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Özet / Abstract
Bu ara t rmada Cumhuriyetimizin ilk zamanlar ndan itibaren Ulu Önder Atatürk ve dönemin
ileri gelen yöneticilerinin, t pk di er politikalara yakla t klar gibi ink lâpç , ça da ve yenilikçi müzik
politikalar n da bat ile ileti im halinde sürdürmeleri tan mlanmaya çal lm t r. Bunumla birlikte
ulusalc bir yakla mla “Evrensel Ça da Türk Müzi i” modelini olu turmak için yap lanlar da ele
al nm t r.
Ara t rmada ayr ca Cumhuriyet sonras “Türk-Bat Etkile imli Ça da Türk Müzik ,nk lâb ”
yolunda izlenen politikalara damgas n vuran sözlere ve bu sürece katk sa lam ki ilere at fta
bulunulmu tur. Ara t rman n sonucunda yurdumuzda halen izlenmekte olan evrensel nitelikli ulusal
ça da Türk müzi i politikam z ile ilgili yazar n görü lerine de yer verilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Türk Müzi i, Bat l la ma
AFTER THE ESTABLISHMENT OF REPUBLIC OUR MUSIC POLITICS AND WESTERN
INCLINATION
In this study, Atatürk and his prominent managers’ music politics whose approach has been in
revolutionary, contemporary and advocate of change ideas tight relation with west like their other works
is aimed to describe since the time of republic. Furthermore their nationalistic views on establishing
contemporary Turkish music models have been discussed.
In this study also refer to some people who contribute to these politics and important messages
that have been said about “Contemporary Turkish Music Revolution with the Turkish Western
Interaction”. In conclusion author’s views on recent nationalist contemporary Turkish music with global
quality which has been followed in country have been taken place.
Key Words: Turkish Music, Westernization

Giri
Cumhuriyetin ilk y llar ndan ba layarak “Kültür” bir kamu politikas arac l yla
devletin önemli bir i levi haline getirilmi tir. Kültürel alan; hedeflenen topyekûn
kalk nma hamlesinin bile kesi olarak alg lanm t r. Devletin kültür ve sanat alan ndaki
bu bask n konumu özellikle müzik politikalar nda aç kl k kazanm t r.1
Kültürel bir olgu olan müzik, kültürün olu mas nda ve biçimlenmesinde önemli
bir yere sahiptir. Toplumsal bütünlü ü sa lay c bir ö e olarak müzik kültürün en
önemli belirleyicisidir. Kültürün en önemli boyutlar ndan, en temel alanlar ndan ve
ba l ca de i kenlerinden biridir.2
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Sanat n sözcülerinden biri de müziktir. Tek bir sesle ba lay p, o an saran müzik,
toplumsal heyecan n, payla m n, birlikteli in ve ya am n ortak bir ifadesidir. Bu
ba lamda “müzi in toplumsal görevi gerçekli i yans tmak de il, bu etkiyi
sa lamakt r.”3
, te cumhuriyetimizin ilk y llar ndaki reformist ve ink lâpç anlay la devlet
politikalar na müzik de dâhil etmi tir. Yeni bir ulus devlet kurulmas a amas ndaki bu
dönemde, yüzünü bat ya do ru dönen yönetim anlay “modernle me” çat s alt nda
müzi imizi ve müzik kültürümüzü derinden etkileyecek politikalar izlemi tir.
Cumhuriyet Sonras Müzi"imizde Bat ya Do"ru
Cumhuriyetin ilk y llar nda Türk kültürünün çok renkli ve zengin
materyallerinden ilham alan Atatürk ve dönemin ileri gelenleri, Türk Müzik Kültürü’ne
yepyeni geli im ufuklar açacak, yeni küresel boyutlar kazand racak ve böylece Dünya
Müzik Kültürleri aras nda çok daha sayg n, yayg n, etkin ve seçkin bir konuma
gelmesini sa layacak bir niteli e kavu turmak için, müzi imizde ça da la may hedef
alan politikalar izlemi lerdir.
