 
bir işlevi üstlenebilirler. Nitekim Almanya’daki pek çok göçmen kuruluşu ve 
göçmenlerin kurduğu dernek aynı zamanda kültür kuruluşları olarak hareket 
ederler. Konserler ve farklı alanlarda kurslar düzenlerler. Böylelikle kurumlaş-
ma ve örgütlenmeye dayalı kendine özgü merkez-çevre ilişkileri yaratırlar. Bu 
da resmi kurumsal kapsamın geniş tutulmadığı yapılarda bireylerin ve devlet 
dışı kuruluşların ne denli etkin olduklarının göstergesidir. 

Levent Soysal’ın Kreuzberg-Berlin’e odaklanan makalesi hem ulusaşırı ve dev-
letaşırı ilişkilere, hem de genel ve yerel otoritelere ait kurumlar ile üretim ara-
sındaki ilişkiye dikkat çeken nadir örneklerdendir. Soysal hip-hop dönemlerini, 

30 [...it was only when Glick Schiller began to compare her field observations with Basch’s 
conceptualization of transnationalism that it became clear to both her and her colleagues, 
Haitian and non-Haitian alike, that the two poles they were examining were not opposite 
orientations but part of a single social experience. They were witnessing an emergent Ha-
itian transnationalism. Neither the categories of social science that they had brought to 
the study, nor the categories that had meaning for the Haitian migrants, were adequate 
to articulate the nature of daily life for a large section of the Haitian immigrant population 
throughout the United States.], Nina GLICK SCHILLER ve diğerleri, “Transnationa-
lism: A New Analytic Framework for Understanding Migration”, Towards a Transnati-
onal Perspective on Migration, 1.
31 Peter KIVISTO, “Theorizing transnational immigration: a critical review of current 
efforts”, Ethnic and Racial Studies, 565.
32 Janet WOLFF, The Social Production of Art, 44.
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anavatanla ilişkiye göre değil, Kreuzberg’in ve Berlin’in iç ve dış dinamikleriyle 
belirler. Buna göre Berlin Duvarı’nın yıkılmasından hemen sonra başlayan ve 
maskülen bir dile sahip Çete Dönemi (Gang Episode),  1991 yılının sonlarına 
doğru yerini Hiphop Dönemi’ne (Hiphop Episode) bırakmıştı. Çete dönemi-
nin denetimsiz ve düzensiz yapısı, yerel otoritelerin hiphop’ın potansiyelini 
fark etmesiyle pedagojik bir araca dönüşmüştü. Naunynritze Gençlik Merkezi 
örneğinde olduğu gibi sokaklardan gençlik merkezlerine taşınan hip-hop, bir 
sonraki döneme, Dünya Kültürü Dönemi’ne (World Culture Episode), estetize 
edilmiş bir hip-hop aktarmıştı33. Dikkat çekici olan ve Soysal’ın dönemselleş-
tirmesini özgün kılan, salt anavatana odaklanmayan, ulusaşırı ilişkileri, sosyal 
koşulları ve yerel otoritenin yaklaşımının etkisini göz önüne alan çerçevenin 
sunduğu genişliktir. 

Benzer şekilde Philip V. Bohlman, Sebastian Klotz ve Lars Christian Koch’un, 
“Tales of Three Cities- Berlin, Chicago, and Metropolitan Musical Crossro-
ads” başlıklı makaleleri, ulusaşırı ağlarla büyük metropollerin birbirine giderek 
daha fazla bağlandığı fikri üzerine kuruludur. Bu makale bir taraftan Berlin’i 
Soysal’ın bıraktığı noktadan anlatmaya devam ederken geçmiş değerlendirme-
lerin geçerliliklerini sürdürmediklerini, aksine bu değerlendirmelerin tarihsel 
anlatılar  haline geldiklerini savunur: “Metropoldeki etnisitelere dair pek çok 
teori bizi, Berlin’deki Türk “semtlerinde” konuşlanmış güçlü bir Türk “toplulu-
ğu” olduğuna inanmaya iter. Fakat Türk Berlin’i soundscape’i gerçek olmaktan 
çok hayali olabilir.34”

  
Yazarlara göre Berlin’de yaşayan Türkiye kökenliler etnik, kültürel, politik, dini 
ve stilistik kavramlara sabitlenememekte; müzikleri kültürel kimliklerden olu-
şan bir kırkyamaya benzemektedir. Bu nedenle müziğe karşı alınan konumla-
rın analiz edilmesini daha anlamlı bulurlar. Bu yaklaşımın bir tarafında genel 
ve yerel otoritelere ait kurumlar, diğer tarafında diğer kurumlar ve ticari işlet-
meler bulunur. Yazarlar, Berlin’in toplumsal çeşitliliğine ve iç içe geçmişliğine 
rağmen köklü kültür kurumlarının ve bu kurumları belirleyen bireylerin bu ço-
ğul yapıyı kavrayamadığını düşünür: “Berlin Filarmoni’nin şefi Simon Rattle 
gibi tanınan figürler dahi farklı sosyal ve etnik kökenlere sahip okul çağındaki 
çocukları Igor Stravinsky’nin Bahar Ayini’nin bir temsiline (‘Rhythm Is It’) da-
vet ettiklerinde oluşan çatlağı tamir edemez.35”  

Gerçekten de Almanya’da genel ya da yerel otoritelere ait kimi kurumlar, ken-
di kültür ve kültür etkinliği tanımlarıyla başka üretim ve tüketim bütünlerini 
marjinalize ederek görünmez kılar. Örneğin Berlin-Brandenburg İstatistik 
Kurumu’nun (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg) Berlin’in kültür yaşamına 

33 Levent SOYSAL, “Rap, Hiphop, Kreuzberg: Scripts of/for Migrant Youth Culture in 
the WorldCity Berlin” New German Critique, 62-81.
34 [Most theories of ethnicity in the metropolis would lead us to believe that there should 
be a strong Turkish “community”, deployed in Turkish “neighborhoods”, in Berlin. The 
soundscape of Berlin, however, may be more imagined than real.], Philip V. BOHLMAN 
ve diğerleri, “Tales of Three Cities- Berlin, Chicago, and Kolkata at the Metropolitan 
Musical Crossroads”, Cultural Diversity in the Urban Area: Explorations in the Urban 
Ethnomusicology, 41.
35 [Even public figures, such as the Berlin Philharmonic conductor, Simon Rattle, cannot 
mend the resulting fissure when he invites school children from different social and ethnic 
backgrounds to participate in a performance of Igor Stravinsky’s Rite of Spring (‘Rhythm 
Is It’)], a.g.e. 34.
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dair tabloları, ne Berlin’deki  çeşitliliğe dair, ne de -Bohlman ve diğer yazarların 
deyimiyle- Türk Berlin’ine dair bir veri sunar (bkz. Tablo 1). Çünkü istatistik ku-
rumu verilerini geleneksel ve köklü kültür etkinliği mekânlarını ve niceliği temel 
alarak oluşturmuştur.

Tablo 1: 2010/2011 yılında Berlin-Brandenburg eyaletinde en fazla izlenen temsiller36 

Ulusaşırı ilişkiler ve ağlar çerçevesi, üretim ve tüketimin çoğulluğunun fark 
edilmesini sağlasa da, bu ilişkilerin müzikte nasıl vücut bulduğunu, müzis-
yenin hangi stratejilerle bu ilişkileri sunduğunu anlatmaz. Bu noktada ancak 
müzik üzerine çalışmanın kendi analitik araçları devreye sokulduğunda ulusa-
şırı ilişkilerin etki alanı ve kabiliyeti ortaya çıkar. Dolayısıyla John Corbett’in or-
yantalizmin deneysel gelenek içindeki işleyişine dair sorusu37, Türkiye kökenli 
müzisyenlere uyarlanarak sorulmalıdır. Türkiye kökenliler ve üretimleri, değer-
lendirildikleri kategoriler dışına taşmış mıdır? Taşmışsa bu üretimin unsurları 
kimler tarafından nasıl işletilmiştir ve işletilmektedir?

