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MÜZİK SAHNESİNDE DOĞAL BİR FENOMEN:  

Çok Sesli Doğuşkanlarla Şarkı Söyleme Tekniği 

ÖZET 

Bu çalışma, batılı çok sesli-doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğini, Avrupa'nın 

ekonomik, sosyal ve kültürel merkezinde yer alan Almanya'nın çağdaş müzik 

pratiklerindeki yeri, işlevi ve uygulama alanlarına odaklanmak yoluyla incelemeyi; 

bugüne ve geleceğe olası etkileri yönünde mercek altına almayı amaçlamaktadır. 

Çalışmada, çoğunlukla Alman, Avrupalı müzisyenlerin doğuşkanlarla şarkı söyleme 

tekniği uygulamalarının insan algısı ve anlam arayışları ile, Almanya'nın iç 

dinamikleri ve küreselleşmenin ulaştıkları noktalarda kendilerini içselleştirme 

yolunda ısrarlı dinamiklerinin etkilerini anlamaya hizmet edecek bir yol haritası 

hedeflenmiştir.   

Aydınlanma sonrasından bugüne dek gözlemlenen tarihsel gelişmeler ile 

küreselleşme ve neoliberalizmin sosyal, ekonomik, kültürel alanlara yansıyan 

etkilerine bakıldığında, yıkıcı olmamakla sürekliliğini de kaybetmeyen bir kriz 

halinden bahsetmek mümkün görünmektedir. Ortadoğuda süreklilik durumundaki 

savaş halinin bu duruma etkileri tartışılmaz.  

Savaşın yıkıcı etkilerinden korunmak ve yaşamlarına devam etmek isteyen insanların 

yaşadıkları toprakları zorunlu terkedişi sonucu başlamış olan göç dalgasının yıkıcı 

etkilerine maruz kalan Avrupa, bugün bu aşırı geçişken ve öngörülemez etkiler 

karşısındaki sınavını vermektedir. Dünyadaki diğer örneklere kıyasla, güçlü 

bürokratik temeller ve nesiller süren deneyimler sonucu oluşmuş nispeten 

demokratik işleyişleri ile Avrupa devletleri, her zaman süreç içerisinde maruz kalıp 

alışkın oldukları benzer etkilere, bu kez çok farklı bir biçimde, çok kısa sürelerde 

büyük bir yoğunluklarla maruz kalmaktadırlar.  

Almanya, gerek coğrafi olarak gerek sosyo-ekonomik göstergelerle bakıldığında 

Avrupa'nın merkezinde yer almakta olan bir ülke olarak ağırlıklı öneme sahiptir. 

İkinci dünya savaşı öncesi ve tabii ki sonrasının özellikle belirleyici olduğu uzun ve 

acılı süreçlerin sonrasında oluşturduğu değerlerine sahip çıkarak, son birkaç on yılda 

artan bahsi geçen gelişmelerle kendi tabanından yükselen tepkiler arasında sıkışan 

yönetiminin yaşadığı kriz halinin toplumsal yapıda da birebir hissedildiğini ve bunun 

bireylere dek indirgenebileceğini gözlemlemek mümkündür.  

Almanya yönetim mekanizmalarının nispeten homojen ve göreli istikrarlı yapısının 

geçmişten gelen alışkanlıklar çerçevesinde karşılaştığı beklenmedik etkilerle sarsılışı 

sonrasında varolabilmek adına akılcı olarak gerekli gördüğü heterojenleşme 

yolundaki değişimleri gerçekleştirmeyen taraf dinamikleri ile değişime direnenler 

arasındaki gerilimi toplumun küçük parçalarında, en nihayet bireylerin yaşamlarında 

gözlemlemek mümkündür. 

Modernizm sonrası dönemin açmazlarına toplumsal yapıya mikro seviyede 

odaklanmak suretiyle çözüm arayan batılı toplumların parçası olan modern insan bu 
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teşebbüsü terketmiş görünmektedir. Modernizm sonrası olarak ele alınan, ve bir 

arada duruşları ile makro seviyede açıklamalar getirebileceği düşünülen kuramlar 

topluluğu, içinde bulunduğumuz dönemleri anlayıp açıklamak konusunda yetersiz 

kalmış görünmektedirler. Küçük parçalanmalardan oluşan hareketlerin birleşme 

talepleri ile geldiği bu dönemde, modern birey kendini seçimi sonucu yaşadığı izole 

hali ile bundan kaynaklanan yalnızlığını, bunun yanında tarif etmekte güçlük çektiği, 

ve hasret diye tanımlanmasının mümkün olduğunun düşünüldüğü özlem halini 

sorgulamakta, anlamaya çalışmakta ve nedenlerini aramaktadır.  

Bu arayış kendini sanat üretimlerinde de göstermektedir. Bahsi geçen makro ve 

mikro düzeydeki ikilemlerin yarattığı gerilim alanlarının belirlediği duruşlar, 

dolayısıyla bunların arasında oluşan yeni gerilim alanlarının masaya yatırılması 

sonraki dönemlere dair öngörüleri mümkün kılacak, geliştirme için öneriler, sorunlar 

için çözüm olasılıkları üretilmesini mümkün kılacaktır.  

Sanat üretimlerinden müzik yapıtları üzerine konuşulduğunda, bu tartışma kayıt 

teknolojilerinin ilerlemesi ile sanat yapıtının kaydedilmesi ve çoğaltılması sonucunda 

değerini yitireceği tartışmalarından, kayıt sürecinin her aşamasının gerekli 

teknolojiler ve bireysel yeterlilik ile tek bir müzisyenin kendi başına yapabileceği 

hale geldiği bugünlere uzamaktadır. Büyüsünü kaybeden müzik yapıtının hasret 

duyduğu dönemlerini farklı şartlarda da olsa yaşamaya devam etmeye isteğini 

yadsımak bir müzisyen için mümkün görünmemektedir. Doğuşkanlarla şarkı 

söyleme tekniği, gerek temel olarak dayandığı doğuşkanların doğal fenomen 

olmaları, gerekse zor duyulabilir olmaları sebebiyle istisnai durumlar haricinde 

günlük yaşam içerisinde farkedilmediklerinden, duyuruldukları anlarda yarattıkları 

''mucizevi bir durum'' izlenimi vermeleri nedeniyle farklı bir soluk getirecek bir 

yaklaşım olarak düşünülmektedir.   

Araştırma konusu olarak seçilen, doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin Avrupa'daki 

uygulamalarına genellikle Almanya'da rastlanılmaktadır. Araştırma, Avrupa 

dışındaki müzik üretimleri ve uygulamalarına mesafeli yaklaşımlı ve dominant klasik 

batı müziği temeli ile yetişmiş müzisyen bireylerin ilgi alanında yerini 

sağlamlaştırmış olduğu görülen bu şarkı söyleme tekniği üzerine geliştirilen farklı 

bakış açılarının incelenmesi amacıyla genellikle Almanya sınırları dahilinde 

gerçekleşmiş, gerektiğinde diğer bazı Avrupa şehirleri seyahat planına eklenmiştir. 

Gözlemlenen performanslar ve katılınan atölye çalışmaların çok kültürlülükleri ile 

dikkat çekici olup, hasret olarak ifade edilen doğa temellerine dönüş eğilimi ile 

birlikte araştırmanın teorik yaklaşımını belirlemede etkili olmuştur. Bunun 

sonucunda ortaya çıkan disiplinlerarası yaklaşım gerekliliği, konunun 

anlaşılmasından çözüm önerilerine kadar birçok detayda ağırlıklı olmuştur. Bu 

çalışma, Avrupa çok sesli-doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği uygulamalarının 

anlaşılması ve gelecek için önerilerinin öngörülebilmesi amacıyla sürdürülmüş, 

disiplinlerarası bakış açısıyla şekillendirilmeye çalışılmış bir araştırma sonucu 

oluşturulmuştur.  
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A NATURAL PHENOMENON ON MUSIC SCENE:  

Polyphonic Overtone Singing 

SUMMARY 

This study aims to investigate Polyphonic Overtone Singing in terms of its functions, 

usage, impacts on the recent and the possible future practices, and the part that it 

takes in the field of contemporary music practices by focusing Germany which is 

located in the center of Europe. It also aimed to stick to the roadmap that will be 

employed to guide the study by focusing on the human's perception, discovering the 

meaning, the inner dynamics of Germany, and the instant dynamics of globalization 

in what they intend to integrate.  

With the significant historical developments observed since the enlightenment, and, 

the effects of these developments on the life of society and the individual reflected in 

the social, economic and cultural areas, Europe has seen to be similar to an object 

that is constantly shaken by the dynamics. In other words, this situation can be 

defined as a state of crisis which does not lose its continuity without being 

completely destructive. The effects of the state of war that has the continuity in the 

Middle East is highly indisputable in that. 

Today Europe is facing the challenge of the transitional and unpredictable influences 

has been subjected to the devastating effects of the wave of migration, which has 

begun as a result of the enforcement and abandonment of the people which struggled, 

and found the leave their countries as an only solution to protect themselves from the 

destructive effects of war and to continue their lives. Compared to other examples in 

the world, European countries, with their relatively strong bureaucratic foundations 

and relatively democratic processes, have been exposed to similar effects that they 

have always been accustomed to and exposed to during the process. 

With its geographical and socio-economic indicators, Germany seems to be of great 

importance as a country in the center of Europe. The fact that, the crisis experienced 

by the administration which has been stuck between the reactions that arose between 

the long and painful processes before and after the war in the second period, and the 

rising reactions from its base to the developments that has been mentioned, has been 

felt in the social structure. It is possible to observe that it has already reduced to the 

individual level. 

The relatively homogeneous structure of the past with the habits of the unexpected 

effects encountered in order to survive after the shake with the rationally the tension, 

between the side who want to realize almost the same tension in the small parts of 

society, and finally it is possible to see in the individuals themselves. 

After the modernity, people who are part of the western societies that seek solutions 

by focusing on the microstructure of the social structure of the post-modernist era, 

are seemingly have abandoned these habits. The group of theories that are considered 

as post-modernism, and which are thought to bring macro-level explanations 
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together, seem to be inadequate to understand and explain the periods in which we 

are. In this period when the movements of small disintegration come with merger 

demands, the modern individual questions and solves the longing state, which one 

feels as a result of the self-selection, and the loneliness that is caused by his choice, 

which one has difficulty describing, and the longing which is thought to be defined.  

This tendency shows itself as a search in daily social and individual life, and also in 

the art production. The postures determined by the tension zones created by the 

macro and micro level dilemmas mentioned above, thus the new tension zones 

formed among them which will make the predictions about the subsequent periods, 

the suggestions for improvement and the possible solutions for the problems will be 

addressed. 

When it comes to the production of music, this discussion extends to the days in 

which the recording technologies have become progressive as a result of the 

recording and duplication of the work of art, and that every stage of the recording 

process becomes as possible as it can be as a single musician can manage to 

complete it with the necessary technologies and individual competence by itself. It 

does not seem possible for a musician to deny his desire to continue living in 

different conditions, even though he was longing for the artwork that lost his magic. 

In that manner, polyphonic overtone singing is considered as an approach that brings 

a difference with its existance as the natural phenomenon on which it is based on, or 

because it is hardly audible. 

The polyphonic overtone technique, which has chosen as the research topic, is 

generally encountered in Germany. In order to examine different perspectives which 

have been developed by the high skilled musicians on the technique, it was generally 

within the borders of Germany and rarely some other European cities, which were 

added to the travel plan when necessary, with observing performances and 

participating in the workshops were remarkable experiences with their multicultural 

and diverse atmosphere. That was the tendency to return to the nature of the humans 

itself regarding that, and expressed as longing was effective in determining the 

theoretical approach of the study. As a result of that, the necessity of a 

multidisciplinary approach emerged from the understanding of the subject and 

recommend the solution suggestions in many details. This study was carried out with 

the aim of understanding the European Polyphonic Overtone Singing itself, and 

nurturing aspects in terms of the possible suggestions for the future. 
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1. GİRİŞ  

''Ne mi yapıyorum? (''Ses''i) bir duyguya denk gelecek yönde 

şekillendiriyorum.. ve bunun o duyguyu ifade etmek için iyi bir araç 

olmasına dikkat ediyorum.. duygusal olarak isabetli kelimelerle.. 

duygusal olarak doğru kelimelerle.. ıssız bir çöl kasabası çocuğunun 

kelimeleri ile, kültür ve  sınıf olmaksızın, bir nevi ''hiçbir şey''.. 

- Bu müziğiniz için iyi mi? 

Müziğimi tüm tecrübelerim besler.. bu sadece nereden geliyor 

olduğum..''1 

Jeff Buckley, 1996 yılındaki Avustralya turnesi esnasındaki bir röportajdan (URL 1). 

''Hayatlarımızda iyi değerlendirmeler almaya çalışırken hatırı sayılır 

derecede fazla zaman harcıyoruz. Öğretmenler değerlendiriliyor. 

Öğrenciler değerlendiriliyor. Okul değerlendiriliyor. Prensipler 

değerlendiriliyor. Fakat hayat aslında bunlarla ilgili değil. Hayat 

bundan çok daha fazlası. Bence müzik, ister sizi belirli bir zihinsel hale 

götürsün, ister toplu bir iyilik hissi yaratıyor olsun, belirli bir amaca 

hizmet etmek için icat edildi. Bence müzik bir nevi ruhun bilimi, içsel 

yaşamın bilimi. Bu sebeple, müzik eğitimi neyin nasıl yapılacağını 

söylemekle ilgili bir şey değildir, bundan daha çok hayal gücünüzü aktif 

hale getirebilmek için tüm hislerinizi, zihinsel bir keskinlik, yaratıcılık, ve 

                                                 

1
 ''what am I doing? I am shaping ''sound'' in order to fit a feeling.. and I make sure that it's a good 

vehicle for that feeling.. with the words that are accurately emotional.. with the words that are 

emotionally accurate.. with the words of a boy from a desert town, sort of, no culture, no class, sort of 

no-thing.. 

- Is that good for your music? 

All my experiences feed my music... this's just where I came from..''    

Jeff Buckley, from an interview during an Australian tour in 1996 (URL 1). 

(Çalışmada alıntıların Türkçe çevirilerinin birebir olmasına özellikle dikkat edilmekle birlikte bu 

yöntem ile anlatılmak istenenin eksik kaldığı bazı durumlarda gerekli görülen ufak yorumsal 

değişiklikler yapılmıştır.) 
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çok hassas bir ifade hali sonucunda aktif hale getirebilme yetisini 

uyandırabilmekle ilgilidir. Genç insanların bir fikir tarafından baştan 

çıktığını, birşeylerle derinden uğraştıklarını görmekten daha büyük bir 

sihir yoktur. Ve, bu tip bir enerjiyi hissetmek, onların gözlerindeki ışığı 

görmek, birinin, kayıtsız olmanın, felç olma halinin, bir şeyi yapmak 

konusunda güçsüz hissetme halinin tam karşısında yer aldığını görmek; 

ve yaşama tam manasıyla dahil olduklarını, yaşamın bir parçası 

olduklarını.. İşte bu en heyecan verici şey..''2 

YoYo Ma 

Arts in Education, Negaunee Music Institute at the Chicago Symphony Orchestra (URL 

2). 

İnsan tarafından organize edilen sesler (Blacking, 1973) şeklindeki en çok kabul 

görmüş tanımı ile müzik tarih boyunca insanlığın en önemli paylaşım alanlarından 

biri olmuştur. Müzik gerek paylaşılan biyoloji gerekse gezegendeki farklı kültürel 

ifade biçimleri ile olsun, insan doğasının birçok yönünü yansıtan ve açıklayan, 

üstelik sürece dayalı bir yapı olarak gözlemlenmiştir (Nettl, 1979; Clifford, 1986; 

Geertz, 1973; Giddens, 1979, 1984). Teorik yaklaşımların tanımlayıcı özellikleri ise 

müziğin kültür olarak incelenmesi yolunda belirleyici olmuştur (Nettl, 1983, 2005). 

Bu durum müzik çalışmalarında müziğin kültürel değerleri ortaya çıkardığı konusu 

gibi, bu değerleri destekleme etkisinin belirginleştiği bakış açısının daha ön planda 

yer alması anlamına gelmiştir ve disiplinlerarası bakışın etnomüzikoloji 

çalışmalarında ağırlıklı olarak yer almasında etkili olmuştur. Etnomüzikoloji müziği 

                                                 

2
 ''We spend an awful lot of time in our lives trying to get good ratings. The teachers are being rated. 

The students are being rated. The school are being rated. The principals are being rated. But that’s 

actually not what life is about. Life is about more than that. I think music was invented to surf a 

purpose whether is taking you a specific state of mind, or create a sense of communal wellbeing. I 

think music, in some ways, is the science of the soul, it’s the science of the inner life. So, teaching of 

music is not, sort of to say, this is what it is, and that’s it’’, but it is more you activate all your senses 

to active your imagination with the result of mental acuity, creativity, and a form of expression that is 

very precise. There’s no greater magic than seeing young people getting turn on by an idea, and 

starting to grapple with things. And to feel that kind of energy, see the light in their eyes, and to see 

someone becoming the opposite of apathetic, the opposite of being paralyzed, the opposite of feeling 

powerless to do anything, but to be actively engaged in living, participating, that’s the most exciting 

thing''. 

YoYo Ma 

Arts in Education, Negaunee Music Institute at the Chicago Symphony Orchestra (URL 2). 
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kendi başına bir kültür olarak ele alan disiplinlerarası bir yaklaşımdır (Myers, 1993) 

ve farklılıklara eğilimlidir (Erol, 2009). Dolayısıyla müzik çalışmalarını modernizm 

sonrası dönemde ''postmodernizm'' ve ''postyapısalcılık'' olarak isimlendirilip 

kavramlaştırılan çalışmaların bütünü ile ele alma eğilimini eleştirel bakışla birlikte 

ele almanın kapsamlı anlama ve anlatma yolunda faydalı olacağı düşünülmektedir.  

John Berger (2007) içinde bulunduğumuz zamanlarda sıkça sorulan ''neredeyiz?'' 

sorusunun coğrafi değil tarihsel bir soru olduğunu vurgulamış ve ardından geleceği 

düşünülebilecek, ''nereye gidiyoruz?'', ''neler kaybettik?'', ''güvenilir bir gelecek 

öngörüsü olmaksızın yaşamaya nasıl devam edeceğiz?'' sorularını sıralamıştır. 

Küreselleşme, postmodernizm, iletişim devrimi, iktisadi liberalizm ile cevaplanmaya 

çalışılan bu durumun, bir başka ifade ile içinde bulunduğumuz zamanların 

durumunun, aslında şimdiye kadar benzeri görülmemiş ''kapsama alanı en geniş 

kaos'' olduğunu vurgulamıştır. Bu kaos halini kavrayabilmenin yolunun kurumsal 

olarak ayrı tutulan alanları birbirine bağlayacak disiplinlerarası bir vizyondan 

geçtiğinden bahsetmiş, bu gelişmiş vizyonun kelimenin gerçek anlamı ile siyasi 

olması gerektiğine özellikle değinmiştir. Berger ayrıca, sorunların ortak olduğu 

yönündeki bilinçlilik halinin küresel çapta siyasi görüş sahibi olmanın temeli 

olduğunu vurgulamaktan geri durmamıştır. Berger’a göre giderek daha ağır 

şekillerde hissedilecek olan bu zorlayıcı sonuçların temelinde yatan sorun hayati 

önemde olaylar ve durumlarla ilgili kararların, tüm toplum katmanlarının 

temsilcilerine açıkça anlaşılmadan, bir başka deyişle kimsenin dahli olmaksızın tek 

taraflı alınıyor olmasıdır. 

Berger’ın ifade ettiği, kaosun zamanla daha ağır hissedileceği iddiasının günümüzde 

-bu ifadeleri dile getirildiği zamanı takip eden on yılın sonrasında- açıkça 

doğrulandığını dile getirmek mümkün görünmektedir. Devletin Max Weber’ın 

siyasallaştırılmış toplum olarak adlandırdığı yöne eğilimi, daha sonra ulus devletlerin 

siyasi önemlerini kaybetmeleri ve dünyanın yeni ekonomik düzenine hizmet etmeleri 

sonucunda tüm alanlara egemen olan ekonomik, kültürel, bürokratik ve teknolojik 

iktidar yoğunluğunun ağırlığı altında bir iklimin söz konusu olduğu ifadesi insan 

topluluklarının tüm kesimlerinde karşılık bulmaktadır (Diamond, 1974: 275). Bunun 

yanında yükselen burjuvazi, yeni şehircilik, yaygınlaşan ticari ilişkiler ile her 
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anlamda otoriteye güdümlü olmaktan kaynaklı bir yabancılaşma3 yaşayan insanın 

enerjisini büyük oranda yine insana, insan sosyalleşmesine ayırdığını söylemek 

yanlış olmaz. Bugününün toplumundan, antropolojik bir gelenek içerisinde yaşam 

süreleri boyunca ortaya çıkan kişisel ilişkiler ve duygusal döngüler tarafından 

doğrulanan, akrabalık ağı ile bir araya gelinirken kurumsallaşmış kamusallık içeren, 

dramatik ritüellerle bezeli kültüre tam katılımın ön koşul olduğu, fizyolojik 

fonksiyonlara vurgulu ve günümüz şartlarında toplumun sadece belirli katmanlarına 

eşit olarak dağılmış sosyo-ekonomik riskler içeren bir yapı olarak, bir başka deyişle 

ilkel toplumun ideal tipi4 olarak bahsetmek mümkündür. Bu yönde düşünmeye iten 

en belirgin sebep modern toplum iddiasının ilkel toplum ile ortak noktaları 

aracılığıyla düştüğü çelişkinin fark edilirliği olmuştur. Bu durumun aşılması için, 

bazı durumlarda yabancılaşmaya karşı varoluşçuluk ve soyutlama, bazı durumlarda 

ise radikal hareketler olarak ortaya çıkan yollarla kurumsal araçlar geliştirilmeye 

yönelik çabalar süregelmektedir (Diamond, 1974: 173).  

