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Yeni Paylaşımlar, Yeni İşbirlikleri

Dergimiz, beşinci sayıya ulaştı! Titiz bir çalışmanın sonucunda Müzik-Bilim 
Dergisi’nin Türkiye’de müzikoloji alanında sayılı akademik yayınlardan biri ola-
rak seçkinleştiğini görmek bizlere gurur veriyor. Bu bağlamda geçen sayıdan 
bir haberimiz var: Aynı zamanda editörlerimizden biri olarak dergimize bü-
yük emeği geçen Elif Damla Yavuz’un Bahar 2014 sayımızda yayımlanan “Göç 
Literatürünün Kavramsal Araçları ve Almanya’daki Türkiye Kökenliler Üzerine 
Çalışmalar” başlıklı makalesi, 90. Yıl Müzik Kongresi Kapsamında Afyon Koca-
tepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen makale yarış-
masında ödüle layık görüldü; kendisini bir kez daha kutluyoruz. Önümüzdeki 
sayılarda sizlere bazı uluslararası katalog ve ulusal indeks üyelik müjdeleri ver-
me çalışmalarımız da sürüyor.

Müzik-Bilim Dergisi’ni yayınlamaya giriştiğimizde belirlediğimiz amaçlardan 
biri, müzikoloji ve sosyal bilim alanları arasındaki bilgi paylaşımını ve etki-
leşimini geliştirmek, kurumlar ve akademisyenler arası işbirliği ile yapılacak 
akademik etkinliklere yayın bazında katkı sunabilmekti. Müzik-Bilim Dergisi 
bu amaç doğrultusunda ilk işbirliğini Doğu Akdeniz Araştırmalar Merkezi’yle 
(DAKAM) yapıyor. DAKAM’ın İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet 
Konservatuvarı ile birlikte 7-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenleyeceği ulus-
lararası Musicult’15 konferansında sunulacak bildirilerden bilim kurulunca se-
çilecek makaleler, Müzik-Bilim Dergisi’nin Bahar 2015 sayısında yayınlanacak. 

Müzik-Bilim Dergisi, genişleyen hakem kadrosu ile müzikoloji alanındaki nite-
likli akademik çalışmaların paylaşımının bir parçası olmayı bu yeni sayıyla da 
sürdürüyor. Güz 2014 sayısı halk müziği, çağdaş Türk müziği ve çoksesli Batı 
müziği gibi farklı alanlarda müzik tarihi, müzik teorisi ve kültürel açıdan ele 
alınmış, müzikolojiye yeni soluklar getirecek yazılar sunuyor.

Okan Murat Öztürk, “Ağır Zeybeklerin Ritmik Özelliklerinin Geleneksel Usûl 
Teorisi Bağlamında İncelenmesi” adlı yazısında sıkça tartışılan terminoloji 
uyuşmazlığına değinerek, yerel icracılardan kaydedilmiş olan ve özgün bir yapı 
atfedilen ağır zeybekler üzerinden yapılan analizle yerel pratiklerin usûl anali-
zine yeni bir perspektif sunuyor.

Evrim Hikmet Öğüt, “İlhan Usmanbaş’ın Üç Yapıtı Bağlamında Çağdaş Mü-
zik-Şiir İlişkisine Bir Bakış” başlıklı yazısında, İlhan Usmanbaş’ın 1970 yılında 
bestelediği üç yapıt bağlamında dönemin çağdaş müziğinin çağdaş şiirle bu-
luşmasına dikkati çekerek, bu yapıtlar özelinde İkinci Yeni şiirinin raslamsal 
müzik uygulamalarına açtığı olanakları inceliyor. 

Editoryal / Editorial 
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Esra Berkman, “Çağdaş Türk Bestecilerin Kanun-Piyano Eserlerinin Kanun Par-
tilerinde Makamsal Öğeler” başlıklı makalesinde daha çok makamsal müzik 
repertuvarının icrasında kullanılan kanun ile Avrupa çoksesli müziğinin temel 
enstrümanı kabul edilen piyanonun birlikteliğine yönelik bestecilik yaklaşım-
larını inceliyor. Berkman, kanun ve piyano için bestelenmiş dört eserdeki ses 
malzemesini analiz ederek, kanun gibi geleneksel bir çalgının piyano ile birleş-
tiğinde geleneksel icra içinde ve dışında nasıl yer aldığını araştırıyor.

Emrah Ergene’nin “Erik Satie’nin Estetiği ve Piyano Müziğindeki Esin Kaynak-
ları” başlıklı yazısı, bestecinin piyano eserlerinde gizlenmiş olan ve kaynağı-
nı diğer pek çok sanattan alan “aşırı sadelik” arayışıyla, on dokuzuncu yüz-
yıl Fransız müziğindeki Alman Romantizmi etkisine başkaldırma eğiliminin 
Satie’nin estetik anlayışıyla nasıl birleştiğini irdeliyor. 

Müzikoloji alanında araştırma, inceleme, derleme ve çeviri yazılarına yer veren 
dergimizin yeni yazarların katkılarıyla devamını dilerken; dergimizin yayınlan-
masını sağlayan MSGSÜ Yayın ve Basın Birimi’ne, bu sayının hakemlerine, 
editörlerimize, derginin oluşturulmasına katkı sağlayan yayın kurulu üyeleri-
mize ve yazarlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. 

Müzik-Bilim Dergisi Yayın Kurulu

New Ways of Sharing, New Collaborations1

The fifth issue of our journal has been published! We are honored that the 
Journal of Musicology, as a result of rigorous work, has become one of the few 
outstanding academic publications in the field of musicology in Turkey. In this 
respect we have a piece of news relating to our previous issue: One of our edi-
tors who has made a major contribution to our journal, Elif Damla Yavuz, has 
won an award for her article titled “Conceptual Tools of Migration Literature 
and Studies on People from Turkey in Germany” published in the Spring 2014 
issue. The award was granted in the essay competition organised by Afyon 
Kocatepe University State Conservatory, as part of the 90th Anniversary Music 
Conference; we wish to take this opportunity to congratulate her once more. 
We are continuing our efforts to obtain membership of some international 
catalogs and national indices and we will keep you informed in the upcoming 
issues.

One of our goals when we set out to publish the Journal of Musicology was 
to foster interaction and the transfer of knowledge between the field of mu-
sicology and other social sciences and to contribute to academic activities 
through our publication by means of collaboration with institutions and aca-
demics. In accordance with this goal, the Journal of Musicology has initiated its 
first collaboration with the Eastern Mediterranean Academic Research Center 
(DAKAM). The essays chosen by the science committee from among the pa-
pers to be presented at the international Musicult’15 conference that DAKAM 
is organising together with Istanbul Technical University Turkish Music State 
Conservatory on 7-9 May 2015, will be published in the Spring 2015 issue of the 
Journal of Musicology.

1 The editorial was translated by Meltem Işın. 
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The Journal of Musicology, with its growing number of peer reviewers, continu-
es to be a part of disseminating high quality academic studies. The Fall 2014 
issue contains articles that look at folk music, contemporary Turkish music 
and polyphonic Western music from a cultural angle and in terms of music 
history and music theory, and bring fresh approaches to musicology.

Okan Murat Öztürk, in his article titled “Analizing Rhythmic Pecularities of 
Slow Zeybeks in the Context of Traditional Usûl Theory”, refers to the often 
debated controversy over terminology, and presents a new perspective on the 
analysis of usûl in local performances through the analysis of recordings of 
slow zeybeks played by local performers that have a unique structure.

Evrim Hikmet Öğüt, in her article titled “An Overview of the Relationship Bet-
ween Contemporary Music and Poetry in the Context of İlhan Usmanbaş’s 
Three Compositions”, examines the opportunities that the Second New Po-
etry movement provides for aleatoric music practice by pointing out the enco-
unter between contemporary music and contemporary poetry in the context of 
three works composed by Usmanbaş in 1970.

Esra Berkman’s article titled “Maqamic Elements in the Kanun Parts of Con-
temporary Turkish Composers’ Works for Kanun and Piano” examines the vi-
ews of composers towards the combination of the kanun, which is mostly 
used in the modal music repertoire, and the piano, which is considered to 
be the main instrument of Western polyphonic music. By analysing the audio 
material of four works composed for the kanun and the piano, Berkman re-
searches how a traditional instrument like the kanun is used traditionally and 
non-traditionally when combined with the piano.

Emrah Ergene’s article titled “The Aesthetics of Erik Satie and Sources of Influ-
ences on his Piano Music” examines how the search for “extreme simplicity” 
that is hidden in Satie’s piano works and derives from other art forms and 
his opposition to the impact  of German Romanticism on 19th century-French 
music, merges with Satie’s sense of aesthetics. 

We hope that our journal, which is devoted to the publication of research, stu-
dies, compilations and translations, will continue to do so with the contribu-
tion of new authors. We also warmly thank the MSGSÜ Publication and Press 
Office, the reviewers of this issue, our editors, the members of the editorial 
board who contributed to the establishment of this journal and our authors.

The Journal of Musicology Editorial Board
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Özet

Bu makalede ağır zeybeklerin ritimsel karakteristikleri, yerel icrayı temel alan 
bir yaklaşımla analiz edilmekte ve çeşitli yönleriyle geleneksel usûl teorisi açı-
sından tartışılmaktadır. Ağır zeybeklerin ritmik özelliklerinin analizi için, yerli 
davulcuların kullandığı ritim kalıplarını içeren çeşitli ses kayıtlarından yararla-
nılmıştır. Bu kalıpların başta gelen özelliği, döngüsel karakterde olmalarıdır. 
Tipik olarak bir ağır zeybek ezgisi, dört ritmik kesitten oluşmaktadır. Her kesit, 
burada “açılış” ve “kapanış” kalıpları olarak adlandırılan, iki tip ritmik hücre 
içerir. Bu kesitlerden sadece en baştaki üç, diğerleri ikişer hücreden oluşmak-
tadır. Elde edilen bulgular, burada “Ağır Zeybek Usûlü” olarak adlandırılan ve 
geleneksel usûl teorisinde bugüne dek tanımlanmamış bir usûlün mevcudiye-
tini ortaya çıkarmıştır. 

Anahtar Kelimeler: ağır zeybek, davul, ritim kalıpları, müzik analizi, usûl, ritmik 
hücreler

Abstract

In this paper, the rhythmic characteristics of slow zeybeks were analyzed with 
performance-based approach and were discussed with various sides in terms 
of traditional usûl (rhythmic mode) theory. Different audio recordings conta-
ining the rhythmic patterns used by native drum players was utilized for the 
analysis of the rhythmic features of slow zeybeks. The major feature of these 
patterns is their cyclical character. Typically, any slow zeybek melody consists 
of four rhythmical sections. Each section includes two types of rhythmic cells 
called “opening” and “closing” patterns here. Of these sections, only the ini-
tial consists of three cells, while others have two. The obtained findings reveal 
a presence of rhythmic mode which is called “Slow Zeybek Usûl” and which is 
unidentified to date by traditional rhythmic mode theory.

Keyword: slow zeybek, drum, rhythmic patterns, musical analysis, rhythmic 
mode (usûl), rhythmic cells

Ağır Zeybeklerin Ritmik Özelliklerinin 
Geleneksel Usûl Teorisi Bağlamında İncelenmesi 
Analyzing the Rhythmic Peculiarities of Slow 
Zeybeks in the Context of Traditional Usûl Theory

Okan Murat ÖZTÜRK*

Sadece Batılı 
anlayış, kavram 
ve yöntemlerle 
yapılacak bir 
analiz, yerel 
pratiği izah 
bakımından 
yetersiz 
kalmakta; 
günümüz 
makam ve usûl 
teorisi açısından 
“karşılığı 
bulunmayan”, 
eksik ve çoğu 
zaman da çelişik 
hususlar ortaya 
çıkarmaktadır. 

 
* Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Yardımcı Doçent Doktor / Assistant Profes-
sor at Başkent University State Conservatory, okanmurat@gmail.com 
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Giriş

Ağır zeybek, Aydın-Muğla merkezli olmak üzere Anadolu’nun Ege kıyı kesim-
leri ve Batı Anadolu bölgesinde yaygın bir dans ve müzik türüdür. Tipik olarak 
iki zurna ve bir davuldan oluşan bir çalgı takımıyla icra edilen ağır zeybekler, 
temelde birer solo dans ve ona eşlik eden müzik türünü tanımlar. En karakte-
ristik niteliklerini tempo bakımından yavaşlıkları ve sabit bir metronoma bağlı 
olmayışları oluşturur. Ağır zeybek ezgilerine eşlik eden davulda uygulanan ri-
tim kalıplarının analizi ve geleneksel usûl teorisi açısından yorumlanması, bu 
makalenin inceleme konusudur. 

Cumhuriyet dönemine özgü Türk Halk Müziği araştırmalarının öncülerinden 
Muzaffer Sarısözen (1962), usûl konusunu tamamen “ölçü” olarak ele almıştır. 
Bu çerçevede ağır zeybeklere ilişkin nota örneklerini de, diğer “dokuz zamanlı” 
ölçüler gibi değerlendirip, 3+2+2+2 kesitlerinden oluşan 9/4 ölçüsüyle göster-
miştir. Günümüz Türk Sanat Müziği teorisi içinde “Ağır Aksak Usûlü” (Özkan, 
1987) veya “Aydın Usûlü” (Çakar, 1996) gibi başlıklar altında değerlendirilen 
ağır zeybekler, yerel pratikteki ritim kalıpları itibariyle, aslında bu usûllerle de 
herhangi bir benzerlik göstermezler (Öztürk, 2006b). Ağır zeybeklerin, Türk 
müziği çevrelerince “araştırılmadan” Ağır Aksak Usûlü olarak nitelendirilmesi, 
doğurduğu yanlış bilgilenme nedeniyle ayrıca önemli bir problem teşkil eder. 
Suphi Ezgi’ye göre (1935) “bir Sofyan ve bir Türk Aksağı”ndan oluştuğu be-
lirtilen (s. 38) Ağır Aksak Usûlü’nün ritmik yapısının, esas olarak ağır zeybek 
ritimleriyle bir ilgisi yoktur. Gerek halk müziği ve gerekse sanat müziği nazari-
yelerine ait bu iki somut durum, ağır zeybeklerin özgün bir dans ve müzik türü 
olarak ayırt edilmesinde karakteristik bir rol oynayan ve tipik olarak icra edildiği 
davuldaki ritim kalıplarının, bugüne dek teori düzleminde somut veya analize 
dayalı bir karşılığı bulunmadığını açıkça göstermektedir. Bu yüzden konunun 
bu yönünün analiz temelinde irdelenmesi ve elde edilecek bulguların da gele-
neksel usûl teorisi kapsamında yorumlanması gerekmektedir. 

Günümüz Türkiye’sinde etnomüzikolojik anlamda bir yerel müzik kültürünün 
kimi yapısal unsurlarının analizi ve bu analizin hangi kavramlar üzerinden yü-
rütüleceği konusu, terminolojik, metodolojik ve epistemolojik bakımlardan 
önemli sorunlar arz eder. Bu çerçevede sadece Batılı anlayış, kavram ve yön-
temlerle yapılacak bir analiz, yerel pratiği izah bakımından yetersiz kalmakta; 
günümüz makam ve usûl teorisi açısından ise “karşılığı bulunmayan”, eksik 
ve çoğu zaman da çelişik hususlar ortaya çıkmaktadır. Burada konu edilen ağır 
zeybeklere ait ritim kalıpları ve bunların geleneksel usûl teorisiyle olan ilişkileri 
bakımından yaşanan en önemli sorun, usûl kavramının Batılı anlamda “ölçü” 
kavramıyla özdeşleştirilmiş olması noktasında yaşanmaktadır.1 Günümüzde 
Batı teorisi içinde kazandıkları anlam ve işlevlere göre ritim, ölçü, hız ve form 
kavramlarının, Türk müzik teorisine “yapıştırılmış” durumda olması ve gele-
neksel kavramların da bunlara göre anlam ve içerik itibariyle “dönüştürülerek” 
kullanılıyor oluşu, yaklaşım ve yöntem açısından yaygın ve ciddi bir sorun du-
rumundadır. Bu noktada, modernleşme sürecinde, geleneksel müziğin kendi 
köklü dil, kavram ve açıklama modelinin radikal şekilde değiştirilmiş olduğuna 

1 Usûl konusunun ölçü ile özdeşleştirilmesi konusuna dönük eleştiriler için bkz. 
Yekta (1986, s. 96-99), Aksu (1988, s. 78-81).
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özellikle dikkat çekmek gerekmektedir.2 Türkiye’deki modernleşme uygulama-
ları tümüyle Batı’ya öykünen bir kavrayışla gerçekleştirildiğinden, geleneksel 
müzik teorisi alanında da Batılı kavram ve terimlerin egemen duruma geti-
rildiği bir gerçektir. Bu bağlamda usûl konusunun günümüzde “her şeyden 
önce” ölçü olarak ele alınması anlayışının, geleneksel pratiğin içerik ve işlevleri 
itibariyle farklılaşma ve “başkalaşma”sına yol açtığı bir gerçektir. Bu nedenle 
bu makalede, öncelikle, yerel müzik pratiğindeki ritim uygulamaları ile tarihsel 
kaynaklardaki “usûl teorisi” arasındaki ilişkiler, çeşitli yönleriyle araştırılmak-
tadır. Bu yolla da usûl teorisinin, yerel pratiği açıklamadaki rol ve yeterliliği 
üzerinde tartışılacaktır.

Ağır Zeybek Geleneği

Ağır zeybek, Ege bölgesi kültüründe, bir dansçının tek başına gerçekleştirdiği 
“solo dans”ı ve buna eşlik eden müziği nitelendirmek üzere, bizzat yerel mü-
zisyenlerce kullanılan bir isimdir (Mirzaoğlu, 2000; Öztürk, 2006b). Aydın, 
Muğla, İzmir, Denizli, Manisa gibi yerel müzik geleneği ve repertuarında ağır 
zeybek örneklerine sahip olan yörelerde icra, “takım” olarak adlandırılan tipik 
bir “üçlü” tarafından gerçekleştirilir. Bu üçlüde; ezgi-eşlik-ritim olmak üzere 
üç işlevli bir yapının varlığı söz konusudur. Bunlardan ezgi, solist zurna ta-
rafından çalınırken, eşlik de, kesintisiz olarak “dem” seslendiren ikinci zurna 
tarafından gerçekleştirilir. Ezgilerin ritim altyapısı ise tipik olarak davul icracısı 
tarafından sağlanır. Takımlar, bazen iki davul, iki dem zurnası ve bir esas zurna 
olmak üzere beş kişiden oluşabilmekteyse de, ekonomik nedenlerle artık ço-
ğunlukla üç müzisyen bir takım için yeterli olmaktadır (Öztürk, 2006b). 

Yerel müzisyenler, sahip oldukları müzik kültürünü, babadan oğula intikâl 
yoluyla; bir tür usta-çırak ilişkisi içinde öğrenirler. Antropolojik anlamda bir 
“kültürleme” sistemi olan bu süreç, çocukluktan başlayarak zurna veya da-
vulcu olarak yetişecek yerel müzisyenin, tüm müzik repertuarını, onun icra 
karakteristiklerini, çalgının teknik imkân ve özelliklerini, bizzat yaşayarak ve 
uygulayarak öğrenmesini sağlar. Aydın-Germencik, Muğla-Dibekdere gibi da-
vul-zurna icracılığının köklü bir gelenek olarak sürdürüldüğü yerlerde çalgıcılık, 
tam anlamıyla bir hayat tarzı ve meslek durumundadır (Öztürk, 2006b). Bu 
yöre insanları müzisyenliği, hayatlarını idame ettirmenin bir yolu olarak be-
nimsemiş ve sürdürmektedir. Dolayısıyla yöre müzisyenleri, gelenekteki intikâl 
sürecini anlamak ve yerel müziğin çeşitli özelliklerini incelemek bakımından 
önemli bir kaynak durumundadır.

Yerel gelenekte müzik öğrenimi, tamamen pratik düzeyde gelişir. Bu eğitim, 
yazıya dayalı veya teorik bir eğitim değildir. Müzisyenlikteki yetişme süreci ta-
mamen yetenek, yatkınlık, eğilim ve hatta ihtiyaçlar çerçevesinde şekillenmek-
tedir. Yerel müzisyenlerin takım oluşturma eğilimlerine bakıldığında, “aile” ve 
“akrabalık” ilişkilerinin çoğunlukla belirleyici ve hâkim durumda olduğu görü-
lür. Sözgelimi tipik bir takım, baş zurna çalan baba ile iki oğul veya oğul ve kar-
deşten oluşur. Eğer takım “aile” içinde kurulamıyorsa, meslek gereği yakın ak-

2 Türkiye’deki modernleşme sürecinin müzik üzerindeki çeşitli etkileri için bkz. Aksoy 
(1985, s. 1212-1236), Behar (1987, s. 93-122), Behar (2005, s. 271-279), Oransay (1983, 
s. 1496-1509), Öztürk (2002, s. 195-210), Reisman (2008, s. 13-22), Tura (1983, s. 
1510-1516). 
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rabalardan çalgıcı temini yoluna gidildiği görülür. Sonuçta yerel müzisyenler, 
müzik kültürünü doğrudan pratik düzeyde öğrenen-öğreten-aktaran bir sistem 
kurmuşlardır. Burada konu edilen davul icracıları ve kullandıkları ritim kalıpları 
bağlamında da, yerel müzisyenlerin herhangi yazılı veya teorik bir altyapıya 
sahip olmaları ve intikâli bu yolla sürdürmeleri söz konusu değildir.

Ağır Zeybeklerde Davul Ritimleri

Ağır zeybeklerin ritmik analizleri için burada kullanılan materyaller, kişisel ses 
arşivimdeki muhtelif ses kayıtlarından oluşmaktadır. Aydın, Muğla, İzmir, Ça-
nakkale gibi yörelerin yerel müzisyenlerince icra edilmiş bu ses kayıtlarında 
önem kazanan öncelikli unsur, davulda uygulanan ritim kalıpları ve bunların 
hızlarıdır. Bu yönüyle ağır zeybek repertuarı içine girecek bir ezginin, makam 
veya perde özelliklerinden dolayı değil, ritim ve hız karakteristiklerinden ötürü 
ağır zeybek olarak nitelendirildiği hususu öncelikle ortaya çıkmaktadır. Dola-
yısıyla davulda vurulan ritim kalıpları, ağır zeybek ezgilerini tanımada ortak 
yapısal bir altyapı olarak belirginleşmektedir. Şekil 1’de yer alan ritmik trans-
kripsiyonlar, üç farklı ağır zeybek ezgisine eşlik eden davul ritimlerinden kesit-
ler içermektedir.3 
 

Şekil 1: Üç farklı ağır zeybek icrasındaki davul eşliklerin farklı kesitlerine ait ritim transkripsiyonları. 
Daire içine alınmış figürler, davul eşliğinde tipik olarak kullanılan ve burada a ve b olarak ayırt 
edilen ritmik hücreleri göstermektedir. 1: Kerimoğlu Zeybeği, 2: Aydın Zeybeği, 3: Tavas Zeybeği.

İlk bakışta karmaşık ve birbirinden bağımsız gibi görünen, farklı ezgilere ait bu 
transkripsiyonlar dikkatle incelendiğinde, kimi karakteristik ritim kalıplarının, 
“bütün” içinde tanınabilir “hücreler” ve “kesitler” oluşturduğu görülebilmek-
tedir. Başka bir ifadeyle ritim kalıplarının “organizasyonu”nun, yapısal anlam-
da belirli bir “mantık”a dayandığı açıktır. Bu mantık, ritimsel açıdan bir “par-
ça-bütün” ilişkisi içinde açıklanabilir görünmektedir. Buna göre ağır zeybek 
ezgilerine temel teşkil eden ritim kalıpları,  ayrıştırılabilir nitelikteki bazı “ritmik 
hücre”ler arasında kurulan çeşitli “eklemlenme” veya “sıralama” ilişkileriyle 
tanınabilirlik kazanır.

Bu tanınabilir ritmik hücreler, Şekil 1’de, “açılış” (a) ve “kapanış” (b) olarak 
adlandırılan, iki ritimsel gruba ayrılmış ve daire içine alınan figürlerle gösteril-
miştir. Burada bir kısmına yer verilen analiz transkripsiyonlarından elde edilen 
açılış ve kapanış hücrelerine ait başlıca değişkeler Şekil 2’de sıralanmıştır. Bu 
ritmik hücrelerin bir araya getirilişleri, icracıların kimi alışkanlıkları ve yetiş-
tikleri intikâl zincirine bağlı olarak çeşitlilik sunabilmektedir. Ancak ritim ka-
lıplarının düzenlenişiyle ilgili uygulama mantığı açısından aslında belirgin bir 
matris söz konusudur. Birleşme mantığını temsil eden bu matris içinde, a ve 

3 Transkripsiyonları yapılan icralar, Germencikli zurna üstadı Saadeddin Doğan’a ait 
olup, kayıtlardaki davul eşlikleri, ağabeyi Hüseyin Doğan tarafından gerçekleştirilmiştir.
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b’lere ait tüm seçeneklerin, bir ağır zeybek ezgisine eşlik sürecinde, davul icra-
cıları tarafından gerçekleştirilebildiği görülmektedir. Böylelikle de ağır zeybek 
icrası için tanımsal nitelikteki “davul ritim kalıpları” somut olarak şekillenmiş 
olmaktadır.

Şekil 2: Davul ritimlerinde kullanılan usûl oluşturucu açılış (a) ve kapanış (b) “hücreleri”. Belirtilen 
hücreler, ezgi eşliğinde bir matris halinde kullanılarak, aynı ritimsel döngünün farklı değişkelerini 
oluşturmaktadır. Notada kullanılan “D, d, d” simgeleri farklı değerlerdeki “düm” darplarını, “T, t, 
t”ler de yine farklı nota değerlerindeki “tek” darplarını göstermektedir.

Notasyonlardaki örneklerde birbirinden açılış ve kapanış hücreleri halinde ay-
rılabilen ritim kalıpları, ağır zeybek ezgilerinin aslında dört kesit halinde şekil-
lendiğini göstermektedir. Bu kesitler burada sıra-sayısal olarak; 1: birinci kesit, 
2: ikinci kesit, 3: üçüncü kesit ve 4: dördüncü kesit olmak üzere numaralan-
dırılmıştır (bkz. Şekil 3). Bu dört kesitten en başta yer alanı, diğer üç kesitten, 
içerdiği ritimsel hücre adedi bakımından farklı durumdadır. Bu kesitte üç adet 
ritmik hücre yer alırken, diğer kesitlerde ikişer adet bulunur. Kesitlerin ezgiler 
bakımından dikkat çekici bir form özelliği de bulunmaktadır. Ağır zeybek ez-
gilerinin önemli bir kısmı, üç hücreli kesitlerinde ezgisel değişim sergilerken, 
üç adet ikişerli hücreden oluşan kesitlerinde de bir tür nakarat özelliği sergile-
mektedir. Bu durum, Şekil 3’te, kare içine yerleştirilmiş büyük A ve B harfleriyle 
gösterilmiştir.
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Şekil 3: Ağır zeybeklerde ritimsel döngünün dört kesit halinde düzenlenişi. Bunlardan sadece baş-
taki kesit iki açılış ve bir kapanış olmak üzere üç adet ritimsel hücre içerirken, diğerleri bir açılış 
ve bir kapanıştan oluşan ikişer hücre içerir. Kare içinde büyük A ile gösterilen kesit, ağır zeybek 
ezgilerinde ezginin değişim sergilediği üç hücreli kesiti gösterir. Büyük B ise, zeybek ezgilerinde 
üç adet iki hücreli kesiti simgeler ve bu kesimde, ağır zeybekler genellikle “yinelenen”, nakarat 
karakterli ezgilere sahiptir.

Dört kesitli yapının dikkat çekici bir diğer özelliği de, her kesitin mutlaka bir 
açılış ve bir de onu takip eden kapanış hücresi içermesidir. Açılış ve kapanış 
hücrelerinin bir araya gelişi, ağır zeybek usulünü oluşturan kesitlerdeki ritim 
kalıplarının seçenekli tarzdaki düzenlenişlerini ve dolayısıyla ritimsel döngüde-
ki değişke gelişimini belirler (bkz. Şekil 4). Sadece birinci kesitte üç adet ritmik 
hücre yer aldığından, bu kesitteki ritimsel düzenleniş, iki açılış ve bir kapanış 
hücresi içerecek şekildedir. Önemli bir husus olarak, sıralanış itibariyle üç hüc-
reli kesitin daima başlangıçta yer aldığı; bunu da sırasıyla ikişer hücre içeren 
diğer kesitlerin izlediği görülmektedir. Böylece, ezgi boyunca sürekli yinelenen 
ve çeşitli seçeneklerle değişkeleri oluşturulabilen bir “ritmik döngü” ortaya çık-
maktadır. 

 

Şekil 4: Açılış ve kapanış hücrelerinin çeşitli birleşme tarzlarıyla ritimsel kalıp ve kesitlerin oluşu-
mu. Tipik olarak iki hücreli bir kesitte, açılış (a1, a2, a3) ve kapanış (b1, b2, b3) figürlerinin başlıca 
tipleri. Yerel icracılar, bu hücreleri “o anki” icraları içinde, doğaçlama tarzda bir araya getirmekte 
ve böylece usûl oluşturacak ritimsel döngüyü bir yandan üretip, diğer yandan dönüştürmektedir.

Bir ağır zeybek ezgisine “eşlik” ediş tarzları bakımından incelendiğinde yerel 
müzisyenlerin, esas olarak “ritim kalıpları” ve bu kalıpların döngü içindeki “sı-
ralanışları” ile ilgili oldukları anlaşılır. Bu anlamda yerli davul icracıları, hafızala-
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rındaki ritmik hücreleri çeşitli şekillerde birleştirerek, üçerli veya ikişerli yapıda-
ki ritimsel kalıp ve kesitleri oluşturmakta; bunları doğaçlama tarzda sıralamak 
suretiyle de ağır zeybek ezgilerine özgü usûl döngüsünü meydana getirmek-
tedir. Vurulan ritim, hem bir “kalıp”ı hem de bu kalıbın çeşitli “değişke”lerini 
ortaya koymaktadır. Bu değişkelerin oluşturulmasında, “öğrenilmiş” ritim ha-
fızası içinde bir tür “doğaçlama” yapıldığı açıktır. Daha doğrusu, kalıp ritim ve 
değişkelerinin çalınışında, o ana ve hatta ilgili ezgi eşliğine mahsus bir icra söz 
konusudur. Mevcut ses kayıtları dinlenildiğinde, kimi davulcuların, çaldıkları 
ağır zeybek ezgisiyle özdeşleştirdikleri kalıplar kullandıkları da anlaşılmaktadır. 
Sözgelimi oldukça serbest hızda seyreden Kocaarap, Yağmur Yağdı, Elifoğlu 
gibi ağır zeybek ezgilerinde, davulcuların sık sık tremolo tekniğine başvurduk-
ları; ezginin serbestleşme özelliği sergilediği kesitleri, bu teknikle belirterek 
eşliklendirmeyi tercih ettikleri görülmektedir. 