Bu tür sorular ancak mevcut kategorilerin üzerine çıkılarak yanıtlanabilir. Nite-
kim son yıllarda giderek artan sayıda bilim insanı yeni bir kuşak, yeni bir duyar-
lılık38, kısaca yeni bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu ve yeni çerçevelere ihti-
yaç olduğunu dile getirmektedir. Göçmen, diaspora topluluğu üyesi, ulusaşırı 
ilişkilerle belirlenmiş bireyler, gelenekler, denemeler, hepsi bu yeni çerçevenin 
içindedir, ancak çerçeve hepsinin toplamıdır. 

Wolfgang Welsch ve Mikhail Epstein’ın başını çektiği transkültürel çerçeve, 
böylesi bir kapsama genişliği iddiasındadır. Yaklaşımın kökeninde 1940’larda 

36 Url 4: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
<https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/produkte/kleinestatistik/AP_
KleineStatistik_EN_2012_BE.pdf>, erişim tarihi: 18.12.2012.
37 “Özellikle şunu merak etmeliyiz: Oryantalizm, deneysel gelenek içinde nasıl işler? 
Hangi farklı biçimler, kompozisyon dünyası içinde kendine yer bulur?” [Specifically, we 
should wonder: How does Orientalism function in the experimental tradition? And what 
different forms does it take within that compositional world?], John CORBETT, “Experi-
mental Oriental: New Music and Other Others”, Western Music and Its Others, 175.
38 Arianna DAGNINO, “Comparative literary studies in the twenty-first century: to-
wards a transcultural perspective?”, 1.
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statik birleşik-kültürlerden farklı modellere işaret eden Kübalı sosyolog Fernan-
do Ortiz ve Perulu etnograf José Maria Arguedas bulunur. Transkültürel nite-
lemesi 1970’lerde iletişim alanları ile baskınlık ve tabiilik arasındaki asimetrik 
ilişkileri karşılamak için kullanıldı39. 2009’da ise Epstein tarafından transkültür 
(transculture) olarak farklı bir kültürel gelişme modeli olarak tanımlandı:

Transkültür, hem küreselleşmeyi eşitleyen, hem de küreselleşmenin çoğulluğu-
nu ayrıştıran alternatif bir kültürel gelişme modelidir. Bireyin elinden alınama-
yacak haklar olarak ilan edilen pek çok özgürlüğün arasında, belki de en değerli 
olan fakat bu zamana kadar görmezden gelinen başka bir özgürlük daha ortaya 
çıkar –kişinin doğup büyüdüğü kendi kültüründen özgürleşmesi.40  

Epstein transkültürü açıkça yerleşik kimi kültür süreçlerinin olumsuz ima-
larından soyut, özgürleşmeye giden sürecin biçimlerinden biri olarak görür. 
Transkültürellikten (Transkulturalität) bahseden Welsch’in41 hareket noktası ise 
kültürlerin halihazırda metamorfik özellikler göstermesidir. Welsch’in yaklaşı-
mının Homi Bhabha’nın üçüncü alan, Deleuze ve Guattari’nin rhizome (kök-
sap) metaforunu yankıladığı açıktır42. Çünkü Welsch’e göre transkültürellik, 
salt güncel üretimin değil, tarihsel üretimin de özelliğidir; Dagnino için ise 
aynı zamanda bir bakış açısı, bir oryantasyondur43. 

Transkültürel nitelemesi veya transkültürellik yaklaşımında henüz uzlaşma 
temel düzeyde gibi görünmekteyse de Epstein’ın transkültürün her zaman 
pozitif terimlerle tanımlanmaktan kaçacağını hatırlatmasını44 göz önünde bu-
lundurarak, bu uzlaşmanın farklı kavrayışlara açık kapı bıraktığı ve henüz kül-
tür alanlarına odaklanan çalışmalarda uygulamalı olarak denenmesine ihtiyaç 
olduğu söylenebilir. Yine de mevcut uzlaşmadan yola çıkarak ilk etapta elde 
edilebilecekler azımsanmayacak düzeydedir. 

Trankültürel bakış açısı öncelikle göçmen kuşakların çocuklarının üretimleri-
nin çoğu zaman gözden kaçan kendi tarihselliklerini ve kaynak çoğulluğunu 
ortaya koyar. Başka bir deyişle, üretimlerinin farklı alanlardaki deneme, dene-

39 Ellen E. BERRY & Mikhail N. EPSTEIN, Transcultural experiments: Russian and Ame-
rican models of creative communication, 1-5.
40 [Transculture is a different model of cultural development, an alternative to both le-
veling globalism and isolating pluralism. Among the many freedoms proclaimed as ina-
lienable rights of the individual, there emerges yet another freedom that is probably the 
most precious one, through so for most neglected –the freedom from one’s own culture, 
in which one was born and educated.], Mikhail N. EPSTEIN, “Transculture: a broad 
way between globalism and multiculturalism”, American Journal of Economics and 
Sociology, 330.
41 Wolfgang WELSCH, “Transkulturalität”, Migration und Kultureller Wandel, Schwer-
punkt der Zeitschrift für Kulturaustausch.
42 Üçüncü alan yaklaşımı, Kartezyen düşüncenin yerine çeşitlilik ve çoğulluk barındı-
ran alanlara işaret eder. Yaklaşım, farklı kültür geleneklerinden, kaynaklardan ve söy-
lemlerden alınan parçaların yeni alaşımlar oluşturduğunu ifade eder. Benzer şekilde 
Deleuze ve Guattari’nin rhizome (köksap) metaforu, başı ve sonu olmayan, yalnızca 
ortası olan, ortadan başlayan, ortadan biten ve taşan, çokluklar kuran oluşları ifa-
de eder. Kavram aynı zamanda tüm düşünceye hükmeden köken ya da ilk ilkeyi ve 
çokluk güzergâhında ayrıcalıklı bir sırayı ya da giriş ilkesini reddeder  (François ZO-
URABICHVILI, Deleuze Sözlüğü, 105-107). Batı metafiziğinin ve dilbiliminin ağaçvari 
işleyişine karşı, kendi köksüzlüğü içinde köklenen, filizlenen bitkileri kapsar (Ali AKAY, 
“Yersizyurdsuzlaşma Üzerine”, Toplumbilim Gilles Deleuze Özel Sayısı, 20).
43 Bkz. (38), DAGNINO.
44 Bkz. (40), EPSTEIN, 332. 
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yim ve eğilimler üzerine inşa edildiğini görünür kılar. Söz gelimi bir üst de-
ğerlendirme olarak 2000’li yıllarla beraber Almanya’daki Türkiye kökenlilerin 
müzik üretimini tek bir anaakımla ele almanın güçleştiği söylenebilir. Daha 
çok birden fazla tür ve çerçeve içine yerleşmeye çalışan bir üretim eğiliminden 
bahsetmek gerekir. Yine de bu çoğulluğun küresel zamanın ruhu haricinde ön-
ceki deneme ve deneyimlerle ilişki sonucunda ortaya çıktığı, yani kendine özgü 
bir öncül-soncul ilişkisi içinde olduğu, kültürün geçmiş kategorik ayrımlarını 
dikkate almadığı gözden kaçmamalıdır. Bağlamayı Batı Müziği geleneği için-
de değerlendirmeye çalışan üretimlerin, R&B ile arabeskin birleşimine işaret 
eden R’n’Besk’in, dünya müziği konseptlerini benimseyen müzisyen ve grup-
ların hepsi bir bakıma yönelimlerini geçmiş üretimlerden ve güncel eğilimler-
den türetmişlerdir. Başka bir deyişle, Almanya’daki üretim geçmişte bağlama 
ile yapılan denemelere yüzünü çevirmeseydi bugün Kemal Dinç’in Bağlama 
Üzerine Denemeler’i ve Sinem Altan’ın Bağlama und Sinfonieorchester’i (2013) 
önemli bir zeminden yoksun kalırdı. Benzer şekilde Almanya’da arabesk, Al-
manca ve Türkçe hip-hop deneyimleri yaşanmasaydı Muhabbet’in başını çek-
tiği R’n’Besk ayrıksı bir stil olarak değerlendirilirdi; ya da Avrupa’da erken dö-
nem müziği ve tarihsel müzik hareketi bir yönelim olarak ön plana çıkmasaydı 
Pera Ensemble ve Ensemble l’arte del mondo’nun Händel’in Rinaldo, Alcina, 
Giulio Cesare ve Xerxes operalarından ve geleneksel repertuardan parçalar ve 
doğaçlamayla oluşturduğu pasticcio45 Amor Oriental’i,  kurgusunun ve konum-
lanmasının ana kolonlarından birini kaybederdi. Bütün bu örnekler gösteriyor 
ki, Almanya’daki Türkiye kökenlilerin müzik üretimi giderek daha fazla başka 
kollarla birleşirken geçmiş ve güncel üretimler, eğilimler ve deneyimlerle iç içe  
geçiyor, başı ve sonu belirsizleşen rhizome’lar haline geliyor. Dolayısıyla bu 
üretimi çalışmak, başlangıç aşamasında transkültürel bir bakış açısı, detayda 
buna uygun kavramsallaştırmalar gerektiriyor. 