Hükümetler ve diğer yönetme-yürütme mekanizmalarının gerekli çözümleri 

anlamak, geliştirmek ve anlamaktan uzak oldukları noktalarda sivil toplum 

hareketleri kendilerini göstermektedirler. İnsan toplulukları kaderlerini kendi ellerine 

alıp gerekeni yapmak için organize olma eğilimi gösterirler ve sivil toplum 

kuruluşları (STK) olarak anılan yapıları ortaya çıkarırlar (Appadurai, 2000: 2). Sivil 

toplum hareketlerin ortaya çıkış ve işleyişlerini sürdürme prensiplerinin farklı 

alanlardaki öngörülmemiş biraraya gelişleri anlamakta yardımcı olabileceği fikri bu 

çalışmanın temel hareket noktası olmuştur. Müzik üzerine yarım asırdan bu yana 

süregelen, müziğin belli amaçlar için kullanıldığında, ''kitle aldatmacası'' haline 

geleceği tartışması (Adorno ve Holkheimer; 1944) ve yine bununla ilişkili olarak, 

yeniden üretimin müzik için ''Aura''sını (Benjamin, 1935, 1969) yitirmiş olduğu 

sonucunu ifade ettiği iddiası halihazırda geri döndürülemez midir? Yoksa müzik 

zaman ve mekânın ötesinde bulunmak gibi bir ayrıcalığa mı sahiptir? Değişen müzik 

anlayışlarının farklılıklara odaklanarak anlaşılması çabasının yanında, süreçlere ve 

                                                 

3 İnsanın yabancılaşması konusuna Rousseau’nun toplum sözleşmesi kuramı çerçevesinden 

yaklaşılacaktır, bkz: Bölüm 1.1. 

4 Stanley Diamond’ın (2017) medeniyet eleştirisi amacı ile Max Weber’in ideal tip kavramından yola 

çıkarak geliştirdiği, modern toplum öncesi toplumsal yapıyla bağlantıları belirginleştirdiği bakış açısı 

dikkat çekici bulunmuştur. Çalışma kapsamında içinde vurgulanmak istenen detayları desteklediği 

düşünülmektedir.    



 
  

 

5 

 

birleştirici öğelere eğilinmesi ile tamamen farklı görüş alanları oluşturulması 

mümkün olabilir, ki bu da fark edilmesi güç olanı fark etmenin yolunu açabilir. Daha 

ileri düzeyde bilinç hali ile yaklaşma, algının ilerletilmesi yollarının seçilmesi sonucu 

öne çıkan pratiklerle yeni bir gelenek anlayışının önünün açıldığı düşünmek mümkün 

olabilir mi? Bruno Nettl’in (1983) vurgulamış olduğu gibi, gelenekler süreklilik, 

seçim süreçleri ve değişme ilkeleri ile yönetilirler. 

1.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı    

Bu çalışma Avrupa’da, özellikle Almanya’da gelişim gösteren doğuşkanlarla şarkı 

söyleme tekniğinin uygulayıcısı olan müzisyenleri birer müzik aktivisti olarak 

tanımlama ve bu durumu müzisyenlerin etkileyici bireyler olarak ifade ettikleri 

değerlerle şekillendirdikleri müzikal ve kişisel duruşları doğrultusunda ortaya 

çıkmasına aracılık ettikleri hareket ve olgularla anlama eğiliminde olacaktır. Klasik 

batı müziği eğitimi ile temellenen müzikal birikimleri, yeniyi cesurca aramaktan 

kaçınmayan öncü teşebbüslerle şekillenen sanatsal duruşları ile öne çıkan karizmatik 

bireyler5 olan bu müzisyenlerin doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği performansları 

amaçlı biraraya gelişleri, alışılagelmiş olanın dışında, kendine özgü nitelikleri ile 

ortaya çıkan bir organize olma hali içerisindedir. Bilinen organize olma hallerinden 

çok farklı şekillerde gelişen bu biraraya gelişlerinin birleştiricisi olan doğuşkanlarla 

şarkı söyleme tekniğinin tüm detayları ile incelenip anlaşılmasının, içinde 

bulunduğumuz zamanlara dair birtakım sorulara cevap arayışına öneriler sunmak 

yolunda faydalı olacağı düşünülmektedir. Doğal fenomen olarak nitelendirilen (Trân 

Quang Hai, 1989; Trân Quang Hai-Hugo Zemp, 1991; Rachele, 1996; Vetter 1983, 

1987, 1991; Tongeren, 2002; Saus, 2006, 2008) doğuşkanların müziksel ifade 

sırasında duyurulması yönü ile öne çıkan bu şarkı söyleme tekniğine6 odaklanarak, 

modernizm sonrası insanının özlem ve arayışlarının müzikal üretimine ve bu 

                                                 

5 Jon Elster’in metodolojik bireycilik yaklaşımı ile vurguladığı, bireylerin akılcı seçimlerinin 

birikiminin büyük toplumsal değişimlerin tetikleyicisi olacağı düşüncesi çerçevesinde açıklamalara 

kuramsal çerçeve bölümünde değinilecektir. 

6
 İnsan kulağının duyabileceği sınırlar çerçevesinde (bkz: Ek A) ''tek''lik yanılgısı ile duyulan ''ses'', 

asıl itibariyle ''mevcut tüm armonikler'' ile bir bütündür. Bir başka deyişle, tüm armoniklerin birarada 

ve aynı anda tek bir ses olarak duyulma halidir. Bahsi geçen ve bu araştırmanın konusu olan şarkı 

söyleme tekniği yoluyla, çalışma içerisinde detaylarıyla inceleneceği üzere, müzisyenlerin armonikleri 

ayırıp bir temel ses üzerinde insan kulağı tarafından duyulacak hale getirmesi mümkün olmaktadır. Bu 

sebeple; bu çalışmada, tek kelime ile ifade edilmesi güç olabilecek karmaşık özellikleri nedeniyle, bu 

teknikten ''doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği'' olarak bahsedilecektir.  
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konudaki yaratıcılığına etkilerini ortaya çıkarmak, yeni bir geleneğin oluşması 

olasılığına dair getirilebilecek açıklamaların izlerini takip etmek bu çalışmanın temel 

hedefidir. Hızla değişen çağın dinamiklerinin izini doğuşkanlarla şarkı söyleme 

tekniğinin (overtone singing/throat singing7) Avrupa’da görülen uygulanma pratiği 

olan çok sesli-doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin8 takip edilmesi yoluyla sürmek 

amacıyla hareket edilmiştir. Ağırlıklı olarak Avrupa’nın gerek coğrafi (bkz. Şekil 

1.1.1) gerekse ekonomik merkezi durumundaki Almanya’ya odaklanılmıştır. Bu 

tercihin yapılmasında, çok sesli-doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği (western 

polyphonic overtone singing9) konusundaki çalışmaları ile öne çıkan isimlerin büyük 

çoğunlukla Alman müzisyenler olmalarının yanında, Avrupa topluluğu içerisindeki 

güçlü ekonomik kimliği ile Almanya’nın dönemin sosyal ve toplumsal dinamikleri 

açısından da bir nevi merkez teşkil ediyor olmasının etkisi azımsanmayacak 

ölçüdedir. Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin müzik üretimleri ve 

performansları konusundaki gelişiminin Avrupa ülkeleri içerisinde özellikle 

Almanya’da hissedilir olmasının sebeplerini birden fazla açıdan ele alınması 

mümkündür10.  

                                                 

7
 Bu şarkı söyleme tekniği dünyanın çeşitli bölgelerindeki uygulama prensiplerine göre ''throat 

singing'', ''overtone singing'' gibi isimlerle anılmaktadır.  

8
 Bu şarkı söyleme tekniğinin Avrupa’nın özellikle batı bölgelerindeki müzisyenler tarafından 

sergilenen uygulamalarının, batı müziği ses sistemi olarak bildiğimiz anlayış çerçevesinde ve Avrupalı 

estetik anlayışı doğrultusunda olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, ''çok sesli-doğuşkanlarla şarkı 

söyleme tekniği'' olarak bahsedilecektir.  

9
 Bu şarkı söyleme tekniği Avrupa çağdaş müzik sahnesinde ''western polyphonic overtone singing'' 

ismiyle anılmaktadır.  

10 Seçilen haritalar, Democracy Ranking (URL 3), Standart and Poor‘s Ratings Services (URL 4), 

Hofstede Center (URL 5) gibi kuruluşların verileri ile ortaya çıkan ortalama puanlara göre 

oluşturulmuş çalışmalardan örneklerdir, bkz: www.eupedia.com. 
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Şekil 1.1.1: Almanya’nın coğrafi konumu. 

Almanya, gerek endüstri ve sanayi gelişim geçmişi gerekse bu yöndeki dinamiklerin 

kültürel yaşama yansımaları konusundaki birikimi ile ilgi çekici görünmektedir. 

Kolonileşme döneminin önemli aktörlerinden bir olmamasına ve her iki dünya 

savaşında uğradığı büyük yıkımlara karşın sanayi ilerlemede başköşelerden birini 

tutmayı başaran Almanya, toplumun parçası olan bireylerin rasyonel bakış açısı, 

teknik konular ve detaylarına olan ilgileri ile sistematik düşünme eğilimleri ile 

öteden beri süregelen vurguya maruz kalmıştır (Hartmann, 2018; Hefele, 2018; 

Richter, 2018; Saus, 2018; Süß, 2018). Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği Alman 

müzisyenler için son derece teknik bir konu olarak dile getirilmektedir (Hartmann, 

2018; Hefele, 2018; Saus 2018). Protestan iş etiğinin (Weber, 1904) kazandırdığı 

disiplin ve sistematik düşünme pratiği ile sanayi devriminin hızını yakalayan 

Almanya bugün refah düzeyi yüksek bir ülke olarak vatandaşlarına çağdaş şartlar 

doğrultusunda bir yaşam sunmakta başarılı kabul edilmekle birlikte, bugün bu 

özellikleri ile dünyanın birçok köşesinden göç almakta, yeni bir hayat kurma 

hayalleri için bir merkez olmaya devam etmektedir. Üstelik sadece kıta dışından 

değil, Avrupa içerisinden de önemli oranda göç almaktadır. Bu çalışmanın alan 
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araştırması esnasında gerek birebir gerekse dolaylı olarak edinilmiş olunan birçok 

veri bu savı desteklemektedir. Avrupa’nın güneyindeki ülkeler başta olmak üzere, 

özellikle genç nüfusun ilgi odağında yer almaya devam etmektedir. Gittikçe 

yoğunlaşan ve çeşitliliği artan nüfusuna rağmen gerek demokratik (bkz. Şekil 1.1.2) 

gerekse ekonomik (bkz. Şekil 1.1.3) farkındalık ölçüleri üst sıralarda olup, birey 

bilincinin gelişimi (bkz. Şekil 1.1.4) konusunda da aynı seviyelerde seyretmektedir.. 

 

Şekil 1.1.2: Demokrasi Puanı (EU). 

 

Şekil 1.1.3: Finansal farkındalık (EU).  
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Şekil 1.1.4: Avrupa’da birey anlayışı. 

Kolonileşme sonrası ve küreselleşme dönemlerinde birbirleri ile gittikçe artan hızla 

ilişki halinde olmaya devam eden insan topluluklarının paylaşımlarındaki gözlenen 

artış kaçınılmazdır. Bu durumun değişimi beraberinde getirmesi de aynı şekilde 

kaçınılmaz olmuş, bu değişim kaçınılmaz şekilde müzikte de kendini göstermiştir. 

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin uygulayıcıları olan müzisyenler, Avrupa, 

özellikle Almanya toplumsal yaşamında bir genel durum olarak rastlanacağı üzere 

küçük yaşlarında klasik batı müzik eğitimine başlamış ve koro çalışmalarında yer 

almışlardır. Bu genel durumun dışında, istisnai birkaç örnek haricinde kuşaklar boyu 

müzisyen ailelerden gelmektedirler. Köklü klasik batı müziği geleneğinden geliyor 

olmalarına karşın müziğe bakışlarını farklılıklara ve değişime son derece açık olarak 

nitelemek mümkündür. Müziğin birleştirici etkisi ile çoğulculuğu destekleyici bir 

zemin oluşturduğunu vurgulamaktadırlar (Castellacci, 2018; Determann, 2018; 

Hartmann, 2018; Hefele, 2018; Kučan, 2018; Saus, 2018; Tongeren, 2018; Trân, 

2018). Burada bahsedilen çoğulculuk anlayışından, sadece çeşitlilikten ve görelilik 

anlayışından ibaret olmamakla birlikte çeşitlilik ile azımsanmayacak yoğunlukta 

ilişki halinde olan, tolerans olarak bahsetmenin yetersiz kalacağı, farklılıklar 

arasındaki çizgileri anlamak konusunda yoğun bir ilgi içeren, tüm tarafların birbirini 

dinleyip kendilerini ifade ettikleri diyalog süreçleri ile desteklenen bir yaklaşım 
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olarak bahsetmek mümkün olacaktır (Eck, 2006; URL 6). Doğuşkanlarla şarkı 

söyleme tekniğinin uygulayıcıları olan etkileyici müzisyen bireylerin, son derece 

aktif müzikal hayatları dışında şehrin karmaşası ve günlük yaşamın politik 

dinamiklerinden uzakta, doğa ile iç içe yaşamları tercih etmeleri11 birleştirici 

çoğulculuk anlayışını sekteye uğratan ve son zamanlarda yükselişte olan radikal 

seslere tepki göstermelerini engellememektedir. Müzikal üretimlerindeki estetik 

bakış açılarında gerekli buldukları detaylar haricinde uzak durmayı tercih ettikleri 

ayrıştırıcı söylemlere tepkilerinin izlerini müzikal üretimlerinde gözlemlemek 

mümkün olmakla birlikte, içinde bulunduğumuz zamanların dinamizminin etkisiyle 

müzikteki değişim ve dönüşümün kaçınılmazlığını dile getirmekten 

kaçınmamışlardır. Yeni fikirleri ve çeşitliliği kucaklayan çoğulcu ve cesur müzikal 

yaklaşımlarının temelinde henüz olanca netliği ile ortaya çıkarılmamış müzikal 

estetik fikirlerini keşfetmek, saklı oldukları yerlerden uygulama alanlarına sunmak 

arzusundaki bu öncü müzisyenler için doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin saklı 

olanı ortaya çıkarmak üzerine şekillenen prensipleri ile kendi arayışlarını sembolize 

ettiğini söylemek mümkün olacaktır.  

John Blacking insanın doğasının temelinde yer aldığını vurguladığı müzikal süreç 

algısının hem toplumsal hem de müzikal değişim için temel bir motivasyon 

sağlamaya yeter güçte olduğunu vurgulamıştır (1978: 21). Blacking, müziğin yaşamı 

iyileştirme sürecinde sadece yardım etmekte olmadığını, vazgeçilmez olduğunu 

belirtmiştir. Dolayısıyla müzik, yalnızca ekonomik açıdan yeterli olma durumunda 

sağlanabilecek, isteğe bağlı bir keyif aracı olmaktan ötedir; insan toplumunun temel 

dayanaklarından biridir. Bu nedenle, müzik değişiminin incelenmesi bireylerin ve 

toplumların geleceği için hayati bir öneme sahiptir, çünkü yalnızca insanların 

müziklerini nasıl değiştirdiğini değil, aynı zamanda insanların müzik aracılığı ile 

kendilerini, hem de beklenmedik şekillerde nasıl değiştirebileceğini de ortaya koyma 

potansiyeline sahiptir (Blacking, 1978: 21-23). Bu noktada, insanların ve müziğin 

neden değişmesi gerektiğini, değişimin hangi koşullarda olduğunu, hangi koşulların 

                                                 

11 Görüşme yapılan müzisyenlerin belirgin ortak özelliklerinden biri günümüzün olanaklarının 

yardımıyla mümkün olur hale geldiğini düşündüklerini dile getirdikleri ve bir ayrıcalık olarak 

niteledikleri -yoğun ve aktif müzikal yaşamları dolayısıyla sıkça gerçekleştirmek zorunda kaldıkları 

seyahatlere rağmen- doğanın içinde yaşam alanları kurmak konusundaki ısrarlarını gerçekleştirmiş 

olmalarıdır. Alan araştırması esnasında bu yaşam alanlarına gerçekleştirilen ziyaretlerde çekilmiş olan 

fotoğraflar izinleri alınarak kullanılacak, ilgili bölümlerde paylaşılacaktır.   
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hem insan hem de müzik için yararlı ve elverişli olduğunu sormak gerekli olacaktır. 

Blacking’e göre, müzikteki değişimin kaçınılmaz olduğunu söyleyen varsayıma ve 

bu bağlamda toplumsal yapıdaki dinamiklere odaklanarak müziğin belirli bir 

toplumdaki belirli bir insanın, kendini varoluşsal anlamda hissettiği nokta ile 

özellikle sınıf mücadelesi ve insan sömürüsünden kaynaklanan yabancılaşma 

esnasında hissettikleri arasındaki köprü olabileceğini öne sürmek yanlış olmaz 

(Blacking, 1978: 22). Rousseau, Toplum Sözleşmesi kuramında insanın 

yabancılaşması konusuna değinmiştir. Modern toplumdan önce doğa durumunda 

yaşayan doğal ve özgür insanın toplumsallaşma ile doğal durumundan uzaklaşıp 

yabancılaştığını, buna sebep olanın kendini sevme durumunun (amour de soi) 

toplumsallaşma ile yapay bir durum olan benlik (amour de propre) durumuna 

dönüşmesi olduğunu açıklamıştır (URL 7). Tanımladığı yabancılaşmanın temellerini 

yükselen burjuvazi ve yeni şehirciliğe, yaygınlaşan ticarileşmeye, bürokrasiye 

güdümlülüğe dayandıran Rousseau, doğal ritminden uzaklaşan insanın eğiliminin 

daha fazla sosyalleşmek üzerine şekillendiğini vurgulamıştır. Rousseau’ya göre 

tarihsel olarak belirli bir doğaya dönüş önerisinden bahsetmek mümkün değildir, 

aksine, bir geri dönüşün imkansızlığından bahsetmiştir (Diamond, 1974: 220). 

Düşünsel açıdan gayet tatmin edici bu açıklamanın, bugün hala etkisini hissettirerek 

bu çalışmanın konusuna yaklaşımda temel sorulardan biri olabilmeye devam eden 

yabancılaşma konusunu çözülmesi imkansız bir problem olarak ortada bırakmış 

olduğunu vurgulamak kaçınılmaz olacaktır. Yabancılaşmaya karşı varoluş ile çözüm 

arayışlarında Martin Heidegger (1953, 1996) Seinsfrage (varlık sorunu/sorusu) ile 

varolmanın nedenine gitme yolunda iken, Ludwig Wittgenstein (1961) için gizemli 

olan dünyanın nasıl var olduğu konusu değildir, gizemli olan başlıbaşına onun var 

olmasıdır. Wittgenstein’a göre felsefi alanda birçok tıkanıklığın temelinde dilin 

insanlar tarafından yanlış kullanımı yatmaktadır. Wittgenstein konuyu deneyimlerin 

bir nevi özel mülk olarak ele alınmasından kaynaklanacak karmaşık ve gülünç 

durumları örnekleyerek12 ele almıştır. İnsan deneyimlerinin birer mülk olarak ele 

alındıkları köklü alışkanlığın temellerini, mülklerin gerektiğinde elden 

çıkarılabilmelerine karşın deneyimlerin insanın kendisinden ayrılmalarının mümkün 

                                                 

12 Wittgenstein (1961) ''bir ağrım var'' ifadesini ele alarak örnekleme yoluna giderek, bunun 

dilbilimsel olarak ''bir şapkam var'' ifadesine yakın olduğunu, bazı sorularla karşı karşıya kaldığında 

oldukça gülünç durumlara düşebilecek tartışmalara tanık olunabileceğinden bahsetmiştir.  
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olamayacağını vurgulayarak sarsma yoluna gitmiştir. Dilbilgisinin bu şekilde 

düşünmeye teşvik ederek bir nevi oyuna getirme faaliyeti ile sonuçlanacak 

teşebbüslerinin çeşitli toplumsal alanlarda anlamsal karmaşalara ve bazı radikal 

sonuçlara sebep olmaları olası kabul edilmektedir (Eagleton, 2007: 15-17). 

Wittgenstein ayrıca felsefenin görevinin bu sorgulamaları çözmek yerine 

çözündürmek, farklı kullanım şekillerini ayırt ederek görünür kılmak olduğunu 

vurgulamıştır. Wittgenstein‘da dilsel terapi önerileri ile sunulmaktan geri 

durulmayan bu bakış açısı kendini başka düşünürlerin çalışmalarında da göstermiştir. 

Friedrich Nietzsche’de Tanrı’dan kurtulamayışımızın13 dilbilgisine dayandırılması ve 

Derrida‘da metafizik yanılsamaların belli bir dilsel yapı içerisinde inşa edilip yok 

edilememeleri vurgusuyla, yapısöküm meselesi ile karşımıza çıkmaktadır (2007: 19, 

20). Bu bakış açısından hareketle, insan için en önemli iletişim aparatlarından biri 

olma amacıyla ortaya çıkan dilin amacından saparak ayrıştırmaya varan etkiler 

üretebileceğinden bahsetmek ve bu durumun insanın modern toplumu oluşturan 

süregelen hikayesinin izlediği yol ile ilintili olduğunu söylemek mümkündür. 

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği bir vokal müzik uygulaması olmasının yanında 

tekniğin anatomik prensipleri (bkz. Bölüm 2.2.) nedeniyle kelimeler üreterek 

seslendirme yapma yetisine sahip değildir. Bu noktada dillerin sembolleştirme 

eğilimleri ile yarattıkları yanılsamalar ve tuzaklardan arınmış bir vokal müzik 

uygulaması olarak diğer vokal müzik uygulamalarından farklılık göstermektedir. Bu 

yönüyle doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği ile yapılan vokal performansları tam 

anlamıyla bir müzik enstrümanı işlevselliğinde kullanılmaktadır ve bu durum bir 

dezavantajdan çok avantaj olarak değerlendirilmektedir. Dillerin getireceği 

kısıtlılıktan uzak olması ayrıcalığına eklenen kültürle bağlantılı bir temeli olmasına 

karşın (bkz. Bölüm 3.1.) doğa ile hareket eden yapılar olmaları dolayısıyla diğer 

kültürlerde kolaylıkla karşılık bulması ve benimsenmesi mümkün olmaktadır. 

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği ile yaratılan müzik üretimlerini kültürlerin 

bağlayıcılığından kurtulmuş bir yetiye kavuşturan bu özelliklerin Rousseau’nun dile 

getirdiği yabancılaşma konusuna alternatif yaklaşımlar geliştirmekte birer araç olarak 

kullanılabileceği düşünülmektedir. Doğaya tam anlamıyla bir geri dönüşün imkansız 

                                                 

13 Nietzsche, benzer varlıkları temsil eden farklı adların kurgulanması ve ardından bunların hepsinin, 

bir çeşit adların adı olarak ifade edilen Tanrı’ya bağlanarak Tanrı adındaki varlığa inandırmaya devam 

etmesi halinde Tanrı düşüncesinden kurtulmanın imkansız olduğunun altını çizmiştir (Eagleton, 2007: 

19) 
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olduğu gerçekliği, varlığından şüphe duyulmayan arayışın pratiğine yönelik çeşitli 

çalışmaların yapılmasına engel olarak kabul edilmemektedir.  