Geleneksel Usûl Teorisi

Yerel müzisyenler arasında, pratik düzeyde belirli kalıp ve hızlara bağlı olma 
özelliği taşıyan ritmik kalıplar analiz edildiğinde, konunun yalnızca “ritim ka-
lıbı” veya günümüzde yapıldığı gibi “ölçü” ile izahının, yerel müzik pratikleri 
ve icracılarda ritmik belleğin gelişim ve işlevini ifade etmede yetersiz kaldığı 
açıktır. Yerel müzisyen, ezgiye eşliği öğrendiği tüm yetişme ve ustalaşma sü-
reci boyunca, bir yöntem olarak asla “teorik” anlamda “ölçü saymamakta”dır. 
Böyle bir yöntem bilmez ve kullanmaz.  O yalnızca ezginin şekillenmesini sağ-
layan ritim kalıplarını, bunların birbirini nasıl izlemesi gerektiğini ve hangi kalı-
bın, bir diğer türeviyle nasıl değiştirilebileceğini öğrenir ve uygular. Bu nedenle 
tümüyle pratiğe dayalı bu bilme tarzını, teori düzleminde kendisiyle hiç ilgisi 
olmayan “ölçü” kavramıyla izah etme yaklaşımının doğru ve işlevsel olmadığı 
açıktır. Özellikle “ritmik hafıza” gelişimi adına bu pratiği açıklama bakımından 
daha kapsamlı ve açıklayıcı bir “teoriye” ihtiyaç vardır. Bu amaçla, Türk mü-
zik kültüründe temel işleve sahip olan “usûl” kavramının bazı karakteristikleri 
üzerinde durulmasında ve yerel pratiği izah bakımından kullanışlılığını tartış-
makta yarar olduğu düşünülmektedir.

Arapçada bir sözcük olup “asıllar/esaslar” anlamına gelen usûl, ritimsel açı-
dan döngüsel bir kavramdır. Tarihsel ve kültürel olarak “Doğu” müzik teorisi 
geleneğinde, gerek ses, gerekse de zaman alanlarını düzenleyen temel ilkeler, 
hep usûl kavramıyla açıklanmıştır. Ancak daha sonra ses alanındaki esaslar 
“makam” terimiyle açıklanmaya başlanmış, zaman alanındakiler ise önceleri 
“ikâ”, “usûl-i ikâ” ve nihayet kısalarak “usûl” terimiyle bilinir olmuştur (Ezgi, 
1953, s. 278). Zamanı düzenleyen temel bir kavram olarak usûl, zamanın her 
tür bölünüşü ve düzenlenişi anlamında ritimle doğrudan ilişkilidir. Usûlün olu-
şumunda, kısalık, uzunluk veya eşitlik durumları itibariyle çeşitli ritimsel de-
ğerlerin, temel işlevsel önemleri vardır.  Curt Sachs (1953) antik kaynaklardan 
beri, müziğin zaman boyutuyla ilgili iki kavramın, birbiriyle çatışma içinde ol-
duğuna değinir: “ritim”e karşı “metre” (s. 12-13). Ritimciler, kısa ve uzun darp-
larla döngüsel bir “kalıp” oluşturma ve bu kalıbı tekrarlama ile ilgilenirlerken, 
metreciler de “eşit” birimlerden oluşan vuruşlar aracılığıyla zamanın sayılması 
yöntemini benimsemiştir. Sachs’ın aktardığına göre Romalı gramerci Chari-
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sius (yaklaşık MÖ. 400), bu iki kavramı birleştirmeyi amaçlayarak şu ilginç 
tanımlamayı yapar: “ritim, akış halindeki ölçüdür ve ölçü, sınırlandırılmış ri-
timdir” (s. 13). Doğu ve Batı dünyalarında ritim ve ölçü, farklı gelişme çizgileri 
göstermiş; süreç içinde Batı’da ölçü önem kazanırken, doğuda da ritim, ana 
ilgi odağı olmayı sürdürmüştür. Rauf Yekta’ya göre (1986) “[E]ski Yunanlılar 
sanatın bu kısmını modern musikinin asla vasıl olamayacağı bir kemal dere-
cesine götürmüşlerdi .… Türkler, Yunanlıların bu derslerine bigâne kalmamış-
lardır” (s. 95). Oysa Dimitri Kantemiroğlu yüzyıllar önce, Yekta’nın görüşünün 
tam aksi yönünde, Yunanlılarla ilgili şu ilginç değerlendirmeye yer vermiştir:

Yunan taifesi musıkiyi huruf altında zabt eylemişdir, lakin usûl veznini bilme-

dikleri sebebi ile anlarda musiki kör ve topaldır. Efrenc ve Urus taifesi Yunan-

dan alub musikiyi huruf ile okurlar, lakin sofyan ve semai usûlünden gayrı usûl 

görmedikleri ecilden sair usûllerde tasnif olunan peşrevleri ve besteleri usûl ile 

okuyamazlar. (ed. Tura, 2001, s. 13)

Usûlün çekirdeğini, “ikâ” (ritim) oluşturmaktadır. Dokuzuncu ve on dördün-
cü yüzyıllar arasında yazılmış, Farabi, İbn-i Sina, Safiyüddin, Kutbeddin ve 
Abdülkadir’e ait İslâm kaynaklarında, ikâ için hep benzer bir tanım yapıldığı 
görülür. Örneğin Safiyüddin’e göre ikâ, “aralarında kalıplaşmış çeşitli zaman 
dilimleri bulunan vuruşların toplamıdır. İka’ların eşit sayıda özel kalıplarda 
düzenli devirleri vardır” (Uygun, 1999, s. 112). Bu kaynaklarda usûller, ikânın 
döngüsel karakterdeki “devirler”i olarak değerlendirilmiştir. İkâlardaki uzun 
birimleri ifade etmek için “ten” (kuvvetli) ve “nen” (zayıf); kısa birimler için-
se “te” (kuvvetli) ve “ne” (zayıf) heceleri kullanılmıştır (Uygun, 1999, s. 113; 
Arslan, 2007, s. 373; Doğrusöz, 2012, s. 77-78). Ancak on yedinci yüzyıldan 
başlayarak aralarında Kantemir’e ait olanın da bulunduğu çeşitli edvarlarda 
usûllerin, vurmalı çalgılardaki pratikten kaynaklandığı anlaşılan “düm”, “tek”, 
“te ke”, “te kâ”, “tâ hek” gibi hecelerle ifade edilmeye başlandığı görülür (Ezgi, 
1953, s. 278-279; Yekta, 1986, s. 99).

Haşim Bey, mecmuasında, usûl için “ilm-i musikide cümlesinden akdem ve 
ehem olan ilm-i usûldür” diyerek usûlün taşıdığı temel önem ve önceliğe 
vurgu yapar (Tırışkan, 2000, s. 2). Osmanlı’da bir Fransız dragoman olarak 
hizmet vermiş olan Charles Fonton da, usûlle ilgili olarak, “şarklılar bir eser 
besteleyecekleri zaman önce esere en uygun usûlü seçerler ve onu tasarladık-
ları eserin dayanağı olarak görürler. Bu usûl adeta eserin döküleceği kalıptır” 
(ed. Behar, 1987, s. 71) değerlendirmesini yapar. Usûl, meşk geleneği içinde de 
hafızanın temel dayanağı durumundadır. Bir eseri öğrenmede ve hatırlamada 
usûl, tartışmasız olarak öncelikli bir öneme haizdir (Behar, 1987, s. 30, 71). 

Usûlün, Batılı anlamda “ölçü” ile bir tutulması, “modernleşme” ve Batı’ya 
yakınlaşma çabalarının yoğunlaştığı dönemlere tekabül etmektedir (Öztürk, 
2006). Sözgelimi gelenekçi reformlarıyla tanınan III. Selim döneminin göz-
de müzisyenleri arasında yer alan Abdülbaki Nasır Dede, Tetkik-ü Tahkik isim-
li eserinde, usûl için “yeni” olduğunu vurguladığı şu tanımı yapar: “Usûl, 
negamat-ı mevzunenin [ölçülü nağmelerin] vezni olan durubun [ölçüldüğü vu-
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ruşların], aded-i muayyen üzre [belirli bir sayıya göre] heyet-i mahsusasından 
ibaretdir [bir araya getirilmesiyle oluşan bütünlüktür]” (Aksu, 1988, s. 202-203; 
ed. Tura, 2006, s. 68). Rauf Yekta (1986), usûl için; “melodiye tatbik edilen 
hareketlerin ve sayıların arasındaki ahenk…” ifadesini kullanır. Ayrıca, usûl ile 
ölçünün farklı şeyler olduğunu ısrarla vurgulayarak, “… her ölçü bir usûl ihtiva 
edebilir. Hâlbuki her usûl Batılı solfejlerin ikili ve üçlü ölçüleri içine her zaman 
dâhil edilemez” der (s. 99). Geleneğin Batılılaştırılmasında “doruk nokta”yı 
temsil eden Saadeddin Arel ise, usûl ve ölçüyü doğrudan bir tutan şu yaklaşımı 
sergiler: “usûl yerine sadece ölçü kelimesi de kullanılabilir … usûl kalıp halinde 
tespit edilmiş ölçüden başka bir şey değildir” (ed. Akdoğu, 1990, s. 64). Ölçüy-
le usûl arasındaki bu “bir tutma”ya, Suphi Ezgi’nin Nazari Ameli Türk Musikisi 
adlı eserinin dördüncü cildindeki bölüm başlığında da rastlanır: “usûl veyahut 
ölçü” (1953, s. 278).

Bu noktada, usûlün geleneksel müzik içindeki işlevlerini irdelemek gerekmek-
tedir. İşlevsel açıdan incelendiğinde usûl, Batılı anlamda dört farklı “işlev”e 
sahip durumdadır:

a) kısa ve uzun değerlere sahip bir dizi vuruştan meydana gelen, belirli bir 
“ritim kalıbı”dır;
b) bu ritim kalıplarının sahip oldukları “hız” gereği “tempo” konusuyla ilgilidir;
c) ritim kalıplarının “döngüsel” tarzdaki tekrarları bir izometri geliştirdiğinden, 
salt toplam nota değeri itibariyle bir “ölçü” oluşturur;
d) usûlün belirli sayıdaki tekrarlarıyla da eserin  “form”unu oluşturacak bölüm 
ve bölümcükler, cümleler meydana gelir.

Usûlün belki de en önemli karakteristiğini, bir ritmik kalıp olarak, ezginin “ba-
şından sonuna” döngüsel tarzdaki sürekliliği oluşturur. Bu anlamda usûl, Ba-
tılı terminolojide “izoritmik” ve aynı zamanda “izometrik” olarak nitelendirilen 
özellikler taşır ki, Rauf Yekta’nın (1986) şu ifadeleri de bu bakımdan önemli 
bir koşutluk arz eder: “Doğu musikisinde ve özellikle Türk musikisinde her 
eser… başından sonuna kadar aynı usûlle yazılmalıdır” (s. 98).  Ayrıca düştü-
ğü dipnotta da, ancak “bestekârın ihtiyaç görmesi” halinde, bir ya da birkaç 
kez, usûlün değişmesinin mümkün olabileceğine değinmektedir (Yekta, 1986, 
s. 98). Nitekim usûlün bozulması ya da “usûl kaçırma” denilen durum, yani 
icra sırasında müzisyenin, çeşitli nedenlerle -eseri iyi bilmemek, teknik olarak 
hâkim olamamak ya da yanlış hatırlamak, vb.- usûlün dışına çıkması, gelenek-
te “olumsuz” karşılanan ve icracının yetişmemişliğine ve yetersizliğine işaret 
eden, önemli bir “kusur” olarak değerlendirilmektedir.

Tarihsel kaynaklarda aktarılan bilgiler dikkatle izlendiğinde usûl konusunun 
icat ve değişime açık bir yönü olduğu görülür. Bu anlamda, bugün bilinen ve 
kullanılan her usûlün, geçmişte her dönemde bilinip kullanılmadığı da bir ger-
çektir. Gelenek açısından usûl; yaratıcılığa, yenilik yapmaya ve yeni bileşimler/
karışımlar meydana getirmeye açık bir yapı sergiler. Bir yandan kalıp özellik-
ler taşırken, diğer yandan icra düzeyinde, sürekli çeşitlemeler oluşturulması-
na müsait bir yanı bulunmaktadır. Özellikle vurmalı çalgılarda “velvele” adı 
verilen teknik sayesinde, icracının hem usûle, hem de çalgısına hâkimiyetini 
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sergilemesi mümkün olmaktadır. Bu anlamda bir usûlü, bilinen kalıbı içinde 
adeta doğaçlama yaparcasına çalmak, icracının birikim, hâkimiyet, yeterlik ve 
yorumuna kalmış bir hususiyet arz eder. Dolayısıyla usûlün salt teorik bir konu 
olmayıp, doğrudan icra alanını ilgilendirdiği özellikle vurgulanmalıdır. Bu da 
usûlle ilgili değerlendirmelere hem belirli bir esneklik, hem de daha tutarlı bir 
bakış kazanılmasını sağlayacaktır.

Mevcut repertuara bakıldığında, usûl açısından iki tip oluşumla karşılaşılmak-
tadır:

a) İcat edilmiş usûller,
b) Sahibi bilinmeyen (anonim) usûller.

Buna göre sözgelimi Maragalı Abdülkadir (Bardakçı, 1984; Sezikli, 2007) tara-
fından geliştirilen Devr-i Şahi (30 zamanlı) ve Darb-ı Feth (49 zamanlı); Kema-
ni Hızır Ağa’nın (Uslu, 2009) terkib ettiği Müsebba (26 zamanlı); Abdülbaki 
Nasır Dede (Aksu, 1988; ed. Tura, 2006) tarafından geliştirilen Şirin (22 za-
manlı) gibi usûller, “icat edilmiş usûller”e örnek iken; Düyek, Sofyan, Hezec, 
Remel gibi usûllerin de “anonim usûller” olarak değerlendirilebileceği görü-
lür. Bu arada modern Türk müziği teorisinin kurucularından Suphi Ezgi gibi 
(1953), Batı müziği teorisine özgü “2:4 ölçü”yü “kesip”, Türk müziği teorisinin 
içine, “Sofyan usûlünün yarısı” anlamında “Nim Sofyan Usûlü” (s. 279) adıyla 
“yapıştıranlar” olduğunu da unutmamak gerekir. Burada usûl kavramı açısın-
dan özellikle vurgulanması gereken husus, usûlün “icat edilebilirliği”dir. Bu 
özelliğiyle usûl, zaman içinde yenilik ve değişime açık bir durumdadır. Aslında 
usûl kavramının bu niteliği, “yerel gelenekler” ile “yazılı gelenek”in birbirine 
“eklemlenme” süreçleri bakımından da önemli görünmektedir. 

Usûl ile vurmalı çalgı pratiği arasında doğrudan bir ilişki vardır. Vurmalı çalgı-
larda uygulanan ritim kalıpları, karakteristik bir usûlün tanınmasında belirleyici 
bir rol oynar. Başka bir ifadeyle vurmalı çalgılar, usûl teorisinin “en başta gelen” 
uygulama alanıdır. Vurmalı çalgı icracılarının, bir usûle hem bağlı olduklarını, 
hem de onu çeşitli tekniklerle, “icra anında” sürekli olarak “değiştirdikleri”ni 
burada bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Bu nedenle, bir vurmalı çalgıya ait 
karakteristik ritim kalıplarının ve varyasyonlarının incelenmesi, onun nasıl bir 
usûl etrafında şekillendiğinin anlaşılmasında en önemli veriyi oluşturur.

Pratikten Teoriye: Davul Ritimleri ve “Ağır Zeybek Usûlü”

İster icat edilmiş, isterse anonim olsun, bir usûlü tanımadaki belli başlı ölçüt-
ler şunlardır:

1) Vurulabilir nitelikte, belirli bir ritim kalıbına sahip olması,
2) Bu ritim kalıplarının karakteristik bir hızda oluşu,
3) Başlangıç ve bitişi itibariyle, döngüsel bir karakter sunması,
4) Kendine özgü döngüselliğiyle, diğer (bilinen) usûllerden ayırt edilebilmesi.

Aslında makam kavramının “ses” (perde) alanında sağladığı birlik ve bütünlük 
nedeniyle “diğerlerine benzememe” veya “diğerleriyle karışmama” niteliğini, 
usûl kavramının da “zaman” alanında sağladığı açıktır. Usûl, kısalık-uzunluk-
eşitlik durumları içinde zamanı çeşitli parçalara bölmekte (ritim meydana ge-
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tirmekte); bu ritimler arasında sağladığı sıralanış ve organizasyonla da, ken-
di içinde anlamlı ritmik birlikler kurmaktadır. Böylece her bir usûl diğerleriyle 
benzeşmeme, diğerlerinden ayrılma niteliği kazanmakta; bir bakıma ayrı birer 
“monad” oluşturmaktadır (Öztürk, 2014). Bu ölçütlerle yaklaşıldığında, davul-
daki ritim pratiği bakımından Ağır zeybeklerin, kendilerine özgü nitelikte bir 
ritim yapısına sahip oldukları görülmektedir. Bu pratik, tümüyle “yazısız” gele-
nek içinde şekillenmekte ve doğrudan icra yoluyla öğrenilmektedir. Bu intikâl 
sisteminde “hafıza”nın temel bir rol sahibi olduğu ve büyük bir önem taşıdığı 
açıktır.

Ağır Zeybek ezgilerinin yukarıda analitik unsurlara ayrılarak tanıtılan ritim ka-
lıplarının, geleneksel teoride yer alan “usûl”lerle olan benzerlik veya ilişkileri-
nin araştırılması, usûl teorisi ile yerel pratik arasındaki ilişkilerin irdelenmesi 
bakımından yararlı olacaktır. Bu bağlamda öncelikle Düyek ve Sofyan usûlleri 
üzerinde durulması gerekmektedir.

Düyek usûlü, Türk müzik kültüründe ve Anadolu yerel müzik geleneklerinde en 
çok kullanılan usûllerin başında gelmektedir. Sözlü veya çalgısal pek çok türde-
ki ezgilerin usûl alt yapısını bu usûl oluşturur. Bu “tekil kullanım” yaygınlığına 
ek olarak Düyek usûlü, farklı usûller içinde de oluşturucu bir bileşen olarak yer 
almaktadır. Sözgelimi Zencir Usûlü gibi büyük zamanlı bazı usûllerin başlan-
gıç kesitlerinin Düyek usûlünden oluştuğu görülür (Ezgi, 1935, s. 155). 

Düyek usûlü, Batı teorisinde “senkop” olarak adlandırılan bir ritmik vurguya 
sahiptir. Bu senkoplu yapısıyla, aslında Türk müzik kültüründe yine büyük yay-
gınlığı olan Sofyan usûlüyle de yakın bir ilişki taşır. Sofyan usûlünün senkoplu 
tarzdaki icrası, usûlün Düyek haline gelmesine yol açar. Nitekim geleneksel 
icrada bu iki usûl arasında birbiri yerine geçmeler, pratik düzeyde çok karşılaşı-
lan ve yaygın şekilde uygulanan bir durumdur. Uygulamanın diğer bir şeklinin 
de Düyek usûlündeki senkoplu vuruşun düz olarak yapılması suretiyle Sofyan 
usûlüne dönüşümünün sağlanmasıdır. Nitekim Sofyan usûlü de, gerek tekil 
kullanımındaki yaygınlığıyla ve gerekse de başka usûllerin oluşumunda yine 
oluşturucu bir bileşen olarak çokça yer almasıyla, geleneksel usûl teorisinin te-
mel ritmik birliklerinden birini oluşturur. Düyek usûlünün velveleli bir türüne, 
geleneksel teoride “Çifte Düyek” adı verildiği görülür ki bu usûl de ağır zeybek 
icraları bakımından ayrıca dikkat çekicidir. Özellikle oyun havalarında karakte-
ristik olan bu usûlün, türkü ve ilahilerde de kullanıldığı görülür. 

Ağır zeybek davullarında uygulanan açılış ve kapanış kalıplarının bileşimleri 
incelendiğinde, bu kalıpların, Düyek usûlüyle olan benzerlikleri dikkat çeker 
(bkz. Şekil 5). Yerel müzisyenler, bu senkoplu kalıbın “düz” halinden ziyade, 
velveleli tarzdaki noktalı, bağlı veya daha küçük değerlerle senkoplanmış var-
yasyonlarını kullanıyor görünmektedir. Çeşitli ağır zeybek icralarına girişte, 
ezgi başlamadan önce dem zurnalarıyla birlikte yerel davulcuların, Şekil 5’te 
gösterilen seçenekler dâhilinde, Düyek usulüyle ritim eşliğine başlangıç yap-
tıkları görülür. Genel bir icra üslubu olarak “roman” müzisyenler de, klarnet ve 
davulla gerçekleştirdikleri ağır zeybek icralarında, “Çifte Düyek” kalıbına daha 
çok yaklaşan, bol süslemeli ve velveleli kalıplar kullanırlar.
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Şekil 5: Düyek ve Çifte Düyek usûlleri. Ağır Zeybek Usûlü’nün şekillenmesinde oluşturucu bir rol 
oynadığı görülen bu usûllerin, davul icralarındaki çeşitli değişkeleri.

Bulgu ve değerlendirmeler ışığında “Ağır Zeybek Usûlü”, Türk müziği nazari-
yatı bakımından “yeni” ve “farklı” bir usûl olarak ortaya çıkmaktadır. Yapısında 
“bileşimsel” tarzda Düyek, Sofyan ve Çifte Düyek gibi unsurlar bulunduran 
bu usulün, günümüzde yaygın şekilde açıklandığı üzere “Ağır Aksak Usûlü” 
veya “Aydın Usûlü”yle ne oluşum, ne de darp açısından hiçbir ilgisi yoktur. Bu 
yüzden, ağır zeybek davullarındaki ritim kalıplarının analizlerinden hareketle 
“nazarî” bakımdan “yeni” keşfedilen bu usulün, “Ağır Zeybek Usûlü” olarak 
adlandırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu somut tespitin, halk müziği 
araştırmalarının geleneksel müzik nazariyatına yapabileceği somut katkılar ba-
kımından tipik bir örnek oluşturduğu da açıktır.

Ağır Zeybeklerde Tempo

Bilinen ağır zeybek ezgilerinin büyük bir çoğunluğunda usûlün bir devri 14–20 
saniye arasında değişebilmektedir. Transkripsiyonlarda vuruş birimi dörtlük 
nota olarak alındığında, ağır zeybeklerin metronom değerlerinin yaklaşık ola-
rak 50–65 M. arasında değişebildiği görülmektedir. Ancak burada ağır zeybek 
ezgilerinin önemli bir karakteristiği olarak, “sabit” bir metronoma bağlı kalma-
ma durumu da karşımıza çıkmaktadır. Ağır zeybeklerde, usûl içindeki ritmik 
kesitlerde, çok küçük zaman değerlerine karşılık gelen duraksama, bekleme 
veya gecikmeler söz konusudur. Bu, tamamen ağır zeybek icrasına özgü, dik-
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kat çekici bir karakteristiktir. Dolayısıyla, ağır zeybek ezgilerinde usûl ve ezgi 
uzunlukları, aynı ezgi içinde bile “eşitli” sergilenmemektedir.  Bu nedenle, ağır 
zeybek ezgileri için, mutlak metronom değerleri vermek olanaklı olmadığı gibi, 
gereksizdir de. Bu amaçla, buradaki transkripsiyonlarda, ezgilerin başlangıç 
saniyeleri belirtilmek suretiyle, hızları hakkında bir fikir verilmeye çalışılmıştır.

Usûl ile hız arasında, doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Hız, bir usûle, gerçek 
anlamda “karakter” katar. Kültürel ve tarihsel açıdan Türk müziğinde, metro-
nom anlamında “kesin” hız değerleri kullanılmamıştır. Başka bir ifadeyle, söz-
gelimi Batı’da adagio ile andante arasındaki “yavaşlık” farkı, Türk müzik gele-
neği bakımından salt “ağır” nitelendirmesinin içinde yer almakta; aralarındaki 
farklılık, icraya, icranın “o ana mahsusluğuna” ve hatta icracının yorumlama 
bakımından “halet-i ruhiye”sine kalmaktadır. Bilinen usûllere göz atıldığında, 
“izafi” olarak, üç mertebeli bir yaklaşımın, hız kategorilerini birbirinden ayır-
mada etkili olduğu anlaşılmaktadır:

a) Ağır hız kategorisi: Usûlün adının önüne getirilen ve yavaşlığa gönderme 
yapan “ağır” sıfatının eklenmesiyle tanımlanır. Örnek: Ağır Düyek Usûlü, Ağır 
Aksak Usûlü, Ağır Aksak Semai Usûlü. Görece yavaşlık farkları için “sakil”, 
“sengin”, “nazlı”, “ağırca” gibi isim ve sıfatların kullanıldığı da görülür.

b) Orta hız kategorisi: Bunlar genellikle herhangi bir sıfat taşımayıp, sadece 
usûlün adıyla anılır. Çoğunlukla özel bir terimle belirtilmeseler de, kimi kaynak-
larda orta ağırlıktaki hızlar için “sengin” ibaresine de rastlanmaktadır (Oran-
say, 1990; Öztürk, 2006b). Örnek: Düyek Usûlü, Aksak Usûlü, Sengin Semai 
Usûlü.

c) Yürük hız kategorisi: Usûlün adının önüne, “yürük” sıfatının getirilmesiyle 
ifade edilir. Orta hız kategorisine göre daha çabukturlar. Görece çabukluklarını 
belirtmek üzere “hafif”, “yürükce”, “kıvrak”, “çabukca” gibi sıfatların kullanıl-
dığı da görülmektedir. Örnek: Yürük Semai, Yürük Aksak, Yürük (Nim) Sofyan 
(Oransay, 1990; Arel, 1993).

Hızın usûl bakımından en önemli etkisi kuşkusuz ki “velvele” olarak adlandırı-
lan tekniğin uygulanmasına zemin yaratmasıdır. Velvele, tempoya bağlı olarak, 
bir usûlün uzun süreli vuruşlarının, daha küçük vuruşlarla “doldurularak”, süs-
lemeli tarzda çalınması tekniğidir. İcracı tarafından usûlün “düm”lerinden zi-
yade “tek”lerine özgü vuruşlarında ilave süslemeler yapılması, velvelede dikkat 
çeken bir özelliktir (Marcus, 2002, s. 98). Velvele tekniği ile hız arasında ters 
bir orantı vardır. Tempo yavaşladığında artma eğilimi gösteren velvele, tempo 
hızlandığında azalma eğilimi sergiler. Başka bir ifadeyle velvelenin fazlalığı, 
usûlün ana darplarının belirsizleşmesine yol açar. Bu arada özellikle vurmalı 
çalgılarda bir ustalık göstergesi olarak, yüksek hızlarda velveleli çalışın öne 
çıktığı görülür. Bu yönüyle velveleli çalış, vurmalı çalgı icracısı açısından bir 
anlamda virtüozite veya teknik hâkimiyet göstergesi oluşturur. Türk müziğin-
de, usûl yavaş bir tempoda çalınıyor ise, vurmalı çalgılarda, eserin gerektirdiği 
icra üslubu içinde kimi velvele kalıpları uygulanır. Bu sayede ezginin, “akıcı” 
bir ritim eşliğine sahip olması ve “yürümesi” sağlanır. Eğer hız artarsa, velvele 
azalır ve usûlü belirten ana darplar belirginlik kazanır.
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Ağır zeybekler açısından bakıldığında, dansta atılan adımların, tempoyu be-
lirleyen bir unsur olduğu görülür. Ağır zeybek ezgileri, tempo bakımından 
asla sıkıdüzen bir durum göstermezler. Tempo, daima “esnek” durumdadır. 
Bu esneklik, büyük oranda oyuncuya, dans eden kişiye tabiiyetten kaynaklanır 
(Öztürk, 2006b). Dolayısıyla, zamanın bölünüşü ve kullanılışında “sıkıştırma” 
veya “yayma”lar söz konusudur. Cümle içinde ve müzik boyunca, dansçının 
adım, sekme, sıçrama ve duruşlarına uygun tarzda “hızlanma” ve “gecikme”ler 
yapılır. Hızlanmalar özellikle üçüncü kesitte, gecikmeler ise çoğunlukla kesit 
“araları” ve özellikle de usûlün döngüsel bakımdan tamamlandığı dördüncü 
kesitte görülür. Bu durum, “oyuncu”ya ve onun “adım” ve “duruş”larına tabi-
yetin tipik bir sonucudur. Dolayısıyla ağır zeybekleri tanımada hızın, önemli bir 
ölçüt oluşturduğu görülmektedir.

Sonuç

Bu makalede, Aydın ve Muğla yörelerinin Ağır zeybeklerinde kullanılan davul 
kalıplarından hareketle, bu türe özgü bir usûl alt yapısının var olup-olmadığı 
araştırılmıştır. Bu inceleme sonucunda, Türk müzik teorisi içinde özel olarak 
adlandırılmamış, “yeni” ve “özgün” bir usûl türünün mevcudiyeti açıkça tes-
pit edilmiştir. Yazar tarafından daha önce öneri niteliğinde dile getirilen “Ağır 
Zeybek Usûlü” adlandırması (Öztürk, 2006b), bu makalede ortaya konulan 
incelemeyle kesinlik kazanmıştır. Ağır zeybek usûlüne ait davul icralarında kul-
lanılan ritim kalıpları, Türk müziği teorisi bakımından “yeni” ve “farklı” bir usûl 
türünün varlığını açıkça ortaya çıkarmaktadır.  

