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UHMAD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem 
tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” yönünde 
rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir yazar(lar) der-
gimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak kazanan “Etik 
Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak editörlüğe gönderilmesi 
ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik kurul raporu olan ve sisteme 
bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her 
türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve 
manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına 
alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu peşinen kabul etmiştir. 

2. Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) dergi 
sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi kendilerine 
verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin web sayfasında 
www. uhmadergisi.com adresinden edinilebilir. 

3. Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının son 
günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine yüklenir. 
Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  “makale” ve 
dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz 
olarak ulaşmaktadır. 

4. Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 
Belge No: 12880) kalite belgeleriyle ve (2015/04090) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. 
Yayınlanmış olan makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına 
eserleri hakkında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 

5. Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-8223 / Online: 2149-2476  
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6. Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kay-
nakçada ise YILMAZ, M., (2015). Tahtacı  Alevi Kültürel Belleğin Aktarımında Müziğin Rolü, 
UHMAD Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde 
gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınla-
nan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında 
mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin 
kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 
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7. Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki 
yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8. Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve makaleler 
derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale 
formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10. Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir dergide 
yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm sisteme 
yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi du-
rumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşabilecek olumsuzluk 
karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına 
göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  ACED JOURNAL

1.  Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two 
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field 
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal in 
this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be published in our 
journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in written and 
uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility of their articles, 
having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the editors in  written and 
were not uploaded to the system. None of the committes and the authorities in our journal are 
responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The committes and the authorities in our 
journal do not have any legal obligations. Author(s) have accepted this situation beforehand. 

2.  Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians in 
journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t given any 
information, system process cannot be changed. Necessary information about our journal can 
be obtained from the website of the journal www. uhmadergisi.com

3. Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are up-
loaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months “April / 
August and December” All readers can download the articles from the journal’s web system 
and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited. Readers can 
download all volumes of our journal for free. 

4.  All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 9001-2008 Doc. 
No: 12879 & ISO 14001-2004 Doc. No: 12880) and trademark patent (2015/04090). Articles 
published provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance regarding 
their articles with quality, trademark, patent and doi information. 

5.  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal can 
be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-8223 / Online: 
2149-2476

6.  Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference 
part YILMAZ, M., (2015). The Role Of The Music In The Transferring Tahtacı / Alevi Cultural 
Memory, UHMAD International Refereed Journal of Music Researches,  Issue:5, Volume:3, 
pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print format of 
the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access date of the 
internet sources and the last accessed full internet link in the references and below the page by 
giving numbers. 
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7.  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of the 
journal should be taken into account by all authors. 

8.  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in our 
journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9.  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to be 
in an article format” and these publications are also included. 

10. All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, not 
evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that author(s) 
conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All material and 
moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our journal acts in line 
with the T.R. Law.
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Değerli Okurlar., 

Dergimizin bu sayısında toplam 5 makaleye yer vermiş bulunmaktayız. Dergimizin de içinde olduğu, 1. 
Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi’ni başarı ile 
tamamladık. Kongrede kabul edilen ve sunulan bildirilerin dergimizde yayınlanması konusunda tüm katı-
lımcılara dergimiz yönetimi her türlü desteği ve katkıyı sağlamıştır. Yılda üç sayı olarak çıkarılan dergimiz, 
yine normal yayın akışına devam etmektedir. Farklı disiplinlerden de dergimize yönelik talepler her geçen 
gün artarak devam etmektedir. Umudumuz en kısa sürede dergimizin AHCI indeks kapsamında taranmasıdır. 
Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi müzik ve sahne sanatları konusunda yapılan araştırma ile uygulama 
çalışmalarına yönelik eserler oldukça önem arz etmektedir. Çünkü her geçen gün farklı alanlardan oluşan 
ve gelen talepler yine farklı disiplinler açısından önemlidir. Yukarıda ifade ettiğimiz ve Mart 2016 tarihinde 
gerçekleştirilen kongrede bu durumu açıkça ortaya çıkmıştır. Çünkü müzik ve sanat dünyasının birçok farklı 
alanının yine birbirinden farklı diğer bilim ile disiplin dalları ile ortak hareket ettiği görülmüştür. Bu nedenle 
müzik ile sanat disiplinlerinin birbiriyle uyumlu ayrıca farklı birçok alandaki bilim dallarıyla ortak multi-
disipliner çalışmalara eşlik ettiği görülen en büyük gerçektir. Dergimizin bir sonraki sayısı Ağustos 2016 
tarihinde yerini alacaktır. Şimdiden tüm okurlarımıza ve takipçilerimize esenlikler, başarılar, güzel ve sağlıklı 
günler diliyoruz. Saygılarımızla…

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda 
oluşan ya da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve 
bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı 
olarak yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri 
kabul etmez. Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalış-

Mustafa ÖNER UZUN 
Baş Editör
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malar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar 
kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek 
her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer 
şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde 
dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve 
mevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması 
aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Distinguished Readers, 

There are a total of 5 papers in this volume of the journal. We have successfully completed the 1st Inter-
national Congress on Current Approaches in Communication, Literature, Music and Art Studies in which our 
journal is involved. The journal administration has provided all kinds of support to the participants regarding 
the publication of the abstracts accepted and presented in the congress in our journal. This triennially published 
journal sustains its publication manner. Demands from different disciplines to our journal are increasing day 
by day. We hope that our journal will be indexed within AHCI index anytime soon. As in many other world 
countries, papers prepared directed to researches and applied studies in the field of music and performing 
arts are highly important. As the demands coming from different disciplines are important. This condition was 
clearly observed in the above-mentioned congress held in March 2016. As it has been seen that many different 
fields of music and art world act commonly with many areas of other scientific disciplines. Therefore, it is 
the biggest fact observed that music and art disciplines are in harmony and accompany the multidisciplinary 
studies in common with many different sciences. The next volume will be published in August 2016. We wish 
all our readers and followers welfare, joy and good luck. Best regards... 

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake 
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged 
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)). 

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. In case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
In this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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AVANT-GARDE BİR ÇAĞDAŞ SOUND-ART ESERİ: ERDEM 
HELVACIOĞLU ve “FREEDOM TO THE BLACK” ÜZERİNE 

İNCELEME(1)

A CONTEMPORARY AVANT-GARDE PRODUCT: A RESEARCH ON 
ERDEM HELVACIOĞLU AND “FREEDOM TO THE BLACK”

Hakan DURAN
TSK, Ankara / Türkiye 

Öz: “Freedom To The Black” günümüz çağdaş elektro-
akustik müzik bestecisi, ses tasarımcısı, gitarist ve prodüktör 
Erdem Helvacıoğlu’nun avant-garde eseri ve çağdaş bir 
sound-art projesidir. Eser, Fluxus Akımı kurucularından 
George Maciunas’ın “Piano Piece” yapıtının, 1970’te Ben 
Vautier tarafından yorumlanmış sergisinden esinlenerek 
oluşturduğu ses kompozisyonudur. Vehbi Koç Vakfınca 
“Sesli Dizi” projesi olarak, 10-26 Şubat 2012 tarihlerinde 
Melih Fereli Küratörlüğünde ARTER’de sergilenmiştir. Ben 
Vautier, Piano Piece eserinin 1970’teki ilk performansında, 
duvar piyanosunun beyaz tuşlarının hepsini çivileyerek kul-
lanılamaz hale getirmiş, böylece çalınması için sadece siyah 
tuşlar kalmıştır. Erdem Helvacıoğlu bu tarihi piyanonun ses 
belleğini, siyah tuşları ve günlük hayatta kullanılan çeşitli 
alet ve gereçleri kullanarak ses kurgusu oluşturmuştur. Bunu 
kaydetmek için 17 farklı mikrofon kullanmıştır. 10:29sn. 
ses kompozisyonu ARTER’de Maciunas’ın piyanosunun 
da bulunduğu odada özel bir ses tasarımıyla sergilenmiştir. 
“Ambisonic B-Format” olarak adlandırılan ses tasarımının 
kurulmasında York Üniversitesi’den Dr. Tony Myatt’la çalı-
şılmıştır. Çalışmada Erdem Helvacıoğlu’nun özgeçmişi ele 
alınmış ve eseri müzik teknolojileri yönüyle araştırılmıştır. 
Sonuç olarak sanatçının çalışmaları; multidisipliner müzikal 
sanatlar bakımından akademik araştırmalara uygun, güncel 
ve özgün niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Erdem Helvacıoğlu, Freedom To The 
Black, Ambisonic B-format, ARTER, George Maciunas, 
Fluxus

Abstract: “Freedom To The Black” is an avant garde 
work and modern sound art project of Erdem Helvacıoğlu 
who is a contemporary electro acoustic music composer, 
sound designer, guitarist and producer. This work of art is 
a sound composition created by taking the inspiration from 
the interpretation of the exhibition, made by Ben Vautier in 
1970, on the work “Piano Piece” by one of the founding 
members of fluxus movement George maciunas. This piece 
of art was exhibited by Vehbi Koç foundation in ARTER 
between February 10-26, 2012 as a talking series project 
with the help of the curator Melih Fereli. In the first ever 
performance of Piano Piece, in 1970, Ben Vautier nailed 
down all the white keys of the wall piano, rendering them 
immovable and left only  the black keys functioning. Erdem 
Helvacıoğlu found sound editing by using this historical 
piano’s vocal memory, black keys and various tools which 
were used in daily life and used 17 different microphones 
to make recording. The sound composition lasting 10.29 
sec. Was exhibited with a special sound design in a room 
including Maciunas’ piano in ARTER. The installation 
of this sound design called “Ambisonic B-Format” was 
made in coordination with Dr.Tony Myatt, sound searching 
center director of the University of York. In this study, the 
autobiography of Erdem Helvacıoğlu has been handled 
and his works have been studied on the basis of musical 
Technologies. Consequently, the works of Erdem Helva-
cıoğlu are suitable for academic researches  in respect to 
multidisciplinary musical art, up to date and original.

Key Words: Erdem Helvacıoğlu, Freedom To The Black, 
Ambisonic B-format, ARTER, George Maciunas, Fluxus
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SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

GİRİŞ

Endüstri Çağı’ndan bu yana ortaya çıkan yeni 
“ses atmosferi” birçok alanda deği-şimle bir-
likte 20. yy. ortalarına doğru (II. Dünya Sa-
vaşı sonrasında) müzik sanatın-da da Avant-
garde Akımını ve Çağdaş Müzik anlayışını 
getirmiştir. “Tüketim toplumun doğuşu, savaş 
sonrası doğan yeni bir kuşağın yoğun bir bi-
çimde toplumsal sahnede yerini alması, ama 
aynı zamanda insan bilimlerindeki ilerlemeler 
ve bunların düşünce ve sanat olayları üstünde-
ki etkileri gibi son derece farklı nedenlerden 
kaynaklanan çok sayıdaki etmenin baskısıy-
la 1960’lı yılların sanat tarihi, güçlü değişim 
hareketlerine sahne olur.” (Thémé Larousse, 
1993:324) 

Yeni ses arayışı içerisine giren besteciler se-
sin doğasını değiştirme ve deneysel çalışma-
lar üzerinde yoğunlaşmaya başla-mışlardır.

Erdem Helvacıoğlu ve Eseri “Freedom To 
The Black” bir sound-art projesidir. Veh-
bi Koç Vakfı tarafından “Sesli Dizi” projesi 
olarak, Erdem Helvacıoğlu’na sipariş edilen 
eser, günümüz Çağdaş Müzik ve Avant-garde 
anlayışının güçlü bir örneği olarak karşımıza 
çıkmaktadır. George Maciunas’ın, 1970 yılın-
da Ben Vautier tarafından yorumlanan “Piano 
Piece” eseri, ilk performansı esnasında Vauti-
er siyah tuşlara dokunmamış ve beyaz tuşla-
rın tamamını çivilemiştir. Bir Fluxus çalışma-
sı olan “Piano Piece” eserinden esinlenen Er-
dem Helvacıoğlu söz konusu piyanonun “ses 

belleğini” kaydetmiştir. Eser Fluxus Akımına 
bir gönderme olarak yorumlanabildiğinden, 
müzik sanatının tarihi ve sosyal bir geçmi-
şine vurgu yapmaktadır. Fakat Fluxus’un da 
ötesin-de Vehbi Koç Vakfı’nın katkılarıyla 
“Sesli Dizi” projesi olarak ARTER’de sergi-
lenmesi, ülkemizde nadir rastlanan bir ses-
mekan tasarımıdır. Ayrıca Maciunas’ın tarihi 
piyanosuyla, sanatçının ses kayıt aşamasında 
ve teknik ekipman özelliklerini kullanmada, 
sıra dışı ve de-neysel yöntemleri uygulaması, 
oldukça özgün ve güncel bir çalışmayı ortaya 
koymaktadır. Sanatçının besteci, ses tasa-rım-
cısı, gitarist ve yapımcı yönlerinde ve kendine 
has yorumuyla tüm çalışmala-rında açıkça bu 
özellikler görülebilmek-tedir.

Dr. Tony Myatt’la birlikte kurulan Ambisonic 
B-Format, dinleyiciyi 360° çepeçevre saran 
özelliğiyle, sergi salonun-da üç boyutlu 16 
adet hoparlör kullanı-larak bir akustik ortam 
tasarlanmıştır.  Çalışma bu yönüyle ülkemiz-
de ilk kez mekân için ses yerleştirmesi şeklin-
de dinleyiciyle buluşturulmuştur.

Sanatçı ve eseri bu özellikleriyle ele alındı-
ğında müzik bilimi içerisinde inter-disipliner 
bilimlerle çok yönlü incelene-bilmektedir. 

Amaç: Bu araştırmanın amacı; Freedom 
To The Black Eserinden hareketle; günü-
müz Avant-garde sanatçılarından Erdem 
Helvacıoğlu’nun eserlerinin ülkemizde her 
türlü akademik çalışmalara konu edilmesi-
nin önemini vurgulamaktır. Çün-kü; sanatçı-
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nın uluslararası alanda yapmış olduğu birçok 
çağdaş elektro-akustik müzik çalışmaları ve 
aldığı ödüller, O’nu dünyada en çok tanınan 
Çağdaş Türk Bestecilerinden birisi haline ge-
tirmiştir. New-York’ta çalışmalarını sürdüren 
Erdem Helvacıoğlu’nun eserleri; multi-disip-
liner müzikal sanatlar bakımından akademik 
araştırmalara uygun nitelikte olup, güncel ve 
özgün bir yapıdadır. Sanatçının eserleri üze-
rine yapılabilecek interdisipliner çalışmalar, 
müzik teknoloji-leri alanında literatüre katkı 
sağlayacak, bu alanda çalışmaları olan birçok 
besteci, sanatçı ve akademisyene yön verebi-
lecek çalışmalar olarak değerlendirilmekte-
dir. Eserin diğer bir özelliği bir sound-art şek-
linde  ‘Sesli Dizi’ projesi olmasıdır. Ülkemiz-
de az rastlanan bir mekan-ses yerleştirmesi 
örneğidir. Bu açıdan özgün bir çalışma olup, 
ülkemizde diğer sanat galerileri, müzeler ve 
sanatsal faaliyetler için örnek teşkil edeceği 
değerlendiril-diğinden, akademik araştırma-
lara konu edilerek, katkı sağlaması amaçlan-
mıştır.

Kapsam: Bu çalışmada Erdem 
Helvacıoğlu’nun “Freedom To The Black” 
adlı eserinin nitelendirildiği müzi-kal kav-
ramlar ile tarihi, sosyal ve kültürel boyutu 
sınırlandırılarak ele alınacaktır. Ayrıca Beste-
cinin hayatı bibliyografi yönüyle ele alınacak 
ve Freedom To The Black eserinin akustik ve 
müzik teknolo-jileri yönüyle teknik analizi 
yapılacaktır.  

Yöntem: Araştırmaya durum tespiti ve litera-
tür taraması ile başlanmış, eserin esin kayna-
ğı olan Fluxus Akımı ve Maciunas’ın “Piano 
Piece” adlı eseri tarihsel araştırma yöntemi 
kullanılarak ele alınmıştır. Avant-garde ve 
çağdaş müzik anlayışı ile ilgili kavramlar alan 
yazın tarama modeli ile araştırılmıştır. Erdem 
Helvacıoğlu ve Freedom To The Black adlı 
eseri ile ilgili olarak, tarama modeli kulla-
nılmıştır. Ses kayıt, yöntem ve teknikleri ba-
kımından teknik analiz yapıl-mış, bir takım 
bulgulara ulaşılmıştır.  

Araştırma Problemi: Araştırmanın ana 
problemi; Erdem Helvacıoğlu’nun “Freedom 
To The Black” adlı eseri multidisipliner mü-
zikal sanatlar kapsam-ında incelendiğinde 
ortaya çıkan belirgin özellikleri nelerdir? Bu 
ana problem cümlesinden yola çıkılarak diğer 
alt problemler şu şekilde sıralanabilir;

1. Freedom To The Black Eseri avant-garde 
ve çağdaş bir müzik türü olarak ele alına-
bilir mi?

2. Erdem Helvacıoğlu kimdir, eserleri ve 
müzikal özellikleri nelerdir?

3. Eserin bestelenmesi esnasında uygu-lanan 
ses kayıt yöntemleri ve kulla-nılan ekip-
manların özellikleri üzerine yapılan teknik 
analizler nelerdir?

4. Mekan tasarımı içerisinde Ambisonic 
B-Format yönteminin özellikleri nelerdir?
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1. MÜZİK SANATINDA AVANT-GARDE 
ve ÇAĞDAŞ MÜZİK KAVRAMLARI

Kavram olarak Avangart (Fransızca: avant-
garde), Fransızca askeri bir terim olan öncü 
birlik sözcüğünden gelir. Gerek Fransızca’da 
gerek diğer dillerde kültür, sanat ve politika 
ile bağlantılı olarak, yenilikçi veya deneysel 
işler veya kişiler anlamına gelir. Avangart sa-
nat, kültür, gerçeklik tanımları içindeki kabul 
edilmiş normları sarsıp sınırlarını değiştirme-
yi amaç edinir. Bu normlar sosyal reformdan 
estetik deneyimlerin değişimine kadar çe-
şitlilik gösterebilir.1 Benzer bir yakla-şımla 
Boran (1972) “hiç yapılmamış olanı yapmak/
yapabilmek” düşüncesi tüm sanat alanlarında 
kendini göstermeye başladı… Bu dönemde, 
deneysel sanatın hemen her türlüsü uygu-
lanmış, deneyselliğin sınırları zorlanmıştı. 
Çağın ötesinde olma fikri “hiç denenmemişi 
denemek” düşüncesiyle bir-leşmiş ve avant-
garde Akımı başlatmıştı.2 Şeklinde ifade et-
mektedir. Bu tanımla-malarda avant-garde 
akımı için sanatta öncü olma ve deneysel sa-
nat anlayışı ifadeleri ön plana çıkmaktadır.

Avant-garde Akımı içerisinde yer alan deney-
sel sanat “Deneysel Müzik” olarak ele alına-
cak olursa;  “II. Dünya Savaşı’nın sonunda, 
deneysel müziğin iki ana dalı olan somut ve 
elektronik müzik akımları hemen hemen eş 

1  https://www.seslisozluk.net/avant-garde-nedir-ne- 
demek/   (22.01.2016)

2 İlkeboran.blogspot.com.tr/2010/06/639 
(28.03.2015)

zamanlı olarak ortaya çıkar… Somut müzik, 
radyofonik stüdyo-larda, ses mühendisle-
rinin işbirliğiyle sür-dürülen çalışmalardan 
kaynaklanarak gelişmiştir. Elektronik müzik, 
doğada var olan seslerin veya geleneksel çal-
gıların çıkardığı seslerin taklidi olmayan ses-
lerin geniş bir gamını üreten araç olarak ka-
bul edilmiştir. (Thémé Larousse, 1993:408) 
şeklinde bulgulara ulaşmak mümkündür.

II. Dünya Savaşı sonrasında 1945-1970 arası 
25 yılı içeren bu dönemi Boulez, Stockhau-
sen, Berio, Nono, Maderna, Cage, Carter, 
Babitt ile biçimlenen çağdaş müzik hareketi 
Avant-garde adıyla tanın-dı. Avant-garde, gü-
nün onaylanmış ve geçerli sanat anlayışlarını 
yadsıyan deney-ci sanatçıları ve onların ya-
pıtlarını niteler.3 Bu sanatçılar çağın ötesinde 
olma ve hiç denenmemiş olanı ele alma gibi 
öncü bir rol üstlenmiş, bilinen sanat biçim-
lerinin yerine deneysel çalışmalarla eserler 
üret-mişlerdir. 

Söz konusu sanatçılar, deneysel müzik çalış-
malarıyla somut müzik örneklerini vermişler-
dir. Buna bağlı olarak, “Somut müzisyenler 
için ses veren nesne her şeyden evvel yeni bir 
yapılanmaya uğrar. Elde edilecek olan mü-
zik, seçilen mal-zeme ile doğrudan doğruya 
ilişkilidir, dolayısıyla da bütün sonuçlarının 
önceden kestirilmesine olanak olmayan bir 
ses çalışmasıdır: tarak, mandal, tahta parçası, 

3 http://kisi.deu.edu.tr/oguz.serin/ijtase_vol2_1_5.
pdf
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tencere, tava, metal çubuk gibi nesneler mü-
zikal araştırmaların çok çeşitli malze-mesini 
oluşturur.” (Thémé Larousse, 1993 :408)

Çağdaş Müzik ise şu şekilde ifade edilmiştir: 
“Romantik Dönemin sonundan günümüze 
kadar gelişen uluslararası sanat müziği dö-
nemi ve bu dönem içinde gelişen akım ve 
tekniklerdir.”4 Mimaroğlu (1926-2012) Çağ-
daş Müziği: “Yaratılış alanında yirminci yüz-
yıl, müzik sanatında hızlı ilerleyişlerin, yeni 
yolların, yeni yöntemlerin çağıdır… Çağımı-
zın besteci-lerinin getirdiği yenilikler, önceki 
bütün yüzyılların getirdiklerinin toplamından 
daha çoktur.” Şeklinde tanımlar. (Mimaroğlu, 
1995:119-120 (Yöre, 2011 Naklen)).

Bu ifadelere dayanarak Avant-garde Akımı 
Çağdaş Müziğin içerisinde değer-lendirip, 
Çağdaş Müziği yenilik ve farklı anlayış tarzı 
olarak tanımlayabiliriz.

2. ÇAĞDAŞ ELEKTRO-AKUSTİK MÜ-
ZİK BESTECİSİ: ERDEM HELVACI-
OĞLU

Erdem Helvacıoğlu Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Endüstri Mühendisliği, ardından İstanbul 
Teknik Üniversitesi MİAM5 ses mühendisli-
ği; tonmaysterlik ve kompozisyon dallarında 
master ve doktora bölümlerinden mezundur. 

4 http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/seyit_yore_
cagdas_ muzik_ bestecilik_ana_akimlari.pdf  
(22.01.2016)

5 MİAM: İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri 
Araştırmalar Merkezi. 

2000 yılından bu yana besteci, ses tasarım-
cısı, gitarist ve yapımcı olarak gerçekleştir-
diği çeşitli çalışmalarla, uluslararası alanda 
aldığı başarı ödülleriyle dünyada en çok ta-
nınan ülkemiz Çağdaş Elektro-akustik Müzik 
bestecilerindendir. Bugüne kadar ABD’den 
Avrupa’ya, Arjantin’den Yeni Zelanda’ya, 
Kanada’dan Kore’ye kadar dünyanın en 
prestijli, elektro-akustik ve çağdaş müzik 
festivallerinden davet alan Helvacıoğlu’nun 
eserleri, BBC, ABC, WDR, SWR, HDR2, 
WNYC, SR P2, Radio France gibi radyolarda 
sıkça yer almaktadır. Elektro-akustik eserleri 
ile Luigi Russolo, MUSICA NOVA ve Insu-
lae Electronicae gibi elektro-akustik müzik 
yarışmalarından ödüller kazanmış-tır.

Helvacıoğlu’nun uluslararası alandaki ilk 
albüm başarısı 2003 yılında ABD.’de Lo-
cust Music firması tarafından “Şehrin Sesi” 
projesi kapsamında yayımlanan İstanbul 
Kapalıçarşı’nın ambiyansının kaydedilerek 
yapıldığı “A Walk Through the Bazaar” adlı 
elektronik müzik albümüdür. Ayrıca 2006 
Dünya Futbol Şampiyonası, 2009 Novelum 
Çağdaş Müzik Festivali, Akdeniz ve Avrupa 
Medeniyetleri Müzesi, İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı, Thyssen-Bornemisza Art Contempo-
rary, Vehbi Koç Vakfı, Arp Sanatı Derneği, 
Borusan Kültür ve Sanat Merkezi, Bang on a 
Can All-Stars için eser siparişleri almış ve ses 
yerleştirmeler-ine 10. Uluslararası İstanbul 
Bienali, Los Angeles Track16, Endonezya 
Soemardja, Köln Museum für Angewandte 
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Kunst, ARTER, Londra Menier Sanat Gale-
risi gibi galeri ve müzelerde yer verilmiştir. 6

Helvacıoğlu’nun New Albion, Sargasso, Sub 
Rosa gibi plak şirketlerinden yayınlanan solo 
ve Per Boysen, Ros Bandt, Şirin Pancaroğ-
lu, Bill Walker, Ulrich Mertin, Bruce Tovsky, 
Stuart Gerber gibi sanatçılarla beraber üretti-
ği duo albümleri, yıllar içinde All About Jazz, 
Textura, Cyclic Defrost, Blogcritics, Guitar 
Player, Audio Video, Culture Catch, Excla-
im! ve Perfect Sound Forever gibi dergiler 
tarafından, “yılın en iyi albümleri” listelerine 
seçilmiştir.

Sanatçının aynı zamanda uluslararası festival-
lerde yer alan Kumun Tadı, Poyraz, Over Dri-
ve, Racines, Cankurtaran İstanbul gibi filmle-
re guitarviol, gitar ve elektronik alt yapılarla 
bestelediği müzik-leri, Mikado’nun Çöpleri, 
Gökkuşağı vb tiyatro oyunlarına syntheiser, 
dış ses kayıtları ve ses tasarımı çalışmaları, 
Cam Adamlar, Kor Human Series gibi dans 
performansları için dış ses kayıtları ve ses ta-
sarımları vardır.

Erdem Helvacıoğlu Çağdaş Müzik Eserini 
şu şekilde ifade etmektedir. “Bir yapıtın eser 
sayılabilmesi için ilk başta kendine özgü bir 
fikri olması lazım. Mesela yapıt sesle alaka-
lı bir şey ise, o sesi biçimlendirme, ses mü-
hendisliğini bilme, kaydetmeyi bilme gibi… 
Mesela fikir olup beceri olmadığında da sanat 
olmaz, fikir ile bir zanaatkârlığın, bir beceri-

6  www.erdemhelvacioğlu.com  (01.04.2015)

nin, bir emeğin bir arada olması gerekir bir 
yapıtın tam olarak sanat eseri sayılması için. 
Çağdaş müzik eseri dersen, bu tanımlar özel-
likle son on sene içerisinde çok değişiyor. Şu 
anda da özellikle Çağdaş Elektronik Müzik 
dediğimiz anda birçok akım içine girebiliyor, 
ama önemli olan bütün bu akımlardan kendi-
ne özgü bir şey yaratabiliyor olmak.”7

3. SOUND-ART ESERİ FREEDOM TO 
THE BLACK

Eser; Fluxus Akımı, kurucularından George 
Maciunas’ın “Piano Piece” adlı yapıtının, 
1970’te Ben Vautier tarafından yorumlanmış 
sergisinden esinlenerek oluşturulmuş bir ses 
kompozisyonudur. Vautier Piano Piece Ese-
rinin 1970 yılındaki ilk performansında, du-
var piyanosunun beyaz tuşlarının hepsi teker 
teker çivileyerek kullanılamaz hale getirmiş, 
böylece çalınması için geriye sadece siyah 
tuşlar kalmıştır. Fakat eserin hem kayıt aşa-
maları, hem de müzikal yapısı ve sunum şekli 
ele alındığında bir Fluxus projesi olmadığı, 
bununla birlikte Fluxus akımına güçlü bir 
gönderme olduğu da yorumlanabilmektedir. 

Vehbi Koç Vakfı tarafından “Sesli Dizi” pro-
jesinin ilk gösterimi olarak, 10-26 Şubat 2012 
tarihleri arasında Melih Fereli8 Küratörlüğün-
de ARTER’de sergilenmiş-tir. İstanbul’da bu-

7  www.erdemhelvacioğlu.com (01.04.2015) Boğaziçi 
’nde “Çağdaş Sanat” Röportaj Dizisi, 2010.

8 Melih FERELİ: VKV. Kültür Sanat Danışmanı, ARTER 
Yürütme Kurulu Üyesi, Aynı zamanda İTÜ MİAM 
Öğretim Kadrosundadır. 
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lunan ve “Bir Vehbi Koç Vakfı projesi olan 
ARTER, çağdaş sanat alanında sürdürülebilir 
bir üretim ve sergileme altyapısı sunmak üze-
re 2010 yılında açıldı. ARTER, düzenlediği 
kişisel ve karma sergilerle çağdaş sanatın gö-
rünürlüğüne katkıda bulunurken, bu sergiler 
kapsamında sanatçılara sunduğu üretim ola-
naklarıyla Türkiye’de eser üretimini destek-
lemeyi de hedefliyor. ARTER’in programına, 
her bir sergi için özel olarak hazırlanan ya-
yınlar eşlik ediyor.”9

Erdem Helvacıoğlu bu tarihi piyanonun önce 
ses belleğini -akordu bozuk haliyle- çıkartmış 
ve böylece bir ses kurgusu oluşturmuştur. Sa-
natçı çalışmasını şu şekilde anlatmaktadır.