Modern toplumsal yapının ekonomik ve sosyal bileşenlerinin etkileri ile doğasına 

yabancılaşan insan için öncelikli meşguliyetler çok yoğun günlük hayat akışıdır. 

İnsana doğası ile paylaşabileceği küçük fırsatlar sunabilecek, ama günlük akışın 

dışında kalan birçok detayın üzerlerindeki katmanlar ile örtülü halde yeniden 

keşfedilmeyi beklemekte olduklarını söylemek yanlış olmaz. Rousseau’nun Levi-

Strauss'un çalışmalarındaki sağlam yeri hatırlanarak bilişsel ve dilbilimsel destekli 

bir açıklamaya ayrıca yer vermek düşünüldüğünde, insan hikayesinin ilk 

kanıtlarından bu yana bilinen sesleri taklit etme özelliğinden ve insanın gelişimi 

süresince oldukça ustaca kontrol edilip işlenir hale gelen sesler bütünlüğüne doğru 

ilerlemesini sürdürdüğünden bahsetmek önemli olacaktır. İnsan beyni, kulak 

aracılığıyla seçilip depolanmış kalıplara göre sınıflandırılıp algılanan ses yapılarını 

ilişkilendirmek prensibi ile çalışır ve bunu yaparken izlediği yol benzerliklerdense 

farklılıkları takip etmektir (Crystal, 1997). Bu durumun sebebi beynin daha geniş 

anlamlı yapıları üretme süreci için gerekli olan enerjisini koruma nedeniyle gittiği bir 

ekonomi halidir.  Söz konusu olan, bir sesten diğerini ayırma, ses içerikleri arasında 

hızlı ve sistematik tercihler yapma, ünlü ve ünsüz harfleri, insan ve enstrüman sesleri 

tınılarını, melodi, armoni, ritm gibi ortak kültüre ait özellikleri ayırmak ile meşgul 

olunan akıcı bir süreçtir. Bu yoğunluk halinin bedeli ise anlık veya yaşamsal öneme 

sahip olmayan seslere karşı hassasiyetimizi yitirmemiz olmaktadır. Öncelikli 

meşguliyetler ile varolan ses deposunun ilk ve öncelikli katmanlarını oluşturan insan 

beyni, bu katmanların yeterli gelişiminden emin olduktan sonra alışılmışın dışında 

ses anlayışlarına yer açma prensibi ile çalışmaktadır (Tongeren, 2002: 3, 4; Roederer. 

1983). Sesin tınısını oluşturan fakat insan duyumu ile farkedilmeleri kolaylıkla 

mümkün olmayan yapıları ile doğuşkanlar (bkz. Ek A), bahsedilen nedenlerle gizli 

kalmaya devam eden, saklandıkları yerden ortaya çıkarılmayı bekleyen, ortaya 

çıkarılmaları için özel ve ısrarlı bir çalışma gerektiren, duyuruldukları anlarda ise 

olağanüstülük etkisi ile karşılanan doğal fenomenlerdir. Yarattıkları büyü ile müzikal 

estetik fikirlerinin çeşitlenmesi için bir araç olmakla birlikte doğal olarak varolmaları 

ve varlıklarının ortaya çıkarma yollarının netleşmesi ile kolay ulaşılabilirlik 

noktasına yaklaşmaktadırlar. Doğuşkanların doğasını anlamak yoluyla ortak 

noktaları olan örtülülük hali ile tanımlanmasında güçlük çekilen modern zamanların 
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arayışını temsil edebileceği düşünülmektedir. Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği 

prensipleri ve pratiğini model alarak çeşitli bakış açılarının geliştirilmesi mümkün 

görünmektedir.  

İçinde bulunduğumuz çağa dair gelişmelerin izini günümüz pratiklerinde sürmek 

dikkat çekici bir şekilde ''doğa'' anlayışı ve bu anlayışa dair değerlere yükselen ilgiyi 

ön plana çıkarmıştır. Bu ilgiyi anlamlandırmak ve çıkış noktalarının neler 

olabileceğine odaklanmak, daha önce bahsi geçen, ''kolektif bilinçten uzaklaşma 

sıkıntısındaki birey''in duruşuna ışık tutmakla mümkün olabilir. Bu da beraberinde, 

bugüne kadar kendinden farklı olana merakı ile öne çıkan batı dünyası 

perspektifinden Avrupa’ya, bu kez dışarıdan bir bakış teşebbüsünü getirmiştir. Bu 

çalışma, çağdaş Avrupalı müzisyene, merakını uyandıran bir ''doğu'' uygulamasına 

yaklaşımı aracılığı ile müziğinin değişimine, sahip olduğu estetik normlar 

çerçevesinde şekillendirmek üzere ödünç aldığı bir ''doğa'' uygulaması üzerinden 

geliştirilmeye çalışılan bir bakıştır. Burada önemli olan, odaklanılan Almanya’nın 

kendine özgü belirgin özellikleri ile dönemin dinamiklerinin etkisinin, klasik doğu-

batı tartışmasından çok farklı bir noktadan bakmayı gerektirdiğinin düşünüldüğünü 

vurgulamak olacaktır. 

Britanyalı araştırmacı ve gazeteci Gideon Rachman (2016), ''doğululaşma 

(easternization)''14 adı altında küresel siyasetin beş yüz yıllık Batı egemenliğinin 

Asya'daki yeni güçlerin yükselişinin bir sonucu olarak sona erdiği konusunu ele 

almış ve bu noktada ABD ve Çin arasındaki çatışma tehdidine, Amerika'nın gücü 

eksilmekte olan küresel konumu ile Çin ve komşuları arasındaki çekişmesine 

odaklanmıştır. Ekonomi ve politika alanlarında devam etmekte olan bu tartışmalar 

daha önceki dönemlerde etkili olan oryantalizm/oksidentalizm tartışmalarından farklı 

olarak, burada doğu ve batı birbirinin -bir nevi- karşısında olduğu halde tarif edilen 

amaç ve idealler peşinde olmadığı noktaları hedefliyor olmakla birlikte, içinde 

bulunduğumuz çağın son derece değişken ve aktif dinamiklerinin etkisi altında, 

oldukça değişken dengeler içerisinde olarak değerlendirilmektedir. Siyasal ve 

ekonomik güç odaklarının içinde bulundukları rekabet hali aynı hedeflere ulaşma 

                                                 

14
 Gideon Rachman ve başka araştırmacılar tarafından yapılan benzer çalışmaların öne çıkardığı 

''easternization'' yaklaşımı, içinde bulunduğumuz dönemin önceli kabul edilebilecek zamanlarda çok 

önemli yer tutan oryantalizm/oksidentalizm tartışmalarından görece mesafeli bir pozisyonda ifade 

edilmiştir ve temel olarak farklı bir içerik amaçlanmıştır.   
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yolunda bir rekabet olarak tanımlanır. Ekonomik değerler konusunda çok belirgin 

farklılıklar göstermemekle birlikte güç odaklılığı halinin bir kutuptan diğerine gidip-

gelmesi şeklinde gözlemlenen dengeler silsilesi vurgulanmaktadır. Temel olarak 

hedef ve amaçlarda bir birleşme, yöntem farklılıkları ile ise çeşitlilik sergilendiği 

gözlemlenir. Nitekim içinde bulunduğumuz 2018 yılının son çeyreğinde, 

Rachman’ın çalışmasından yaklaşık iki yıl sonrasının hızlı değişen dinamiklerinin 

bahsedilenleri bir nevi doğrulaması denebilecek şekilde, Amerikan ekonomisinin 

tekrar yükselişte olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmanın tercihi bahsi geçen (bkz. 

Bölüm 1.1.) ''birleşme'', ''birleştirici olma'' haline vurgu yapmak olacaktır. Bu 

çalışmada odaklanmak istenilen, Edward Said’in Sir Hamilton Gibb’e atıfta 

bulunarak doğunun Müslüman toplumları ve anlayışları çerçevesinde vurguladığı 

oryantalist yaklaşımın söylemek istediğinin özetinin; doğu insanının ve anlayışının 

''doğa''yı geri planda bırakıp ''doğaüstü'' olana odaklanma eğiliminin (Said, 1978: 

165) tam aksi yönünde yer alan, ''doğa''ya geri dönmek arzusu / özlemi kaynaklı 

eğilim ve ondan kaynaklanan arayıştan doğan pratikler ile doğuşkanlarla şarkı 

söyleme tekniğinin Avrupa’daki uygulamalarının izlerinin sürülmesi yoluyla 

incelenecek olan müzikal uygulamalardır.  

Doğuya ve doğu yaklaşımlarına olan ilgi şüphesiz yeni ve Almanya’ya özgü bir 

durum değildir. Dünyanın ''doğululaşması'', kültürün doğaya/doğal olana doğru 

''ilerleme''ye başlaması 19. yüzyılın sonlarından bu yana tartışılmıştır (Descola ve 

Palsson, 1996: 2). Bu çalışmada bu tartışmaların beden ve ruh ayrılığının 

bulanıklaşması konusunu doğaüstü tarafı ile ele alan yaklaşımlar değil, doğanın 

pratiklerine bilimsel temelli yaklaşımlara odaklanmak tercih edilecektir. Özellikle 

din temelli, sonrasında ruhsal yaklaşımlar karşısında dikkatli olma amacının 

vurgulanması önemli olacaktır. Tek Tanrılı dinlerin Allah/Tanrı açıklamaları 

konusunda yaklaşımlarının teolojiyi, odaklanılacak somut bir varlıktan, dolayısıyla 

elde edilecek delillerden ve izlenecek metodolojiden ve belirlenen bir hedef 

ediniminden yoksun bırakarak bilimsel alanın dışına itmiş olduğu iddiasıyla teolojiyi 

antropolojiye çevirme önerileri ile gelen tartışmalara15 benzerlik gösteren bir 

                                                 

15 Hasan Hanefi (1972) Allah/Tanrı anlayışına geleneksel bakışı devrimci bir anlayış ile insana ait 

modern bir teolojiye dönüştürmeyi önermiş, bu yönde atılacak atılacak adımlar olarak ise ilahi 

varlıktansa ilahi söz ve erdemli insana, bir sonraki adım olarak ilahi sözdense insani söze geçişten, 

fikir ayrılığındansa fikir birliğine, savunmacı bir teolojidense teorik prensibe, varlıkçı analize ve 

vahyedilmiş dindense toplumcu ve bireyci bir yapıya odaklanmaktan bahsetmiştir (1972: 525-528). 
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yaklaşım hedeflenecektir. Bu tartışmalarda vurgulanan, Allah/Tanrı anlayışının 

tamamen aşkın (transcendent) ve sürekliliği kesintisiz bir uygulama (praxis) hali 

olarak yaklaşma düşüncesinin (Hanefi, 1972: 233-264), gerekli dinleme algısı 

derinliğine ulaşıldığı takdirde süreklilikleri farkedilecek kesintisiz uygulanır olma 

pratikleri ile aşkın16 fenomenler olan doğuşkanlara dayanan şarkı söyleme tekniğinin 

birleştirici etkisini vurgulamak açısından bir nevi metafor olarak kullanılabileceği -

açmaza düşmemek amacıyla bilimsel perspektiften ayrılmamak şartıyla- 

düşünülebilir. Tekniğin, müzisyen olmayan ilgilileri tarafından sıklıkla vurgulanan, 

çeşitli ruhsal arayışlara cevap olabilecek duygu durumlarına ve zihinsel durumlara 

izin vererek bir nevi iyileştirme etkisi yaratıyor olma özelliği konularına tekniğin 

profesyonel müzisyen uygulayıcıları ve öğreticilerinin bilinçli ve net mesafeli 

duruşları açıklıkla vurgulanmaktadır. Araştırma süreci esnasındaki birçok görüşmede 

ifade edildiği gibi, doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin amatör yaklaşımlarla 

kullanıldığı ruhsal temelli pratiklerin, profesyonel müzisyenlerin çalışmalarını 

meşrulaştırma çabalarına olumsuz etkileri gözlemlenmektedir (bkz. Bölüm 3.1., 

Bölüm 4.1.). 

Çağdaş bilimdeki doğa-kültür muhalefetinin bulanıklaşması, kozmolojik ve 

epistemolojik kategorilerin yeniden değerlenmesinin ön plana alınmasına sebep 

olmuştur. Geleneksel olarak doğanın kültürü şekillendirdiği söylemek mümkün olsa 

da, ''doğaya anlam katan kültürdür'' diye ifade edilebilecek anlayışla “insan 

ekolojisinde dualist ve monist yaklaşımlar arasındaki karşıtlık” öne çıkar. Dualist 

yaklaşımın sürdürülebilirlik konularına yaklaşmakta yetersiz kaldığı düşünülürken, 

monistik bir yaklaşımın bazılarının geleneksel ve endüstri öncesi toplumları 

bağlamsallaştırmak için sağlam bir öncül olduğuna inanılmaktadır (Descola ve 

Palsson, 1996: 2). Ayrıca, kültürün doğallaştırılmasına olan bu eğilimin önemli bir 

niteliğinin, zaman ve mekân ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi ve yeniden 

düzenlenmesi olarak vurgulanması açısından mantıklı olacağı düşünülebilir. 

Kültürün doğaya ilerlemesi ile ifade edilen süreç alternatif yaşam tarzlarında ve 

ayrıca müzikte genellikle beğeni olarak ifade edilmektedir. Sanatta ve giysilerle dışa 

vurumda, beden ve mekânı işgal etme biçimlerinde yansımaları/etkileri 

                                                 

16
 İngilizce’de doğuşkanlar ''overtones'' (aşkın anlamına da gelen ''over''dan türemiştir) olarak 

anılırlar. Almanca’da ise yine aynı mantıkla, ''obertöne'' (aşkın anlama da gelen -üst/üstünde- 

''ober''dan türemiştir) olarak anılırlar.  
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gözlemlenmiştir. Bunun yanında doğal ilaçlar, terapiler gibi alternatif seçeneklerde 

dahi bu yönde bir çeşitliliği gözlemlemek kaçınılmaz olmuştur (Bateson, 1979; 

Bedford, 1999). Köklü toplumsal mekanizmaların gösterdiği direnç dolayısıyla 

tartışma hala devam ediyor olmakla birlikte, bu tür uygulamaların toplumda karşılık 

bulması, toplumsal yaşamla entegrasyonu ile marjinal konumları göreceli olarak 

bozulmaya başlamıştır. Bu durumun hayatımızda çeşitli yaşam tarzlarını kabul eden 

hoşgörülü ideolojiler tarafından desteklenir olduğunu görmek bugün eskiye nazaran 

daha mümkün hale gelmiştir.  

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği uygulayıcısı müzisyenlerin ortak noktalarından 

biri olan klasik müzik temelleri tekniğin uygulama pratiklerinin geleneksel 

uygulamalardan farklılıklarının estetik konunda belirginleşmesi noktasında açıklayıcı 

olmaktadır. Avrupa temelli batı kültürü sanatına dair estetik anlayışın ideolojik 

temellerinin aranması hedeflediğinde öncelikle Alman düşünsel yaklaşımı ve 

ilerleyişinden yola çıkan bir rotanın izlenmesi kaçınılmaz görünmektedir (Eagleton, 

1991). Son derece akılcı ve tüm detaylarda derin odaklanma yoluyla ilerleyen Alman 

bakış açısı kelimenin gerçek anlamıyla derinlemesine bakışı temsil etmektedir. 19. 

Yüzyıla kadar olan gelişmelerle Katolik kilisesinin toplumsal yaşam üzerindeki eski 

ağırlığını kaybetmesi, Protestan anlayışın çoktan edinmiş olduğu alanı iyice 

belirlemesi ve Alman halkının halihazırda kolaylıkla kabul ettiği Protestan etiğin 

getirdiği insanın kendi kaderini belirleme yetisinin farkındalık hali ile 19. Yüzyıla 

gelindiğinde Avrupa kültür ve sanat ilerleyişine Alman katkısındaki sıçrama dikkat 

çekici olmuştur17 (Fulbrook, 1991, 2004). Bu sıçramanın temelinde yatan yoğun 

rasyonellik içeren yaklaşımın Alman insanında yarattığı düşünülen ve günümüze dek 

uzanan ruhsal boşluğun dezavantaj yaratan etkisi yadsınamayacaksa da, 

geliştirilmesine sebep olduğu derinlemesine bakış ve bunun getirdiği anlayışın bugün 

Alman insanının gurur duydukları sıçramanın sebebi olduğu konusunda 

birleşilmektedir. Bu derinlemesine bakış 19. Yüzyıl sonlarından itibaren iyice anlama 

olarak ifade edilebilecek verstehen kavramı ile açıklanmaya başlanmıştır. Sezgi, 

empati veya hayal gücü yoluyla içten gelen bilginin aksine gözlem ve hesaplama 

                                                 

17 19. Yüzyıla kadar uzanan ve 20. Yüzyılı karşılayıp başlatan bir kaç yüzyıla yayılan döneme dair 

edebiyat, sanat alandaki sıçramanın mimarları düşünüldüğünde Goethe, Schiller, Bach, Händel, 

Mozart, Leibniz, Wolff, Kant, Fichte, Hegel, Schopenhauer, Marx, Beethoven, Schubert, Schumann, 

Nietzsche, Weber, Husserl, Heidegger, Horkheimar, Adorno, Arendt, Wagner, Schönberg, Berg ilk 

anda akla gelecek isimler olacaktır.  
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yoluyla anlamayı ifade etmek için görevlendirilmiş bir terim olarak verstehen, 

Weber, Dilthey, Rickert gibi sosyal bilimciler, çoğunlukla sosyologlar tarafından 

kullanılmıştır (Outhwaite, 1975). Bu derinlemesine bakış ile yaşanan entellektüel 

sıçramanın dönemin çağdaş müzik pratiklerine etkileri yadsınamaz kabul 

edilmektedir. Alman halkında bu entellektüel sıçrama sürecinin yarattığı tatmin 

hissinin tam aksini, Alman demokratik geleneği konusunda gözlemlemek 

mümkündür. Birinci Dünya Savaşı sonunda, Kasım 1918'de II. Kaiser Wilhelm'in 

döneminin sonlandırılması üzerine ilk Alman parlamenter demokratik cumhuriyeti 

olan Weimar Cumhuriyeti, Goethe'nin hatırası ile bilinen Türingen şehri olan 

Weimar'da 11 Ağustos 1919'da ilan edilen anayasa ile resmileşmek suretiyle 

kurulmuştur. Monarşizm yanlıları, Versailles Antlaşması’nın ağır şartları, başarısız 

devrimci sol hareketler etkisiyle sonu gelmez sarsıntılar yaşayan Parlamenter 

hükümet, dünya çapında etkili olmuş olan ekonomik krizin etkilerinin hissedilmeye 

devam edildiği 1930’lara kadar varlığını sürdürmeyi başarmış, 30 Ocak 1933’e kadar 

Nazi Partisi’nin lideri Adolf Hitler’in Şansölye ilan edilişi ile çökertilmiştir. Takip 

eden dönemin yarattığı travmaların büyüklüğü ve yıkıcı etkileri tartışılamayacaksa 

da, Weimar Cumhuriyeti'nin siyasi başarı gösterememesinin aksine kültür ve sanat 

alanında hareketliliğin deneysel çalışmalar ve öncü tutum ile kayda değer etkiler 

yarattığı kabul edilmektedir (Laqueur, 1975). Kültür hayatındaki öncü hareketlerdeki 

döneme dair dinamizm tarihçiler tarafından geniş halk kitleleri tarafından asla 

anlaşılamamaları ve halk ile kültürel yaşam arasında bir uçurumun oluşmasına sebep 

oldukları düşüncesi ile Weimar Cumhuriyeti’nin başarısızlığı ile sonuçlanan olaylar 

döngüsünün bir parçası olarak nitelendirilmektedir (Süß, 2018). Bu çalışma 

açısından, dönemin Avant-garde müzik yaklaşımlarının 1960’lardan itibaren 

kendilerini göstermeye başlayan yeni arayışların, dolayısıyla bugünün çağdaş müzik 

yaklaşımlarının temellerinden biri olduğu düşünülmektedir.  

Doğal fenomen olan doğuşkanların, çağdaş ses anlayışında bu türden bir 

zaman/mekan algısına kapıyı açmış olduğu iddiası ile hareket eden pratikleri masaya 

yatırmak, modernizm sonrası zamanların ve dolayısıyla etnomüzikolojinin içinde 

bulunduğunu hissettiği açmazlara çıkış alternatifleri üretmek adına anlam ifade 

edebilir. Son elli yılın çeşitli dönemlerinde artarak veya rutin olarak devam ettiği 

gözlemlenen Avrupalı müzisyenlerin doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğine olan 

ilgileri, bu şarkı söyleme tekniğinin insan anatomisiyle ilişkili son derece teknik 
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kullanımı, sound18 açısından son derecede fütüristik üretimlere alan tanıması, 

''otantisite jargonu'' (Adorno, 2003) olasılığına karşın bir önlem olabilecek kolay 

ulaşılabilirlik iddiası ile en temel doğa prensiplerine sıkıca bağlı yalınlığı ve 

sergilediği son derece temel prensipteki yapı diğer disiplinlerin de bu şarkı söyleme 

tekniğine daha yakından bakma eğilimi göstermelerini sağlamıştır. 

Doğal fenomen olan doğuşkanlar etkileyici bir vokal tekniğine ilham vererek bu 

tekniğin dünyanın her noktasında, doğuda geleneğin bir parçası olmasının yanında 

batıda deneysel çalışmalar kapsamında ilgi görmesini sağlamışlardır. Sesin doğasının 

temel prensiplerine dayanan ve ileri düzeyde dinleme konsantrasyonu gerekliliği ile 

modern çağın yorucu hızını yavaşlatan pratik etme şekliyle doğuşkanlı şarkı söyleme 

tekniği, müzikal bir anlayışı ifade etmenin ötesinde bir iddia ile Avrupa çağdaş 

müzik sahnesinde uygulamalarında yerini almaktadır. 

1.2. Araştırmanın Yöntem ve Teknikleri   

Çalışmanın başladığı süreçteki ilk aşama, her çalışmada olduğu gibi literatür 

araştırması, tespiti ve okuma süreci olmuştur. Süreç sırasında, başta en çok öne çıkan 

gelenek uygulaması olduğu rahatça söylenebilecek Tuva uygulamaları olmak üzere, 

diğer uygulamalar hakkında yapılmış çalışmalara ulaşılması sonrasında Avrupa'daki 

uygulamalar konusundaki çalışmaların azlığı dikkat çekici olmuştur. Alan çalışması 

sırasında bu konuda daha fazla örnekle karşılaşma olasılığının gerçekleşeceğini 

düşünülse de o şekilde gelişmediğini görmek ayrıca dikkat çekici olmuştur. 