Transkültürel bakış açısını müzik üretimi üzerine yapılan çalışmalarda somut 
verilerle işler kılmanın yollarından biri, bireyleri merkeze almaktır. Yine de bi-
reyi merkeze almak, birey ve topluluk arasındaki belirleyicilik hiyerarşisine dair 
tartışmayı yeniden üretmek anlamına gelmemelidir. Ancak Almanya’daki Türki-
ye kökenlilerin müzik üretimlerine dair değerlendirmeler, topluluk formasyon-
larına o denli odaklanmıştır ve bireyin etkinliğini o denli görünmez kılmıştır 
ki, konunun bireyleri merkeze alan bir yaklaşımla da ele alınması bir tür zo-
runluluktur. Başka bir deyişle, bireyleri merkeze alan alternatif değerlendirme-
lere ihtiyaç vardır. Büyük bir topluluk formasyonu içinde bireye odaklanmak, 
topluluk ve birey arasında dolaysız bir ilişki olduğu anlamına gelmez, büyük 
topluluk formasyonunun bireye göre çeşitlilik gösterebileceğini anlatır. Büyük 
topluluğu bir arada tutan asgari kriterler giderek azalıyor ve bu kriterler bire-
yin öznitelikleriyle kesiştiği ve tercih ettiği kapsamda geçerliliklerini koruyorsa, 
söz konusu üretim bütününün tarihsel ve güncel değerlendirmesi arasındaki 
değişimleri saptamanın en sağlıklı yollarından biri, bireyi etkin bir unsur olarak 
kabul etmek, onun arkeolojik kazısını yapmaktır. Nitekim Almanya’daki Türkiye 
kökenlilerin üretimleri, bireylerin toplum içindeki dikey ve yatay yayılımları ve 
farklı eğilimleriyle değerlendirildiğinde topluluk merkezli okumaların kapsama 

45 Operada, çeşitli besteci ve operalardan alınmış kısımların yeni bir eser oluşturacak 
şekilde bir araya getirilip işlenmesi.
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alanı dışında kalan unsurların bu üretimde ne denli etkin oldukları görülür. 
Çeşitli unsurların etkinliği ise son tahlilde Almanya’daki Türkiye kökenlilerin 
müzik üretimine dair çalışmalarda çoğunlukla eksik kalan her türden aşkın 
ilişkilerin varlığına işaret eder. 
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Özet

Bu makale, ödüllü Türk besteci Özkan Manav’ın solo arp için bestelemiş oldu-
ğu Güvercinler isimli eseri analiz eder. Doku, armonik yapı, ve modüle olan no-
ta-setleri üzerine yoğunlaşan makale, makamsal gruplamaların ve makamsal 
aralık ilişkilerinin, eserdeki hayli karmaşık ve özgül ses materyalinin çözümlen-
mesinde odak figür olması gerektiğini iddia eder. 

Anahtar Kelimeler: Özkan Manav, çağdaş-klasik Türk Müziği, makam, solo 
arp, nota setleri

Abstract

This paper analyzes the formal construction in Güvercinler (Pigeons) for solo 
harp, written by the award-winning contemporary Turkish composer, Özkan 
Manav. Focusing on the texture, harmony, and the modulating pitch-sets utili-
zed in melodic and motivic construction, this paper argues that variations of 
makamic1 intervallic structures and scale-systems are the key to analyze and 
understand the highly complex and meticulously chosen pitch-material, which 
is the vital constructive device in the formal architecture of the piece. 

Keywords: Özkan Manav, Turkish contemporary-classical music, makam, solo 
harp, pitch-set  

Özkan Manav (born in 1967) is an internationally-acclaimed composer who 
has been influenced by various styles, composers and eras throughout his 
life. There are no academic publications focusing on Manav’s music, thus it 
is difficult to make generalizations about his style and periods. Nevertheless 
one could state that his earlier pieces have a mélange of influences from the 
neoclassical Turkish contemporaries,2 Ligetiesque contrapuntal structures,3  

* MM student in composition at the University of Texas Butler School of Music
1 Makam is the system of melody types and modes used in traditional Middle East-
ern Music (Ottoman, Arabic, Turkish). 
2 One of Manav’s former teachers, Ahmed Adnan Saygun, was a 20th century Ne-
oclassical Turkish composer and musicologist, whose works are rooted in Western 
musical practice; yet incorporate traditional Turkish folk music.  A colleague and 
fellow of Béla Bartók, he was greatly influenced by his music and research, and vice-
versa. See: Anthony BURTON, “Saygun, A.  Adnan”, The Oxford Companion to Music, 
accessed on 04.12.2012.
3 See a sample of the composer’s Sforzandi in Appendix 1. Manav claims that the 
Ligeti influence in his music has emerged in the mid-90s and disappeared in half a 
decade. Ligetiesque micropolyphony is not present in his post-2000 works (Personal 
interview with Özkan Manav, on 31.08. 2012). 

Biçim Kurucu Bir Araç Olarak Makam:
Manav’ın Güvercinler’i
Makam as a Form-Constructing Device: 
Manav’s Güvercinler

Egemen KESİKLİ*

Composed in 
2010, Güvercinler 
is one of Manav’s 
later-period 
works, which 
largely focuses 
on particular 
pitch-materials 
and intervallic 
structures 
with constant 
references to 
theoretical 
systems of 
traditional 
Turkish music. 
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and controlled/limited aleatorism influenced by late Lutoslawski,4 whereas his 
later works reveal elements of Turkish folk music with makamic references, 
microtones, and various extended techniques imitating and/or miming orna-
mentations and instrumental timbres of traditional Ottoman music. 

Composed in 2010, Güvercinler is one of Manav’s later-period works, which 
largely focuses on particular pitch-materials and intervallic structures with 
constant references to theoretical systems of traditional Turkish music. It 
was written in memory of Ceren Necipoğlu, for Şirin Pancaroğlu, a renowned 
Turkish harpist; commissioned by Association for the Art of the Harp in the 
framework of “Istanbul and Harp” project with the support of Istanbul 2010 
European Capital of Culture Agency.
 
Form and Makamic Construction

The piece arguably is in ABA’ form. Section A and the return (A’) draw commo-
nalities in terms of motivic construction and textural devices.5 Ornamented 
figurative writing with fast flourishes and glissandos that are interrupted by 
a variety of extended-techniques verifying the significance of intervallic struc-
tures in reference to Hicaz makam is another common material in A and A’.
 