“Cızırtılı sesler için pek çok farklı ofis ve 
mutfak gereci, bazıları plastikten, kesici ya 
da delici aletler-makaslar, çatallar, kaşıklar-
kullandım; bütün yay sesleri ve dokuları için 
kendi yayım vardı; telleri çekmek için par-
maklarımı kullandım; daha yumuşak sesler 
için yumuşak kulak tıkaçları ve içi doldurul-
muş oyuncaklar, ipek ve yün gibi kumaşlar 
kullandım; vurmalı ses dokuları için her türlü 
baget, çok güçlü vuruşlar için çekiçler, torna-
vidalar kullandım…” 

“Bütün beyaz tuşlar çivilenmiş olduğun-dan, 
sadece geriye kalan siyah tuşlarla çalışma 
imkanım vardı. Bunlar re bemol, mi bemol, 
sol bemol, la bemol ve si bemol notalarıydı. 

9 http://www.arter.org.tr/W3/?sAction=ArterAbout 
(20.04.16)

Bütün bu notalar sol bemol majör pentatonik 
gamı oluşturur. Bu gamda belli bir Doğu tınısı 
ve tatlı bir hüzün vardır. Ben kompozisyonu-
mun son derece agresif ve karanlık olmasını 
istiyordum ve bu özellik ilk başta amacımdan 
uzaklaşmama sebep olacak gibi geldi, ama 
sonuç bunun tam tersi oldu. Bu gam, parçanın 
formunu oluşturmamda bana yardımcı oldu. 
(Siyaha Özgürlük, Helvacıoğlu, 2012:54)

Şekil 1. Gb Majör Pentatonik Gamın  
Gösterimi

https://www.basicmusictheory.com/g-flat-
major -pentatonic-scale 26.04.2016

Elde ettiği ses belleğini kaydetmek için 17 
farklı mikrofon kullanmıştır. Bu 10:29sn. 
süresindeki ses kompozisyonu ARTER’de 
Maciunas’ın piyanosunun da yer aldığı odada 
Ambisonic B-Format tasarımı ile sergilen-
miştir. 

3.1. Fluxus Akımı (Hareketi): Her dö-
nemin sanat anlayışı sanatçının içinde bu-
lunduğu döneme ait yaşanan değişim-lerin 
etkileriyle oluşur. Bu değişimler sanatçıların 
eserlerine yansıyan, toplum-ların yaşadığı bi-
limsel, sosyolojik, ekono-mik, politik ve fel-
sefi etkileşimdir.
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 Fluxus, latince “akmak” anlamına gelir. 
1960’lı yıllarda Litvanya asıllı Amerikalı Sa-
natçı George Maciunas öncülüğünde, John 
Cage’in deneysel kompozisyon derslerine 
katılan sanatçılarla tanışması sonucu oluş-
muş, bir uluslararası avant-garde grubudur.10 
Fluxus önceleri “aksiyon müziğinden” doğ-
muş, sonraları da yayınlar, kitaplar, sanatçı 
kitapları ve performanslar gerçekleştirmiştir. 
Fakat Fluxus’un temelinde sanatsal nesne-
lerin üretimi, sergilenmesi ve satışından zi-
yade; sanat nedir, hangi malzemeden yapılır 
ve kentte ve toplumda sanatın ve sanatçının 
rolünün ne olması gerekir gibi konuları sor-
gulaması görülmektedir…11

Fluxus çağdsaş sanat pratikleri üzerinde 
önemli etkilere sahiptir. Sanata “mizah” un-
surunu getirmiş, çok çeşitli malzemelerin 
sanatsal üretimde kullanılmasını desteklemiş 
ve sanata sadece bir “nesne üretimi” olarak 
değil, bir düşünme ve ifade etme yöntemi 
olarak bakılmasını geliştirmiştir… Fluxus adı 
altında 1962’de başlayan festivaller Fluxus 
adının yaygınlaşmasını ve geliş-mesini sağ-
lamıştır.12

Maciunas’ın eserinde piyanonun beyaz tuş-
larının çivilenmesi Fluxus’a özgü dönemin 
gelişen toplumsal olaylarına karşı “mizahi 

10  https://tr.m.wikipedia.org/wiki/fluxus (22.01.2016)
11 Sanatyazilari.hacettepe.edu.tr “ Estetik Bir Direniş 

Hareketi:Fluxus”  (22.01.2016)
12 dscape.trakya.edu.tr/jspui/bitstream/1/607/1/fırat%20 

arapoğlu (22.01.2016) “Fluxus”

bozgunculukla” yapılmış, alternatif sanatsal 
ifade yöntemine bir örnektir.

3.2. Kayıt Yöntemi ve Kayıt Teknikleri

Kayıt işlemi sesi işleme, kaydetme ve çoğalt-
ma gibi bir dizi işlemi içerir. Yapılan bir ka-
yıt çalışmasını etkileyebile-cek birçok etmen 
bulunmaktadır. Bunlar; kayıt esnasında kul-
lanılan enstrümanın özelliği ve durumu, mü-
zisyenin perfor-mansı, kayıt ortamı (akustik 
özellikler), kayıt cihazları, mikrofon özellik-
leri ve kullanım şekli gibi unsurlardır.

Burada mikrofonun kullanım şekli önemli 
olup, şu şekilde açıklanabilir; “Mikrofon ve 
uygulamalardaki kullanımı dendiğinde akla 
hiç kuşkusuz mikrofon ile kaynak arasındaki 
ilişki gelir. Bu ilişki aslında bir mikrofonun 
kaynağa göre pozisyonunu gösterir ve bu du-
rumu en çok çalgı ile mikrofon ilişkisi nede-
niyle müzikte görürüz. Kaynak ve mikrofon 
arasındaki bu ilişkiye biz mikrofonlama (mi-
king) diyoruz.” (Işıkhan, 2013:297)

Bir duvar piyanosunun ses kaydının alınma-
sında klasik, pop, rock, caz vb. müziğin türü-
ne göre yaygın olarak uygulanan mikrofon-
lama tekniği vardır. Bu teknik , “Piyanonun 
üst kapağını açıp, mikrofonlardan biri bas 
tellerin diğeri ise tiz tellerin üstüne gelecek 
şekilde iki mikrofon ile stereo alarak piyano-
yu mikrofonlamak. Bu teknikle doğal bir ton 
yakalamak için mikrofonlar kapak hizasın-
dan daha yukarıda olmalıdır. Biraz daha par-
lak bir ton için mikrofonları gövdenin içine 
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doğru yerleştirebilirsiniz.” (Önen, 2008:237) 
şeklinde ifade edilmektedir.

Sanatçının kayıt alma esnasında kaynak (pi-
yano) ve mikrofon ilişkisi açısından uygula-
dığı yöntemler, aynı zamanda ses mühendisi 
ve prodüktör özelliklerini belirgin bir şekilde 
ön plana çıkarmak-tadır. Kullanılan mikro-
fonların ve pream-filerin çalışma prensiple-
ri, frekans ve genlik aralıkları, sensitivity ve 
yönsel özellikleri çeşitlilik gösterdiğinden ve 
farklı mikrofonlama teknikleri ile çok kanal-
lı bir kayıt yöntemi uygulandığından, stüdyo 
ortamında piyanodan oldukça deneysel bir 
ses kaydı elde edilmiştir. Eserde piyanoda 
bulunan siyah tuşların 36 adet notayı karşıla-
ması ve 17 adet mikrofon kullanılması ve hiç 
bir nota çalınmadan çeşitli araçlarla piyano-
dan elde edilen sesler için ayrıca 17 mikrofon 
ve kayıt kanalı oluşturulması ile çok kanallı 
bir kayıt oluşturulmuştur. 

•	 Her bir nota (siyah tuşe) için 36x17 Mik-
rofon kanalı= 612 Kayıt Kanalı,

•	 Piyanodan elde edilen sesler için 17 mik-
rofon ve kanal,

Toplam: 612 Kanal + 17 Kanal = 629 çok ka-
nallı kayıt yöntemi uygulanmıştır.

Kayıt için kullanılan 17 adet mikrofon ve 
özellikleri şu şekildedir:

•	 2 adet Neuman U87 kondansatörlü mikro-
fon,

•	 2 adet AKG C414 kondansatörlü mikro-
fon,

•	 2 adet Coles 4038 Ribbon (şerit) mikro-
fon,

•	 1 adet Telefunken E LA-M 251 E tüplü 
mikrofon,

•	 2 adet DPA 3506 4006 kondansatörlü mik-
rofon,

•	 2 adet Microtech Gefell M930 kondansa-
törlü mikrofon,

•	 2 adet Josephson C42 kondansatörlü mik-
rofon,

•	 1 adet Neumann M149 tüplü mikrofon,

•	 2 adet Cold Gold Audio XLR kontak mik-
rofon,

•	 1 adet Aquarian Audio H2A-XLR hidro-
fon (sualtı mikrofonu)

Kayıt için kullanılan mikrofonlar çalışma 
prensiplerine göre incelendiğinde şu bulgular 
elde edilmektedir: “Kondansa-törlü mikro-
fonlar, üst ve alt frekanslara duyarlıdır. Ses-
leri berrak ve temizdir. İçlerindeki preampli-
fikatör sayesinde çıkış sinyalleri yüksektir… 
Geniş diyaframlı olanların esas kullanım 
alanları stüdyo-lardır.” (Önen, 2008:108)

Kondansatör mikrofonlar kayıt için kullanı-
lan en yaygın mikrofonlarken, ayrıca blum-
lein stereo mikrofonlama ile ortam ambi-
yansının kaydında kullanılan ribbon (şerit) 
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ve tüplü mikrofonlar da piyanonun detaylı 
olarak ses kaydını sağlamıştır. Ayrıca kontak 
mikrofonlar ve hidrofonlar da kullanılmıştır. 
Sanatçı çalışmasını şu şekilde açıklamakta-
dır. “Aquarian Audio’nun ürettiği hidrofon 
için küçük bir adaptör kullandım. Adaptörün 
içini suyla doldurup, mikrofonun başına ge-
çirdikten sonra, düz bir yüzeye yerleştirdim. 
Böylece bir kontak mikrofon elde ediyorsu-
nuz. Normalde kontak mikrofonların frekans 
tepkisi çok parlaktır. Fakat manipüle edilen 
hidrofonların sesi çok bas ve tok bir özelliğe 
sahipti… Sanki piyanonun sesini su altında 
kaydediyordum‼” (Siyaha Özgürlük, Helva-
cıoğlu, 2012:54)

Kayıt esnasında kullanılan mikrofonlar, piya-
nonun en detaylı ses belleğini ortaya koyabil-
mek maksadıyla değişik bölge-lerine, farklı 
mesafelerden açılarla, konumlandırılarak, 
yerleştirilmiştir.13 

Foto. No. 1. Stereo Mikrofonlama  
Teknikleri

13 https://vimeo.com/36406003 (22.01.2016) “Piyano 
Kayıtları Dökümantasyon videosu”

https://vimeo.com/36406003 (22.01.2016)

Mikrofonlama tekniklerini, mikrofonun ses 
kaynağına olan mesafesine göre iki ana grup-
ta toplayabiliriz:

•	 Uzak mikrofonlama:  Ses kaynağın-dan 
en az 1 metre uzağa yerleştirilir. Bu tekni-
ğin amacı müzik topluluklar-ını, koroları 
ve mekan içindeki tüm sesleri kaydetmek-
tir. (Önen, 2008:118)

•	 Yakın mikrofonlama: Teknik için belirti-
len mesafe 2-30 cm arasıdır...(Amaç) Kay-
naktan yayılan sesleri arada hiçbir engel 
ya da yansıma olmaksızın olabildiğince 
doğrudan biçimde ses sistemine aktarmak. 
(Işıkhan, 2013:299)

Ayrıca çalışmada belirgin bir şekilde görü-
len stereo mikrofonlama teknikleri vardır: 
“herhangi bir ses kaynağını iki mikrofonla 
stereo olarak kayıt etmek için kullanılır. Bu 
teknikleri uygularken amaçlar ve tercihler 
doğrultusunda yakın veya uzak mikrofonla-
ma yapılabilir. Dünyada standart olarak kabul 
edilen yedi adet stereo mikrofonlama tekniği 
vardır.”

•	 AB (Aralıklı çift) 

•	 XY Mikrofonlama

•	 M-S Mikrofonlama

•	 Blumlein Mikrofonlama   

•	 ORTF Mikrofonlama
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•	 NOS Mikrofonlama

•	 DIN Mikrofonlama (Önen, 2008: 120)

Sanatçının çalışmalarında aynı marka ve özel-
likte mikrofonların stereo mikrofon-lama tek-
niği için eşleştirildiği görülmekte olup, yaygın 
olarak kullandığı stereo mikrofonlama teknik-
leri şunlardır;

•	 AB Mikrofonlama: “İki mikrofonun, ara-
larında belirli bir mesafe bırakılarak (50 
cm.-3 m. arası) ses kaynağının önüne yer-
leştirilmesidir. Genelde omnidirectional 
(her yöne duyarlı) mikrofonlar kullanılır. 
Geniş ve ferah bir stereo sonuç sağlar.” 
(Önen, 2008:120) 

Şekil 2. A-B Mikrofonlama Tekniği

https://en.wikipedia.org/wiki/Stereopho-
nic_sound#/media/File:AB_Stereo .svg 
26.04.2016

Sanatçı AB mikrofonlama tekniğinde 2 adet 
DPA 3506 4006 kondansatörlü mikrofon kul-
lanmıştır.

•	 XY Mikrofonlama: Mikrofonlar ses kay-
nağının orta noktasından 45°-60° sol tarafa 
diğeri ise aynı açıda ters yönde sağ tarafa 

pozisyonlandırılır. Mikrofonların kendi 
arasındaki açı 90°-120°(135°) dir. Mikro-
fonlar bu yöntemle sol ve sağ taraf olarak 
diyaframlarının baktığı yöndeki orta ve üst 
frekanslara duyarlıdır.  Ancak her iki mik-
rofon yön önemli olmaksızın alt frekans-
lara yani bas seslere duyarlıdır. Böylece 
stereo kayıtlarda dengeli bir bas ses elde 
edilir. XY tekniğinde mikrofonların birbiri-
ne bitişik olması ses dalgalarını eşit şekilde 
almasını sağlar. (Önen, 2008:122) 

Şekil 3. X-Y Mikrofonlama Tekniği

https://en.wikipedia.org/wiki/Stereophonic_
sound#X-Y_technique:_intensity_stereop-
hony 26.04.2016

Çalışmada XY mikrofonlama tekniği için, 2 
adet Neuman U87 kondansatörlü mikrofon 
uygulanmıştır.

•	 Blumlein Mikrofonlama: Bidirectional 
(figüre-of-8) mikrofon-lar çift yönlüdür. 
Hem önden hem de arkadan gelen seslere 
duyarlıdır. Ribbon (şerit) mikrofonlar ter-
cih edilir. 
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Şekil 4. Blumlein Mikrofonlama Tekniği

https://en.wikipedia.org/wiki/Blumlein_Pair 
26.04.2016

Kayıt esnasında bu yöntem için 2 adet Coles 
4038 Ribbon (şerit) mikrofon kullanılmıştır.

Kayıtlar için kullanılan mikrofon preamfileri 
listesi aşağıda belirtilmiştir. Kullanım mak-
sadı olarak Pre amplifier (Ön Yükseltici); 
Mikrofon giriş sinyal seviyesini line sinyal 
seviyesine uygun hale getirmek, empedans 
uygunluğunu sağlamak, farklı karakterlerdeki 
sinyalleri olabildiğince belirli standartlar çer-
çeve-sinde zincirin öteki işlemcilerine iletmek 
temel görevidir. (Durmaz, 2009:272) İki farklı 
preamfi kullanımı ile sanatçı iki farklı işitsel 
ses özelliğini birleştirdiğini ifade etmiştir.

•	 8 Kanal Grace M801 (temiz ve saf sesler 
elde etmek amacıyla kullanılmış),

•	 Rupert Neve Designs 5088 32 kanal analog 
mikser (detaylı ve hacimli bir ses elde et-
mek için kullanılmıştır).

Eserin prodüktörlüğünü, edit ve miks aşamala-
rını Erdem Helvacıoğlu yapmış, kayıt aşama-

sında ProTools programı, edit ve miks aşama-
sında Cubase 5 programı kullanılmıştır. Miks 
işlemi sırasında seslerin bir arada dengeli bir 
duyum sağlaması ve uygun olan frekans aralı-
ğının belirlenmesi için EQ kullanımı-nı minu-
mum düzeyde tutulmuştur. Kayıt bütünlüğünü 
korumak için her kanala belirli frekanslarda 
1-2 dB seviyesinde arttırma ya da düşürme 
uygulanmıştır. Ayrıca sesin dinamik denge-
sini oluştur-mak, eşik seviyesini belirlemek, 
attack ve release sürelerini belirleyerek, sesin 
frekans bölgelerinde dinamik aralık yaratmak 
için yine her kanalda 2 dB’lik bir kompresör 
seviyesi kullanılmıştır. Kayıtlar Can Karado-
ğan ve Alp Çoksoyluer tarafından, mastering 
aşaması Pieter Snapper tarafından Babajim 
İstanbul Stüdyolarında yapılmıştır.  Eser aynı 
zamanda Cd&Kitap şeklinde sergiye eşlik et-
miştir.

3.3. Ambisonic-B Format Ses-Mekan 
Tasarımı: Eserin ARTER’de sergilen-me-
si için mekan tasarımı, hoparlörlerin seçimi 
ve entelasyonu (yerleştirmeleri) konularında 
York Üniversitesi Müzik Araştırmaları Mer-
kezi Direktörü Dr. Tonny Myatt’la çalışılmış 
ve Ambisonic B-Format yöntemi kullanıl-
mıştır. Dr. Myatt çağdaş elektronik müzik ve 
mekânsal ses konularında araştırmalar yap-
maktadır. Ayrıca Cambridge Üniversitesi Ya-
yınlarının Müzik ve Teknoloji Dergisi “Orga-
nised Sound”un kurucularındandır.

Erdem Helvacıoğlu’nun ses entelasyonu hak-
kındaki görüşleri şu şekildedir;
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“Enstalasyon esasında anlam olarak, bir me-
kanla iç içe geçmiş, oraya yerleştirilmiş her-
hangi bir eser manasına gelir. Ses enstalasyo-
nu da bir mimari yapının içerisine yerleştiril-
miş ses öğesidir. Bu ses öğesinin nasıl olacağı 
oradaki besteciye kalmış bir şeydir.14  

Ambisonic, canlı olarak ya da stüdyo orta-
mında kullanılabilen çok kanallı miks    tek-
nolojisine dayalı bir dizi kayıt ve tekrar çal-
ma tekniğidir. Ses bilgilerini bir dizi kanalda 
kodlayarak ve çözümleyerek, 2 boyutlu ya da 
3 boyutlu bir ses alanı sunulabilir… Michael 
Gerzon, Prof. Peter Fellgett, David Brown, 
John Wright, John Hayes’le birlikte ve baş-
ka araştırmacıların çalışmalarına dayanarak 
1970’lerin başın-da sistemin teorisini ve pra-
tiğini geliştirmiştir. 

Ambisonic-B formatta ses verileri 4 kanalda 
kodlanır. Bunlar W-X-Y-Z kanallarıdır. W- her 
yönden ses alabilen bir mikrofonun çıktısı sin-
yalin yönsüz mono bileşenidir. X-Y-Z kanalla-
rı 3 boyut doğrultusunda yönsel özellik taşıyan 
bileşenlerdir. Sırasıyla öne, sola ve yukarıya 
bakan çift yönlü üç mikrofonun çıktısına kar-
şılık gelirler. (Siyaha Özgürlük, Helvacıoğlu, 
2012, s.58).

Aşağıda Şekil 2.’de Ambisonic B-Formatın 
yönsel özelliği gösterilmektedir. Şekil 3.’de 
örnek bir Ambisonic B-Format mikrofonu 
yönsel özelliklerini göstermek için verilmiştir. 

14  www.erdemhelvacioğlu.com  (01.04.2015) Boğaziçi’nde 
“Çağdaş Sanat” Röportaj Dizisi, 2010.

Şekil 5. Ambisonic B- Format Sinyal Alanı

 

https://www.creativefieldrecording.com 
(17.03.2016)

Şekil 3. Ambisonic B- Format Mikrofon

https://www.splicevr.com/blog/?tag=b-format 
(17.03.2016)
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Şekil 3. Introduction To Ambisonics  
“Ambisonic B-Format İşlemi Örnek  

Bağlantı Şeması”

www.jahya.net (17.03.2016)

Hoparlör sinyalleri bu dört kanalın lineer bir 
bileşimi kullanılarak elde edilen sinyallerdir; 
burada her sinyal, hoparlörün, yüzeyi mevcut 
tüm hoparlörlerden geçen, hayali bir kürenin 
merkezine göre bulunduğu yere bağlı olarak 
değişir. Daha gelişkin sinyal çözümleme sis-
temlerinde, insan kulağının yüksek ve düşük 
frekanslı seslerin yerini tayin etmede kullan-
dığı mekanizmalardaki farkları telafi etmek 
için, sinyallerin EQ ile uzaysal düzenlemesi 
gerçekleştirilir. Ayrıca, dinleyicinin hopar-
lörlerden uzaklığını telafi etmeye yönelik bir 
ince ayarlama daha yapılır. (Siyaha Özgürlük, 
Helvacıoğlu, 2012, s.58).

Şekil 4.’te örnek bir Ambisonic B-Format 
bağlantı şeması verilmiştir.

Mekan tasarımında tam küresel Ambisonic-B 
format kullanılmıştır. Bunun için; Ambisonic 
programlama Tony Myatt tarafından yapılmış, 

ses difüzyonu için 16 adet hoparlör kullanıl-
masına karar verilmiştir. Eserin ambisonic 
B-format şekilde sunulabilmesi için 4 gün bo-
yunca süren kurulum ve provalar yapılmıştır. 
Böylece hangi notanın oluşturulan küre içe-
risinde nerede duyulacağı belirlen-miştir. 16 
adet hoparlör mekan içerisinde yerleşimi şu 
şekildedir.

•	 8 adet hoparlörü izleyicinin çevresine, 

•	 4 adet hoparlör zemine,

•	 4 adet hoparlör tavana yerleştirilmiştir.

Fotoğraf No 1. ARTER Freedom To The 
Black Sergi Salon Ambisonic B-Format 

Tasarımı

www.erdemhelvacıoglu.com (17.03.2016)                

SONUÇ

Avant-garde akımı için sanatta öncü olma ve 
deneysel sanat anlayışını benimsemiş, etkileri 
günümüzde de devam eden bir sanat akımıdır. 
Freedom To The Black, Avant-garde ve Çağ-
daş Müzik kavram-larının içerisinde yer alan 
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ifadelere bağlı olarak yenilikçi, deneysel ve 
alışılmışın dışında özelliklere sahip Avant-
garde eser olarak incelenebilmektedir.

Avant-garde Akımı içerisinde “Deneysel Mü-
zik” Somut ve Elektronik müzik akımları ile 
belirtilmiştir. Sanatçının çeşitli araç-gereçleri 
kullanarak piyanodan bir ses belleği oluştur-
ması ve bunları kaydetme yöntemi ile ortaya 
çıkan müzik, (Freedom To The Black) sonuç 
olarak, Somut Müzik örneği olarak ifade edi-
lebilmektedir.

Sanatçının bu çalışmada Somut Müzisyen ola-
rak kullandığı nesneler (cızırtılı sesler için çe-
şitli ofis malzemeleri, mutfak eşyaları, arşeler, 
bagetler,  ipek ve yün kumaşlar kullanması),  
piyanodan daha geniş bir ses yelpazesi elde 
etmek için yapılmıştır. Sonuç olarak piyano-
nun sınırlarının ve bestecinin ses olanaklarının 
sonuna kadar kullanıldığı ve sonuçlarının ön-
ceden tam olarak kestirilemediği deneysel bir 
çalışma ortaya çıkmıştır.

Erdem Helvacıoğlu’nun eserleri incelen-di-
ğinde “deneysellik ve yenilikçi” özellikleri ön 
plana çıkmaktadır. Bilinen müzik form ve bi-
çimlerine, geleneksel müziğin parametreleri-
ne, makamlarına ve tonlarına bağlı kalmadan 
yaptığı besteler; atonal, yenilikçi ve deneysel-
dir. Sanatçı, müzikal kimliği ile ele alındığın-
da besteciliğin yanı sıra gitarist, prodüktör ve 
müzik teknolojileri alanındaki donanım-larını 
başarıyla çalışmalarına yansımakta-dır. Bu 
yönleriyle sanatçı uluslararası alanda ortaya 

koyduğu çalışmalarla  (festivaller, konserler, 
ortak-solo albümler ve çalıştığı plak şirketleri, 
film-tiyatro-dans için müzikleri, eser sipariş-
leri vb.) ve aldığı ödüllerle elde ettiği başarı-
ları, ülkemizden ziyade yurtdışında daha çok 
bilinmektedir. Sonuç olarak sanatçı günümüz 
avant-garde sanatının güçlü bir temsilcisidir.

Sanatçının eserleri ve çalışmaları, müzik ala-
nında literatüre katkı sağlayabilecek çalışma-
lar olabilecekken, ülkemiz müzik bilimleri 
akademik çalışmalarında nadir ele alınan bir 
konu olduğu değerlen-dirilmektedir. 

Freedom To the Black Eseri bir Fluxus çalış-
ması değildir. Eser, Fluxus Akımı kurucuların-
dan Maciunas’ın “Piano Piece”den esinlenerek 
ortaya çıkmış, 1970 yılındaki performansı es-
nasında kullanı-lan piyanonun kullanılmasıyla 
birlikte Fluxus’a gönderme yapmıştır. Fluxus 
araştırıldığında “Türkiye’de Güzel Sanat-lar 
Fakültelerinde ve Sanat Tarihi Bölüm-lerinde 
ve ayrıca sanat dergilerinde, birkaç çalışma dı-
şında, Fluxus üzerine olan bilgilerin yetersiz-
liği, eksikliği ya da tamamen yokluğu dikkati 
çeken bir olgu olarak görülmektedir.”15 Sonuç 
olarak Fluxus Akımının sanat ve müzik tarihi 
açısından ülkemizde akademik çalış-malarda 
az ele alınmış bir konu olduğu anlaşılmıştır. 
Özellikle müzik bilimleri içerisinde 20. Yüz-
yıl müziği üzerine yapılacak besteci ve müzik 

15  dscape.trakya.edu.tr/jspui/bitstream/1/607/1/ fırat%20
Arapoğlu “Fluxus” Sayfa: 100 (22.01.2016)



16

UHMAD
www.uhmadergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Music Researches

Ocak – Şubat – Mart - Nisan 2016 Sayı: 06 Kış İlkbahar Dönemi
January-February - March - April 2016 Issue: 06 Winter Spring Semester

ID:29 K:49
 (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent No:2015/04090  - Trademark Patent No: 2015/04090)

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
International Refereed Journal of Researches on Economy Management

Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış 
October / November / December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn Winter

ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)

   www.uheyadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

 
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE 
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ

Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ 

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi 
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi 
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir. 
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi 
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde 
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz 
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim 
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES 
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND 

HOUSES 

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014, 
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

akımları yönüyle bu konu araştırmalara açık 
bir konudur. 

Piyanonun beyaz tuşlarının yok sayılması sa-
dece siyah tuşların çalınabilmesi, eserin Sol 
Bemol Majör tonunda ve pentatonik bir gamı 
içerdiğini göstermektedir. Fakat piyanonun 
tarihi (eski) ve akortsuz olması ile bestecinin 
ses belleği oluşturmak için piyanodan çeşitli 
araçlarla ses elde etmesi farklı sonuçlar do-
ğurmuştur. Eser elektro-akustik müziğin içe-
risinde noise, ambient gibi alt türlerin özellik-
lerini taşıyan, dinlenildiğinde uzun kreşendo 
formunda uzayan, minimal moddan, agresif 
ve atonal moda ilerleyen bir yapıya sahip-
tir. Belirtilen bu özellikleriyle Freedom To 
The Black; özenle yapılandırılmış, tamamen 
akustik seslerden oluşan ve baskın sesleriyle 
ortaya konulan bir doğaçlamadır. 

Kayıt esnasında kullanılan mikrofon çeşitli-
liği, sayısı ve çok kanallı kayıt yöntemi çok 
yönlü ve sofistike bir çalışmanın sonuçları-
nı ortaya koymak-tadır. Çalışma piyanonun 
çıkardığı sesleri değil, sanatçının piyanodan 
nasıl sesler elde edebileceği üzerine yoğun-
laşmış ve 17 mikrofon ile 629 kanaldan olu-
şan bir kayıt çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Kullanılan kondansatör mikrofonlar stüdyo-
larda kayıt için kullanılan en yaygın mikro-
fonlarken, buna ek olarak şerit ve tüplü mik-
rofonlar ortam ambiyansının kaydında kulla-
nılmıştır. Deneysel bir anlayışla ayrıca kontak 
mikrofonlar ve hidrofonlar (su altı mikrofon) 

kullanılarak daha farklı tonlarda seslerin kay-
de-dilmesini sağlamıştır. Bunun sonucunda 
hem yakın mikrofonlama, hem de stereo mik-
rofonlama teknikleri başarılı bir prodüksiyon 
ile komplike olarak uygulanmıştır.

Eserin ses prodüksiyonunda en öne çıkan ses 
sinyallerinin işlenmesidir. Sanatçı çalışma-
sında EQ ve kompresör işlemi uygulamıştır. 
Miks aşamasında çok kanallı kayıt tekniği-
nin uygulanması sonucu kanallardaki kayıt-
ların bütününü korumak için frekans aralığı 
önem kazanmıştır. Sanatçı bunu sağlamak 
için kanallar arasında EQ kullanımını mini-
mal seviyelerde (1-2 dB aralığında) tutmuş-
tur. Dinamik alan seviyelerini sağlamak için 
2 dB’lik bir kompresör kullanımı yapmıştır. 
Sonuç olarak eserin kayıtlarında frekans ara-
lığı dengelenmiş ve dinamik alan korunarak 
miks işlemi sağlanmıştır.