Türkiye’de, yerel müzik gelenekleri içinde kullanılan ritimsel unsurlar ile nazarî 
yazılı kaynaklar arasındaki ilişkiler henüz gereği gibi araştırılmış durumda de-
ğildir. Özellikle geleneksel müziğin, halk müzikçiler-sanat müzikçiler şeklin-
deki iki “kutuplu” yapısı, burada dile getirilen türdeki araştırmaların önünde 
akademik anlamda önemsenmesi gereken bir “engel” durumundadır. Açıktır 
ki bu iki verimli kaynak alandaki bilgilerin bir arada değerlendirilmesi, Ana-
dolu geleneksel müzik birikimine, çok daha geniş bir açıdan bakılabilmesini, 
derinlemesine bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır. Ayrıca yapılacak analitik 
çalışmalar, uygulamada kullanılan, ancak adlandırılmamış pek çok müziksel 
unsurun belirlenerek bunlara yeni adlar verilebilmesini; bilinenlerin ise hangi 
varyasyonlarının icra alanına hâkim olduğunun somut olarak görülebilmesi-
ni sağlayacaktır. Bu makalede ortaya konulduğu şekliyle “Ağır Zeybek Usûlü” 
gibi karakteristik usûllerin, özelliklerinin tanımlanması suretiyle bilinen usûl 
repertuarına kazandırılabilir durumda oldukları görülmüştür. Bu yolla bir yan-
dan bilinen usûl repertuarının gelişme göstermesi sağlanırken, diğer yandan 
bestecilik birikimine de yeni kaynak ve katkılar sağlanacağı dikkate alınmalı-
dır. Yerel pratikte uygulandığı yapısıyla nazarî düzlemde “adlandırılmış usûl 
repertuarı”na kazandırılması gereken Ağır Zeybek Usûlü, bu makalede konu 
edildiği haliyle pratik bakımdan “eski”, teorik bakımdansa “yeni keşfedilmiş” 
bir usûldür. 
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Özet

İlhan Usmanbaş’ın çağdaşı şairlerin metinleri üzerine bestelediği 1970 tarihli 
üç yapıtı, Şenlikname, Bakışsız Bir Kedi Kara ve Kareler, bestecinin müzik dilinin 
kendi çağının şiir anlayışıyla estetik düzeyde paralelliğine işaret eder. Bu çalış-
ma, söz konusu yapıtlara hakim olan raslamsal müzik uygulamalarının, yapıt-
lar özelinde kaynaklık eden şiir metinlerinin tanıdığı çok boyutlu olanaklardan 
bağımsız düşünülemeyeceğine dikkat çekmekte; bu bağlamda, Türkiye’de çağ-
daş şiir-müzik ilişkisini ele alan kısıtlı literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İlhan Usmanbaş, raslamsallık, İkinci Yeni, Çağdaş Türk mü-
ziği.

Abstract

Three compositions of İlhan Usmanbaş from 1970, Şenlikname, Bakışsız Bir 
Kedi Kara, and Kareler, point out to the parallelism between his musical lan-
guage and the understanding of contemporary poetry. This study states that 
in these works, the musical indeterminacy cannot be considered if the pos-
sibilities the texts offer are disregarded. With this in mind, the study aims 
to contribute to the limited literature on relationship between contemporary 
music and poetry in Turkey.

Keywords: İlhan Usmanbaş, indeterminacy, aleatory, The Second New, Con-
temporary Turkish Music.

Giriş

Usmanbaş’ın da temsilcileri arasında görüldüğü ikinci kuşak Türk bestecileri-
nin yapıtları üzerine oluşmuş literatür son derece kısıtlı olmakla birlikte, bu ku-
şağın kendi çağının müziksel uygulamalarıyla kurduğu ilişki Türkiye’de çağdaş 
müzik üretiminin tarihçesi içinde de önemli bir dönemece işaret etmektedir. 

İlhan Usmanbaş’ın müziğine 1950’li yılların sonlarında giren raslamsal uygula-
malar da bu bağlamda düşünülmelidir. 1970’e gelindiğinde, bu uygulamaların 
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vokal ses ortamında çeşitlendiği Şenlikname, Bakışsız Bir Kedi Kara ve Kareler, 
aynı zamanda bestecinin kendi çağdaşı şairler ve genel anlamda İkinci Yeni şiir 
estetiğiyle ilişkisine de dikkat çeker. Söz konusu yapıtlarda yer alan raslamsal 
uygulamalar ise yapıtlara kaynaklık eden şiir metinlerinin gerek şiirde anlamı 
tartışmaya açmış olmasından, gerekse söz dizimi ve biçim açısından getirdiği 
olanaklardan bağımsız düşünülemez. 

Bu çalışma, söz konusu şiir estetiği ve raslamsallık uygulamaları arasındaki 
ilişkiye odaklanarak, bahsi geçen üç yapıt bağlamında çağdaş müzik-şiir ilişkisi 
arasındaki organik ilişkiye ilişkin veriler sunmayı hedeflemektedir.

Raslamsal Uygulamalara Yöneliş

1940’lardan günümüze uzanan yaratıcılık süreci boyunca, elektronik müzik dı-
şında hemen hemen tüm çağdaş uygulamalara kendi anlatım dili çerçevesinde 
yer veren İlhan Usmanbaş, 1950’lerin sonundan itibaren Kuzey Amerika ve 
Avrupa müzik evrenine aynı tarihlerde hakim olan raslamsallık uygulamalarına 
yönelir. Ece Ayhan’ın dokuz şiirlik dizisi “Bakışsız Bir Kedi Kara” 1965’te De Ya-
yınevi tarafından; İlhan Berk’in “Şenlikname”si ve Behçet Necatigil’in “Kareler 
ve Aklar” şiir dizisi ise 1970 yılında Yeni Dergi’de yayımlandığında, Usmanbaş 
kendi müziğinin o anki eğilimlerinin dilsel karşılığını bulmuş olur ve 1970 yı-
lında bu şiirler üzerine bestelediği üç yapıtla, şiirlerin sunduğu dilsel olanakları 
raslamsallık aracılığıyla müziğine taşır. 

“Rastlamsallık/raslamsallık/raslantısallık” (indeterminacy)1 kavramı, genel ola-
rak, yapıtın icrası sırasında yorumcuya verilen serbestliklerle belirginleşen uy-
gulamaları ifade etmek için kullanılmaktadır. Bir anlamda yorumcu, bestecinin 
tasarımını aktaran bir “aracı” değil, yapıtın her seferinde biricik icrasını belirle-
yen bir aktör pozisyonundadır.

Amerikalı besteci John Cage’in 1950’li yılların hemen başlarında ortaya koy-
duğu ve müziğin çeşitli parametrelerini (gürlük, ses yüksekliği vb.) zar atımı, 
matematiksel dizgeler gibi müzik dışı faktörlerin eline bıraktığı “şans müziği” 
(chance music) kısa süre sonra Avrupa’da farklı bir boyutta yankı bulacaktır. 
İlk örnekleri arasında Alman besteci Karlheinz Stockhausen’ın Klavierstück IX 
(1956) adlı yapıtının yer aldığı bu yeni yaklaşım Avrupa’da, Kuzey Amerika’da-
kine yakın biçimde aleatory (şansa bağlı) veya raslamsallık kavramlarıyla ta-
nımlanmışsa da, Avrupa’daki uygulamalar “şans müziğinden” oldukça farklı 
bir içerik göstermektedir. Avrupalı besteciler, ritim, gürlük, ses yüksekliği gibi 
müziğin çeşitli parametrelerinde, hatta formun tamamında, verilen öğeler ara-
sından tanınan seçme özgürlüğü (seçme yapılar2) ve notasyon üzerinde tanı-
nan serbestlikler (görece notasyon3) aracılığıyla, yorumcunun kendi bağımsız 

1 Söz edilen müziksel uygulamaları tanımlamak için kullanılan “indeterminacy” 
kavramını Türkçe’ye “belirlenmemişlik” olarak çevirmek uygun olur. Ancak bu metin-
de, literatürdeki benzer kullanımlar (bkz. Özkan Manav-Mehmet Nemutlu (2012), 
Müzikte Alımlama, Pan Yayıncılık, İstanbul) da göz önüne alınarak, Usmanbaş’ın 
kendisinin de söz konusu uygulamaları tanımlarken kullandığı “raslamsallık” 
sözcüğü tercih edilmiştir.
2 Yorumcu, verilmiş bir süre boyunca, besteci tarafından verilmiş ritmik gruplar, gür-
lükler, sesler veya ses grupları arasından serbestçe kendi seçimlerini yapar.
3 Geleneksel notasyondan farklı olarak ses yükseklikleri ve/veya nota değerleri 
belirlenmemiştir. Yorumcu, grafik notasyon üzerindeki yükselip alçalmalara veya 
notaların birbirine olan uzaklığına göre çalacağı seslere belli bir serbestlik içinde ka-
rar verir. 
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seçimlerini yaparak, her icrada benzersiz ve biricik bir “yapıt” ortaya çıkmasına 
olanak veren bir yapı kurarlar. 

İlhan Usmanbaş, yirminci yüzyıl müziğinde raslamsallık uygulamalarının, 
“tüm dizisel” (total serial) müzikle aynı dönemde ve onunla diyalektik bir ilişki 
içinde ortaya çıkmış olduğunun altını çizer:

Müzik dünyasında 1950’ler kuşağı, daha önceki kuşaktan devraldığı oniki-ses 
(sic.) yöntemini, salt ses alanından süre, gürlük ve tını alanlarına da uygula-
maya başlayınca, yöntemin temel anlayışı olan ‘yapıt öncesi tüm örgütlenme’ 
yapıtın kendisini öylesine doğa-dışı bir tınlayışa götürmüş oldu ki 1960’lardan 
sonra gelen bir tepki dalgası, besteciyi ve çalgıcıları, yapıtın ancak çalınması 
sırasında raslamsal bir biçim alabileceği bir karşı-anlayışa sürükledi. (İlyasoğlu, 
1977, s. 53)

Verilen özgürlüklerin yapıtı icra sırasında form bakımından belirleyen bir me-
kanizma görevi üstlendiği yapılar, “açık yapıt” ya da “açık biçim” olarak değer-
lendirilmektedir. Umberto Eco (2001) açık biçim gösteren yapıtların yorumlan-
ma sürecini şöyle tanımlar:

Her bir yorum yapıtı açıklar ama onu tüketmez; her bir yorum yapıtı hakiki kı-
lar, ama yapıtın mümkün olan öbür yorumlarının bir tamamlayıcısıdır yalnızca. 
Kısacası, diyebiliriz ki, her bir yorum izleyiciye yapıtın tamam ve tatmin edici 
bir uyarlamasını sunar, ama aynı zamanda da, izleyici açısından bakınca, yapıtı 
tamamlanmamış kılar, çünkü yapıtın ortaya koyabileceği tüm sanatsal çözüm-
lemeleri eşzamanlı olarak veremez. (s. 27)

Her ne kadar “yorumcuya verilen özgürlükler”e vurgu yapılmaktaysa da, ras-
lamsal uygulamalarda yorumcuya belirli bir düzenek ile bu düzeneği işletecek 
öğeleri sunan özne hala besteci olduğundan, esasen yorumcunun özgürlüğü 
bestecinin öngördüğü sonuçları çeşitlemekten öteye gitmez. Eco’nun deyi-
şiyle, “her zaman yaratıcı tarafından tasarlanmış bir dünya olarak kalacak bir 
şeye, yorumcunun yönlendirilmiş olarak katılmasına imkân tanıyan bir çağrı” 
(s. 32) söz konusudur. 

İlhan Usmanbaş’ın raslamsallığın ilk ipuçlarını verdiği yapıtları arasında 1957 
tarihli İki Piyano İçin Üç Bölüm yer alır. 1959 yılından itibaren ise, Repos d’Été, 
Sekizil, Raslamsallar, Kaynak ve Biçim/Siz gibi yapıtlarla raslamsallık artık Us-
manbaş için yeni bir anlatım aracı haline gelmiştir. 1970 yılında bestelenen beş 
yapıtın her biri raslamsallık uygulamalarından payına düşeni alır. Bunlardan 
üçü, Şenlikname, Bakışsız Bir Kedi Kara ve Kareler, doğrudan çağdaş şiirin gün-
cel örnekleri üzerine yazılmış olmaları ve Usmanbaş’ın müziğinde on yıldan 
uzun bir süredir izlenen raslamsallığın yoğun bir düzeyde vokal bağlama ta-
şınmasına işaret etmeleri açısından özel bir yapıt grubunu oluşturmaktadır.

Gerek mikrotonal ses alanının kullanımı, gerekse yorumcuya kendi seçimlerini 
yapma olanağı veren raslamsal uygulamalar, yeni bir notalamayı da beraberin-
de getirmiştir. Bazı raslamsallık uygulamaları geleneksel notasyona eklenen 
bazı yeni işaretler aracılığıyla ifade edilebildiği gibi, kimi uygulamalarda son 
derece geniş bir çeşitlilik gösteren grafik notasyon kullanımı yeğlenir. Usman-
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baş da, bu çalışmada incelenen yapıtlarda, vokal partideki belirsiz ses yüksek-
likleri, belli bir ritmik değer göstermeyen (ama belirli bir süre içinde gerçekle-
şen) notalar, yorumcunun tercihine bağlı olarak herhangi bir yöne yapılacak 
ses kaydırmaları gibi bazı özel işaretlere ve grafik notasyona başvurmuştur. 
Buna ek olarak, bu özel notalamayı anlaşılır hale getirmek için, yapıtın besteci 
tarafından hazırlanan partisyonunda her parçanın piyano ve ses partileri için 
ayrıntılı yönergeler hazırlanmıştır. 

İkinci Yeni Şiiri

1950’li yılların ortasında varlık göstermeye başlayan, 1956 yılına kadar genel-
likle Yeditepe ve sonrasında Pazar Postası dergileri çevresinde şekillenen yeni 
bir şiir anlayışı, “İkinci Yeni” adını Pazar Postası yayıncılarından Muzaffer İlhan 
Erdost’un 19 Ağustos 1956 tarihinde Son Havadis gazetesinde yayımlanan bir 
yazısından alır. Pazar Postası’na 1956-58 yılları arasında yazdığı yazılarıyla akı-
mın estetik anlayışını kendince ortaya koymaya çalışan Erdost’un hem bu ilk 
dönem Pazar Postası yazıları hem de önceki görüşleriyle hesaplaştığı 1970’ler-
deki metinleri, akımın incelenmesi bakımından belge niteliği taşımaktadır. Er-
dost (1997) İkinci Yeni’nin yeni bir şiir dili arayışındaki şairlerce kendiliğinden 
oluşmuş bir toplama işaret ettiğini belirtir. Erdost’a göre, “İkinci Yeni” sözü, il-
keleri, kuralları çizili, belirli bir akımın adı olmaktan ziyade, 1950 yıllarına kadar 
en iyi çağını yaşamış bir şiirin üzerine gelen, şiirleriyle onlardan yavaş yavaş 
ayrılan ozanları içine alan bir eğilimdir; yani bir okulun adı değil, kendisinden 
önceki şiire göre yeni olan bir şiirin sınır çizgisidir (s. 57).

İkinci Yeni’nin şiire getirdiği temel yenilik, “söz ile sözcük arasındaki denge-
nin sözcük çıkarına bozulması”dır (Erdost, 1997, s. 76). Yani düşünce, duygu 
iletme gibi öncelikli işlevi göz ardı edilerek sözcüğün kendisine kazandırılan 
özgürlüktür. 1940’lı yıllarda Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay 
Rifat’ın öncülüğünde ortaya koyulan ve “Birinci Yeni” olarak da adlandırılan 
Garip akımının büyük ölçüde gündelik ifadelere ve konuya, çoğu kez bir espri-
ye indirgenen şiir anlayışına karşın, İkinci Yeni bir konuya, düşünceye bağlan-
madan sözcükler arasındaki imkânların araştırılmasıyla kurulmuş mısralarla 
var edilen bir şiiri tanımlar. 

İkinci Yeni akımı ile ilişkilendirilen şairler arasında İlhan Berk, Turgut Uyar, 
Edip Cansever, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Cemal Süreya gibi isimler yer almak-
taysa da şiire birbirlerinden bağımsız, kişisel yaklaşımlar getiren bu şairlerin 
tüm üretimleri bu akım içinde değerlendirilmemektedir. 

Şenlikname

İlhan Berk’in “Şenlikname”si, 1582 yılında Padişah III. Murad’ın, oğlu Şehzade 
Mehmed’in sünneti dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen şenliği konu alan ve 
İntizâmî tarafından mensur olarak yazılan -ve bazı manzum kesitler de içeren- 
Sûrnâme-i Hümâyûn metninin, Nakkaş Osman ve ekibi tarafından resimlenme 
sürecini anlatır. Berk’in de kendi yapıtında düz yazıya yönelmesinin, konu alı-
nan metnin büyük ölçüde mensur olarak yazılmış olmasıyla kurulan bir ilişki-
den kaynaklandığı düşünülebilir.

İlhan Usmanbaş’ın Şenlikname’sine uzanan süreçte, biri diğerine kaynaklık 
eden bir dizi kültürel ve sanatsal ürünün meydana getirdiği katmanlı bir ya-
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pıyla karşılaşırız. Usmanbaş’ın Şenlikname adlı yapıtı, İlhan Berk’in, aynı adlı 
düzyazı şiirine; Berk’in “Şenlikname” şiiri ise, on altıncı yüzyılda düzenlenmiş 
bir Osmanlı şenliği üzerine yazılmış bir edebi metne ve bu metni bezeyen min-
yatürlere, daha da ileri giderek, toplumsal-kültürel bir ürün olarak başlı başına 
sanatsal bir ortamı meydana getiren şenliğin kendisine dayanmaktadır. Zira 
Osmanlı şenlikleri, mimari sanatları, gösteri sanatlarını, müzik ve şiiri, yani 
seyirlik gösterilerin yanı sıra sanatsal üretimin de ön plana çıktığı, sanatsal bir 
ortam meydana getirmekteydi. Geçit törenleri ve ziyafetlerin yanı sıra, şairlerin 
kasidelerinin okunması, müzik ve dans gösterileri, pantomim, dramatik savaş 
gösterileri, kadırgaların karadan yürütülmesi, spor karşılaşmaları, dev kuklalar, 
şekerden ve başka malzemelerden yapılmış heykeller, yapma bahçeler, su ke-
narında yapılan ışık gösterileri, kandil ve fişek gösterileri, sihirbaz, hokkabaz, 
canbaz gösterileri, binicilik gösterileri, fiziksel güce dayanan zorbaz gösterileri 
ve diğer sirk gösterileri Osmanlı şenliklerinin Berk’in de konu edindiği sanat-
sal ve görsel ortamını oluşturmaktadır. 

1953 yılında, kendisini “Nazım Hikmet etkisindeki koro”dan ayırmak isteyen ve 
“söze dayalı şiir” olarak nitelediği önceki şiir dilinden uzaklaşma olarak gör-
düğü “Saint Antoine’ın Güvercinleri” şiirini Yenilik dergisinde yayımlayan Berk, 
bu şiirden itibaren Galile Denizi (1955), Çivi Yazısı (1960), Otağ (1961) ve Mısır-
kalyoniğne (1962) adlı şiir kitaplarıyla “çok boyutlu, çokanlamlı, çağrışımlı” bir 
şiir anlayışıyla İkinci Yeni şiirinin kendi ifadesiyle “en uç” örneklerini verir (Berk 
2005, s. 63, 105). 1983 yılında yaptığı bir söyleşide İkinci Yeni şiirini “şiirimizi 
lirizme yeniden kavuşturan bir mucize” olarak tanımlayan Berk (2005), bu şiir 
anlayışından hiçbir zaman kopmamakla birlikte, özellikle 1972 yılında kitap-
laşan Şenlikname’de yer alan şiirlerle şiirinin yeni bir yön kazandığını vurgu-
lar (s. 82-83). Alman düşünür Edmund Husserl’in etkisiyle dünyayı kendisini 
merkeze koyarak yeni bir gözle, kendi deyişiyle “her şeyi bir daire içine alarak” 
görmeye başlayan Berk, Şenlikname kitabı ile birlikte düzyazıya yönelir. Şair, 
Husserl’in etkisiyle edindiği bakış açısının Şenlikname kitabındaki aynı adlı şi-
ire etkisinden söz ederken, bu şiirin aynı zamanda, kendi üretiminde önemli 
yer tutan kent izleğinin de bir görünümü olduğunu belirtir:

Şenlikname’de Husserl’in dünyaya bakışındaki perspektif hâkimdir. Ben orda ilk 
defa tarihe, coğrafyaya ve insana bakmayı öğrendim. Orda bir minyatürden yola 
çıkarak İstanbul’u anlatışım vardır örneğin ve İstanbul dünyaya ilk defa tanıtılı-
yormuş gibidir. (Berk, 2005, s. 97)

Berk, nakkaşın minyatürleri resmetme sürecini merkez alan “Şenlikname” şi-
iriyle şenlik ortamını da tekrar üretmekte, okuyucuya kendi “sûrnâme” metni-
ni sunmaktadır. Berk’in şiiri gerçekliği betimlemez, nakkaşın aracılığıyla onu 
yeniden üretir.  Şiirde nakkaşın resimleme süreci sanki eşzamanlı olarak, her 
fırça darbesinden sonra canlanan bir tabloyu ortaya çıkartır. Şenlik alanını nak-
kaş yaratır, yapıları nakkaş inşa eder, padişah ve şehzade de dahil olmak üzere 
kişilerin eylemleri ancak nakkaşın eliyle gerçekleşir: “ Bir Arap’ı geçirdi. Tunus 
fesli.... Onbeşinci (sic.) gün Şehzade Mehmet’i aldı bir koltuğa oturttu.... Os-
man bıraktı. Padişah güldü. Sol eli kalkıktı, öyle bıraktı.”

Anlatıma birbiri ile girift bir ilişki içinde iki öğe hâkimdir. Anlatıcı (bir anlamda 
şair), nakkaşın resmetme sürecini aktarırken, bir anda okuyucuyu minyatürün 
içine sokarak, anlatısını nakkaşın aracılığını ortadan kaldırarak sürdürür. Bu 



MÜZİK - BİLİM DERGİSİ

32

gidiş geliş tekrar tekrar yaşanır. Yer yer resimle resmetme süreci arasındaki sı-
nırlar ortadan kalkar. İlhan Usmanbaş (1991), kendi yapıtı bağlamında bu gidiş 
gelişi, “‘resmetmenin’ canlılığıyla ‘resmedilmişin’ geri dönülmezliği arasında 
gidip gelmeler” (s. 41) olarak tanımlamıştır. 

Besteci, “Şenlikname”’yi müziklerken şiire bir geri plan müziği oluşturulması-
nın ötesinde, “Şenliknamenin bütün ‘şenlik’ havasını veren bir ‘illustration’”un 
ortaya koyulduğunun altını çizer (Usmanbaş, 1991, s. 41). Bu bakımdan yapı-
tında, yukarıda bahsedilen ikiliği, yani hem aksiyonu (resmetme eylemi ve şen-
liğin kendisi) hem de resmin “iki boyutluluğunu” müziğe dökmektedir.

Yapıt, bas ses, kadınlar korosu, arp ve biri davullar diğeri ziller olmak üzere iki 
vurma çalgılar grubu için yazılmıştır. Yapıtın ses ortamı büyük ölçüde vurma 
çalgıların hâkimiyetindedir. Vurma çalgıların çeşitliliği ve kullanım zenginliği, 
kadınlar korosunun tek bir ses çevresinde (Re sesi ve çevresindeki mikrotonal 
alan) gerçekleştirdiği durağan icra ile kontrast oluşturmaktadır. Yukarıdaki iki-
lik göz önüne alınacak olursa, koronun minyatürün derinliksiz yüzeyine, vur-
ma çalgılarınsa metinde betimlenen geçit törenine vurgu yaptığı söylenebilir.

Yapıtın müziklenmesinde en çarpıcı uygulamalar vokal partide, yani metnin 
kullanımında karşımıza çıkar. Usmanbaş, Şenlikname’de şiir metni ile müziği 
iki bağımsız öğe olarak görmez; şiirin, çeşitli biçimlerde okunmasından kay-
naklanan olanaklarla, müzik malzemesi haline gelmesine, yer yer ses veya “vu-
rum” öğesi olarak kullanılmasına yönelir.

Şenlikname’de metin, cümle sonlarında nadiren deforme edilmiş (melodik-
leştirilmiş ya da bir tür süslemeye dönüştürülmüş) bir konuşma sesiyle mü-
ziklenmiştir. Bu bakımdan, diğer iki şiir dizisinden farklı olarak, Berk’in daha 
doğrudan bir anlatı ortaya koyan şiirinin bu niteliği korunmuş olur. Sonraki iki 
yapıtta ise şiir metni adım adım deformasyona uğratılacaktır.

Bakışsız Bir Kedi Kara

Ayhan 1957’de, daha ilk şiir kitabı yayımlanmadan önce, Pazar Postası’nda ya-
yımlanan “İkinci Yeni Akımı Soruşturması”nda (1993) kendi şiir tutumunu, 
“İkinci Cephe’yi açmak, us dışında da bir anlam olduğunu savunmak, şiir ku-
ralları konusunda anarşist davranmak, anlamsızlığın anlamına doğru gitmek, 
bu gerçeklikleri dil kurallariyle (sic.) sınırlayamadığım için dili aşmak, tilcikleri 
[sözcük] özdeğinden [içerik] kurtararak, yeni özün zorunlu sonucu olan yeni 
biçim, yeni biçimin de zorunlu sonucu olan yeni özü getirmek” ifadeleriyle 
tanımlar (s. 13). 1965 yılında yayımlanan Bakışsız Bir Kedi Kara şiir dizisi de 
şairin bu yaklaşımını yansıtmaktadır. Alışılmamış sözcükler ve bu sözcükler 
aracılığıyla çağrışımlara açık bir şiir anlayışı; bir başka deyişle, uzak tarihe ve 
az bilinen metinlere yapılan göndermeler, argo sözcükler, çarpıtma ve tersine 
çevirmeler Bakışsız Bir Kedi Kara’da da karşımıza çıkan ve Ayhan’ın şiirini oku-
yucu açısından güç, anlaşılmaz ve “kapalı” hale getiren unsurlar arasındadır. 
Belirtmek gerekir ki yapıtın yorumcuya verdiği yeni okuma olanaklarıyla ilişki-
lendirdiğimiz “açıklık” kavramı, burada söz edilen “kapalılık” ile karşıtlık oluş-
turmamaktadır. Ayhan şiirinin -ve genel olarak İkinci Yeni şiirinin- tanımlan-
masında sıkça kullanılan “kapalılık” tanımlaması, bu şiirlerin anlamı kolaylıkla 
ortaya koymayan, anlaşılması güç yapısına vurgu yapmaktadır. 
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Şair, 1989 yılında yaptığı bir değerlendirmede, İkinci Yeni’yi başka bazı ede-
biyatçılar, ressamlar, müzisyenler ve kavramların yanı sıra, Helikon Derneği, 
Bülent Arel, İlhan Usmanbaş, İlhan Mimaroğlu, atonal müzik, on iki ses müzi-
ği, Schönberg, Berg ve Webern gibi isimlerle ilişkilendirir (Ayhan, 1993, s. 17). 
1950’li yıllarda, ilhan Usmanbaş gibi, yolu Helikon Derneği’ne4 çıkan Ayhan, 
yeni müzik felsefesiyle orada tanışmış, “müzikteki atonalliğin şiirde aranması” 
fikrine bu sayede ulaşmıştır (Batur, 1998). Bu bağlamda, Usmanbaş’ın daha 
sonra müziklemek üzere ele alacağı şiirler, bizzat Usmanbaş’ın da bir parçası 
olduğu bir sanatsal ortamın izlerini taşır.

İlhan Usmanbaş, Bakışsız Bir Kedi Kara’yı 1970 yılında insan sesi ve piyano için 
şarkı dizisi olarak bestelemiştir. Ece Ayhan şiirinin çok yönlü çağrışımlara, do-
layısıyla çok yönlü okumalara imkân veren yapısının ortaya çıkarttığı “açıklık” 
Usmanbaş’a besteleme sürecinde raslamsal uygulamaları daha ileri boyutta 
kullanma olanağı tanır. Besteci katıldığı bir söyleşide, Ayhan’ın şiirini bestele-
menin sağladığı kolaylıkları ve müzikleme açısından sunduğu imkânları şöyle 
ifade etmiştir:

İlhan Usmanbaş: Birinci kolaylık çağdaşım olarak yakınlık duymamdır her 
şeyden önce. Bir de Ece Ayhan, cümle yapısını bozduğu ölçüde ben de mü-
zikte “deformation”lar yapma olanağını kazanmış oluyorum.... Diyelim ki 
Ece Ayhan’da birbirinden kopuk, çarpıcı imgeler var, bir noktada kısa şiir var 
“recitation”a imkan veren, araya istediğiniz kadar boşluklar ya da sıkıştırmalar 
koyabileceğiniz bir şiir bu. Bütün bunlar hem şiirin gerecinde olan şeyler, hem 
de benim kullanmak istediklerim.

Adnan Benk: Yani bir fikrin, bir düşüncenin belirli bir mantıksal sıra izlemediği 
şiirde müziğe yer var demek istiyorsun.

İ.U: Evet hem yer var, hem de müzik sarsılmayacak kadar iyi yerleşiyor o şiire. 
(Benk, Usmanbaş vd., 1982, s. 15-16)

Şiirin anlam çarpıtmalarına, bilinmeyen sözcüklere, uzak göndermelere açık 
olduğu ölçüde, kendi Bakışsız Bir Kedi Kara’sında, geleneksel metin-müzik 
uyumu arayışından uzaklaşma, benzer çarpıtmaları kendi müzik diline uyar-
lama olanağı bulan Usmanbaş, Ayhan’ın dilde gerçekleştirdiği “zorlama” ile 
Şenlikname’de minimum düzeyde gerçekleştirdiği “vokal deformasyon” süreç-
lerini daha ileri bir boyuta taşımış olur.

Bu yapıtta besteci, şiiri ses malzemesi haline getirirken sözcükleri, konuşma-
nın türlü şekilleriyle (doğal bir tonlamanın bozulması, fısıltı, kaydırmalar vb.) 
çarpıtır; konuşma öğesini Ayhan’ın şiirinin sunduğu olanaklardan biri olarak 
görürken, yer yer bu konuşmanın “anlaşılırlığın ötesinde, hızlı, ritmik bir teker-
leme” olarak yapılmasını da Ayhan şiirinin yapısına ve anlamına uygun buldu-
ğunu ifade eder (Benk, Usmanbaş vd., 1982, s. 14).