Cumhuriyetin kültürel devrimlerinin ünlü ideologlar ndan Ziya Gökalp, Ça da
Türk Müzi i için u öngörüde bulunmu tur: “Bu gün üç tür müzik ile çevrelenmi
durumday z, Do u (Osmanl Saray Müzi i), Bat (B.Avrupa Klasik Müzi i) ve Halk
(Anadolu Folk Müzi i) Müzikleri... Daha önce Do u müzi inin kökleri itibar yla milli
müzi imiz olmad n , bize yabanc , hasta eden bir tür oldu unu belirtmi tik. Hâlbuki
ne halk ne de bat müzikleri bize yabanc de ildir, çünkü ilki kültürümüzün, ikincisi ise
yeni uygarl m z n müzikleridir. Öyleyse, milli müzi imizin bu iki müzik türünün
birle iminden do mas kadar do al bir sonuç beklenemez. E er halk müzi inin bize
sundu u örnekleri, bat müzi i (armoni) teknikleri ile çok seslendirirsek “Milli
Müzi imiz” dedi imiz bir olu uma var lm olacakt r.”4
Gökalp’ n formülü, Mustafa Kemal'i derinden etkilemi olmal d r ki neredeyse
ayn formülü, 1934 y l nda, öyle dile getirmi tir : "Bize yeni bir musiki laz md r ve bu
musiki, özünü halk musikisinden alan çoksesli bir musiki olacakt r."5 Nitekim
cumhuriyet kurulur kurulmaz, yeni devletin giri ti i öncelikli projelerden birini, halk
müzi inin derlenmesi yoluyla "milli musikinin yarat lmas " ideali te kil etmi tir.6
Bir halkbilimci olmamas na kar n; Atatürk, gelecekte Türkiye için belirecek
olan kültür emperyalizmi tehlikesini 1934 y l nda sezmi olacak ki; “Ulusal ince
duygular , dü ünceleri anlatan yüksek deyi leri, söyleyi leri toplamak; onlar bir gün
önce genel son musiki kurallar na göre i lemek gerekir. Ancak bu güzeyde Türk Ulusal
Musikisi yükselebilir. Evrensel musikide yerini alabilir.” demi tir.7
Ulu Önder Atatürk ulusun yükselmesi ile müzik sanat n n geli tirilmesi aras nda
bir ilgi kurarak, müzik sanat n n geli tirilmesini de kendine ba l sayarak; “Bir milletin
musiki zevki (be enisi) nazar- itibara al nmad kça (önemsenmedikçe) onun
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yükseltilmesine imkân olmad n
(olanak bulunmad n ) Montesquieu’dan
okumu tum. Bu çok do rudur ve i te bundan dolay bu sanat n geli tirilmesine kendimi
ba l say yorum”8
Ulu Önder Atatürk’ün müzik devriminin temel ilkeleri u ekilde aç klanabilir;
1. Evrensel, ça da ve çoksesli müzik anlay na yönelmek
2. Türk ulusunun derin ve engin müzik kaynaklar n , özellikle Anadolu folklor
hazinesini, uygar ve ileri müzik yarat mlar ve biçimleri içinde geli tirmek
3. Geleneksel ve Klasik Türk müzi inin de i mez de erlerini korurken,
kötüle en, eskidikçe ve piyasaya sürüldükçe yozla an örneklerini tutucu davran larla
devam ettirmemek
4. Müzikte evrensel, ça da ve uygar kurallar ve biçimleri uygularken, ne Do u
ne de Bat özenticili ine dü meden, özgün ve yeni beste yarat mlar na yönelmek
5. Ulusal anlamda Türk Müzi i’ne çokseslilik, armonizasyon, tüm müzik bilimi
ve gerekli e itimden geçmi yorumculuk gücüyle ula mak
6. Müzik dilinde ve sanatsal seviyede yeri olmayan anlams z, uyduruk türler ve
de ersiz, yoz ve ucuz örneklere paydos demek.9
Ulu Önder Atatürk, Türk toplumunu, ça da uygar toplumlar n yan nda yer
alabilmek için yeni bir sava a, kültür ve uygarl k sava na girmi tir. Türk müzi ini
do ru temeller üzerine oturtmaya çal arak, müzik bilimcileri, sanatç lar , airleri ve
edebiyatç lar dü ündü ü ça da temeller üzerinde yönlendirmekte ve Ulusal Türk
müzi iyle evrenselli i yakalamak için; “Biz Bat n n müzi ini dinledi imiz gibi, bizim
musikimizi de bütün dünyada hürmetle dinlenecek bir halde olmal d r”10