Eserin ARTER’de sergilenmesi mekan tasa-
rımının York Üniversitesi Müzik Araştırma-
ları Merkezi Direktörü Dr. Tonny Myatt ile 
birlikte gerçekleş-tirilmiştir. Eserin tüm stüd-
yo kayıtları ve edit, miks işlemleri tamam-
lanınca, hoparlörlerin seçimi ve entelasyonu 
(yerleştirmeleri) konularında 4 gün süren 
bir çalışmayla Ambisonic B-Format yönte-
mi kullanılmıştır. 16 adet hoparlörün akustik 
hesaplamalar sonucu sergi salonuna yerleşti-
rilmesiyle, dinleyicilere; ARTER salonunda 
onları 360 derece kuşatan, 3 boyutlu bir ses 
evreni sunulmuştur. Sonuç olarak mekan-
piyano-kompozisyon ilişkisinin bir mühen-
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EXTENDED ABSTRACT

“Freedom To The Black” is an avant garde work and modern sound art project of Erdem Hel-
vacıoğlu who is a contemporary electro acoustic music composer, sound designer, guitarist and 
producer. This work of art is a sound composition inspried by work of George Maciunas “Piano 
Piece”  was deciphered by Ben Vautier in 1970. However, when both record phases and musical 
construction are handled, it is realized that this product is not a Fluxus project. Moreover, it is 
understood that this product can be accepted as an effective cross reference to the Fluxus move-
ment. Fluxus means “to run” in Latin. It is international Avant-garde group which was formed 
under the leadership of American artist George Maciunas, who is originally Lithuanian, in 1960 
by virtue of meeting the artists who attended John Cage’s experimental composition classes. 
The target of Fluxus is to examine the art within social structure and via alternative way seeking 
to create a new worldview. Furthermore, Fluxus movement has considerable effect on sense of 
humour and contemporary art implementetions. This piece of art was exhibited by Vehbi Koç 
foundation in ARTER between February 10-26, 2012 as a talking series project with the help of 
the curator Melih Fereli. In the first ever performance of Piano Piece, in 1970, Ben Vautier nai-
led down all the white keys of the wall piano, rendering them immovable and left only the black 
keys functioning. Above all, his response with humorous defeatism against developing social 
event was a pattern of artistic explanation. Even though it is out of time, Erdem Helvacıoğlu 
found its sound memory using only black buttons and some equipments used in daily lives such 
as some clothes toys, and kitchenwares. Therefore, he has created sound fiction. He has used 
17 different microphone to record this sound memory. This 10:29 seconds sound composition 
has been shown together with a special sound projection in ARTER in which Maciunas piano 
is involved. It is called “Ambisonic B-Format”. To set up this sound design he worked together 
with Dr. Tony Myatt sound searching center director of York University. Thanks to “Ambisonic 
B-Format”, which was used the first time in Turkey, this piece of art was listened by audiences 
by creating 3D sound atmosphere. Besides that, this project prepared as a book and CD fort 
he project. In this study, Piano Piece work of Maciunas and the use of the piano during this 
performance were studied with regard to conception of Fluxus which hasn’t been frequently 
studied in musicology. On the other hand, Erdem Helvacıoğlu’s autobiograpy who continues 
his studies both in New-York and İstanbul, his works and international art development have 
been handled. This piece of art project phase, voice record technique, equipment of list, mix 
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
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made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

and phase of mastering have been searched in that sense. The aim of this work is to show that 
Erdem Helvacıoğlu’s works need to be used in every academic studies in our country just beca-
use artist’s many electro acoustic music works which he does internationally, make him one of 
the most known contemporary Turkish composers. Erdem Helvacıoğlu’s products have suitable 
property in respect to quality of multidisiplinary musical art and it is contemporary and unique. 
Interdisciplinary works made on the artist’s products also contribute to literatue in the field of 
music technology. 
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SOUNDIES’DEN TRT’YE, MTV’DEN YOUTUBE’A: VİDEO MÜZİK 
KLİPLERİNİN TARİHSEL GELİŞİM(1)

FROM SOUNDIES TO TRT, FROM MTV TO YOUTUBE: HISTORICAL 
EVOLUTION OF THE VIDEO MUSIC CLIPS

Banu ERŞANLI
Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Ankara / Türkiye  

Öz: Müzik videosunun ortaya çıkışı temel olarak sanat 
ve teknolojinin birlikteliğine dayanmaktadır. Sanat 
ve teknolojinin birlikteliği yeni ve çeşitli formlarla 
günümüze kadar gelmektedir. “Soundies’den TRT’ye, 
MTV’den YouTube’a: Video Müzik Kliplerinin Ta-
rihsel Gelişimi” isimli bu çalışma; değişen toplumsal, 
kültürel, teknolojik ve sosyal yapılar ışığında, video 
müzik klibinin oluşumunu, değişimini, algılanma me-
todlarını dört ana başlık altında ulusal ve uluslararası 
çerçevede işlemektedir. Çalışmanın amacı, 1930’lu 
yıllardan itibaren video müzik endüstrisinin sosyal, 
teknolojik ve ekonomik gelişmeler ışığında günümüz-
de geldiği noktayı araştırmaktır. Araştırmada gerekli 
video kliplere ulaşabilmek için internet ortamından 
faydalanılmış, görsel literatür taraması http://www.
youtube.com internet sitesi aracılığı ile yapılmıştır. 
Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, video 
müzik kliplerinin tarihsel süreç içerisinde sosyal, 
teknolojik ve kültürel bağlamlar dahilinde; nasıl algı-
landığının ve hangi yöntem, amaç ve araçlarla hedef 
kitleye sunulduğunun açıklanmasını içermektedir. Bu 
makale 25 Mart 2016 tarihinde Kocaeli’nde düzenle-
nen “I. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat 
Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi”nde 
sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Video Müzik Klibi, Soundies, 
TRT, MTV, Youtube

Abstract: The origin of music videos based on the 
relationship of art and technology. Togetherness of 
art and technology come around from past to present 
with new and various methods. This study named, 
“From Soundies to TRT, From MTV to YouTube: 
Historical Evolution of  the Video Music Clips”, 
discuss methods of constitution, exchange and per-
ception of video music clips, in light of interpersonal, 
cultural, technologic and social structures on national 
and international frames in four main titles. The aim 
of this study is to investigate of the industry of music 
videos nowadays in light of the social, technological, 
and economic developments since 1930’s. To get 
access for video clips used in this article, http://www.
youtube.com website benefited for a virtual literature 
scanning .The findings of the study how  to involve 
the perception of video music clips during the his-
torical period by the effects of social, technological 
and cultural context and the announcement of which 
process, aim and medium of video clips’ submission 
to target market. This article was presented as on oral 
presentatiton in “1st International Congress on Current 
Approaches in Communication, Literature, Music 
and Art Studies” in Kocaeli at 25th of March 2016.

Key Words: Video Music Clip, Soundies, TRT, MTV, 
Youtube
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GİRİŞ

Müzik videoları; televizyon ve müzik televizyon-
larının yaygınlaşması ile birlikte, popüler müziği 
ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin olarak tanıtmak 
amacıyla 1980’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Ancak 
müzik videosu hakkında yapılan araştırmalar, 
türün başlangıcının asıl olarak 1930’lu yıllara 
dayandığını göstermektedir. Aynı yıllar içerisinde 
müzik ve animasyonu senkronize etmek adına 
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Fischinger ve Max 
Fleischer bu alanda çalışmalar yapmış olup 1941-
1947 yılları arasında ABD’de iki binin üzerinde 
video müzik klibi çekildiğini varsaymaktadır. 
Sözü geçen dönemde video müzik klipleri, gece 
klüpleri, bar ve restoranlara yerleştirilen küçük 
ekranlardan seçilen görüntünün izlenebildiği ay-
gıtlar olan “panoram”larda yayınlanmaktadır. Bu 
aygıtlarda yayınlanan ve siyah-beyaz gösterilen 
müzik videolarına ise “soundies” denilmektedir 
(Shore, 1985; Berg, 1987, aktaran: Çelikcan, 
1996, s. 67-68). 

1990’lı yıllarda uluslar arası gelişmelere paralel 
olarak Türkiye’de de başta TRT olmak üzere 
müzik televizyonları açısından önemli gelişmeler 
yaşanmıştır. Sosyal, politik, ekonomik ve teknolojik 
gelişmelerin ışığında Türkiye’de yaşanan değişim 
dönemin siyasal yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu 
siyasal yapının ise Türkiye’de ulusal anlamda 
yaşanan gelişmelere yön verdiği açıktır. MTV’nin 
doğuşunda ise popüler kültürün hazırladığı zemin 
yadsınamaz. Ünlü müzikal yönetmenleri sayesinde 
1950’li yıllardan itibaren birincil hedef kitle hızla 
artan nüfusa sahip gençler olmuştur. 1970’lerde 

ise Grease (1978), Hair (1979), Flash Dance 
(1983), Dirty Dancing (1987) gibi dönemin en 
önemli müzikalleri için sinema ve müzik sektörü 
ile işbirliği yapılarak albümler oluşturulmuştur. 
Söz konusu müzikallerde oynayan ünlü aktör ve 
aktrislerin fiziksel özelliklerinin çektiği dikkat ise 
kostümlerden davranış biçimlerine kadar yarattığı 
moda akımları ile geri dönülmez bir yola girildi-
ğinin göstergesi olmuştur (Yağcı, 2008, s. 206). 

MTV, tüm bu popüler kültür endüstrisi gelişme-
lerinin yaşandığı dönemde, 1981 yılında WASEC 
bünyesinde, müzik yapımcılarının ücretsiz verdiği 
bantları kullanarak, dönemin WASEC CEO’su 
John Lack tarafından kurulmuştur. Gerek kablolu 
yayın dağıtıcılarının kanala olan güvensizliği, 
gerekse plak şirketlerinin karşılıksız olarak içerik 
vermek istememesi, gerekse rakip kanalların varlığı 
gibi sorunlarla karşılaşan MTV, tüm bu engelleri 
aşarak yayın hayatına The Buggles’ın, “Video 
Killed The Radio Star” (Video Radyo Yıldızını 
Öldürdü) şarkısı ile başlamıştır (Yağcı, 2008, s. 
206). Gerçekten de bu klibin yayınlanması tüm 
radyo yıldızlarının sonu, müzik endüstrisi için 
ise yepyeni bir başlangıcın habercisi olmuştur. 

2000’li yıllarla birlikte gelişen internet, bilgisayar, 
video kamera ve fotoğraf makinesi gibi elektronik 
cihaz teknolojileri görüntü ve sesin birleştirilmesi, 
kesilmesi, formatının değiştirilmesi, üzerlerine görsel 
efekt ve ses eklenmesi, paylaşılması, yorumlan-
ması olanaklarının kolay ve ulaşılabilir olmasına 
sebebiyet vermiştir. Bu süreçte oluşturulan video 
müzik kliplerinin izleyici ile buluşmasına olanak 
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the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically 
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was 
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices 

sağlayan en büyük platform aylık 1.000.000.000 
tekil ziyaretçi sayısıyla YouTube’dur. 

Amaç: Çalışmanın amacı müzik ve görüntünün 
birleşiminden oluşan sunumların, günümüz 
anlamıyla bildiğimiz video müzik kliplerinin 
bu noktaya ulaşana kadar yıllar içerisinde hangi 
aşamalardan geçerek, hangi formlarla  ve araçlarla 
izleyiciye sunulduğunun örneklerle desteklenerek 
tespit edilmesidir.

Kapsam: Bu çalışmada görüntü teknolojilerinin; 
sinema ve fotoğraf sanatıyla paralel olarak tekno-
lojik bağlamda gelişme gösterdiği dönemlerden 
itibaren müzik ile birleştirilerek sunulmasından, 
2000’li yıllar itibariyle gelişen bilgisayar ve 
montaj teknikleri vasıtasıyla sunumuna kadarki 
süreç ulusal ve uluslararası müzik kanallarının da 
incelenmesi ile hangi mecralarda sunulduğunun 
araştırılmasını kapsamaktadır. Bu bağlamda çalış-
mada öncelikle “Panoram” isimli aygıtların video 
müzik klibi sunduğu döneme, ardından televizyon 
teknolojisinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile 
dünyada MTV, Türkiye’de ise TRT kanallarının 
video müzik klibi sunduğu dönemdeki gelişmeler 
kronolojik olarak incelenmiştir. Çalışmanın son 
bölümde ise internet teknolojisinin ulaşılabilirli-
ğinin artması ve kullanılırlığının yaygınlaşması 
ile video yayınlayan web siteleri www.youtube.
com ana başlığı altında incelenmiştir.

Yöntem: Bu çalışmada tarama modeli aracılı-
ğı ile video müzik klibi olgusunun doğuşu ve 
tarihsel süreç içerisindeki değişimi tespit edil-
meye çalışılmış ve değişen olgu üzerine durum 

değerlendirmesi yapılmıştır. Bu değerlendirme 
sürecinde teknolojik, ekonomik ve sosyal geliş-
meler ışığında değişen olgunun incelenmesi ise 
tarihsel yöntem aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada görsel ve yazılı literatür taraması ya-
pılmış olup araştırma mecraları olarak kütüphane 
ve çeşitli internet sitelerinden faydalanılmıştır.

Araştırma Problemi: Araştırmanın ana problemi, 
2000’li yılların ardından sunum ve algılanma 
yöntemleri değişen video müzik kliplerinin 
yıllar içerisinde geçirmiş olduğu aşamaların ve 
yer aldığı mecraların tarihsel süreç içerisinde 
değerlendirilmesini içermektedir. 

1. SOUNDIES ve PANORAM’LAR: VİDEO 
MÜZİK KLİPLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞ 
SÜRECİ 

Sanat ve teknolojinin birlikteliği ile ortaya çıkan 
video klipler, yıllar içerisinde farklı form ve sunum 
mecralarında izleyici ile buluşmaktadır. Müzik 
videoları; televizyon ve müzik televizyonlarının 
yaygınlaşması ile birlikte, popüler müziği ulusal 
ve uluslar arası düzeyde etkin olarak tanıtmak 
amacıyla 1980’li yıllarda ortaya çıkmış olsa da 
müzik videosu hakkında yapılan araştırmalar, 
türün başlangıcının asıl olarak 1930’lu yıllara 
dayandığını göstermektedir. Bu bağlamda 1935 
yılında Von Oskar Fischinger’in “Komposition 
in Blau” filmini, video klip tarihinin ilk kaynağı 
olarak saymak mümkündür (bkz. görüntü 1).
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Görüntü 1. “Komposition in Blau” video 
klibinden kareler

http://www.tudou.com/programs/view/
kBpPBtQ48v0/

  

   

Aynı yıllar içerisinde müzik ve animasyonu 
senkronize etmek adına farklı çalışmalar yapıl-
mıştır. Fischinger ve Max Fleischer; 1941-1947 
yılları arasında ABD’de iki binin üzerinde video 
müzik klibi çekildiği varsaymaktadır. Sözü geçen 
dönemde video müzik klipleri, gece klüpleri, bar 
ve restoranlara yerleştirilen küçük ekranlardan 
seçilen görüntünün izlenebildiği aygıtlar olan 
“panoram”larda yayınlanmaktadır. Bu aygıtlar-
da yayınlanan ve siyah beyaz gösterilen müzik 
videolarına ise “soundies” (bkz. görüntü. 2) 
denilmektedir (Shore, 1985; Berg,1987, aktaran: 
Çelikcan, 1996, s. 67-68).

Görüntü 2. “Panoram” ve “Soundies” 
görüntüsü

http://www.amoeba.com/dynamic-images/
blog/Eric_B/Soundies20panoram_21.jpg

Sıklıkla şarkıcının görüntüsü, müzikallerden 
alınmış kesitler ile oluşturulan bu müzik videoları 
çok kısa sürede üretilip sunulmaktadır. Sanatçının 
tanınırlığını ve popülaritesini arttırmak amaçları 
ile hazırlanan, sekiz dakikayı geçmeyen, sinema 
filmlerinden alınan parçalar ile popüler müzik 
şarkılarının eş zamanlı sunulması esasına dayanan 
müzik kutularının kullanımı (Fraser, 2008) II. 
Dünya Savaşı ile birlikte popülerliğini yitirmiştir. 

Müzik videolarının tarihsel gelişiminde önemli 
bir yer tutan başka bir aygıt ise 1960’lı yıllarda 
Fransa’da geliştirilen “Scopitone”dur (Aufderheide, 
1986, aktaran: Çelikcan, 1996, s. 69). Modern 
video kliplerin ve video oynatıcıların atası olarak 
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nitelendirilebilecek “scopitone” üzerine 16 mm. 
film makinesi oturtulmuş bir müzik kutusudur.

1950-1960’lı yıllarda ise televizyonun yaygınlaş-
ması ve ücretsiz olarak ulaşılabilirliği sözü edilen 
görüntülü müzik kutularının tedavülden kalkması 
sonucunu doğurmuştur. Amerika ve Avrupa’da bu 
yıllarda sayıca artan televizyon kanallarında sıkça 
müzik programlarına rastlanmaya başlanmıştır. Bu 
programlar arasında en önemlileri “Bandstand”, 
“Stage Show”, “The Ed Sullivan Show”, “The 
Music Shop”, “Top of the Pops”, “Colour Me 
Pop”tur. Bu programlar sayesinde şarkıcının 
bant kayıt üzerine dudaklarını oynatması esasına 
dayanan “playback” ortaya çıkmıştır. Bu uygu-
lamanın kolaylığı müzik programı yapımcılarına 
gerek stüdyo içi çekimlerde, gerekse stüdyo dışı 
çekimlerde çeşitli fırsatlar sunar. Farklı zaman ve 
mekanlarda çekilen şarkıların kurgulanması ile 
çeşitli videolar hazırlanmaya başlanır. Böylece 
televizyonun gücü uluslar arası alanda birçok 
yıldızın tanınmasına yardım eder. Bunu takiben 
İngiltere’de sadece video müzik klibi hazırlayan 
şirketler kurulur. Bu şirketler uluslar arası müzik 
programlarında gösterilen klipleri hazırlar. Sa-
natçılar ve müzik gruplarının tanıtımlarına yarar 
sağlamak adına video müzik klipleri sıkça kulla-
nılmaya başlandıysa da, bunu etkin bir biçimde 
başarabilen ilk gruplardan birisinin The Beatles 
olduğu söylenebilir. Grup 1966’da “We Can 
Work It Out” ve “Paperback Writer”, 1967’de 
ise “Penny Lane” ve “Strawberry Fields Forever” 
şarkılarına videolar hazırlamıştır.

 “1970’li yıllar, tanıtım için radyo yerine te-
levizyonun sıkça kullanıldığı ve video müzik 
kliplerinin yaygınlaşmaya başladığı yıllar olarak 
nitelendirilebilir.” (Çelikcan, 1996, s. 69-71). 
“1975 yılında Queen için Jon Roseman ve Bruce 
Gowers tarafından hazırlanan “Bohemian Rap-
sody” videosu, video müzik tarihinin ilk klibi 
olarak kabul edilir.” (bkz. görüntü 3) (Goodwin, 
30, aktaran: Çelikcan, 1996, s. 71).

Görüntü 3. Queen’in “Bohemian Rapsody” 
şarkısının video klibinden kareler

http://www.youtube.com/
watch?v=fJ9rUzIMcZQ

  

  

2. MTV ve MÜZİK TELEVİZYONUNUN 
DOĞUŞU

1950’li yıllardan itibaren müzik sektörünün 
birincil hedef kitlesi sayısı hızla artan nüfusa 
sahip gençler olmuştur. 1970’lerde “Grease” 
(1978), “Hair” (1979), “Flash Dance” (1983), 
“Dirty Dancing” (1987) gibi dönemin en önemli 
müzikalleri için sinema ve müzik sektörü ile iş-
birliği yapılarak albümler oluşturulmuştur. Şarkı 
ve dansa dayalı anlatım biçimlerinin sunulduğu 
rock müzik ağırlıklı gençlik filmleri de döneme 
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damgasını vurmuş ve video müzik kliplerinin 
temelinin oluşturulmasında önemli rol oyna-
mıştır. Dönemin başlıca filmleri arasında Elvis 
Presley’in oynadığı “Love Me Tender” (1956), 
“Loving You” (1957), “Jailhouse Rock” (1957) 
ve “King Creole” (1958) gibi filmler ile The 
Beatles grubunun oynadığı “A Hard Day’s Night” 
(1964), “Help!” (1965), “Magical Mystery Tour” 
(1967), “Yellow Submarine” (1968) ve “Let It 
Be” (1970) filmleri yer almaktadır. 

Söz konusu müzikallerde oynayan ünlü aktör 
ve aktrislerin fiziksel özellikleri, kostümlerinden 
davranış biçimlerine kadar yarattığı moda akımları 
video müzik kliplerinin popüler kültür bağla-
mındaki öneminin ortaya çıkmasına da sebep 
olmuştur (Yağcı, 2008, s. 206).

1980’li yıllarda televizyon endüstrisinin, video 
müzik kliplerinin popülerleşmesi sürecindeki üretim 
endeksli yapısı, 1 Ağustos 1981 tarihinde MTV 
müzik televizyonunun kuruluşu ile tescillenmiştir. 
24 saat kesintisiz müzik videosu yayını yapan 
kanal ile popüler müzik küreselleşme sürecine 
girerek büyük kitlelere ulaşmaya başlamıştır. 
MTV, popüler kültür endüstrisi gelişmelerinin 
yaşandığı dönemde, WASEC12 bünyesinde, 
müzik yapımcılarının ücretsiz verdiği bantları 
kullanarak, dönemin şirket CEO’su John Lack 
tarafından kurulmuştur. Gerek kablolu yayın 
dağıtıcılarının kanala olan güvensizliği, gerekse 
plak şirketlerinin karşılıksız olarak içerik vermek 
istememesi, gerekse rakip kanalların varlığı gibi 
sorunlarla karşılaşan MTV, tüm bu engelleri 
aşarak yayın hayatına The Buggles’ın, “Video 

Killed The Radio Star” (Video Radyo Yıldızını 
Öldürdü) şarkısı ile başlamıştır (bkz. görüntü 4) 
(Yağcı, 2008, s. 206). Gerçekten de bu klibin 
yayınlanması tüm radyo yıldızlarının sonu, 
müzik endüstrisi için ise yepyeni bir başlangıcın 
habercisi olmuştur.

Görüntü 4. The Buggles’ın “Video Killed 
The Radio Star” şarkısının video klibinden 

kareler

http://www.youtube.com/watch?v=W8r-
tXRLazs

  

  

Ardından geçen yıllar içerisinde MTV, “kültürel 
alışveriş”, “kültürel zenginleşme” vb. kavramları 
arkasına alan ve tüm küreselleşmeyi hedef edinen 
şirketler gibi, üçüncü dünya ülkelerine kurtarıcı 
olarak el atmıştır (Erdoğan, 2000, aktaran, Yağcı, 
2008, s. 208). Bu yayılma stratejisinde hiç de 
zorluk çekmeyen kanalın en büyük destekçisi, 
yabancı müziği yerliye tercih eden genç he-
def kitledir. 1987 yılında MTV Europe adıyla 
Avrupa’da yayına başlayan kanal, 1994 yılında 
dijital yayına geçilmesinin ardından, ülkelerin adını 
taşıyan, ülkelerin yerel müziklerine, sunucuları-
na, yerel reklam ve programlarına yer vermeye 
başlamıştır. Bu noktada MTV’nin, bünyesine 
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geçtiği Viacom şirketinin sloganı olan “Küresel 
düşün, Yerel Davran”ı başarılı olarak uyguladığı 
söylenebilir. %70’e kadar yerelleşmeye imkan 
veren kanal, zamanla ortak yapım projelere de 
imza atmış ve yerel şarkıcıların dünyaya du-
yurulmasına öncülük etmiştir. Bu süreçte daha 
çok Amerika ve İngiltere’de gelişim gösteren 
video klip, günümüzde dünyanın dört bir yanına 
ulaşan bir endüstri halini almıştır. Amerika Bir-
leşik Devletleri’nde MTV’nin ardından 24 saat 
kesintisiz yayın yapan “VH-1” (1985), “Music 
Box” (1984) ve “The Poper Station” (1990) isimli 
tematik kanallar yayına başlamıştır. Eş zamanlı 
olarak Avrupa ülkelerinde de müzik yayını yapan 
kanallar kurulmuştur. Bu kanallardan bazıları: 
Fransa’da “MCM”, İngiltere’de “Music Box”, 
Almanya’da “Viva”, İspanya’da “Music Cho-
ise”, Polonya’da “Atomic TV” ve Hollanda’da 
kurulan “TMF”dir.

Müzik kanallarının sayılarının artması ile birlikte 
video müzik kliplerinin yaygınlaşması dönemi 
de başlamıştır. Video müzik kliplerinin şarkının 
dinleyici kitlesine olan olumlu etkisinin anlaşılması 
ile birlikte Queen grubunun ardından, Rolling 
Stones, Bee Gees, Rod Steward gibi sanatçılar 
da video müzik klipleri kullanmaya başlamışlar-
dır (Aktulum, 2010). 2 Aralık 1983’te, Micheal 
Jackson’un “Thriller” adlı şarkısına John Landis 
tarafından çekilen 14 dakikalık video klip, müzikal 
özellikleri taşımaktadır. Şarkının klibi için harca-
nan miktar yarım milyon dolar olmakla birlikte 
dönemi içerisinde en büyük bütçe ile çekilmiş 
video klip olarak tarihe geçmiştir (bkz. görüntü 

5). Albüm satışının 35 milyon dolar olduğu 
düşünülürse video klip için harcanan bu miktarın 
fazlasıyla karşılandığı söylenebilir (Akyürek, 
2005, s. 100). Toplamda 2 Grammy, 4 de MTV 
ödülü alan “Thriller” klibi aynı zamanda MTV 
tarafından yayınlanan ilk siyahi şarkıcı video 
klibi olarak da tarihe geçmiş ve bu alanda bir 
öncü olma niteliği kazanmıştır.

Görüntü 5. Micheal Jackson’ın “Thriller” 
şarkısının video klibinden kareler

http://www.youtube.com/
watch?v=sOnqjkJTMaA

  

  

1983 yılında İngiliz müzik grubu Duran Duran’ın 
video müzik kliplerinin Amerika’da yayınlanması 
ile, video müzik kliplerinin küresel anlamda sa-
natçı ve şarkılara sağladığı fayda gözle görülür 
hale gelmiştir.

Ayşe Kalay’a göre tüketim kültürü içerisinde, bir 
sanat dalı olan müzik zamanla tüketim nesnesi 
haline gelmiştir. Bir sanatçının albümünün satı-
labilmesi için, o albümün tanıtımının yapılması 
zorunludur. Bu tanıtım da kuşkusuz en büyük 
kitlelere en kısa  zamanda ulaşabilen ve etkisi 
tartışılmaz olan kitle iletişim araçlarından tele-
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vizyon ile mümkün olabilir. Böyle bir mecrada 
etkili ve akılda kalabilmenin en etkili yolu ise 
kısa görüntüler ve hızlı geçişlerdir ve bu dikkat 
çekici bir sunumla mümkün olabilmektedir (Kalay, 
2007, s. 94). 90’lı yıllarla birlikte gelişen tekno-
lojik altyapı sayesinde sanatçılar ve yapımcılar 
televizyon dışında farklı mecralarda da yer almaya 
başlamış, video klipler CD, DVD ve internet gibi 
ortamlarda kendilerine yer edinmişlerdir.

Stüdyo veya dış mekan çekimlerinin aynı tarzda 
olduğu, aynı şarkıya farklı kanallarca farklı video 
klipler çekildiği bir süreç olan 1990’lı yıllar, 
özellikle herhangi bir denetime tabi tutulmayan 
özel kanallar için eğlence programlarının arttığı 
bir dönem olmuştur. Bu dönemi, stüdyolarda ha-
zırlanan dekorlar önünde şarkı söyleyen sanatçılar 
izlemiştir (Akyürek, 2005, s. 101). 

Görüntü 6: Ebru Gündeş’in “Demir Attım” 
şarkısının video klibinden kareler

http://www.youtube.com/
watch?v=CeNuuKqLLcg

  

 

1985 yılında TRT’de yayımlanan ve Sezen 
Cumhur Önal tarafından hazırlanıp sunulan ve 
yabancı klip yayını yapılan “Müzik Yelpazesi” 

programı kendi dönemi içerisinde ilk olma niteliği 
taşımaktadır. 

Devlet tekelinde bulunan TRT’de, yayınlanacak 
şarkıların söz ve bestelerinin denetimden geçmesi 
ve uygun bulunmadığı zaman yayınlanmaması 
sorunu, müzik endüstrisi çalışanları tarafından 
özel kanalların yayına başlaması itibari ile son 
bulmuştur. Aynı yıllarda MTV kanalının Türkiye’de 
yayına başlaması, Türk müzik endüstrisinin hare-
kete geçmesine de neden olmuştur. Sözü edilen 
döneme kadar genellikle eğlence programlarının 
içerisine serpiştirilerek yayınlanan kliplerin bir süre 
sonra, MTV yayınlarını izleyen kitle tarafından 
beğenilmediği ve yeterli bulunmadığı anlaşılmış-
tır. Bunun üzerine MTV gibi durmaksızın video 
müzik klibi yayını yapan kanalların yaratılması 
gereği doğmuştur. Böylelikle Türkiye’de müzik 
kanalı olarak, gün boyunca durmaksızın yayın 
yapan, genellikle aynı kliplerin döndüğü, benzer 
sunum teknikleriyle VJ’lerin şarkıları birbirlerine 
bağladığı kanallar televizyon sektörüne giriş yap-
mıştır. 1994 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk 
müzik kanalı olan Kral TV’yi, 1995 yılında yayın 
hayatına başlayan Number One TV izlemiştir. 

Yeni doğan endüstrinin ayrı bir kolunda ise 
yönetmenler yer almaktadır. Reklam filmi ve 
sinema filmi yönetmenlerinin yanı sıra ünlü 
şarkıcı ve türkücüler de video klip yönetmeni 
olarak ekranlarda çıkmaya başlamıştır (Akyürek, 
2005, s. 101). Yönetmenler eserlerini müzik eseri 
kadar ilgi çekici hale getirmek amacıyla egzotik, 
güçlü, sert, seksi, havalı, benzersiz özellikler 
taşıyan teknikler kullanarak oluşturmaktadırlar. 
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Bu noktada amaç bir hayran kitlesi oluşturup bu 
kitleyi elde tutma çabası olarak nitelendirilebilir 
(Kalay, 2007, 90). 