It is vital to consider makam relations in Manav’s music, before going into 
detail with the formal construction in relation to the pitch-content. İsmail Hak-
kı Özkan, a renowned Classical Turkish music scholar defines makam as “a 
system of melody types and modes traditional Turkish classical music, provi-
ding a complex set of rules for composing, performance, and improvisation.”6 
Each makam specifies a unique intervallic structure and melodic develop-
ment, and is built upon a tetrachord (occasionally trichord) atop a pentachord 
or vice- versa.7 

The opening figure in Güvercinler (See Figure 1) is a melodic, formal, and har-
monic constructive element throughout the piece. It is possible to analyze the 
intervallic structure, pitch-set cells and motivic structure of Güvercinler, via a 
large focus on the opening one-bar unit, since it is the formal introduction 
of an artificial makam that Manav uses throughout the piece. This cell opens 
with a chromatic-ascending figure, C#-D-Eb, followed by two pitches tritoni-
cally related  (Bb-Fb). The following figure, which also starts with two pitches 
in major-seventh (minor second when ordered:  Bb-A), precedes another trito-
nic figure, G-C# (See Figure 2).

4 See a sample of the composer’s Kış Görünümleri in Appendix 2. The piece was writ-
ten in 2007, yet the score reveals obvious influences from Lutoslawski.
5 See the paragraph on pitch-analysis for the controversy about the ABA’ form. It is 
argued that the pitch-set in section A is not properly re-used/returned in A’. There-
fore, the harmonic material does not buttress the ABA’ analysis, but rather points to 
a regular three-part form (ABC), although the textural differences in the contrasting 
middle would insist on a label of ABA’.
6 İsmail Hakkı ÖZKAN, Türk Musikisi  Nazariyatı ve Usulleri: Kudüm  Velveleleri, 65.
7 Ibid., 65. Also see Münir Nurettin BEKEN & Karl SIGNELL, “Confirming, delaying, 
and deceptive elements in Turkish improvisation,” Maqam Traditions of Turkic Peop-
les, 199.
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Figure 1: Ordered-pitch set in the opening unit 

Figure 2: Two of the three main constructive devices in the opening unit: Tritone and minor 2nd.

When we order the opening pitches, we get C#-D-Eb-Fb-G-A-Bb. In the in-
tervallic-structure of this set, we see three important relations: Minor 2nds, 
tritones, and, forms of Hicaz tetrachord (See Figure 3) as a part of the Hicaz 
makam.

 

Figure 3: Hicaz tetrachord

First three pitches (014) of this tetrachord (ignoring the second pitch being 
a quarter tone flat),8 are used repeatedly in Güvercinler. The opening pitches 
in inversion (beginning with A) would be A-Bb-C#-D-Eb-Fb-G, which I named 
the cell of A-Bb-C# as “Hicaz set 1”, and Eb-Fb-G as the “Hicaz set 2”. These 
two trichords are separated by a chromatic pitch in the middle, D, which also 
acts as the fourth of Hicaz set 1 when considered as a tetrachord instead of 
trichord. This pattern of two Hicaz sets (014), which will be called the Pigeons 
makam, is repeated throughout section A in cells (See Figure 4). 

8 Manav uses microtones in his later pieces that were makamically influenced, but he 
does not give any microtonal-instructions in Güvercinler.
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Figure 4: “Pigeons makam” in five different cells/units in the beginning of section A.

In bar 10, we see the first interruption to the pattern with a G#, which clearly 
breaks the pattern. The new scale is (starting on G#) is G#-A-Bb-C#-D-Eb-Fb, 
which is a set of two chromatic ascending lines separated by a minor 3rd (See 
Figure 5).

Figure 5: Starting point of the primary makamic modulation with the introduction of G#.

Despite the breakdown of the pattern, this pedal-change is the beginning of 
the primary modulation in the piece.  The term “modulation” does not refer 
to a tonally-functional harmonic shift, rather it signifies a change into a new 
Pigeons makam consisting of two new Hicaz sets, separated by an non-mutual 
pitch. One can observe that when the modulation is completed towards the 
end of section A, the scale of C-Db-E-F-G-Ab-B is acquired which signals the 
beginning of the contrasting-middle section (B).

Makamic Modulation

Every pitch introduced with a pedal-change is a tritone or minor-second re-
lational to the previous pitch, or the previous pedal-change; or is a part of a 
previously-stated Hicaz trichord. Therefore, the pedal-shifts are audibly unno-
ticeable, where the audience still hears the three constructive elements menti-
oned above. The first pedal-change, G# in bar 10, is introduced right after a D 
natural, and is followed by an A natural preceding an Eb. Notice that all of the 
pitches in the bar are non-coincidentally related to each other (See Figure 6).

This modulation technique is used until section B is presented. The example 
below (covering bars 17-20, See Figure 7) shows several examples of pedal 
changes that are relational to the previous pedals and/or pitches:
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Figure 6: Tritonic and minor 2nd relation between G# and previous/following pitches. 

Figure 7: Tritonic relation between two tritonically related pedal changes, E natural and Bb.

Bb in bar 20 is not preceded or followed by a tritone or a minor-second, but 
notice that the previous pedal-change is E natural, which is also tritonically 
related to Bb.

In the Figure 7, we observed that G# in bar 19 is followed by a G natural, and is 
replaced by a G# again, one bar after. Knowing that pedal-changes only occur 
as a part of the modulation into a Pigeons makam, one could ask why Manav 
uses semitones that functionally cancel each other out, such that the new 
accidentals do not act as a modulatory factor  (G natural has no function in a 
modulating-set since it is replaced by a G#). 

We have already seen that each pedal-change is relational to one another, 
therefore there are no coincidentally/randomly introduced pitch-changes. In 
bar 19, G natural is relational to G#, but its function is not to highlight the 
minor-seconds, but to allow the following E flat and E natural to fit in a Hicaz 
trichord (Eb-E-G). This way, E natural is presented successfully yet audibly-un-
noticeably. In bar 20, G natural is replaced by G#, such that G natural (which 
previously helped E natural fit in the pattern) is canceled out.
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From the beginning until the B section, when the notes that are not canceled 
out are picked according to the system described above, pitches that stick 
out would be C-Db-E-F#-G-Ab-B, which form a new Pigeons makam using two 
new Hicaz sets (one being a Hicaz tetrachord G-Ab-B-C, other being a Hicaz 
trichord C-Db-E). Figure 8 compares the Pigeons makam in sections A and B. 
Notice that each is built upon one Hicaz tetrachord followed by a Hicaz tric-
hord or vice-versa.

Figure 8: Comparison of the Pigeon makams in Section A and B

Extended techniques are also significant in form analysis, such that each tech-
nique emphasizes one of the three structural devices used in the opening 
figure (minor 2nd, tritones, and a pitch-reference to the Pigeons makam.)9 

Figures 9, 10, 11: Examples of various extended-techniques, highlighting the makamic pitch-

material.10  

Figure 9 shows an example of the xylophone effect11 built on a tritone (bar 9); 
whereas Figure 10 demonstrates a Hicaz-trichord in harmonics (bar 7). Figure 

9 See Appendix 3 for a full demonstration/explanation of all of the extended-techni-
ques used in Güvercinler.
10 Note that the first two examples are in grand staff. 
11 A special effect acquired by plucking the strings with the right hand while damping 
them with the left close to the sounding board, for the duration indicated by the 
values of the diamond-shaped notes (taken from the performance notes written by 
the composer).
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11 (bar 105, indicates playing with fingernails) is based upon two Hicaz tric-
hords  [(F#-G-Bb), (A-Bb-C#)]; whereas the following bar (playing with fingers) 
uses tritonic relations.

 
Figure 12: Temporary Pigeons makam in mm. 28-29 .12 

Pitches in Figure 12 are not only tritonically/2nd related, and/or part of Hicaz-
trichords. This is in fact a very unique moment, where the modulation from 
the primary Pigeons makam (A-Bb-C#-D-Eb-Fb-G) into secondary Pigeons ma-
kam (C-Db-E-F#-G-Ab-B) evolves into a temporary new Pigeons makam (F#-G-
A#-Bb-C-Db-E). Note that this happens only once, built upon a set of extended 
techniques. 