Farklı konuşma biçimlerinin kullanımına başka bir örnek “Kargabüken” par-
çasıdır. Bu parçada şiir metni, yer yer uzatmalarla kesilen eşit ritimli, ağır bir 

4 Helikon Derneği, 1950’lerin başında Ankara’da, Zerrin-Rasin Arsebük, İlhan 
Usmanbaş, Bülent Arel, Bülent Ecevit gibi genç sanatçıların oluşturduğu bir çağdaş 
sanat ortamıdır.
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konuşma ile seslendirilir ve bu yorum parçaya “tellalvâri” bir karakter katar. 
Ayrıca “Kargabüken”de piyanonun bir vurmalı çalgı gibi kullanılması (piyano 
partisi parmak uçları, tırnaklar, eklem kemikleri ve yumruk ile piyanonun ka-
palı kapağı üzerine vurularak seslendirilir), tellala eşlik eden bir davulu çağrış-
tırmaktadır. Bir anlamda, şiir metninin seslendirilme olanaklarına ilişkin bir 
araştırma parçanın tüm müziksel yapısını belirlemiş olur. 

Parçalara özgü karakteristikler, çoğu kez şiirlerin çağrıştırdığı imgelemlerin 
müzikal ortama taşınmasından kaynaklanır. Buna göre, bazı parçaların karak-
teri ya da kullanılacak ses malzemesi doğrudan şiirin getirdiği çağrışımlardan 
türetilmiştir. “Kılıç” parçasında sıklıkla tekrarlanan “Ey!” ünleminin uzun ses-
ler ve melizmatik bir söyleyişle (heceler üzerinde uzamalarla) müziklendiril-
mesinin yarattığı uzun hava etkisi buna örnektir:

“Ey serseriliğin denizleri!/ Ey ahtapotları atılmışlar kıyıya mutsuzluğun! Ey batık ge-
miler! /Ey sürgün karaltıları!”

Besteci, “Kılıç” parçasında şiirin müzikle bütünleşmesine ilişkinse şunları söy-
ler: 

“Burada müzik biçim kazanmak için metnin genel akışını yakından izliyor ya da 
onu yorumluyor ve onu bir ‘biçim’ haline getiriyor.… Metindeki cümleler müzi-
ğin de cümleleri olmuştur. Ne var ki sözcükler oldukça eğilip büzülür, çarpıtılır; 
anlaşılması güçleşir ama müziksel bir içerik kazanır.” (Usmanbaş, 1991, s. 42)

Benzer şekilde, “İki Tekerlekli At” parçasında hâkim olan kanonik yapı da, şiirin 
ilk dizeleri “Oğlum ve arkadaşı Bünyamin”de yer alan “ikileşmeden” kaynak-
lanır (bkz. Örnek 1). Piyanist, kanonun ikinci (taklit) partisini söylemek üzere 
vokal icraya katılırken, piyano partisi de vokal partiyi taklit ederek üçüncü bir 
kopyayı çıkartır5. Bestecinin ifadesiyle, “iç içe üç metin vardır, birbiri üzerine 
çekilmiş, fakat kaymış kopyalar gibidir.” (Usmanbaş, 1991, s. 43) Bu parçada 
şiirin seslendirilmesi doğala yakın bir konuşma ile gerçekleştiğinden, piyano 
partisi de kendi taklidinde konuşmanın vurgularından türemiş bir ezgiyi ses-
lendirmiş olur; böylece parçanın müziksel evreni doğrudan metinden türetilir.  

Örnek 1: “İki Tekerlekli At” parçasında vokal parti ve piyano partisi arasında oluşan taklitli yazı.

5 İlhan Usmanbaş, 27 Mayıs 2007 tarihinde yaptığımız görüşmede, konuşmanın 
doğal olarak içerdiği ezgisel tonlamayı, çalgı partisinde taklit etme fikrini, Afrika yerli-
lerinin plağa alınmış bir icrasından esinlendiğini dile getirmiştir.
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“Kargabüken”de örneklendiği gibi, sadece vokal partide değil, piyano partisin-
de de geleneksel icranın dışına taşan uygulamalara yer verilmiştir. Kimi zaman 
teatral bir anlatıma da dönüşen bu uygulamalar yapıt içinde yoğunlaşır ve çe-
şitlenir (el çırpmalar vs.). 

Tonal-fonksiyonel gelişme çizgisinin ortadan kalktığı bir yapıtta, önemli soru-
lardan biri yapıtta bütünlüğün ne şekilde kurulabileceğidir. Dokuz şiirin, dokuz 
ayrı parça halinde müziklendiği Bakışsız Bir Kedi Kara’da bütünlük sorunsalı iki 
düzeyde karşımıza çıkar: Parçalar arasında bütünlüğün kurulması ve partiler 
arası ilişkiler. 

İlk düzeyde, her bir parçanın bağımsızlığı, parçanın kendine özgü bir biçimde 
yapılandırılması ve farklı malzeme kullanımı (ya da var olan bir malzemenin 
farklı kullanımı) dikkat çeker. Yukarıda da söz edildiği gibi, bunda diziyi oluştu-
ran şiirlerin birbirinden bağımsızlığının ve fakat her bir şiirin müziklenmesinde 
metnin belirleyici etkisi açıktır. Ancak parçaların bağımsız karakterlerine rağ-
men bir bütün oluşturduklarına kuşku yoktur. Her şeyden önce şiir metinlerine 
paralel şekilde parçalar arası göndermeler göze çarpar. Daha geniş anlamda 
ise, ses malzemesinin (kullanılan aralıklar gibi) giderek çeşitlenmesi ve teatral 
öğelerin yoğunlaşması ile belirginleşen dramatik kurgu, yapıtın bütünlüğüne 
dikkat çeker. Usmanbaş’ın deyimiyle (1991): “Bir öğenin giderek daha zengin 
biçimde ele alınması geliştirim tekniğidir. Ne var ki buradaki geliştirimin her 
basamağı müziğin sınırlarını biraz daha zorlamakta, onun dışına doğru itil-
mektedir. Metnin de giderek yoğunlaştığı, daha baş döndürücü olduğu” (s. 
43) görülmektedir.

Bütünlük sorunsalının ikinci bir boyutu, vokal ve piyano partilerinin ilişkisi ba-
kımından sorgulanabilir. Usmanbaş, Bakışsız Bir Kedi Kara’yı, vokal ve piyano 
partilerinin birbirlerinden bağımsız devindiği bir yapıt olarak tanımlamıştır. 
Ancak partiler arası ilişkileri yakından incelediğimizde bu görüş tartışmaya 
açık hale gelmektedir. Yapıtın hemen hiçbir parçasında şarkıcının entonasyon 
ve merkezi sesler bakımından piyano partisine bağımlı olmaması ya da bazı 
parçalarda geleneksel partisyon düzeninin dışına çıkılarak piyano ve ses parti-
lerinin ayrı sayfalar üzerine yerleştirilmiş olması açısından bir bağımsızlıktan 
söz edilebilirse de, parçaların büyük bölümünde iki parti arasında farklı para-
metrelerde ortaya çıkan kimi organik ilişkiler, bağımsızlıktan çok, homojenli-
ğin altını çizer. Bu bütünlük, kullanılan aralıkların ortaklığı (“Bakışsız Bir Kedi 
Kara” ve “Firavun”); iki partinin birbirlerini tamamlaması (“Kargabüken”); 
partiler arasında yankılama ya da dönüştürerek taklit etme ilişkileri (“İki Teker-
lekli At” ve “Ey Kanatsızlık”) ile örneklenebilir. 

İlhan Usmanbaş, kullandığı ses malzemesi bakımından da yine Ece Ayhan’ın 
şiirindeki “zorlamaya” koşut bir tutum benimser. Yapıtta kullanılan ses mal-
zemesi, nadiren görülen modal etkilerin yanı sıra, kromatik dizinin tamamını 
kapsamakta, hatta vokal partideki ses kaydırmalarıyla tampere sistemin ötesi-
ne geçerek mikrotonal alana yayılmaktadır. 

Kareler

Behçet Necatigil’in “Kareler” şiir dizisinin ilk şiirleri 1970 yılında Yeni Dergi’de 
yayımlanır ve Usmanbaş hemen şiirleri bestelemeye koyulur. 1971 ve 1972 yıl-
larında aynı dergide yayımlanmaya devam eden şiir dizisi daha sonra şairin 
1975 yılında Bilgi Yayınları tarafından yayımlanan Kareler Aklar adlı kitabında 
yer alacaktır. 
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Necatigil’in 1950’lerin sonlarındaki üretimine İkinci Yeni yakıştırması sıkça ya-
pılmışsa da şair şiirlerinde İkinci Yeni etkileri bulunup bulunmadığı yönündeki 
bir soruya şöyle karşılık vermiştir: “Kendimin dışında bir şiiri yazmadım hiç, 
yazamam da. Soyutlaştırma dediğiniz şey bende söz diziminde değişiklik yap-
maktan öteye geçememiştir.” (Necatigil, 2006, s. 36)

1970’li yılların başlarında yazılan ve Kareler Aklar kitabında yer alan “Kareler” 
şiir dizisi, bir ya da birkaç sözcükten oluşan öğelerin, geleneksel bir soldan 
sağa okuma yoluyla değil, okuyucunun seçmelerine bağlı olarak, farklı yönlere 
doğru göz kaymaları ve/veya bilinçli seçmelerle art arda getirildiği bir açık bi-
çim ortaya koyar. Şiirin mizanpajında sözcükler sayfa üzerine, aralarında eşit 
boşluklar bırakılmış sütunlar halinde yerleştirilmiştir. Necatigil, bu mizanpaj 
aracılığıyla, okurun geleneksel soldan sağa okuma davranışının dışına çıkarak, 
bir sözcükten diğerine herhangi bir yöne doğru bağımsız atlamalar yaparak 
kendi metnini oluşturmasını öngörmüştür. Diğer deyişle şair, “merkezcil ve 
merkezkaç güçlere hep birden dikkat [çekmeyi]” hedeflemiş, sözcüklerin sun-
duğu farklı anlam ve çağrışımları ile bu sözcüklerin farklı birleşimlerle bir araya 
gelişlerinin doğurduğu olanakları en üst düzeyde değerlendiren bir yapı öne 
sürmüştür. 

Necatigil’in şiire getirdiği açık biçim, Usmanbaş’ın Kareler’inde yorumculara 
verilmiş öğeler arasından seçme özgürlüğü tanıyan yapının hem çalgısal hem 
vokal alanda en ileri düzeyde kullanılmasına olanak verir. Böylece raslamsallık 
uygulamalarının ileri bir boyutu olan açık biçim, vokal parametreye taşınmış, 
bir anlamda metin aracılığıyla açıkça “görünür” kılınmıştır. Kareler’de, kalaba-
lık bir insan sesi grubunun ve çalgı topluluğunun yer alması, şiirin getirdiği 
raslamsallık imkanlarının açıkça verilebilmesinin bir gereği olarak düşünüle-
bilir. “Ah Akşam Oldu 2”de olduğu gibi, bu olanakları eş zamanlı okumalarla 
genişletip şiire edebi düzeyde öngörülmemiş bir boyut katar.

Ses ortamının çeşitliliğiyle Şenlikname ve Bakışsız Bir Kedi Kara’dan ayrılan 
Kareler’de, 8 insan sesi ve 10 çalgı yer alır (klarinet, bas klarinet, vibrafon, silo-
fon, piatto, arp, piyano, viyola, viyolonsel, kontrabas; bu çalgılara ek olarak bir 
parçada keman kullanılmıştır). Çalgı ve insan sesi grupları her parçada farklı 
kombinasyonlarla kullanılırlar. 

Yapıtta şiir metninin kullanımı, gerek vokal partideki deformasyon süreçleri 
(konuşma, fısıltı vs.), gerekse metin ve müzik arasındaki anıştırmalar açısın-
dan Bakışsız Bir Kedi Kara ile paralellik gösterir. “Yaşlanmak” parçası her iki 
uygulamaya örnek verilebilir (bkz. Örnek 2). Parçada alto partisi, metni ta-
şıyan soprano partisinin deforme edilmiş bir kopyası olarak, onun çizgisini 
bazı serbestlikler içinde kanonik düzende taklit eder. Parçada alto partisi için 
geleneksel dizek kullanımının dışına çıkılmış, dalgalı bir dizek kullanılmıştır. 
Parti, dizeğin dalgalanışına göre hızlanıp ağırlaşır; entonasyon çeyrek perde 
sınırı içinde dizeğin dalgalanışına göre incelir, kalınlaşır. Usmanbaş (1991) bu 
ikinci partiyi “birincinin çarpıtılmış, sanki topallaştırılmış, sürüklenen biçimi” 
(s. 41) olarak tanımlar. Yine alto solo partisinde “çeyrek perde sınırı içinde” 
entonasyonun da deforme edilmesiyle, parçada tampere sistemin tümüyle dı-
şına çıkan bir ses ortamı yaratılır. 
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Örnek 2: “Yaşlanmak” vokal partiler.

Parçada alto partisi için dalgalı dizek kullanılması hem müziğe notasyon üze-
rinde görsel bir boyut kazandırılması açısından önem taşır, hem de söz konusu 
partinin özgür hızlanma/yavaşlamalarını ve entonasyonun izin verilen ölçüde 
değişimini göstermesi bakımından işlevseldir. Diğer yandan dalgalı dizek kul-
lanımının yukarıda söz edilen deformasyona ve “genç” soprano partisinin es-
nekliğini kaybetmiş bir kopyası olarak yaşlılığa gönderme yaptığı düşünülebilir.

Üç Yapıt Üzerine Ortak Bir Değerlendirme

Usmanbaş’ın besteleme sırasını dikkate alarak baktığımızda bu üç yapıtta ras-
lamsallığın giderek daha yoğun biçimde kullanıldığı görülür ki bu yoğunlaşma 
şiirlerin sunduğu olanaklardan bağımsız düşünülemez: Berk’in “Şenlikname” 
düzyazı-şiiri, her ne kadar biçim açısından şiire bir yenilik getirmekteyse de, 
bir anlatı bütünlüğü ortaya koyması bakımından “açıklığa” yer vermezken, 
Usmanbaş da müziğinde metnin bu özelliğini gözeterek, şiir metninin büyük 
ölçüde konuşma ile birebir verildiği ya da ezgisel kesitlerle minimum düzeyde 
deforme edildiği ve çizgisel bütünlüğünün korunduğu bir yapıyı öne çıkartır. 
Öte yandan metin çok boyutlu bir anlatıyı içermektedir. Bu çok boyutluluk, 
Usmanbaş’ın yapıtında ses partisi, arp, kadınlar korosu ve vurma çalgılara ve-
rilen farklı roller ve özellikle vurma çalgı eşliğindeki çeşitlilikle karşılık bulur. 
Şiir metninin sunduğu olanaklarla ilişkili olarak Şenlikname’de yorumcuya veri-
len özgürlükler, ses partisinde süre değerleri, vurma çalgılar eşliğinde ise süre 
değerleri ve gürlükler bakımından görece notasyonla belirginleşen raslamsal 
bir yapı ve vurma çalgılarda yapıtın bazı bölgelerinde başvurulan seçme ola-
naklarından oluşmaktadır.

Bakışsız Bir Kedi Kara’da şiirlerin anlam boyutundaki açıklık, besteciye ras-
lamsallığın bu şiirlerde Şenlikname’ye oranla daha geniş bir alanda kullanıl-
ması olanağını getirmiştir. Yapıtın her bir parçasında farklı müzikal malzeme 
kullanılmış ve yine her bir parçada gerek şiirlerden gerek şiirin çağrıştırdığı 
imgelerden kaynaklanan farklı göndermelere başvurulmuştur. Raslamsallık 
uygulamaları da buna pararlel bir çeşitlilik gösterir. Yapıtta şiir-müzik ilişkisi 
genel olarak ele alındığında, şiirin farklı konuşma ve ezgisel seslendirme yol-
larıyla deforme edildiği,  parçalanarak bir tür müzikal öğe haline getirildiği ve 
müzik dilinin yapıtaşlarından birine dönüştürüldüğü görülmektedir. Bu yapıtta 
piyanistin icraya yer yer teatral bir biçimde, hatta “şarkıcı” olarak katılması ve 
piyanonun bir vurma çalgı olarak da değerlendirilmesi, müziğe diğer iki yapıtta 
yer almayan boyutlar katar.
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Kareler ise şiirin getirdiği geniş özgürlük alanını en üst düzeyde kullanmak-
tadır. Necatigil’in açık biçimli şiirleri, Usmanbaş’ın yapıtında da gerek metni 
taşıyan ses partilerinde, gerek çalgı partilerinde seçme olanaklarının geniş yer 
tuttuğu bir yapı içinde müziklenmiştir. Besteci şiir metnini kimi zaman (sayfa 
üzerindeki mizanpaja uygun olarak) soldan sağa ve yukarıdan aşağıya gelenek-
sel okuma içinde kullanırken, kimi zaman da şairin okurdan beklediği özgün 
bir okuma ile ele alır veya nadiren okumayı belirleme özgürlüğünü yorumcu-
lara bırakır. Şiirlerin sunduğu farklı okuma olanaklarının gerek ardışık, gerekse 
eşzamanlı kullanıldığı yapıtta geniş bir ses ortamı (çok sayıda insan sesi ve 
çalgı) kullanılmıştır. Kareler’de pek çok parça biçim açısından açık bırakılmış, 
yorumculara verilen seçme özgürlüğü ile her bir icrada farklı sonuçlar ortaya 
koyulmasına olanak sağlanmıştır. Ancak yapıtın tümüne baktığımızda, parça-
ların sırasının, hatta bir parçadan diğerine geçiş süresinin belirlenmiş olması, 
açık biçim uygulamasının parça düzeyinde gerçekleştiğine işaret eder. 

Her üç yapıtta ele alınan ses malzemesi değerlendirildiğinde, gerek parçalar 
arası gerek her bir parçada partiler arası ilişkilerin büyük ölçüde kullanılan 
aralıklar yoluyla kurulduğu düşünülebilir. Yine her üç yapıtta mikrotonal ses 
alanının (özellikle ses partisinde yapılan kaydırmalar aracılığıyla) kullanılması 
ortak bir özelliktir. Yer yer modal çağrışımlara yer veren parçalarda, on iki ses 
toplamı kümülatif olarak kullanılmış, bir anlamda kromatik dizinin on iki se-
sine ve daha ileri giderek mikrotonal alana yayılan geniş bir ses malzemesinin 
kullanılması hedeflenmiştir. 

Üç yapıt genelinde değerlendirme yapıldığında, geleneksel notasyonun nadi-
ren kullanıldığı, özellikle süre değerleri bakımından bestecinin görece notas-
yon olarak adlandırdığı uygulamaya yer verildiği görülür. 

Sonuç

1965-1970 yıllarında karşılaştığı şiirler, İlhan Usmanbaş’a, 1950’lerin sonla-
rından itibaren yöneldiği raslamsal uygulamaları yoğun bir biçimde vokal ses 
ortamına taşıma imkanı verir. Bu uygulamaları yapıtlar bağlamında incelediği-
mizde, şiir metinlerinin, kullanılacak raslamsallık yöntemlerinden (görece no-
tasyon, seçme yapılar vs.), yapıtlarda vokal-çalgı ilişkisine ilişkin bütünsellik/
bağımsızlık tercihlerine, kullanılan ses malzemesinin (aralıklar, modal yazı, 
mikrotonal ses ortamı vs.) seçimine ve müzik dışı unsurların (teatral etkiler) 
müziğe katılmasına dek pek çok noktada müzik açısından belirleyici bir pozis-
yona yerleştiği görülmektedir.

Şiir metninin, çeşitli konuşma ve şarkı söyleme biçimleriyle okunması/söylen-
mesi ve yer yer parçalanması ise metnin doğrudan müziksel malzeme olarak 
kullanılmasına, başka bir deyişle, müziğe organik bir biçimde dahil olmasına 
olanak verir.

Tüm bu tespitler bağlamında, Usmanbaş’ın bu üç yapıtı, İkinci Yeni şiir estetiği 
ile hemen hemen aynı yılların müziksel üretimi üzerinde etkili olan raslamsal 
uygulamaların tarihsel bağlamda taşıdığı paralellikleri ortaya koymakta ve dil-
müzik ayrımını sorgulayarak, yüzyıllar önce kopmuş bir ilişkiyi yeni olanaklar 
çerçevesinde yeniden düşünmeyi gündeme getirmektedir. 
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Özet

“Kanun-Piyano İkilisi” 2008 yılında, geleneksel bir çalgı olan kanun ve piyano 
için bestelenmiş eserleri seslendirmek için kurulur. İlk olarak Sovyet-Ermeni 
besteci Haçatur Avetisyan’ın bu iki çalgı için yazdığı eserler seslendirilir ve 
çağdaş Türk bestecilerine eser sipariş edilir. Dört çağdaş besteci eserler beste-
ler ve yaklaşık 40 dakikalık bir repertuar dağara eklenir. Bu yazının amacı, dört 
eserin kanun partisinin makamsal analizinin yapılması ile genellikle çoksesli 
müzik eğitimi almış olan bestecilerin, kanunu, geleneksel bağlam içinde ve 
dışında ve buna koşut olarak çağdaş müzik yazım teknikleri içinde nasıl değer-
lendirdiklerini ortaya koymaktır. Makalede, dört bestecinin eserleri irdelenir-
ken tercih edilen yöntem, eserlerini “özgün makam müziği ses sistemi” içinde 
kullananlar ile “eşit düzenli (tampere) ses sisteminde soyutlamalı” kullananlar 
biçiminde sınıflandırmak olmuştur. Buna ek olarak, özgün makam müziği ses 
sistemi içerisinde çalışan besteciler, “bir makamın oluşma koşullarını sağla-
yanlar” ve “özgün perde ve aralıkları soyutlamalı biçimde kullananlar” olarak 
ikiye ayrılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: modal müzik analizi, Türk halk müziği analizi, Türk makam 
müziği analizi, çağdaş Türk bestecileri, kanun-piyano eserleri

Abstract

“The Kanun-Piano Duo” was established in 2008 to perform works composed 
for the traditional instrument, kanun, and piano. The first works performed 
were by the Soviet-Armenian composer Khachatur Avetisyan specifically com-
posed for these two instruments. This was then followed by pieces ordered 
from contemporary Turkish composers. Four such composers composed 
works for these two instruments, and the repertoire of the Duo was extended 
approximately by 40 minutes. The objective of this article is to analyse the ma-
qamic structures of the kanun partitions in those four works, thereby demons-
trating how composers who have mostly been trained in Western polyphonic 
music use the kanun within and outside of its traditional context, and how 
they employ contemporary techniques of music writing when composing for 
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the kanun. The method to analyse the works of these four composers in this 
article has been to classify the pieces into “those using the original system of 
maqamic music” and “those using a stylised version in an equal tempered to-
nal system”. In addition to that, we further divided those composers who pre-
ferred the original system of maqamic music into two: “those that provided 
the conditions needed for a maqam to form”, and “those that used a stylised 
version of the original keys and intervals”. 

Keywords: modal music analysis, Turkish folk music analysis, Turkish maqa-
mic music analysis, contemporary Turkish composers, works for kanun and 
piano 

Giriş

Bu makalenin yazarı kanun icrâcısı olarak 2008 yılında “Kanun-Piyano İkilisi” 
topluluğunu ilk olarak Sovyet-Ermeni besteci Haçatur Avetisyan’ın kanun ve 
piyano çalgıları için bestelediği özgün ve uyarlama eserleri seslendirmek için 
kurar. Amaç, bu eserleri pek çok konserde sunarak hem Türk dinleyiciyi bu iki 
çalgının birlikte ürettiği tınılara alıştırmak hem de genç çağdaş Türk bestecile-
rini bu çalgılar için eser üretmeleri yönünde esinlemektir. Bu çabalar karşılığı-
nı 2010 yılında Tolga Zafer Özdemir’in Ex Orient Lux adıyla daha sonra Likya 
Dede Balesi’den Kesitler ismini verdiği dört bölümlü eserinin kanun-piyano için 
uyarlaması ile ilk karşılığını bulur. Ardından aynı yıl içerisinde Enis Gümüş’ün 
Başına Bağlamış Astar’dan adlı, bestecinin bir Silifke türküsü üzerine beş çalgı 
için yazdığı eserini aynı isimle kanun-piyanoya uyarlamasıyla devam eder. 2011 
yılında Haliç’te No. 2 adıyla Uğraş Durmuş tek bölümlü özgün eserini ikili için 
besteler. Son olarak 2013 yılında Onur Türkmen’in özgün olarak bestelediği Ka-
nun Piyano İçin Anımsamalar adlı eseri gelir. 2011 yılı Ekim ayı itibariyle piyanist 
Nazlı Işıldak ile, Onur Türkmen’in eseri hariç, bu eserler yurtiçi ve yurtdışında 
pek çok konserde seyirci ile buluşmuştur. Sipariş edilen bu eserler sayesinde, 
yaklaşık 40 dakikalık bir kanun-piyano repertuarı dağara eklenebilmiştir. 

Bu makalenin konusu, repertuara eklenen dört adet kanun-piyano eserinin ka-
nun partilerinde ne ölçüde makamsal öğelere ne ölçüde yer verildiğinin sap-
tanması ve analizinin yapılması ile yoğunluklu olarak çoksesli Avrupa müziği 
eğitimi alan bestecilerin makamsal müziğe ilgi, bilgi ve eğilimlerinin ne düzey-
de eserlerine yansıdığını tespit edebilmektir. 

Kanun-piyano eseri besteleyen dört besteci, eserlerinde makamsal öğelere yer 
vermiştir. İki besteci özgün Türk makam müziği ses sistemi içinde çalışırken, 
bir besteci de eserinde halk müziği makamsallığını işlemiştir. Diğer bir bes-
teci ise eşit düzenli sesler kullanıp Yunan modlarından hareket ederek ma-
kam çeşnilerini çağrıştıran melodiler kurgulamıştır. Bu yazının amacı, yapılan 
çözümlemeler aracılığıyla, kanun gibi geleneksel bir çalgıyı piyano ile birlikte 
geleneksel bağlam içinde ve dışında düşünmeye yöneltmek, kanun repertuarı-
nın ne biçimde arttırılabileceğine ilişkin başka besteci ve icrâcılara ufuk açacak 
fikirleri ortaya koymaktır.

Yöntem

Bu makalede dört bestecinin eserleri irdelenirken tercih edilen yöntem, onları 
perde, aralık, çeşni, seyir ve kalış gereçlerini “özgün makam müziği ses siste-
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mi” içinde kullananlar ile “eşit düzenli (tampere) ses sisteminde soyutlamalı 
(andırmalı/çağrışımlı/anımsatmalı)” olarak kullananlar biçiminde sınıflandır-
mak olmuştur. 

Özgün makam müziği ses sistemi içerisinde çalışan besteciler de “bir maka-
mın oluşma koşullarını sağlayanlar”1 ve “özgün perde ve aralıkları soyutlamalı 
biçimde (makamsal bağlam dışındaki bir ses ya da doku malzemesi olarak ele 
alıp) kullananlar” olarak ikiye ayrılmıştır. 

Ayrıca, yapılan görüşmeler çerçevesinde, eğitim durumları tespit edilen beste-
cilerin, makam müziği ya da halk müziği eğitimi alıp almadıkları, herhangi bir 
geleneksel ya da halk çalgısını çalmayı bilip bilmedikleri verileri üzerinden yazı-
larına yansıyan makamsal öğeleri ne ölçüde bir aşinalık ile eserlerine yansıttık-
ları anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Görüşme yöntemi kapsamında, elektronik 
posta, telefon ve yanısıra, Gümüş ve Özdemir için, yüz yüze görüşme biçimi 
kullanılmıştır. Görüşme tekniği olarak ise, yarı yapılandırılmış (semi-structured 
interview) görüşme yöntemi ve açık uçlu sorular (open-ended questions) kulla-
nılmıştır. 

2011 yılından günümüze uygulamalı icrâ pratiği yöntemiyle gerçekleştirilen 
konserler ile bu eserler irdelenmiş, uygulamalı ve işitsel olarak pekiştirilen 
eserlerin kanun partileri makamsal açıdan analize tâbi tutulmuş ve bestecilerin 
ne ölçüde bir farkındalık ile bu öğelere yer verdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

İlgili Çalışmalar

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte müzik alanındaki ilerleme ereği ile 
görev üstlenen ve Türk Beşleri olarak anılan ilk kuşak besteciler (Ahmed Adnan 
Saygun, Cemal Reşit Rey, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin ve Hasan Ferit 
Alnar), ulusal müziği kurma çalışmaları bağlamında makam müziğine ve onun 
karakteristik ritmik yapısı olan usûl öğelerine eserlerinde yer vermişlerdir (Ay-
dın, 2011, s. 9, 16). Yine de Hasan Ferit Alnar dışında Türk Beşleri eserlerinde 
herhangi bir makam çalgısına ya da aralıklarına bizatihi yer vermemiş, makam 
seslerini eşit düzenli sistem içerisinde serbestçe kullanmışlardır (Aydın, 2011, 
s. 23; Aracı, 2007, s. 144-145). Benzer şekilde Alnar’ın Kanun Konçertosu, bir 
makam müziği çalgısının çoksesli Batı müziğinde kullanılması ve makam per-
delerinin özgün halleriyle kullanılması bakımından istisnâi bir örnektir (Aydın, 
2011, s. 56-60). Bu bestecilerin çağdaşı besteciler, ikinci kuşak besteciler ve 
1950 sonrasında doğan kuşak, makam müziği öğelerinden esinlenen ve onu 
dışlayarak çağdaş stillere yönlenenler olarak gruplandırılabilir (Aydın, 2011, 
s. 77). Günümüz genç kuşak besteciler arasında ise, Hasan Uçarsu, Özkan 
Manav ve Evrim Demirel, makamsal öğelere eserlerinde yer veren besteciler-
dendir. Örneğin; Hasan Uçarsu’nun Eski İstanbul’un Arka Sokaklarında baş-
lıklı eserinde yer alan kanun partisinde, makamsal aralık ve perdeler tampere 
sistemde yazılmış olsa dahi, icrâcı hüzzâm makamı geçkili olduğu belirtilen 
kısımlarda, bu makamın perde özellikleriyle hareket eder. Evrim Demirel ise, 
kanun partilerinin yer aldığı Makamsız, Darb-ı Dügâh ve Anadolu’dan Dört Halk 

1 Bir makamın oluşması için gerekli koşullardan ilki dizidir. Dizinin geleneksel ezgi 
kurgusu olarak adlandırılabilecek seyir ile hareket kazanması gerekir. Ayrıca çeşnilerin 
bir kurallar bütünü içinde farklılaşıp makamın niteliğini oluşturan kalışları yönlendir-
mesi gerekir (Yavuzoğlu, 2009, s. 35).
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Türküsü adlı eserlerinde makamsal yazıya özgün haliyle yer verir, hem soyutla-
malı hem de gelenekteki biçimiyle makamsal perde ve aralıkları kullanır. Öz-
kan Manav da solo arp için yazdığı eseri Güvercinler’de makamsal öğelere tam-
pere notasyonla yer verir (Kesikli, 2014, s. 48-57). Ayrıca yine Özkan Manav’a 
ait Bölümler başlıklı piyano serisinin Gülçin Özkişi tarafından gerçekleştirilen 
analizi (2013), çağdaş Türk bestecilerin yerel malzeme kullanım yönelimlerine 
ilişkin önemli saptamalar içerir (s. 2069-2091).