1990’lı yılların başından günümüze kadar değişen 
en belirgin video klip endüstrisi hareketi ise, video 
kliplerin yayınlanması ile ilgili ödenen ücretlerdir. 
Başlangıçta kanallar hiçbir ücret talep etmeksizin 
sanatçıların video müzik kliplerini kanalın izle-
nirliğini arttırmak için yayınlamaktadır. Oysa bu 
video klipler sanatçıların ve albümlerinin reklamı 
niteliğini taşımaktadır. Şimdilerde ise video müzik 
kanalları, sanatçıların video kliplerini yayınlamak 
için para talep etmektedir (Akyürek, 2005, s. 
102). Kısa süre içerisinde tam aksi yöne dönen bu 
ücret alışverişi video müzik kliplerinin günümüz 
televizyon dünyasındaki önemine de işaret et-
mektedir. Video müzik kliplerinin sistematik bir 
tanıtım yolu olduğunun da keşfedilmesiyle birlikte, 
video müzik klipleri bir endüstri halini almıştır.

4. KÜRESELLEŞEN MÜZİK: www.youtube.
com

2000’li yıllar itibariyle internetin kullanım ve 
ulaşım alanının genişlemesi, müzik sektörü de 
dahil olmak üzere birçok sektörün gelişmesine 
olanak sağlamıştır. Günümüzde paylaşım yapı-
labilen, içerik sunan, bilgi veren müzik içerikli 
sayısız internet sitesi bulunmaktadır. İnternet 
teknolojisinin sunduğu altyapı küreselleşmenin 
dinamikleri ile birleştiğinde etkisini daha çok 
hissettirmektedir. Küresel medya düzeni süreci, 
teknolojiden aldığı güç ile birlikte tüm dünyayı 
etkilemektedir. Böylelikle medyanın internet 

teknolojileri ile gücünü paylaşması tüm dünyada 
geçerli bir yöntem olmuştur (Kuyucu, 2015, s. 30). 
Kullanıcıların ağ sunucularına dosya yüklemesine 
olanak sağlayan video paylaşım ağları, web 2.0 
çağı ile birlikte yaygınlaşmıştır. Etkileşim olanağı 
sunulan web 2.0 ile kullanıcılara, sosyal ağlara 
sadece video yükleme değil, yorum yapma, be-
ğenme ve paylaşma olanakları da sunulmaktadır. 

 “Broadcast Yourself” (Kendini Yayınla) sloganıyla 
Aralık 2005 yılında yayın hayatına başlayan Yo-
utube, sosyal paylaşım ağları arasında en popüler 
olanıdır. 2006 yılında Google tarafından satın 
alınmıştır. Kullanıcılara site içerisindeki arama 
çubuğu yardımıyla arama yapılabilen Youtube’a 
aynı zamanda Google hesabı ile giriş yapmak da 
mümkündür. Giriş yapılmasının sağladığı ola-
naklar arasında izlenen videoları beğenme veya 
beğenmeme, videolara yorum yapma ve kanallara 
abone olmak başta gelmektedir. Kullanıcı aynı 
hesapla kendi kanalını oluşturabilmekte ve video 
yükleyebilmektedir. 

Kişisel kullanımların dışında özellikle son yıl-
larda Youtube büyük markalar, kanallar, şirket-
ler tarafından da resmi sayfaları oluşturularak 
kullanılmaktadır. 

Youtube kullanıcılarına 6 farklı ana başlık altında 
video yükleme imkanı sağlamaktadır:

•	 Youtuber: Standart Youtube hesabına sahip 
kullanıcılar için,

•	 Director: Film yapımcıları için,

•	 Musician: Müzik eserleri bulunanlar için,
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•	 Comedian: Mizahi video eserleri bulunanalar 
için,

•	 Guru: Uzmanlık alanı gerektiren konularda 
video sahipleri için,

•	 Reporter: Uygunsuz videoları bildirenler 
için olmak üzere farklı seçenekler mevcuttur.

2016 Mart ayı itibariyle Youtube üzerinden en 
fazla görüntülenen 30 videonun 28 tanesinin 
müzik klibi olduğu ortaya çıkmıştır. Aşağıda yer 
alan tabloya göre, 2.540.646.451 görüntülenme 
sayısı ile Psy’ın “Gangnam Style” isimli şarkısıdır.

Tablo 1. www.youtube.com Web Sitesinde En Çok Görüntülenen 10 Video

Sıra Şarkının Adı Sanatçı Görüntülenme Sayısı

1. Gangnam Style Psy 2,540,646,451

2. See You Again Wiz Khalifa ft. Charlie Puth 1,570,798,375

3. Blank Space Taylor Swift 1,527,608,163

4. Uptown Funk Mark Ronson ft. Bruno Mars 1,462,834,765

5. Shake It Off Taylor Swift 1,384,565,047

6. Hello Adele 1,350,055,845

7. Bailando Enrique Iglesias 1,338,012,251

8. Baby Justin Bieber ft. Ludacris 1,333,697,017

9. Dark Horse Katy Perry ft. Juicy J. 1,331,437,052

10. All About That Bass Meghan Trainor 1,309,394,326

Tabloda görülen izlenme sayılarından da anlaşı-
labileceği üzere milyarlarca insana sadece evinde 
oturarak veya cep telefonundan bağlanarak ulaşa-
bilme imkanı sağlayan video paylaşım sitelerinin 
sağladığı olanaklardan, müzik yapımcıları ve 
sanatçıların faydalanmaması düşünülemez. Öyle 
ki, 2009 yılı itibariyle sadece internet üzerinden 
yayın yapan video klip portalları ortaya çıkmış 
ve sadece Youtube üzerinden yayın yapan video 
müzik klipleri çekilmeye başlanmıştır. Bu müzik 
portallarından en büyüğü olan VEVO, Sony 
Music Entertainment, Universal Music Group 

ve Abu Dhabi Media şirketlerinin ortaklığı ile 
kurulmuştur. Bünyesinde 60.000 üzerinde sanatçı 
bulunmaktadır. VEVO’nun yapısı ile benzerlik 
taşıyan   bir müzik portalı da Türkiye’de “netd” 
adı ile yayın yapmaktadır. Doğan TV holding 
bünyesinde kurulan “netd” her türlü dizi, film, 
program, belgesel ve tüm diğer içerikleri portal 
üzerinden yayınlamaktadır. Mart 2016 tarihi 
itibariyle “netd”nin Youtube kanalındaki abone 
sayısı 2.624.248’dir. Kanalın videolarının toplam 
izlenme sayısı ise 6.058.746.513’tür. Bu oran-
larla “netd” kanalı aynı zamanda Türkiye’deki 
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en çok abone sayısına sahip olan ve videoları en 
çok izlenme sayısına ulaşan kanal özelliklerini 
paylaşmış olduğu 5423 video ile taşımaktadır.

Tüm bu teknolojik gelişmeler göstermektedir ki, 
internet paylaşım mecrası olarak hedef kitleye 
en hızlı ve en kolay olarak ulaşılabilen ortamdır. 
Aynı zamanda çevrimiçi olanaklarla izleyiciye 
geribildirim verme, beğenme, paylaşma seçenek-
leri sunmakta, tüm bu özellikleri ile de kitleleri 
paylaşımlara dahil etmektedir. Müzik endüstrisi-
nin özellikle popüler müzik kadar hızlı tüketilen 
bir tür için, en hızlı mecrayı sunum aracı olarak 
seçmesi şaşırtıcı değildir. Bu çalışmada ortaya 
çıkan veriler doğrultusunda; video müzik klip-
lerinin kitlelere sunum sürecinin yıllar içerisinde 
birçok değişikliğe uğradığı ortaya çıkmıştır. Bu 
değişim aynı zamanda video müzik kliplerinin 
ortaya çıkmasındaki amaçların da farklılaşması 
sonucunu doğurmuştur. 

SONUÇ

1930’lu yıllar itibariyle başlayan video müzik 
klibinin ortaya çıkma süreci, başta teknolojik 
gelişmelerin etkisi olmakla birlikte, sosyal, politik 
ve ekonomik değişimlerden de etkilenerek farklı 
sunum araçları ile farklı formlarda izleyici ile 
buluşmuştur.

2000’li yılların eğlence kültürünün ulaşılabilirlik 
ve tüketilebilirliğinin internet ortamında gerçekleş-
tirilen sunumu, günümüzde video müzik klibinin 
küreselleşmesine de olanak sağlamıştır.
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EXTENDED ABSTRACT

The origin of music videos based on the relationship of art and technology. Togetherness of art 
and technology come around from past to present with new and various methods. This study na-
med “From Soundies to TRT, From MTV to YouTube: Historical Evolution of  the Video Music 
Clips”, discuss methods of constitution, exchange and perception of video music clips, in light of 
interpersonal, cultural, technologic and social structures on national and international frames in four 
main titles. Music videos have emerged with the widespread of television and music channels in 
order to promote popular music effective at national and international level in 1980’s. But the rese-
arches about music videos reveal that the beginning of this kind is based on 1930’s. In these years 
there were several works for synchronizing music and animation. Fischinger and Max Fleischer 
had works in this field and it is assumed that nearly over two thousand video clips were captured 
between 1941-1947 years in USA. In the same period video clips were displayed on small screens 
which were formed from selected images called “panoramas” in night clubs, bars and restaurants. 
The name of the back-white video music kind which were displayed in these devices is “soundies” 
(Shore, 1985 ve Berg, 1987’den aktaran: Çelikcan 1996: 67-68). The primary target group of music 
sector in 1950’s was rapidly increasing young population by courtesy of musical directors. In 1970’s 
the most important musicals and films of these times like Grease (1978), Hair (1979), Flash Dance 
(1983) and Dirty Dancing (1987); cinema and music sector cooperated and produced albums. The 
physical features, costumes and the behaviors of famous actors and actress who were taking role 
such these musicals were the new fashion models and this situation was an indicator of irrevocable 
way (Yağcı, 2008: 206). MTV was established in 1981 within WASEC by WASEC CEO John Lack 
by using the free of charge videotapes. At that time popular culture industry was rapidly developing. 
MTV started broadcasting with The Buggles’ “Video Killed The Radio Star” song under pressure 
of the distributors of narrowcasting distrust against MTV, music company owners’ unwillingness 
to give content and the presence of competitors (Yağcı, 2008: 206). The broadcast of this clip was 
the end of all radio stars and was a precursor of the new beginning of music industry. In 1990’s in 
parallel with international improvements, there were important developments in Turkey which were 
important for mainly TRT (Turkish Radio Television) and other music channels. This situation was 
directly related with the political form in Turkey in this period, in the light of social, politic, economic 
and technologic developments. It is clear that, this political environment has given direction to the 
developments in national meaning. But it is an undeniable reality that the start of MTV’s broadcas-
ting was related to the background of popular culture.  By 2000’s by the general usage of internet 
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and computers, the technology of video cameras and photograph cameras; the combining, cutting, 
shaping and formatting of the images became easier. So combining of sound and image, producing 
visual effects, adding sound to an image, sharing and criticizing possibilities could be reachable. In 
this period, the largest platform of the meeting of the produced video music clips with the audience is 
YouTube for monthly 1.000.000.000 internet users (individually) as stated www.ebizmba.com site, 1 
February 2016 report. This study named “From Soundies to TRT, From MTV to YouTube: Historical 
Evolution of  the Video Music Clips”, discuss methods of constitution, exchange and perception of 
video music clips, in light of interpersonal, cultural, technologic and social structures on national and 
international frames in four main titles. The aim of this study is to investigate the industry of music 
videos nowadays in light of the social, technological, and economic developments since 1930’s. The 
scope of the study is starting from 1934, Von Oskar Fischinger’s “Komposition in Blau” video clip. 
Then other video clips will be handled in chrolonologically which increased importance in national 
and international music industries. The scan of the visual archives and necessary video clips of the 
research are taken from http://www.youtube.com internet site. This study also comprises an archive 
study which involves national and international developments. The findings of the study reveal how 
to involve the perception of video music clips during the historical period by the effects of social, 
technological and cultural context and the announcement of which process, aim and medium of 
video clips’ submission to target market. This article was presented as an oral presentatiton in “1st 
International Congress on Current Approaches in Communication, Literature, Music and Art Studies” 
in Kocaeli at 25th of March 2016.
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TÜRKİYE’NİN GENÇ NESİL BESTECİLERİNDEN ARMAĞAN 
DURDAĞ’IN PİYANOLU  YAPITLARI(1)

PIANO COMPOSITIONS OF ARMAĞAN DURDAĞ - THE YOUNG 
GENERATION TURKISH COMPOSER

Olga HASANOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Samsun / Türkiye 

Öz: Bu makalenin amacı genç kuşak yetenekli 
bestecimiz Armağan DURDAĞ’ın bazı eserlerini 
tanıtmak, bunun yanı sıra eserlerini kavram, armo-
ni, içerik açısından incelemek ve icra yöntemleri 
önermektir. 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen 
Armağan DURDAĞ, henüz genç yaşına rağmen yurt 
içi ve yurt dışında seslendirilmiş eserleri ve birçok 
saygın sanatçının bu eserler hakkındaki yorumları 
sayesinde saygınlık ve popülarite kazanmıştır. Sa-
natçının yapıtlarında post-minimalist stilini, Türk 
ve Orta Doğu müziğinin ezgi ve ritimlerini, atonal, 
modal, poliritmik ve post-romantik ifadeleri izlemek 
mümkün. Eserlerinin konularının düşünce aksettirici 
olduğu hem başlıklarından hem de yarattıkları ses 
efektlerinden açıkça belli olarak bestecinin sanata 
olan evrensel yaklaşımını sergilemektedir.  Kendim 
piyanist ve piyano hocası olduğum için bu çalışmada 
yoğun piyano partisyonları bulunduran 4 tane oda 
müzik eseri incelemek istedim: “Doğu Güneşinin 
Peşinde” fagot ve piyano için (Eylül, 2014), “Cahiller 
Ülkesi”, flüt, viyolonsel ve piyano için (Nisan, 2013), 
“Katibim” soprano ve piyano için (Ağustos, 2013) 
ve “Katibim Çeşitlemeleri” viyolonsel ve piyano için 
(Kasım, 2008).

Anahtar Kelimeler: Armağan DURDAĞ, Besteci, 
Yapıt, Piyano  

Abstract: This paper aims to introduce selected works 
of the talented composer of the younger generation 
Armağan Durdağ, analyze these works and the concept 
of their harmonical structure, examine the methods 
and propose suggestions for content and interpreta-
tion. Born in 1981 in Istanbul, Armağan DURDAĞ, 
despite his young age was able to gain respect and 
popularity nation-wide and abroad, also through his 
pieces being performed by renowned musicians. In 
Durdağ’s work one can notice the post-minimalist 
style, Turkish and Middle Eastern melodies and 
rhythms, as well as atonal, modal, polyrhytmic and 
post-romantic expressions. The subjects of his works 
are reflecting universal thoughts , which one can notice 
not only through the sound effects of his music, but 
even through the titles of the pieces. I, myself, am 
a pianist and a piano pedagogue, therefore I wanted 
to analyze 4 of his pieces that contain intense piano 
parts. ‘’In Search of the Orient Sun’’ for bassoon and 
piano (September, 2014), “The Land of the Ignorant” 
for flute, cello and piano (April, 2013), “Katibim” for 
soprano voice and piano (August, 2013), “Katibim 
Variations” for cello and piano (November 2008).

Key Words: Armağan DURDAĞ, Composer, Work, 
Piano
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GİRİŞ

Ulusal müzik unsurlarının Geleneksel Türk 
Müziği dışındaki müzik türlerinde kullanıl-
ması Türkiye’nin müzik camiasında hep tartı-
şılan bir konu olmuştur. Türk Müziği’nin eşit 
düzenlenmiş enstrümanlarda çalınması, batı 
müziği nota sistemi ile kağıda aktarılması ve 
armonileri ile eşlik edilmesi, uzun formlar 
yaratılması, vurmalı çalgılar desteği olmadan 
doğru karakter yansıtılamaması bu tartışma-
ların bir çok nedenlerinden birkaçı. Örneğin, 
‘’Türk müzikçileri alışık olmadıkları nota ve 
solfej gibi konulara pek alaka göstermedikleri 
gibi geleneksel icrayı Batı sistematiğiyle Türk 
Musikisini öğretmek ya da aktarmanın ne ka-
dar başarılı olduğu günümüzde hala tartışılan 
bir konudur. Türk Musikisinde notanın kulla-
nılmaması ve eğitiminin ‘’meşk’’ sistemiyle 
verilmesinden dolayı musikinin resmi olarak 
müfredata dahil  edilmesinin ardından ders-
ler nota sisteminin esas alındığı Batı Müziği 
kuralları çerçevesinde işlenmiştir.’’(ÖZDEN, 
2015:32).

 Peki halkın çok tanıdığı ve sevdiği bir ezgi-
nin temelinin aslında klasik müzik formunda 
yazıldığını gösterebilmek, dinleyicileri buna 
ikna edebilmek için bu eserler nasıl sunulma-
lı? Günümüzde pop müzik camiasında bu so-
run çözülmüş gibi görünüyor. Farklı makam-
larda çalınan ezgiler ve ona uygun ritimler 
elektronik enstrümanlarla ifade edilebiliyor, 
üstelik halk tarafından da pek tutuluyor. An-
cak burada karşılaşılan tek eksik, bu şekilde 

işlenmiş müziğin yüzeysel anlamlara hitap 
etmesi ve insanlara sadece derin olmayan bir 
duygusal doyum sağlaması. Atatürk’ün bir 
sözü, ‘’Türk musikisi hiç şüphesiz yüksek bir 
medeniyetin musikisidir. Onu bütün dünyaya 
anlatabilmek için, bizim milletçe bugünkü 
medeni dünyanın seviyesine yükselmemiz 
gerekir.” (SAY, 1995:513). 

Türk Beşleri gibi eski kuşak Türk bestecileri 
işte bu yönde geniş bir yol açtılar. ( AYDIN, 
2003:9). Aynı yolda günümüz genç besteci-
leri de gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu 
gençlerden biri de hem çok yetenekli ve hem 
de yüksek kalitede müzik bilgisine sahip bes-
teci Armağan DURDAĞ’dır.

YÖNTEM 

Bu çalışma Armağan  DURDAĞ’ın son sekiz 
yıl içerisinde bestelediği ancak henüz yayım-
lamadığı dört eserinin (“Doğu Güneşinin Pe-
şinde”, “Cahiller Ülkesi”, “Katibim” ve “Ka-
tibim Çeşitlemeleri”) eserlerin incelemesiyle 
sınırlıdır. Eserler besteci tarafından sağlanan 
partisyonlar üzerinden kaynak, kavram, ar-
moni, stil ve içerik açısından analize edilmiş-
tir.

“Katibim”ve “Katibim Çeşitlemeleri”

Bu eserler benzer müzikal malzemelerden 
oluşuyor ve ikisi de “Katibim” teması üzeri-
ne yazılmış. Eserlerin yazı şekli ve uzunluğu 
farklı olmasına rağmen temel ezgiyi izlemek 
ve duymak eser boyunca sürekli mümkün. İki 
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eserin de başında ve sonunda “Katibim” me-
lodisi ana tema olarak orijinal haliyle geçiyor. 
Bu form eserlerde bir bütünlük sağlıyor ve 
dinleyicinin eser içinde kullanılmış değişik 
“Katibim” motiflerini anlayabilmesine ola-
nak sağlıyor. Bu eserlerin her ikisi de oldukça 
uzun, etkileyici konser parçalarıdır ve teknik, 
tını ve sonorite zorlukları içermektedir. Parça 
boyunca farklı yörelerden aksak ritimler duy-
mak ve tanımak mümkün. Piyano partisyonu 
modal armoniler içeriyor ve doğu müziğinin 
geleneksel telli ve vurmalı çalgıların yapı ve 
icrasında gizli kalmış çok sesliğini açığa çı-
kartıp dolgun, değişken ve güncel bir etki ya-
ratıyor. (YALÇIN,2012:219).

2008 yılında viyolonsel ve piyano için yazılan 
‘’Katibim Çeşitlemeleri’’ bestecinin dinleyi-
ciye sunmaya karar verdiği ilk eserlerdendir. 
Dokuz dakika süren bu eser, birçok sanatçı 
tarafından severek icra edilmiştir. Eserin it-
haf edildiği tanınmış  çellist  Rahşan  Apay’ın  
yanı sıra Sabri  Tuluğ Tırpan, İbrahim Yazıcı 
bunlardan bazılarıdır.

“Katibim” türküsü, tarihi 19. yüzyıla kadar 
uzanan ve birçok geleneksel sanatçı ve bes-
tecilere ilham vermiş bir türküdür. Örneğin 
A. Adnan Saygun’un  1943 yılında bestele-
diği “Katibim Türküsü Üzerine Varyasyon-
lar” eseri, ‘’Bir Tutam Kekik’’ adı altında 
topladığı ‘’Eşliksiz Koro için On Halk Tür-
küsü’’ dizisinin son parçasıdır; Cemal Reşid 
Rey 1965 yılında piyano ve orkestra için 21 
çeşitlemeden oluşan ‘’Bir İstanbul Türküsü 

Üzerine Çeşitlemeler’’ adlı bir konçerto bes-
telemiş, aynı eseri soprano ve gitar için de 
uyarlamıştır; Alman besteci Robert Seidell 
eşliksiz koro için 1985 yılında ‘’Üsküdar’a 
Gider iken’’ adlı çok sesli bir düzenleme bes-
telemiştir; Fazıl Say’ın da besteleri arasında 
aynı adlı bir eser bulunuyor. Bunun bir sebe-
bi de, türkünün batı klasik müziğinin minör 
moduna en yakın olan Nihavend makamında 
olması ve tatlı melodisinin tüm dünyaya hitap 
eden bir anlatım tarzı taşımasıdır. Yunanistan 
ve başka komşu ülkeler de bu ezgiyi sahip-
leniyor. İstanbul radyosunun yıllarca sinyal 
müziği olan bu türkü İstanbul’daki milletle-
rarası müzik kültürünün de tam anlamıyla bir 
simgesidir. Hafif hüzünlü melodi romantik 
bir aşk hikayesi anlatan sözlerle uyumludur*. 

Bahsedilen eserler birçok yönden birbirin-
den farklı olmalarına rağmen hepsi inanılmaz 
sahne etkileyiciliği ve konser havası taşırlar. 
A. Saygun altı dakikalık koro yapıtı ile ‘Ka-
tibim’ türküsünün esas lirik anlatımını hiç 
bozmadan sunarken, C. R. Rey ise türkü tari-
hinde saklı kalmış bir başka konuyu açığa çı-
kartmıştır: marş tarzı ve alaycılık, ve bu özel-
likler  üzerine dolgun 30 dakikalık virtüöz bir 
yapıt yaratmıştır.**

**‘’Katibim Türküsü, Kırım harbi içinde, 
Abdülmecid zamanında çıkmıştır. İkinci 
Mahmut devrinde askerlere Avrupai kıyafet-
ler giydirilmiş ancak sivil memurlar bu ko-
nuda serbest bırakılmışlardır. Abdülmecid, 
İstanbul içindeki her memura setre ve pan-
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tolon giydirdi, mutaassıp kesim de bu olayı 
dillerine dolayıp “Gavur mukallitliği” dedi-
ler ve pantolonla sokağa çıkmayı iç donuyla 
çıkmakla bir tuttular, özellikle de genç - eli 
yüzü düzgün katipler büsbütün dile düştüler. 
Kırım harbinde müttefikimiz olan İngilizler’e 
Selimiye kışlası hastane olarak tahsis edil-
mişti. İngiliz ordusundaki İskoç alayını kısa 
eteklerle gören halk bu askerlere “donsuz as-
ker” lakabını takmıştı. Bu alay şarka hareket 
ederken, bir İskoçyalı bestekar bu birlik için 
bir marş besteledi. Bir İstanbul külhanisi de 
Selimiye Kışlası’nın Üsküdar yolu üzerinde 
olmasından esinlenerek ve “donsuz asker”ler 
için yazılan marşın müziğini kullanarak ka-
tiplerle dalga geçmek için “Üsküdara gi-
derken…” türküsünü yazdı.  Daha sonraları 
çalgılı küçük konsol saatleri çıktı. Bu saatler 
ilk olarak Türkiye’ye İskoçya’dan geldi ve İs-
koçlar bu saatlere aynı marşın müziğini koy-
muşlardı. Bu saatler İstanbul’da “Katibim 
Türkülü Saat” adı altında satıldı ve neredeyse 
almayan kalmadı.’’

F. Say’ın “Üsküdar’a Gider İken” adlı se-
kiz dakikalık eseri romantik, doğaçlamalı ve 
piyano efektlerine dayalıdır.  A. Durdağ’ın  
‘’Katibim Çeşitlemeleri’’ adlı dokuz dakika-
lık eserinin müzikal anlatımı ise bir efsane-
yi veya bir destanı anımsatıyor. Böyle sade 
ve iddiasız bir türkü ezgisi üzerine nasıl bu 
kadar uzun ve çeşitli eserler yaratılabilmiş? 
Bence bu sorunun cevabının anahtar kelimesi 
“İstanbul”. Çeşitli kültürler, şehrin ve doğa-
sının güzelliği, yüzyıllara dayanan tarihi ve 
dini hikayeler, köklü ve özenilen hakiki İs-
tanbul efendiliği…

A. Durdağ’ın viyolonsel ve piyano için yaz-
dığı ‘’Katibim Çeşitlemeleri’’ eserinin tonal 
planı klasiktir – tema ve üç çeşitleme re mi-
nörde geçiyor. Yavaş, doğaçlamalı 18 ölçü-
den oluşan piyano giriş kısmından sonra tema 
kısmı başlıyor. Koral tarzda akortlu piyano 
eşliği çelloda esas temanın gelişini hazırlıyor. 
Bu temadan artık eserin ana karakteri anlaşı-
lıyor. Bestecinin koyduğu “Religioso” terimi 
de buna yardımcı oluyor – derin anlamlı ve 
dramatik. (Tablo 1.)
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Şekil 1 .‘’Katibim Çeşitlemeleri’’, Tema Kısmı
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Birinci çeşitlemede dramatik karakter tam 
anlamıyla devam ediyor. Çelloda ihtiraslı kı-
rık arpejlerin ve piyanoda senkoplu akortların 
üst sesleri iç içe geçerek ana temayı tamamlı-
yor. Kaytağı tarzı 12/8 zamanlı ritimde yazı-
lan 2. çeşitlemede heyecanlı karakter devam 
eder. Bölümün ilk yarısında çelloda bulunan 
armonik figürasyonlar ve piyanoda  bulunan 

senkoplu akortlar ikinci yarıda yer değişir, pi-
yanoda arpej, çelloda aralıklar geçer. Adı ge-
çen müzikte kullanılan seslerin geniş diyapa-
zonu ve pianodan üç forteye kadar yükselen 
nüans aralığı orkestral bir efekt yaratır. 3. çe-
şitlemenin başlangıcında “Katibim” melodisi 
çok ilginç bir şekilde zeybek ritminde geçer. 
(Tablo 2.)
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Şekil 2. ‘’Katibim Çeşitlemeleri’’, 3.Çeşitleme

Aynı müzik bileşenlerinden oluşan “Kati-
bim” eseri 2013 yılında bir festivalde ses-
lendirilmek üzere soprano Ece İdil’in sipa-
rişi üzerine bestelenmiştir. Bu eser de kendi 

içinde bir sahne bütünlüğü taşıyan etkileyici 
ve modern bir yapıt. Form olarak çeşitleme 
tarzında yapılmış olsa da, adında “çeşitleme” 
ifadesi bulundurmuyor. Sebebi bu eserin as-
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lında farklı karakterde kısımlardan oluşan 
programlı bir fantasie’ye benzemesi olabilir. 
Bu eserde soprano sesine uyması için orta ve 
tiz diyapazondaki sesler kullanılmış. Piyano 
partisyonu burada adeta  kanun efektleri ya-
ratmaya çalışıyor, rafine ve süslemeli. İkililer 

(birleşmiş dörtlüler) içeren armoniler Türk 
Müziği havasını vurguluyor. (İlerici, 1970,)  
Şan partisyonu ise çağdaş klasik müzik belir-
tileri taşır – kromatik  birbirine uyumsuz ses-
lerin geçişleri ve ritim değişkenliği.(Tablo3.)

Şekil 3.‘’Katibim’’, 74-78 Arası Ölçüler
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Kanımca bu yapıt yazı şekli sebebiyle günü-
müz klasik müzik eserleri arasında gösteri-
lebilme şansını garantilemiştir. Özellikle bu 
türküyü bilmeyenler için bu eser kaliteli ve 
dolgun bir performans sunuyor. Kapsamlı bir 
öykü yaratmasının yanı sıra duygusal ve içten 
melodisinin soprano yorumu ile insanın içini 
ısıtıyor. 

“Cahiller Ülkesi” İstanbul Kadıköy Bele-
diyesi Süreyya Operası’nın siparişi üzerine 
bestelenmiştir. İlk seslendirilmesi 2013 yı-
lında Bülent Evcil (flüt), Rahşan Apay (viyo-
lonsel) ve Cana Gürmen (piyano) tarafından 
gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 dakika süren dina-
mik ve hareketli “Cahiller Ülkesi” yapıtında 

kullanılan müziksel ifadeler başlığın anlamı-
nın altını çiziyor: flütte keskin atlamalar, kro-
matik dissonans geçişler, forte ve fortissimo 
çığlıklar; viyolonselde ısrarcı baskın anlatım; 
aksak ritimli ve senkoplu kızgın piyano par-
tisi. Eserde birkaç farklı tempolu kısım bu-
lunmasına rağmen dönüş-röpriz kısımlı üç 
bölümlü form açıkça izlenebiliyor. Ana motif 
bir artmış dörtlü ve bir oktav atlaması üzeri-
ne kurulu, ve bir mekanizma veya bir araba 
kornosunun gergin sesini anımsatıyor. Din-
leyici adeta koca bir şehrin yoğunluğunu ve 
sıkışıklığını hisseder gibi oluyor. Bu iki aralık 
parçanın genelinde çok yaygın olarak kulla-
nılmış, tahminimce ruhsuz ve inceliksiz bir 
karakter yaratmak için. (Tablo 4.)
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Şekil 4. ‘’Cahiller Ülkesi’’, Başlangıç Kısmı

Kenar kısımlarında 5/8’lik aksak ritim ve toc-
cata tarzı hareket izleniyor. Orta kısımda hem 
aksak hem düz ritim sürekli değişiyor, oktavlı 
geçişler sanki büyükşehir karmaşasını ve acı-
masızlığını vurguluyor. Bu işitsel efektlerin 
yanı sıra eser psikolojik baskı ve sistem çık-
mazı içinde yaşayan insanın hissini anlatıyor. 
Melodide bulunan uyumsuz ve gergin sesler 
sanki böyle yaşamanın lüzumsuzluğunu yan-

sıtıyor. Eser tını ve ritim açısından ciddi icra 
zorlukları  içerir.