Avrupa'da olduğum süreçte saklandıkları yerden çıkarıp referans listesine ekleme 

hevesiyle incelediğim çalışmaların sayılarının birkaç adedi geçmesi mümkün 

olmamıştır.  

Okumalara devam etmekle birlikte sürdürülen, hatta daha önceki dönemlerden, 

konuya ilgimin ilk oluştuğu dönemlerden bu yana sürdürülen bir başka çalışma ise 

internet üzerinden tekniğin uygulayıcılarını tespit etme ve stilleri ve konuya 

yaklaşımları hakkında bilgi edinme çabaları olmuştur. Daha sonraki değişikliklerle 

                                                 

18 Karmaşık bir yapıdan bahseden, Türkçe’de tek kelime ile karşılığı bulunmayan sound teknik bir 

terim olarak uluslararası alanda kullanılmaktadır. Çalışma içinde detaylarıyla açıklanacak tını, 

rezonans frekansları, parsiyeller, armonikler vb birçok bileşenin biraraya gelerek oluşturdukları bir 

yapıdan bahsedilmesi için kolaylık sağladığından kullanmakta sakınca görülmemiştir.  
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tamamen farklı hale gelmiş olsa da görüşme listesinin ilk taslağı bu yöntemle 

oluşturulmuştur.  

Alan araştırmasına finansal destek sağlayabilmek konusundaki imkansızlıklar, bu 

araştırmayı gerçekleştirebilmek için yeterli olacak süre zarfında Avrupa’da 

bulunabilmenin yolu olarak Erasmus değişim programına başvurmak yolunun tercih 

edilmesine sebep olmuştur. Süreç Almanya’nın Würzburg şehrindeki Würzburg 

Üniversitesi Müzik Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisans değişim öğrencisi 

olmaya hak kazanmak şeklinde gelişme göstermiştir19.  

Görüşme listelerinin belirlenmesi ve müzisyenlerle iletişim çalışmaları kartopu 

yöntemi ile şekillenmiştir20. Araştırmanın alanda geçen bölümü, belirtilen koşullarda 

yaklaşık bir yıl kadar bir sürenin içerisinde yakalanması başarılan ortak uygun 

zamanlarda Würzburg'dan yola çıkılıp görüşme sonrası geri dönülmesi suretiyle 

gerçekleştirilen, toplam süresi bu kısa seyahatlerin gün sayısı ile belirlenebilecek bir 

seyahatler bütünü olarak tanımlanabilir. Söz konusu performanslarda müzisyenlerin 

performanslarının gözlemlenmesi, gözlemci ve katılımcı gözlemci olarak atölye 

çalışmalarında bulunulması, gerekli tüm izinlerin alınması ile performansların veya 

atölye çalışmalarının ses ve/veya video kayıtlarının yapılması suretiyle veriler 

toplanmıştır. Gözlem, katılımcı gözlem ve görüşmeler şeklinde devam eden bu süreç 

esnasında ilişkili olabilecek başka müzisyen bireyler ve müzisyen grupları ile ve 

hatta dinleyici ve katılımcı grupları ile karşılaşmalar gerçekleşmiş, görüşmelere 

dönüşmeleri çoğunlukla pek mümkün olmamışsa da elde edilen verileri destekleyici 

veya çeşitli yönlerde etkileyici yönde etnografik notları olarak faydalı olmuşlardır. 

Görüşme analizleri ve etnomüzikolojik analizler görüşmelerin seyahat geri 

                                                 

19 Bu tercihin, resmi olarak kayıtlı öğrenci olmanın olumlu getirileri gibi bazı avantajları 

yadsınamayacak olsa da, iki enstitü arasındaki gerek takvim gerekse sistemsel işleyiş farklılıklarından, 

ve Erasmus değişim sisteminin bazı değişmez kurallarından kaynaklanan, gereğinden çok fazla ders 

almak nedeniyle aşırı bir ders yükü altına girme, konuk olunan ülkenin dilini öğrenmek 

mecburiyetinde olma, bürokratik işlemlerin fazlalığı ve bu işlemlerin süreç boyunca çeşitli şekillerde 

devam ediyor olmaları nedeniyle çok fazla zaman alıyor olmaları gibi detaylardan bahsetmek aynı 

yolu tercih etmeyi düşünebilecek öğrencilere bilgilendirme sağlaması açısından ayrıca önemli olabilir.  

20 Erasmus başvuru sürecinin devam ettiği sırada, oluşturulan ilk görüşme listesindeki tüm 

müzisyenlere e-posta yoluyla ulaşma çalışmalarına başlanmıştır. Müzisyenlerin büyük çoğunluğunun 

e-postalara çok hızlı ve de son derece olumlu geri dönmeleri, üstelik gerek başka müzisyen isimleri, 

gerekse kaynak önerileri ile geri dönenlerin az sayıda da olsa varlığı ile olası görüşme listesinin hızla 

şekillenmesine yardımcı olmuştur. Görüşmelerin Erasmus ders süreçleri esnasında gerçekleşmeleri 

gerektiğinden ve müzisyenlerin programlarının yoğunluğundan dolayı şartlar zorlayıcı olsa da 

konunun en önde gelen isimlerinin biri hariç hepsi ile görüşmelerin gerçekleşmiş olması tatmin edici 

boyutta veri toplanması konusunda faydalı olmuştur. 
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dönüşlerinde transkript edilip analiz edilmeleri, sonuçların çıkarılması, alan 

notlarının seyahat geri dönüşlerinde etnomüzikolojik analizler olarak organize ve 

analiz edilip sonuçlarının çıkarılması ile gerçekleşmiştir.  

Müzikal analizler, aynı yazım aşamasında olduğu gibi görüşme programı ve 

takviminin bahsedilen şartlardaki spontanlığı nedeniyle, her görüşme sonrasında 

gerekli notların birbirinden bağımsız olarak alınmaları, o güne kadar olan verilerle 

birlikte değerlendirilmeleri ve değişim sürecinin sona ermesi ile ülkeye dönüş 

sonrasındaki en son aşamada bütünüyle değerlendirilip yazıya dökülmeleri 

yöntemiyle gerçekleşmiştir.  

Müzikal analizlerin müzik teorisi yaklaşımlı bölümü (bkz. Bölüm 4), doğuşkanların 

yapıları ve doğuşkan serilerinin üzerinde bulunduğu perdeye göre değişmemeleri ve 

bu anlamda bir örnek çeşitliliği sunmuyor olmaları nedeniyle ifade edebilecek 

oldukları yaklaşımlar değerlendirilerek yapılmıştır. Ayrıca, doğuşkanlarla müzik 

yapmak konusunda izlenilen yöntemlerin anlaşılmasına çalışılmış, varsa kullanılan 

tekniklerin ortaya çıkarılabilmelerine odaklanarak düşünülmüştür. 

Ayrıca, doğuşkanlı şarkı söyleme tekniğinin tını temelli yapısı nedeniyle, sound algı 

ve anlayışları temelinde değerlendirilmiştir. Doğuşkanlı şarkı söyleme tekniğinin 

anatomik açıdan anlatılması esnasında başvurulan MRI ile görselleştirilmeleri 

çalışmalarından faydalanma yöntemi sound algısı ve anlayışlarının analiz edilişi 

esnasında da tercih edilmiştir. Wolfgang Saus'un çok değerli yardımıyla kullanılan 

''Overtone Analyzer'' yardımıyla görselleştirme yoluyla anlaşılmaları ve 

anlatılabilmeleri hedeflenmiştir.  

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük atlamalarla dikkat çeken 

teknolojik gelişmeler, sesin çeşitli yazılımlar yardımıyla görselleştirilmesi 

çalışmalarında da çığır açıcı yeniliklerin ortaya çıkmasına izin vermiştir (Trân, 1989; 

Trân, Zemp, 1991; Vetta, 1996). Bu alanda son yıllara damga vuran gelişme ise 

temel sesin oluşan doğuşkanlarıyla kaydedilmesi için geliştirilen bir yazılım olan 

''Overtone Analyzer''dır (Voce Vista Video)21. Temel melodinin tınısının, dolayısıyla 

doğuşkanların görsel olarak kolayca anlaşılması ve tanınmasını sağlayan bu yazılım, 
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ayrıca ses dosyalarını görsel olarak karşılaştırmayı kolaylaştırır. Performans, eğitim 

ve müzik teorilerinde ve tabii ki müzik çalışmalarında müzisyen, besteci ve şarkıcılar 

tarafından kullanılması amacıyla geliştirilmiş olsa da sesi müzikal çerçevede analiz 

etmek isteyen tüm çalışmalar için oldukça faydalı bir yazılım olarak  

tanımlanmaktadır (Saus, 2018; Trân, 2018). Bunun yanında, özellikle vokal 

çalışmaları için bir geri bildirim aracı, vokal gelişimini belgelemek için çok ideal bir 

yazılım olduğunu söylemek mümkündür. Sesleri analiz eden başka iyi yazılımların 

varlığı söz konusu ise de, özellikle müzikal yorumu görselleştirilen bir yazılım 

eksikliğinin hissedilmesi üzerine geliştirilmiştir. Diğer yazılımlardan özellikle farklı 

olduğu nokta müzisyenlerin alışık oldukları müzikal terimlerle ilişkilendirerek 

oluşturulmuş olmasıdır. Yazılımın yardımı ile müzisyenin sesi kaydedip 

görselleştirebilmesi (bkz. Şekil 1.2.1) ve bu şekilde dinleyebilmesi, bir enstrümanın 

armonik yapısı veya tek bir perde üzerinde detaylı araştırma yapabilmesi, doğuşkan 

serilerini ayrı ayrı dinleyerek tüm armonikleri tanımlayabilmesi, müzik kaydındaki 

notaları yazabilmesi, ayrıca, temel dizileri ele alıp doğuşkanlar ile ilişkilendirerek 

oluşturacağı müzik ölçekleri üzerine çalışmalar yapabilmesi (bkz. Şekil 1.2.2) 

mümkün olmaktadır22 (Saus, 2018). 

 

Şekil 1.2.1: Wolfgang Saus’un ''Overtone Analyzer''da 130.8 Hz frekanslı C sesi üzerinde yaptığı 

görselleştirme çalışması (Wolfgang Saus kişisel arşivi). 

                                                 

22 Çalışma esnasında sürdürülen alan araştırması sırasında kullanılacak görsel materyallerin teknik 

konular ilgili olanlarının birçoğu Wolfgang Saus tarafından çalışmada kullanılabileceği izni ile 

sağlanmıştır. Diğer müzisyenler de kişisel arşivlerinden aynı yönde paylaşımlarda bulunmuşlardır. Bu 

materyaller çalışma içerisinde isim belirtilmek suretiyle paylaşılacaklardır. Alan araştırması sırasında 

tarafımca oluşturulan nota yazımı ile alanda çekilen ve çalışma içerisinde ilgili yerde paylaşımları 

konusunda izinleri alınan fotoğraflar gerekli görüldükçe isim belirtmeksizin çalışma arşivinden 

oldukları belirtilerek paylaşılacaktır.  
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Şekil 1.2.2: Wolfgang Saus ''Overtone Analyzer'' üzerinde çalışırken (Alan araştırması arşivi). 

Çalışmanın teorik yaklaşım temelinin belirlenmesinde, doğuşkanların doğada temel 

olarak var olan fenomenler olmaları nedeniyle, bir müzikal ifade olarak tercih 

edilmelerinin belirli bir kültüre belirli bir coğrafi bölgeye ait olarak 

değerlendirilemeyeceği ve bu anlamda birleştirici olabileceği vurgusu ile; 

modernizm sonrası toplumunun parçası olan bireyin açmazları ve doğaya duyduğu 

özlem, doğaya dönüş pratiğine yardımcı olabilecek yollar arayışlarından yola 

çıkılması etkili olmuştur. Bu noktada, bütünleştirici teorik ve felsefik yaklaşımlar ile 

''anlam'' konusundaki çalışmalardan faydalanılması yolu tercih edilmiştir. Müzikal 

anlam ve ifade çalışmalarındaki çağdaş yaklaşımlar araştırılıp incelenmeye 

çalışılmıştır. Bu yönde çalışmaların yoğun biçimde ifade ettiği disiplinlerarası bakış 

ve yöntemelrin geliştirilmeleri önerilerinin incelenmesine ağırlık verilmiştir. Avrupa 

uygulamalarının konu edinilmesi nedeniyle -özellikle Tuva uygulamalarının son 

derece geniş yer kapladığı- gelenek uygulamalarına mümkün olduğunca az yer 

ayrılmasının çalışmanın zaten oldukça geniş olan alanını daha makul seviyede 

tutmak açısından gerekli olacağı düşünülmüştür. Bu sebeple, söz konusu 

uygulamalar arasında gözlemlenen farklılıkların temelinde yatan en belirgin nokta 

olduğu düşünülen estetik konusuna değinilmesinin önemli olacağı sonucuna 

varılmıştır. Gelenek uygulamalarındaki doğa seslerini taklit temelinin anlaşılması 

açısından insanın estetik anlayışının temellerine inerek düşünen yaklaşımlardan 

faydalanılmış ve insan estetik anlayışının evrimsel gelişiminden bahsedilmiştir. 

Odaklanılan uygulamaların ağırlıklı olarak Almanya uygulamaları olmaları 
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nedeniyle, estetik konusuna gelindiğinde, estetiğin ideolojik temellerindeki Alman 

etkilerinin düşünülmesinin de ayrıca önemli olduğu görülmüştür. Çok sesli 

doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin, gerek müzikal bilinç ve müzikal algı 

yaklaşımları için birleştirici olduğu iddiası, gerekse fütüristik sound anlayışları için 

elverişli, en temel yapıların dahi yoğun farkındalık ve bilinç haliyle kullanıldıkları 

halde gayet teknolojik tınılar üretebileceğini kanıtlayan oluşturulma prensipleri ile 

geleceğe dair kaygılara çözümler üretebilme tartışmalarında, disiplinlerarasılık 

eğilimlerine destekleyici noktada yer alınmasının çalışma için temel belirleyici 

yaklaşım olarak ele alındığının belirtilmesi önemli olacaktır.    

1.3. Kuramsal Çerçeve 

Postmodernizm ve postyapısalcılık olarak isimlendirilen, parçalara ayırmak suretiyle 

konsantre olan eğilimler bir nevi gerilim alanları denilebilecek alanların yaratımına 

sebep olurken anlamın sorgulanmasını tarihsel süreçte bir kez daha ön plana 

çıkarmıştır. Terry Eagleton bireylerin insanın varlığının anlamı hakkında sorular 

sormalarının sıklaşması halinin, insanın bireysel gelişimine rağmen kolektif olarak 

yolunu kaybetmek üzere olduğunu gösteren bir işaret olabileceğini vurgulamıştır. 

Eagleton, postmodernizm ve postyapısalcılık olarak isimlendirilen yaklaşımlardan 

insancıl denemeler olarak bahsetmiş; bir başka deyişle, ''totaliter devletlerin 

oluşumuna götürenler'' olarak değerlendirdiği bütünleştirici teorilerden kaçınılarak 

düşünmeye yönelmiş insani ve saf çabalar olarak tarif etmiştir. Bunun yanında 

eleştiriden geri durmamıştır. Bu üretken düşünce pratikleri zincirlerinin 50'li yıllarda 

varoluşu zayıflatmaya eğilimli olduğunu, 60'ların ve 70'lerin sonunun kültürel 

paradigmaları ile geç olgunlaşma deneyimine geçiş yaptıklarını savunmuştur. 

(Eagleton, 2007: 32, 33). Postmodernizm olarak ifade edilen yaklaşımlar bütünü 

insan topluluklarını doğal varlıklarından çok kültürel varlıkları ile ele almıştır. Bunun 

yanında, kültürel varlıklar oluşumuzun doğamız ile olan ilişkisinin konuşulmasının, 

sahip olduğumuz bedenlerin ait oldukları dünya ile birlikte görülmelerinin önemine 

değinmek gerekli olacaktır (Eagleton, 1996: 91). Tam da bu noktada, doğamıza geri 

dönmenin bireysel ilerlememiz ile kolektif bilinçten uzaklaşmamız arasındaki ikilem 

konusuna, en azından belirli açılardan ışık tutabileceği düşünülebilir.  

Doğamıza geri dönmek ile tam olarak kastedilenin, insanın içinde bulunduğu ve 

diğer canlı türleri ile paylaştığı çevrenin kendi işlevini yüklenen bir parçası olarak 
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değerlendirilmesinin önemini hatırlamak olduğunu belirtmek önemli olacaktır. İnsan, 

tarih boyunca keşifleri, ortaya çıkardığı buluş ve icatları, ayrıca son yarım yüzyılın 

hızlı teknolojik gelişmeleri ile büyük sıçramalar yaşamıştır ve bu geçmişin 

reddedildiği bir yaşam anlayışına geri dönüş olasılığının imkansızlığı tartışılmaz. 

Fakat, tüm bunların getirisi olan üstünlük hissi ile insanın kendini parçası olduğu 

çevreden izole edebileceği yanılgısına düştüğünü söylemek günümüzün sıkıntıları 

açısından isabetli bir tespit olacaktır. Bir üstünlük hissi şeklindeki bu yanılgı halinin 

en büyük kaynağı olan insan merkezli düşünce biçimi, özellikle tek tanrılı dinlerin 

öğretileriyle desteklenmiştir. Günümüzde gelinen nokta, insanın kendini tam olarak 

ne olduğunu bilmediği bir tatminsizlik ve tam olarak açıklayamadığı bir arayış hali 

içerisinde bulması olmuştur. Bu çalışmanın konusu olan Avrupa’ya, hatta daha da 

belirgin hale getirilerek Almanya’ya odaklanıldığında, bu arayış bir Alman bilim 

insanı tarafından manevi tatminsizlikten kaynaklanan bir eğilim olarak 

tanımlanabilmektedir (Richter, 2018). Bunun yanında, bir başka bilim insanı için 

aynı konu, insanın aslında parçası olduğu sosyal ve kültürel yapının bu manevi 

tatminsizliğin üstesinden gelmeye yeterli oluşu ile vurgulanmaktadır (Süß, 2018). Bu 

iki bilim insanının ilkinin medikal alanda uzmanlaşmış olup, ikincisinin sosyal 

bilimler disiplininden bir bilim insanı olduğunu belirtmek önemli olabilir. Bu 

çalışmada, içinde doğulan-büyünülen sosyal-kültürel çevreler ve onların sac ayakları 

olan temel değerler yerine, daha alternatif bir bakış açısıyla, bir nevi eksikliğin 

hissedildiği noktaları belirleme ve onlara odaklanma konusundaki yetenekleri ile öne 

çıkan müzisyen bireylere, onların oluşturduğu müziksel ifadelere konsantre olma 

fikri ile ve bu fikrin göç olgusu, insanlar ile seyahat eden kültürler olgularıyla 

desteklenmesi yoluyla hareket edilmiştir. 

John Berger (2007) göç olgusunun değişen dünyanın en önemli dinamiklerinden biri 

olduğunu vurgularken, tüm dünyada hayatta kalmanın başlıca çaresi olduğu 

iddiasıyla önemini bir adım ileri taşır. Ulus devletlerin siyasi önemlerini kaybederek 

dünyanın yeni ekonomik düzenine hizmet etmeleri ile günümüzün küresel iktisadi ve 

askeri tiranlığının tesis edildiğinden ve bu tiranlığın karşısında yeni direniş 

yöntemlerinin şekillendiğinden/keşfedildiğinden bahseder. Yükselen muhalefet 

hareketlerinde merkezi otoritenin yerini alan, kendiliğinden oluşan beraberlikler, 

Berger’e göre başına buyrukluğu ile geçmişteki, organize hareketlere itaatkar uyum 

durumu ile farklılık gösterir. Uzun vadeli programların yerini alan, belirli konular 
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etrafımda acilen oluşturulan ittifaklar, Berger’ın ifadesi ile, siyasi direnişin gerilla 

taktiklerini öğrenmeye ve uygulamaya başlayan sivil toplum hareketleridir. Berger’a 

göre, günümüzde, haksızlıklara karşı mücadeleler, hayatta kalabilme, özsaygının 

korunabilmesi, insan hakları için verilen mücadeleler gibi çeşitlilik gösteren adalet 

talepleri, acil istekleri, örgütlenmeleri, ya da tarihsel sonuçları ile 

değerlendirilmemelidir, çünkü ''hareketler''e indirgenmemelidirler, bunun nedeni 

hareketin vaadinin gelecekteki zaferi olmasıdır. Berger, rastlantiya bağlı durumlarda 

vaadin anlık olduguna değinir ve bu durumları eylem içerisinde özgürlük 

deneyimleri olarak niteler. Ve Spinoza‘dan örnekleyerek, bu gibi anların 

''ebedi''liklerini, herhangi bir tarihsel sonucun sahip olamayacağı aşkınlıklarını 

vurgularken, özgürlüğün arzu ile ilişkisini ele alır ve arzunun an içerisinde duyulan 

bir eksiklikten kaynaklandığını gözardı etmeyerek bir değişim sürecini kapsadığına 

değinir (2007: 10-16).  

Hükümetlerin, dolayısıyla devletin kurumlarının işlevsellikte eksik kaldığı 

noktalarda aktif hale gelmek yoluyla gelişme göstermiş sivil toplum hareketleri 

(Appadurai 2000: 2) örneği müzik yaşamı ekseninde düşünüldüğünde, doğuşkanlarla 

şarkı söyleme tekniğinin Avrupa’daki uygulayıcıları gibi öncü müzisyenlerin 

müziğin sivil toplum hareketini yönlendiriyor olduklarını söylemek yanlış olmaz. 

Günümüzün müziksel üretimlerinin bir nevi belirleyici kurumlarının bakmayı 

düşünmedikleri veya bakış açıları gereği akıl edemedikleri perspektiften bakmayı 

başararak gördükleri eksiklikleri gidermeye olan eğilimleri ile bu müzisyenler, üstü 

örtülü haliyle görünür halde olmayan büyüleyici müzikal fenomenleri keşfederek 

içinde bulunduğumuz zamanların arayışını ifade edebilecek ve duyulan ''hasret''in 

(Sehnsucht)23 giderilmesi için çalışabilecek müzikal ifadelerin yaratıcıları 

olmaktadırlar. Bu ifadelerle açılan yolların yeni hareketlere yol açıp açmayacakları, 

açıyor iseler değişimi ne yönde getiriyor oldukları sorusu bu çalışmanın ilgi alanı 

                                                 

23
 Bu çalışmada, günümüz insanı ile ilgili bu hasret iddiasının Almanca ''Sehnsucht'' kelimesi ile ifade 

edilmesi tercih edilmiştir. Bu tercihin, kelimenin edebiyat, müzik ve felsefe alanlarında 

kullanımından, görüşme yapılan müzisyenlerin parça seçimlerinden ifadelerine kadar birçok detayda 

yer almasına kadar çeşitli sebepleri olmuştur. Sehnsucht; hasret, özlem, arayış şeklinde çevirileri 

yapılan bir kelimedir. Görmek anlamına gelen ''sehen'' fiili ile aramak anlamına gelen ''suchen'' 

fiilerinden türetilmiştir. Heidegger’in tanımı ile hasret, uzaklığın -yakında- hissedilmesinin  getirdiği 

acıdır: ''Die Sehnsucht ist der Schmerz der Nähe des Fernen''. 
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olacaktır. Şüphesiz, bu yönde bir çalışmanın birden fazla kuramın, hatta disiplinin 

bakış açılarına ihtiyacı olacağını söylemek kaçınılmaz olacaktır.  