Controversy

One of the biggest problems about the form analysis appears in the return, 
A’, when the pitch-material and the particular pitches used in extended-techni-
ques are analyzed. The typical expectation would be to observe a similar mo-
dulation technique (as used in the transition from A to B), which would shift 
the pitch-set to the original Pigeons makam, including a similar cancellation 
process (in order to introduce the new-material). Nevertheless, neither the 
pitch-material in bar 146 (A’) is different than B, nor the pedal-changes have a 
functional role. In fact, there are moments that do not fit in any of the patterns 
introduced previously. The figure below (see Figure 13 -bar 155-), a full-bar unit 
built on two extended-techniques, is a part of neither a Pigeons makam, nor a 
modulating moment:

 
Figure 13: Final pitch-set.

12 Note that score is in grand staff.
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Here (see Figure 13), the final seven-note pitch set is Cb-Db-Eb-Fb-Gb-A-Bb.  
Notice that these pitches are not members of a Pigeons makam either. Clearly, 
the pitch-material does not support my argument about the form being ABA’, 
but rather points to a free three-part form such as ABC, or ABB’, since section 
3 starts in the same pitch-set of section 2. However, textural and motivic ma-
terial is extremely similar between section 1 and 3; and it would be unfair to 
disregard that explicit return of the previous material. Thus the form-analysis 
is concluded to be ABA’. 

Figures 14-15: Comparison of the opening unit, and a cell in bar 161.

Conclusion

Appendix 1: Sforzandi 

The purpose of this paper was not to bring generalizations to Özkan Manav’s 
later-period works, but simply to provide an analysis specifically to Güvercin-
ler (Pigeons) (2010) for solo harp. It was argued in this paper that Manav’s 
piece is in free ABA’ form, yet constructed upon highly complicated textural 
units and pitch-material (within each section), which was influenced by modal 
structures and melody types (makamic systems) in traditional Turkish music.

MAKAM AS A FORM-CONSTRUCTING DEVICE: MANAV’S GÜVERCINLER EGEMEN KESİKLİ
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Appendix 2: Kır Görünümleri: Kış
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Appendix 3: Extended-techniques used in Güvercinler
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Özet

Ortaçağ müziği hakkında çok sayıda tartışmalı analitik yaklaşım mevcuttur. 
Özellikle 13. yüzyıl motetinin, 20. yüzyıldaki analizi ortaçağ müziğinin bütü-
nünde farklı bir perspektifte ele alınır. 13. yüzyılın Fransız motetlerinde sözler 
ve nakaratlar önem kazanarak, troubadour and trouvère’lerin etkisindeki şiir 
formları motetin bir parçası halini alır. Bu anlamda söz ve müzik ilişkisi 20. 
yüzyıl müzikologlarının analitik yaklaşımlarında önem kazanır. Yapısalcı yakla-
şım ise motetin müzikal yapısının günümüz bakış açısıyla nasıl yorumlanabi-
leceğini ortaya koyar.

Makalede 20. yüzyıl yazarlarının 13. yüzyıl moteti çerçevesinde ele aldıkları pek 
çok konuya değinilmeye çalışılacaktır. Çağdaş yazarların fikirleri bu çalışmanın 
odak noktasını oluşturur. Bu bağlamda motetin tarihsel kökeni, önceden var 
olan materyalle kurduğu ilişkisi gibi konulara ek olarak, motetin performansıy-
la ilgili varsayımlara, yapısına ait farklı görüşlere ve dokusal özellikleri üzerine 
geliştirilen analitik konulara da yer verilmeye çalışılacaktır.
 
Anahtar Kelimeler: Ortaçağ polifonisi, 13. yüzyıl moteti, organum, clausula 

Abstract

There are many controversial analytical views on medieval music. Especially, 
20th century analysis of the 13th-century motet is taken from a different pers-
pective on medieval music. In the French motets of the 13th-century the words 
and refrains gain importance. The poetic forms influenced by the troubadour 
and trouvère’s court monophony become a part of the motet. The relationship 
between text and music in the motet is an important aspect of the analytical 
approach in 20th-century writers. On the other hand structuralist approach 
demonstrates how the musical structure of the motet can be interpreted from 
a contemporary point of view.

This paper will attempt to address a number of issues surrounding 20th-
century views of the 13th-century motet. Modern scholars’ opinions will form 
the main focus for this study, as well as some historical issues, such as its 
background in regard to its relationship with pre-existing material. In addition 
some analytic issues, such as its textual characteristics and structural ideas 
and also some assumptions about its performance will be discussed.

Keywords: Medieval polyphony, 13th-century motet, organum, clausula

13. Yüzyıl Motetinin 20. Yüzyılda Yeniden Keşfi
The Reinvention of 13th-Century 
Motet in the 20th Century

Kıvılcım YILDIZ ŞENÜRKMEZ*

The invention of 
the motet formed 
a turning point in 
the development 
of polyphonic 
music. It was 
influenced by 
pre-existing 
material and in 
turn it influenced 
other musical 
forms. However, 
the issue of the 
motet’s place in 
history has been 
a subject of some 
controversy. As 
an historical 
issue the origin 
of the motet and 
its relation to pre-
existing material 
takes priority in 
the work of 20th-
century writers.

 
* Head of the Department of Musicology of Mimar Sinan Fine Arts University State 
Conservatory
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13th-Century motet repertoire was nearly forgotten until the 18th century. 
Among the modern scholars, Martin Gerbert is the first known to gather in-
formation about motets in 17841. He published one of the most important 
collection of treatises of 13th-century polyphony; Ars cantus mensurabilis writ-
ten by Franco of Cologne. His study is a main source for other researchers but 
unfortunately his investigations could not encourage further studies in his 
period. During the second half of the 19th century, scholars interested in un-
known periods of history of music. Edmond de Coussemaker examines medi-
eval polyphony through studies of the Montpellier manuscript (Mo) for which 
he also prepared transcriptions.2 Coussemaker’s studies were made from the 
rather limited material available at the time, but he assigned incorrect dates to 
some of the motets. Later, a number of scholars tried to improve upon their 
accuracy. It is important to note that this was the first time that medieval mu-
sic was dealt with in its original form.

Following these scholars, during the first half of the 20th century, Gustave 
Jacobsthal and Guido Adler become prominent figures in the study of 13th-
century theory.3 At this time early polyphonic studies can be seen to be gaining 
momentum. Also in this period, Friedrich Ludwig made several major stud-
ies of 13th-century polyphony. With his students, he began his fundamental 
research and work with the many extensive collections of manuscripts4. At 
the same time, Johannes Wolf started to examine Johannes de Grocheo, a 
13th century theorist; the most important part of his work was a study of mo-
tet notation.5 During the first half of the 20th century, there was a consider-
able number of new publications. Pierre Aubry, a pioneer involved in serious 
investigations concerning medieval music was one of the first to reproduce 
13th century manuscripts in their entirity.6 At the time of the First World War, 
studies of the motet slackened. Later, motets which belonged to the second 
part of the 13th century were discussed by Heinrich Besseler,7 after that Yvonne 
Rokseth, Heinrich Husmann and Georg Kuhlmann published some important 
manuscripts. Jacques Handschin and Friedrich Gennrich in particular worked 
on conductus repertoire.