“Doğu  Güneşinin Peşinde” adlı eser ise 
bambaşka bir karakterdedir – pozitif ve umut 
verici. Halka şeklinde giden uzun soluklu 
ana melodi ilginç bir şekilde hem klasik Türk 
Müziği’ni, hem güncel Amerikan pop ezgile-
rini anımsatıyor. (Tablo 5.) 
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Armağan DURDAĞ kendi eserlerine, kimi za-
man geniş, hayali konular içeren betimleyici 
isimler koyuyor. Bestecinin bu makale konu-
sunun dışında kalan bazı eserleri şöyle adlan-
dırılmış: ’’Morun Sonsuz Tonları’’, ‘’Taylan’’, 
‘’Kırmızı Yelken’’. Bu isimler kendi kendine 
ilham kaynağı sayılabilir. Ayrıca bu şekilde 
besteci kendi yapıtlarının yanlış bir şekilde 
yorumlanmasını da önlemiş oluyor.  ‘’Doğu 
Güneşinin Peşinde’’  eserinde minimalist sti-

linde olan giriş ve bitişteki 24’er ölçülük kı-
sımlar besteci tarafından belirtmiş bir tempo 
ile çalınmalı: her ikinci ölçünün sonunda kü-
çük bir yavaşlama yapılıyor. Bu dikkat çekici 
yöntem icrada rahatlatıcı dalgalar oluşturuyor. 
Beş buçuk dakika süren parçanın formu üç bö-
lümlü olup, kenar kısımları sakin ve az sesli, 
orta kısım ise zıt, dramatik ve yüksek sesli ka-
rakterdedir. Orta kısımdaki müzik biraz mace-
ralı film müziği tarzında. (Tablo 6.)
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EXTENDED ABSTRACT 

The purpose of this study is to present selected works by the talented young Turkish composer 
Armağan Durdağ, to analyze the concepts, harmonies and content of these works, and finally to 
make performance suggestions.  The way in which elements of traditional Turkish music have 
been mixed with other musical genres has long been a subject of debate among music scholars. 
Playing Turkish music on well tempered instruments; mixing it with western harmonies; the use 
of extended forms; changing the overall character of the music by eliminating the percussive 
instruments; these are only some of the topics of debate. But how can this music be presented 
in a way that will convince the public that the melodies they know and love are in fact based on 
classic musical forms? Pop music seems to have solved this problem by taking the traditional 
melodies with their unique modes and rhythms, and playing them all through electronic instru-
ments. This continues to be very popular. However, this way of rendering traditional Turkish 
music is only able to speak through a superficial emotional connection and can only offer a 
shallow sense of satisfaction. To quote Atatürk: “Turkish music is without a doubt the music 
of high civilization. To be able to share it with the whole world, we must become equal to the 
highest levels of civilization in the world today.” Turkish composers such as the acclaimed Tur-
kish Five, Ahmed Adnan Saygun, Cemal Resit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Necil 
Kazim Akses, have helped pave the way to this lofty goal. Today’s young composers continue 
in their footsteps. One of these young composers is the very talented and highly educated Arma-
ğan Durdağ.  Armağan Durdağ was born in 1981 in Istanbul. At a very young age he received 
both national and international acclaim for his compositions, and many renowned musicians 
performed his pieces. In Durdağ’s work one can hear the influence of the post-minimalist style, 
Turkish and Middle Eastern melodies and rhythms, as well as atonal, modal, polyrhythmic and 
post-romantic expressions. The subjects of his works reflect universal themes, which one can 
see not only in the sound effects of his music, but also in the titles of his pieces. Throughout 
his middle and high school years Armağan Durdağ studied piano and musical culture with Mert 
Bilginer. After he graduated from Eyüboğlu Private High School, he learned classical, jazz and 
modern harmony, form analysis, orchestration and Turkish Music Theory with Nail Yavuzoğlu. 
He continued his piano studies with Faris Akasu and graduated at the top of his class from the 
Istanbul Technical University State Conservatory for Turkish Music, in the Musical Technolo-
gies Sound Recording Department. After moving to Washington DC, USA in 2008, he studied 
piano and composition with Jeffrey Watson and conducting with A. Scott Wood at the Washing-
ton Conservatory of Music. While living there, he wrote the string orchestration for the pianist-
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composer Fahir Atakoğlu’s Grammy nominated jazz album Faces & Places. Because of his 
contribution he was awarded the title of “Grammy Voter” by the Recording Academy organi-
zation.  Between the years 2009-2011 Armağan completed his Master’s Degree in composition 
at the University of Memphis, where he studied with a full scholarship. There he studied com-
position with Kamran Ince, conducting with Craig Alan Williams and piano with Sam Viviano. 
He attended master classes with renowned American composers such as Joseph Schwantner, 
Marc Mellits, Fred Lerdahl, Sophia Serghi, Christopher Trapani and Chris Brubeck. Currently 
he is continuing his doctoral studies with a full scholarship under Prof. Daniel Asia at the Uni-
versity of Arizona where he is also working as a teacher’s assistant. As a pianist and a piano 
teacher, I have chosen to analyze four of his pieces which contain substantial piano parts: ‘’In 
Search of the Orient Sun’’ (“Doğu Güneşinin Peşinde’’) for bassoon and piano (September, 
2014), ‘’The Land of the Ignorant’’ (“Cahiller Ülkesi’’) for flute, cello and piano (April, 2013), 
“Katibim” for soprano voice and piano (August, 2013), and “Katibim Variations”(‘’Katibim 
Çeşitlemeleri’’) for cello and piano (November, 2008).  ‘’Katibim’’ and ‘’Katibim Variantions’’ 
are comprised of similar musical material and both pieces are based on the famous Turkish 
theme “Katibim”. Although the style and the length of the pieces vary, it is possible to hear this 
theme consistently throughout both pieces. The “Katibim” theme is heard in its original form at 
the very beginning and the very end of each piece. This creates a sense of unity throughout the 
whole piece and allows the audience to follow the diverse variations of the “Katibim” motive. 
Both works are relatively long, effective concert pieces and contain significant technical, and 
musical difficulties for the performer. One can easily recognize the typical syncopated rhythms 
of various regions of Turkey. The piano part has many modal harmonies and creates a sonorous, 
diverse and timely effect by bringing out the hidden polyphony of eastern music.  ‘’The Land 
of the Ignorant’’ (‘’Cahiller Ülkesi’’) is a composition commissioned by the Istanbul Kadikoy 
Municipality Sureyya Opera House. The work was premiered in 2013 with Bulent Evcil on 
the flute, Rahsan Apay on the cello and Cana Gurmen on the piano. The musical expression of 
this dynamic and active piece, lasting approximately 5 minutes, emphasizes its own title: sharp 
jumps on the flute, chromatic and dissonant transitions, loud screams, insisting pressure from 
cello and a syncopated piano part. Although some parts of the piece have different tempos, you 
might say it is composed in a three-part form with a reprise. The main theme is built on a jump 
between an augmented 4th and an octave, and is reminiscent of a machine or the intense sound 
of a car horn. One almost feels the density and congestion of a big city. These two intervals are 
used quite often in the piece to create what to me sounds like a soulless, rude character. ‘’In Se-
arch of the Orient Sun’’ (‘’Doğu Güneşinin Peşinde’’) is a piece with a different character: posi-
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tive and full of hope. The main melody with its long breaths that play in rounds, reminds one of 
classical Turkish Music and American pop melodies.   Armağan Durdağ often names his works 
with broad, fantastically descriptive titles. Some of his other works that are not explained in this 
article are “The Infinite Shades of Purple”, “The Land of Colours” and “The Red Sail”. These 
names are already an inspiration in and of themselves. They also help the composer’s works 
avoid misinterpretation.  “In Search of the Orient Sun” is composed in the minimalist style and 
the indicated parts, consisting of 24 bars in the beginning and the end, should be played in the 
unusual tempo specified by the composer: every second bar should contain a minor decelera-
tion. This peculiar method creates a feeling of relaxing waves in the interpretation. The piece 
is written in three parts of which the first and last are calm and quiet while the middle section 
is contrastingly dramatic and loud.  One might even say that this middle section has an “action 
movie” music style. For instrumentalists, all of the above mentioned pieces have technical diffi-
culties, as well as changing tempos and syncopated rhythms. The different compositional styles 
in Armağan Durdağ’s music require a careful and serious approach to interpret them correctly.  
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OSMANLI DEVLETİ’NİN İLK RESMÎ KONSERVATUARI OLAN 
DÂRÜLELHÂN’DA EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN 

İNCELENMESİ(1)

EXAMINATION OF EDUCATION AND TRAINING ACTIVITIES IN THE 
DARÜLELHAN WHICH IS THE FIRST OFFICAL CONSERVATORY OF 

OTTOMAN EMPIRE

Kubilay KOLUKIRIK
Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, Kırşehir / Türkiye 

Öz: Dârülelhan Osmanlı Devleti’nin resmî ilk kon-
servatuarı olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
süreci içerisinde kurulmuştur. Bu çalışmanın amacı 
Osmanlı Devleti’nin ilk resmî konservatuarı olan 
Dârülelhân’da eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
tespit edilerek ortaya konulmasıdır. Dârülelhân’ın 
tüm yönleriyle incelenmesi bu çalışmanın konusu 
değildir. Çalışmanın kapsamı Dârülelhân’daki eğitim 
öğretim faaliyetlerinin tespiti ile sınırlıdır. Çalışmada 
arşiv inceleme, çeviri ve doküman analizi yöntemleri 
kullanılmıştır. Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin 
ilk resmî konservatuarı olan Dârülelhân’ın eğitim 
öğretim programı tespit edilmiştir. Dârülelhân’da 
verilen eğitim ve öğretim programının o dönemde 
Avrupa’da müzik eğitimi veren konservatuarların 
programları incelenerek oluşturulduğu belirlenmiştir. 
Dârülelhan’ın eğitim-öğretim programının günümüz 
Türkiye’sinde lisans düzeyinde müzik eğitimi veren 
kurumların programlarına katkı sunacak niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Dârülelhan, Dârülelhan’da Müzik 
Eğitimi, Türk Müzik Tarihi 

Abstract: Dârülelhan is the first offical conserva-
tory of Ottoman Empire. It was established in the 
establishment process of the Republic of Turkey. In 
this study, it was aimed to determine education and 
training activities of Dârülelhan which is the first of-
fical conservatory of Ottoman Empire. Examining all 
aspects of Darülelhan is not the subject of this study. 
The scope of the study is limited to the determination 
of the educational activities at Darülelhan. Archive 
analysis, translation and document analysis meth-
ods were used in the study.  Education and training 
programs of Dârülelhan, which is the first offical 
conservatory of Ottoman Empire, were detected 
in this study. It was determined that the education 
and training programs implemented at Darülelhan 
were created by examining the programs of music 
education conservatories in Europe at that time. The 
educational programs of Darülelhan will contribute 
to the programs of graduate-level music education 
institutions today in Turkey.

Key Words: Darülelhan, Music Education at Darü-
lelhan, History of Turkish Music
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GİRİŞ

Türk Müzik Tarihi boyunca müzik eğitimine 
katkı sunan birçok kurum kendi dönemleri itiba-
rıyla tarihteki yerlerini almıştır. Mehterhane, 
Enderun, Mevlevîhane, Muzıka-yı Hümâyûn; 
Dârülelhana kadar sistematik bir şekilde hizmet 
vermiş önemli kurumlardır. Bu kurumların ya-
nında birçok Türk müzik cemiyeti kapsamında 
sivil örgütler, ön plana çıkmış sanat adamlarının 
evleri, birçok tarikat dergâhları, camiler birer 
eğitim kurumu olarak Türk müziğinin kuşaktan 
kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmasında önem-
li işlevler gerçekleştirmiştir.

Osmanlı Devleti’nde Batı müziğinin halka yayıl-
ması çabalarının 20. yüzyılla birlikte yoğunlaş-
maya başladığını görüyoruz. Bülent Aksoy, 
“Tanzimattan Cumhuriyet’e Musıkî ve Batılılaş-
ma” adlı yazısında orta dereceli okullarda, mes-
lek okullarında, yabancı okullarda ya da özel 
okullarda öğrenimin tarzına göre Osmanlı müzi-
ğinin yanı sıra Batı müziğinin de II. Meşrutiyet’ten 
sonra müfredatta yer almaya başladığını kaydeder 

(1985: 1233).  Bu dönemde yaygın olarak Türk 
müziği eğitimi veren Darü’l-Musiki-yi Osmanî, 
Darü’l Feyz-i Musiki, Darü’t-Talim-i Musiki, 
Gülşen-i Musiki, Şark Musikisi Cemiyeti gibi 
sivil örgütler mevcuttu.

Osmanlı Devleti’nin gerileme ve çöküş süreçle-
ri boyunca ağırlığını hissettiren Batılılaşma po-
litikaları yüzünden ihmal edilmiş olan Türk 
müziği, önemli sıkıntılara düçâr olmuştur. Tarihin 
derinliklerinden süzülerek geliştirilmiş olan Türk 

müzik kültürünün sonraki kuşaklara aktarılması, 
bu bağlamda öğretmenlerin yetiştirilmesi, Türk 
müzik formlarının notasyonunu gerçekleştirecek 
üstatların yetiştirilmesi ve millî müziğin layık 
olduğu yere getirilmesi millî bir gereklilik duru-
muna gelmişti. Bahsettiğimiz bu ihtiyaca cevap 
verecek bir okul açılması düşüncesinin fiiliyata 
geçiş süreci şu şekilde cereyan etmiştir:

I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı’nın müttefi-
ki Almanya’dan gelen yüksek bir müzik ekibi 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti yararına birkaç konser 
vermişti. Buna karşılık olarak Osmanlı Hüküme-
ti, Muzıka-yı Hümâyûndan seçilen Batı müziği 
ekibini Almanya’ya gönderdi. Batı müziğinin 
anavatanı olan bir ülkede gerçekleştirilmiş olan 
Batı müziği icrası beğenilmedi ve ekipten Os-
manlı kültürüne ait müzik eserleri icra edilmesi 
istendi. Bu istek üzerine ekip birkaç Türk müzi-
ği eserini icra etti. Dinleyiciler icra edilen eser-
leri beğeniyle karşılamış ve daha fazla eser icra 
edilmesini istemişlerdi; ancak Muzıka-yı Hümâyûn 
ekibi isteklere cevap verememişti (Kara, 2010: 
21).

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız bu olay Türk 
müziğinin canlandırılması konusundaki düşün-
celeri perçinlemiştir.

Abdülkadir Töre, okullarda verilen müzik eği-
timinde öğrencilerin millî müziğe aykırı olan 
bestelerle kırık dökük manzumeler okuduklarını 
gözlemlemiş ve “milli müzik eğitimi” konusuna 
Maarif Nezareti’nin dikkatini çekmek istemişti 
(Ergin, 1977: 1578). Bunun üzerine Maarif Ne-
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zareti bir müzik okulu açmak üzere çalışmalara 
başladı. Maarif Nazırı Ahmet Şükrü Bey’in 
Abdülkadir Bey’e gönderdiği bu konudaki ça-
lışmalara başlandığını bildiren Haziran 1916 
tarihli tezkirede şöyle deniyordu: 

Mekâtibde musikînin hüsn-i ta’limi ve âsâr-ı 
eslâfın ihyâ ve muhafazası ve Anadolu millî te-
rennümlerine göre millî bir müzik tanzimi ve 
müzikte mütehassıs muallim yetiştirilmesi gay-
retlerine çalışmak üzere müzik meşahir-i müte-
hassısından Washington sefir-i esbâkı Ziya Paşa 
hazretlerinin riyaseti altında teşkil olunan heyet-i 
fenniyeye zât- ı âlîleri de âzâ tayin olunduğundan 
Haziran’ın 23. Perşembe günü zevali, saat ikide 
daire dâhilinde Meclis-i Maarif odasında ilk 
ictimâını akd edecek olan Encümeni teşrife bezl-i 
himmet buyurulması temennî olunur efendim 
(Ergin, 1977: 1579). 

Yukarıda naklettiğimiz hadiseler Dârülelhanın 
açılması girişiminin alt yapısını oluşturdu. Bu 
bağlamda Dârülelhanın kurulması için öncülük 
eden ilk kişinin Abdülkadir Töre olduğunu gö-
rüyoruz.

Amaç: Bu çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nin 
ilk resmî konservatuarı olan Dârülelhân’da eğitim 
ve öğretim faaliyetlerinin tespit edilerek ortaya 
konulmasıdır.

Kapsam: Eğitim-öğretim kurumu olan Dârülelhân, 
yayım faaliyetlerinde ve sanatsal faaliyetlerde 
bulunmuş olan bir müzik kurumudur. Bu bağ-
lamda kendine has tüzüğü, eğitim programı ve 
faaliyetleri olan bir kurumdur. Dârülelhân’ın tüm 

yönleriyle incelenmesi bu çalışmanın kapsamına 
girmemektedir. Çalışmanın kapsamı Dârülelhân’da 
eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınırlıdır.

Araştırmanın Problemi

1) Dârülelhân’ın kurulmasını hazırlayan alt yapı 
ne olmuştur?

2) Kurulma süreci nasıl olmuştur?

3) Dârülelhân’ın Tüzüğü nedir?

4) Dârülelhân’ın müfredat programı nedir?

5) Kurumdaki Eğitim-Öğretim faaliyetleri neler-
dir?

6)Kurumun idârî ve eğitim-öğretim kadrosunda 
kimler yer almaktadır?

7)Kurumda eğitim-öğretim faaliyetleri nasıl 
gerçekleştirilmiştir?

1-Dârülelhan’ın  Kurulması

Resmî anlamda müzik okulu kurulmasına ilişkin 
çalışmalar sonucunda Maârif-i Umûmiyye 
Nezâreti’nin kurduğu “Müzik Encümeni”nin 
hazırlamış olduğu talimatnâme gereğince, erkek-
lere ve bayanlara ayrı ayrı eğitim vermek üzere 
“Dârülelhan” adıyla bir müzik okulu açılmasına 
karar verildi.

Dârülelhanda müzik öğretmeni yetiştirmeye 
yönelik bir eğitim ve öğretim programı öngörül-
mekteydi. Ders programında Batı müziğine de 
yer verilmişti; ancak 1917-1923 yılları arasında 
Türk müziğinin daha ön planda olduğu anlaşıl-
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maktadır. Bu kurumda müzik öğretmeni yetiş-
tirmenin yanı sıra müzikle ilgili bilimsel çalış-
malar yapmak, sanatsal değeri haiz müzik eser-
lerini notaya alarak tespit edip yayımlamak ve 
folklor araştırmaları yapmak gibi hedefler de 
gözetiliyordu.

Washington eski büyükelçisi bestekâr Yusuf Ziya 
Paşa’nın başkanlığındaki Müzik Encümeni’nin 
9 Ocak 1916’da hazırladığı yönetmelik, Sultan 
Reşat’ın direktifi ile yürürlüğe girdi. Dârülelhan 
1917 (1333)  senesinde Birinci Dünya Savaşı 
devam ederken Maarif Nâzırı Ahmet Şükrü 
Bey’in nezareti zamanında vekiller heyeti kara-
rıyla eğitim ve öğretime hazır hale geldi.1 Erkek-
ler kısmının açılış töreni, Şehzadebaşı’nda Fev-
ziye Caddesi’nde bir konakta gerçekleştirildi; 
bayanlar kısmı ise yine aynı semtte başka bir 
binada açıldı.

Müzik Encümeni diğer resmî okullardaki müzik 
derslerinde öğretilen eserleri incelemek, ilmî 
kaidelere uygun olmayanları ders programların-
dan çıkartmak ve bunların yerine millî hislerin 
yücelmesine hizmet edecek eserler vücuda ge-
tirmek suretiyle okullardaki müzik ders prog-
ramlarını düzenleyecekti. Okullardaki müzik 
derslerini teftiş işi Encümence belirlenecek ve 
Maarif Nezareti’nce tayin olunacak kişilerce 
yapılacaktı.2

1 Dârülelhan Mecmuâsı (Dârülelhan Eğitim ve Öğretim 
Heyeti tarafından iki ayda bir neşredilen dergi), 1 Şubat 
1340, Şehzâdebaşı, Evkâfı İslâmiyye Matbaası, s. 38.

2 “Musiki Encümeni ve Dârülelhan Talimatnamesi ile 
Dârülelhan Programı”, Takvim-i Vekayi, 29 Rebiülevvel 
1335.

Encümen, Dârülmuallimîn ve Dârülmuallimât 
(Erkek ve kız öğretmen okulları) öğrencilerinden 
müzik yeteneği olanların haftada iki defa, iki saat 
süreyle Dârülelhan derslerine katılmalarını teklif 
etmişti.3 Encümenin bu teklifine gelen cevap şu 
şekildeydi:

İbtidai Dârülmualliminlerin müzik tedrisatında 
hedefledikleri gaye öğretmen adaylarına iyi ve 
tam nota öğretmek (solfej) müzik nazariyatını 
göstermek ve bunları herhangi bir besteyi, no-
tasını kolaylıkla okuyabilecek bir hale getirmek, 
sesleri tabii ve fennî kabiliyet ve taksimata göre 
tanzim, tesviye ve tazyîf eylemek, teknik ve pratik 
metodlarla gına muallimi yetiştirmekten ibarettir. 
Binaenaleyh ‘hanende ve sazende’ yetiştirmek 
isteyen Dârülelhan ile mekatib-i ibtidaiyyede 
nota ve gına tedrisi usulleri öğrenmekle mükellef 
Dârülmualliminler arasında münasebet tasavvur 
doğru değildir.4

Müzik Encümenine verilen bu cevapla Dâ rülelhanın 
amacının solist ve saz sanatçısı yetiştirmek ol-
duğu ifade edilmiş ve Dârülmuallimîn ve 
Dârülmuallimât öğrencilerinin ise ilkokullarda 
müzik öğretmenliği yapabilecek seviyede eğitil-
meleri yeterli görülmüştür.

Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk resmî müzik 
okulu olması dolayısıyla Dârülelhan, kurulduğu 
dönemde, dünya müzik kültürünün Türk müzik 
kültürü ile aynı ortamda evrensel bir anlayış 

3 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Nezareti Tedrisat-ı 
Âliye, 121/79.

4 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Nezareti Tedrisat-ı 
Âliye, 121/79.
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içeresinde sistematik ve kurumsal bir yapıda 
pedagojik eğitim ilkelerine uygun bir anlayış 
içerisinde müzik eğitiminin verildiği kurum ol-
ması bakımından kendisinden önceki kurumlar-
dan ayrılır.

2-Dârülelhanda Eğitim ve Öğretim

Dârülelhanda yapılmış olan eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinin güçlü kadro sayesinde dönemin 
şartları içerisinde başarılı olduğu anlaşılmaktadır.

Yusuf Ziya Paşa’nın başkanlığındaki Müzik 
Encümeni tarafından hazırlanmış olan yönetme-
lik “Dârülelhan Ta’limânâmesi” adıyla hazırlan-
mıştı. “Dârülelhan Ta’limatnâmesi”nde Batı 
müziğinin de yer yer aldığı programda, ağırlığın 
daha çok Türk müziği derslerine verildiği görül-
mektedir. 

2-A-Müzik Encümeni ve Dârülelhan Ta’limâtı

Dârülelhan Talimatnamesinin dokuz faslı bulun-
maktaydı. Müzik Encümeni ve görevleri Dârülelhan 
Talimatnamesinin ilk faslında 8 maddeyle şu 
cümlelerle ifade edilmişti: 

“Müzik sanatının bilimsel bir şekilde eğitim ve 
öğretimi ve geçmiş yıllara ait mûteber müzik 
eserlerinin yayımlanması ve ihya edilmesi mak-
sadıyla Maârif-i Umûmiye Nezâretince 1917 
yılında ilim ve ihtisas erbabından oluşturulmuş 
müzik encümeninin teşkili ve “Dârülelhan” 
adıyla bir de müzik okulu açılmıştır. Müzik En-
cümeni, Maârif  Nezâretince seçilmiş bir başkan 
ve bir ikinci başkan ile uygun sayıda âzâdan 
oluşturulmuş fahrî bir ilmî heyettir. 

Müzik sanatının okullarda bilimsel bir şekilde 
eğitimi ve öğretimi için “edvâr” diye tabir edilen 
ve eski müzik kitaplarında yazılı bulunan hüküm 
ve kuralları toplayıp bir araya getirerek nazari-
yat şeklinde öğretimi ve teğannî usûlünün îkâ’ 
kuralları dairesinde icrâ olunmuş sebeplerinin 
elde edilişine tevessül etmek, Lüzûmuna göre 
ayda veya iki ayda bir süreli risale neşretmek ve 
geçmiş yıllara ait mûteber müzik eserlerinin 
yayımlanması ve ihya edilmesine delalet etmek, 
Dârülelhanda müzik güzel sanatının kurallarına 
ve ince konularına hâkim öğretmenler yetiştirmek, 
Günümüzde resmî okullarda öğretimi gerçekleş-
tirilen müzik eserlerini inceleyerek bu bağlamda 
bilimsel kurallara uygun olmayan eserleri ders 
programlarından çıkararak yerine millî hislerin 
yüceltilmesine hizmet edecek seçkin eserler ikâme 
etmek, Çeşitli derecedeki okulların müzik prog-
ramlarını düzenlemek ve gerektiğinde müzik 
öğretmenlerini seçmek ve resmî rapor hazırlamak, 
Dârülelhan’ın her sene bütçesini tanzim ve ter-
tip etmek, Dârülelhan’da mükemmel bir kütüp-
hane ve bir müze oluşturarak bunları belirli 
günlerde genel istifadeye açık bulundurmak, 
Sonuç olarak millî müziğimizi yok olmaktan 
korumakla beraber Osmanlı Edebiyatı’nın deği-
şimlerini şiir ve inşâ bağlamında yakından takip 
mecburiyetinde bulunan Osmanlı müziğinin 
zamanın zevk ve karakterine göre dönüştürülme-
sinde özel kimliğini muhafazaya muktedir sanatkâr 
yetiştirmektir”5 (Kolukırık,  2005: 27).

5 “Musiki Encümeni ve Dârülelhan Ta’limâtı Sûreti”, 
Âmire Matbaa’sında İstanbul’da 1333 tarihinde 
yayınlanmıştır.
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Dârülelhan Talimatnamesinin ikinci faslında 
Dârülelhan’ın dört sınıflı bir okul olup, ders 
programı gereğince tedrisâtta bulunacağı ve ta-
rihşinas ve müzik nazariyatına vâkıf ve beste 
tanzimine muktedir ve hakiki sanatkâr temini 
kazanmaya yaraşır bayan ve erkek öğretmen 
yetiştirmeyi hedeflediği ifade edilmiştir. Yine bu 
fasılda Dârülelhan’ın bünyesinde bay ve bayan-
lara mahsus olmak üzere iki kısmın olacağı, her 
kısmın ayrı ayrı binalarda bulunacağı, Dârülelhanın 
idarecisi ve öğretmenleri Müzik Encümeni’nce 
seçilir ve Nezâret Makâmı’nca tayin olunacağı, 
bir ders yılının dokuz aydan ibaret olduğu belir-
tilmiştir. Müzik Encümeni tarafından verilecek 
karar üzerine okul tarafından satın alınacak 
müzik âlet ve edevâtın, nezâretçe tedarik edile-
ceği, basılmasına ihtiyaç duyulacak müzik eser-
lerinin esasları encümence hazırlanacağı ve en-
cümenin resmî mührü ile işaretlenip tasdik 
edildikten sonra nezârete takdim olunarak encü-
menin nezâreti altında basılarak yayınlanabile-
ceği vurgulanmıştır. Ayrıca gerekli görülen öğ-
rencilerden gerek yeni başlamış olsun, gerek az 
çok müziğe âşinâ bulunsun; tahsil ücreti olarak 
her sene başında yarım Osmanlı altını alınacağı, 
Cuma günleriyle millî bayramlarda ve resmî 
günlerde okulun tatil edileceği, ancak genel 
provalarla verilecek konser ve konferanslara 
mahsus olmak üzere cuma günleri okulun konser 
salonunun açılabileceği belirtilmiştir (Kolukırık, 
2005: 30). 

Dârülelhan Talimatnamesinin üçüncü faslında 
okul idarecilerinin vazifeleri; dördüncü fasılda 

öğrencilerin okula kayıt şartları ve uyulması 
gereken kurallar belirtilmiştir. Beşinci fasılda 
genel konser koroları ve tabi oldukları kurallar; 
altıncı fasılda kütüphane ve müze ile ilgili hü-
kümler; yedinci fasılda derse girecek öğretmen-
lerin nasıl seçileceği, uymaları gereken kurallar, 
kâtip, muhasip ve müstahdemin görev ve sorum-
lulukları ifade edilmiştir. Sekizinci fasılda sınav-
lar ve diplomalar hakkında uygulanacak esaslar 
açıklanmıştır. Dokuzuncu fasılda Dârülelhanda 
tutulacak defterler, okulda eğitimi verilen çalgı-
lardan piyano, harp, viyolonsel dışındaki çalgı-
ları öğrencilerin getirip götürecekleri kız öğren-
cilerin dinlenme salonuna öğretmenler dâhil 
hiçbir erkeğin giremeyeceği ifade edilmiş, oku-
lun büyük salonuna asılı cetvelde günün ders 
saatleri ve ders öğretmenlerinin isimlerinin ya-
zılacağı ve talimatnamenin öğrenciye ait hüküm-
lerinin salonlara asılacağı gibi çeşitli hükümlere 
yer verilmiştir.