Çağdaş bestecilerimizin eserlerinde makamsal öğelerin incelenmesine genel-
likle tez çalışmaları olmak üzere, Saygun’un Aksak Tartılar Üzerine 10 Etüdü’nün 
incelenmesi (Önder, 2000), İlhan Baran’ın piyano yapıtlarının (Çelak, 2000) 
ve bir solo keman eserinin modal incelemesi (Baran, 1966, s. 76-77), Kemal 
İlerici’nin yapıtlarının incelenmesi (Tanır, 2001), kadın bestecilerimizin eser 
analizlerinde makamsal öğelerin de irdelenmesi (Özkişi, 2009) çalışmaları ör-
nek olarak verilebilir. Ulvi Cemal Erkin’in piyano eserlerinde rastlanan makam-
sal öğeler ve bunlara yer veriş biçiminin incelenmesi de ilgili yayınlara ekle-
nebilir (Güldoğan, 1999). Ahmet Serkan Ece’nin (2007) derlediği antolojiden 
taranan Ahmed Adnan Saygun’un Birinci Senfonisi’nin modal/tonal yapısının 
irdelendiği yüksek lisans çalışması da alana ilişkin öncül analiz çalışmaları ara-
sında yer alır (Yüksel, 2006).

Erdem Çöloğlu (2005) yüksek lisans tez çalışmasında, yirminci yüzyıl başında 
tonalitenin çözülmesiyle dünyada ve Türkiye’de bestecilerin yeni dizisel gereç-
lere yöneldiğinden söz eder ve ilk kuşak Türk bestecilerin, özellikle ulusalcı 
yaklaşımla, makamsal ve modal dizi gereçlerini kullanmalarının bunu kanıt-
lar nitelikte olduğunu belirtir. Çöloğlu’na göre, makamsal olarak bakıldığında, 
Türk besteciler tonal olmayan dizilerle ilişkilerini, aralık içeriğiyle oluşan çekir-
deklerin yapı taşı olarak kullanılması biçimiyle kurarken; bu yapıtaşlarını bazen 
“makam soyutlaması” kimi zaman da “özgün çekirdekler” olarak sunarlar (s. 
33-34). Yine Çöloğlu’na göre, bir makamın, özgün haliyle ilişkisi (gelenekte 
kullanıldığı biçimiyle ilişkisi) seyrinden ya da ses içeriğinden (özgün perde ve 
aralık kullanımından) kaynaklanabilir. Eşit düzenli (tampere) sistemdeki ses-
lerle makamın doğal seyrine bağlı kalınabilir ya da makamın perde düzeni gö-
zetilerek geleneksel seyirden kaçınılıp, soyutlamalı bir makam duyumu elde 
edilebilir (s. 49). 

Bu makalede, Çöloğlu’nun bahsettiği makam soyutlamaları, eşit düzenli sis-
tem içerisinde makamın seyir özelliklerine sadık kalma ile beraber yine eşit 
düzenli sistem içerisinde perde aralıklarını sağlayıp geleneksel seyirden kaçın-
ma olguları, eşit düzenli sistem ile özgün seyir, makamsal perdeler ve aralıklar 
bağlamında da ele alınmıştır. 

Dört Besteci ile Yapılan Görüşmelerin2 Bulgu ve Yorumları

Bestecilerle yapılan görüşmelerde, aldıkları müzik eğitimleri, çalgı çalma 
düzeyleri, makam müziğine aşinalıkları ve eserlerinde makam öğelerine yer 
verme yaklaşımları ele alınmıştır. Buna göre, dört bestecinin tamamı şehirde 
büyümüştür. Eğitim durumlarına bakıldığında, üçünün kompozisyon alanında 

2 Tolga Zafer Özdemir ile 13 Haziran 2014, Onur Türkmen ile 13 Haziran 2014, Enis 
Gümüş ile 15 Haziran 2014 ve Uğraş Durmuş ile 24 Haziran 2014’te elektronik posta 
ve telefon aracılığıyla görüşülmüştür.
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doktora mezunu oldukları, diğer birinin yine aynı alanda doktora eğitimine 
devam ettiği görülmüştür. Enis Gümüş yüksek lisans eğitimini, Uğraş Durmuş 
lisans ve yüksek lisans, Onur Türkmen lisans dönemindeki eğitimini ve Tolga 
Zafer Özdemir ise doktora düzeyindeki kompozisyon eğitimini yurtdışında al-
mışlardır. Gümüş ve Durmuş Hollanda, diğer iki besteci Amerika’daki müzik 
okullarında eğitim görmüşlerdir. Özdemir ve Türkmen 8 yaşında, Durmuş 10 
ve Gümüş 12 yaşında müziğe başlamıştır. Halk müziği çalgısı çalmayı bilen 
bir (Gümüş) ve makam müziği çalgısı çalmayı bilen (Türkmen) bir kişi mev-
cuttur. Her biri iyi ve orta düzeyde piyano ve Durmuş hariç diğer 3 besteci 
gitar çalabilmektedir. Durmuş ve Türkmen’in ailesinde müzikle uğraşan kimse 
mevcut değildir. Özdemir’in babası gitar çalmakta, Gümüş’ün anne ve babası 
ise öğretmen olmaları sebebiyle mandolin ve blok flüt çalabilmektedir. Halk 
müziği çalgısı çalan besteci olan Gümüş, bir belediye konservatuarında halk 
müziği kuram, ses eğitimi ve repertuar dersi almıştır. Durmuş özel olarak Türk 
makam müziği kuram dersleri alıp devamında kendi çabalarıyla ilerlemiştir. 
Özdemir, makam müziği eğitimi hiç almamış olup, Türkmen ise, kuramı çalgı 
öğrenimiyle koşut olarak meşk ederek öğrenmiş ve bu alanda iki eğitimciyle 
çalışmıştır. 

Gümüş’ün eserlerinde kullandığı makam çalgıları arasında sadece kanun yer 
almaktadır. Özdemir, bağlama, kanun, ud, ney, zurna ve otantik vurmalı çalgı-
lara; Durmuş, kanun, klasik kemençe, ud, ney, tanbur, kaval ve zurnaya; Türk-
men ise kemençe, kanun, ud, ney gibi pek çok makam çalgısına eserlerinde yer 
vermiştir. Bu besteciler bahsedilen çalgıların icrâcıları olmasalar da çalgıların 
teknik özelliklerini ve bu çalgılar için nasıl partiler yazılabileceğini kuramsal 
olarak bilmektedirler. 

Görüşme yönteminde hazırlanan açık uçlu soru listesinde kanun ve piyano 
için besteledikleri eser çerçevesinde, “eserinizde makamsal öğelere yer verdi-
niz mi?”, “verdiyseniz bunu bilinçli olarak mı yoksa kulağınızda o sesler oldu-
ğundan mı yaptınız?”, “bu seslere ve aralıklara eserinizde bir makamın tüm 
özellikleriyle mi yoksa üçlü, dörtlü, beşli yapılar biçiminde mi yer verdiniz?” bi-
çimindeki sorulara karşılık olarak Gümüş, makamsal öğeleri bilinçli olarak kul-
landığını, ezgi hatlarını modal/makamsal olarak algılama yeteneğine sahip ol-
duğundan, müziği kurgularken hem duyumsal hem kuramsal olarak yaklaşıp, 
eserin bestelenme sürecinde hepsini mantıksal bir temele oturttuğundan söz 
etmiştir. Üçlü, dörtlü, beşli çeşnileri kullanmakla birlikte, genelde oktavı aşan 
geniş diziler üzerinde çalıştığından, çeşnileri eserin temel armonik/tınısal dili 
içerisinde kullandığını ancak bu yapıları özel bir anlamı olmadıkça “rastlantı-
sal” ya da “renk katıcı” gibi yaklaşımlarla kullanmadığını ifade etmiştir. Türk 
müziği makamlarını tüm seyir özelliklerine göre değil, kendi kurguladığı yeni 
bir seyir mantığı içinde ele aldığını belirtmiştir. Aynı sorulara Özdemir’in ce-
vabı, eserlerinde muhakkak makamsal öğelere yer verdiği biçiminde olmuştur. 
Bestecinin açık ve net bir makamsal bilgi birikimiyle olmasa da, bu topraklarda 
yaşıyor olmaktan gelen kulak dolgunluğu ile hareket ettiği anlaşılmaktadır. Ma-
kamları oldukları biçimiyle kullanmaktan kaçındığını, kendi içinde birbirinden 
bağımsız (makamsal olarak ilintisiz 4’lü ve 5’lileri kullanarak) ancak bir yandan 
da bütünleşik (dizi oluşturacak biçimde) dörtlü ve beşli yapılar kurgulayarak 
ezginin seyrini etkilemeyi tercih ettiğini ifade etmiştir. Özdemir’in eserinde 
makamsal yapıları tampere sistem içindeki seslerle değerlendirdiği bu nokta-
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da hatırlatılmalıdır. Durmuş’un cevabı, makam öğelerine eserinde yer verdiği, 
makamın tüm seyrini göstermektense, makama ait çeşnileri göstermek yolu-
nu tercih ettiği şeklinde olmuştur. Çok eksenli makamlar arası geçiş, genel-
likle ortak sesler/notalar aracılığıyla sağlanırken, söz gelimi o an bulunulan 
makamla aynı perdeleri içeren fakat geleneksel müzikte karşılaşmayacağımız 
geçkileri kendi kurgulamayı tercih etmiştir. Türkmen ise, eserinde makamsal 
öğelere bilinçli olarak yer verdiğini ve bunu yaparken makamın tüm özellikleri-
ni göz önünde bulundurduğunu ifade etmiştir. 

Bestecilere sorulan diğer bir soru ise “eserlerinizde makamsal aralık ya da 
çeşnileri bizatihi o aralıkları/frekansları içermek suretiyle mi yoksa tampere 
sistemde soyutlamalı olarak mı değerlendiriyorsunuz?” idi. Gümüş, -mümkün 
olduğunca- aslına en yakın biçimde kullanmaya çalıştığını, makamsal kullanım 
tercihi söz konusu olduğunda, onun gerektirdiği aralık/frekans değerlerinden 
taviz vermediğini, taviz verildiğinde makamların kişiliksizleştiğini düşündüğü-
nü ifade etmiştir. Özdemir, aynı soruya, makamsal aralıkların icrâcı tarafından 
zaten özgün biçimiyle çalınacağını düşündüğünden, notayı tampere düzende 
yazdığını belirtmiştir. Durmuş, makamsal sesler kullandığında, bu perdeleri 
tampere sistem içerisinde tınlatmaktan özellikle kaçındığını ve nota yazısında 
da geleneksel işaretleri kullanıp, yetmediğinde üzerine notlar yazmak suretiyle 
icrâcıyı yönlendirmeyi tercih ettiğini belirtmiştir. Türkmen ise özellikle istediği 
makamsal aralıkların duyurulması gerektiğinde, geleneksel notasyon işaretle-
rini kullanmakta ve icrâcıdan özgün halleriyle kullanmasını istemektedir. Ay-
rıca nota yazısının yetersiz kaldığını düşündüğü perdelerde koma sayılarını 
notaların üzerine yazmaktadır. İstediği makamsal tınıları elde edebilmek için 
ayrıca çeşni ve makam isimlerini kullanarak icrâcıyı yönlendirmektedir. 

Diğer bir soru, “makamsal müzik usûl yapılarına eserinizde özgün darbları 
(vuruşları) ile yer verdiniz mi?”dir. Gümüş, Türk makam müziği özgün usûl 
yapılarını henüz kullanmadığını, ancak halk müziği usûllerini, makamsal aralık 
içermeyen eserlerinde de kullandığını ifade etmiştir. Kendisinin kanun-piya-
no eseri, bir türkü kaynaklı olduğundan 9/8 usûl yapısıyla karşılaşılmaktadır. 
Özdemir, özgün usûl yapılarını kullandığını ancak bunu bir perpetuum mobile 
(devamlı hareket) etkisi altında değil, müzikte elde etmek istediği etkileri sağ-
lamlaştırmak için tercih ettiğini belirtmiştir. Durmuş, geleneksel usûl yapıla-
rını pek kullanmadığını, yazdığı müziklerde genellikle 2/4, 3/4 ve 4/4 yapıları 
kullanmayı yeğlediğini söylemiştir. Türkmen ise, usûl yapılarına nadiren özgün 
halleriyle yer verdiğini ifade etmiştir. 

Bestecilere son olarak “makam çalgıları için makamsal öğelerle yazdığınız 
partilerde kullandığınız müzik yazısı hangisidir?” sorusu sorulmuş ve soru 
şu biçimde detaylandırılmıştır: “Tampere sistem değiştirici işaretleri ile ya-
zıp, üzerine çeşni/makam adı düşerek, icrâcının dikkatini çekiyor musunuz?”, 
“Bizâtihi makam müziği perde işaretlerini kullanıp, bu sistem işaretleri za-
man zaman yetersiz kaldığında, icrâcıya yazılı notlar düşüyor musunuz veya 
makamsal öğeleri tampere düzende yazıp, icrâcıyı sözlü olarak nasıl çalması 
gerektiği konusunda uyarıyor musunuz?” Gümüş, kendi kanun-piyano eseri 
özelinde, 1/4 sistem değiştirici işaretlerini kullanarak bunlara 2, 4 ve 5 koma-
lık aralıklar atamıştır. Makam müziği icrâ pratiğini düşündüğünde bu konu-
da açık bir yönlendirme yapma gereksinimi duymamıştır. Makamsal yapının 
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belirsiz olduğu durumlarda ise, özel olarak farklılık gösteren notalar dışında, 
bölgelere ayrılacak şekilde makam tarifi yapılmasını uygun bulmaktadır. Öz-
demir, eğitim aldığı alan olan çoksesli Batı müziği tampere ses sistemi içinde 
notaları yazmakta olup, sözlü uyarılar ile icrâcının dikkatini çekip daha sonra 
bu uyarıları kayıt altına almayı tercih etmiştir. Müzik eğitimi sırasında makam-
sal müzik öğrenme fırsatı bulamadığından bunun hem özgün olabilmek adına 
avantajını hem de icrâcı ile iletişim kurma konusundaki dezavantajını yaşa-
dığını belirtmiştir. Durmuş, kullandığı nota yazım programı tüm makamsal 
perdeleri yazmasına olanak vermediğinden yakınmaktadır. Bununla birlikte 
makamları her zaman alışılagelen yerlerinde yazmadığından, icrâcıya genellik-
le açıklama yapmak gereği olduğundan söz etmekte ve bu yolun kendisi için 
en pratik yol olduğunu düşünmektedir. Söz gelimi çok karmaşık bir nota yazısı 
takip edilmesini istemektense icrâcıya, “mi bemol üzerinde sabâ çeşnisi ola-
rak çalınacak dendiğinde, daha çabuk sonuca ulaşılıyor” görüşünü bildirmiştir. 
Türkmen, yazacağı toplulukta makam müziği çalgısı ve icrâcısı mevcutsa, ma-
kam müziği özgün nota yazısını kullanmayı, eğer yoksa Batı müziği standart 
mikrotonal nota yazımlarını pek çok açıklama ekleyerek kullanmayı tercih et-
mektedir. Besteci kanun-piyano eserinde, özgün perde işaretlerini kullanmakla 
kalmamış, çeşni/makam hatırlatmalarını yazılı olarak yapmış, perde işaretle-
rinin yetersiz olduğu durumlarda ise koma sayılarını nota üzerinde belirtmek 
suretiyle icrâcıyı yönlendirmiştir. 

Eser Analizlerinin Bulgu ve Yorumları

Analiz edilen ilk eser Tolga Zafer Özdemir’in 2010 yılında kanun-piyano çalgı-
larına uyarladığı Likya Dede Balesi’nden Kesitler’dir. İkinci eser yine aynı yıl Enis 
Gümüş tarafından yazılan Başına Bağlamış Astar’dan adlı eserdir. 2011 yılında 
Uğraş Durmuş’un özgün olarak kanun-piyano için bestelediği Haliç’te No. 2 
adlı yapıt gelir. Analiz edilen son eser ise, Onur Türkmen’in 2013’te bestelediği 
Kanun ve Piyano İçin Anımsamalar adlı özgün eserdir. 

Likya Dede Balesi’nden Kesitler 

Dört bölümden oluşan eserde sırasıyla mi, sol diyez, si ve la sesleri merkez 
olarak kabul edilir. Bu şekilde ilk üç bölümde oluşturulan dominant akor son 
bölümdeki piyanonun en kalın teli olan la ile çözülür. Bölüm isimleri “Karşıla-
ma”, “Aganta Burina Burinata”, “Cem” ve “Prulliyaş”tır. 

“Karşılama” bölümü 4/4 tartım ile başlayıp, 4/4 ve 3/4 değişimleri kullanıp 
ardından gene 4/4 olarak sona erer. 9/4 zeybek ritminin sonundaki fazladan 
vurgu fikrini besteci yukarıdaki tartımların sonunda kullanmıştır.

Birinci bölüm mi majör donanımında görülmekle birlikte besteci eseri tonal 
olarak değil, modal olarak kurguladığını ifade ettiğinden, kendisi, eserin mi 
üzerine kurulu olduğunu ifade etmektedir (bkz. Şekil 1). Eserin ilk bölümünün 
A cümlesinde, si üzerinde miksolidyen dizisinde (si-do diyez-re diyez-mi-fa 
diyez-sol diyez-la-si) bir çıkış ve doryen dizisinde (si-do diyez-re-mi-fa diyez-sol 
diyez-la-si) bir iniş ezgisi görülse de, besteci ekseni si değil, mi olarak düşün-
düğünden, A cümlesindeki çıkış ezgisinde re diyez ve iniş ezgisinde re kullanı-
larak iyonyen ve miksolidyen arasında geçiş yapılır. Böylelikle mi üzeri iyonyen 
dizide (mi-fa diyez-sol diyez-la-si-do diyez-re diyez-mi) bir çıkış ve miksolidyen 
dizide (mi-fa diyez-sol diyez-la-si-do diyez-re-mi) bir iniş olduğu düşünülme-
lidir. 



47

Ancak çalış ve duyuş itibariyle, si üzeri miksolidyen dizisi için eşit düzenli sis-
tem sesleri içinde, soyut bir rast makamı dizisi, inici doryen dizisi için de, pese 
doğru fa diyez-si beşli atlaması yapılması sebebiyle hüseynî dizisi denilebilir ve 
tabii bu hüseynî anımsatmasının, do diyez perdesi üzerinde kanunda 2 man-
daldan 3 mandala pestleşen bir uşşak çeşnisi duyumu olmadan, sadece eşit 
düzenli yapı içinde, gerçekleştiği vurgulanmalıdır (bkz. Şekil 1). 

Şekil 1: “Karşılama”, 26.-33. ölçüler.

“Karşılama”’da iyonyen ve miksolidyen arasındaki geçişlerin yanı sıra ezginin 
her dönüşünde soyutlamalı bir segâh çeşnisi ile karşılaşılmaktadır. Örneğin 
20. ölçüde (bkz. Şekil 2), sol diyez üzeri segâh çeşnisi duyulmakta, fa çift diyez 
kullanılarak da segâhın yedeni duyurulmaktadır. 

 

Şekil 2: “Karşılama”, 20. ölçü.

Birinci bölümün B cümlesinde 34. ve 38. ölçüler arasında, mi üzerinde bir iyon-
yen dizisi mevcut olup, bu dizinin sadece mi-la arasındaki ilk dört sesi içinde 
bir ezgi oluşturulmuştur. Bu moda makamsal olarak bakıldığında rast dörtlüsü 
ya da rast makamı dizisi olduğu izlenimi edinilir. 38. ölçüde, rast makamı di-
zisinin üçüncü derecesinde fa çift diyez-la-sol diyez aralıkları ile sol diyez üze-
rinde kalış yapan bir segâh çeşnisi, soyutlamalı olarak duyurulmaktadır (bkz. 
Şekil 3). Kanun çalgısı tüm bu makamsal veya mikrotonal aralıkları içerdiği 
halde, bestecinin icrâcıdan bu kısımları gerçekteki rast makamı ya da segâh 
çeşnisi gibi çalması yönünde bir isteği olmamıştır. İcrâcı notada göründüğü 
biçimiyle ve eşit düzenli sistem içerisinde tüm bu aralıkları seslendirmiştir. 

Şekil 3: “Karşılama”, 34.-38. ölçüler.

ÇAĞDAŞ TÜRK BESTECİLERİN KANUN-PİYANO ESERLERİNİN ... ESRA BERKMAN  
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“Aganta Burina Burinata” bölümü ise la bemol hipoiyonyen3 (mi bemol-fa-sol-
la bemol-si bemol-do-re bemol-mi bemol) modundadır (sol diyez anarmonik). 
Bu bölümde, la bemol sesi merkezi üzerine kurulu iyonyen dizisinin ilk beş 
sesinde hareket eden, sürekli bir 6/4 akoru dizgesinde seyreden ve mi bemolü 
bas alan eşlikle ezgiler sunulur (bkz. Şekil 6). 

Şekil 4: “Karşılama”, 1.-5. ölçüler. 

Mi bemolle başlayan dizinin beşlisi olan si bemol üzerinde süslemelerle kurulu 
bir ezgi tasarımı vardır. Bu bölümde de esas olarak modal düşünüş hâkimdir 
(bkz. Şekil 5).

Şekil 5: “Aganta Burina Burinata”, D cümlesi 2. porte.

C cümlesi başındaki 20 saniyelik serbest kısmın bitimi ile ve adagio cantabile 
ile başlayan kısım itibariyle eser, si bemol sesi üzerine kurulu bir dizi ile ilerler 
(bkz. Şekil 6). Bu dizi doryen dizisi olup, do-re ve mi cümlelerinde, makamsal 
olarak bûselik beşlisi ya da nihâvend makamı anımsatmalı bir ezgi kurulumu 
ile karşı karşıya olduğumuz ifade edilebilir.

G cümlesinde ise yine si bemoldeki doryen dizisinde ilerleyen müzik, do sesi 
üzerinde frigyen yani makam müziğindeki kürdî makamı dizisi ile son bulur 
(bkz. Şekil 6). Bu noktada bestecinin makamsal öğeleri “eşit düzenli (tampe-
re) ses sisteminde soyutlamalı kullanma” yaklaşımında olduğu hatırlatılmalı-
dır. 
 
 
 
 

3 Hipoiyonyen, iyonyen modun plagal modu (altçevrim) olup, iyonyen modun bir 
dörtlü aşağısında bulunur (Url-1).



49

ÇAĞDAŞ TÜRK BESTECİLERİN KANUN-PİYANO ESERLERİNİN ... ESRA BERKMAN  

 

Şekil 6: “Aganta Burina Burinata”, C-D-E-F-G cümleleri.

“Cem” bölümü si üzerine kuruludur (bkz. Şekil 7). 9/8 tartım ve aksak usûlde 
olup, si üzerinde eolyen (si-do diyez-re-mi-fa diyez-sol-la-si) dizisini kullanıyor 
gibi görünse de melodisi la miksolidyen (la-si-do diyez-re-mi-fa diyez-sol-la) 
üzerine kuruludur. Ancak çok uzun bir süre boyunca sol sesi kullanılmadığı 
için si merkezinin eolyen mi yoksa doryen mi olduğu anlaşılmaz. Farklı ritmik 
yapıların geldiği J cümlesinde (bkz. Şekil 9) ise ilk defa sol sesi kullanılarak 
merkezin si eolyen olduğu pekiştirilir. Bölüm mi kürdî (mi frigyen) ile sona 
erer. 
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Si üzerindeki dizi, ilk sekiz ölçüde makamsal olarak eşit düzenli ses sistemi 
içindeki soyutlamalı bir bûselik ile ilişkilendirilebilir (bkz. Şekil 7). 

Şekil 7: “Cem”, 1.-8. ölçüler. 

Ancak 9. ve 16. ölçüler arasındaki H cümlesinde do diyez üzerinde, soyutla-
malı bir segâh çeşnisi ile karşılaşılmaktadır. 11. ve 13. ölçülerde si diyez yarım 
yedeninin kullanılması, duyuş olarak segâh çeşnisinin kullanıldığı hissini verir. 
12. ölçüde ise si naturel perdesinin kullanımıyla si üzeri bûselik beşlisi ya da 
nihâvend makamı anımsatmasına geri dönülür. 16. ölçüde eserde, la sesi üze-
rinde miksolidyen dizisi ile yani makamsal olarak rast beşlisi ya da rast maka-
mı andırması ile devam edilerek cümle sonlandırılır (bkz. Şekil 8).  

 

Şekil 8: “Cem”, H cümlesi.
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Eserin I cümlesinde, la üzeri miksolidyen dizideki rast çağrışımlı ezgi tasarı-
mına devam edilir. 

J cümlesinde ilk defa sol sesinin kullanımıyla merkezin si üzeri eolyen dizisin-
de olduğu pekiştirilirken, makamsal olarak bir nevi nihâvend’e doğru ilerleyen 
ezgi, 32. ve 33. ölçülerde kürdî dörtlüsü ile mi sesinde sonlanır (bkz. Şekil 9).

Şekil 9: “Cem”, J cümlesi.

“Prulliyaş” bölümü, o ana kadar devam eden mi üzerinde dominant akorunun 
(armonisinin) la merkezine çözülmesi fikri üzerine kuruludur; en pest tel olan 
la sesinin piyanonun içinden seslendirilmesi ile başlayan bölüm la miksolid-
yendir. “Cem” bölümünde olduğu gibi sol sesinin melodinin sonuna kadar 
saklanması ilk dinleyişte la iyonyen modu etkisi uyandırır (bkz. Şekil 10). 

Şekil 10: “Prulliyaş”.
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Sonuç olarak besteci, makamlar ve modlar arasında kendi tasarladığı bir iliş-
kiyi kullanmayı yeğler. Makam ve modları aynı çatı altında birleştirebilmek ve 
iki çalgının uyum içinde tınlamasını sağlamak için piyanonun akordunu de-
ğiştirmek yerine, mandallar yoluyla kanunu eşit düzende kullanmayı tercih 
eder. Tolga Zafer Özdemir’in kanun-piyano için yazdığı dört bölümlü eserinde, 
makamsal yapılara eşit düzenli sistemde soyutlama yoluyla yer verdiği, ancak 
notasyonda herhangi bir makamsal aralığa yer vermediği görülür. Usûl yapı-
larından 9/8 aksak ritimlere yer vererek, kendi ifadesiyle “Anadolu halklarının 
duygulanımını eserinde yansıtmayı” amaçlayan Özdemir’in, makam soyut-
lamalarını eşit düzenli sistem içerisinde ve daha çok modal yapılar yoluyla 
gerçekleştirmiş olduğu görülmektedir. Bu tercih, kendisinin öznel tercihi ola-
bileceği gibi, makam eğitimini almamış olmasından da kaynaklanmış olabilir. 
Bestecinin kendi ifadesiyle, “eser piyano ve kanun için bestelendiği için, ma-
kam seslerinin eşit düzenli sistem içerisinde seslendirilmesi” tercih edilmiştir. 

Başına Bağlamış Astar’dan4

Silifke yöresine ait Başına Bağlamış Astar türküsünün özgün halinin sözlü kıs-
mı la üzerinde makam müziğindeki uşşak veya hüseynî makamı dizileriyle 
benzerlik gösteren yahyalı kerem ayağı ve karcığar makamı dizisiyle benzerliği 
olan düz kerem ayağı dizileri üzerine kuruludur. Aranağmesi ise, si üzerinde 
olup halk müziği ya da makam müziği terminolojisinde adlandırılmamış olan 
bir diziden oluşur. Besteci burada yanık müstezat ayağı dizisinin üçüncü de-
recesinde kalan dizi seslerini düşünmüştür. Buna ek olarak aranağmede, do 
üzerine geçici olarak kurulan müstezat ayağı dizisi de mevcuttur. 

Kanun ve piyano için yazılan bu eserde, la üzerindeki, onun bir beşli altındaki 
re sesi üzerinde, la’nın bir dörtlü aşağısındaki mi sesi üzerinde, la’nın bir bü-
yük üçlü üstünde bulunan do diyez sesi üzerinde bulunan yahyalı kerem ayağı 
ile si üzerine kurulu olan ve tarafımızdan segâh5 dizisi olarak adlandırılan dizi 
ve bu dizilerin bir oktav pestlerinde bulunan dizilerin kullanımı mevcut olup, 
bu diziler arasında birtakım çeşitlemelerle geçki ve geçişler görülmektedir. 
Metnin bu noktasından itibaren söz konusu diziler, kerem ve segâh dizileri 
olarak adlandırılacaktır. Bestecinin eğilimi, segâh ve kerem dizileri arasında-
ki ilişkiyi genellikle form açısından gerilim ve çözülme olarak değerlendirme 
yönündedir. Bununla birlikte eserde, si koma bemolü (sid) ile anlatılmak iste-
nen halk müziğinde kullanılan si iki koma bemolü (sid2) olup, zaman zaman 
kanun partisinde 1, 2 veya 3 mandal nispetinde kullanılması gerektiğine ilişkin 
icrâcı uyarılmıştır. Bu perdeyi içeren ezgiler kanunda, ekserî si bemolün 2. veya 
3. mandalının seri hareketi sonucu elde edilen vibrato veya mandal glissando-
su süslemesi eşliğinde seslendirilir ve böylelikle bu perdenin sabit olmaktan 
ziyade istenen aralığın duyurulabildiği hareketli bir bölge olduğu vurgulanma-
ya çalışılır.

Eserde, la üzerine kurulu kerem ayağı dizisinin kullanıldığı yerlere birkaç örnek 
Şekil 11 ve 12’de yer almaktadır.