Early writings are concerned with style from an evolutionary perspective, a 
main priority being the origin of the motet as a historical issue. Among re-
cent scholars, there is controversy about the relationship between the three 
types of medieval music: organum, clausula and the motet. Evolving from the 
organum, motet was strictly liturgical but the later decades of the 13th century 
contained secular poems. Here, it is appropriate to mention various scholars’ 

1 Martin GERBERT (ed. by), Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum, 3 Vo-
lumes, (St. Blaise: Typis San-Blasians (1784); reprinted: Hildesheim: Olms (1963).
2 C.E.H. de COUSSEMAKER (1852), Historie de l’Harmonie au Moyen Age, Paris; 
(1865) L’Art Harmonique aux XIIè et XIIIè siècles, Paris.
3 Guido ADLER (1924), Handbuch der Musikgeschichte, Frankfurt.
4 Friedrich LUDWIG (1910), Repertorium Organim Recentioris et Motetorum Vetustis-
simi Stili I/l, Halle.
5 Johannes WOLF (1913), Handbuch der Notationskunde I, Leipzig.
6 Pierre AUBRY (ed. by, 1908), Cent Motets du XIIIè siècle publiés d’après le Manuscrit 
Ed.IV. 6 de Bamberg, 3 Volumes, Paris.
7 Heinrich BESSELER (1931), Die Musik des Mittelalters und der Renaissance, Hand-
buch der Musikwissenschaft, Potsdam.
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points of view about the formation of the motet. Wilhelm Meyer’s statement 
is a particularly pioneering one, as a philologist he obtained knowledge at Flo-
rence manuscript (F) and discovered the origin of motet. According to him; 
“the origin of the motet occurs in the discant clausulae of the Notre Dame 
organa”.8 Meyer asserts that the process of revising the organa sections in 
Magnus Liber and composing of the new clausulae were attributed to Leo-
ninus. In addition, Leoninus added the new texts to the discantus sections 
of organum and thus Meyer declares that Leoninus was responsible for the 
origin of the motet. Meyer explains the motet as a combination of the Latin 
texts with the clausula’s melismatic upper part. In this statement he stressed 
the point that the French motet was formed after the Latin one. This point of 
view is similar to Ludwig’s whose explanation is traditionally accepted and he 
acknowledges Meyer’s idea. As regards the relationship between the clausu-
la and the motet Rokseth holds an interesting opinion in the 1930’s. In her 
examination it was revealed that the clausulae have tenor parts which contain 
secular texts. She states that;

The opposite hypothesis is perhaps more likely. A cleric seeking to enlarge the 
religious repertory and having already noted in the first sections of StV [St. 
Victor manuscript] a certain number of liturgical pieces might have extracted 
the music only of 40 French motets suitable for being transformed into sacred 
pieces.9 

It can be understood from this statement that clausulae are derived from mo-
tets, but this analysis of Rokseth’s concerns only 40 pieces and she indicates 
these pieces as being an exception to the traditional position. For Rokseth, 
this exception occurs alongside the expanding repertoire of religious music. 
An important problem that Rokseth raises is how these works reflect the clau-
sulae characteristics and how they relate to the motet. 

In the 1940s, we can see that Hans Nathan, in his article entitled “The Functi-
on of Text in French 13th Century Motet”, adopts the same opinion as Ludwig. 
Nathan states that the origin of the motet is a basic process of adaptation, and 
in his view the 13th-century motet is derived from the Notre-Dame school’s 
late organum.10 Also, different texts are provided for each voice, an important 
point as the character of the music is changed. Ludwig speaks of this innova-
tion in character; “it seems to be but a small modification... and yet the deve-
lopment of the motet leads very quickly to something entirely new”.11 

Hans Tischler, in his edition The Style and Evolution of the Earliest Motets12 
uses a chronological arrangement and adopts the period covered into several 

8 Wilhelm MEYER, Der Ursprung des Motett’s. Vorläufige Bemerkungen, 303-341, 
quoted from Norman E. SMITH, “From Clausula to Motet”, Musica Disciplina, 29.
9 Yvonne ROKSETH, Polyphonies du XIIè Siècle: Le manuscript, 71, quoted from Nor-
man E. Smith, “The Earliest Motets: Music and Words”, Journal of the Royal Musical 
Association, 142.
10 Hans NATHAN, “The Function of Text in French 13th-Century Motet”, The Musical 
Quarterly, 445-462.
11 See (3), ADLER, 233.
12 Hans TISCHLER (1985), The Style and Evolution of the Earliest Motets (to circa 1270), 
4 Volumes, Musicological Studies 40, Institute of Mediaeval Music, Henryville, Ot-
tawa and Binningen.
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stages of the evolution of the motet. In considering its origin, he discusses the 
social condition of Northern France. According to him, during the 13th century, 
Northern France did not only have serious struggles, many developments in 
all fields of the liberal arts. Tischler relates the derivation of the motet to these 
changes. He determined a date for the origin of the motet as being 1190. Like 
other hypotheses, he also views the motet to have evolved from organum. 
Tischler describes the earliest motets as “the earliest discant clausula-motets” 
which share their texts with discant clausulae, often using French texts. For 
Nathan, clausulae are of two types; in the first type the melismatic sections 
are very important, whereas in the second, rhythmic patterns; predominant 
the latter being the most influential upon the earliest motets. According to 
Tischler, subsequent motets can be described as “the earliest discant motets”. 
They are inconsistent with clausulae and they reflect the pre-existing religious 
expressions. For him, the motets with their complete characteristics appear in 
the St. Victor manuscript (StV) clausulae. The texts are in French and are secu-
lar. Many of them consist of refrains that come from troubadour and trouvère 
court literature.

In the 1960s, Ernest Sanders came up with a completely different hypothesis 
concerning the relationship between the clausula and the motet but not inclu-
ding the theory of Rokseth13. According to him, if the motet is accepted as a 
source of the clausula, this conflicts with its evolutionary process. Sanders 
discussed the changing of the clausula’s function. For him, the new function 
of the clausula serves as a model of the notation of the motet. The clausula 
and motet are different in appearance although they are both from the same 
creation process. On the other hand, Sanders predicates with his sociological 
approach that the medieval culture must be appreciated from a different po-
sition due to its continuation of the oral tradition. He also contends that in 
this period the musical world can appear more surprising for us than it was 
for 13th-century musicians. 

In 1987, Wolf Frobenius claims a different explanation for the origin of the 
motet. From his starting point of the French motet and its refrains, he tried to ex-
plain why refrains were located in the motet. He aligns with the traditional view 
that the musical identity of the motet already existed. According to him, the 
origins of the French motet began before the clausulae. He reaches this idea 
with regard to the stylistic characters of the motets.14 It can be understood 
that as a historical issue, the origin of the motet has raised many controversial 
ideas. It is difficult to find a clear viewpoint surrounding this issue. 

In their analysis of the 13th-century motet, the relationship between text and 
music seems to be one of the major focuses of 20th century writers. Undoub-
tedly, the relationship between the text and music is discussed in the earlier 
musicological sources, but they are rather different from that of today. In the 
1930’s Friedrich Gennrich was concerned with the relationship between the 

13 Ernest SANDERS, “Peripheral Polyphony of the Thirteenth Century”, Journal of the 
American Musicological Society, 261-87.
14 Wolf FROBENIUS, “Zum genetischen Verhältnis zwischen Notre-Dame-Klauseln 
und ihren Motetten”, Archiv für Musikwissenschaft, 1-39.
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text and music. In examining the origin of the motet, Gennrich declares the 
reconciliation of the motet with trouvère poems or melodies. He emphasises 
that the motet is not a form but a style. The trouvère melodies and their unu-
sual forms are evidenced in the motet by the resulting songs with refrains.15 

A more recent study of the relations between text and music appears in Sylvia 
Huot’s symbolist views of the 13th-century French motet. Huot, specialises in 
medieval French literature and music, reaches an acceptable hypothesis that:

(...)motets of the 13th century are anonymous, both musically and textually. 
This phenomenon may be related to another aspect of motet composition -na-
mely, the practice of creating new motets out of pre-existing elements. The aut-
hor of a motet’s text was not necessarily the composer of its musical setting.16 

She argues for the importance of sound verbal echoes, alliteration, rhyme and 
assonance in the overall aesthetics of motet texts. In her views:

(...)there has been surprisingly little work on motet texts, although this situa-
tion has begun to change over the past few years... Motets are intricate poe-
tica-musical works, composed within a learned milieu, transmitted through a 
written tradition, and susceptible of detailed textual analysis.17 

Beverly Jeans Evans concerned herself with the types of the motet text that 
reflects the same character as the trouvère and troubadour court literature, al-
though, when two or three poems are used simultaneously, a different quality 
is observed.18 This type of semiotic criticism tries to reveal the polytextuality 
of motets. The polyphonic structure of the motet is seen as a larger meta-
phor for the disjunctive function of the genre and the relations between the 
text and music are examined. Further analysis of the musical structure of the 
piece reveals that the melodies of the text are generated and organized by the 
refrains.19 Refrains appears in the French motet but do not normally appear in 
the Latin motet. In relation to philology, this indicates a different consequence 
in the study of the motet. When the imitations and refrains are examined, 
dissimilar positions can be found. For example, Rokseth’s explanations state:

The sharing of a text (or a refrain) between different voices was done to create 
a unity in the pre-Franconian motet precisely because of the lack of any special 
melodic characteristics of the themes.20  

It is fairly interesting that Rokseth wants to account for the lack of individu-
al melodic characteristics in the themes. Its general attitude also provides a 
base for the different interpretations of this period’s techniques. Rokseth’s 

15 Friedrich GENNRICH, “Trouverelieder und Mottenrepertoire”, Zeitschrift für 
Musikwissenschaft, 8-39 and 65-85.
16 Sylvia HUOT, Allegorical Play in the Old French Motet, 5.
17 Ibid., 3 and 1.
18 Beverly Jean EVANS, “The Textual Function of a Refrain Cento in a Thirteenth-Cen-
tury French Motet”, Music and Letters, 187-97.
19 Ardis BUTTERFIELD, “The Language of Medieval Music: Two Thirteenth-Century 
Motets”, Plainsong and Medieval Music 2, 11.
20 See (9), ROKSETH, 211.
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idea shows how the theme of the motet can be interpreted in the general sen-
sibilities of the beginning of 20th century. It can be seen many resemblances 
between Rokseth’s explanation with Schoenberg’s theoretical thinking. Accor-
ding to the Schoenberg, the notion of polyphony includes the unity of the 
three elements of which music is constituted: melody, harmony and rhythm. 
He attempts to see motivic content above all, as a unifying factor. A musical 
composition which is rhythmically rich, but melodically poor, is almost incon-
ceivable.21 It can be seen that, according to Rokseth, the unity of the motet 
depends on its textural character. Moreover, the melodic character of motet 
holds an important place in dealing with the issue of imitation. The melodic 
lines that appear in the upper parts are respectively different. The imitation 
can only be seen only for a short time. In this process, the similarity between 
the two voices may appear as an intervalic matter.22 

Rokseth discusses refrains and reiterations of the motet and especially deals 
with the uniformity of the words in all the voices. Rokseth considers the issue 
of similarity in 13th-century poems in France and tries to offer a solution for 
the origin of the relationship between the upper voices using her literary atti-
tude. A similar approach can also be found in W. Meyer’s studies. Meyer, in 
his works, tries to bring out the traces of pre-existing material. He examines 
the similarities of the vowels in the upper parts and in the cantus firmus. Other 
scholars do not agree with Rokseth and Meyer. Hans Nathan found their atti-
tudes to be problematic. His studies of the 13th-century motets are pioneering 
in their discussion of the relationship between the text and music. For him, 
the organum is either directly or indirectly closer to motet. In his discussion, 
organum changed its shape to the motet, the vowels that were found in the 
vocal cantus firmus were unique to the motet. It is the choice of words and their 
application to the upper parts that are significant. If these constitutes were 
taken into account, it can be seen that with regard to words, the organum the 
opposite example to the motet as it uses the same text in all voices. Although, 
considering the linguistic importance of the organum this type of relationship 
is important in determining the period’s technique from a different perspec-
tive. Perhaps it is presumed that the concept of unity in the organum was 
introduced into the motet in this way.

In Besseler’s discussion on the melodic characteristics of themes, he confirms 
the views of Rokseth.23 He mentions that there is no balance between horizon-
tal and vertical aspects or between melody and chord in the 13th-century mo-
tet. Instead, the voices of the motet have not only melodic simplicity but also 
a strong rhythmic power. In particular, the 13th-century motet can be accepted 
as an essentially rhythmic form. In comparison to organum, the indepen-
dence of the rhythmic parts is stronger.

The upper voices are different in their texts and expressions. The unity bet-
ween harmony and melody does not have a precedence. This situation appe-
ars to be the most important aspect of motet aesthetics and it is resolved in 
relation to the text-music study. According to Nathan, in this unity there is no 

21 Rene LEIBOWITZ, Schoenberg and his School, 3-4.
22 Denis HARBINSON, “Imitation in the Early Motet”, Music and Letters, 359-368.
23 See (7), BESSELER, 143-147.
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climax of tension and also no real relaxation. He states that “the motet could 
end anywhere... The same is true for the opening; whereas the organum trip-
lum or quadruplum started out with a sustained chord...”24 

The unity of the motet as a concept seems to be a sociological matter ac-
cording to Tischler. For him, there is a discrepancy with the organum idea. 
He considers the unity to reflect the organization of society which finds its 
expression in the period’s feudal structure. In this system, each group of so-
ciety is clearly classified and the voices of the motet reflect their relationship. 
Although each class accommodates its tensions, it is never mixed up with the 
others. Generally, there is a tendency towards unity. 

In analysis of the motet, if this type of linguistic analysis is accepted as a basic 
principle, it can be seen that it may be built upon to reach different solutions. 
A more reliable method of examining the motet would be a thorough study of 
phonetic patterns, reiteration of words and the schemas of expression in the 
motet.

The majority of 20th-century theorists are concerned with structure in 
their analysis of medieval music. Kerman believes that this tendency led “early 
music studies to be consciously deflected from consideration of the music 
itself.”25  From this statement, it can be understood that there is no attention 
paid to other factors such as historical issues. On the other hand Margaret 
Bent’s view in her article entitled “The Grammar of Early Music: Preconditions 
for Analysis”, seems contradictory; “Some aspects of “biographical” enquiry 
may indeed be central to the musical substance… but the more external cultu-
ral or sociological aspects may be of very limited relevance for understanding 
the actual musical substance of medieval polyphony”.26 

The structuralist tradition insists on the isolation of music from its social func-
tions, although the structure of the motet does not appear to be an isolated 
phenomenon in the cultural world of the 13th-century. Aspects of cultural life in 
the 13th-century can be seen in its polytextual character:

Such juxtapositions appear to articulate a knowing discordance, passing bet-
ween the sacred and the secular with a carnevalesque fluency… The different 
kinds of text, and in some cases different languages, are a manifestation of 
dissonance or contradiction, embodying various opposition relations between 
–for example– aristocrat and peasant, courtly and bourgeois, cleric and lay.27 

On the other hand, according to the structuralist view, traditional analysis and 
the social contexts of music are weak because they are not scientific. They are 
“merely intuitive and lack organization; they cannot be considered a form of 
scientific knowledge.”28 Here, it is important to consider the structuralist app-
roaches to medieval music analyses:

24 See (10), NATHAN, 458.
25 Margaret BENT, “The Grammar of Early Music: Preconditions for Analysis”, Tonal 
Structure in Early Music, 16.
26 Ibid, 17.
27 See (19), BUTTERFIELD, 4.
28 Jean-Jacques NATTIEZ, “Linguistics: A New Approach for Musical Analysis”, Inter-
national Review of Aesthetics and Musical Sociology, 65. 
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More complex issues are raised by the use of analytical approaches derived 
from Schenker... and it is indeed easy to show that the tonal principles on which 
Schenker based his approach have been allowed to influence, to the point of 
distortion, Salzer’s choice of structural notes in several of his graphs.29 