2-B-Dârülelhanın Ders Programı

Birinci Sınıf

1- Ses konusunda temel bilgiler.

2- “Müzik harfleri”nin (nota) yazılış tarzı, oku-
nuşu ve müzik harfleri anahtarlarıyla “tonal gam” 
ve “modal gam”ın tanımları; Osmanlı müziğin-
de kullanılan perdelerin isimleriyle çeyrek sesler 
hakkında yeterli bilgiler.

3- “Vuruş” ve müzik usûlü ile vezinlerin tanım-
ları ve müzik harflerinin uygulanış şekilleri; 
Sofyan, Düyek, Çifte Sofyan, Aksak, Ağır Aksak, 
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Aksak Semâi, Yürük Semâi, Vals, Evfer, Devr-i 
Hindî, Devr-i Revan usûllerinin uygulanışı.

4- İlâhiyât ve Âyin-i Şerîf.

5- Genel Müzik Tarihi hakkında temel bilgiler.

6- Çalgılar için birinci sene metotlar (Kolukırık, 
2005: 39-41).

İkinci Sınıf

1- Ses konusunda tamamlayıcı bilgiler.

2- Temel makamlar ve özellikleri hakkında 
tam bilgiler, makamların müzik harfleri 
olan nota ile yazılış şekli.

3- Çifte Düyek, Çember, Fahte, Devr-i Kebir, 
Berefşân usûlleri bunların toplam heyetlerin-
den teşekkül eden “Zencîr” vezni ve Evsat, 
Frenkçîn, Lenkfahte, Fer-i Hafîf, Nîm Sakîl-i 
Muhammes, Nîm Devr vezinlerin uygulanışı 
ve notalarla yazılış ve okunuşları.

4- “Büyük = Majör” , “Küçük = Minör” dizile-
ri ve “Armoni” ilkeleri,  “Anahtarlar”, “Te’lîf 
Sanatı= Bestekârlık” hakkında ilk bilgiler.

5-  Ayrıntılı Genel Müzik Tarihi.

6-  İlâhiyât ve Âyin-i Şerîf.

7-  Sazlar için ikinci sene çalgı metodu.

Üçüncü Sınıf

1- Ses konusunda tamamlayıcı bilgiler ve ayrıl-
mış çalgı ile uygulanışı.

2- Darbeyn, Remel, Sakîl, Hâvî, Darb-ı Feth 
usûllerinin uygulanışı.

3- Çeşitli anahtarlarla müzik okunuşu ve anah-
tarların Türk müziğine uygulanması.

4- Armoni hakkında tamamlayıcı bilgiler.

5- “Te’lîf Sanatı= Bestekârlık” kuralları.

6- Ayrıntılı Genel Müzik Tarihi ve Biyografiler.

7- İlâhiyât ve Âyin-i Şerîf.

8- Sazlar için üçüncü sene çalgı metodu.                                                                        

Dördüncü Sınıf

1- Üç yıl içerisinde öğrenilen müzik 
usûlleriyle bestecilik.

2- Ayrıntılı Genel Müzik Tarihi hakkında bil-
giler ve mükemmel incelemeler.

3- Te’lîf Sanatı= Bestekârlık hakkında açıkla-
yıcı bilgiler.

4- Armoni hakkında açıklayıcı bilgiler.

5- Sazlar için üçüncü sene çalgı metodu.

Eğitim-Öğretim süresinin dört yıl olduğu kurum-
da, dört yıl boyunca okutulan dersleri genel 
olarak şöylece değerlendirebiliriz:

Dârülelhanın eğitim-öğretim programı incelen-
diğinde ilk yıl; nota, notaların porte üzerinde 
yazılışı ve okunuşu, anahtarlar, temel ritimler, 
Türk müziği perde ve aralıkları, genel müzik 
tarihi temel bilgileri gibi temel müzik eğitim ve 
öğretimine yönelik derslere yer verilmiş olduğu-
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nu görüyoruz. Ayrıca müziğin temel konularından 
“ses eğitimi”ne müfredatta üç yıl boyunca; ar-
moni konusuna 2,3 ve 4. sınıflarda; ritim konu-
suna, dört yıl boyunca; bestekârlık konusuna, 
son iki yıl boyunca; müzik tarihi konusuna, dört 
yıl boyunca; çalgı eğitimine de dört yıl boyunca 
yer verilmiştir.

Üç yıl boyunca programda yer alan ses eğitimi-
ne yönelik “Ses Konusunda Temel Bilgiler 
Dersi”, “Ses Konusunda Tamamlayıcı Bilgiler 
Dersi”, “Ses Konusunda Tamamlayıcı Bilgiler 
ve Çalgı ile Fennî Tatbikât” adlı dersler bireysel 
ve toplu ses eğitimi vermeye yönelik dersler olup, 
günümüzde bu derslerin karşılığı “Toplu Ses 
Eğitimi” ve “Breysel Ses Eğitimi” adlı temel 
müzik dersleridir. Bu dersler müzik eğitimi veren 
kurumlarımızda yer almaktadır.“Müzik Harfle-
rinin Yazılışı ve Okunuşu” günümüzde “dikte ve 
bona” kavramlarıyla ifade edilen bu ders de 
müzik eğitiminin temel derslerinden olup, müzik 
eğitimi alan öğrencilere okutulmakta olan bir 
derstir. Dârülelhan’da “İlâhiyât ve Âyin-i Şerîf” 
adlı derse müfredat programında üç yıl boyunca 
yer verilmiş olması dinî müziğe verilen önemi 
göstermesi bakımından çok önemlidir.

2-C-Dârülelhanda İlk Dönem (1917-1923) 
İdârî ve Öğretim Kadrosu

Dârülelhan’ın isim babası ve Dârülelhan Encümeni’nin 
fahrî başkanı Yusuf Ziya Paşa ile encümenin 
ikinci başkanı Ali Rıfat Bey, bestekâr Rahmi Bey 
ve Refik Talat Alpman kurumun ilk döneminde 

yönetim kadrosunda birlikte çalışmışlardır (Öz-
can, 1995: 520).

Bu dönemin öğretim kadrosu şöyledir:

İlk kurulduğunda kadroda İsmail Hakkı Bey, 
Zekâizâde Ahmet Efendi, Leon Hancıyan, Ziya 
Bey, Refik Bey, Dürü Bey (Turan) gibi tanınmış 
sanatkârlar vardı (Özcan, 1995: 545-549).

Encümen’in öğretmen seçimini sınavla belir le-
diğini ve başarılı olanları Dârülelhana görevlen-
dirilmek üzere teklif ettiğini tespit ediyoruz.

Bayanlar kısmı baş-sâzendeliğine Muazzez 
Hanım’ın ve baş-hanendeliğe Zahide Hanım’ın 
alındığını, ud öğretmeni Hayriye Tevfik Hanım’ın 
sınavla alınan hocalardan olduğunu ve bir yıl 
sonra Müzik Encümeni’nin devamsızlık sebe-
biyle Leon Efendi’nin görevine son verdiğini 
1918 tarihli bir arşiv belgesinden öğreniyoruz. 6 

Kurumun kuruluş tarihi olan 1917 yılından 1923 
yılına kadar geçen süreyi kapsayan ilk evresin-
deki eğitim-öğretim kadrosu şu isimlerden oluş-
maktaydı (Özcan, 1995: 520).

Keman: Nuri Bey, Kevser Hanım, Mustafa Bey 
(Sunar); Ud:  Sedat Bey (Öztoprak), Hayriye 
Hanım (Örs), Faika, Zehra Hanımlar; Kanun: 
Muazzez Hanım (Yurcu); santur: Ziya Bey; 
Tanbur: Refik Bey (Fersan), Faize Hanım (Ergin), 
Nâyî Emin Efendi (Yazıcı); Kemençe: Ruşen 
Ferit Bey (Kam), Şark Müziği Nazariyatı ve 

6 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Maarif Nezareti Tedrisat-ı 
Âliye, 121/80.
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Tarihi: Rauf Yektâ Bey, İlâhîyât ve Müzik Usûlü: 
Zekayi Dedezade Hâfız Ahmet Efendi; Nazariyat 
ve Fasıl-ı Umûmî: Öğretmen İsmail Hakkı Bey; 
Tegannî: Ziya Bey (santur), Zahide Hanım, 
kadroya daha sonradan katılan Reşat Erer ve 
Dürrü Bey (Turan), Leon Hancıyan.

Faaliyete geçmesinden bir sene sonra I. Dünya 
Savaşı’nın Osmanlı Devleti’nin yenilgisi ile 
sonuçlanmasından sonra ortaya çıkan sıkıntıların 
olumsuz etkileri sebebiyle Dârülelhanın erkek 
kısmı bir sene sonra kapatıldı. Yalnız Türk mü-
ziği çalgılarının öğretimine münhasır olan bayan 
kısmı, sekiz kişilik bir öğretim heyeti ile kaldı.

2-D-1923 Sonrası Dârülelhan’da Eğitim ve 
Öğretim

Birinci Dünya Savaşı sürecindeki sıkıntılı şartlar 
altında açılarak eğitim sürecini sürdürmeye ça-
lışan Dârülelhan, savaşın olumsuzluklarına da-
yanamamış, Cumhuriyet’in ilanı süreci ve Batı-
lılaşma hareketleri karşısında reform anlayışından 
nasibini almıştır. Musa Süreyya Bey ülkede bir 
konservatuvara uzun süreden beri ihtiyaç duyul-
duğunu, Dârülelhanın kuruluşundan beri bu ih-
tiyacı karşılayamadığını, müzik konusunda ye-
tenekli gençlerin birtakım fedakârlıklarla müzik 
çalgılarından birini öğrenmek için öğretmen 
buluyorlarsa da müzik ilmine ait bilgilerden 
mahrum kaldıklarını belirtiyor, öğrencilerin ye-
teneklerinin geliştirilmesi noktasında kurumun 
istenilen görevi yeterince îfâ edemediğinin altını 
çiziyordu. Musa Süreyya Bey’e göre yeniden 
faaliyete geçecek, yeni yapılanmayla hizmet 

verecek olan Dârülelhan bu kabiliyeti neticeye 
ve kemale eriştirmeye çalışacaktı. Bu suretle 
memleketimizin en büyük bir ihtiyacını tatmin 
edecek, hatta müzik eğitimi için Avrupa’ya kadar 
gitmeye mecbur olan gençleri karşılaştıkları sı-
kıntılardan kurtaracak bir şekilde eğitim ve öğ-
retime yeniden başlayacaktı (Ergin, 1977:1584).

Cumhuriyet’in ilanına yaklaşırken İstanbul Va-
lisi Haydar Yuluğ’un önayak olmasıyla valilik 
genel meclisinin aldığı kararla Dârülelhan 14 
Eylül 1923’te törenle yeniden açıldı. İlk olarak 
encümen kaldılırdı ve yeni yönetmelikle Batı 
müziği de Türk müziğinin yanında ayrı bir bölüm 
olarak yerini aldı. Dârülelhanın yeni teşkilatı; 
Kompozisyon, Ses Eğitimi, Piyano, Keman, 
Viyolonsel, Flüt, Tahta Sazlar ve Mâdenî Sazlar 
gibi birtakım ihtisas sınıflarına ayrıldı. Dârülelhana 
girmek isteyen öğrenciler yalnız bir sınıf seçerek 
buraya devam edebilirdi. Bu sınıflardan herhan-
gi birisine girenler aynı zamanda Müzik Teorisi, 
Solfej, Armoni, Füg,  Müzik Tarihi, Orkestro ve 
Koro derslerini almak zorundaydılar. Kompozis-
yon ve Ses Eğitimi sınıfına devam edenler Mü-
zik Tarihi dersiyle Koro derslerinden başka Pi-
yano dersini de alırlardı. Çalgı dersleri breysel 
olarak yapılırdı. Armoni dersleri için küçük 
gruplar oluşturulur ve dersler bu şekilde yapılır-
dı. Batı Müziği şubesine devam edenler seçme-
li olarak Türk Müziği Nazariyatı ve Türk Müzi-
ği Tarihi derslerine de devam edebilirlerdi. 

Dârülelhanda bir de hazırlık sınıfı vardı. Hazırlık 
sınıfı müzik eğitimine yeni başlayanlara tahsis 
edilmişti. Türk Müziği şubesinde Keman, Ke-
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mençe, Ney, Tanbur, Santur, Ud, Kanun ve Ses 
Eğitimi sınıfaları vardı. Diğer şubede olduğu gibi 
burada da iki sınıfa birden devama müsaade 
edilmezdi. 

Çalgı ve Ses Eğitimi (şan) sınıfına devam eden 
öğrenciler aynı zamanda Türk Müziği Nazarari-
yatı ve Türk Müziği Tarihi ile Solfej, Şan ve 
Müzik Usûlü ve Müzik Faslı derslerini de almak 
zorundaydılar.

Yukarıda da değindiğimiz gibi çalgı dersleri bi-
reysel olarak verilirdi. Nazarariyât dersleri ufak 
gruplar halinde yapılırdı. Dârülelhanda uygulanan 
des programı Avrupa konservatuvarlarından 
alınmıştı. Konservatuvarların ders programları 
birbirlerine benzemekteydi. Dârülelhanda eğiti-
mini tamamlamayı hak eden öğrenciler sınava 
alınırlardı. Mezun olan öğrencilere uzmanlık 
alanlarına ve muktesebat derecelerine uygun bir 
diploma (şahadetnâme) verilirdi. Yalnız diploma 
almayı hak etmek için hazırlık sınıfından başka 
Batı müziği şubesine üç ve Türk müziği şubesi-
ne de iki sene devam etmek zorunluydu. Bu 
eğitim ve öğretim süresi dolmadan önce okulu 
terk edenlere yalnız tastikname verilirdi. 

Batı Müziği şubesinde eğitim ve öğretim iki 
devreye ayrılmıştı. Yaz devresi üç ay, kış devre-
si 6 ay olmak üzere toplam 9 aydı. Mart ayı ile 
temmuz ve ağustos ayları tatildi. Altı aylık süreç 
olan eylül, ekim, kasım, aralık, ocak, şubat ay-
larında yapılan eğitime “kış devresi”; üç aylık 
eğitim süreci olan nisan, mayıs ve haziran ayla-
rındaki eğitim sürecine “yaz devresi” denilirdi.

Türk Müziği şubesinde eğitim ve öğretim, sene-
nin başlangıç ayı olan ocak ayında başlayarak 
haziran ayının sonuna kadar devam ederdi. 

Batı Müziği şubesine ve Türk Müziği şubesine 
öğrenci kayıtları öğretimin başladığı aydan önce 
yapılırdı. 

Dârülelhana müracaat edecek öğrencilerde altı 
senelik temel eğitimlerini tamamlamış olmak ya 
da o nispette muktesebata sahip olma şartı ara-
nırdı. Türk Müziği şubesine girenler için dört ay 
ve Batı Müziği şubesine girenler için altı ay 
tecrübe devresi öngörülmüştü. Öngörülen zaman 
zarfında istidat gösterenler eğitim ve öğretime 
devam etmeye, asıl öğrenci olmaya hak kazanır-
lardı.

Yeni dönemde Dârülelhanın göstermiş olduğu 
başarılardan dolayı ikinci yıl, kuruma eğitim için 
başvuran öğrenci sayısı kapasitenin birkaç mis-
line ulaşmış ve öğrenciler özel yetenek sınavıy-
la seçilmiştir (Paçacı, 1999: 14).

2-E-1923 Sonrası Dârülelhanda İdârî ve 
Öğretim Kadrosu

Yeni dönemde kurumun müdürü aynı zamanda 
Batı Müziği kısmının da başındaki kişi Musa 
Süreyya Bey’di. Müdür yardımcısı ise Yusuf 
Ziya Demirci’ydi (Kolukırık, 2005:45). 

Batı Müziği Şubesi

Keman: Zeki Bey (Orkestra Şefi), Ekrem Bey 
(Tektaş); Piyano: Chevalier Geza de Hegey 
Efendi, Sadri Bey, Nezihe Hanım, Radehliyâ 
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Efendi (birlikte çalma);  Viyolonsel: Muhiddin 
Sadak Bey, Fülüt: Kadri Bey, Orkestra Çalgıları: 
Veli Bey, Adil Bey; Tegannî: Osman Şerafettin 
Bey; Müzik Tarihi ve Kompozisyon: Mûsâ Sü-
reyya Bey; Koro ve Kompozisyon: Manas Efen-
di, Cemal Reşit Rey, Nimet Vahit, Victor Radeg-
lio, Edgar Manas, Henry Fourlani, Sadri Bey, Zâtî 
Bey, Seyfettin ve Sezai Asaf kardeşler, Ali Sezin 
Bey, Mesut Cemil.

Türk Müziği Şubesi 

Keman: Nuri Bey (Duyguer), Kevser Hanım, 
Mustafa Bey (Sunar); Ud:  Sedat Bey (Öztoprak), 
Hayriye Hanım (Örs), Faika, Zehra Hanımlar; 
Kanun: Muazzez Hanım (Yurcu); santur: Ziya 
Bey; Tanbur: Refik Bey (Fersan), Faize Hanım 
(Ergin), Nâyî Emin Efendi (Yazıcı); Kemençe: 
Ruşen Ferit Bey (Kam), Şark Müziği Nazariyatı 
ve Tarihi: Rauf Yektâ Bey, İlâhîyât ve Müzik 
Usûlü: Zekâi Dedezâde Hâfız Ahmet Efendi; 
Nazariyat ve Fasıl-ı Umûmî: İsmail Hakkı Bey; 
Tegannî: Ziya Bey (Hoca), Zahide Hanım, kad-
roya daha sonradan katılan Reşat Erer ve Dürrü 
Bey.

SONUÇ

İncelememizin sonucunda Dârülelhanda gerçek-
leştirilmiş olan faaliyetlerin özetle şu üç kısımdan 
oluştuğunu tespit ettik:

1-Türk müziği ve Batı müziği alanlarında gerçek-
leştirilen eğitim ve öğretim faaliyetleri,

2-Sanatsal faaliyetler,

3-Yayın faaliyetleri.

Dârülelhanın eğitim ve öğretim sürecinin Cum-
huriyet’in kuruluşundan sonraki dönemi oldukça 
verimli geçtiğini söyleyebiliriz. Dârülelhanın 
eğitim programı ve Dârülelhan Mecmuası’ndaki 
Türk müziğine ilişkin makaleler titizlikle incelen-
diğinde müzik eğitimi hakkında günümüz müzik 
eğitimine katkı sunacak nitelikte bilgi ve yakla-
şımların olduğu görülecektir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Dârülelhan is the first offical conservatory of Ottoman Empire. It was established in the establishment 
process of the Republic of Turkey. In this study, it was aimed to determine education and training 
activities of Dârülelhan which is the first offical conservatory of Ottoman Empire. Examining all 
aspects of Darülelhan is not the subject of this study. The scope of the study is limited to the deter-
mination of the educational activities at Darülelhan. Archive analysis, translation and document 
analysis methods were used in the study.  Education and training programs of Dârülelhan, which is 
the first offical conservatory of Ottoman Empire, were detected in this study. It was determined that 
the education and training programs implemented at Darülelhan were created by examining the 
programs of music education conservatories in Europe at that time. The educational programs of 
Darülelhan will contribute to the programs of graduate-level music education institutions today in 
Turkey. During the I. World War a group of musician from Germany give aconcert on port of Hilal-I 
Ahmer Community. In return the Ottoman Empire sent a western music group chosen from Muzıka-
yı Hümayun. The fatherland of western music of course didn’t like that and wented them to play 
Ottoman music. As a result the group performed a few Turkish music. The audience liked the per-
formance and wanted more; but the Muzıka-yı Hümayun didn’t perform any more.  As mentioned 
above this event emphasized to make Turkish music alive vivid. Abdülkadir Töre, saw that student 
who were educated at school made music  contrarions from national music. And wanted Ministry 
of Education to tale attention to national music education. As a result, Ministry of Education tried to 
open a music school.  Sultan Reşat gave the darder to pass the law which was preparedby the rex 
ambassador of Washington Ziya Paşa as the head on January 1916. During the I. world war in 1917 
Dârülelhan was made ready to give education with the decision of the diplomatic body by Educati-
on Minister Ahmet Şükrü. The opening ceremony for the men’s port was given ın a mansion on 
Şehzadebaşı Fevziye street. The women’s port was also opined in the same district but in another 
building. The music commitee had the duty to examine other official schools music lessons and take 
out those which werent apropriate and replace them with those which arise highly. Darülelhan aga-
in opened in September 1923. A further 14 ceremony. Western music new regulation also took 
place in a separate section near the Turkish music. The director of the institution in a new era at the 
same time Western Music department chairman Musa Süreyya Bey. The deputy director Yusuf Ziya 
Demirci.
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Western Music Branch

Violin: Zeki Bey, Ekrem Tektaş

 Piano: Chevalier Geza de Hegey, Sadri Bey, Nezihe Hanım, Radehliyâ Efendi,

Cello: Muhiddin Sadak, 

Flute: Kadri Bey,

Orchestra Instruments: Veli Bey, Adil Bey,

 Music History and Composition: Musa Süreyya Bey,

Chorus and Composition: Manas Efendi, Cemal Reşit Rey, Nimet Vahit, Victor Radeglio, Edgar 
Manas, Henry Fourlani, Sadri Bey, Zâtî Bey, Seyfettin ve Sezai Asaf, Ali Sezin Bey, Mesut Cemil.

Turkish Music Branch

Violin: Nuri Duyguer, Kevser Hanım, Mustafa Sunar

 Oud: Sedat Öztoprak, Hayriye Örs

Kanun: Muazzez Yurcu

Santur: Ziya Bey, 

Tanbur: Refik Fersan, Faize Ergin, 

Ney: Emin Yazıcı,

 Kemençe: Ruşen Ferit Kam,

Turkish Music Theory and History: Rauf Yektâ 

It is obvious that the education and the facilities taken in Dârülelhan with the powerful staff working 
there was very succesful (during that period’s conditions). We can sum up the facilities heldin 
Dârülelhan in 3 parts:

1- Facilities accomplished in the fields of Turkish and western music,

2- Artistic activities,

3- Publishing activities.
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They were boking for students who graduated a six year primary education or something parallel to 
this. 4 months experience for Turkish music and 6 months experience for western music was fore-
seen. Those who, show talent can continue their education and the right of becoming a real student. 
When examining the education of the first year of Dârülelhan we can see that. General knowledge 
of the history of music and basic music education and subjects such as teaching were given. In ad-
dition to this “sound education”, the basic subject of music was taught for 3 years, armoni was taught 
2, 3 and 4 classes. Rhythm was taught for 4 years, composing for the last 2 years and the history of 
music was taught for 4 years besides. Education program musical training was given 4 years. 
Dârülelhan first official music school founded in Ottoman Empire. Darülelhan, a music school with 
reference to contemporary music education and training program.
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LUCIANO BERIO UN RE IN ASCOLTO ÖRNEĞİNDE 20. YÜZYIL 
OPERA SANATINDA SEMİYOTİK YAKLAŞIMLAR(1)

SEMIOTIC APPROACHES IN 20th CENTURY OPERA IN THE 
EXAMPLE OF LUCIANO BERIO’S UN RE IN ASCOLTO

Elif AKTUĞ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü, İzmir / Türkiye 

Öz: Moderniteyle birlikte ortaya çıkan toplum yapı-
ları, aydınlanma, sanayileşme ve günümüze dek 
süregelen teknolojik gelişmeler ışığında üretilen sanat 
eserleri, semiyotik bakış açısı çerçevesinde incelene-
bilir. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
bilim, sanat, siyaset, medya gibi birçok farklı disiplin, 
semiyotikten yararlanmaktadır. Sanat eserlerinin 
birçoğunda kullanılan kodlar, yöntemler, kuramlar 
kültürel bir yansımayı da gözler önüne serer. Opera 
sanatı, birçok sanat dalını bünyesinde barındırma 
özelliğinden dolayı, dönemin toplumsal ve siyasi 
olaylarına gönderme yaparken hem edebiyattan,  hem 
görsel, hem de işitsel sanatlardan yararlanır. (Aktuğ, 
Kazancıoğlu, Nurcan, 2014: 13) 19. yüzyıldan itiba-
ren bu sanat dalını, diğer birçok sanat dalında olduğu 
gibi, semiyotik bağlamda incelemek eserlerin tarihsel, 
siyasi, kültürel arka planını, farklı bakış açılarıyla 
algılamak bakımından önemlidir. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonraki operalarda çoklu hikâye kulla-
nımı ve metinler arasılık, gerek müzikal ifade dilinde, 
gerek tekstte yeni ve çapraşık bir estetik anlayış ya-
ratmıştır. Bu çalışmada Luciano Berio’nun Un re in 
ascolto başlıklı operası örneğinde, 20. yüzyılda 
opera sanatındaki semiyotik yaklaşımlar incelenecek-
tir.

Anahtar Kelimeler: Opera, Semiyotik, Luciano 
Berio 

Abstract: The social structures that emerged with 
modernity, enlightenment and industrialization, as 
well as artworks produced in the light of techno-
logical advancements, can be examined from a se-
miotical point of view. Beginning particularly from 
the second half of 20th century, different disciplines 
such as science, arts, politics and the media have 
benefitted from semiotics. Alongside the codes, 
methods and theories used in artworks, one can notice 
cultural reflections as well. Since the art of opera, 
thanks to its nature that incorporates various art fields, 
makes use of literature, visual and auditory arts when 
referring to socio-political events of a relevant period, 
therefore, in examining in a semiotical context oper-
atic works dating from 19th century on, one must try 
to comprehend the historical, political and cultural 
backgrounds of these works from various perspectives. 
After WW2, the use of multiple stories and intertex-
tuality has created a new and ambiguous esthetics in 
the musical discourse, as well as in the text. In this 
study, semiotic approaches in the 20th century opera 
will be studied. In the particular example of Un re in 
ascolto by Luciano Berio. 

Key Words: Opera, Semiotics, Luciano Berio
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GİRİŞ

Mehmet Rifat, semiyotik bilimini; anlatılarda, 
metinlerde, anlamların nasıl birbiriyle eklemlene-
rek üretildiğini araştıran; öncelikle de bu süreci 
ortaya koyabilecek kuramsal aygıt (düşünme 
modeli) geliştiren bilimsel bir tasarı olarak tanım-
lar ve insanın içinde yaşadığı dünyayı, anlamasını 
sağlayacak bir model geliştirdiğini, çevresini an-
lamaya çalışan herkesin zaten bir ölçüde, “göster-
ge avcısı” olduğunu söyler   (Rifat, 2009: 22-23).

Umberto Eco, Açık Yapıt’ta her yüzyılın sanatsal 
formlarının, dönemin bilimsel ve kültürel bakış 
açısını yansıtır biçimde yapılandırıldığından 
bahseder (Eco, 1989: 13).

Opera sanatının yukarıda da belirtildiği gibi, 
birçok sanat dalını bünyesinde barındırmasın-
dan dolayı, özellikle oluşturulan tekstin içer-
diği kodlar ve müzikal leitmotiv’ler, eserin 
farklı okumalarına da olanak sağlar.

Eco’ya göre bir metnin amacını anlamak, gös-
tergelere dayanan bir stratejiyi anlamak demektir. 
Göstergelere dayanan bu strateji, bazen belirli 
üslûp düzeni üzerinden fark edilir. Aynı zamanda 
bir metin, ‘Örnek Okur’unu yaratmak üzere ta-
sarlanan bir araçtır. Bu okur, “tek doğru” varsa-
yımı yapan kişi değildir. Bir metin, sonsuz sayı-
da varsayım yapmaya yetkili bir ‘Örnek Okur’ 
öngörebilir  (Eco, 1989: 39- 40).

Başka bir deyişle okur, metinde yer alan farklı 
anlamları kavrayabilir ya da her farklı okur, 
metinden farklı anlamlar çıkarılabilir. Bu bağ-

lamda metinden çıkarılan anlam, ulaştığı okurun 
bilgi birikimine, kültürel geçmişine, okuma ge-
leneğine bağlı olarak farklılıklar gösterebilir.

Yazılı metne ait sosyal ve kültürel kodların çö-
zümlenmesinde, sözdizimsel ve anlambilimsel 
kodların kullanılmasının yanı sıra göstergebilim-
sel kodlar da kullanılır. Semiyotikte dilin anlam-
landırılması sürecinde, dilbilimsel yöntemler 
kadar, dilbilimsel olmayan yöntemler de kulla-
nılır. Sözgelimi, oyunlar, jestler, mimikler, dinî 
ayinler, müzik parçaları, reklamlar, moda ve 
mimari tasarımların anlamı, göstergebilime göre 
dille anlatılır veya dil metaforuna dönüştürülür 
(Tüfekçi, 2014: 17). Dolayısıyla; 20. yüzyıl ve 
sonrasının opera eserlerinin anlamlandırılması, 
çözümlenmesi sürecinde, eserin içinde barındır-
dığı sanatlar doğrultusunda, semiyotik bir yakla-
şım sergilemek, daha doğru bir yöntem olacaktır. 
Bununla birlikte, Umberto Eco’nun “Yorumun, 
potansiyel olarak sınırsız olması, yorumun bir 
amacının bulunmadığı ve kendi başına buyruk 
“akıp gittiği” anlamına gelmez.” (Eco, 2013: 40). 
söylemini de akılda tutmak gerekecektir.

Amaç

Kültürel, siyasi, toplumsal yapıların farklı bakış 
açılarının 20. yüzyıl opera eserlerine nasıl yan-
sıdığı, çalışmanın amacıdır.