4 Bu eser Enis Gümüş’ün katkılarıyla analiz edilmiştir. 
5 Halk müziğinde segâh adlandırması, makam müziğindeki bûselik sesi (naturel 
si) gibi gösterilen ancak uygulamada halk müziğindeki doğal si sesi ve makam 
müziğindeki segâh perdesi (1 koma bemollü si) frekansına sahip olan bölge için 
kullanılır.
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Şekil 11: Başına Bağlamış Astar’dan, 1.-2. ölçüler.

Şekil 12: Başına Bağlamış Astar’dan, 29.-32. ölçüler.

 

Şekil 13: Başına Bağlamış Astar’dan, 6.-8. ölçüler.

6. ölçüde bestecinin küçük ikili ya da dokuzlu aralıkta yarattığı özel bir etki 
vardır. Bağlamada si iki koma bemolü ile la sesi arasında bir tremolo etkisi 
istendiğinde, yöresine göre değişmekle birlikte, kullanılan iki yöntem vardır. 
İlki, klasik yöntem olup parmağı, tınlatılmak istenen yarım sese çarptırarak 
elde edilir. İkincisi ise, bağlamanın alt telinde karar ses olan ve üçlü tel grubu 
içeren la üzerinden si iki koma bemol perdesi, grup tellerin bir ya da ikisine 
dokunarak elde edilir. Bu esnada sağ el tarama tekniğiyle vuruşlar yapar. Bağla-
mada kullanılan bu etkiye besteci başka eserlerinde de yer vermiştir. 6. ölçüde 
fa naturel sesine çözülen ezgi, bağlamada her zaman la sesine çözülür ve bu 
teknik, karara gitmeyi ifade eder. 

Şekil 11’de görüldüğü gibi, 2. ölçü sonundaki si ve la sesinin kullanımı ile re 
sesi üzerine kurulu kerem ayağı dizisi başlayıp 3. ölçü sonundaki mi bemol 
sesi ile birlikte ana dizi olan la üzerindeki kerem ayağına geçilir. 

Şekil 13’te yer alan 7. ölçüdeki ezgi, pest la sesi üzerine kurulu kerem ayağı ile 
onun bir dörtlü üzerinde bulunan re sesi üzerine kurulu kerem ayağı dizilerin-
den alıntı notalar içerir. Bu dizi sesleri rastgele birlikte kullanıldığında eksenin 
kaybolduğu hissi elde edilir ve bu bestecinin isteyerek yarattığı bir etkidir. 

8. ölçü sonundaki re, iki koma değerindeki mi bemol ve fa diyez sesleriyle 
birlikte eserde 9. ölçüdeki la kerem ana dizisinin karar sesine varış görülür. 
Ardından re-la 5’li atlaması ile la’daki kerem ayağı gibi başlayıp onaltılık si-do 
notalarıyla si üzerindeki segâh dizi sesleriyle devam eden, türkünün de ara-
nağmesi ile benzer bir ezgi başlar. Bu kısım 10. ölçü sonundan, 13. ölçünün 
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son dörtlüğüne dek devam eder. 13. ölçünün son dörtlüğünde ise, bir önce 
kullanılan yapılardan ayrılmak için kullanılan ayrık sesler aracılığıyla bir önceki 
kısımdan çıkma hazırlığı yapılır. 16. ölçüde la ana dizi seslerine geri dönüş 
ezgileri mevcuttur. 

17. (bkz. Şekil 14) ve 61. (bkz. Şekil 15) ölçüdeki fa bir koma diyez (Fq) kullanı-
mına ilişkin olarak, bağlama pratiğinde her nota için ikişer adet diyez ve bemol 
değiştirici işaretinin kullanıldığı düşünülürse, diyelim ki, tam bemol ve naturel 
ses arasına iki koma bemol, üç koma bemol ve 4 koma bemol aralıkları kuram-
sal olarak notada yerleşmişken, yine tam bemol ve naturel ses arasına perde 
sayısı itibariyle bağlamada bir veya iki adet perde sarılır veya bağlanır açıkla-
ması uygundur. 5’li akortlanan bozuk düzendeki6 eserin bu düzende çalınması 
besteci nezdinde uygun görülmüş, fa bir koma diyez aralığının duyurulmak is-
tenmesi, bu sesi en alttaki la teli üzerinden değil de -çünkü bu telde tınlatılmak 
istenen fa aralığı bağlı değil- orta tel olan re üzerindeki pest fa diyeze tekabül 
eden ses kullanılmıştır. Başka bir deyişle, la sesi üzerinde tek bir fa diyez olma-
sı ve istenen sesin pestliğini karşılamaması sebebiyle besteci, re teli üzerindeki 
pest fa diyeze tekabül eden perdeyi kullanmıştır. Bestecinin bir koma fa diyez 
notasını yazmasının sebebi işte bu re teli üzerindeki pest fa diyez duyumuna 
ulaşmak istemesidir. Bir komalık bu fa diyez sesi kanunda seslendirilirken uy-
gulamada, üç mandal nispetinde değerlendirilmiştir. 
 

Şekil 14: Başına Bağlamış Astar’dan, 17. ölçü.

 

Şekil 15: Başına Bağlamış Astar’dan, 61. ölçü.

Segâh dizisi üzerine kurulu ezgilere örnek olarak, 20. ölçü sonundaki si sesiyle 
başlayan ezgi, 22. ölçüdeki ff ile oktavlı çalınan re seslerine gider. Buradan 28. 
ölçü sonuna kadar eserin ekseni belirsiz, herhangi bir ton ya da ayağa bağlan-
mayan kısımlarından birisi ile karşı karşıya kalınır.
 

Şekil 16: Başına Bağlamış Astar’dan, 21.-23. ölçüler.

6 En çok bilinen ve yaygın olarak kullanılan akortlama düzeni olup, teller alttan üste 
doğru la-re-sol seslerine ayarlanır.
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29. ölçü ile la ana dizi kerem ayağı eksenli ezgi kurulumu başlar ve 32. ölçüde 
la’nın bir dörtlü altındaki mi sesi üzerine kurulu kerem ayağı devam eder (bkz. 
Şekil 12). Mi dizisi içerisinde, ana kerem ayağının altıncı derecesine denk gelen 
fa diyez sesinin pest kullanımına, do sesi üzerinde kuramsal olarak bir koma 
diyez (q) olarak gösterilip -aslında bakiye diyezi olan dört koma diyez (s) ile 
gösterimi makam kuramınca doğru olanıdır- uygulamada kanunda bir veya iki 
mandalla seslendirilmektedir.

33. ölçüde de mi üzeri kerem dizisi seslerini kullanıp, mi ve la eksenli kerem 
ayağı dizi sesleri üzerinde karışık seçimlerle ezgi kurgulaması mevcuttur (bkz. 
Şekil 17). 

Şekil 17: Başına Bağlamış Astar’dan, 33.-66. ölçüler. 



MÜZİK - BİLİM DERGİSİ

56

35. ölçüde, do-fa atlaması ardından, re’deki kerem ayağı dizi seslerinde baş-
layan ezgi tasarımı bir oktav pestte la üzerindeki kerem dizisi seslerine geçiş 
yapar ve 37. ölçü sonuna kadar bu seslerle devam eder (bkz. Şekil 17). 

38. ölçüde, daha sonra 47. ve 48. ölçülerde kullanılacak olan la’nın büyük üçlü 
üstündeki do diyez üzerine kurulu kerem ayağı ezgilerine mi bemol ve si sesle-
ri kullanılarak minimal notlarla bir gönderme yapılır. Buradaki mi bemol sesi, 
do diyez dizisinde bulunan re diyez’in anarmonik sesidir (bkz. Şekil 17).

39. ölçüde la-re tremolosuyla başlayan ezgi grubu, si eksenli olup zaman za-
man piyanodaki seslerle ve armoni kurallarıyla da denk düşürülebilmek için 
si eksenli dizi dışına çıkan kimi sesleri de içerir ve 45. ölçü sonunda biter. Si 
eksenli dizi sesleri dışındaki sesler bazen kullanılmak istenen belirli bir sese 
hazırlık mâhiyetinde iken, bazen de alterasyon işlevi görmek üzere değerlen-
dirilir. 39. ölçüden 45. ölçü sonuna kadar görülen do diyez, la diyez, la bemol 
seslerinin kullanımı buna örnektir. 44. ve 45. ölçüde aynı zamanda si üzerin-
deki türkü ezgisinin, küçük ikili pestindeki la diyez üzerindeki göçürümüne 
(transpozisyon) tanıklık ediliyor. 47. ve 48. ölçülerde do diyez üzeri kerem aya-
ğı ve notada bir koma diyez işaretiyle belirtilen ancak uygulamada ise kanunda 
üç ilâ dört mandal ile seslendirilen ve kerem dizi seslerinin re bir koma diyez 
üzerine göçürülmüş hali kullanılmaktadır (bkz. Şekil 17). 

49. ölçüde si sesi kullanımı ile segâh ekseni geri dönüşü sağlanır. Böylelikle, 
büyük üçlü yukarı göçürülmüş olan dizi, alt oktavındaki altıncı derecede kalış 
yapar. Bu da kalışın yanık müstezat ayağı7 etkisiyle tamamlandığını ifade eder 
(bkz. Şekil 17). 

50. ve 54. ölçülerin sonuna dek sırasıyla, segâh dizisi, bunun bir alt oktavındaki 
görünümü, alt oktavdaki la sesi üzerine kurulu segâh eksenli dizi sesleri ve 
la ana dizinin beşlisi olan mi üzerine kurulu kerem ayağı dizi seslerinde ezgi 
üretimi söz konusudur (bkz. Şekil 17). 

55. ölçüde, 33. ölçüde kullanılan mi üzeri kerem dizisi sesleri kullanılıp sol’de 
kalış ezgisi yaratılır ve böylelikle final bölümüne geçiş hazırlığı yapılmış olur.
 
56. ölçünün üçüncü dörtlüğünde başlayan ezgi bir oktav pestteki segâh dizi-
si seslerini içermekte olup, 9/8 olarak tartılan 58. ölçünün üçüncü darbında 
(vuruşunda) başlayan yerinde segâh dizisine geçer ve ardından 62. ölçünün 
başındaki onaltılık si sesine dek devam eder. 62. ölçüde fa naturel ve mi bemol 
sesleriyle başlayan cümle la ve si sesleri üzerine kurulu aynı dizi seslerinde 
karışık seçilmiş notalar eşliğinde ilerler ve ana kerem ayağı karar sesi olan 
la’da sonlanır (bkz. Şekil 17). Bu arada belirtilmelidir ki, sol sesi kanunda hiç-
bir defa, piyanoda kimi akorlarda toplam dört defa gelmiş olsa da, sol eksenli 
dizi kullanımı bu bölümde hissedilmektedir. Bu da halk müziğindeki müstezat 
ayağı kullanımına işaret eder. Besteci eseri burada sonlandırmayıp icrâcılara 
doğaçlama olarak devamından yana olduğunu iletmiştir. 

7 Segâh dizisi, müstezat ayağı dizisinin üçüncü derecesi üzerine kuruludur. Buradaki 
yanık müstezat dizisi ise kerem ayağı ile bir ortak yön olarak, yanık kerem ayağındaki 
mi bemol ve fa diyez seslerini içermektedir.



57

ÇAĞDAŞ TÜRK BESTECİLERİN KANUN-PİYANO ESERLERİNİN ... ESRA BERKMAN  

Haliç’te No. 2 

Tek bir bölümlük olan eser, kendi içinde dört bölmeden oluşur. Kanun partisi-
nin birinci ve ikinci ölçülerinde yer alan akor biçiminde konumlanmış dizi ses-
lerinin pestten tize doğru kanuna özgü taramalı glissando8 tekniği ile seslendi-
rilmesi gerektiği icrâcıya sözlü olarak iletilmiştir. Bu diziyi oluşturan sesler için 
ise si ve üç koma do diyez sesleri hariç hüzzâm dizisi (si-do diyez-re-mi bemol-
fa diyez-sol-la-si bemol) biçiminde çalınması gerektiği nota üzerine yazıyla not 
düşülmüştür. Re (nevâ)9 perdesi üzerindeki dizi seslerinin hüzzâm’daki gibi 
çalınması konusunda icrâcı uyarılmış ve (re-üç koma mi bemol-dört koma fa 
diyez-sol-la-beş koma si bemol) nispetince çalınması uygun görülmüştür. An-
cak diziye tarafımızdan bütünsel olarak bakıldığında, si (bûselik) perdesi üze-
rine göçürülmüş sabâ dizisi olduğu saptanmıştır. Bu dizi 8. ölçüde de aynen 
tekrarlanır. 

Şekil 18: Haliç’te No. 2, 1.-7. ölçüler. 

3. ölçüde başlayıp 7. ölçüde sona eren kısımda, fa diyez (ırak) perdesi üzerinde 
kurulu bir hüseynî çeşnisi seslendirilir. Buradaki perdeler ve aralık değerleri 
ise, dört koma fa diyez-üç koma sol diyez-la-si-beş koma do diyez nispetinde-
dir (bkz. Şekil 18). 

10. ve 11. ölçülerde fa diyez üzeri hüseynî beşlisinin ikinci derecesi olan sol di-
yez -3 mandal nispetinde olup yerinde iki komalık segâh perdesine denk gelen 
perdedir- üzerinde kalış sergilenir ve buradan sol naturel sesine geçilir (bkz. 
Şekil 19). 

12. ölçüde sol naturel ile başlayıp 15. ölçüde fa diyez ile biten ezgide, fa diyez-
sol-iki koma la bemol sesleri kullanılır. Mi (hüseynîaşiran) perdesi üzerinde 
bir sabâ çeşnisi kullanıldığı ve kalış sesi olan mi’nin kullanılmadan, sabâ çeş-
nisinin ikinci derecesi olan fa diyez üzerinde kalış yapıldığı saptanmıştır (bkz. 
Şekil 19). 

16. ve 21. ölçüler arasında ise bir önceki bir oktav pestte bulunan mi 
(hüseynîaşiran) perdesi üzerinde kullanılan sabâ çeşnisi sesleri bir oktav üst-
teki mi (hüseynî) üzerine taşınır ve 17. ölçüde sabâ çeşnisi kalışı mi üzerinde 
gerçekleşir. Eğer bir koma la bemol yerine notada dört koma bemol işareti (h)  
kullanılsaydı, buradaki sabâ çeşnisinin tespiti kuramsal olarak da yapılabilirdi. 
Ancak la bemol işareti bir koma nispetinde yazıldığından buradaki çeşni, ku-
ramsal olarak notada yazılı olan ile değil, kanundaki uygulamasında üç man-
dal olarak değerlendirildiğinden, duyum ile saptanabilen bir hal almıştır (bkz. 
Şekil 19). 

8 Glissando, kaydırma anlamına gelip, kanunda üst bölgeye yapılacak glissando 
hareketinde sağ el mızrabı, alt bölgeye doğru yapılacak glissando hareketinde sol 
el mızrabı kullanılır. Glissando’nun bu biçimi kanun icrâcısı Ruhi Ayangil tarafından 
taramalı glissando olarak adlandırılmıştır (Berkman, 2012, s. 129).
9 Durmuş ve Türkmen’in eserleri yoğunlukla makam müziği referansıyla yazıldığın-
dan bu eserlerin analizinde perde isimleri vermek suretiyle, makam müziğinde hangi 
oktavdaki sesten söz edildiği netlikle belirtilmiştir.



MÜZİK - BİLİM DERGİSİ

58

23. ölçüde si ve iki koma do diyez sesleri kullanılmış, do diyez sesi, bağlı iki 
adet ikilik olarak yazıldığından uşşak ikilisinin ikinci derecesindeki pest segâh 
perdesinin vurgulandığı görülür. Aynı çeşni re-mi-üç koma fa diyez-sol sesleri-
nin kullanıldığı taramalı bir glissando ile la-iki koma si bemol seslerine ve 23. 
ölçüdeki gibi ikinci derecesinde kalınmış bir uşşak ikilisine ulaşır (bkz. Şekil 
19). 

30. ölçüde dört koma do diyez-re-mi sesleri kullanılarak do diyezde segâh çeş-
nisiyle kalış yapılmıştır. 32. ölçüde ise si-dört koma do diyez-re-mi sesleri ile si 
(bûselik) perdesinde uşşak çeşnisi elde edilmiştir. Si üzerindeki uşşak çeşnisi, 
bir oktav pestteki si (kaba bûselik) üzerine taşınırken bir koma mi bemol sesi 
de iki ya da üç mandal pest kullanılmak kaydıyla kaba bûselik (si) üzerinde 
sabâ çeşnisi meydana getirilmiştir. 35. ve 36. ölçülerde do diyez kalışı sabâ 
çeşnisinin ikinci derecesinde yapılmıştır (bkz. Şekil 19).  

Şekil 19: Haliç’te No. 2, 8.-43. ölçüler. 

43. ölçüde yeni bir bölme başlar. Kanun ve piyano tüm diyezlerin dört koma 
olarak değerlendirildiği sol-la diyez-si-do diyez-re-mi-fa diyez-sol-la diyez ses-
lerinden oluşan diziyi ardışık ölçülerde tekrarlar. 

73. ölçüde si-do diyez-re (bûselik-nim hicâz-nevâ) perdelerinden oluşan ve 
nim hicâz (Cs) perdesinin iki koma pest değerlendirildiği ezgide bûselik üzeri 
uşşak üçlüsü ya da yerinde nişâbur üçlüsü diyebileceğimiz çeşni meydana gel-
mektedir (bkz. Şekil 20). 
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Şekil 20: Haliç’te No. 2, 70.-119. ölçüler. 

92. ölçüde si-dört koma do diyez-re-iki koma mi bemol (Ed) (bûselik-nim 
hicâz-nevâ-dik hisâr) seslerinden oluşan ezgide, bûselik (si) perdesi üzerinde 
sabâ çeşnisinin güçlü perdesi olan re (nevâ) perdesinin noktalı ikilik nispe-
tinde kullanımının ardından, çeşninin dördüncü derecesinde kalış yapılmıştır 
(bkz. Şekil 20). 

102. ölçüde başlayan ve mi-fa diyez-sol-bir koma la bemol -iki ya da üç mandal 
nispetinde değerlendirilmiştir- seslerinin kullanıldığı çeşnide ezgi, eviç perde-
sinde (dört koma fa diyez) kalmak suretiyle mi (hüseynî) perdesi üzerindeki 
sabâ çeşnisinin ikinci derecesinde kalış gerçekleştirmiştir. Aynı ezgi kalıbı ile 
108. ve 109. ölçüde de karşılaşılır (bkz. Şekil 20). 

113. ölçüde do diyez üzeri segâh çeşnisinde kalışın ardından bûselik (si) per-
desine düşüş -ki bu uşşak kalışını ifade eder- ve ardından bir koma la bemol 
atlayışı da gerdaniye (sol) üzeri uşşak çeşnisinin ikinci derecesinde kalışı akla 
getirmektedir (bkz. Şekil 20). 

116. ölçü ile başlayan ezgideki fa diyez (eviç) üzerindeki kalış, hüseynî (mi) 
perdesi üzerinde oluşan sabâ çeşnisinin ikinci derecesinde kalışı düşündür-
mektedir (bkz. Şekil 20).

122. ölçüde başlayan kesit için nota üzerine “Eviç” biçiminde not düşülmüştür. 
İnici bir makam olan eviç makamının başlangıç kısmında kullanılagelen üç 
çeşni burada kullanılmıştır (Özkan, 2000, s. 449). İlki, eviçte segâh denilen 
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çeşnidir ve fa diyez-sol-la-bir koma si bemol seslerinden oluşup dört koma mi 
bemol olan acem perdesini de yeden olarak kullanmıştır. Ardından, nevâ’da 
rast çeşnisi gelir ki, re-mi-fa diyez-sol seslerini kullanarak 126. ölçüdeki re se-
sinde kalış yapar. Daha sonra nim hicâz (dört koma do diyez) üzerinde do 
diyez-re-mi-fa diyez sesleri kullanılarak nim hicâz’da hicâz çeşnisi elde edilir 
(bkz. Şekil 21). Eviç makamının yerinde uşşak yapısı ve ırak’ta (dört koma fa 
diyez) segâh bitişi burada mevcut değildir. Dolayısıyla tam bir eviç makamın-
dan söz etmek güçtür. Ancak bu ezgi kurgusunda eviç makamının başlangıç 
kısmının gerçekleştiği yadsınamaz. 
 

Şekil 21: Haliç’te No. 2, 120.-130. ölçüler. 

143. ölçüde başlayan kısımda, dört koma re diyez-mi-dört koma fa diyez sesleri 
ile oluşan re diyez üzerinde segâh çağrışımlı bir kalış vardır, ancak kuramsal 
olarak aralıklar tam olarak segâh çeşnisini karşılamaz (bkz. Şekil 22). Yeden de 
kullanılmadığından segâh çeşnisi burada tam olarak anlaşılmaz. Besteci ma-
kamsal temele oturtma kaygısı gütmeden kendi kurguladığı sesler ile istediği 
seyri yazmış gibi görünmektedir. 

Şekil 22: Haliç’te No. 2, 137.-166. ölçüler. 

149. ölçü bir önceki ölçülere benzer biçimde başlayıp, dört koma do diyez-üç 
koma re diyez-mi-üç koma fa diyez seslerini kullanıp do diyez perdesinde kalış 
yapan ezgi ise, kuramsal olarak uşşak çeşnisine benzemekle birlikte, fa diyez 
perdesinin pest kullanımı sabâ çeşnisini andırmaktadır. Ancak bu noktada vur-
gulanmalıdır ki ne kuramsal ne duyumsal olarak çeşniler özgün halini yansıt-
mamakta, bununla birlikte bestecinin kendi icadı seyir ve çeşni yapısı olarak 
karşımızda durmaktadırlar. 

159. ölçüde başlayan kısımda, bir koma la bemol perdesinde kalan, iki koma 
la bemol-beş koma si bemol-iki koma do bemol seslerinden oluşan ezgi tasa-
rımında segâh çağrışımlı bir yapı mevcuttur (bkz. Şekil 22), fakat kuramsal ve 
duyumsal olarak özgün karşılığı olarak görünmez. Ardından 161. ölçüde baş-
layıp fa diyezde kalan ezgi yapısı ise (bkz. Şekil 22), zorlama bir şekilde eksik 
hüzzâm olarak adlandırılabilir. Ancak daha önce belirttiğimiz üzere, bestecinin 
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kendi kurguladığı, makamsal olarak özgün karşılığı tam olarak bulunmayan 
perde ve seyir yapısı olarak görülmesi daha uygundur.

167. ölçüde başlayan kısımda, mi-dört koma fa diyez-sol-la seslerinden örülü 
ezgi uşşak çeşnisi çıkışı yapmakta, devamında fa diyezde kalarak segâh çeşni-
sini andırmaktadır. 170. ölçüde ise, mi-üç koma fa diyez-sol-iki koma la bemol 
sesleri sabâ çeşnisinin kullanımına işarettir (bkz. Şekil 23).

Şekil 23: Haliç’te No. 2, 167.-192. ölçüler. 

178. ölçü ile başlayıp 181. ölçüde fa diyez ile biten ezgi kalışı, 159. ölçü ile başla-
yıp 162. ölçüde biten ezginin bir oktav tizden yazımıdır (bkz. Şekil 23).

 

Şekil 24: Haliç’te No. 2, 222.-240. ölçüler. 

225. ölçüde do diyez, fa ve bir koma mi bemol arasında bir ezgi vardır. Bu ezgi 
üç defa gelir ve her seferinde birer koma pestleşmek suretiyle do diyez, dört 
komadan iki koma peste, bir koma mi bemol, uygulamada iki mandaldan dört 
mandala değin iner; besteci bu mikrotonal aralıklarla bir efekt meydana getirir 
(bkz. Şekil 24). 

Uğraş Durmuş, makam referanslarını özgün biçimiyle kullanmanın yanısıra, 
çoğu zaman özgün perdeler ile fakat özgün olmayan seyir yapılarıyla kendi 
kurguladığı biçimde makamsal öğelere yer vermeyi tercih etmektedir. Ayrıca 
besteci, eserini hiçbir makamsal referansı olmayan mikrotonal aralıkları da 
kullanarak zenginleştirmiştir. Bu kendisinin geleneksel seyir yanında, özgün 
perde ve aralıkları soyutlamalı olarak da kullandığını göstermektedir. 
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Kanun ve Piyano İçin Anımsamalar  

Çağdaş çalgı tekniklerinin makam müziği çalgılarına uyarlanması doktora te-
zini yazan Türkmen (2009) kanun için de bu teknikleri uyarlamış ve özellikle 
bestecilerin eser yazarken ve icrâcıların eseri seslendirirken nasıl bir termino-
loji ve yöntem çerçevesinde hareket etmeleri gerektiği konusunda literatüre 
önemli bir katkı sağlamıştır. Kanun ve Piyano İçin Anımsamalar başlıklı eserin-
de de bu çağdaş tekniklerin makamsal yazı ve icrâ pratikleri açısından etkileri 
açıklıkla görülebilmektedir. 

Tek bir bölümlük eser, birkaç bölmeden oluşur. Sol’de nihâvend (rast’ta 
nihâvend) (sol-la-si bemol-do-re) açıklamasıyla ve mi bemol sesiyle başlayan 
ilk iki ölçüde, anarmonik ses olan re diyez sesine geçiş yapılır. Bunun sebebi, 
re diyez-re naturel sesleri arasında yapılacak olan mandal glissando’sunun10 mi 
bemol üzerinde mümkün olmamasıdır. Ardından, yine aynı şekilde la diyez-la 
naturel arasında yapılacak olan mandal glissandosunun uygulanması gerekli-
liğinden ötürü si bemolü temsil eden la diyez anarmonik sesine geçilir (bkz. 
Şekil 25).

Şekil 25: Kanun ve Piyano için Anımsamalar, 1.-10. ölçüler. 

Si’de hüzzâm bir koma si bemol-do-re-bir koma mi bemol (uygulamada üç 
mandal nispetinde kullanılır) açıklamasıyla verilen -ki tiz segâh’ta hüzzâm anla-
mına gelir- ve 6. ölçüyle başlayan kısımda, sul ponticello (SP) ile ordinario (ord) 
işareti arasında geçişler göze çarpar. SP kanunda vuruşların köprüye yakın bi-

10 Mandal glissandosu, tek bir tel/nota üzerindeki mandalların küçük ikili aralığı 
oluşturan kısmının sol baş ve orta parmak arasında tutulup, sağ elin vuruş yapma-
sının hemen ardından, aradaki tüm mandalların kaydırılarak indirilmesi sonucu elde 
edilen kaydırma efektidir.
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çimde, ordinario ise tellerin orta noktasında çalınması gerektiğini ifade eder. 
Bu terimler, çağdaş çalgı tekniklerinin kanuna uyarlanmasına bir örnek olarak 
bu noktada anılabilir (bkz. Şekil 25). 

9. ölçüdeki kısım, re-bir koma mi bemol-fa-bir koma sol bemol (uygulamada 
üç mandaldır)-bir koma la bemol sesleri ve “re’de sabâ” açıklamasıyla devam 
eder. “Nevâ’da sabâ” anlamına gelen kesitte, iki sesli tremololar göze çarpar 
(bkz. Şekil 25). 

Re’de nihâvend (yegâh’ta nihâvend) re-mi-fa-sol-la-si bemol-do-re dizi sesleri-
ni kullanır. 11. ölçüde ise bu diziden bazı aralıklar sekizlik değerlerle kullanıla-
rak, sıkı dokulu ve piyanonun uzun nota değerli ezgilerine zemin oluşturulur 
(bkz. Şekil 26).    

Şekil 26: Kanun ve Piyano için Anımsamalar, 11.-29. ölçüler. 

30. ölçüde sol’de nihâvend (rast’ta nihâvend) ile sol’de hicâz (rast’ta hicâz) 
kesitleri birbirini tekrarlamak suretiyle gelir (bkz. Şekil 27). Sol’de nihâvend’in 
sesleri sol-la-si bemol-do-re iken sol’de hicâz’ın sesleri ise, sol-dört koma la 
bemol-bir koma si bemol-do-re’dir. Sürekli mandal değiştirmemek11 adına, si 
bemol sesi la diyez üzerinden, fa naturel ise, mi diyez üzerinden alınmak sure-
tiyle icrâ kanunda daha kolay gerçekleşebilmektedir. 

Şekil 27: Kanun ve Piyano için Anımsamalar, 30.-44. ölçüler. 

11 Sürekli mandal değişimi bazı pasajlarda ciddi tını ve entonasyon sorunlarına ne-
den olabileceğinden, zaman zaman anarmonik seslerin kullanımı tercih edilerek bu 
sorunun önüne geçilmeye çalışılır.
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36. ölçüdeki la’da sabâ (dügah’ta sabâ) denen kısım la-bir koma si bemol-
do-bir koma re bemol-bir koma mi bemol- fa seslerinden oluşur (bkz. Şekil 
27). Kanun üzerinde uygulamada, si iki mandal, üç koma olması istenen re 
üç mandal ve üç koma nispetinde olması istenen mi 2 mandal nispetinde 
değerlendirilmiştir. 

40. ölçüde başlayan fa’da zirgüleli hicâz (acemaşiran’da zirgüleli hicâz) dizisi-
nin sesleri fa-dört koma sol bemol-bir koma la bemol-si bemol-do-dört koma 
re bemol-bir koma mi bemol-fa’dır (bkz. Şekil 27). Yeden sesi yarım yeden olan 
mi bir koma bemol (dik hisâr) perdesidir. Dizi, hicâz beşlisi üzerine tiz çar-
gah (do) üzeri hicâz dörtlüsünün eklenmesiyle oluşur (Özkan, 2000, s. 151). 
Kanun üzerinde uygulamada, sol beş mandal, mi bir mandal, la bir mandal 
olarak değerlendirilmiştir. 

51. ölçüde “la’da hicâz” açıklamasıyla başlayan kesimde do diyez (nim hicâz) 
perdesiyle uzun tremololu bir pasajın ardından üst oktavdaki dört koma si 
bemol (tiz dik kürdî) sesine geçilir ve bu perdede ppp dinamiğinden aşamalı 
olarak mp, f ve fff dinamiğine tremolo tekniği esnâsında geçilerek bir etki yara-
tılır (bkz. Şekil 28). 