Felix Salzer, studied with Guido Adler and Heinrich Schenker, tries to anal-
yse music before tonal period in Schenkerian principles30. It seems that his 
approach seeks the origins of “tonal” harmony in “modal” early music, the 
qualities of which fall into a different category. Examples include tonal relation, 
goal directed motion, prolongation and elaboration which all illustrate quali-
ties foreign to modal theory. Salzer concerned with local prolongations and 
insisted that medieval “composers were aware of longer-range direction as 
they worked out the counterpoint”.31 Indeed, medieval music analysis can be 
enlightened by these structuralist principles, but their application might even-
tually yield unsatisfactory results. Not just Salzer, other scholars, for example 
Besseler observed tonal progressions such as V-I bass motion, triads or mo-
dulations in medieval polyphony:

Besseler’s short-circuit to Roman numeral harmonic analysis has lingered, 
increasingly apologetically, behind even quite recent informal descriptions of 
early music. Although… few scholars would assent to such a full-blown tonal 
reading.32 

Another issue arised in the performance practice of the motet. There are 
also many different viewpoints on this issue. Important matters arising from 
these ideas are the differences from liturgical performances and the adding of 
French texts. At the end of the 19th century Meyer’s approach to performance 
is based on a very exalted attitude and for him its function is solely about spi-
ritual and religious values:

The motets were not intended for human beings, but for God: when the Al-
mighty could perceive and take pleasure in the music of the spheres, the hymns 
of praise sung by the angelic choir and the prayers of all creatures simultane-
ously.33 

This statement is very close to the opinion of Rokseth. In Meyer’s view the 
aesthetic position of the motet is emphasized and it is obviously clear that 
the motet does not reflect the individuality of the artist. Performance practices 
seem to have been very changeable during the 13th century. In The Montpel-
lier Codex Critical Commentary, Tischler stressed that “performing motets in 
company, anyone could apparently join in, either singing or playing on instru-
ment.” He also concerned with the reception of motet in 13th century:

There were no “audience” who would derive listening pleasure from this comp-
lex repertory, would an audience have been able to distinguish the words of 
the different texts in double and triple motets... the motets served to enhance 
meditation, elsewhere they were enjoyed mainly by the performers...34 

29 Daniel LEECH-WILKINSON, “Machaut’s Rose, Lis and the problem of Early Mu-
sic Analysis”, Music Analysis, 12.
30 Felix SALZER, “Tonality in Early Medieval Polyphony”, Music Forum, 35-98.
31 See (29), 193.
32 See (25), BENT, 40.
33 See (8), MEYER, 303-341.
34 Hans TISCHLER, (ed. by), The Montpellier Codex Part I: Critical Commentary, xxxii.
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At the beginning of the 20th century Ludwig appears to have a different point of 
view about the issue of performance and he relates the issue to the texts used 
to the motets. He states that the discant clausulae protect the French motet’s 
prototype. As an alternative view, he states that these clausulae are instrumen-
tal pieces which are modified versions of the organum and the motet. From 
this point of view, it can be understood that the motet is considered purely 
instrumental performance if it has words or not. During the first half of the 
century, Besseler states his ideas about performance that:

The motet was and is not suited to passive, emotional enjoyment; it is a stri-
king degree suited the concert performance. People that are only capable of 
experiencing a motet from the outside must by necessity consider it a confu-
sing and ill sounding extravagance; older music scholars were of that opinion.35 

Like other scholars, Gustave Reese, is known mainly for his works on medieval 
and Renaissance music, considers that instruments performed the tenor part 
of the motet. Thus two, three or four-part motets are transformed into vocal 
solo, duet, trio and accompaniment parts. Although the tenor that was nor-
mally derived from pre-existing vocal repertoire is still used. When the tenor 
part of a two-part motet is performed with an instrument, the polytextuality 
is gradually lost during the performance. According to Reese, the texts that 
are sung by the upper parts are paraphrases and are allocated for tenors; in 
effect, these are really tropes. The upper parts lost their connection with the 
tenor part because of the French texts. In particular, in the third half of the 13th 
century, the new texts were generally secular in sense and many of them were 
taken from trouvère songs.

During the second half of the 20th century Finn Mathiassen, an other scholar 
in early music interpretation, hypothesizes that there is little evidence availa-
ble about the performance of the motet. Due to the complexity of the motet’s 
parts only three or four people can perform these pieces. It is probable that 
small groups might have performed the motets36. If the performance issue is 
elaborated further, it is quite possible that instruments were used in the per-
formance of tenor parts. The motet evolved as a free form of music because 
the performers could add to the music according to their own inclinations. 
Thurston Dart, in his book entitled The Interpretation of Music, believes that 
the 13th century motet reflects the character of chamber performance rather 
than that of church music. He states:

Some are wholly instrumental, some are for a mixed consort of voices and 
instruments, and some are entirely for voices… For one thing, scholars do not 
wholly agree on the rhythmic interpretation of some of the notational symbols 
of this period.37 

35 See (7), BESSELER, 143-147.
36 Finn MATHIASSEN, The Style of the Early Motet (c.1200-1250): An Investigation of 
The Old Corpus of the Montpellier Manuscript, translated by Johanne M. Stocholm, 
Studier og publikationer fra Musikvidensgabligt Institut Aarhus Universitet 1, Dan 
Fog Musikforlag, Copenhagen.
37 Thurston DART, The Interpretation of Music, 161.
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As an historical issue the origin of the motet and its relation to pre-existing 
material takes priority in the work of 20th-century writers. In their views, as 
a more important form of Notre Dame polyphony, the motet exhibits diffe-
rent characteristics from the organum and conductus. It raises completely new 
problems in the way it is composed with pre-existing material. It is clear that 
the motet shares its text and music with other pieces. However, it can be seen 
that views on this issue differ from each other. Although its origins are not 
completely clear, there is substantial evidence that appears in Huot’s state-
ment; “the Latin motets emerge in the early 13th century from a practice of 
composing texts for the upper voices of clausulae, or excerpts from organa”.38  
Recent literary criticism of the motet has suggested how the compositional 
process of music and text are comparable in the 13th century. It is assumed in 
this literary examination that the regular poetic form rarely existed in the ear-
liest motets and these motets indicate its difference from the troubadour and 
trouvère’s monophonic art music, with their poetic form. After the 1200’s, the 
motets begin to lose their liturgical function and the regular poetic form is gra-
dually introduced, especially in the French motet. It should be noted that the 
most important character of the motet appears to be its esthetic unity, which 
is between its text and music. As far as the unity of the motets is concerned, it 
is easier to relate it to the sociological and philosophical ideas of the time. For 
this reason, the method of study for medieval music can be related to studies 
in other disciplines of the period. This type of methodological approach has 
been utilized by many musicological studies from early to recent times, but 
the question remains as to which way represents the correct course.

Concerning the analyses of 13th-century motets, it can be observed that accor-
ding to many scholars, the heterogeneity of different voices and the consis-
tence of different poetics are the most important and remarkable points. The 
problem is what idea has led to this heterogeneity and homogeneity. With this 
question an obvious fact emerges that it is not enough to look into the music 
itself, as the motet constitutes its balance in its structural organization and 
displays internal combination and integrity with its textual contents. As an 
analytical methodology, structural analysis seems to be insufficient because 
it is also important to show relationships between the rules of systems of 
both musical and social communication. To study motets within the context 
of medieval music an analytical methodology needs to be established in order 
to consider the way that the writings and analysis of the motet reflect the place 
and time. The artistic value of the 13th-century motet was barely understood 
and for this reason a new outlook is necessary. Their intricate structure ap-
pears different in outlook and practice from our 20th-century conceptions and 
differs even more from the classic or romantic periods. Although we can never 
separate ourselves completely from our century’s view, we have to recognize 
its differences. 

38 See (16), HUOT, 2.
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