Uzun zamandır antropoloji ve etnomüzikoloji çalışmalarında tek bir kuramdan 

bakmak olguları açıklamaya yeterli gelmemektedir. Sürekli değişen dinamiklere 

bağlı, akışkanlığını sürdürerek yol alan pratiklerin devamlılığı hali, sosyal 

bilimcilerin uygulama teorisi diye tanımladıkları bakış açısını doğurmuştur (Ortner, 

1984). Özellikle çağdaş müzik üretimleri söz konusu olduğunda, analiz için yeterince 

uygun olmayan bir yaklaşım, bir başka deyişle, etkin olmayan bir üst dil, bir ifade 

aracı olarak yetersiz kalabilir. Yahut tam tersi söz konusu olabilir; bu dil ideolojik 

mitleri onaylar ve eleştirel olmaya izin vermeyebilir. Her iki yolun karşılıklı eleştirel 

kullanımından geçen geleneksel bir strateji ihtiyacında, uygulama teorisi bağlamında 

inceleme yardımcı olacaktır.   

Uygulama teorisi ile bahsedilen, bir yapının çalışmasıyla ilgili sistematik; birbirine 

çok sıkı olmayan bir ağ ile bağlı öğelerin eylemler dizisi ile ilgilidir. Sürekliliği olan 

bir bağlantı söz konusudur. Birtakım eylemler hem mekân hem de zaman içinde 

ortaktır; diğerleri bunlardan türemiş varyasyonlar olarak hazır olarak 

beklemektedirler. 1970'lerden bu yana çeşitli alanlarla iletişim, strateji teorisi, siyaset 

antropolojisi, malzeme kültürü çalışmaları, tüketim ve nöroloji ve sosyoloji gibi 

çeşitli alanları içerecek şekilde olmuştur. Sürekli birbiriyle ilişki halinde akışlarını 

sürdüren dinamiklerden ve değişken pratiklerden, uygulamaların bütününe bakmayı 

ilk öne süren sosyal bilimci Sherry B. Ortner olmuştur (1984). Sherry B. Ortner, 

1984 yılında (''Theory in Anthropology since the Sixties''), 1960’lardan makalenin 

yazım tarihi olan 1980’lerin ilk yarısına kadar olan dönemin antropolojik 

çalışmalarını değerlendirdiği ve bunu uygulama teorisi bağlamında bir pratikler 

bütünü diye açıkladığı bakış açısından bahsettiği makalesini yayımlamıştır.  

Ortner, 1980'lerin başında kültürel antropolojiye egemen olan, kısıtlamalarla dolu 

olduğunu düşündüğünü daha sonra ifade edeceği, yorumlayıcı antropoloji, Marksist 

politikekonomi ve Fransız yapısalcılığı temelli bakışını açıklamış, süreçleri 

açıklamak için yetersiz olduklarını düşündüğünden, Bourdieu (1977), Giddens 

(1979) ve Sahlins'e (1981) başvurmak ihtiyacını duyduğundan bahsetmiştir (Ortner 

2006: 2).  
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Bu çalışmalarda, ilginin toplumsal süreçlere geri döndürülmesini faydalı bulmakla 

birlikte, eylemlerini etkinleştiren ve sınırlayan daha büyük yapıları ihmal etmeden, 

kaynağa inmeye çalışmıştır. Öte yandan Ortner, tanınabilir bir kültür kavramından 

yoksun olarak uygulama teorisinden bahsetmeyi de çok sağlıklı bulmadığını 

söylemiştir. İktidar ve tarih temelli soruların karşısına çıkması noktasında, 

Gramsci'nin hegemonya kavramını, Foucault'nun (1977) disiplinin gücü 

açıklamalarından daha yararlı bulmuştur. Ortner, Sahlins'in (1981) çalışmalarına  

dayanarak, tarih ve teori çalışmalarının sınırlarının muğlaklığını göz önüne alarak 

sosyal uygulamaların sadece tarihsel olaylarla olan eklemlendiği sonucuna varmıştır 

(2006: 11).  

Ortner’ın bakış açısını sunan makalesi günümüzde konuşulur olmaya devam etse de, 

Theodor Schatzki (1996, 2001) ikinci dalga uygulama teorisyenlerinin başında yer 

alarak daha merkezi bir figür olarak yerini korumuştur. Schatzki total faaliyet 

alanlarının temel olduğunu savunan, Wittgenstein temellerine sahip bir sosyal 

felsefecidir. Uygulama teorisi kavramını felsefe, sosyal teori, kültürel teori, bilim ve 

teknoloji teorileri olarak temel olarak dört alanla ilişkilendirirken, katkı sağlamak 

amacıyla göreceli seçim teorisi, bireycilik, metodolojik bireycilik, ağ analizi, 

göstergebilim gibi bazı çağdaş düşünme metodlarını ilişkilendirmeye devam eder 

(2001: 15). Bourdieu (1977), Schatzki’nin dört alan teorisyenlerinin başında yer alır. 

Alan konusunu terminolojiye katmasını (1992, 1996, 2005) takiben habitus (1990: 

11) ve doxa kavramını (1998: 66-67) tanımlayan Bourdieu ile Hägerstrand’ın (1967) 

coğrafya temellerine yaslanan Anthony Giddens’ı (1979, 1984) da dört alan 

teoristlerinin temellerine yerleştiren Schatzki, insanın uygulamaları ile kültür ve 

tarihe yeniden yaratımına sebep oluşunu, katılımcı olarak nitelediği günlük yaşam 

uygulamalarından ayrı değerlendirir (1996: 98). Kısaca uygulama teorisi, eylem ve 

uygulamaların sosyal yaşamda işleyişi ile ilgili bir yaklaşımdır.  

Köklerine saygılı ama olabildiğince bağımsız güçlü müzisyen bireyler ve onların 

sıradışı eğilimlerine Ortner'ın haritasını temel alarak bakmak üzere çıkılan 

yolculukta, metodolojik bireycilik temelinde anlaşılması için Marksist kuram 

eleştirileri ve Jon Elster (1985) yaklaşımları çerçevesinden bir bakış açısı 

geliştirilmeye çalışılacaktır. Bunun yanında Althusser (1971) ve Gramsci (1929-

1935) anlayışlarına dayanan ideolojilerin maddi karşılıkları olduğu temelinin biraz 

önce bahsi geçen metodolojik bireyciliği destekleyecek olan bireyciliğin önünü 
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açmaya yardımcı olduğu söylemlerden hareket etmek düşünülecektir. Bunun için 

tarihsel gelişime dayanmak kaçınılmaz olacaktır. Ortner'ın söylediği gibi, uygulama 

teorisi aynı zamanda bir tarihsel teoridir, sosyal uygulamaların iyi kavranabilmesi, 

tarihsel olaylarla eklemlendikleri noktaların iyi anlaşılabilmesi ile mümkün 

olabilecektir (2006: 11).  

Marksist kuramcılar Eric Olin Wright, Andrew Levine ve Elliott Sober, 

çalışmalarında, Marksist kuram üzerine yeni bir bakış açısı getirmeyi denemişlerdir. 

(Reconstructing Marxism: Essays on Explanation and the Theory of History, 1992). 

Marksist teorinin içinde bulunduğu krizden tazelenmiş olarak çıkacağını iddia 

etmekle birlikte, bunu açıklamak için seçtikleri yollardan biri de birey merkezli 

yaklaşımları incelemek olmuştur. Bu noktada, analitik felsefenin teknik ve 

dogmalarını Marksist söylemlere uygulayan Jon Elster (1985) ve metodolojik 

bireycilik konusundaki önerileri üzerine tartışmışlardır. Metodolojik bireyciler ve 

tam karşılarında yer alan anti-indirgemeciler, her iki bakış açısı da sosyal bilimlerde 

bireylere dayanarak yapılan açıklamaların gücünü kabul etmektedirler (Wright, 

Levine ve Sober, 1992: 117). Jon Elster gibi, metodolojik bireyciliğin Marksist 

savunucularının Marksist geleneğe dayalı olduğunu düşünen yazarlar bir tehdit 

olarak beklediğini düşündükleri radikal bütünlük kavramını vurgulamış, makro teori 

için mikro esaslı analizin yapılmasının öneminden bahsetmişlerdir (Wright, Levine 

ve Sober, 1992: 126).  

İlk tartışılan makalelerinden bu yana Althusser (1961-1965), tarihsel materyalizmi 

yeniden kurmak veya yeniden yapılandırmak amacıyla Marksist ideoloji teorisini 

geliştirmenin veya hatta sıfırdan bir teori üretmenin önemine değinmiştir. Etienne 

Balibar, Althusser'in bunu, yaşadığı dönemin siyasi olgusunun yeniliğinin getirdiği 

bir hak olarak düşündüğünü, bu yönde bir meydan okuma ile hareket ettiğini ve bunu 

bir hak olarak görerek bu şekilde açıklayabileceği izlenimini verdiğini söylemiştir. 

Siyasi örgütlerin artan eğilimlerinin Marksist olduğunu iddia ettikleri entelektüel bir 

ortama geçmek kolay olmadığı ve birçok eleştirel kuramcının Marx'a olan 

referanslarını, Foucault da dahil olmak üzere giderek arttırmakta olduğu bir 

dönemdir. (Althusser 1971). Althusser fikirlerin maddi varlığına değinmiş ve 

ideolojinin maddi varlığının aparatlarda, yani uygulamalarında olduğunu belirtmiştir 

(1971: 184). Ana teması, taban ve üstyapı metaforunun yetersiz ve aldatıcı olduğunu 

açıklamaktadır. Bu metafor, ekonomik tablonun her şeyi belirlediğini gösterirken, 
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Althusser'ın bakış açısına göre, bir üretim biçimini son örnekte karakterize eden bir 

toplumsal üretim ilişkisi vardır (1971: 55).  

Appadurai, sivil toplum hareketlerinin kurumların yokluğunda fark yaratanlar 

olduğunu belirterek taban hareketlerinin önemini vurgulamıştır (2000: 2). Taban 

hareketlerinin yakın tarihimize ilişkin en etkililerinden olan, 30 Kasım 1999'da 

yaklaşık 50.000 göstericinin yeni ekonomiyi simgeliyor oluşundan yola çıkarak 

Seattle'daki Dünya Ticaret Örgütü (WTO) protesto ettiği olayların ortaya çıkışının 

sonrasında sosyal hareketler üzerine çalışmalar ve tabandan küreselleşme ile ilgili 

çalışmalar (Brecher, 1993 2012; Bentley, 1993; Appadurai, 1995, 2001; Baumann, 

2000;  Zürn, 2005) kapsamında protesto hareketi örgütlerinin rolünü vurgulamıştır. 

Bugün, neoliberal küreselleşmeye karşı hareket, farklı ulusaşırı protesto 

kampanyalarını birbirine bağlar ve ortak bir çerçeve ve bir dizi örgütsel yapı 

sağlamaktadır (Porta, D., Andretta, M., Mosca, L. ve Reiter, H .; 2006: 2027). Bu 

durumun daha iyi anlaşılması küreselleşme olgusunun iyi anlaşılmasına bağlı 

olacaktır. Küreselleşme söz konusu olduğunda Appadurai ve ''küresel kültürel 

akışlar'' tanımlamasından bahsetmek kaçınılmaz olmaktadır. Son yarım yüzyılın 

gelişmelerine bakıldığında olabilecek en tutarlı tanımlamayı yapmış olduğu görülen 

Appadurai, ABD'de olan gelişmelere ise ''Avrupa-kronolojik (Eurochronological) 

hegemonyanın küresel baskısı''nın ''hafıza yoksunu bir nostalji yaratımı''na sebep 

olduğunu vurgusu ile yaklaşmıştır. Bunun yanında, aynı amaçla Avrupa'ya 

bakıldığında görülecek olanın, birbirine ''psikolojik mesafe'' tercihindeki gruplar 

olduğunu söylemiştir (2001). Bu tespitten yaklaşık yirmi yıl sonrasının Avrupa'sında 

yapılmış bir alan araştırması tecrübesi ile bu durumun gayet hissedilir olup bu 

tespitin hala geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Appadurai'nin 1990ların ikinci 

yarısından bu yana açıkladığı, ve ''kültürel homojeni ile kültürel heterojoni arasındaki 

gerilim'' olarak ifade ettiği durum bugün birbirinden türemiş ama birbirinden farklı 

dinamiklerle süregelmektedir. Önceki çalışmasında (1996) değişen dünya sistemini 

hayali manzaraların ulusötesi inşaası olarak tanımlayan Appadurai hayal gücünü 

sosyal bir pratik olarak tanımlayarak uygulamam alanlarının aynı zamanda olasılık 

alanları olduğunu vurgulamıştır. Bu yolla söz konusu alanların yarattığı etnolojik, 

medya, teknolojik, ekonomik ve ideolojik ''manzaralar''ı (ethnoscape, mediascape, 

technoscape, finanscape, ideoscape) tanımlayarak, Benedict Anderson'ın (1983, 

1991) fikirlerinin genişleyen bir versiyonu olarak tanıtıp hayali dünyalar içeren yapı 
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taşları olarak sunmuştur (Appadurai 1996: 31). Öte yandan, sosyal kuramcı David 

Harvey'e (2000) göre küreselleşme geniş kapsamlı ekonomik, sosyal ve politik 

fenomenleri anlatmaktadır. Harvey, uluslararası entegrasyon, finansal işlemler, 

ticaret anlaşmaları, bilgi akışları ve sermaye hareketliliği ile ilgili tartışmalarda sık 

sık kaybolmakta olan insan hareketlerinin bu kapsayıcı süreçlere dahil olmalarını 

anlayabilmek için insan bedenlerine dikkat etmenin küreselleşmenin etkilerini ve 

çalışmalarını daha iyi kavramaya yardımcı olacağını işaret etmiştir. Beden üzerindeki 

fikirlerini, Michel Foucault'nun (1978, 1995) iktidarın toplumsal inşası hakkında 

kuramsal çalışmalardan esinlenerek oluşturmuş, ayrıca materyalist, fenomenolojik ve 

yapısal perspektiflerden yaklaşmak gibi interdisiplinler çalışmalardan elde edilen 

anlayışların küreselleşmenin anlaşılmasına çok şey katacağını vurgulamıştır (Harvey, 

2000: 34). Jerry Harrell Bentley (1993, 2012), senkretizmin kültürel uzlaşma 

yaratmaya yardımcı olduğunu vurgulamıştır. İnsan toplulukları tarih boyunca 

birbirleriyle karşılaştıklarında, komşularıyla ilişkilerini ticarete, evliliğe, savaşa 

götürmüşler, yeni ve karma kompozisyon biçimlerine yol açmışlardır. İnsan 

yaşamının daha geniş alanlarındaki kesişme yollarını ve senkretizm olarak 

adlandırılan bir fenomenle inceleyebilecek sanat biçimlerini aşmaktadırlar (Bentley, 

1993, 2012). Bir kültür geleneğinden gelen inançları, değerleri ve gelenekleri bir 

araya getirme ve farklı kültürel geleneklere girme fırsatı sunacaktır ve bu tür bir fikir 

göçü, ancak her iki gelenek arasında bir rezonans olduğunda başarılı olacaktır. James 

Clifford (1997), daha sonraki çalışmalarında ihtiyaç duymadığını vurgulayacağı, 

modern melezleşmeyle ilgili postmodern yaklaşımların açıklayıcı potansiyeline 

inancını seyahat eden kültürlerden bahsi esnasında öne sürmüş, bu noktada, 

modernizmin Afrika ve Okyanusya sanatını keşfettiği yirminci yüzyılın başlarında 

yaptığı gibi, postmodernizme de kendi kredilerini verilmesini savunmuştur. (1986: 

113).  Öte yandan Maffesoli affinal24 gruplaşmaya doğru bir yönelişten bahsetmiştir 

(Maffesoli, 1996: 95). Maffesoli'ye göre bu yerelliğe bir yönelimdir, zaman içinde 

toplumda karşılık bulup paylaşılmıştır ve hatta bu paradigmayı ''kitlesel kabile 

lehçesi'' içinde kapalı küçük gruplar olarak tanımlamıştır. Gruplar bu durumda ısı 

üreten bir ''yaşam kaynağı'' barındırırlar ve bu, Maffesoli’ye göre ''ses''tir (1996: 

156).  

                                                 

24 Affinal gruplaşma ile evlilik vb. yollarla oluştuturlan akrabalık ilişkileri ağı kastedilmektedir. 



 
  

 

32 

 

Max Peter Baumann (2018), çağdaş müzisyenlerin bilincinin, kendilerini birbirleriyle 

görerek, müzik stillerini ve fikirleri aşarak, insan bilincinin küresel tarihine katkıda 

bulunarak ve onun gelişimi çerçevesinde bir tür müzikal kimlik örgüsü yarattığını 

vurgular. Her iki farkındalık yolundan bahseder: içsel ve gezegensel (Baumann, 

2018: 134). Çalışmanın konusu müzisyenleri, Avrupa'daki deneysel ve Avant-garde 

müzik sahnesinin sosyal aktivistleri olarak tanımlamak kulağa yanlış gelmemektedir. 

Çalışmanın ilk bölümünde çalışma fikrinin oluşma nedenlerini ve bakış açısının 

gelişme sürecinin anlatılması ile çalışmada kullanılan yöntem ve tekniklere 

değinilecektir. İkinci bölümde tekniğin uygulama ve oluşma prensiplerinin 

anlaşılması için etraflıca açıklamalar yapılmasına dikkat edilecek ve tekniğin kültürel 

temellerinin anlaşılmasına çalışılacaktır. Üçüncü bölüm tekniğin günümüz 

uygulamalarına gelinen yoldaki önemli gelişmeler önemli uygulayıcıları 

müzisyenlerin çalışmalarından faydalanılacaktır. Tekniğin günümüz uygulamaları 

üzerine olan dördüncü bölümde kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilerek müzisyenlerin 

bireysel yaklaşımlardan bahsedilecek ve müzik örnekler üzerine konuşulacaktır. 

Sonuç bölümünde varılan tespitler ve bulunulması düşünülen öneriler anlatılacaktır. 
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2. DOĞUŞKANLARLA ŞARKI SÖYLEME TEKNİĞİ      

Ses doğanın en temel prensiplerinden biridir ve titreşme veya rezonans üretme yetisi 

olan her şey ses üretir. Üretilenin ses olarak adlandırılabilmesinin şartı ise 

periyodik25 olmasıdır, periyodik olamadığı takdirde gürültü olarak kabul 

edilmektedir (Sundberg 1977, 1987; Yelken 2005). Sesin oluşması konusundaki 

prensipler, sesin karakteri veya rengi olarak da bahsedilen tını konusu ve tınının 

oluşmasını sağlayan doğal fenomenler olan doğuşkanların (bkz. Ek A), ve insanın ses 

üretimi -anatomik yapı ile- prensiplerinin (bkz. Ek B) iyice anlaşılması, 

doğuşkanlarla ses üretebilmenin algısal ve zihinsel koşulları daha sağlıklı 

anlaşılmasına zemin hazırlayacaktır. İnsan sesi nefesli bir enstrümanın ses üretme 

prensibi ile üretilir, bu sebeple, nefesli enstrümanlarla ilgili çalışmalarda genellikle 

insan sesine en yakın enstrümanlar olarak bahsedildikleri gibi, doğuşkanları 

duyurabilme yönleriyle de doğuşkanlı şarkı söyleme tekniğine yakın çalışma 

prensiplerinin konu edildiği çalışmalara rastlamak mümkündür (Bartolozzi 1967). 

doğuşkanların duyurulması yoluyla ses üretiminin algısal detayların kavranması 

doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin temelini oluşturmaktadır. 

2.1. Doğuşkanların Duyurulması Yoluyla Ses Üretmek 

Wolfgang Saus çok sesli-doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinden, doğuşkanların 

vokal kanalında (vocal tract) sağlanan rezonans kontrolü yoluyla birbirinden ayrı 

tonlar olarak algılanmalarını sağlayarak bir tür işitsel çok seslilik izlenimi yaratan bir 

vokal tekniği olarak bahsetmektedir (Saus, 2008: 58). Başka bir deyişle, şarkıcının 

aynı anda birden fazla notayı söylediği izlenimini veren bir şarkı söyleme tekniğidir. 

Temel ses üzerine duyurulan sesler o sesin doğuşkanlarıdır. Çok sesli-doğuşkanlarla 

şarkı söyleme tekniğinin sırrı çift rezonans prensibine dayalı hareket etmesindedir. 

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin detaylarına girişten hemen önce dilbilimin 

konuları arasında yer alan konuşma eylemi, ünlü (vowels), başka deyişle sesli ve 

                                                 

25 Periyodik ile ifade edilmek istenen, dalgalar silsilesi halinde yayılmaya devam etmek gerekliliğidir. 
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sessiz (consonants) diğer deyişle ünsüz harflerin -özellikle ünlü yani sesli harflerin- 

seslendirilmeleri gibi detaylara kısaca değinmek faydalı olacaktır.  

Bir varlık olarak insanın yaşama başladığı bebeklik döneminde çevresinde 

duyduklarının taklitleriyle başlayan ses algısı çok geçmeden bu seslerin bir şema 

içerisine yerleştirilmeleri noktasına gelir. Bu, kültürel olarak anlamlı sesler ile anlam 

içermediği düşünülüp kullanışsız kabul edilen seslerin ayırdına varıldığı noktadır. 

Bunu, konuşma için kullanılacak ve müzikal olarak tanınacak seslerin izlerinin 

mevcut ses kütüphanesi içerisinde takip edilerek ayrıştırılması aşaması izler 

(Roederer, 1983). İlk başlarda konuşma, müzik ifadesi ve diğer başka ses ile iletişim 

faaliyetleri arasındaki sınır bulanık olsa da daha sonraları seslerin biçimlendirilmeleri 

ile farklılıklar belirgin hale gelir. Ana dile dair ünlü ve ünsüz algıları gelişir ve bunu, 

dilbilimde fonem (phonem) olarak anılan, aralarında kontrast içeren ikililerin 

farkedilerek ayıklanması takip eder (Cyrstal, 1997). Ünlü ve ünsüz harflerin 

tanınması ile başlayan ilerleme, müzik enstrümanlarının, şehirdeki ve doğadaki 

yaşam alanlarının seslerinin, yabancı lisanlara ait seslerin tanınması ile süregelir. 