Şekil 28: Kanun ve Piyano için Anımsamalar, 50.-86. ölçüler. 
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62. ölçüde (bkz. Şekil 28) “re’de hicâz” (re-dört koma mi bemol-fa diyez-sol-
la-bir koma si bemol-do-re) açıklamasıyla başlayan kısımda oktav atlamalı ola-
rak kullanılan makamsal perdeler arasında dört koma si bemol de olduğun-
dan dizinin zirgüleli hicâz dizisi (re-dört koma mi bemol-fa diyez-sol-la-dört 
koma si bemol-do diyez-re) olduğu düşünülmektedir. Ya da re üzerindeki hicâz 
makamı dizisinde olmayan dört koma si bemol sesi farklı bir etki yaratmak 
adına özellikle tercih edilmiş olmalıdır. Üst oktavdaki re diyez (tiz nim hisâr) 
perdesi de mi bemol perdesinin yerine anarmonik olarak nota yazısında kul-
lanılmıştır. Ezgi bu perdeden ilerleyerek muhayyer (la) perdesine bağlanır ve 
karcığâr makamına geçişi böylelikle sağlar. 69. ölçü (bkz. Şekil 28) itibariyle 
la’da karcığâr (la-bir koma si bemol-do-re-dört koma mi bemol-fa diyez-sol-la) 
dizisinin seslerinde kullanılacak mandal sayıları için besteci icrâcıya herhangi 
bir uyarıda bulunmamıştır. Bir koma si bemol sesi uygulamada inici ezgisel 
harekette iki mandaldan üç mandala pestleşerek kullanılırken, çıkıcı harekette 
sabit iki mandal olarak düşünülmelidir. Dört koma mi bemol ise, yine inici ve 
çıkıcı olma durumuna göre iki veya üç mandal nispetinde ayarlanmalıdır. An-
cak besteci, makam müziği eğitimi alan bir icrâcı için uygulamada geçerli olan 
karcığar seslerinin bilineceğini hesabâ katmış olmalıdır. Karcığar makamının 
son perdesi kaba ırak (fa diyez) olup ezgi yeden sesi olarak bu perdeyle birlikte 
sol’de nikriz (rast’ta nikriz) makamına bağlanır. Sol’de nikriz perdeleri, sol-la-
si bemol-do diyez-re-mi-fa (naturel ya da diyez)-sol olup, bu seslerde tremolo 
tekniği ile gezinildikten sonra fa (acem) sesi itibariyle tema fa’da zirgüleli hicâz 
ezgisine bağlanır. Fa-dört koma sol bemol-bir koma la bemol-si bemol-do-dört 
koma re bemol-bir koma mi bemol-fa seslerinde tremololu olarak gezinen ezgi 
dört koma re bemol (tiz hicâz) perdesinde sonlanır. 

89. ölçüde yeni bir bölme başlar (bkz. Şekil 29). “Fa’da hicâz” (acemaşîran’da 
hicâz) açıklamasıyla başlayan bölümde fa-dört koma sol bemol-bir koma la 
bemol-si bemol-do-bir koma re bemol-mi bemol-fa seslerinin birkaçıyla ezgi 
tasarımı gerçekleştirilir. 93. ölçüde fa-re küçük üçlü atlayışının ardından bir 
koma re bemol olarak gösterilip üç koma olarak çalınması notu düşülen ve 
uygulamada da üç mandal nispetinde değerlendirilen re sesi ile birlikte la’da 
sabâ kısmı başlar (bkz. Şekil 29). İkilik nota uzunluğundaki bu perdenin du-
yuruluşunun ardından sabâ makamına ilişkin kuramsal olarak nota yazısı bir 
ipucu vermez. Çünkü üç koma re bemolün anarmoniği olan do diyez ile iki 
ölçü boyunca do diyez-do naturel sesleri arasında, mandal glissandosu biçi-
minde kanunda yapılagelen yaygın bir teknik olan, kaydırma tekniği sergilenir. 
Üç koma re bemol yerine do diyez kullanımının sebebi, do diyez-do naturel 
sesleri arasındaki mandal glissandosuna mandal tahtasının olanakları dahilin-
de ancak bu şekilde imkân bulunabilmesindendir. Burada sergilenen makam 
göndermesi hayli soyutlamalı görünmektedir. 96. ölçüde yine fa-re küçük üçlü 
atlayışı yapılır ve ardından mi (hüseynî) perdesine geçilir (bkz. Şekil 29). Beste-
cinin belirlemesine göre re’de nihâvend kısmı böylelikle başlar ve aynı perdede 
sona erer. Bu kısımdaki makam görünümünün de soyutlamalı bir görünüm ol-
duğu kabul görmelidir. 98. ölçüde bestecinin fa’da hicâz olarak nitelediği yine 
soyutlamalı görünümlü bir kısım gelir. Besteci, üç ölçü öncesinde do diyez-do 
naturel sesleri arasında olduğu gibi, dört koma sol bemol yerine fa diyez kul-
lanmış ve fa diyez-fa naturel sesleri arasındaki mandal glissandosu tekniğine 
burada da yer vermiştir. 101. ölçüde la’da sabâ (muhayyer’de sabâ) kısmı baş-
lar (bkz. Şekil 29). La-bir koma si bemol-do-bir koma re bemol (üç koma)-bir 
koma mi bemol-fa-sol-dört koma la bemol sabâ dizisinin sesleri arasından, 
tiz hicâz perdesinin bir koma re bemol olarak notada gösterildiği ancak üç 
koma olarak yazıyla üzerine not düşüldüğü gözlenmiştir. Sabâ makamındaki 
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ilerleyiş ve ezgi tasarımı, makamın gelenekteki seyir özellikleri dikkate alınarak 
işlenmiş ve makamın II. derecedeki sesi olan tiz segâh perdesinde sonlanmış-
tır. Sağ elle sabâ makamındaki ezgi yürüyüşü seslendirilirken, fa anahtarında 
yazılmış ve sabâ makamının karar sesi olan la (kaba dügah) perdesi, sol elle 
duyurulmaktadır. Kaba dügâh sesinden kaba kürdî (beş koma si bemol) sesine 
doğru kanuna özel bir teknik olan fiskeli glissando12 tekniği, 123. ölçüden 134. 
ölçüye dek tekrarlanır. 133. ve 134. ölçülerde altı defa tekrarlanması salık verilen 
ölçülerde p’den pppp seviyesine dek her bir çalışın ardından bu dinamiklerde 
değişim öngörülmüştür (bkz. Şekil 29). 

12 Fiskeli glissando’da, sağ elin vuruş yapmasının hemen ardından, sol el başparmağı 
ve orta parmak birleşim yerindeki başparmak tırnağı ile köprü tarafına doğru kaydırma 
yapılır (Türkmen, 2009, s. 152). 
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Şekil 29: Kanun ve Piyano için Anımsamalar, 87.-135. ölçüler.

Onur Türkmen, makam referanslarını koma işaretlerini perdelerin üzerine koy-
mak dışında, sol’de nihâvend, si’de hüzzâm, re’de sabâ açıklamaları eşliğinde 
vermek suretiyle makam müziği icrâcılarının işini kolaylaştırmayı ihmal etmez. 
Eserin çalındığı düzen (ahenk, akort) hakkında besteci bilgi vermez. Ancak 
artık tüm dünya müzisyenlerinin anlayabileceği sistem olarak sol anahtarının 
ikinci aralığındaki A=440-442 frekansı genel kabulü gereği, makam çalgıları 
ve kanun için de mansur düzende yazmayı tercih etmektedir. Besteci, mansur 
düzende (Batı müziği ile aynı düzende) okumayı bilmeyen makam çalgıcıla-
rına sormak suretiyle ahenk düzenlemesi yapabildiğini belirtmektedir. Ancak 
günümüz makam çalgıcıları arasında buna ihtiyaç duyan pek fazla müzisyen 
olmadığını da eklemektedir. Kendisi eserin çalınacağı oktavın hangisi olduğu-
nu anlatmak adına rast’ta ya da gerdaniye’de nihâvend, tiz segâh’ta hüzzâm, 
nevâ’da sabâ gibi açıklamaları tercih etmemektedir. Çünkü bu açıklamaların 
geleneksel müzik icrâcılarının dışında kalan müzisyenler için açıklayıcı oldu-
ğunu düşünmemektedir. Bu noktada besteci, Türkiye’deki geleneksel müzik 
icrâcılarını dünya müzisyenleri ile aynı müzik diline yakınlaştırmayı tercih eder. 
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Sonuç  

Sonuç olarak, Tolga Zafer Özdemir kanun partisini yazarken, müziğini eşit 
düzenli sistem içerisinde üretmiştir. Bu düzen içerisinde soyutlamalı olarak 
makam yapılarını duyurmayı tercih etmiş ve daha çok modal yapılar halinde 
müzik üretimini gerçekleştirmiştir. Makam müziği eğitimi almamış olması-
nın etkisi bunu tercih ederken bağlayıcı olmuş olmalıdır. Bunun yanında kendi 
ifadesiyle besteci olarak geleneksel kurallar ile kısıtlanmadığını hissettiği için 
bunun avantajını kullanmayı da tercih eder. 

Enis Gümüş, analiz edilen eseri özelinde, halk müziği makam ve usûl yapıla-
rını eserinde yoğunluklu olarak işlemiştir. Eserinde türküden yola çıkmasının 
getirdiği malzemeye dayanarak, halk müziğinin özgün perde, seyir, kalış ve 
çeşni öğelerini kanun partisine taşımasıyla birlikte, zaman zaman özgürleştiği, 
özgün perde ve aralıkları geleneksel bağlam ve seyir özellikleri dışına taşıyıp 
soyutladığı da görülmüştür. Geleneksel makamsal anlayış içerisinde kaldığın-
da ise kesinlikle özgün aralık ve perde yapılarını tercih ettiği görülmüştür. 

Uğraş Durmuş’un, Haliç’te No. 2 eserindeki makamsal öğeleri özgün makam 
müziği ses sistemi içerisinde kullanmayı tercih ettiği, ayrıca hem bir makamın 
oluşma koşullarını karşılama, hem özgün perde ve aralıkları soyutlamalı olarak 
kullanma yaklaşımını benimsediğini belirtmemiz gerekir. Ancak çoğunlukla bir 
makamın tüm özelliklerini göstermektense, o makama ait çeşnilerin gelenekte 
olmayan biçimlerini kendi kurgulayarak makamlar arası ilginç geçişler yapmayı 
uygun bulmaktadır.

Onur Türkmen eserinde kanun partisini özgün makam müziği ses sistemi 
içerisinde vücuda getirenler arasındadır. Bunu yaparken, zaman zaman bir 
makamın oluşma koşullarını sağlamış zaman zaman da özgün perde ve ara-
lıkları soyutlayarak yani kendi icadı olan bir akışkanlıkla vermeyi tercih etmiştir. 
Ayrıca, makam öğelerini üçlü, dörtlü, beşli çeşni yapıları olarak değil, gelenek-
teki biçiminin yanısıra, çoğunlukla kendi yarattığı akış ya da seyir içinde kul-
lanır. Bu eserinde çok kullanmamakla birlikte, yaklaşımına “Hat” adını veren 
Türkmen’in bestelerinde, makamların iç içe geçip birbirlerine evrilerek bir çizgi 
oluşturdukları görülür. 
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Özet

Erik Satie, Fransız müziğinin on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl ba-
şındaki en önemli temsilcilerinden biridir. Yaşadığı dönemde Fransız müziği 
üzerinde etkileri yoğun bir şekilde hissedilen Alman Romantizmine karşı dur-
muş ve yeni bir Fransız müziğinin ortaya çıkması için büyük çaba göstermiştir. 
Bulunduğu zamanın ötesinde, sıra dışı estetik prensiplere sahip olan besteci, 
mizahi üslubu ve orijinal fikirleriyle Fransa’da özgün bir müzik dilinin doğuşu-
na yol açmıştır. Satie’nin antik müziklerden kabare şarkılarına, ezoterik öğreti-
lerden edebiyat ve resim sanatına uzanan oldukça farklı kaynaklardan esinlen-
miş olması müzikal dilini şekillendirirken aynı zamanda müziğine geniş bir stil 
çeşitliliği de kazandırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Erik Satie, piyano, Fransız müziği, müzikal estetik, stil, 
avangart

Abstract

Erik Satie is one of the most important figures of French music in the late 19th 
and early 20th centuries. He opposed the influences of German Romanticism 
in French music and put in a great effort for the upbringing of new French mu-
sic. Having quite uncommon musical aesthetics beyond his time, Satie led up 
the birth of a new musical idiom in France with his humorous manner and ori-
ginal ideas. Satie’s inspirations from many different sources raging from an-
tique music to cabaret songs and esoteric doctrines to literature and painting 
have formed his musical idiom and gained his music a vast stylistic diversity.

Keywords: Erik Satie, piano, French music, musical aesthetic, style, avant-garde 

Giriş

Müzik tarihinde çok az sayıda besteci, yaşadığı dönemin estetik koşul ve kalıp-
larının dışına çıkma mücadelesi vermiştir. Ancak ilkeleri ve fikirleri uğruna dış-
lanmayı ve acımasızca eleştirilmeyi göze alabilen besteciler yeni bir estetiğin 
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oluşumuna öncülük edebilmiştir. Yerleşik kalıpları reddederek yeni bir müzik 
dili oluşturmayı amaçlayan Erik Satie, hiç şüphesiz bu bestecilerden biridir. 
Aslında Satie’nin besteciden daha çok bir fikir adamı olduğunu söylemek yan-
lış olmaz. Karakterinin yanı sıra hayata bakışı ve yaşadığı dönemin sanatsal 
gelişmeleri, Satie’nin estetik ölçütlerinin şekillenmesinde son derece etkili ol-
muş, estetik yaklaşımını eserlerinde oldukça net bir şekilde yansıtabilmiştir. 
Etrafında besteciden çok yazar ve ressamın bulunduğu bir çevrede yaşayan 
Satie, resim ve edebiyattaki gelişmeleri yakından takip etmiştir. Satie, konser-
lerden daha çok sanat galerilerinde, sanatçı stüdyolarında, sergilerde vaktini 
geçirmiş ve eserlerinin prömiyerlerini genellikle bu mekânlarda yapmıştır (Or-
ledge, 1992b, s. 207). Müzikten ziyade sanat hakkında konuşmayı tercih eden 
bestecinin bu yüzden aradığı ilhamı daha çok resim ve edebiyatta bulduğu 
düşünebilir. 

Satie’nin bestecilik kariyerinin başından itibaren eserlerinde öne çıkan estetik 
prensipler sadelik ve yalınlıktır. 1890’ların başlarında yaptığı ilk estetik açık-
lamalarından birinde amacının Puvis de Chavannes’in1 resimde başardığını 
müzikte gerçekleştirmek, sanatta aşırı sadeliği elde etmek olduğunu belirtir 
(Orledge, 1992b, s. 207). Bu bağlamda Satie’nin 1888 tarihli Gymnopédies baş-
lıklı piyano parçaları bestecinin estetik prensiplerini en iyi yansıtan yapıtların-
dandır. Aynı melodik çizgiyi ve armonik fikri farklı bakış açılarından ele alan bu 
parçalar Richard Taruskin’e göre (2010) estetik olarak José Ortega y Gasset’in 
“The Dehumanization of Art”2 (1925) adlı denemesinde yer alan ünlü 7 mad-
deye tam anlamıyla örnek teşkil eder:

• sanatı insansızlaştırmak
• yaşayan (var olan) formlardan kaçınmak
• sanat eserinin bir sanat eserinden başka bir şey olmadığını anlamak
• sanatın oyundan başka hiçbir şey olmadığını dikkate almak
• özünde alaycı olmak
• taklidin farkında olmak ve böylece dürüst bir kavrayışın peşinde olmak
• sanatın aşkın (transcending) bir sonuç olmadığını kabul etmek. (s. 87)3

Satie’nin eserlerine yansıyan sadelik ve yalınlığın arkasında bir tepki yatar. Bu 
tepki aşırıya kaçan duygusallığa, yüceltme eğilimine ve şatafatlı üsluba sahip 
on dokuzuncu yüzyıl romantik geleneğine karşı duruştan kaynaklanır. On do-
kuzuncu yüzyıl romantik ifade geleneğinin Fransız müziğinin üzerindeki ha-
kimiyetini şiddetle reddeden, gençlik yıllarından itibaren Fransız müziğinin 
Alman geleneğinin etkisiyle kirlendiği görüşünü savunan Satie, Fransa’da 
kendi öz değerlerine sahip bir müziğin var olması gerektiği görüşüyle Fransız 
sanatının karakteristik özelikleri olan sadelik (la simplicité), özlülük (la con-
cision) ve duruluk (la clarté) gibi unsurlara yönelmiştir. Bu yüzden daha ilk 

1 Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898) on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısının önde 
gelen Fransız ressamlarındandır. En çok duvar resimleriyle bilinir. Société Nationale 
des Beaux-Arts’ın (Ulusal Güzel Sanatlar Derneği) kurulmasında rol almış ve bir süre 
başkanlığını yapmıştır.
2 Denemenin Türkçe çevirisi için bkz. José Ortega y Gasset, “Sanatın İnsansızlaş-
tırılması”, Sanatın İnsansızlaştırılması ve Roman Üstüne Düşünceler, Neyyire Gül Işık 
(çeviren), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2012.
3 [to dehumanize art, to avoid living forms, to see to it that the work of art is nothing 
but a work of art, to consider art as play and nothing else, to be essentially ironical, to 
beware of sham and hence to aspire to scrupulous realization, to regard art as a thing of 
no transcending consequence].
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eserlerinden itibaren oldukça sade bir müzik yazısı benimsemiş, süslemeler 
veya tonal efektler gibi romantizmin araçlarından tamamen uzak durmuş ve 
büyük hacimli yapıtlar yerine kısa parçalardan oluşan diziler bestelemiştir. Pi-
yano eserlerinde bir müzik minyatüristi olan Satie, on dokuzuncu yüzyıl piya-
no geleneğinin aksine piyanistlere ustalıklarını sergileyebilecekleri olanakları 
sunmaz. Özellikle Sarabandes, Gnossiennes ve Gymnopédies gibi erken dönem 
piyano eserlerinde modal yapıyı kullanarak Romantizmin boğucu etkilerinden 
uzaklaştığı yeni bir dil oluşturur. 

Satie, Fransız müziğinde Wagner etkilerini reddeden ilk kişidir (Orledge, 1992b, 
s. 1). Özgün bir müzikal deyişe sahip ilk piyano setleri ve özellikle Gül ve Haç 
tarikatı4 için bestelediği Gotik dönem stilindeki eserleri, bestecinin Wagner es-
tetiğine karşı kararlı duruşunu net bir şekilde yansıtmaktadır. Satie bununla da 
kalmayıp Fransa’da Wagner’e tepki olarak doğan izlenimciliğe dahi romantik 
geleneğin unsurlarını barındırdığı için karşı çıkmış, “izlenimcilerin amaçlarına 
güvenmemiş ve gerçekçi berraklığı ve saydamlığı bulanık renklere ve puslu 
hatlara tercih etmiştir”5 (Orledge, 1992b, s. 212). On dokuzuncu yüzyıl eği-
limlerini reddettiği için müziğinde leitmotif ’e, tematik ve armonik gelişime de 
(progression) yer vermemiştir.6 Duygusal gerilimi sağlayan gelişimin (develop-
ment) ve doruk noktasındaki çözülümün (resolution) etkilerinden faydalanma-
mış, bunun yerine sade, düz, mat ve fresk benzeri bir dil kullanmıştır. Müziği, 
romantik unsurlar yerine Paris’in kabarelerinden, sirklerinden, fuarlarından ve 
müzikhollerinden beslenmiştir. Fransız sanatının köklerine inmeyi amaçlayan 
Satie’nin müziği böylelikle popüler kaynaklarla sıkı bir bağ kurar. Nitekim dö-
nemin ünlü şair, yazar ve yönetmeni Jean Cocteau da, Fransız müziğinde or-
taya çıkmaya başlayan avangart eğilimi tanımladığı ve yorumladığı Le Coq et 
l’Arlequin (Horoz ve Palyaço) adlı manifestosunda Satie ve destekçilerinin on 
dokuzuncu yüzyıl Alman müziğinin kibrinin ve Fransız izlenimciliğinin yerine, 
popüler kaynakların kullanımı, dünyevilik, kısa ve net anlatımların karakterize 
ettiği gerçek Fransız müziğini ortaya koyduklarını savunmuştu (Perloff, 1991, 
s. 4).

Satie sanatta her türlü yönlendirmeye karşı olduğunu her fırsatta ifade etmiş-
tir. Haziran 1920’de Le Coq’da çıkan bir makalesinde kompozisyon okullarının 
tehlikeli olduklarını, çünkü buralarda öğrencileri bir bestecinin tekniklerini körü 
körüne taklit etmeye yönlendiren bir çeşit kölelik sisteminin hüküm sürdüğünü 
belirtir (Perloff, 1991, s. 13). Satie’ye göre sanat ve müzik esnek olmalıdır, tek 
bir sanatsal gerçek yoktur. Bu yüzden romantizmin besteciyi tanrısallaştıran 
anlayışının bir ürünü olan ekolleşme geleneğine ve bu geleneği sürdüren ta-

4 Gül ve Haç tarikatı, on yedinci yüzyıl başlarında Avrupa’da kurulan ezoterik bir 
örgüttür. Doğrudan bir bağlantısı bulunmasa da on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yir-
minci yüzyıl başında bu adı taşıyan çeşitli gruplar ortaya çıkmıştır. Erik Satie, Joséphin 
Péladan tarafından 1890’da Paris’te oluşturulan aynı adlı tarikatin bir süre resmi bes-
tecisi olmuştur.
5 [He mistrusted the aims of the Impressionists, and preferred realistic clarity and trans-
parency to blurred colors and hazy outlines.]
6 Satie’nin gelişme bölmesi (development) yazma becerisinin mi olmadığı yoksa bu 
formu kullanmayı mı seçmediği pek çok kez sorgulanmıştır. Örneğin Schola Canto-
rum’daki öğretmeni Roland Manuel’in bestecinin ders için yazmış olduğu sonati-
ninin gelişme bölmesini başarılı bulmadığı bilinir. Diğer yandan Charles Koechlin, 
Satie’nin Alman development’ını yapacak beceriye sahip olduğunu ancak estetik anla-
yışına yabancı olan bu formu sürdürme niyetinde olmadığını belirtir (Orledge, 1992b, 
s. 161).
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kipçilere şiddetle karşı çıkar. Satie’ye göre bestecilerin yüceltilmeleri ve izinden 
gidilmesi taklitçiliği teşvik ettiği için özgün yapıtların ortaya çıkmasına engel 
oluşturur. Satie bu nedenle her yeni eserinde yapıyı ve içeriği takipçilerine izini 
kaybettirecek şekilde kullanır. Müziğinin pek çok farklı yüzünün bulunmasının 
sebeplerinden biri de budur. Besteci aynı makalesinde bir Satie okulunun ya 
da Satieizm diye bir şeyin olmayacağının net bir şekilde altını çizer: “Hiçbir za-
man Debussy’ye saldırmam. Beni kızdıran sadece Debussycilerdir. Satie ekolu 
yoktur. Satieizm hiçbir zaman var olmayacaktır. Buna karşı olacağım. Sanatta 
kölelik olmamalı. Ben her zaman, her yeni eserin hem formu hem de içeriğiyle 
takipçilere izimi kaybettirmeye çalıştım.”7 (Perloff, 1991, s. 13)

Satie eserlerini yazarken yeni müzikal sistemler üzerine kafa yormayı sevmiş-
tir. Buna örnek olarak karakteristik uygulamalarından biri olan 4’lü aralıkla-
rın üst üste bindirildiği akor dizilimleri, altın oran8 kullanımı, 2 Préludes du 
Nazaréen’de (Nasıralıların İki Prelüdü) uyguladığı ve Partrick Gowers’ın “nok-
talama formu”9 (punctuation form) olarak adlandırdığı kalıplar, Vexations’da-
ki organize kromatizm, Sarabandes, Gymnopédies gibi eserlerinde kullandığı 
çözülmeyen 7’li akorlar ve modal değişim tekniği10, modern füg düşüncesi-
nin bir ürünü olan Fugue de Papier’de (Kağıt Fügü) geleneksel tonik-dominant 
eksenini tersine çevirmesi veya mizahi dönem eserlerinde yer yer kullandığı 
bi-tonality gösterilebilir. Ancak bestecinin bu tür yenilikçi uygulamaları sonraki 
eserlerinde sistematik bir şekilde ele almaması ve geliştirmemesi çoğunlukla 
gözden kaçmalarına ve aynı zamanda bestecinin estetik prensiplerinin göl-
gesinde kalmalarına sebep olmuştur. Elbette bu durum Satie’nin “[B]en her 
zaman, her yeni eserin hem formu hem de içeriğiyle takipçilere izimi kaybettir-
meye çalıştım” şeklinde ifade ettiği görüşünün de bir sonucudur. 

Satie’nin ateşli bir şekilde savunduğu estetik prensiplerinde aşırılık, yüceltme 
anlayışı, duygu ayaklanmaları, abartı, mizah anlayışından yoksunluk ve soğuk 
bir ciddiyet karşı olduğu şeylerin başında gelmektedir. Besteci bunların yerine 
rafine bir anlatımı, espri ve ince zekayı, orijinaliteyi, ses ve renklerin seçkin bir 
şekilde yeniden düzenlendiği bir estetiği tercih eder. Armoni ve sesleri savur-
ganca kullanan, aşırı süslü ve karmaşık bir anlatıma sahip olan romantik ve 
izlenimci okullara tepki olarak ses dünyasını ekonomik kullanır. Aynı zamanda 

7 [I never attack Debussy. It is only Debussyites that annoy me. There is no school of 
Satie. Satieism would never exist. I would oppose it. There must be no slavery in art. I 
have always tried to throw followers off the scent by both the form and the content of 
each new work.]
8 Altın oran, matematik ve sanatta bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen geo-
metrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Uyum açısından en yetkin boyutları verdiği dü-
şünülen bu oran bir doğru parçası ikiye bölündüğünde küçük parçanın büyük parçaya 
oranının, büyük parçanın bütün doğruya oranına eşit olması olarak tarif edilebilir. Altın 
oran pi(π) gibi irrasyonel bir sayıdır. Ondalık sistemde yazılışı 1,618033988749894... 
olan bu sayı, Fi yani Φ sembolü ile ifade edilir. Altın oranın Fibonacci sayılarıyla da 
ilginç bir ilişkisi vardır. Her hangi bir Fibonacci sayısı kendinden bir önceki sayıya 
bölündüğünde yaklaşık olarak Fi sayısını vermektedir. Daha çok resim ve heykelde 
yer alan altın oran, Antik Yunan bestecileri ile Guillaume de Machaut ve Guillaume 
Dufay gibi erken dönem bestecileri tarafından kullanılmıştır. Ancak 1890’larda sonat 
formunun kesitleriyle paralel kullanılması yeni bir uygulamadır.
9 Daha fazla bilgi için bkz. R. Orledge (1992b), Satie the Composer, Cambridge Uni-
versity Press, New York, s. 146.
10 Eserin tonalitesi ile aynı adlı minör/majör tonaliteye ait fonksiyonların kullanıl-
masıdır. Örnek olarak Fa majördeki bir parçada Fa minöre ait fonksiyonların 
kullanılması gösterilebilir.
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öz bir anlatım için de küçük ölçekli tür ve formlardan yararlanır. Bu yüzden 
müziğinin bir nebze sınırlı bir alanda ortaya çıktığı söylenebilir. Ancak Satie bu 
alanı bilinçli ve etkin bir şekilde kullanır. Romantiklerin yücelterek tanrısallaş-
tırdığı müziğin aksine musique du tous les jours (gündelik müzik) kavramıyla 
müziği insanların günlük yaşamlarının içine katmayı amaçlar. 

Satie’nin piyano eserlerinde ciddi ve mizahi olmak üzere iki tür yaklaşım gör-
mek mümkündür. Ciddi yaklaşımlar Orta Çağlar ve mistisizm etkisinde ol-
duğu, Gül ve Haç dönemini de kapsayan ilk dönem eserlerinde, Schola Can-
torum’daki11 eğitimi süresince kaleme aldığı az sayıdaki eserde, Socrate ve 5 
Nocturnes gibi son dönem yapıtlarında görülür. Ancak bir besteci olarak Satie’yi 
daha ilginç kılan onun mizahi eserleridir. Bestecinin en sivri yönlerinden biri 
olan mizah, alay ve ironi ile birlikte kişisel yaşamında ve yazılarında da sıklıkla 
görülür. Mizahi unsurlar Satie’nin eserlerinde zaman içerisinde çeşitlenerek 
değişik şekillerde ortaya çıkar. İlk eserine “Op. 62” gibi absürd bir katalog nu-
marası verir; Gnossiennes gibi piyano parçalarında yer alan icra yönergelerinde 
gülünç ve tuhaf bir dil kullanmaya başlar. 1912-1915 yılları arasında bestelediği 
mizahi piyano süitlerinde ise mizah unsurları farklı bestecilerden yaptığı alıntı 
ve parodilerle tınısal olarak da yer alır. Minyatür formları bilinçli bir sadecilik 
ile birleştiren Satie, müziğine mizahını katarak aslında yerleşik zihniyetlerle 
adeta dalga geçmektedir. Perloff’a göre (1991) Satie bu yaklaşımıyla bilgiçlik 
taslayanlara, akademik ciddiyete ve sanatsal yüceltişe saldırmaktadır (s. 12). 
Debussy ve diğer izlenimci bestecilerin Et la lunedescend sur le temple qui fut 
(Ve Ay Bir Zamanların Tapınağının Üstüne İner) gibi aşırı ince eser başlıkları-
nın parodisi olarak Croquis et agaceriesd’ungrosbonhomme en bois (Büyük Tahta 
Adamın Cilveleri ve Taslakları) ve Chapitrestournes en toussans (Sayfaları Her 
Yöne Çevrilen Kitap Bölümleri) gibi gülünç başlıklar kullanmıştır. Ancak kendi-
sine sorulduğunda bunu on sekizinci yüzyıl klavsencilerinden, özellikle de bu 
tarz başlık koymaya meraklı olan Couperin’den esinlendiğini belirtir (Myers, 
1945, s. 202). Aslında en başından beri ciddi eserler vererek saygınlık kazanma 
arzusunda olan Satie, eşsiz şakacı karakterinin izlerini eserlerine yansıtmaktan 
kendini alamamıştır. Böylelikle parodi ve absürtlüğü ciddi müziğin içine yerleş-
tirmiş ve ciddi müziğin parametrelerini genişletmiştir. Elbette müziğinde yer 
alan bu mizahi ve tuhaf dilin on dokuzuncu yüzyılın sanat algısı içinde kabul 
edilmesi hiç kolay değildir. 