Bu hedeflerin müzik ink lâb m za ilk yans mas ; Osmanl ’da kurulan, bando,
orkestra ve fas l heyetinden olu an Muz ika-i Hümayun, 1924 y l nda Ankara'ya
ta nm ve Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti ad yla Milli Savunma Bakanl 'na
ba lanmas d r.11 Bu kurum 1933 y l nda Cumhurba kanl
Filarmoni Orkestras
olurken ayn sene bando bölümü orkestradan ayr lm t r. Orkestran n efli ine 1935
y l na kadar Zeki Üngör ve Ahmet Adnan Saygun yapm t r. 1935 y l nda
Cumhurba kanl Senfoni Orkestras ad n alan orkestran n efli ine Alman ef Ernst
Praetorius getirilmi tir.12
Yine 1924 y l nda bat l anlamda müzik e itimi vermeyi, müzik ö retmeni
yeti tirmeyi amaçlayan Musiki Muallim Mektebi’nin aç labilmesi ve 1926’da
,stanbul’daki Darülelhan’ n bat müzi i e itimi veren bir konservatuara dönü türülmesi
gibi geli meler Atatürk devrimlerinin müzik kültürü alan ndaki ilk önemli uygulamalar
aras nda yer almaktad r. Müzik ders olarak, resmi bir kimli e kavu mu ve e itim
program içerisindeki yerini alm t r. 1931 y l na ait Milli E itim ders program nda,
müzik dersinin hedefleri k saca: çocuklar n rahatl kla alg layabilecekleri, kendilerinde
müzik zevki uyand rabilecek, basit, söylenmesi kolay ark lar notalar ile okumalar n
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sa lamak; bu amaçlar gerçekle tirirken okul ark lar n n bat müzi i esaslar na göre, ya
da dönemin ifadesiyle “alafranga makamlarla” yap lm olmas na özen gösterilecek,
sözler, “Güzel Türkçe” yaz l p, çocuklar taraf ndan kolayca anla labilecek düzeyde
olu turulacak, ilk üç s n fta (ilkokul 1,2,3) kulaktan ö retim yap l p, “nota ve nazariyat”
daha sonraki (ilkokul 4,5) ders y llar na b rak lacakt r; biçiminde s ralanm t r.13
,lki 1924’te aç lan Maarif Vekâleti Avrupa s nav yla, 1924-1928 y llar aras nda
yurtd nda müzik e itimi almak, sanatç ve müzik ö retmeni olarak yeti tirilmek üzere
seçilen yetenekli ö rencilerden, ilk olarak 1924’te Ekrem Zeki Ün Paris’e, daha sonra
1925 y l nda Ulvi Cemal Erkin, Cezmi R fk Erinç Paris’e ve Fuad Koray Budape te’ye,
1926 y l nda Necil Kaz m Akses ve 1927 y l nda Hasan Ferit Alnar Viyana’ya, 1928
y l nda ise Ahmet Adnan Saygun Paris’e, Halil Bedii Yönetken Prag’a gönderilmi tir.
,lerleyen süreçte birçok yabanc ülke ve uluslar aras kurulu taraf ndan Türk
hükümetinin emrine ya da belirli ki ilere yurtd nda e itim almak için çe itli burslar da
sa lanm t r. Belirli ko ullarla, kendi bireysel olanaklar yla yurtd nda müzik e itimi
görme yolu da aç k tutulmu tur.14
Daha sonra adlar “Türk Be leri” olarak an lacak olan birinci ku ak Türk
bestecilerinden Ekrem Zeki Ün ve Ulvi Cemal Erkin 1930’da, Ahmet Adnan Saygun
1931’de, Hasan Ferit Alnar 1932’de, Necil Kaz m Akses 1934’te müzik e itimlerini
tamamlad klar çe itli Avrupa ülkelerinden tekrar yurda dönerek Ankara Musiki
Muallim Mektebi'nin ö retmen kadrosuna kat lm lard r.15
Ö renimlerini devlet ad na yurtd nda yapan birinci ku a olu turan bu besteci,
yorumcu, e itimci ve ara t rmac lar, Türkiye’de müzik ya am n n Ulu Önder
Atatürk’ün
öngördü ü
hedefler
do rultusunda
yeniden
biçimlendirilerek
canlanmas nda, yönlendirilip geli tirilmesinde çekirdek kadroyu olu turarak çok önemli
görevler üstlenmi lerdir.16 ,lerleyen y llarda kurumsal bir kimlik de kazanan Gazi
Terbiye Enstitüsü Müzik Bölümü, Ankara Devlet Konservatuar ve Ankara Radyosunda
da görev alan bestecilerimizin çe itli müzik mecmualar nda da makaleleri
yay nlanm t r.