Tüm bu süreçler esnasında farkında olunmayan detay ise seslerin tanınması 

konusunda bize yardımcı olma görevini yine armoniklerin üstleniyor olmalarıdır. 

Doğal olarak mevcut olmalarına rağmen insan kulağı tarafından normal şartlarda 

duyulamayan armoniklerin keşfi için en temel yöntem çok yavaş bir biçimde 

seslendirmek suretiyle ünlü harflerin birinden diğerine geçiş yapmaktır. Bunun 

sebebi, ünlü harfler ile L, R, N, G gibi bazı ünsüz harflerin bize bir sesi istediğimiz 

ve yapabildiğimiz kadar uzun tutabilme imkanı tanımalarıdır. Bunun yanında, sadece 

ünlü harfler vokal kanalı ve ağız boşluğu gibi isimlerle anılan bölgede herhangi bir 

engel ile karşılaşmadan ilerleme imkanına sahip olurlar. Ünlü (sesli) harfler üçgeni 

(bkz. Şekil 2.2.1.) olarak bahsedilen yöntemle çalışmayı uygulamak ve kullanılan 

alfabede karşılıkları bulunmayan ama konuşma esnasında kullanılan sesleri 

duyurabilmek mümkün olur. İngilizce konuşulurken on dört farklı ünlü (sesli) harfin 

seslendiriliyor oluşuna karşın alfabedeki karşılıkların bu sayıdan az olması gibi 

(Tongeren, 2002: 5). 
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Şekil 2.1.1: Ünlüler üçgeni (Tongeren 2002: 5). 

Sesin, diğer şarkı söyleme tekniklerinden oldukça daha uzun süre aktif halde 

tutulmasını, dolayısıyla ses üreten organ ve sistemlerin kapasitesinin zorlanmasını 

gerektiren bu teknik, boğaz bölgesi ve ağız bölgesi rezonanslarının birlikte 

kullanılması prensibi ile çalışmaktadır. Ortaya çıkan ses iki rezonans bölgesinden 

salınan seslerin birleşiminden doğan sesler bütünü olarak tarif edilebilir. Normalde 

insanların tek ses olarak algıladıkları temel sesin armonikleri, yani doğuşkanlar, 

onları neredeyse hiç fark etmesek dahi her yerde bulunurlar. Doğal olarak var olan 

doğuşkanlar, insan kulağı yoluyla müzik haline gelen bir nevi bir dalga fenomenidir. 

Beyin onları tınıya dönüştürerek algılamaktadır ve bu bağlamda beynin 

doğuşkanların doğal yasalarını biliyor olduğu düşünülebilir (Hefele, 2018; Tongeren, 

2018, Saus 2018). 

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin Avrupa’daki uygulamalarına dair sonraki 

bölümlerde yapılacak olan sınıflandırma teşebbüsünde (bkz. Bölüm 2.4.) 

değinileceği gibi, tekniğin Avrupalı müzisyenler tarafından uygulanma detaylarını iki 

temel bakış açısı ile açıklamak mümkündür: 

 Gerek teknik gerekse müzikal ifadeler açısından yeni açıklamalar ve arayışlar 

peşindeki uygulamalar 

 Geleneksel uygulamaların temel tekniklerine yakın, müzikal açıdan da 

özdeşleşen uygulamalar 
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Her koşulda ilk olarak rezonans ve formant konuları başta olmak üzere önemli bazı 

detayların anlaşılması öncelikli olacaktır.  

Ağız boşluğu veya daha kapsamlı ifade ile vokal kanalından bahsedildiğinde genel 

olarak anlaşılacak olan larinksten dudaklara kadar olan tüm bölge, tüm ağız içi ve 

gırtlak bölgesidir ki, çalışmanın konusu olan şarkı söyleme tekniği söz konusu 

olduğunda farinksten de bahsetmek önemlidir. Boşluk içeren her alan gibi vokal 

kanalı denilen kapsama alanı oldukça geniş bölge de doğal rezonans frekanslara 

sahiptir. Bu frekanslar tercih edilen şekillendirilmelere göre farklı dikliklerdeki 

perdelerde duyulurlar.  

Rezonans, glottis tarafından üretilen ana sesin uzatılıp yükseltilmesi veya filtre 

edilmesi gibi faaliyetlerin tümüdür. Rezonans boşlukları, şekil değiştirmek suretiyle 

bazı frekansları yükseltip bazı frekansları azaltmak, hatta yok etmek yetisine 

sahiptirler. Farinksin şeklini ve hacmini değiştirerek, larinksi yukarı kaldırıp aşağı 

indirerek, ağıza bir nevi filtre görevi verilip dilin ve çenenin pozisyonu değiştirilmek 

suretiyle çeşitli formlara sokarak, nazofarenks ve burun bölgesindeki hava miktarı 

üzerinde kontrol sağlanarak vokal kanalında oluşan sesin spektrumunda çeşitli 

yüksek ve alçak frekans değerlerinin belirmesi sağlanır.  

Doğada genellikle kompleks şekilde bulunan seslerin, başka bir deyişle birarada 

bulunan birden çok sinüzoidal dalganın frekans bileşenleri parsiyeller (partials) 

olarak anılırlar. Parsiyeller, bir temel sese bağlı olarak onun üzerinde oluştuğunda 

armonikler olarak anılırlar. Bir başka deyişle, parsiyeller arasında en küçük doğal 

frekans temel / bazal (fundamental) frekans (bkz. Şekil 2.1.2) olmakla birlikte26, 

armonikler bu sesin üzerinde, ona bağlı olarak oluşurlar (Sundberg, 1977; Saus. 

2008; Tongeren, 2002; Yelken, 2005).  

                                                 

26 Vokal kordlarının ses oluşturabilmeleri için bir saniye süre zarfındaki titreşimleri ile hava akımını 

kestikleri frekanstır. İnsanın konuşma sesi için bu değer Fo olarak anılmakla birlikte kadınlarda 150-

250 Hz, erkeklerde 100-150 Hz arası, ortalama değer ise 188.7 Hz kabul edilir (Yelken 2005: 35).  
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Şekil 2.1.2: Bazal frekansın (Fo: 188.7 Hz) 30 milisaniye seslendirilmesi sonucu ilk 6 armoniği ile 

şeması (Yelken 2005: 29). 

Sesin karakteristiği ve aynı zamanda kalitesinin en önemli belirteci ise spektrumdur. 

Spektrum bir kompleks sesin tüm frekanslarını ve bunların amplitüdlerini gösterir. 

İnsan sesi bileşenlerinin analizi için Fourier yöntemi kullanılmaktadır ve bu analizler, 

frekans, amplitüd ve bazen de zaman bilgilerini içeren grafikler ile gösterilirler. 

Fourier yöntemi (FFT) ile saniyeden az, çok kısa zaman dilimlerinde analiz 

yapılırken, bir başka spektrum görselleştirme yöntemi olan LTAS ile tam bir cümle 

veya bir müzik parçası süresinde analizler yapmak mümkün hale gelir. Ayrıca, ses 

spektrumunu görselleştiren çalışmalarda bulunan armoniklerin tepe değerlerinin 

işaretlenmesi sonucu ortaya çıkarılan LPG eğrisi ile belirlenen, tepe değerlerinin 
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yoğunlaştığı bölgeler ile formantlar (bkz. Şekil 2.1.3) tespit edilmiştir (Yelken, 2005: 

35-38).  

 

Şekil 2.1.3 : Bazal frekansın armonikleri (kırmızı) ve LPG eğrisi ile belirlenen formantlar (mavi), 

(Yelken, 2005 : 42) 

Sesin rezonans bölgelerinde bahsi geçen yöntemlerle filtrelenmesi suretiyle 

frekansların kontrol edilmeleri ile oluşan frekans yoğunlukları formant olarak 

anılırlar. Formantlar düşük frekanstan yüksek olana doğru F1, F2, F3, F4 şeklinde 

adlandırılırlar. Bazı görüşlere göre insan sesinde 4-5 formant bulunduğu, şarkıcıların 

3. formantı kullandıkları kabul edilmektedir (Yelken 2005: 38). Bu çalışmanın 

konusu disiplinlerarası anlayıştan, geniş bakış açılarından faydalanmayı 

gerektirmektedir. Ayrıca, konuşma, şarkı söyleme şeklinde ayrılan prensiplerin, bu 

gibi bazı kısıtlamaların dışına taşan bir ses tekniği olması dolayısıyla, formantların 

algılanması konusunda anatomik tespitlerden faydalanmak kaçınılmaz olacaktır. Bu 

doğrultuda yapılan çalışmalarda bahsedilen, ilk formantın ağzın geniş olarak açılması 

ile, ikinci formant frekansının dilin şekli ile ve üçüncü formantın ise dil ucunun 

hareketine göre belirlendiği tespitine değinmek faydalı olacaktır (Sundberg, 1977: 

87). 

Tüm bahsedilen prensipler doğrultusunda formatların birer birer algılanmaları ve 

birbirlerinden ayrı ayrı, ama temel sesten bağımsız olmadan duyurulmaları yolunda 

çalışmalar, temel teknikler oluşturulmuştur. Avrupa uygulamalarında gözlemlenen 

teknik detaylar geleneksel uygulamaların tekniklerinden tamamen ayrı 

düşünülemeyecekse de, kendilerine özgü birtakım farklılıkları barındıracak şekilde 

geliştirilmişlerdir. Bu noktada yeni bakış açılarının görece küçük detaylardan büyük 
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değişimler  elde etmeleri, ve sürekli yeni yaratımlara olan eğilimlerden ve bu yönde 

gelişen uygulamalardan bahsetmek faydalı olacaktır.  

2.2. Bilinç: Ses Telleri Armonize Olma Yeteneğine Sahip Değildir 

Kültürel antropologlar açısından, müziğin insan yaşamındaki merkezi pozisyonunda 

''şarkı'' ile ifade diğer tüm ifade yolları içerisinde en güçlülerinden biri olarak ortaya 

çıkmıştır ve bir seyirciye ulaşmadığında dahi yüksek sesle sunulan bir ifade, 

dolayısıyla anlatılan bir hikaye olduğu vurgulanır (Nettl, 2008). Bu anlamda, insanlık 

tarihi boyunca söylenen sayısız şarkıyı, anlatılan sayısız hikayeyi düşünmek 

neredeyse sonsuza dek açılacak bir yelpazeyi hayal etmek gibi olacaktır. Biyolojik 

perspektiften bakıldığında ise, insanın günlük yaşamındaki müzik varlığının en yakın 

akrabaları kabul edilen diğer türlerden çok daha fazla ve çok daha müzikal olmasının 

nedeni Darwin’in (1862) çalışmalarından bu yana insan aklını kurcalamış, ve 

bilimsel bakış bu konuda bu konuda yeni yaklaşımlar üretmeye devam etmiştir. 

Müzik üretiminin biyolojik, anatomik incelenişleri sonrasında bilişsel kavramlarla 

ilişkisinin de nispeten ortaya çıkışı, göreceli de olsa, yakın bir tarihte insanın merkez 

olduğu hikayenin dışında bir soy hikayesinin hayal edilmesi ihtimalini akıllara 

getirmektedir. Bu yönde, etnomüzikoloji alanında hayvanların ses üretimleri ile ilgili 

çalışmalarda artış gözlenirken (Sorce Keller, 2012), yakın zamanlara kadar müzik 

araştırmacılarını hala ağırlıklı olarak insan hikayesine sadık kalmaya ikna eden konu 

''bilinç'' olmuştur. Bunun yanında, günümüzde yükseliş gösteren zoomüzikoloji 

çalışmaları alanında dikkat çekici gelişmelere tanık olunmaktadır. Geçtiğimiz 

yıllarda gerçekleştirilen bir araştırmada, Amazon bölgesinde yaşayan bir kuş olan 

Cyphorhinus'un insan müzikal anlayışı ile benzer olarak uyumlu aralıklara, oktav, 

tam beşli ve tam dörtülere melodi seçimlerinde öncelik veriyor olduğu ve bu şekilde 

insana dair müzikal yaratımlar ile aynı doğrultuda frekanslar yaratıyor olması 

şeklinde bir veri ortaya çıkarılmış, bunun insan müziğinin kökenlerine yeni bakış 

açıları getirebilecek bir sonuç olduğu düşünülmüştür (Doolittle ve Brumm, 2013). 

Bunun yanında ekomüzikoloji yaklaşımlarının yeni teşebbüsler olduğunu söylemenin 

isabetli olmayacağı söylenebilir. Müziğin insan tarafından oluşturulan, sanatsal olana 

gönderim yapılarak, insan üretimi  ''yapay'' (artificial) ses organizasyonları olması 

iddiasının karşısında yer alan iddia çok daha eskilere dayanmaktadır. Antik çağ ve 

Ortaçağ’dan Rönesans'a uzanan ve müziğin üç formu olduğunu dile getiren, kürelerin 
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müziği (music of the spheres) yaklaşımı, gezegen hareketlerinin uyumlu sound 

ürettikleri temelli musica mundana, insan vücudunun kendi içindeki tüm parçaları ile 

ve ruhu ile uyumluluk halinden bahseden insanın müziği musica humana ve 

Pisagoryan bir gelenek olarak ikibin yıldan fazla bir süredir tartışmalarla karşımıza 

çıkan, herşeyin rakamsal bir mantıkla birarada uyum içerisinde olduğu fikrine 

dayanan musica numana fikirleri ''ses''e dair üretimlerin kültüreden kaynaklı ve 

kültüre ait olmaktan çok önce doğaya dair ve doğaya ait olduklarını dile 

getirmektedirler (James, 1993; Saus, 2008; Sorce Keller, 2016).  

Bu çalışma için doğuşkanlı şarkı söyleme tekniğine odaklanma nedenlerinin başında 

talep ettiği bilinçlilik hali gelmektedir. Tüm vokal tekniklerinin başlı başına bedensel 

bir bilinçlilik halini gerektirmesi, hele ki normalin ötesinde özellikler sergileyen 

örnekler söz konusu olduğunda bu bilinçlilik halinin daha da yoğunlaştığı kabul 

edilmesi gereken bir gerçek olsa da, doğuşkanlı şarkı söyleme tekniğini bu bağlamda 

ileri seviyeye taşıyan nokta, bedensel bilinçte talep ettiği, insan vücudunun ses 

üretme işlevi için katkısı olan tüm bölgelerinin ileri bir bilinçlilik haliyle kullanılması 

ile birlikte derin dinleme ve duyma yönünde yoğun bir konsantrasyon hali 

gerektirmesidir.  

Biz doğuşkanları ayrı ayrı duyma özelliğine sahip görünmesek de, beynimiz bu doğal 

uyum sürecinin farkındadır, ve onları tını olarak algılar. Beynimizin, aynı anda 

ortaya çıkması muhtemel düzinelerce ses paketini, farklı ses kaynaklarından oluşum 

farklılıklarına göre ayrı ayrı algılayabilme potansiyelini bir ''ön koşul'' şeklinde ifade 

etmek mantıklı olabilir. Ses kaynağı, ses kaynağının hacim ve tınısı, çevreden 

eklenen tüm varyasyonlar ve onların hacimleri ile tınıları, kaynak eğer bir insan sesi 

ise şarkıcının kalp atışlarından nefes alış hızına kadar düşünülebilecek tüm 

mikro/makro varyasyonlar paketini tek bir dalga olarak algılayan ön koşul ve işleyişi 

bireylere göre farklılıklar göstermektedir (Saus 2008: 60). Max Peter Baumann’a 

göre içinde bulunduğumuz çağda, ve de sonrasında hiyerarşi tanımına girebilecek 

ayrımlar gözlemleniyor ve gözlemlenmeye devam ediyor ise, bunlar ''bilinç'' ile 

bağlantılı olarak belirlenecektir (Baumann, 2018). Doğuşkanlı şarkı söyleme tekniği, 

gerek insan bedeninin sıradışı bir farkındalık ile kullanımı, yine insana dair duyumun 

sıra dışı yoğunluktaki konsantrasyonunu gerektirmesi ile, gerekse hızla değişen 

ekonomik ve politik dinamiklerin sosyal ve kültürel yaşama yansımaları konuları ile, 

insan tarafından üretilen yoğun bir müzikal ifade biçimidir. Gelenekten yayılmış 
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olmasının yanısıra doğal bir fenomen üzerine kurulu olmasının kanıtları ile 

gelenekten gelen uygulamalara bağlı olmadan da ortaya çıktığının görülmüş olması27 

(bkz. CD, Parça 2), gelenek dışındaki uygulamaları sıkça görüldüğü Avrupa, 

özellikle Almanya uygulamalarının göze çarpan sanatsal-estetik kriterleri, bu 

tekniğinin uygulayıcısı müzisyen bireylerin yoğun bir konsantrasyonu hakkettiklerini 

düşündüren sebeplerdendir. Bu noktada, insan sesinin ses üretme mekanizmalarının, 

bu zamana kadar tanımlanmış olan, doğal olarak tanımlanıp biz onları duyamasak 

dahi orada oldukları söylenen doğuşkanları bilinen şarkı söyleme teknikleri yoluyla 

ortaya çıkarmaları mümkün değildir. İnsanın doğuşkanları duyurarak şarkı 

söyleyebilmesinin yolu, ses üretme organlarının genel olarak kullanılan şarkı 

söyleme tekniklerinden farklılıklar içeren tekniklerle kullanımları, ayrıca dinleme ve 

duyma yetisinin derinleşmesi ile talep ettiği bilinçlilik halinden geçmektedir. 

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği uygulamalarının temsilcileri olan müzisyenler, 

bu bilinçlilik hali konusundaki farkındalıkları ve müzikal konsantrasyonlarıyla 

başarılı müzik üretimlerine ulaşmak konusunda verimli bir görünüm 

sergilemektedirler28 

2.3. Kültürel Miras 

Müzikte yeni düşüncenin 1920'lerde Schoenberg ve Berg ile başladığı fikrinin 

yanında, 1930'ların sonlarında John Cage ile ilk ürünlerini vermeye başladığı iddiası 

da dile getirilmektedir. Cage'in 1958 yılında Almanya'nın Darmstadt şehrinde verdiği 

üç dersten oluşan toplantı daha geniş kitlelerce tanınmasını sağlamakla birlikte 

serialisme heyecan verici bir alternatif olarak görülmüştür. Morton Feldman, 

Christian Wolff, Earle Brown gibi isimler Amerika Birleşik Devletleri'nde öne çıkan 

diğer önemli müzisyenler olarak sayılabilecek iken, Avrupa'da öne çıkan isimler ise 

Xenakis, Schaeffer, Kagel, Berio, Lutoslawski, Baird, Penderecki ve tabii hiç 

                                                 

27 Amerika Birleşik Devletleri’nde 1929 yılında yapılmış olan, folk müzisyeni Arthur Miles’a ait 

kayıttaki performansın doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği ile süslendiği bölüm bu konuda oldukça 

şaşırtıcı bir örnektir (bkz. CD, Parça 2). 

28
 “Overtone singing technique gives me the possibility to express another character than myself. But 

at the same time, it is very fundamental feeling. Therefore, I do not feel the need getting involved with 

the esoteric approaches. Everything vibrates, everything is harmonizing. For me, it is -itself- is a very 

-and well enough- fundamental connection..'' Rainer Hartmann (2018) 

(Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği bana kendimden başka birini deneyimleme imkanını sunuyor. Aynı 

zamanda çok temel bir his. Bu nedenle içsel yaklaşımlarla ilgilenme ihtiyacını hissetmiyorum. Herşey titreşiyor, 

herşey uyum halinde. Benim için bunun kendisi çok iyi ve yeteri kadar temel bir bağlantı..) 
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kuşkusuz Karlheinz Stockhausen olacaktır. Stockhausen, yaklaşık yetmiş dört dakika 

uzunluğundaki Bb dominant 9'lu üzerinde farklı sesliler ve sessizler ile karmaşık 

kurallar çerçevesinde gezinen altı vokal performansından oluşan Stimmung ile büyük 

bir etki yaratmıştır (McElheran, 1973: 19-22). 

Stimmung29 Karlheinz Stockhausen tarafından yazılan ve ilk olarak 1968 yılında 

sunduğu, altı vokalist ve altı mikrofon için yazdığı, yetmiş dört dakika 

uzunluğundaki eseridir (McElheran, 1973; Toop, 2005: 39). Avrupa çağdaş müzik 

çalışmalarında bu yönde sergilenmiş ilk ciddi çalışma, aynı zamanda doğuşkanlarla 

şarkı söyleme tekniğinin sergilendiği ilk klasik kompozisyon olarak bilinmektedir 

(Baumeister, 2011: 217). Bunun yanında Stockhausen’ın Stimmung’da uygulama 

koyduğu teknik bugün kullanılan doğuşkanların duyurulması yoluyla şarkı söyleme 

tekniğinden farklılık göstermektedir. Daha ileride değinilecek olan (bkz. Bölüm 4.2.) 

Mark van Tongeren’in doğuşkanların duyurulması yoluyla şarkı söyleme tekniğine 

yol açan keşfi gibi, Stockhausen için de sesli harflere ve simgeledikleri müzikal 

boyuta dair bir farkındalık sonucu gelişen bir keşif söz konusudur. Yalnız, 

Tongeren’in hikayesindeki yalın keşif sürecinin aksine Stockhausen için 1950li 

yıllara damga vuran elektronik müzik çalışmalarını sürdürdüğü stüdyo saatlerine dair 

bir sürecin söz konusu olduğu bilinmektedir. Mark van Tongeren çalışmasının 

''evreni uyandırmak'' olarak adlandırdığı bölümünde Stimmung’un seslendirildiği 

günü şöyle tarif eder: 

''8.Aralık.1968 akşamı, üç erkek ve üç kadın vokalist Fransa’nın Paris 

şehrindeki Maison de la Radio’da sahnenin ön tarafında daire 

oluşturmuş halde oturmaktadırlar. Her birinin mikrofonları, yine her 

birinin yanlarında duran, gelecekten gelmiş görüntüsü sergileyen, biri 

kendilerine diğeri seyirciye dönük duran ikişer adet daire şeklinde 

hoparlörleri ile altı kişilik bir koro. Talimatları veren bir şef yoktur. 