Kapsam

Bu çalışmada, 20. yüzyıl opera eserleri semiyo-
tik bakış açısıyla, tekst ve müzik bağlamında ele 
alınacaktır. 
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Araştırmanın Problemi

20. yüzyıl operaları incelendiğinde, tekstlerin 
özgün tekstler olmasının yanı sıra, edebiyat 
eserlerinden kolâjlar yapılarak da oluşturulduğu 
gözlenmiştir.  Müzik ve tekst bağlamında ele 
alındığında, opera eserlerin nasıl yorumlandığı, 
çalışmanın problemini oluşturmaktadır.

Araştırmanın Literatüre Katkısı

Bu çalışmanın, 20. yüzyıl opera eserlerinin se-
miyotik bakış açısıyla incelenmesi ve yorumlan-
ması bağlamında, literatüre katkı sağlayacağı 
öngörülmüştür.  

Araştırmanın Kısıtları

Bu çalışma, 20. yüzyıl opera eserleriyle sınırlan-
dırılmıştır.  

Yöntem

Bu çalışmada, literatür taranmış, kullanılan eser-
ler semiyotik bağlamda incelenmiştir.

20. YÜZYIL OPERALARI

20. yüzyıl operaları çoğunlukla müzik, libretto, 
teatral ve sinematik unsurlar, objeler, ışık, mim, 
dans gibi çoklu ortam içerirler. Bu tür operalar-
daki çoklu ve değişken faktörler, zaman zaman 
izleyiciyle sanat ürünü arasındaki iletişim süre-
cini karmaşıklaştırmakla birlikte, izleyiciye 
eseri farklı bakış açılarıyla yorumlama olanağı 
sağlar. Eserlerdeki bileşik öykülemeyle oluştu-
rulan metaforlar ve semboller, hikâyeyi çok 
katmanlı bir forma dönüştürür.

Rifat, U. Eco’nun Opera aperta (Açık Yapıt) adlı 
kitabında, yazınsal nitelikli metinlerin, sanat ve 
müzik yapıtlarının üretiliş açısından tamamlanmış, 
bitmiş olmalarına karşın, yoruma açık olacakla-
rını ileri sürdüğünden, çeşitli yorumlamaların da 
bu yapıtların yapısını bozmayacağı görüşünü 
ortaya attığından bahseder (Rifat, 2009: 51).

Günümüz opera incelemelerinde ilk sırayı alan 
semiyotik, eserlerin, tekst, sahne, karakter, ileti-
şim yöntemleri, öyküleme, tonlama bağlamında 
çözümlenmesine olanak sağlar.

Dönem operalarına bakıldığında, yukarıda adı 
geçen birçok unsurun, eser içinde farklı zaman-
larda belirginleştiğini görmek mümkündür. 

Bertolt Brecht ve Kurt Weill’ın işbirliğiyle orta-
ya çıkan Mahagonny operası, satirik bir opera 
olması yönünden de semiyotik bağlamda ince-
lemeye olanak sağlar. Brecht bir caddenin hem 
belli bir yeri işaret ettiğinden, hem de sosyal bir 
süreci simgelediğinden bahseder. Eserde sosyal 
dinamizm bağlamında insan ilişkileri örneklenir. 
Hosokawa, Mahagonny şehrinin yükselişi ve 
çöküşünü simgeleyen “Alabama Song” ve “ 
Benares Song” u örnek gösterir (Hosokawa, 1985: 
183-184-185).

Luigi Dallapiccola’nın 1940’da Floransa’da 
sahnelenen tek perdelik operası Volo di notte, 
Antoine de Saint-Exupéry’nin aynı adlı roma-
nından uyarlanmıştır. Romanda, aynı zamanda 
bir pilot olan yazarın, havacılığın ilk dönemle-
rinde edindiği deneyimler anlatılır. Dallapiccola’nın 
1937’de bestelemeye başladığı opera, dönemin 
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İtalya’sının politik ve sosyal gerilimlerini dile 
getirmektedir. Kompozitör, yazdığı operanın 
konusunu Saint-Exupéry’nin romanından alma-
sıyla ilgi olarak, yaptığı yorumda, romanı ideal-
lerinin bir ifadesi olarak tanımlar (Aktuğ, 2010: 
32).

Romanın felsefesiyle rejim arasındaki paralellik-
ler, oldukça açıktır ve bu durum kompozitörün 
operada vurgulamak istediği amacı da açık bir 
biçimde ifade eder. Romanda uçma fikri dinsel 
bir sembol; doğaüstünün, bilinmeyenin keşfi 
olarak ele alınır ve pilot Fabien ölmeden önce 
bulutların üzerinde uçarak yıldızların bakış açı-
sından bir görüşe sahip olmayı arzular  (Fearn, 
1997: 4).

Fearn, müzikal sembolizmin Dallapiccola’nın 
1960-1968 yılları arasında yazdığı son ve en uzun 
operası Ulisse’ye hâkim olduğundan bahseder. 
Dallapiccola serial dilini rafine etmiş ve müzik-
le tekst, müzikle anlam arasındaki bağları da 
geliştirmiştir (Fearn, 1997: 111).

From A to Z, Bruno Maderna’nın radyofonik 
çalışmalarından doğmuştur.  Tekstte, benzer 
sesli sözcükler ve yanılsamalı ifadeler ön plan-
dadır. Müzikal bağlamda akustik, elektronik ve 
vokal tınıların kullanıldığı eser, siyasi provokas-
yon ve gösterinin bir karışımı olarak karşımıza 
çıkar. Afişlerde, ‘Barış’, ‘Savaş’, ‘Cennet’, ‘Aşk’, 
‘Tanrı’, ‘Dünya’, ‘Atom’, ‘Kaygı’, ‘Seks’, ‘Taş-
lama’ gibi anahtar kelimeler göze çarpar  (Fearn, 
1997: 89).

Dönemin bir başka kompozitörü Hans Werner 
Henze, gerek politik görüşlerinden, gerekse 
cinsel tercihi yüzünden aldığı tepkilerden dolayı 
Almanya’dan ayrılarak İtalya’ya gider. Komünist 
Parti üyesi olan kompozitör, The Prince of 
Homburg’da askerî otoritenin acımasızlığını; The 
young Lord’da burjuva sınıfının toplumsal de-
ğerlere bakış açısını; We Come to River’da kişi-
sel özgürlükle kurulu güç arasındaki uzlaşmaz-
lıkları gözler önüne serer.

Intolleranza 1960 ve Al gran sole carico d’amore 
Luigi Nono’nun ‘azione scenica’ olarak tanım-
lanan iki sahne eseridir. Henze gibi Komünist 
Parti üyesi olan Nono, özellikle sahne eserlerin-
de gerek tekst, gerekse müzikal bağlamda sosyal 
ve politik mesajlar verir. Kompozitör Intolleranza’da 
politik sloganları, şiirleri, Brecht ve Sartre’dan 
alıntıları içeren Angelo Maria Ripellino’nun 
metinlerini kullanır. Metinler çoğunlukla hopar-
lörlerle yayınlanır, sahne üzerinde sembolik 
olarak yansıtılır. Eserde sel baskınına uğrayan 
Po Vadisi’yle her şey yok olur. Sel baskınıyla 
toplum olarak bir arınma sembolize edilirken, 
aynı zamanda hükümet içindeki bozukluklar da 
yansıtılır.

Opera- oratoryo olarak düşünülen Oedipus Rex, 
Stravinsky’nin müziği ve Cocteau’nun libretto-
suyla çok katmanlı bir yapı sergiler (Everett, 
2015: 25). Schoenberg Die glückliche Hand’de, 
geleneksel singspiel ya da operet geleneğinin 
uzantısı olarak kabul edilen, konuşma ve şarkı 
söyleme arasında anlamına gelen ‘sprechstimme’ 
tekniğini kullanmaktadır (Aktuğ, Kazancıoğlu, 
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Nurcan, 2014: 13). Moses und Aron’da yine hem 
operatik, hem de oratoryovari unsurları görmek 
mümkündür. Bu tür operalarda şarkı dizilerine, 
sprechstimme tekniğine, teatral unsurlara, kos-
tümlere ve tarih bilincine sıkça rastlanır. 

Günümüze yaklaşıldığında, opera eserlerinin 
radikal postmodernizm ve geleneksel anlatı ara-
sında yer bulduklarını görüyoruz. Yenilikçi ve 
alışılmadık ortamlar kullanarak, anlam, uygula-
ma, yorumlama bağlamında çok katmanlı bir 
anlatı yaratma çabası, günümüz operalarında 
sıkça rastlanan bir tavırdır. Örneğin; J. Adams’ın 
Doctor Atomic başlıklı operasının librettosu, 
Robert Oppenheimer’in kütüphanesindeki me-
tinlerden, Charles Baudelaire’in şiirlerinden ve 
Bhagavad Gita’dan oluşturulmuştur (Everett, 
2015: 16). Eserde tıpkı birçok dönem operasın-
da olduğu gibi, zaman kavramı esnetilerek ve 
özellikli anlara odaklanılarak kullanılmıştır. 
Örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Yaşar Kemal’in aynı adlı romanından uyarlanan 
Teneke operasının müziği Fabio Vacchi’ye, lib-
rettosu ise Franco Marcoaldi’ye aittir. Eserde, 

dönemin Türkiye’sinin bir kasabasındaki bürok-
ratik ve ahlaki ilişkiler, ironik bir ifadeyle gözler 
önüne serilir. Kaija Saariaho’nun Adriana Mater 
başlıklı operasında, sözsüz koro hayalet askerle-
ri temsil eder. Gerçeklik ve hayalin sınırlarında-
ki bulanıklık, bu şekilde temsil edilir (Everett, 
2015: 16). Steve Reich’ın üç perdelik video- 
operası, Three Tales, Hindenburg Zeplini’nin 
patlamasını, Bikini Atol’ünde yapılan nükleer 
denemeleri ve klonlanan koyun Dolly’i konu alır.  
Eserde, görsel- işitsel belgelere, uzman görüşle-
rine ve görgü tanıklarının farklı bakış açılarına 
yer verilir. Karlheinz Stockhausen’in, haftanın 
yedi gününü anlattığı ve yedi operadan oluşan 
Licht, merkezine Baş Melek Mikail, Havva ve 
Şeytanı almıştır. Merkez karakterler, aynı zaman-
da bir enstrümanla da sembolize edilir. Mikail 
trompet, Havva tenor klarnet, Şeytan da trom-
bonla temsil edilir. Eser, sadece iyi ve kötünün 
çatışmasını değil, aynı zamanda gerçeklikte var 
olan farklı kavramlar arasındaki gizli gerilimleri 
de yansıtır (Maconie, 2005: 417). Günlerin mi-
tolojik özellikleri, aynı zamanda yedi gezegene 
de karşılık gelir.
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UN RE in ASCOLTO

Librettosu Italo Calvino tarafından oluşturulan 
Un re in ascolto, 1984 yılında tamamlanmış ve 
ilk kez aynı yıl Salzburg’da, Lorin Maazel yö-
netiminde sahnelenmiştir. Eserde, F. W. Gotter’in, 
librettosunu Shakespeare’in Fırtına adlı oyunun-
dan esinlenerek yazdığı, Johann Rudolf Zumsteeg’in 
Die Geisterinsel başlıklı operasına ve Auden’in 
The Sea and the Mirror’ına göndermeler yapıl-
mıştır. Un re in ascolto’da gerçeklik, farklı sevi-
yelerde oluşturulur ve sahnedeki aksiyonla 
Prospero’nun iç sesi arasında gelgitler yaşanır. 

Eser, çapraz göndermelerin, tekrarlamaların ve 
anıştırmaların sıkça kullanıldığı karmaşık bir ağ 
ile dokunmuştur (Belinfante, 1989: 70).

Berio, bu eseri de diğer sahne eserleri gibi, ‘ope-
ra’ değil “azione musicale” olarak tanımlar. 
Berio, Eco ile yaptığı röportajda, sahne eserleri-
nin çoğunlukla teatral unsurlar içermesinin se-
bebini, sahne üzerinde her türlü sanatsal mater-
yali kullanmak istemesi olarak açıklar (Berio, 
1989: 2). Kompozitör, tiyatro sahnesi için tasar-
lanmamış olmasına rağmen, “azione musicale” 
nin ilk örneği olarak Tristan ve Isolde’yi verir. 
Burada sanatların bütünlüğü ilkesine dayanan 
Wagner’in “müzikli dram” kavramını hatırlamak, 
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yerinde olacaktır. Sahne eserlerini nasıl tasarla-
dığı sorulduğunda Wagner, onları görülebilir 
‘müzikal eylem’ olarak düşündüğünü söyler 
(Berio, 2006: 99). “Azione musicale” müzik ve 
kelimeler arasındaki ilişkiye işlevsel anlam ve 
keskin bir rahatlama getirme eğilimindedir. Bu, 
müziği bir araç olarak kullanarak tekstin analiz 
edilmesi esasına dayanır. Berio, Schumann ve 
Heine örneğini vererek, Schumann’ın teksti 
dinleme ve anlama düzeyinde farklı bir hiyerar-
şik düzene oturttuğundan bahseder.  Bu durum-
da anlamsal olarak bazı kelimeler daha baskın 
bir konum kazanırken, bazıları geri planda kalır. 
Bazı kelimelerin etkisinin azaltılması, bazılarının 
vurgulanmasıyla daha güçlü anlam bağlarının 
kurulması mümkün olabilir. Buna ek olarak, 
şarkı söyleme tekniği ve stili de bu anlam bağ-
larının güçlenmesinde önemli bir rol oynar 
(Berio, 1989: 2).

Sahne eserlerinin tekstlerinin oluşturulmasında, 
librettistler yerine edebiyatçıları tercih eden Be-
rio, müzik ve tekstin özerk olmakla birlikte 
benzer derecede karmaşıklık da içerdiğine dikkat 
çeker (Berio, 1989: 4). Berio’ya göre; gramer, 
sözdizimi, morfoloji, sözcük anlamı gibi dilin 
bütün öğeleri, kültürel yapılanma doğrultusunda 
paralellik göstermelidir. Aynı şekilde müzikal 
öğeler de bu uyuma dâhil olmalıdır (Berio, 2006: 
11). Dolayısıyla metinler arası durumda, müzik 
ve tekst arasındaki uygulamalı ve kavramsal 
boyutların paralellik göstermesinde, epistemolo-
jik yapılanma da önem kazanır.

Un re in ascolto’da fikir Calvino’nun olmakla 
birlikte, tekst kısmen ona aittir. Calvino’nun, 
Roland Barthes’ın bir İtalyan ansiklopedisi için 
yazdığı ‘Dinleme’ başlıklı makaleden esinlenerek 
yazdığı Jaguar - Güneş Altında isimli kitabın 
son bölümünde, sarayında farklı yönlerden gelen 
sesleri dinleyen bir kral konu edilir. 

Kral, karısının sadakatsizliğini, hükümdarlığının 
güç kaybetmekte olduğunu öğrenir ve kendisiy-
le bir iç hesaplaşmaya girer. Berio, bu konuya, 
opera bağlamında geleneksel bir libretto yazmak 
istemez, ama kralın monologlarını kullanır. Baş-
karakter, kontrolü dışında duyduğu iç sesiyle 
yüzleşir. Kompozitör, eseri, monodramların bir 
özeti olarak nitelendirir (Berio, 1989: 4). Eser, 
oyuncular ve oyun bağlamında, Berio’nun bakış 
açısından klasik bir oyun içinde oyundur. Um-
berto Eco, Genç Bir Romancının İtirafları baş-
lıklı kitabında metinler arası ironinin, üstü kapa-
lı olarak başvurulan üst anlatılarıyla birlikte eş-
zamanlı kullanılmasının, bir “çifte kodlama” 
olduğundan bahseder (Eco, 2014: 30). Berio, Un 
Re In Ascolto’ da metinler arası bu kurulumu 
teatral yanılsamalar, müzik, doğaüstü karakter-
lerle ortaya koyar. Eserdeki gerçeklik ve yanıl-
samalar arasındaki sınırlar, benzer bir şekilde 
değişkenlik ve geçirgenlik sergilerler (Heile, 
2013: 9). Dolayısıyla tekst, okumanın farklı 
kademelerde gerçekleşmesine olanak sağlar. 
Örneğin okuma hümanistik açıdan ele alındığın-
da, Prospero’nun ölüm anında yüzündeki ifade 
ve eşlik eden aryalar, insan onurunun yansıma-
larıdır (Heile, 2013: 5). Talia Pecker Berio, Re-
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membering the Future başlıklı kitabın önsözünde, 
aslında kitabın başlığının aynı zamanda, Prospero’nun 
orijinal tekste benzer bir söylem olan “ricordo al 
futuro” söylemiyle benzerlik göstermesinin tesa-
düf olmadığını vurgular. Prospero, bu dünyadan 
ayrılırken hatıralarına geri dönerek ve geleceği 
hayal ederek, sesi ve sessizliği sorgular (Berio, 
2006: V-VI ). 

la memorica custodisce il silenzio
ricordo del futuro la promessa
quale promessa? questa che ora arrivi
a sfiorare col lembo della voce
e ti sfugge come il vento accarezza
il buio nella voce il ricordo
in penombra un ricordo al futuro.

hatıralar sessizliğin nöbetini tutuyor
geleceğin hatırası bir söz
hangi söz? buna şimdi sen 
sesin sonsuzluğu ile ancak dokunabilirsin
ve hafızandan rüzgarın okşaması gibi kayar
hatırandaki karanlık ses

gölgelerin içinde geleceğe bir hatıra.

Eser, yapısal olarak paralel ancak karakter olarak 
birbirinden farklı üç müzikal tavrı bir arada bu-
lundurur. Birincisi, tekrar tekrar aynı melodik 
çizginin duyulduğu Prospero’yu betimleyen dai-
resel ve hemen hemen durağan bir karakter çizer. 
İkincisi, kendi içinde özgün bir müzikal gelişim 
sergileyen başkarakterin aryası, topluluk gibi 

bölümlerdir. Üçüncüsü ise, daha rastlantısal ve 
kuralsız bir kuruluş sergiler. Eserin müzikal sü-
reci, öyküyle paralellik içindedir. Özellikle 
Prospero’nun kendisiyle yabancılaşması, bir tür 
müzikal illüzyon olarak duyurulur. Berio’nun 
birçok eserinde olduğu gibi Un re in ascolto’da 
da son bölüm, bütün eserin özeti niteliği taşıyan 
müzikal öğeler içerir (Belinfante, 1989: 71). 
Prospero’nun oyunun provaları esnasında sahne-
den gelen sesleri dinlemesiyle, Calvino’nun 
kralının taht odasının dışından gelen sesleri din-
lemesi arasında paralellik gözlemlenir.  Berio, Un 
re in ascolto’da okumanın farklı düzeylerine 
dikkat çektiğini belirtir (Berio, 1989: 4). Geniş 
bir oyuncu kadrosuna ve koroya sahip olan eser-
deki her bir rol, virtüözlük isteyen rollerdir. 
Sprechstimme tekniği, çalışmanın dramatik dağı-
lımında genişleyerek yer alır. 

D. Belifante, Un re in ascolto’nun geleneksel 
anlamda belli bir konu izlemediğine dikkat çeker. 
Başkarakter Prospero, Shakespeare’in Fırtına adlı 
oyununun provaları esnasında, giderek kontrolü-
nü yitiren bir emprezaryodur. Eserde ana hareket, 
Fırtına’nın -ancak Fırtına’dan bağımsız olarak- 
performansı için yapılan bir provadır. Prospero, 
derinden gelen bir sesle, sahne üstündeki oyun ve 
kendi iç sesiyle bağlantı kurmak için yollar arar 
(Belinfante, 1989: 70). Eserde, Prospero’nun 
ruhunun derinlikleri yansıtılır. 

Yaşlı Emprezaryo Prospero, ofisinde yalnız ba-
şına oturmuş ve düşüncelere dalmıştır. Aynı anda 
sahnede konusu Fırtına’dan alınan yeni bir mü-
zikalin provaları yapılmaktadır. Emprezaryo, 
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kendisini başka bir tiyatroda hayal eder. Hatıra-
ları tarafından saldırıya uğrayan Prospero sayık-
lamaya başlar. Eserin sonunda boş bir sahnede 
yalnız ölür.

Prospero’nun çalışma esnasında duyup gördüğü 
hayal, eserde “Başkahraman” olarak isimlendiri-
lir. Ancak bu Başkahraman, sahnedeki Fırtına 
oyunundaki karakterlerden bağımsızdır. Sahnede 
yürüyen, aryalar söyleyen, sonra da ortadan kay-
bolan Başkahraman, hem Prospero’nun hayalin-
de yarattığı karakterdir, hem de bu yanılsamayı 
gerçeğe dönüştürür nitelikte karşımıza çıkar. 
Benzer bir şekilde Başkahraman’ın müzikal çiz-
gisi de numenal ve fenomenal bir karakterdedir. 
Başkahraman’ın yankılanan sesi, derinlerdeki bir 

eksikliği gizler (Schwartz, 2003: 100). Eserde, 
‘pandomimci’ olarak izlediğimiz isimsiz bir ka-
rakter daha vardır. O da tıpkı Başkahraman gibi, 
Fırtına’nın karakterlerinden bağımsızdır. Pando-
mimci, operanın başında düşüncede kaybolmuş 
olarak yansıtılır, ancak sonrasında sahne üzerinde 
Prospero’ya önderlik eder (Schwartz, 2003: 101). 
Schwartz, Pandomimci’nin, Shakespeare’deki 
Ariel karakteri olduğuna dikkat çeker. Ariel, 
Shakespeare’de görünmezken Un re in ascolto’da 
görülebilir, ancak duyulamaz bir karakterdir ya 
da onu sadece Prospero duyabilir (Schwartz, 2003: 
103). Her iki isimsiz karakter de Prospero’nun iç 
sesinin ve iç hesaplaşmalarının bir yansımasıdır. 
Eserdeki karakterlere bakıldığında, tek gerçek 
karakterin ‘Prospero’ olduğu görülür.
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Tartışma

Paul Griffiths, Modern Music and After başlıklı 
kitabında, 20. yüzyılın son on yılında ve 21. 
yüzyılın ilk on yılında müziğin geldiği noktanın, 
dinleyicide bir kimliklendirme sorununu ortaya 
çıkarmış olduğunu vurgular (Griffiths, 2010: 
410). Yazarın Ölümü adlı denemede Barthes, 
postmodern edebiyat eleştirmenlerinin sıkça söz 
ettikleri, yazarın metinden kayboluşuna değinir. 
Ona göre “ yazı, öznenin sürekli elimizden kaç-
tığı, tarafsız, karmaşık ve belirsiz bir alandır” 
(Bingöl, 2015: 487). Roland Barthes’ta ‘yazarın 

ölümü’ düşüncesi, metnin çokanlamlılığını gü-
vence altına almanın gereğidir (Göksel, 2006: 
11). Opera sanatı söz konusu olduğunda, sadece 
tekst yazarının değil, kompozitörün de geri plan-
da kalması söz konusu olabilir. Bu bağlamda 
izleyici, opera sanatını oluşturan unsurları, fark-
lı katmanlarda yorumlama özgürlüğüne sahip 
olacaktır. Un re in ascolto’da Prospero karakte-
ri, gerçeklikle hayal dünyası arasında gelgitler 
yaşar. Bu durum; rejiyle, müzikle ve tekstle 
paralellik içindedir. Bir göstereni gördüğümüz 
ya da işittiğimiz zaman, onun gösterileni yani ne 
anlama geldiği zihnimizde oluşmaktadır. Anlama 
süreci de böylece başlamaktadır (Çağlar, 2012: 
26). Dolayısıyla bu aşamada, özellikle tekstlerin 
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semantik bağlamda ele alınması önem kazan-
maktadır  

SONUÇ

Sanat eserlerindeki modern ve modern öncesi 
biçimler, sosyo-tarihsel gelişimin aşamaları ve 
üretimin belirli biçimleriyle bağlantılıdır. Bu 
bağlamda sanat eseri, birlikte var olan ya da 
etkileşim içinde olan davranış biçimini temsil 
eder (Manuel, 1995: 230). Zizek, 20. yüzyılın 
ikinci yarısında ağırlığını hissettiren postmoder-
nizmi, tarihsel deneyimin karışık çoğulluğunu, 
yeni bir düzen içinde anlaşılabilir kılan yeni bir 
Ana-Gösteren olarak tanımlamıştır. (Zizek, 2011: 
306). Bu bağlamda, özellikle 20. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren, birçok sanat dalının ve di-
siplinin semiyotik biliminden faydalandığı göz-
lenmektedir. Opera sanatı yararlandığı farklı 
sanat dalları ve disiplinlerden dolayı birçok ta-
rihsel, siyasi, kültürel kodları da içinde barındır-
maktadır. Kullanılan çoklu ortam, sanat ürünü 
ile izleyici arasındaki iletişimi farklı ve çoğu 
zaman da değişken boyutlara taşımaktadır. Geç-
miş dönemlere oranla yaratıldıkları dönemin 
kültürel, siyasi, sanatsal, toplumsal özelliklerini 
daha net bir ifadeyle ortaya koyan eserler, kul-
lanılan kodlar ve sembollerle bu süreçleri izle-
yicilerin farklı boyutlarda algılamasına da olanak 
sağlamaktadır. 20. yüzyılın ilk yarısında yaratılan 
operalarda I. ve II. Dünya Savaşı’nın etkisi top-
lumsal ve bireysel düzeyde açıkça görülmektedir. 
20. yüzyılın ikinci yarısında ise, hemen her 
alanda yeni bir düzen kurma çabasının, sanat 
eserlerine de yansıdığı düşünülmektedir. Yaratı-

lan operalar, çoğu zaman ses, müzik ve jestlerin 
iç içe geçtiği ‘müzik tiyatrosu’ olarak tanımlan-
maktadır. Sonuç olarak, 20. yüzyıl operalarında-
ki eklektik stil gerek müzik, gerekse tekst bağ-
lamında en göze çarpan unsurlardır. Kolajlara 
sıkça yer yerilmesi, akustik ve elektronik ortamın 
bir arada kullanılması, çok katmanlı ortamın 
yaratılması sürecinde önem kazanmaktadır. Un 
re in ascolto, postmodern müziğin karakteristik 
özelliklerini içinde barındırmasının yanı sıra, 
büyük ölçekli bir opera olması dolayısıyla da 20. 
yüzyılın ikinci yarısının en önemli sahne eserle-
rinden biri olma özelliğini korumaktadır.

ÖNERİLER

İzleyicinin alışkın olduğu opera kavramından 
farklı bir duruş sergileyen operatik modernizmi 
ve operatik postmodernizmi, küreselleşme ça-
ğından soyutlamanın mümkün olmadığı görül-
mektedir. Modernist ve postmodernist sanatların 
özellikleri göz önüne alındığında, semiyotik 
bakış açısını ön plana çıkaran unsurlar, opera 
sanatına da yansımıştır. Dolayısıyla, özellikle 20. 
yüzyıl opera eserlerinin sahneye konması süre-
cinde, bu unsurların göz önüne alınması öneril-
mektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

The social structures that emerged with modernity, enlightenment and industrialization, as well as 
artworks produced in the light of technological advancements, can be examined from a semiotical 
point of view. Beginning particularly from the second half of 20th century, different disciplines such 
as science, arts, politics and the media have benefitted from semiotics. Alongside the codes, methods 
and theories used in artworks, one can notice cultural reflections as well. Since the art of opera, 
thanks to its nature that incorporates various art fields, makes use of literature, visual and auditory 
arts when referring to socio-political events of a relevant period, therefore, in examining in a semi-
otical context operatic works dating from 19th century on, one must try to comprehend the historical, 
political and cultural backgrounds of these works from various perspectives. After WW2, the use of 
multiple stories and intertextuality has created a new and ambiguous esthetics in the musical disco-
urse, as well as in the text. In this study, semiotic approaches in the 20th century opera will be stu-
died. In the particular example of Un re in ascolto by Luciano Berio. In accordance with the semi-
otic understanding, one can interpret different indicators of a given work by taking the audience’s 
acquired level of knowledge, cultural history, reading-watching-listening traditions into account. 
Umberto Eco mentions in his Open Work that the artistic forms of a century are shaped in a way 
that reflects the scientific and cultural standpoints of that era. (Eco, 1989: 13) 20th century operas 
typically contain multimedia, such as libretto, theatrical-cinematic elements, objects, light, mime and 
dance. These types of multiple and variable factors in such operas sometimes complicate the process 
of communication between the audience and art, but also allow the individuals to interpret a parti-
cular work from a variety of points of view. Works created through a compound narration, metaphors 
and symbols, convert the story into a multi-layered structure. In satirical operas created through a 
collaboration of Berthold Brecht and Kurt Weill, human relations are exemplified within the context 
of social dynamics. From the semiotic viewpoint, according to Brecht, a street symbolizes both a 
particular place, as well as a social process. Luigi Dallapiccola’s opera Volo di notte, which he star-
ted to compose in 1937, articulates the socio-political tensions in Italy of that period. The work was 
adapted  from the novel with the same title by Antoine de Saint-Exupéry. The philosophical features 
of the novel and the theme that the composer treats in the opera show parallelisms. The idea of 
“flying” is considered as a religious symbol—the unknown discovery of the supernatural. Bruno 
Maderna, in his work From A to Z, reveals a situation that is a mixture of both political provocation 
and civil demonstration. The keywords and a language of expressions used in the work appear in 
different spoken languages, chiefly in English. In his operas, Hans Werner Henze criticizes milita-
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ristic authority and the dogmatic beliefs of the bourgeois class. Restriction of personal freedom is 
another issue condemned by the composer. Luigi Nono’s operas are based mainly on political mat-
ters consisting of excerpts from different literary works. Political slogans, poems, quotations from 
Brecht and Sartre take place in the text of Intolleranza. The flooded Po Valley represents a social 
cleansing. From the near past to present, operas featuring radical postmodernism and traditional 
narration, display multi-layered structures in terms of music and text. One of the best representative 
works is Adriana Mater by Kaija Saariaho, in which the silent (wordless) chorus represents ghost 
soldiers.  Reality and blurriness on the verge of a dream-like state are epitomized in this manner. 
(Everett, 2015: 16) In Karlheinz Stockhausen’s opera, Licht, in which the composer portrays the 
seven days of the week, the central characters are symbolized through specific instruments and the 
days through planets. Luciano Berio’s opera, Un re in ascolto, which is the topic of this article, 
exhibits many characteristics of postmodern music. The aged impresario Prospero sits alone in his 
office and is lost in thoughts. At the same time, a new musical play—based on a plot borrowed from 
The Tempest—is being rehearsed. The impresario imagines himself in another theater. Prospero 
begins to ramble after being attacked by memories and, finally, he dies alone on an empty stage at 
the end of the work. The reality is created at different levels in Un re in ascolto, while turbulences 
occur between the action onstage and Prospero’s inner voice. The work is woven with a complex 
system in which cross references, repetitions and allusions are frequently used. (Belinfante, 1989: 
70)  Berio who emphasizes the fact that all elements of language should show a parallelism in the 
direction of a given cultural structure while musical elements should reflect the same principle, puts 
these premisses to work in Un re in ascolto. The libretto is by Italo Calvino. The sprechstimme 
technique is used in an expanding fashion throughout the dramatic flow, similarly to many operas 
of the period. From a historical standpoint, the up-to-dateness of both the central character and of 
the plot in Un re in ascolto takes on a new significance in terms of Berio’s close relationship with 
writers such as Umberto Eco and Italo Calvino. This relationship brings to mind the relationship 
between text and music in the semiotic context. “Examining the reflections of different perspectives 
of cultural, political and social structures upon 20th century operas” is the central concept of this 
study. 
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izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dâhil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri ’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da ya-
zarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde ya-
yınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleşti-
rilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu 
konuda dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. 
Dergimiz online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışma-
ların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak 
amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir 
yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve 
basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mi-
zanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden 
bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak 
yapılmaktadır. 