Satie’nin göze çarpan özelliklerinden bir tanesi de onun deneyci yanıdır. İlk 
eserlerinden itibaren özellikle armonik deneyler yaptığı görülür. Gregoryen ez-
gilerinden ilham aldığı 4 Ogives, yazıldıkları dönem için alışılmadık akor iliş-
kilerine sahip Sarabandes ve Gül ve Haç dönemi eserleri, bestecinin yaptığı 
deneylere örnek olarak gösterilebilir. Ancak Satie’nin deneyci yanı en çok Ve-
xations (Fransızca vexer fiili, incitmek, üzmek, sıkmak anlamına gelir) adlı ese-

11 Schola Cantorum, Charles Bordes, Alexandre Guilmant ve Vincent d’Indy tara-
fından 1894 yılında Paris Konservatuvarı’na alternatif olarak kurulmuş bir okuldur. 
On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Paris Konservatuvarı’nın müfredatında yoğun 
bir şekilde opera müziği üzerine odaklanılmış, çalgı müziği ise geri planda bırakıl-
mıştır. Bu dönemde Vincent d’Indy ve César Franck gibi enstrüman müziği yazan 
besteciler de Paris müzik çevrelerinde daha az ilgi görmüştür. Bu yüzden çoğunlukla 
çalgı müziğine odaklanılan Schola Cantorum’da Gregoryen ezgileri ve on altıncı ve 
on yedinci yüzyıl müziklerine yoğunlaşılmıştır. Satie 1905 yılında, 39 yaşındayken bu 
okula kaydolmuştur.
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riyle ortaya çıkar. Minimalist unsurların çok net bir şekilde görülebildiği eser, 
bir motifin 840 kez ardı ardına tekrarlanmasına dayanan ve 18 saat 40 dakika 
süren bir maratondur.12 Robert Orledge’a göre (1998) bu kısa tekrarlı uzun 
eser, icracılar ve dinleyiciler üzerinde sıkıcılığı, hatta halüsinasyon etkisini in-
celeyen ilk eserdir (s. 386). Satie sıkıcılığı derin ve gizemli bulmuş, dinleyici-
lerin sıkıcılığa karşı savunmasız olduklarını, hatta onu kutsal saydıklarını dahi 
ifade etmiştir (Nyman, 1973, s. 1229). Her ne kadar dinleyicinin Satie ile aynı 
fikirde olup olmadığını bilmesek de onun sıkıcılığa yaklaşımı ve ilgisi estetik 
duruşunun ilginç bir boyutunu oluşturmaktadır.
 
Bestecinin deneyci yanını ortaya koyduğu bir başka önemli örnek ise 1917-1920 
yılları arasında bestelediği Musique d’ameublement’dır (Mobilya -arka plan- 
müziği). Max Jacob’un Ruffian toujours, truand jamais (Daima Hödük, Asla 
Harami) adlı komedisinin perde aralarında seslendirilmek üzere tasarladığı 
bu eserde Satie salonun farklı köşelerine 1 piyanist, 3 klarnetçi ve 1 trombon-
cu yerleştirmiş, müzisyenlerin popüler ezgilere ait kısa kesitleri durmaksızın 
tekrar etmesiyle tınısal bir fon meydana getirmeyi amaçlamıştır. Ancak müzi-
ğin dinlenmesinin değil, sadece fonda var olmasının planlandığı bu deneysel 
çalışma seyircilerin dikkatlerini müziğe vermeleri sebebiyle arzu edilen sonu-
ca ulaşamamıştır. Satie’nin musique du tous les jours kavramını daha ileri bir 
boyuta taşıdığı Musique d’ameublement buna rağmen film müzikleri gibi salt 
dinlenmeyen, ancak farkında olunan müzikler için bir ön adım niteliği taşı-
maktadır.

Satie’nin piyano müziğindeki esin kaynakları incelendiğinde bestecinin ilgi 
alanları kadar büyük bir çeşitliliğin var olduğu görülmektedir. Eserlerinde Paris 
eğlencelerindeki popüler müzikler, tarih, edebiyat, resim, kaligrafi, din, Gotik 
ve Barok stiller gibi birbirinden çok farklı konu ve alanların yansımaları bulun-
maktadır. İlgi alanları ve yaşam şekli yaşamının bazı dönemlerinde radikal bir 
şekilde değişim gösteren besteci, zaman zaman önceden yöneldiği kaynaklara 
da yeniden dönmüştür. Bununla birlikte besteciye esin veren bazı kaynaklar 
eserlerinde daha fazla öne çıkar. Bunların arasında Orta Çağlar ve Barok stil, 
Antik Yunan ve elbette Fransız popüler müzikleri sayılabilir.

Satie’nin ilk dönem eserlerinin bir kısmında görülen Orta Çağlar’ın etkilerinin 
temelleri çocukluğuna kadar dayanmaktadır. İlk müzik eğitimini aldığı Honfle-
ur’daki St. Catherine Léonard kilisesinin orgcusu Gustave Vinot, ona piyano ve 
solfejin yanı sıra Gregoryen şarkılarını da öğretmiştir. Böylelikle Satie ders al-
maya gittiği bu kilisede tüm sanat yaşamında etkileri olacak olan Gotik atmos-
fere ve Gregoryen modlarının seslerine maruz kalmıştır. Konservatuvar yılla-
rında tembel bir öğrenci olan ve piyano çalışmak yerine sık sık Notre Dame 
Katedrali’ni ziyaret eden Satie aynı zamanda milli kütüphanede Viollet-le-
Duc’un13 mimari kitaplarını okumuş, Orta Çağlar, Gotik Sanat ve Antik Yunan 

12 John Cage 9 Eylül 1963 tarihinde Pocket Theatre’da Vexation’ın 18 saat 40 dakika 
süren bir icrasının gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Eser yirmişer dakikalık 56 dilime 
bölünmüş ve her bir dilim 1 dakika 20 saniye süren 15 çalış içermiştir. Öte yandan 
Vexation’ın 12 ila 24 saat arasında süren başka icra denemeleri de bulunmaktadır 
(Orledge, 1998, s. 386). 
13 Viollet-le-Duc (1814-1879), 1830-1900 yılları arasında altın çağını yaşayan Neogo-
tik mimarinin Fransa’daki temsilcilerindendir. Orta Çağ Fransız binalarına yaptığı 
restorasyonlar ile tanınmaktadır. Viollet-le-Duc’un rasyonel mimari tasarım teorileri 
Romantik dönemin dini uyanışı ile yirminci yüzyıl işlevselciliği arasında bir köprü 
olmuştur. 
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ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Burada yaptığı araştırmaların izlerini eserlerin 
başlıklarından paralel oktavlarda çalınan plainchant’a14 kadar görmek müm-
kündür. Gregoryen benzeri ezgiler kullandığı 1886 tarihli eseri 4 Ogives’de Sa-
tie, kilise orgunun tınılarını çağrıştıran sonoriteler arayışında bulunur. İlk ciddi 
sanatsal kaygılarını yansıtan bu eser onun Gotik mimariye ve Orta Çağlar’ın 
sanatına olan ilgisinin tipik örneklerindendir. Satie, muhtemelen öğretmeni 
Vinot’dan Gregoryen ezgilerini nasıl armonize edeceğinin ipuçlarını öğrenmiş 
ve bunları 4 Ogives’de uygulamıştır.15

Satie’nin eselerine yansıyan Orta Çağlar etkileri 1891-1895 yılları arasında 
Sar Joséphin Péladan’ın rehberliğinde faaliyet gösteren Gül ve Haç tarikatı-
nın resmi bestecisi olduğu süre içerisinde de görülür. Daha önce Sarabandes, 
Gymnopediés ve Gnossiennes gibi çok farklı bir estetiğe sahip eserler besteleyen 
Satie’nin Orta Çağlar’ın sanatına olan büyük merakı, bu dönemde gizemci-
lik ve büyücülük gibi ezoterik öğretilerle birlikte tekrar ortaya çıkmaktadır. Bu 
ezoterik öğretilerin yanı sıra Rollo H. Myers (1968), Satie’nin Gül ve Haç dö-
neminde fanatik boyutta dindar bir zihniyette olduğunu belirtir (s. 72). Beste-
cinin Péladan ile yollarını ayırdıktan sonra kendi kilisesini kurması Myers’ın id-
dialarını doğrular niteliktedir.16 Bu dönemdeki esin kaynaklarına aynı zamanda 
Péladan’ın kitap ve oyunlarını ekleyen bestecinin göze çarpan eserleri arasında 
Le Fils des Étoiles (Yıldızların Oğlu) ve Trois Sonneries de la Rose+Croix (Gül ve 
Haç’ın Üç Çan Sesi) bulunmaktadır. Myers (1945), “The Strange Case of Erik 
Satie” (Erik Satie’nin Tuhaf Durumu) adlı makalesinde Satie’nin bu dönem-
deki eserlerini dekoratif ve statik olarak tanımlarken aynı zamanda tekrarların 
ve -plain chant’lardan alınmış olmasa da en azından onları çağrıştıran- armo-
nilerin kullanımıyla bu eserlerin bazı hipnotik nitelikteki efektlere dayandığını 
belirtmektedir (s. 202). 1890’lar itibariyle eserlerinde aynı zamanda mantıksal 
ve matematiksel sistemlerle meşgul olan Satie numaraların ve hesapların gi-
zemli birlikteliklerini araştırmış, Trois sonneries de la Rose+Croix başta olmak 
üzere daha sonra kaleme alacağı pek çok eserde altın oranı kullanmıştır. Bes-
teci mistik yaklaşımının son iki örneği olan Danses gothiques (Gotik Danslar) 
ve Prélude de La Porte héroïque du ciel (Göğün Kahraman Kapısı için Prelüd) ile 
artık Orta Çağlar’ın etkilerinden uzaklaşmaya başlamıştır. 

Satie’nin Antik müziklere ilgisi 39 yaşında girdiği Schola Cantorum’daki eği-
timiyle Barok döneme yönelir. Teorik ve armonik altyapısının yetersiz olduğu 
inancı üzerine ileri bir yaşta gittiği bu okulda geçmiş dönem biçim ve stillerine 
yönelik zorlu bir eğitim almıştır. Burada aldığı kontrpuan eğitimi bestecinin 
müzik yazımında dramatik bir şekilde öne çıkarken yaratıcılığında keskin bir 

14 Latince cantus planus olarak anılan plainchant, Orta Çağlar’da Katolik Kilisesi’ndeki 
ayinlerde söylenen vokal ilahilerdir. Teksesli ve genelde serbest ritimli eşliksiz bir 
ezgiden oluşurlar. 
15 Gusta ve Vinot, L’ÉcoleNiedermeyer’de (Niedermeyer Okulu) eğitim almıştır. 
Gregoryen’in ezgisel bir sistem olduğunu bilen Niedermeyer bu ezgilere akorsal eşlik 
yazmanın mümkün olduğunu düşünerek 1857 yılında Traitéthéorique et pratique de 
l’accompagnement du plain-chant (Plain-chant Eşliğinin Teorik ve Pratik İncelemesi) 
adlı temel bir teori kitabı yazmıştır. Daha sonra tüm ezgileri armonize etmeye karar 
veren Niedermeyer kendi ezgisel kanunlarının doğal gelişimini takip ettiğini düşün-
düğü Gregoryen ezgilerini her notaya bir akor gelecek şekilde armonize etmiştir (Wil-
heim, 1983, s. 231).
16 Satie 1893 yılında Eglise Metropolitaine d’Art de Jesus Conducteur adlı kendi mez-
hebini kurmuş ve kendini -Tanrı ile ortak anlamına gelen- Parcier ve koro şefi olarak 
atamıştır.
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dönüşüme sebep olmuş ve yepyeni bir estetik oluşuma yol açmıştır. Çünkü Sa-
tie, koral ve füg gibi geleneksel türlere Schola Cantorum’a girmeden önce eser-
lerinde hiçbir şekilde yer vermemiştir. Barok tarzla ilgili çalışmalarını yansıtan 
eserlerinin başında Passacaille, Prélude en tapisserie (Halı Biçiminde Prelüd) ve 
çoğunlukla füg ve korallerden oluşan Aperçus désagréables (Nahoş Anlık Bakış-
lar) ile En habit de cheval (At Binicisi Giysisi İçinde) başlıklı piyano düetleri yer 
almaktadır.

Satie’nin eserlerine esin veren alanlardan bir başkası Antik Yunan’dır. Erken dö-
nem piyano setlerinden Gymnopediés, Gnossiennes ve Platon’un Diyaloglar’ın-
dan oluşan son başyapıtı Socrate, Satie’nin Antik Yunan’a olan ilgisini göste-
ren eserlerdir. Gnossiennes ve Gymnopediés’de Antik Yunan’ı anıştıran başlıklar 
kullanılmışsa da eserlerin müzikal açıdan Antik Yunan’la herhangi bir bağı 
yoktur. Satie’nin Gymnopédie kelimesini Antik Yunan’da dinsel bayramlarda 
genç ve yakışıklı çıplak delikanlıların yaptığı bir dans olan Gymnopædia’dan17 
türettiği düşünülmektedir. Her ne kadar Satie’nin kendisi Gustave Flaubert’in 
Salammbô adlı yapıtından esinlendiğini ifade etmişse de eserin başlığını bu-
radan aldığına dair net bir şey belirtmemiştir (Höjer, 1996). Aslına bakılır-
sa gerçek bir romantik trajedi olan Salammbô ile Gymnopediés arasında bir 
bağ bulmak oldukça güçtür. Gymnopediés için bir başka esin kaynağının da 
yakın arkadaşı olan İspanyol sembolist şair Contamine de Latour’un çağdaş 
şiiri Les Antique olduğu düşünülmektedir. Ağustos 1888’de bestecinin baba-
sı Alfred Satie’nin yayınevi La musique des familles’den yayınlanan birinci 
Gymnopediés’in ilk baskısında Latour’un Les Antique şiirinden bir dörtlüğe 
yer verilmiştir. Latour’un bu dörtlüğünde “gymnopédie” kelimesi geçse de 
Satie’nin mi Latour’dan, yoksa Latour’un mu Satie’den bu kelimeyi ödünç al-
dığı tam olarak bilinmemektedir: 

Oblique et coupant l’ombre un torrent   Eğimli ve karanlığı kesen  
éclatant      parlak sel

Ruisselait en flots d’or sur la dalle polie  Cilalı döşemeye 
      altın dalgalarla 
      dere gibi akıyordu

Où les atomes d’ambre au feu se miroitant  Orada ateş kehribarı  
      atomları yansımaktayken

Mêlaient leur sarabande à la gymnopédie  Sarabandlarını   
      gymnopédie’lere 
      karıştırıyordu18

Bununla birlikte Contamine de Latour’un Satie’nin estetik dünyasına önemli 
bir ölçüde etkisi olduğu bilinmektedir. Satie Gymnopediés ile aynı dönemde 
Latour’un şiirleri üzerine Elégie, Trois Mélodies ve Chanson adlı şarkılarını bes-
telemiştir. Onu Joséphin Péladan’ın19 ezoterik öğretileriyle tanıştıran ve Orta 
Çağlar’ın mistisizmi ile buluşturanın da Latour olduğu sanılmaktadır. 

17 Bazı araştırmacılar Gymnopædia’nın Antik Sparta’da her yaştan erkeğin çıplak de-
ğil, silahsız olarak dans ettiği kutlamalara verilen isim olduğu görüşündedir.
18 Çeviri Prof. Metin Ülkü’ye aittir. 
19 Joséphin Péladan, Gül ve Haç tarikatının kendi kendini tayin eden lideri veya 
diğer adıyla Sar’ıdır. Le Vice Suprême (En Büyük Kötülük) ve l’Androgne (Erdişi) adlı 
kitapların yazarıdır. Satie kitaplarını okuduğu Péladan ile 1890 yılında tanışmıştır.
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Satie’nin Antik Yunan’ı anıştıran bir diğer eseri de Gnossiennes’dir. Yunancada 
“bilgi” anlamındaki Gnosis kökünden gelen eserin başlığı Antik Mısır ezote-
rizminin ve eski Yunan ezoterizminin yanı sıra Hıristiyan, İbrani ve Doğu gele-
neklerini eklektik bir şekilde sentezleyen, pek çok tarikatın benimsediği mistik 
bir felsefe olan Gnostisizm’i çağrıştırmaktadır. Bu yüzden Satie’nin, Gül ve Haç 
döneminin hemen öncesinde eseri için böyle bir başlığı tercih etmesi şaşırtıcı 
değildir. Öte yandan bestecinin, bu eseri, 1889 Paris Fuarı’nda dinleme fırsa-
tı bulduğu Romanya halk müziği topluluğunun yavaş dokunaklı ezgilerinden 
esinlenerek bestelediği düşünülmektedir (Höjer, 1996). Gnossiennes, Satie’nin 
ilk mizahi yönlendirme ifadelerini kullanması açısından da dikkat çekicidir. An-
cak bu ifadelerin müziğin icrasına yönelik bir katkısı olmadığını da belirtmek 
gerekir.
 
Satie’nin eserlerinde en belirgin izleri bırakan bir başka esin kaynağı da hiç 
şüphesiz popüler müzikler olmuştur. Onun popüler müziklere ilgisinin ortaya 
çıkmasında öğretmeni Gustave Vinot’un etkili olduğu düşünülebilir. Lakin Vi-
not, kilise orgculuğu yapmanın yanı sıra Société philarmonique de Honfleur’de 
(Honfleur Filarmoni Cemiyeti) seslendirilen salon müzikleri de bestelemiştir. 
Bu yüzden Gregoryen ezgilere olan ilgisi gibi popüler müziklere ilgisinin de 
Vinot’dan gelmiş olması mümkündür. Ayrıca La Musique des familles gibi bir 
müzik yayınevi sahibi olmasının yanı sıra amatörce salon müzikleri besteleyen 
babası ve üvey annesi de daha çok gençken Satie’yi salon müzikleri yazma 
konusunda teşvik etmiştir. Bu yüzden bestecinin ilk üç eseri Allegro, Valse-Bal-
let ve Fantasie-Valse tipik salon müzikleri tarzındadır. Ancak Satie daha sonra 
popüler çevrelerde ilgi çekmesi amaçlanan geleneksel burjuva salon müzikleri 
ve dans parçaları bestelemeye sıcak bakmamış, bu türde eserler yazmayı sür-
dürmemiştir. 

Satie bestelemeye başladığı ilk yıllardan itibaren ciddi müzik yazan bir bes-
teci olmayı amaçlamıştır. Buna rağmen yaşamı boyunca müzikhol ve kabare 
müziklerinin büyüsüne kapılmaktan da kendini alamamıştır. Popüler müzik-
lerle olan sıkı bağı gençliğinde geçimini sağlamak için çalıştığı Montmarte 
café’lerinde oluşmaya başlamış ve etkileri tüm yaşamı boyunca sürmüştür. 
Öyle ki, Gül ve Haç tarikatının mensubu olduğu süre zarfında dahi kabare 
piyanistliği yapmaya devam etmiştir. Kabare ortamlarındaki aktif yaşantı-
sı Satie’nin bu türde çok sayıda parça bestelemesine sebep olmuştur. Ünlü 
şair-şarkıcısı Vincent Hyspa’ya eşlik etmeye başladığı 1899 yılından itibaren 
bestelediği popüler şarkılar arasında Un dîner à l’Élysée (Élysée’de Bir Ak-
şam Yemeği), Fransız illüstratör Jules Dépaquit ile hazırladığı bir pandomim 
olan Jack-in-the-box (Jack Kutunun İçinde) ve Latour’un sözleri üzerine bes-
telediği bir minyatür opera olan Geneviève de Brabant (Brabantlı Geneviève) 
bulunur. Yazdığı duygusal ve zevkli valslerle dönemin “Yavaş Dans Krali-
çesi” olarak bilinen Paulette Darty’nin ilgisini çekmiş ve onun için Tend-
rement (Şefkatle), La Diva de l’Empire (İmparatorluğun Divası), Je te veux 
(Seni Seviyorum) gibi sonrasında adını duyuracağı valsler bestelemiştir. 
Bestecinin La Diva de l’empire ve Piccadilly başlıklı parçalarına ise cakewalk20 

20 On dokuzuncu yüzyılda Afrika kökenli Amerikalılar arasında yaygınlaşan bir dans. 
Ragtime’ı andıran müzik eşliğinde, kadınlı erkekli çiftler, kol kola ve sekerek oynar. 
Eski bir geleneğe göre, en karmaşık ve güç dans figürlerini yapabilen köleye, ödül 
olarak pasta verilmektedir. Dansın adını bu gelenekten aldığı sanılmaktadır. Ameri-
kan operet ve müzikli sahne yapıtlarında da rastlanan bu dans, Marche au gateau 
adıyla Fransa’ya geçmiştir. Kimi besteciler bu dans ritminin yapıtlarında kullanmıştır. 
Buna örnek olarak Debusyy’nin 1908’de piyano için yazdığı bir parçadaki Golliwog’s 
Cakewalk gösterilebilir. 
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müziklerinin etkileri net bir şekilde yansımıştır. “Satie’nin senkoplu bir cake-
walk yönündeki tercihi, Parislilerin 1900 ve 1904 yılları arası Paris’te yer alan 
cakewalk performansları ve yarışmalarının bolluğuna gösterdikleri ilgiyi ifade 
etmektedir.”21 (Perloff, 1991, s. 75) 

Bir yandan geçimini sağlamak için popüler parçalar besteleyen Satie, diğer 
yandan da ciddi eserler yazmaya devam etmiştir. Bir sanat müziği bestecisi 
olarak onun popüler müzik çevrelerindeki deneyimlerinden etkilenmemesi ne-
redeyse imkansızdır. Bestecinin popüler müzik etkilerinin görüldüğü ilk ciddi 
eseri 1903 yılında tamamladığı Trois Morceaux en forme de poire’dır (Armut Bi-
çiminde Üç Parça). Satie’nin yaratıclığında yeni bir evreyi işaret eden ve mizahi 
özelliklerini ön plana çıkardığı bu eser, “Armut Biçiminde” başlığıyla o güne 
dek eserlerinin biçimsel yapısına getirilen eleştirilere karşılık vermek arzusu-
nun bir ürünüdür. Özellikle de Debussy’nin bestecinin kendi form anlayışını 
geliştirmesi yönündeki tavsiyesine müthiş bir mizahi yanıttır. Satie eserinde 
bazı kabare şarkıları da dahil olmak üzere 1890’dan itibaren yazdığı müzikal 
materyallerden faydalanmıştır. 1911’de kabare piyanistliğini bıraktıktan sonra 
bestelediği mizahi piyano setlerinde de popüler müziklerin izleri net bir şekil-
de görülecektir. 1908 yılında işbirliğini bitirdiği Hyspa’nın parodilerinde kullan-
dığı tarzdaki mizahi müzikal alıntıları daha sonra besteleyeceği piyano süitle-
rinde kullanacaktır. Örneğin 1913 tarihli Description Automatiques’in (Otomatik 
Tasvirler) ilk parçası Sur un Vaisseau’da (Gemide) ünlü popüler şarkı Maman, 
les petits bateaux (Anne, Küçük Gemiler) hissedilirken, eserin ikinci parçası Sur 
la Lanterne’de (Bir sokak Lambasının Üstünde) de Satie dönemin bir başka 
popüler salon şarkısını kullanmıştır. Satie kabare stilini 1920 tarihli beş bölüm-
lü bir dans süiti olan La belle excentrique’de (Eksantrik Güzel) de yansıtmıştır.

Satie’nin müziğinde doğrudan etkileri bulunan çok fazla besteci görülmez. An-
cak César Franck stilinde armonik yapılar denediği Douze petits chorales (On İki 
Küçük Koral) veya belirli yerlerinde Debussy ve Fauré stillerini araştırdığı Nou-
velles pièces froides (Yeni Soğuk Parçalar) gibi eserleri bulunmaktadır. Bununla 
beraber Emmanuel Chabrier ile Satie’nin eserleri arasında bazı paralelliklerin 
olduğu aşikârdır. Satie’nin Chabrier’in Le roi malgré lui (Zoraki Kral) operasının 
bir temsiline gittiği ve bestecinin müziğindeki cesaretinden dolayı büyük bir 
coşkuya kapıldığı bilinmektedir (Templier, 1980, s. 11). Chabrier’e büyük saygı 
duyan Satie eserlerinden birini ona ulaştırmaya çalışmış ancak besteciden bir 
cevap alamamıştır. Operayı dinledikten dört ay sonra bestelediği Sarabandes’da 
tıpkı Le roi malgré lui’de olduğu gibi 9’lu akorları ardışık bir şekilde kullanır. Bu, 
o dönem için oldukça yeni bir uygulamadır. Ancak daha ilginç olan Satie’nin 
1886’da, yani operayı izlemeden bir sene önce Trois Mélodies (Üç Ezgi) adlı şar-
kı albümünün üçüncü parçası Sylvie’de, hazırlanmadan getirilen 9’lu ve 13’lü 
akorlara yer vermiş olmasıdır. Satie’nin Chabrier’e olan ilgisinin ve saygısının 
ardında belki de her ikisinin de bu ortak armonik dili kullanması yatmaktadır. 

Satie’nin 1912-1915 tarihleri arasında kaleme aldığı mizahi unsurlar içeren pi-
yano setleri onun en özgün ve karakteristik yapıtlarındandır. Parçalarının baş-
lıklarında ve açıklamalarında kullanılan tuhaf ve komik ifade geleneğini sürdür-

21 [Satie’s choice of a syncopated cakewalk expresses the Parisian enthusiasm for the 
abundance of cakewalk performances and contests taking place in Paris between 1900 
and 1904.]
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düğü bu eserler Fransız canlılığının ruhuna ve ince ironisine güzel birer örnek 
teşkil ederler. Schola Cantorum’daki eğitiminin kendisine kattığı akademik 
katılıktan giderek uzaklaşmaya başlayan besteci bu piyano setlerinde pastiş, 
alıntı, alay ve parodi gibi çeşitli unsurlara başvurmuştur. Her ne kadar bu setler 
için tam olarak bir esinlenmeden bahsedemesek de, Satie zaman zaman baş-
ka bestecilerin bilinen ezgilerine müzikal kaynak olarak başvurur. Örneğin Cro-
quis et agaceries d’un gros bonhomme en bois başlıklı eserinin birincisi parçasın-
da Mozart’ın 11 numaralı La Majör Piyano Sonatı’nın (K. 331) üçüncü bölümü 
“Rondo alla Turca”nın (Türk Marşı) bir pastişini yaparken, üçüncü parçasın-
da da Bizet, Chabrier ve Ravel’in kullandığı İspanyol ritimlerini alaya almıştır. 
Büyük bestecilerin bilinen ezgilerine parodi yaptığı Embryons desséchés (Ku-
rutulmuş Embriyonlar) başlıklı eserinde ise Chopin’in Ölüm Marşı olan ikinci 
sonatının  ikinci bölümünden alıntı yapar. Mizahi parçalarında kullandığı bazı 
alıntıların kökleri aynı zamanda Satie’nin çocukluğuna kadar uzanır. 1870’lerin 
sonu ve 1880’lerin başında Paris’teki ünlü operetleri izleme şansı bulan Satie, 
Edmond Audran’ın La mascotte ve Robert Planquette’in Rip gibi unutulmaya 
yüz tutmuş operetlerinin bazı temalarını 1913 tarihli mizahi piyano parçala-
rında yinelemiştir (Orledge, 1992a, s. 272). Mizahi döneminin ürünü olan bir 
başka eseri Sports et divertissements (Spor ve Eğlence Etkinlikleri) ise müzik, 
söz ve çizimlerden oluşan müzikal skeçlerdir. Müzik ve metinlerini Satie’nin, 
çizimlerini ise illüstratör Charles Martin’in yaptığı bu bütünleşik eser, Darius 
Milhaud tarafından Fransız okulunun en karakteristik eserlerinden kabul edilir 
(Templier, 1980, s. 85). Daha önce Marcel Duchamp ve Picabia gibi ressam-
ların eserlerinde metinlere yer verdikleri görülmüştür. Wagner de Gesamtkuns-
twerk (Bütüncül sanat eseri) kavramıyla müzik, görsel sanatlar, şiir ve dansı 
bir araya getiren yapıtlar ortaya çıkarmıştır. Ancak Sports et divertissements şiir, 
müzik ve resmin tek bir eserde buluşturulmasıyla bir ilk olma özelliği taşır ve 
aynı zamanda Wagner’in “yüksek” sanatının aksine ironik mizah ve gündelik 
yaşamın ele alınmasıyla çok farklı bir estetiğe sahiptir. 

Daha ilk eserlerinden itibaren farklı bir estetiğin temsilcisi olduğunu ortaya 
koyan Satie’nin eksantrik karakteri, zamanın ötesinde olan fikir dünyası ve 
yaşadığı dönemde sanatta ortaya çıkan gelişmeler onun müzikal estetiğinin 
şekillenmesinde önemli birer rol oynamıştır. Karakteri müziğindeki mizahi ve 
alaycı unsurları ortaya çıkarırken, sanatsal duruşu ise mevcut akımları takip 
etmeyip yeni yollar aramasına sebep olmuştur. Alman Romantizmine karşı ge-
liştirdiği karşı refleks estetiğindeki en belirleyici etkilerden biri olurken, Satie 
Fransa’ya özgü bir müzik arayışıyla sadelik ve özlülüğü müziğinin rotası olarak 
belirlemiştir. Belirli bir bestecinin veya dönemin stilini sürdürmekten kaçınmış 
ve müziğini her zaman için yeni bir deyişle sunmaya gayret göstermiştir. Antik 
form ve stilleri ele aldığında dahi bunu kendine has şekilde yapmıştır. Orta 
Çağlar ve Antik Yunan üzerine yapmış olduğu araştırmalar, ezoterik ve ruhani 
eğilimleri, Schola Cantorum’daki eğitimi, Fransız popüler müzikleriyle bağları 
mizahi yaklaşımlarıyla birlikte Satie’nin müziğinde büyük bir stilistik çeşitliliğin 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Öte yandan bu stilistik çeşitlilik ve zenginlik 
besteciliğinde doğrusal bir ilerlemenin oluşmamasına da yol açmıştır. Sanatta 
taklitten her zaman kaçınmış olan Satie eleştiri oklarını üstüne çekmek pa-
hasına yeni şeyler denemekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Hiçbir mevcut 
akımı yakalama hevesinde olmadığı gibi kendi de bir akım yaratmaktan kaçı-
nan Satie, arkasından gelenlere takip edilebilecekleri hiçbir iz bırakmamış; bu 
nedenle Batı müzik tarihinde sadece bir öncü olarak konumlandırılmıştır. 
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