Onun yerine vokalistler birbirleri ile koordine olmak zorundadırlar, ve, 

başlangıçta, kayıt cihazlarında duyulan sadece sinüs dalgalarıdır. En 

düşük frekans 57 Hz olmakla birlikte tüm diğer frekanslar bu tonun tam 

katlarıdır. Vokalistler bu tonlar içerisinden kendilerine bir ton seçmek 

                                                 

29 Almanca bir kelime olan (die) Stimmung birden fazla anlam ifade etmektedir. Ses anlamına gelen 

(die) Stimme kelimesi ile alakalı olan ve ahenk içerisinde olmak, doğru olmak gibi anlamlara gelen 

stimmen fiilinden türemiş, ruh hali (mood) anlamına gelen bir kelimedir. 
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durumundadırlar. Burun sesi veya vibrato olmaksızın, yumuşakça 

seçtikleri tonları seslendirmeye ve birlikte skoru oluşturan ''an''lara göre 

belirledikleri sihirli kelimeleri söylemeye başlarlar. ''An''lar 

armoniklerin geniş alanda (ikinci ve yirminci 4lü gibi) duyuldukları 

zamanlarda, olabildiğince netleştirilerek seçilmeli, ve bir sesli harfe 

karşılık gelecek şekilde belirlenmelidirler'' (van Tongeren 2002: 167). 

Stockhausen çağdaş Avrupa müziğinin en etkili Avant-garde bestecilerinin başında 

gelmektedir. Avant-garde terimi bazı dönemlerde eleştirilere maruz kalsa da, daha iyi 

bir alternatifin üretilememiş olması ile devamlılığı sağlanmıştır. Deneysel müzik 

(Experimental music) türün bazı temsilcilerini (Penderecki) anlatmakla yetersiz 

bulunmuş, yeni müzik (New Music) tanımlaması bazı besteciler arasında (Britten ve 

Stockhausen gibi) vurgulanması gereken farklılıkları anlatmakla yetersiz görülmüş, 

aleatorik (Aleatoric: tesadüf eseri ortaya çıkmış olan) ise avant-garde çalışmaların 

küçük bir kısmı için uygulanabilir görülmüştür. Avant-garde'ın ne olduğunun iyi 

anlaşılması için sorulacak soru yeni fikirler ortaya sürüyor olmanın yeterli olup 

olmadığı olacaktır. Avant-garde müzik ile temel olarak standart notasyon ile 

yazılması mümkün olmayan modern müzik kastedilmektedir. Geleneksel bestecinin 

bilinen müzik teorisi içinde kurallarla hareket edeceği düşünülecek iken, avant-garde 

besteci yola -herhangi bir- sound düşüncesi ve o soundu nasıl elde edeceği 

konusunda fikirler geliştirme çalışmaları ile çıkacaktır (McElheran, 1973: 19). 

Stockhausen tarafından kullanılan ''sesli harflerle doğuşkanlı şarkı söyleme'' pratiği 

Wolfang Saus’un verdiği bilgiler dahilinde açıklanmış olan L ve R gibi harflerin sesli 

harflerle birlikte seslendirilmesi pratiklerinden farklılık göstermektedir. Stockhausen 

vokal formantların perdeyi temsil ettiği gerçeğini kullanır. Bu nedenle günümüz 

tekniklerinden farklılık göstermiştir. Aşağıda bu duruma dair karşılaştırma 

çalışmaları görülmektedir  (bkz. Şekil 2.3.1, Şekil 2.3.2). 
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Şekil 2.3.1. Stockhausen kayıtlarındaki tekniğin modern teknikler ile karşılaştırılması 1 (Saus, 2009: 

473). 
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Şekil 2.3.2. Stockhausen kayıtlarındaki tekniğin modern teknikler ile karşılaştırılması  2 (Saus, 2009: 

474).  

Bu çalışmada Karlheinz Stockhausen ve Stimmung, doğuşkanlarla şarkı söyleme 

tekniği Avrupa uygulamaları için başlangıç noktası kabul edilmektedir. Stockhausen 

sonrasında Michael Vetter ve Rollin Rachele öne çıkan isimler olmuşlardır. Michael 

Vetter Freiburg’daki stüdyosunda gerçekleştirdiği birçok kayıtla (1983, 1987, 1991) 

doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin gelenek uygulamalarını Avrupa’lı müzisyen 

ve dinleyiciler ile tanışmasında öncü isim olmuştur. Rollin Rachele’in atölye 
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çalışmaları ile öne çıkmış, doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği tecrübelerini yazarak 

(1996) aktarma yolunu tercih etmiştir.  

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin Avrupa uygulamaları, yani, çok sesli 

doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği uygulamaları ile ilgili ilteratürde genel olarak 

çok net bir sınıflamaya rastlanılmamakla birlikte genel olarak folk müzik eğilimli, 

geleneksel uygulamalara daha yakın uygulamalar, çoğunlukla klasik batı müziği 

müzisyenlerinin rastlandığı Avant-garde çağdaş müzik yaklaşımları ve 

kompozisyonları ve spritüeller yaklaşımlar şeklinde, çok belirgin olmayan bir 

sınıflandırma izlenimi olduğundan bahsetmek mümkündür. Bunun yanında, alan 

araştırması esnasındaki akış ve bu yönde toplanan veriler genel bir sınıflandırılma 

yapılmamasının sebebinin, müzisyenlerin birbirlerinin alanlarının bazı noktalarını 

paylaşıyor olmalarından kaynaklandığı izlenimini vermektedir. Yalnız, araştırmaların 

verileri açısından bu durumun bir sınıflandırma teşebbüsü yapmaya engel 

olmayacağı düşünülmüştür. Çalışmanın anlam ve interdisiplinerlik konularındaki 

kavramsal çerçevesinden bahsedilmesinden ve seçilen müzikal örneklerin 

konuşulmasından hemen önce, gerek çok sesli doğuşkanlarla şarkı söyleme 

tekniğinin (Avrupa uygulamaları) ilk adımı olan çalışma ve bestecisi dahi müzisyen 

Karl Stockhausen'ı, gerekse bu tekniğin başta Almanya olmak üzere keşfedilmiş 

uygulayıcılarının mutlaka bahsedilmeleri açısından önemli olacaktır. 

Bu çalışmada, doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği Avrupa uygulamaları için 

Karlheinz Stockhausen ve Stimmung ortak başlangıç noktası kabul edilmekle birlikte, 

Stockhausen devamındaki nesil ve o nesilin son temsilcilerinden biri olmayı oldukça 

genç yaşında yakalamış olan Wolfgang Saus’un devamından gelen nesili de 

günümüzde devam eden uygulamalarda gözlemlenen nesil olarak tanımlamak 

mümkündür. Her iki nesilde; 

 Bilimsel ve teknolojik yenilikleri ön planda tutan sound ve teknik ağırlıklı 

düşünen, Avant-garde kompozisyonlara yükselen eğilimli yenilikçi 

müzisyenler; Karlheinz Stockhausen, Trân Quang Hai, Wolfgang Saus, 

Gareth Lubbe, Rainer Hartmann, Michael Grossar, Alessio Castellacci.. 

 Melodik yapıya ağırlık veren, klasik kökenlere daha yakın eğilimde 

müzisyenler; Anna-Maria Hefele, Matthias Prevlier, Stuart Hinds.. 
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 Geleneksel uygulamalara eğilimli müzisyenler; Michael Vetter, Rollin 

Rachele, David Haykes, Mark van Tongeren.. 

Karlheinz Stockhausen’ı başlangıç olarak kabul edip ve devamında Michael Vetter, 

Rolin Rachele, David Hykes’ı andıktan sonra, günümüzde hala aktif olan Trân 

Quang Hai ile devam edip, Wolfgang Saus, Anna-Maria Hefele, Gareth Lubbe, 

Stuart Hinds, Mark van Tongeren, Michael Grossar, Matthias Prevlier, Rainer 

Hartmann, Alessio Castellacci şeklinde bir liste oluşturulabilir. Bu listenin 

profesyonel müzisyenlerin aktif olarak öncü isimlerinden, Avrupa sahnesine 

doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği uygulamalarını yerleştiren müzisyenlerden 

oluştuğunu hatırlatmak faydalı olacaktır. Bireysel ve koro çalışmalarına her geçen 

gün eklenen yeni profesyonel isimlerin yanısıra, tamamen profesyonel olmayan 

müzisyenler ve müzisyen olmayan ilgilerden oluşan bir geniş kategorinin varlığı 

tartışılmazdır. 
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3. NESİLLER, YAKLAŞIMLAR 

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği günümüze uzanan tanınırlığını ağırlıklı olarak 

gelenek uygulamalarına borçlu olmakla birlikte, çalışmanın konusu olan Avrupa 

çağdaş müziğindeki yeri söz konusu olduğunda yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla 

öne çıkmaktadır.  

3.1. Uygulamalar: Gelenekten Geleceğe 

Hugo Zemp ve Trân Quang Hai'ın tanımladıkları ve Tuva teknikleri ile 

karşılaştırmalı açıkladıkları çalışmaları, doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin 

uygulama detaylarına giriş için ideal bir noktadır (Zemp ve Trân, 1991; Zemp 1989). 

Yalnız, öncesinde Trân Quang Hai'ın, bu olağanüstü müzik insanının doğuşkanlarla 

şarkı söyleme tekniği üzerine geçirdiği sürece kısa bir bakış son derece faydalı 

olacaktır. Trân Quang Hai kuşaklar boyu müzisyen olan bir ailenin beşinci kuşak 

müzisyen üyesi ve etnomüzikologtur. Vietnam kökenli olan Trân, 1968 yılında aldığı 

bir teklif üzerine Ulusal Bilim Merkezi'nde (National Center for Scientific Research) 

çalışmak üzere geldiği Paris'ten ayrılmamış olup yaşamını hala bu şehirde 

sürdürmektedir (bkz. Şekil 3.1.1).  

 

Şekil 3.1.1. Trân Quang Hai’ın eşi Bach Yên ile birlikte Paris’te yaşadığı ev (Alan araştırması arşivi). 
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Vietnam müziği ve Sibirya bölgesinin doğuşkanlarla seslendirme yoluyla şarkı 

söyleme konularında uzmanlığı olmakla birlikte Vietnam müziği üzerine çok sayıda 

müzik çalışması ve iki film çalışması hazırlamıştır. Trân Quang Hai etkileyici 

yeteneği ve üstün tekniği, yıllara yayılan tecrübesi, en önemlisi olağanüstü yetenekli 

bir öğretmen oluşu nedeniyle bazılarına hocalık dahi yapmış olduğu konuyla ilgili 

tüm müzisyenler tarafından saygı ve sevgiyle anılmaktadır. Konuya ilgimin 

başlangıç noktası olan belgesel Genghis Blues’un kahramanı Amerikalı blues 

şarkıcısı Paul Pena’nın finalistlerden biri olduğu, kendisinin de jüri olduğu Tuva'daki 

yarışmada tanıdığı diğer bir finalist olan Mark van Tongeren'in tezini doğuşkanlarla 

şarkı söyleme üzerine yazması için teşvik eden de yine Trân Quang Hai olmuştur. 

Nitekim Tongeren'in daha sonra tezinden yola çıkarak oluşturduğu kitabın önsözünü 

Trân Quang Hai yazmıştır (Tongeren, 2002). Tongeren’in Trân ve eşi Bach Yên ile 

kitabının açılışında yer verdiği fotoğrafının çekildiği yıldan uzun zaman sonra aynı 

duvarı bu çalışma için fotoğraflama anının bir geleneğin parçası olarak hissettirdiğini 

söylemek anlamlı olacaktır (bkz. Şekil 3.1.2). 



 
  

 

51 

 

 

Şekil 3.1.2. Mark van Tongeren’in kitabında Trân Quang Hai ve eşi Bach Yên ile fotoğrafının 

çekildiği duvar (Alan araştırması arşivi). 

Trân Quang Hai Paris'teki evinde görüşme olarak başlayıp ardından yoğun bir derse 

dönüşen çalışmamızda (30 August 2018, Paris, Fransa) önce itina ile tanımlayıp 

ardından uyguladığı teknik detaylardaki ustalığının geri planını yaklaşık elli yıldır 

devam eden düzenli çalışmalar olduğunun üzerinde durmuştur. Bu çalışmalar 

esnasında kendini hastane ortamında yapılan bir deneyde bulduğundan bahsetmiştir. 

1974'te bir tıp doktoru ile X-Ray teknolojisi ile video kayıt yaptıklarını anlatan Trân 
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Quang Hai, Sony video kasete siyah-beyaz teknolojisi ile yapılan bu kayıda, izlemek 

için kullanılacak makinenin çok uzun süre önce ortadan kalkmış olması sebebiyle 

ulaşılamaz olduğundan bahsetmiştir. Dondurulmuş video görüntüleri anlarından 

kopyalanarak elle çizilmiş iç figür üzerine yayınlanmış bir rapordan (Borel-

Maisonny & Castellengo, 1976: 13-15) başka bir çalışma yapılamamıştır. Bu 

çalışmayı Hugo Zemp ile yaptıkları, bir öncekine göre tartışmasız daha verimli olan 

film çalışması izlemiştir (1991). Filmde kullanılan teknoloji bir önceki tecrübeye dair 

''cine-radiographic görüntüleme'' teknolojisinden çok daha ileridir. Dökümanları 

tekrar tekrar incelenip deşifre edilme imkanı tanınmakla birlikte, renklendirme 

imkanlarından, kontur analizleri yapma imkanlarına kadar inceleme için çeşitli 

fırsatlara ulaşılmış bir çalışma olmuştur. Trân Quang Hai bu çalışmada ekografi, 

nazofibroskobi gibi çeşitli yöntemler altında bir ekip çalışmasında bulunmuştur. 

Deneylerden çok yorucu deneyimler olarak söz eden Trân cevap aradığı soruların, 

frekansları tek tek birbirinden gittikçe daha net bir şekilde ayırmanın ve doğuşkanları 

temel sesten gittikçe daha fazla duyulabilir şekilde ayırmanın yolları olduğunu 

söylemiştir. Elde ettiği bulgularla titreşimin tam anlamıyla ne demek olduğunu o 

zaman anladığını, sadece vokal kordlardan ibaret olmayan ses üretme prensibinin 

şaşırtıcı derecede tüm vücuda kadar yayılıp kan dolaşımına kadar etki ettiğini  

anladığındaki şaşkınlığını vurgulamıştır. Bu çalışma sonucunda Zemp ve Trân 

doğuşkanlarla şarkı söyleyebilmek için temel prensibin ağız boşluğunun kullanımı 

üzerindeki mükemmel kontrol olduğunu söyledikleri iki ayrı teknik tanıtmışlardır: 

Tek Alan Tekniği (One-Cavity Technique):  

''Hiçbir şeyi kımıldatmaksızın havayı tutma ve ağız boşluğunun her iki 

duvarını paralel hareket ettirme yoluyla temel sesin sabit tutmak, 

doğuşkanların ise hareketli olmalarını sağlamak mümkündür''30. 

Zemp ve Trân, ağız boşluğunun tek ve büyük bir rezonans alanı olmasından dolayı 

bu tekniği bu şekilde isimlendirmişlerdir. Dil sabittir ve yükseltilmez, doğuşkanlar 

çene, dudaklar ve dil kökü ile kontrol edilirler. Bu teknikle elde edilecek en tiz 

armoniklerin 6. ve 12. armonikler olduğunu belirtmişlerdir (Zemp ve Trân, 1991; 

Trân Quang Hai) (CD, Parça 3) (bkz. Şekil 3.1.3).  

                                                 

30 ’’It is possible to make overtones on move by keeping the basic sound steady under the conditions 

keeping the air steady and not moving anything then both walls of the oral cavity’’. 
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Şekil 3.1.3: Tek alan tekniği (one cavity technique), (Tongeren, 2002: 20). 

Çift Alan Tekniği (Two-Cavities Technique):  

''Dişler ve dil arasındaki bölgeyi kullanarak, küçük alan yaratma yoluya 

yüksek ses elde etmek, büyük alan yaratma yoluyla ise güçlü ses elde etmek 

mümkündür''31. 

Çift alan tekniği geleneksel olmayan uygulamalarda en çok tercih edilen teknik 

olarak bilinmektedir. Dil kaldırılıp arkaya ve öne doğru salınırken R sesi duyurulur. 

Zemp ve Trân dilin ağız boşluğunu ön ve arka boşluklar olarak ayırdığını 

vurgulamışlar ve tekniğe bu ismi vermişlerdir. Ortalama seslendirme aralığı alt 

perdelerden bir temel ses ile 6. armonikten 20. armoniğe kadar, daha yüksek 

perdeden bir temel ses ile ise 4. armonikten 10. armoniğe uzamaktadır. En yüksek 

noktadaki doğuşkanın seslendirilmesi esnasında vokal kanalının esnetilmesi ile 

yaklaşık 3000 Hz'e kadar frekans elde edilebilmektedir (Zemp ve Trân, 1991; Trân 

Quang Hai, 2018) (CD, Parça 4) (bkz. Şekil 3.1.4). 

 

 

                                                 

31 ''Using the cavity between the teeth and the tongue in order to create minor space that will help to 

create the high tones, and, to large space space to achieve a powerful sound''. 
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Şekil 3.1.4: Çift alan tekniği (two cavities technique), (Tongeren, 2002: 20). 

Hugo Zemp ve Trân Quang Hai'ın tanımladıkları çift anlayışlı teknik açıklamayı 

geleneksel Tuva teknikleri ile karşılaştırmalı yapmayı tercih etmişlerdir. Bu 

karşılaştırma çalışmasını görmeden önce geleneksel Tuva tekniklerinden bahsetmek 

önemli olacaktır. 

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin en fazla bilinen ve ilgi gören geleneksel 

uygulaması olan Tuva gırtlak şarkıcılığı (Tuvan Throat Singing) geleneği kullandığı 

teknikler ile kendini hem Moğolistan uygulamalarına hem de Avrupa başta olmak 

üzere batılı diğer uygulamalara kabul ettirmiş ''tını merkezli'' bir geleneksel müzik 

anlayışıdır (Levin and Süzükei 2006: 45).  

Khöömei:  Khöömei Tuva dilinde gırtlak anlamına gelmektedir Aynı zamanda tüm 

tekniklerin birarada anılması da aynı isim ile olur. Khöömei tek ve geniş bir alan 

yaratılarak ön kısımda dil ucunun doğuşkanlarla melodi üretmesi yoluyla 

uygulanmaktadır. Diğer tekniklere göre ünlü harflerin günlük seslendirilişlerine daha 

yakın olmakla birlikte daha kapalı bir tını ağırlıklı olur. Bu nedenle daha içsel bir 

sound izlenimi vermektedir (Aksenov, 1973; Vetter, 1987; Trân, 1989; Tisato ve 

Ricci, 1991; Rachele 1996; Tongeren 2002) (CD, Parça 5) (bkz. Şekil 3.1.5). 
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Şekil 3.1.5: Khöömei (Tongeren, 2002: 21). 

Sygyt: Sygyt Tuva dilinde ıslık demektir. Bu teknikte farklı olan dilin kavisli bir 

pozisyondansa düz olarak kullanılmasıdır. Dil ucu ön dişlere dokunur ve çok ağır 

hareket ederek yarı ünsüz (sessiz) bir harf olan L harfini seslendirir. Oldukça belirgin 

ve keskin denebilecek bir sound izlenimi vardır. Gırtlak sesi ile birlikte kullanılan, 

Tuva stilleri içerisinde temel bir tekniktir (Aksenov, 1973; Vetter, 1987; Trân, 1989; 

Tisato ve Ricci, 1991; Rachele, 1996; Tongeren, 2002) (CD, Parça 6) (bkz. Şekil 

3.1.6). 

 

                                         

Şekil 3.1.6: Sygyt (Tongeren, 2002: 20). 

Kargyraa: Kargyraa oldukça derin pedal bir sesle birlikte uygulanan, kolaylıkla 

diğerlerinden ayırabilinecek bir tekniktir. Dil düz pozisyonda, çene aşağıya doğru 

sarkmış halde kaldırılıp indirilmek suretiyle temel sesin perdesini değiştirerek 
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seslendirilir. İlk duyulduğunda en çok ilgi çeken teknik olduğu söylenebilir, çünkü 

armonikleri hareket ettirmek diğerlerine nazaran daha kolay izlenimi yaratsa da, 

aslında sebebi tekniğin armonikleri ünlü (sesli) harflerin üzerinde duyuruyor 

olmasıdır (Aksenov, 1973; Vetter, 1987; Trân, 1989; Tisato ve Ricci, 1991; Rachele 

1996; Tongeren, 2002) (CD, Parça 7) (bkz. Şekil 3.1.7). 

                                       

 

                                           

Şekil 3.1.7: Kargyraa (Tongeren, 2002: 21). 

Moğolistan uygulamaları genellikle Tuva tekniklerini uygulamakla birlikte şarkıların 

kısa ve uzun versiyonları ile Tuva örneklerine kıyasla daha çeşitli form anlayışları 

göstermektedir (Pegg, 2001: 44)32 

Trân Quang Hai ve Hugo Zemp'in Tuva teknikleri ile karşılaştırması (bkz. Şekil 

3.1.8): 

 

 

                                                 

32
 Altay Cumhuriyeti ve Bashkortostan'da benzer uygulamalara rastlanmakla birlikte, Tuva ve 

Moğolistan'dan sonra en dikkat çekici uygulamaların Tibetli budist rahiplerin uygulamaları olduğunu 

belirtmek yerinde olacaktır. 

Benzer şarkı söyleme ve ses üretme teknikleri Kuzey Amerika'da Inuit'lerin kış oyunlarında, 

Sardunya'da çok sesli erkek koroları geleneğinde, Güney Afrika'da ise ritmik ve bir nevi vurmalı çalgı 

prensibi ile vokal kullanımlarında rastlanmaktadır (Aksenov, 1973; Tisato ve Ricci, 1991; Pegg, 2001; 

Tongeren, 2002; Levin ve Süzükei 2006). 
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Şekil 3.1.8: Tuva ve Zemp-Trân teknikleri karşılaştırması (Tongeren, 2002: 19). 