ABOUT THE JOURNAL

(UHMAD) International Refereed Journal of Music Researches began to be published as 
of the year 2014.  Our journal gives place to the publications having the qualification and value 
that will provide source to the literature. Our journal is an international refereed journal and 
it is issued THREE times a year. The volumes of our journal are published in APRIL, AU-
GUST and DECEMBER on the system. Our journal has both a printed version and can be 
reached online. All kinds of publications within the field of Stage Arts can be incorporated in 
our journal. Our journal’s editor-in-chief is Ph.D. Mustafa ÖNER UZUN, and carries out the 
diligent activities in line with the decisions taken by the executive board of the journal. The 
head of the executive board is the professor with the highest title in the journal at that time and 
the decisions given by 51% of the executive board are performed. Each publication sent must 
be gone through two referees of that field and it must be approved by referees for publication. 
Only one submission of the same author is included in the same volume. The publications app-
roved by more than one referee and executive board are taken to queue and published in next 
volumes. None of the authors can affect referees and executive board. Publication copyright 
agreement is not demanded for the submissions uploaded to the system for the publication. The 
submissions uploaded to the system are regarded as assigned to the journal. Author or authors 
should accept this condition and they have been included in this system by confirming that they 
will act in line with the publication principles of the journal. The academicians and researchers 
who want to be in our journal’s referee and science boards must bear the title Dr. and they must 
carry out scientific studies in their fields. No one without the title Dr. and publication in her/
his field can be involved in science, advising and referee boards. Executive board is the highest 
decision-making and execution mechanism of the journal. All decisions made by the executive 
board are absolute and unchangeable. Under no circumstances, an operation can be conducted 
on journal without the decision of the executive board. Editor-in-chief can decide on whether 
the submissions not sent to referee approval are accepted in the journal and whether they will 
be sent to referee approval. It isn’t required to inform the executive board during this decision 
process. The participation of scientists in referee, science and advisory boards are only up to the 
decision of the executive board. 

Some special issues are also published in our journal for the submissions published in some 
national and international congresses and approved by referees. Such special issues are only 
valid for verbal papers presented in the agreed congresses. Those papers must get the approval 
of congress science board and that of the referees. None of the submissions not evaluated by 
referees can be published. Papers submitted for publication are sent to the referees for app-
roval. The submissions with approval of both referees are taken into publication. Hard copy 
and referee approval reports of the verbal papers must be presented to the executive board and 



editor-in-chief. Our journal doesn’t include the papers without this information and materials. 
Author or authors are informed about the process of our journal as written via the internet 
address. Every author logging in as a member of our journal can monitor the course of process 
from the journal’s website and follow the developments. Conditions of our journal are the same 
for all authors. Those rules and conditions cannot be changed for anyone. A privilege cannot be 
demanded. The submissions to be published in our journal must be within a field accepted by 
the journal.  None of the submissions not suitable with those conditions can be published in our 
journal. The referee process is performed under the supervision of editor-in-chief. Editor-in-
chief has the authority to inform and decide on the course of referee process. A submission not 
approved or accepted by the editor-in-chief isn’t included in the process. In this regard, author 
or authors cannot put the responsibility on the journal or other organs. Even if the submission 
is approved by the referees and it is accepted for publication on the system, it can be cancelled 
with negative opinions of editors or executive board and the decisions of the boards. In that 
case, author or authors cannot impose sanctions on the journal. All kinds of authority belong to 
the executive board and editorial board unilaterally. 

Our journal acts as per the provisions of Law on Intellectual and Artistic Works No. 5846 within 
the framework of legal rules of T.R. Our journal has the right to protect its legal rights unilate-
rally about author or authors who do not fulfill the requirements of this law. Author or authors 
shall be unilaterally responsible regarding plagiarism and the citations not suitable with the 
relevant laws in the submissions sent for publication. Our journal is a media organ with online 
version. As material incorporating academic studies, it is a social organ offering social service 
to the institutions and individuals carrying out scientific researches. Our journal is a free journal 
and doesn’t have to send a written material to any author or authors. The submissions accepted 
in our journal and approved for publication are sent to edit for layout in line with the journal’s 
publication principles and spelling rules and it is uploaded to the system. Author/authors and 
readers can download the volume from the system. Layout is conducted by the author on the 
basis of the sample article.



YAYIN İLKELERİ

1. (UHMAD) Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, 4 ayda bir yayınlanan 
akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergidir. Ancak derginin özel durumlar-
da ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır.

2. Dergide, Müzik ve Sahne Sanatları Araştırmaları ile ilgili konuları ya da sorunları ele alıp 
inceleyen, bilimsel ve özgün nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Çalışmaların bilimsel ilkeler 
doğrultusunda yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kay-
nakları referans göstermesi, önyargı ile yazılmamış olması, slogan niteliğinde cümleler içerme-
mesi, anlaşılır bir dile sahip olması beklenir. Ayrıca tarama, araştırma, bildiriden geliştirilme 
vb. niteliklerinden birine sahip olmalıdır.

3. Derginin yazım kurallarına uymayan, kaynakçasız, ön sözsüz ya da özetsiz yazılar için ha-
kem süreci başlatılmaz.

4.Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edilir. 

5. Kullanılan kaynaklar derginin yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. 

6. Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergi web sitesindeki örnek makale formatı dikkate alına-
rak hazırlanmalıdır.

7. Yazıların değerlendirilmesi aşamasında öncelikle hakem ve yazarların aynı kurumdan olma-
masına özen gösterilir. Hakem ve yazarların isimleri titizlikle saklanır ve hiçbir şekilde açıklan-
maz. Hakem Kurulu her sayıda değişir ve yazıların konusuna göre oluşturulur. İnterdisipliner 
nitelikli yazıların hakemleri ilgili oldukları alanlara göre belirlenir.

8. Her yazının alanına göre ilk aşamada iki hakem tayin edilir. Hakem raporlarından birinin 
“Yayınlanamaz”, diğerinin “Düzeltilerek Yayınlanabilir” ya da “Yayınlanabilir” olması duru-
munda ilgili alandan 3. hakem tayin edilebilmekte ve onun raporu beklenebilmektedir. Yazar-
dan sadece üç defa düzeltilmesi istenir. Her üç düzeltmede de istenilen düzeltmeler gerçekleş-
tirilmemiş ise yayın, sistem tarafından reddedilir.

9. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son 
şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna 
yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak 
geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.

10. Dergimizin yayın dili Türkçe’dir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazırlanan ça-
lışmalar İngilizce olarak da kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu insiyatif kullanma 



hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar bu konuda dergimiz üzerinde 
etkili olamaz.

11. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında ya-
yınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.

12. Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, 
konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yayın-
lanmamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir 
ve hakem sürecine alınır.

13. Çeviri metinler, eğer o metin Türkçe’de ender bulunabiliyorsa, çevirisinin alana katkı sağ-
layacağı düşünülüyorsa editör ve yayın kurulunun onayı ile kabul edilir ve hakem süreci baş-
latılır. Ancak her sayıda yayınlanacak çeviri sayısı sınırlıdır. Özgün metinler tercih nedenidir.

14. Yazıların yayınlanması konusunda son karar baş editöre aittir. Baş editörün yazı hakkındaki 
değerlendirmesi, yazar(lar)a en kısa zamanda hakem raporlarıyla birlikte iletilir.

15. Dergiye gönderilen yazılar, yayınlansın veya yayınlanmasın geri gönderilmez.

16. Yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

17. Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Bu işlem için hiçbir 
yazardan telif hakkı sözleşmesi imza etmesi istenmez. Sisteme yüklenen çalışma için yazar bu 
şartları peşinen kabul etmiştir. İtiraz hakkı bulanmamaktadır.

18. Yazar(lar) ulusal ve uluslararası akademik bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla yazı-
larının tam metin olarak ticari niteliği bulunmayan elektronik veri tabanlarında yer almalarını 
onaylarlar. (UHMAD) Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, bu anlayışla, tam 
metin olarak Genel Kamu Lisansı şeklinde ayrıca internette de yayınlanabilir.

19. UHMAD “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak da yayınlanmaktadır. 
Basılı yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşı-
lığında temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazara veya bireye, kuruma basılı 
dergi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Bu ücret sadece derginin yıllık basım ve diğer giderleri için 
basım evinin yaptığı harcamalara istinaden alınır. Ayrıca dergi giderleri için yazarlardan ücret 
talep edilebilir.

20. Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendi-
rilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir. 



21. UHMAD dergisi uluslararası nitelikte yayın kabul eden ve yayın hayatına devam eden bir 
dergidir. Bu nedenle dergimizde yayınlanan ya da yayınlanması istenen bilimsel çalışmaların 
uluslararası nitelikte ve kabul edilir seviyede olması gerekir. Türkçe olarak hazırlanmış çalış-
malarda mutlaka genişletilmiş İngilizce özet istenir. Bu genişletilmiş özetlerde mutlaka amaç, 
kapsam, yöntem, araştırma problemi, kuramsal çerçeve, öneri ve sonuç bilgileri yer almalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce özet asgari 750 kelime ile 1000 kelime arasında olmalıdır. 

22. Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştır-
malarda ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklen-
mesi durumunda ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NU-
MARASI” çalışma sisteme yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” 
kısmına gerekli bilgileri yazmak zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik durumunda der-
gimiz ulusal ya da uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir sorumluluk yüklenmez. Bu 
konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi 
bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu 
konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, ha-
kem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk altında değildir. 
Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) sorumludur. 
DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ BİR 
DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAK-
LARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR. 

YUKARIDA BELİRTİLEN 22 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. HİÇ 
BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DERGİMİZ 
YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ veya 
RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ BİR KOŞUL ve 
ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER veya KURALLAR 
ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR HAKKINDA DERGİMİZ 
İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE KANUNİ HAKKINI TEK TA-
RAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES 
BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR. 



PUBLICATION PRINCIPLES

1. UHMAD “International Journal of Music Researches” is an international refereed journal 
with an academic and scientific attributions published in every 4 months. However, the journal 
holds the right to publish interim issues on special occasions. 

2. Scientific and original studies dealing with the subjects or problems about Music and Stage 
Arts are included in the journal. The papers must be written with scientific concerns, should 
contribute to the field, indicate the important resources as references, not be written with preju-
dice, not include motto-like sentences, and have an advanced language. They should also have 
one of the qualities of scanning, research and developing from a notice.

3. Referee evaluation process isn’t initiated for the studies not complying with the publication 
principles of the journal, without references, prefaces or abstracts.

4. In studies where there is more than one author, the author being in the first place is seen as 
addressee.

5. Sources used should be prepared in accordance with the publication template of our journal. 

6. Examples of work in editing and typesetting formats should be prepared taking into conside-
ration the magazine website article.

7. Referees and authors shouldn’t be from the same institution regarding the stage of evaluation. 
Names of referees and authors are kept confidential and announced by no means. Referee Bo-
ard changes in every volume and it is constituted according to the subject of studies. Referees 
of interdisciplinary studies are ascertained according to their expertise. 

8. Two referees are assigned according to the field of study in the first place. If one of the referee 
evaluations is “Unpublishable” and the other one is “Publishable with editing” or “Publishab-
le”, a third referee from the related field can be assigned and her/his evaluation is demanded. 
Only three editing can be requested from the author. If the requested editing fails to be done in 
three times, the submission is rejected by the system. 

9. Authors are expected to do the requested editing delicately and to send the edited version 
of the paper to the journal within 15 days. If it is noticed that editing hasn’t been conducted 
properly, the author is informed. The edited version of submissions not sent back within the 
prescribed time are not taken into the publication list. 

10. The publication language of our journal is Turkish. However the studies prepared in diffe-
rent conditions and principles can be accepted in English. In this case, the publication board 



unilaterally bears the right to use initiative or reject. The author in question cannot be effective 
on our journal. 

11. The studies demanded to be published in our journal should bear the feature that they weren’t 
published in another place or not in evaluation process for publication at that time. 

12. Papers presented in national and international academic scientific meetings, congresses, 
conferences and symposiums can be accepted and taken into referee evaluation process on 
condition that they weren’t published in another journal before and they comply with the article 
formats and contents. 

 13. Translated texts are accepted with the approval of editorial and publication board and refe-
ree evaluation process is initiated if the related text is rarely found in Turkish and if its transla-
tion is thought to contribute to the field. But there are a limited number of translations allowed 
for each volume. Original texts are preferred. 

14. The last decision about the publication of submissions is made by editor-in-chief. The eva-
luation of the editor-in-chief regarding the submission is sent to the author(s) together with the 
referee evaluation report within the shortest time. 

15. Submissions sent to the journal are not sent back whether or not it is published. 

16. All responsibility of the submissions belongs to the concerned author(s). 

17. Publication and copyrights of the published papers belong to our journal. The copyright of 
the each study uploaded to the system is automatically transferred to the journal. No sign for 
the copyright agreement is requested from the authors for this operation. The author accepts 
these conditions in advance for the paper uploaded to the system. The person reserves no right 
of opposition.

18. Author(s) approve(s) the placement of the full texts of their papers on electronic databases 
bearing a non-commercial character with the purpose of supporting national and international 
academic knowledge sharing. UHMAD can also be published on the internet as General Public 
License in full text in this sense. 

19. UHMAD is operated through an “e” electronic system, and also published in a printed ver-
sion. Those who wish to have the journal as hardcopy have the right to do so by paying the cost 
of the journal to the printing company. Our journal is not obliged to give the printed version to 
any institution or individual. Annual fees for the studies sent to our journal should also be paid 
to the printing company. The fee is received as based on only the expenses paid by the journal to 
the printing company for the annual printing and other expenditures. You may also be charged 
to the authors magazine costs.



20. The evaluation period of the studies uploaded to the system is two months. Studies not 
evaluated within this period and not provided with an evaluation report are sent to a different 
referee.

21. UHMAD is a journal accepting international papers. Therefore, the scientific papers desired 
to be published in our journal should bear international quality and be at an acceptable level. 
An extended English abstract is requested for the studies prepared in Turkish. Purpose, scope, 
method, research problem, theoretical framework, suggestion and result must be involved in 
these extended abstracts. The extended English abstract must be between 750 and 1000 words. 

22. Author(s) are required to write the necessary information in “ETHICAL BOARD INFOR-
MATION OF REPORT” part while uploading the article to the system with “DATE” and “IN-
FORMATION of REPORT -REPORT NUMBER” as given by the ETHICAL BOARD if the 
studies require ETHICAL BOARD report and have “EMPIRICAL”, “CASE” and “CORPORA-
TE” content. Our journal doesn’t bear any responsibility in case of a possible negative situation 
and deficiency within the framework of national or international rules of law. The whole res-
ponsibility belongs to the author(s) in this sense. If formal information regarding the report of 
ethical board and research exist, they must be inserted while uploading the study to the system. 
In this regard, editors of the journal, system editors, editorial board, publisher, executive editor, 
referee board and the other referees conducting evaluation bear no responsibility.  Author(s) 
are responsible for any material, moral and legal negative situation that may occur. IN CASE 
OF ALL KINDS OF MATERIAL, MORAL AND LEGAL SITUATION “PROBLEM”, OUR 
JOURNAL UNILATERALLY RESERVES ITS LEGAL RIGHTS IN NATIONAL AND IN-
TERNATIONAL TERMS. 

23-ITEM PUBLICATION PRINCIPLES AND INFORMATION STATED ABOVE ARE 
CONSIDERED AS ADOPTED BY THE AUTHOR OR AUTHORS INCLUDED IN THE 
SYSTEM.  NONE OF THE AUTHORS HAVE THE RIGHT TO OBJECT THESE PUBLI-
CATION PRINCIPLES. OUR JOURNAL HOLDS THE UNILATERAL RIGHT IN PUBLI-
CATION, EVALUATION or DENIAL OF THE PUBLICATION PRINCIPLES and PAPERS. 
THIS RIGHT CAN NOT BE CHANGED NOTWITHSTANDING ANY CONDITION. OUR 
JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN 
THE FRAMEWORK OF RELEVANT RULES AND LIABILITIES AGAINST THE AUT-
HOR/AUTHORS ACTING OUT OF THE FRAMEWORK OF THE RELEVANT PRINCIP-
LES or RULES.  EVERYBODY INCLUDED IN THE SYSTEM ACCEPTS THESE RULES 
IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1.Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

2. Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir. 

3. Dergimiz basılı olarak çıkarılmakta olup, internet ortamında sadece İngilizce özet ve Türkçe 
özet şeklinde yer alır. Ayrıca mevcut yayının pdf tam metin halleri cilt ve tek şekilde derginin 
web sisteminden indirilebilir. 

4. Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez. 

5.Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. 

6. Yapılan her bir çalışmanın sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) aittir. Dergimiz bu konu-
da bir yükümlülük altına alınamaz sokulamaz. 

7. Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderiler çalışmaların, her hangi bir 
nedenle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması durumunda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma red-
dedilir ve yazar hakkında hukuki işlem başlatılır. Yazar(lar) ın bulunduğu kurumlara, YÖK ve 
Üniversiteler Arası Kurul’a gerekli bilgiler üst yazı ile bildirilir. 

8. Her bir çalışma alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. 

9. Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz. 

10.Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek is-
teme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yönetici ve editör tarafından bilinir ve 
gizli tutulur. 

11. Düzeltmeler majör ve minör şeklinde yapılır. Her bir düzeltme sadece iki hakka sahiptir. İki 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak ret 
alır. 

12. Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin dipnotunda bulundurulmalı ve 
açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve dergimiz bu yükümlülüğü kabul et-
mez. Farklı bir yayın organında yayınlanmış ve Türkçe olarak yayınlanmamış bir çalışma eğer 
Türkçe olarak yayınlanması ve literatüre katkı yapacağı yönünde bir değere sahip ise; dergi 



yönetiminin onayı ile yeniden yayınlanabilir. Bu durum ilgili çalışmanın kaynakçasında daha 
önceki yayınlanmış halinin genel bilgileri yazılmak ve dergi yönetim kurulunun kararı doğrul-
tusunda değerlendirilerek yayına alınır. Bu durum tek taraflı olarak dergi yönetimi ve editörler 
kuruluna aittir. Hiçbir koşul ve şartta yazar(lar) farklı bir talep oluşturamaz dergi ve yönetimi 
yaptırım uygulayamaz. 

13. Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

14. Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye verilmiştir. 
Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar her hak-
kı ile dergimize devredilmiş olur. 

15. Dergimizin yayınları değerlendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre iki aydır. İki 
ay içerisinde dönüş alınamayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre 
uzayabilir ve bir talep oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, ma-
kaleyi sistemden çekemez. 

16. Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda dergimiz ilk sırada yer alan so-
rumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve birinci yazar dışın-
daki kişilere bilgi vermez, vermek zorunda değildir. Ancak yetkili yazar üst yazı ile dergi baş 
editörüne bildirilmesi durumunda “diğer yazarların resmi ıslak imzası” olması koşulu ile yetkili 
olduğu belirtilen yazar muhatap kabul edilir. 

17.Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergimi-
zin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz oluşturulamaz. 

18. Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz. 

19.Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş bildirir raporu ilgili birinci yazara gönderilir. 
Düzeltme istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapıl-
mayan çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar(lar) dergimiz hakkında bir 
yaptırım hakkına sahip olamaz. Dergi sistemine yüklenen yayınlar üzerinde yazar ve kurum 
bilgileri yer alamaz. Bu bilgiler sistem üzerinden makale yüklenirken sisteme bilgileri yük-
leyen üye tarafından yüklenmesi gerekir. Aksi durumda makalenin Word dosyası üzerindeki 
bilgiler silinir ve sistem üzerindeki bilgiler dikkate alınır. Değerlendirmesi biten ve yayın hakkı 
kazanan çalışmalara daha sonradan yazar(lar) eklemesi yapılmaz ve her hangi yeni bir bilgi 
eklenmez eklenmesi istenemez. 



20. Yazım Kuralları:

• Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karakte-
rinde, 12 Punto ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. 

• Sayfa yapısı Başlıklar ve Özet bölümleri dışında, iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır 
başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 

• Metnin başında Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tar-
tışma, Sonuç, Kaynaklar biçiminde hazırlanmalıdır. Araştırmaya katılmamış, ancak destek sağ-
lamış olan kişi ve kuruluşlara teşekkür başlığı altında teşekkür edilebilir. Başlıktan sonra yazar 
adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web sayfasına girilmelidir. Araştırma makaleleri 
için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul rapor bilgisi (Rapor alınan 
kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir.

• Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 10 punto, kalın (bold), 
iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. Tablolar sa-
dece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalıdır. Tablo içi 1 satır 
aralığında ve 10 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar, tablonun altında 10 punto ve başına * 
işareti konularak belirtilmelidir. Başka kaynaktan alınan tablo ve figürlerin altına dipnot olarak 
kaynak belirtilmelidir. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya da “a, 
b” kullanılarak 10 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir. Metin içi 
kaynak gösterimi (Yılmaz, 2015: 1-2) şekilinde gösterilmelidir. Mutlaka kullanılan kaynakların 
sayfa numaraları metin içinde gösterilmelidir.

• Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin ve Kaynaklar bölümle-
rini içermelidir. Sayfa yapısı Başlıklar ve Özet bölümleri dışında, iki sütun halinde, metin iki 
yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazır-
lanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümleri ile tamamlanmalıdır.

• Olgu sunumları Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar verilerek yazılmalıdır. Sayfa 
yapısı Başlıklar ve Özet bölümleri dışında, iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı 
verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. Olgu sunumu 
fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli izinler alın-
malı ve altına dipnot olarak kaynak belirtilmelidir.

• Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır. 

• Yazılar 05-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa numa-
rası verilmiş olmalıdır.



• Türkçe yazılarda 100-200 kelimeyi geçmeyen İngilizce özet, özetin altında 3-7 arasında anah-
tar sözcük(ler) yer almalıdır. Özetin, yazıldığı yabancı dilde başlığı ve anahtar kelimeleri (key-
words) de bulunmaktadır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük ve aralarında virgül olacak 
şekilde sisteme girilmesi gerekir. Türkçe hazırlanan çalışmalarda mutlaka 750-1000 kelime 
arasında genişletilmiş ingilizce özet bulunmalıdır. Bu özet kaynakçadan sonra geniş özet başlığı 
altında verilmelidir. Geniş özette çalışmanın genel olarak spesifik hali ifade edilmiş olmalıdır.

• Özet, araştırmanın amacı, yöntemi, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler alt başlıklarından 
oluşur.

• Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, sunulduğu toplantı ve yılı Özet kısmının 
altında belirtilmelidir.

• Dergi web sayfasına makale yüklenirken tüm yazarlar isim sıralamasına göre sisteme yazıl-
malı, yazar soyadları mutlaka büyük harfle yazılmalı ve yazar isimleri virgül ile birbirinden 
ayrılmalıdır. Sırasıyla her bir yazarın kurum bilgileri büyük harfle yazılmalı ve aralarına virgül 
konulmalıdır. 



GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1. The language of the journal is Turkish and English.

2. If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally. 

3. The journal doesn’t have a printed version. In the electronic version, only the Turkish and 
English abstracts are included. Full texts of the available publication in pdf format can be down-
loaded from the website in volumes and separately. 

4. Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal. 

5. None of the authors can assert legal rights on the journal. 

6. The journal cannot be held responsible for the papers; however, the author himself/herself is 
responsible for the articles unilaterally.

7. The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previously 
and under consideration of another journal for publication simultaneously. If such cases occur, 
the article is rejected on condition that refutation is published and the journal imposes the re-
quired sanctions on the author(s). Necessary information is notified to affiliated institutions of 
author(s), YÖK and Interuniversity Board with the cover letter.

8. Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues.

9. None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10. The names of the referees-experts in their fields-will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is kept 
confidential. 

11. Major and minor corrections are made. These corrections are requested from the authors 
twice. If the required corrections are not made, the publication is rejected by the system auto-
matically.

12. If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the jo-
urnal cannot be held responsible for this situation. If a paper that was previously published in 
another media organ in a language other than Turkish has a value to be published in Turkish and 
is thought to contribute to the literature, it can be republished upon the approval of journal ma-



nagement. General information of the previously published version is stated in the references 
and it is published with the decision of the executive board. Author(s) cannot make a different 
demand under any conditions and cannot impose sanctions on the journal and management. 

13. If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators who 
will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights. 

14. The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights. For this reason, it is not 
necessary for the authors to sign any other documents. The studies uploaded to the system are 
regarded as being transferred to our journal with all rights. 

15. The evaluation process of the studies uploaded to the system takes two months. Studies 
that are not evaluated within this period are sent to a different referee. So this process may take 
longer and a demand cannot be asserted. The author cannot assert any legal rights and withdraw 
his/her article in this process.

16. In the articles with more than one author, the first mentioned author is regarded as the add-
ressee, other authors are not communicated. The journal is not supposed to give information to 
other authors. However, in case the authorized author inform editor-in-chief with a cover letter, 
the author stated to be authorized is accepted on condition that “wet signatures of other authors” 
are provided. 

17. The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees. 

18. The journal publishes three times in a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot be 
held responsible for this.

19. Following the evaluation process of the studies, the referee report is sent to the first author. 
The authors should make the required corrections in 15 days. If the corrections are not made 
in 15 days, the article is rejected by the system automatically. None of the authors can impose 
sanctions on the journal in this case. Information of authors and institutions doesn’t exist in 
the paper uploaded to the system. The member uploading the paper to system must insert this 
information. Otherwise the information of article on Word file s erased and the information on 
the system is considered. Author(s) cannot be added to the papers that were evaluated and con-
sidered to be published and new information cannot be added or requested to be added. 

20. Writing Rules 

• The papers that will be sent to the journal must be written in MS Word Program, with Times 
New Roman in 12 pt. and with 1 line spacing.



• The page must be in two columns, as justified without indent by giving 12nk space in headings 
and at the end of paragraphs excluding Heading and Abstract. 

• At the beginning, the text must be prepared as Turkish and English Headings, Abstract, Intro-
duction, Method, Findings, Discussion, Result and References. Thanks can be extended to the 
individuals and institutions that didn’t participate in the research but contributed to it under the 
title of heading. Names of authors and institutions shouldn’t be stated after the heading, this 
information must be inserted to the website. Accordance of research articles with the scientific 
ethical principles must be stated and the ethical board report (Name of the institution where the 
report is taken, date and report number) must be added to the system. 

• Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and titles of tables/
figures must be above the table; sentence case must be used in 10 pt., bold and justified. A dot 
must be indicated between table number and title. Tables must only include horizontal line. 
Each table must be referred in the text. Things in the table must be in 1 line spacing and 10 pt. 
Explanations belonging to the table must be indicated below the table in 10 pnt and by putting 
* before it. The references taken from another source must be indicated below the tables and 
figures as footnote. Explanations about the abbreviations must be stated below the table and 
figure by using “*,**” or “a, b” in 10 pt. The number of tables and figures must be no more than 
6. Text inside references (Yılmaz, 2015: 1-2) should be stated. Page numbers of sources used 
in the text must be absolute.

• Compilations must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text and References. 
The page must be prepared in two columns, justified without indent and with 12 nk spacing 
in heading and at the end of the paragraph excluding Headings and Abstract parts. Text should 
include a structure within a purpose, Conclusion parts must be completed. 

• Case reports must include the parts of Introduction, Case Study, Discussion and References. 
The page must be prepared in two columns, justified without indent and with 12 nk spacing in 
heading and at the end of the paragraph excluding Headings and Abstract parts. Case reports 
can be supported with photos and flow charts. Necessary permissions must be taken for photos 
and flow charts and references should be stated in footnote. 

• Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right. 

• Texts must be between 05-20 pages, no more than 20 and page number must be indicated in 
bottom of the page. 

• There must be an English abstract with no more than 100-200 words and 3-7 key words below 
the abstract in the papers in Turkish. Heading and key words must be also stated in its original 
language. Key words must be written with sentence case and by putting comma between them. 



Must be between 750-1000 words in Turkish prepared to work extended English summary. This 
brief summary should be given under heading wide after bibliography. In broad summary of the 
study it should in general be expressed specific state.

• Abstract is composed of the subtitles of purpose, method, findings, results and key words. 

• If the article was previously presented in a congress as a paper, the meeting of the presentation 
and its date must be indicated below the Abstract. 

• All authors must be written by the name order while uploading the article to the website, 
surnames of authors must be written in capital letters and comma must be used between the 
names of authors. Institution of every author must be respectively written with capital letter and 
comma must be used between them. 
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