Bu ilk ku ak Türk bestecilerimiz bestelerinde bat müzi i ilkeleri ile halk
müzi inden gelen ö eleri, Anadolu müzi inin dokusu ve bat tekni ini ça da bat
müzi i armonizasyon teknikleri kullanarak ustal kla birle tirmi lerdir. Ulu Önder
Atatürk’ün milli müzi imizi yaratma ilkelerinden hareket ederek olu turulan ilk
çoksesli eserler, daha çok halk ezgilerimizin bat da kullan lan belli ba l besteleme
teknikleriyle çok seslendirilmesi biçiminde ortaya ç kmaya ba lam t r. Bestecilerimiz
ulusal de erlerimizi uluslar aras niteli e kavu turarak sahip oldu umuz
güzelliklerimizi dünyaya sunmakta da öncü olmu lard r. B rakt klar eserler,
yeti tirdikleri sanatç lar ve u andaki müzik sistemi analiz edildi inde bat tekni i ile
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olu turulmu özgün bir Türk müzi i sistemi olu turmakta da birçok yenili i de
müzi imize katm lard r.
1930’lu y llardan itibaren Musiki Muallim Mektebi’nde kurulmu bulunan
devlet konservatuar s n flar nda, müzik sanat n n bütün dallar nda oldu u gibi opera ve
tiyatro alanlar nda da çal malara ba lanm t r. Bu bölümlerin yap land r lmas için
bat dan Carl Ebert, Dr. Ernst Preatorius, Georg Markowitz, Schösinger, Friedl Böhm
gibi birçok yabanc uzman ülkemize davet edilmi tir.
Ayr ca 1930’lu y llarda Saadet ,kesus, Altan ve Mithat Fenmen, 1940’l y llarda
Devlet Sanatç lar Nevit Kodall , ,dil Biret, Suna Kan, Ayla Erduran, 1950’lerde yine
Devlet Sanatç lar ,lhan Usmanba , Hikmet Vim ek, Verda Erman, , Leyla Gencer, Ferit
Tüzün, Gültekin Oransay, Erdo an Okyay, Ömer Can, Nurhan Cangal, Bülent Arel,
Oktay Dalaysel, 1960’larda ,lhan Baran, Tunç Ünver, Do an Cangal, Ali Do an, Edip
Günay, Saip Egüz, Ali Uçan, Saadettin Ünal, Y ld ray Erdener ve Necati Gedikli,
1970’li y llarda Devlet Sanatç s Gürer Aykal, Elif Aran, 1980’lerde Ça l Yücelen ve
ad n sayamad m günümüzde de halen e itimleri süren onlarca besteci, yorumcu, ef,
e itimci ve ara t rmac ulusal müzi imizi uluslar aras bir boyuta ta malar için çe itli
devlet olanaklar ile devletçe e itilerek çe itli Avrupa ülkelerine gönderilmi tir ve halen
gönderilmektedir.
Sonuç
16-17. yüzy llardan yani Osmanl ,mparatorlu undan itibaren müzi imizde bat
etkileri gerek saray ortam nda gerekse askeri müziklerimizde çe itli ekillerde
görülmü tü. Hatta bat ile bu etkile imin tek tarafl olmad , birçok bat l bestecinin
eserinde Türk etkisinin mevcudiyeti de yads namaz bir gerçektir. Ancak Cumhuriyet
sonras müzik alan nda yüzümüzü bat ya yöneltmemizin bir devlet politikas olmas ,
müzi imizin zengin altyap s n n uluslar aras müzik dünyas nda kabul görmesi
aç s ndan büyük önem arz etmektedir. Bu politika ayr ca birçok besteci, yorumcu, ef,
müzikolog, e itimci ve ara t rmac m z n uluslar aras platformlarda sayg n bir yer
edinmesini de sa lamaktad r.
Ancak, 85 senedir yürütülen bat ile etkile imli ve ileti imli müzi imizi
ça da la t rma politikas n n yeterince meyve vermemesi, maalesef göz önünde
tutmam z gereken bir gerçektir. Özellikle son 20 y lda yap lan çal malarda, uluslar
aras nitelikte ulusal eser say m z n yeterince fazla olmad , e itim müzi i literatürü
alan nda halen çok fazla eksi imiz oldu u görülmektedir. Halen okullar m zda
yürüttü ümüz müzik e itimi ile ilgili derslerde ulusal yay nlar m zdan çok, yabanc
kaynaklar kullanmam zda bu noksanl n bir göstergesidir.
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