Trân Quang Hai doğuşkanlı şarkı söyleme tekniği ile oldukça uzun süreli yolculuğu 

esnasında 1970 yılında İran Şah'ı Rıza Pehlevi'nin davetlisi olarak Tahran'da 

bulunmasından, 1995'te Rusya Kültür Bakanlığı’nın davetlisi olarak gittiği 

Moskova'da devlet başkanı Boris Yeltsin ile kaşık çalmasına kadar, performanslarını  

çok kültürlü ortamlarda sergilediğini vurgulamıştır. Bilinen ilk enstrümanlardan olan 

ağız arpı (jew’s harp) üzerindeki hâkimiyetinden ''Overtone Analyzer''  ekranına 

frekansları seslendirmek suretiyle yazı yazmak gibi her konuda gösterdiği ustalığının 

sırrını, sınırlar olmadan düşünebilen bir müzisyen olması ve müzikal düşüncelerinin 

sound temelli olması gösterilebilir. Trân Quang Hai ayrıca, ''Overtone Analyzer'' ile 

yazı yazma deneyimini çocuklar için oyun içerikli dersler şeklinde sunduğu 

performanslarından bahsetmiştir. Ağız arpı ile, ses ve konuşma bozuklukları olan 

kişilere yardım edilebileceğinin örneklerini göstermiştir (bkz. Şekil 3.1.9, Şekil 

3.1.10). Tüm bunların açıklarken sound temelli anlayışı ön plana çıkarmıştır. 
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Şekil 3.1.9. Trân Quang Hai’ın kullandığı Avrupa stili ağız arpları (Alan araştırması arşivi).  
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Şekil 3.1.10. Trân Quang Hai’ın kullandığı Asya stili ağız arpları (Alan araştırması arşivi). 

Trân Quang Hai'a göre doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin geleceğin müzikal 

anlayışlarını şekillendirebilmekle ilgili yetisinin melodi seslendirmeleri haricindeki 

özelliklerinin incelenmesi ile belirlenebileceğini vurgulamıştır. Sadece Sibirya 

bölgesindeki geleneksel uygulamalarda melodi ağırlıklı kullanımlar görüldüğünü 

belirtmiştir.  Dile getirdiği sound üretme anlayışı gelişmişliğinin ağız arpı (jews 

harp) üzerindeki hâkimiyetini açıklayacağını söylemek yanlış olmaz. Trân Quang 
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Hai melodik kullanımlardan çok rezinental33 ve difonik34 tekniklerin geleceğin 

müziğini şekillendirebileceğini düşündüğünü, ağırlıklı olarak o yönde incelemelerin 

geleceğin sound ve müzik anlayışlarına katkı sağlayabileceğini vurgulamıştır  (Trân, 

2018). 

Trân Quang Hai'a odaklanarak, doğuşkanlı şarkı söyleme tekniğinin öncü nesline, 

son derece aktif müzikal yaşamını ilk günlerdeki heyecanı ile sürdüren çok değerli 

uygulayıcısı müzisyen, öğretmen,  etnomüzikolog üyesi başlığında bir bakış 

geliştirilmeye çalışılmıştır.  

3.2. Yeni Nesil Yaklaşımlar 

Trân Quang Hai’ın neslini yakalayıp kendinden sonraki neslin öncüsü kabul 

edilebilecek Wolfgang Saus, öncüsü olduğu neslin birçok üyesi gibi doğanın içinde, 

Bavyera’da geniş düzlükleri boyunca en yakın tren istasyonuna yarım saatten fazla 

süren araba yolculuğu sonrasında ulaşılan ve içerisinde yüzülmesi mümkün olan iki 

doğal göl yer alan bir çiftlikte yaşamayı tercih etmektedir (Şekil 3.2.1). 

                                                 

33 Trân Quang Hai doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği ile melodik üretimlerin -gerek gelenek gerekse 

Avrupa, Amerika vb diğer batı uygulamalarında- geleneksel üretimlerde sıkça rastlanır olduğunu, 

rezinental uygulamalar olarak andığı sound temelli yaklaşımların çağdaş ve yenilikçi uygulamaların 

alanı haline geldiğini vurgulamıştır (Trân, 2018). 

34 Hugo Zemp ve Trân Quang Hai'ın tıbbi görüntüleme teknikleri yardımıyla görselleştirme üzerine 

oluşturdukları film çalışmasının (Recherches Experimentals sur le Chant Diphonique, 1991), 

Avusturya'nın Schladming kentinde düzenlenen ICTM Konferansı'ndaki prömiyerini takip eden 

toplantıda, filmde bifonik teriminin kullanılmasının temelde tek bir ses olması nedeniyle eleştirilmesi 

ve doğuşkanlı şarkı söyleme tekniği olarak anılmasının daha doğru olduğunun savunulması nedeniyle 

farklı birterim üzerine düşünülmüştür. Fransızca'da doğuşkanlar için armoniklerden farklı bir başka 

ifade bulunmaması ve difonik teriminin kullanılmasına sıkça rastlanır olması nedeniyle bu yönde bir 

tercih yapılmıştır (Trân, 2018). 
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Şekil 3.2.1. Wolfgang Saus’un yaşadığı ev, Dürrwangen (Araştırma arşivi). 

Almanya'da doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin önde gelen uygulayıcılarından 

olan Wolfgang Saus aynı zamanda kimya disiplininde uzmanlaşmış bir bilim 

insanıdır. Saus'un çalışmalarında bilimsel metodlarla çalışma yetisinin katkılarının 

getirdiği farklılığı açıkça görmek mümkündür. Bilim insanı kimliğinin yanında uzun 

yıllardır koro çalışmalarında yer almış bir vokalist olmasının yanısıra farklı yöndeki 

çalışmaları ile dikkat çeken bir müzisyen ve bestecidir. Wolfgang Saus'un son derece 

sistematik bakış açısıyla yaptığı doğuşkanlı şarkı söyleme tekniği tanımından 

bahsetmek kaçınılmaz olacaktır. Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin sırrı, ağız 

boşluğu/vokal kanalı bölgesinde oluşan rezonans frekansının yanında farinks bölgesi 

rezonans frekansının da birarada kullanıldığı çift rezonans prensibinde yatmaktadır. 
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Ayrıca üçüncü bir rezonans frekans eklenerek kullanılır ki, bu, dil-ağız boşluğu ve 

dudaklar bölgesinde dilin altında ikinci bir rezonans bölgesi yaratılması, böylece 

oluşan çifte rezonansın bir doğuşkan ile eşleşmesi prensibi ile duyurulur. Bu 

yöntemle yakalanan doğuşkan diğerlerinden daha kuvvetli duyulur.  

Bu kısa tanımla yapılan girişten sonra, doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğini 

Wolfgang Saus'un bakış açısıyla görmek faydalı olacaktır. Wolfgang Saus'a göre 

insan sesi temel olarak iki ayrı enstrümandan oluşmaktadır:  

  Larinkste oluşturulan, parsiyeller ve genellikle az da olsa gürültü miktarı da 

içeren ve bir perde olarak duyulan ana sound, bir başka deyişle şarkı söyleme 

sesi veya vokal sesi.. 

 Vokal kanalı içerisinde oluşan, birlikte tınıyı oluşturan çeşitli 

yüksekliklerdeki parsiyelleri içeren ve doğuşkanlar ile melodi oluşturan 

rezonanslar.. (Saus, 2018) 35. 

Buraya kadar olan tanımda yeni birşey söyleniyor olmamakla birlikte, Saus'un 

yenilikçi yaklaşımı rezonansların bir melodi eşliği enstrümanı görevi yapıyor 

olmalarını vurgulaması ve bunu son derece bilimsel bir bakış açısıyla incelemesidir. 

Burada öncelikle, daha önce tarif edilmiş olsalar da kullanımlarındaki farkın tam 

olarak anlaşılması açısından; parsiyel, sesin armonik veya armonik olmayan tüm 

bileşenlerini, armonikler adı üzerinde armonik bileşenlerini, doğuşkanlar ise temel 

sese bağlı olarak oluşan armoniklerini ifade etmektedirler. Yine, daha önce 

açıklanmış olduğu gibi, tümü birlikte vokal sesi oluşturmakla birlikte duyulmazlar, 

vokal ses ile birlikte tek bir ses şeklinde duyuluyor iken sesin karakterini, bir başka 

deyişle tınısını veriyor olurlar. Sesin üretilmesi esnasında herhangi bir doğuşkan 

diğerlerinden daha güçlü hale gelirse duyulmaya başlar ve bunun için (aşırı) ünlü 

(sesli) harfler kullanılır ki, Wolfgang Saus'a göre bu harfler çoğu dilde alfabe içine 

bazen hem harf hem ses, bazen sadece harf karşılığı ile ifade edilmemişlerdir. Yine 

Saus'a göre Almanca bu ünlü (sesli) harfleri içermeyen lisanlar arasındadır (Saus, 

2018). İlk enstrüman kendini bu şekilde duyururken, ağızdan farinks ve larinkse 

                                                 

35 The main sound which is formed in the larynx, which includes the partials and usually a small 

amount of noise, in other words the singing voice. 

  Resonances in the vocal tract that contains the parcials from the different pitches which are creating 

the timbre, and the melody with the overtones. 



 
  

 

63 

 

kadar ulaşan vokal kanalında oluşan rezonans frekansları tüm vokal kanalının form 

değişiklikleri dolayısıyla parsiyellerin ürettikleri sesin şiddeti değişiklikler gösterir, 

ve ünlü (sesli) harf soundlarını oluşturan budur. Karlheinz Stockhausen'ın 1968 

yılında Stimmung'da uyguladığı aslında tam olarak bahsi geçen ünlü (sesli) harfler 

kullanılarak kurulan bir anlayıştır (Saus, 2018). 

 

Şekil 3.2.2: Rezonans bölgeleri (Wolfgang Saus kişisel arşivi). 

Saus'un rezonans bölgelerini36 gösteren çalışmasında (bkz. Şekil 3.2.2) görüleceği 

üzere, insanın ses üretim sürecinde yeterli önemde görülmeyip üzerine eğilinmeyen 

farinks doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinde önemli bir yere sahiptir. Wolfgang 

Saus, Aachen Üniversitesi Hastanesi'nde yaptıkları çalışmalar esnasında faringal dil 

                                                 

36
 Wolfgang Saus'un kişisel arşivinde yer alan ve kendisi tarafından oluşturulmuş görseller çalışmada 

gerektiği kullanılmaları izniyle paylaşılmıştır. Görseller gerekli bulunan yerlerde taranıp eklenmek 

suretiyle kullanılmıştır. Saus bu çalışmalarının bir kısmını düzgün atıfta bulunulmak kaydıyla herkesin 

kullanımına açık ve ulaşılabilir şekilde internet sayfasında paylaşmaktadır. bkz. www.oberton.org  
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hareketinin epiglottis ile birlikte doğuşkanları kontrol etmek konusunda oldukça 

etkin olduklarına dair bulgulara ulaştıklarını vurgulamıştır. Farinks dili diye 

adlandırılan bölüm 2. rezonans frekansını kontrol ederken dilin altındaki bölge 3. 

rezonans frekansı kontrol etmektedir. Dili L harfi pozisyonunda tutmak ve dilin yan 

bölgelerini geriye çekmek suretiyle duyulması mümkün olacak Amerikan 

İngilizcesi'ndeki artikülasyonuyla R harfi üretmek yoluyla yapılan çalışma ile 2. 

rezonans frekansına olabilecek en yakın pozisyona ulaşmanın sağlanması 

mümkündür. Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin ulaşmak istediği, her iki 

rezonans frekansını birbirinin üzerine getirebilmenin başarılması suretiyle tam o anda 

bir doğuşkanla buluşabilmenin sağlanmasıdır (Saus, 2018). 

Wolfgang Saus'un bilimsel bakış açısı görüntüleme konusunda da aynı titizliği 

göstermektedir. Birçok farklı frekanstan oluşan insan sesinin bileşenlerinin analizi 

için kullanılan Fourier yöntemi bu konuda temel araçlardan olmayı uzun zamandır 

sürdürmüşse de çağımızın hızlı teknolojik gelişmeleri sonucu yeni imkanlara 

kavuşmamız her dönem mümkün olmaktadır. Wolfgang Saus'un Bodo Maass ile 

ortak bir çalışma içerisinde yer alarak geliştirilmesine katkıda bulunduğu ''Overtone 

Analyzer'' fonksiyonundaki yazılımın doğuşkanlar konusunda çığır açıcı çalışmaların 

önünü açtığı tartışılmaz. Bu yazılım Anna-Maria Hefele, Trân Quang Hai gibi 

müzisyenler başta olmak üzere pek çok doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği 

uygulayıcısı müzisyen tarafından tercih edilmektedir (bkz. Şekil 3.2.3).  

 

Şekil 3.2.3: Wolfgang Saus (Alan araştırması arşivi). 
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Wolfgang Saus güncel çalışmalarında öz konusu yazılım ''Overtone Analyzer'' (Voca 

Vista Software) ile oluşturduğu tablolar ve görüntülemeler ile çalıştığını 

vurgulamakla birlikte, yazılımın önceli olarak hazırladığı ve ''Overtone Slider'' adıyla 

andığı tabloyu paylaşmıştır (bkz. Şekil 3.2.4).  

Şekil 3.2.4: ''Overtone Slider'' (Wolfgang Saus kişisel arşivi). 

Saus ayrıca seslendirilebilecek tüm doğuşkanları porte üzerinde gösteren, sağ üst 

köşede ise seslendirilebilecekleri alanlarda sesli (ünlü) harfleri içeren tablo ile, titiz 

hesaplamalarla hazırlanmış ve transparan bir malzeme üzerine basılmış bir çeşit 

düzenek içeren tablodan oluşan ve kaydırma sistemi ile şeffaf tablodaki kırmızı nokta 

seslendirilecek sesin üzerine getirildiğinde o ses üzerinde seslendirilebilecek tüm 

doğuşkanların tespit edilebilmesi mümkün kılan sistemini paylaşmıştır (bkz. Şekil 

3.2.5, Şekil 3.2.6).  
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Şekil 3.2.5: Seslendirilebilecek tüm doğuşkanlar, (Wolfgang Saus kişisel arşivi). 

 

Şekil 3.2.6: Seslendirilebilecek tüm doğuşkanlar, (Wolfgang Saus kişisel arşivi, devamla) 

Araştırmacı, bilim insanı, sanatçı kimlikleri ile Saus, son derece parlak bir zihin 

olması ve çalışkanlığı ile doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğine dair tüm söylenmesi 

gerekenleri söylemekte ve bunu bilimsel bir bakış geliştirerek yapmakta son derece 
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başarılı olmuştur. Geliştirdiği gesangphonetic ve chorphonetic yaklaşımları (URL8) 

son derece zekice yaklaşılmış çığır açıcı fikirlerle oluşturulmuş çalışmalardır.  

3.3. Doğuşkanlarla Müzik Üretimi 

Saus’un değindiği noktalardan biri de doğuşkanlarla müzik yazımıdır. Müzik 

yazımının ilk aşaması yazılacak stil konusunda karara varmaktır. Doğuşkanlarla şarkı 

söyleme tekniği için iki türlü stil söz konusudur: Melodi ve tını / sound 

Melodiler: Doğuşkan serilerinin, tekniğin kullanımı ile ilgili perdenin veya temel 

sesin üzerinde bir küre oluştururcasına uçuşarak seslendirilmeleri ile oluşturulur. 

Oluşan melodiler rahatlatıcı melodiler olurlar. Eserde ikincil enstrüman olarak 

düşünülmeleri uygun kabul edilmektedir. Tüm doğuşkanlar ve temel ses kendi 

üzerlerinde çok seslilik yaratma yeteneğine sahip olduklarından, doğuşkanlı teknik 

ile normal şarkı söyleme teknikleri arasında kolaylıkla gidilip gelinebileceği gibi 

müzisyenin kendi ile kanon yapmasının dahi mümkün olabileceği söylenmiştir37 

(Saus, 2018). 

Tını / Sound: Tınıyı kullanmak veya sound fikirleri üretmek yoluyla tekniğin 

kullanılması konuşma sesi ile doğuşkanlı şarkı söyleme pratiği arasında bir 

uygulamadır. Tınıyı oluşturan ünlü (sesli) harflerin, konuşma ve şarkı söyleme 

arasında bir nevi bağlantı kurar halde hareket etmeleri prensibidir (Saus, 2018). Bu 

stil genellikle koro uygulamalarında gözlemlenmiştir. Eş zamanlı tınılama diye 

tanımlanabilecek bu stilden yeni kullanılmaya başlayan bir yaklaşım olarak 

bahsedilmiştir (Lustig, 2018). Koronun çeşitli zamanlamalarla söylediği doğuşkan 

melodileri çeşitli sound alanları (soundscapes) oluştururlar. Bir nevi canlı synthesizer 

performansı kabul edilebilecek bir sound oluşur.  

Doğuşkanların kullanım alanının genişliği kullanılan tekniğe göre farklılık 

göstermektedir. NG tekniği kalın perdeden uygulamalar, L, R, ve J harfi ile 

kullanılan ıslık tekniği ise tiz perdeden uygulamalar için uygun kabul edilmektedir 

(bkz. Şekil 3.3.1). 

                                                 

37 Wolfgang Saus gerekli bir çalışmanın kısa bir süre sonrasında mümkün olduğunu belirttiği bu 

füturistik fikrin üzerine çalışmaya başladığını, gerçekleşmesini sağlamasını takiben bir örneğini 

internet sayfasında paylaşacağını belirtmiştir (Saus, 2018). 
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Şekil 3.3.1: NG ve L/R teknikleri kullanım alanları (Wolfgang Saus kişisel arşivi). 

Frekans alanının genişliği ise A4 ve D7 arası, başka bir deyişle yaklaşık olarak 440 

ve 2500 Hz aralığı arası olarak kabul edilmektedir. Limitler vokal kanalının kendini 

biçimlendirme yeteneğine, ayrıca rezonans frekanslarına göre belirlenir. Bu noktada 

A4 ve B5 arası NG, E5 ve D7 arası ise L/R/J teknikleri kaynaklı kabul edilmektedir.  

Söylenebilen doğuşkanlar aralığına gelince, 3. doğuşkan ile 16. doğuşkan 

söylenebilir doğuşkanlar olarak kabul edilmektedirler. Genellikle 12. doğuşkandan 

sonrasının  seslendirilmediği birçok müzisyen tarafından ifade edilmiştir. Tuva’da 

13. doğuşkandan sonrası seslendirilmemektedir (Tongeren, 2018). 1 ve 2. 

doğuşkanlar ise ayrı duyulmamaktadırlar. Wolfgang Saus temel ses için G2 alt 

limitini tercih ettiğini, üst limit için ise tercihinin soprano için 3., 4. ve 5. 

doğuşkanların söylenmesinin mümkün olduğu C5 sınırını belirlediğini ifade etmiştir. 

Ses bölgeleri için uygun alanlar aşağıda gösterilmiştir (bkz. Şekil 3.3.2). 

                   

Şekil 3.3.2: Ses bölgeleri için uygun alanlar (Wolfgang Saus kişisel arşivi). 

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği çalışmaları solo performanslardan çeşitli 

enstrüman eşlikleri ile duo, trio, quartet, quintet ve benzeri performanslara, büyük 

orkestralar ve koro performanslarına, doğuşkanlı şarkı söyleme tekniği için yazılmış 

kompozisyonlardan doğaçlama performanslarına kadar çeşitlilik göstermektedirler. 

Nota yazımı genellikle varolan diğer enstrümanların veya seslerin üzerine ilk iki 

portede, altta temel ses, üstte doğuşkanlar partisi yazılmak suretiyle 

gerçekleşmektedir. Doğuşkan partisinde notaların altlarına parsiyellerin kaçıncı 

armonik oldukları yazılır. Doğuşkan partisi için yazılmış eserlerde, genellikle 
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seslendiren müzisyenin serbest bırakıldığı noktalarda bestecinin isteği olan detaylar 

portenin sağ üst kısmına yazılabilir. Yine, gerekli görüldüğü takdirde, özellikle ünlü 

(sesli) harf doğuşkanlı söyleme tercihleri söz konusuysa tercih edilen ünlü (sesli) 

harf, yine portenin üst kısmına yazılmak suretiyle belirtilebilir. üzerine  Daha önceki 

bölümlerde anlatıldığı ses aralıkları prensiplerine uygun olarak çeşitli kalıplar 

kullanılarak seslendirilirler. Kalıpların oluşturulması çok temel bazı kurallar 

çerçevesinde, tamamen müzisyenin kendi estetik ve stil tercihlerine bağlı serbestlikte 

gerçekleşir. C (Do) temel ses üzerinden örneklemek gerekirse, 12 doğuşkanın 

kullanılmasına karar verildiği varsayılarak, seslendirilecek doğuşkanlar serisi (bkz. 

Şekil 3.3.3),  parsiyellerin temel ses ve bir önceki parsiyel ile oluşturdukları aralıklar 

(bkz. Tablo 3.3) ve iki patern örneği (bkz. Şekil 3.3.4 ve Şekil 3.3.5) sırasıyla aşağıda 

görüldüğü şekilde gerçekleşecektir: 

 

Şekil 3.3.3: C (Do) Temel Ses üzerine doğuşkanlar serisinin ilk 12 parsiyeli. 

Tablo 3.3: Parsiyellerin temel ses ve bir önceki parsiyel ile oluşturdukları aralıklar (Hinds, 2017). 

DOĞUŞKAN NUMARASI      TEMEL SESTEN UZAKLIĞI     KENDİNDEN ÖNCEKİ PARSİYELDEN UZAKLIĞI 
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Doğuşkanlar müzik içerisinde belirtilen parsiyel sayısı ile veya daha fazlası 

kullanılabiliyorsa daha fazla sayıda doğuşkanın duyurulması suretiyle çeşitli 

kalıplarda seslendirilerek müziğe katılır (bkz. Şekil 3.3.4, Şekil 3.3.5). 

           

Şekil 3.3.4: C (Do) Temel Ses üzerine örnek kalıp 1 (Hinds, 2017). 

 

Şekil 3.3.5: C (Do) Temel Ses üzerine örnek kalıp 2 (Hinds, 2017). 

Kalıplar yukarıda gösterilen örneklerle sınırlı değildir. Gösterilen örnekler çok temel 

egzersizler çerçevesinde düşünülmüş kalıplar olup başlangıç seviyesi için çalışılması 

ideal kalıplar olarak anlatılmıştır (Hefele, 2018). Müzisyenin yeteneği ve yaratıcılığı 

ile çok farkı örneklere tanık olmak mümkündür.  

3.4. Bir Görselleştirme Çalışması ve Disiplinlerarasılık 

Trân Quang Hai'ın 1974'te ve daha sonra Hugo Zemp ile yaptığı çalışmalardan uzun 

zaman sonra günümüzün teknolojileri çok daha fazlasına ulaşılmasına izin 

vermektedirler. Freiburg Üniversitesi'nde Prof. Dr. Bernhard Richter liderliğinde bir 

ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmada (URL 9) manyetik rezonans görüntüleme 

(MRI) teknolojisi ile çeşitli şarkı söyleme tekniklerinin görünür hale getirilmesi 

Freiburg Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Bernhard Richter detaylı 

hesaplamalar içermeyen çalışmayı kapsamlı bir araştırma olarak nitelendirmeyip 

fenomenolojik bir görselleştirme çalışması olarak adlandırmakla birlikte, amacın 

şarkı söyleme tekniklerinin görselleştirilmesi olduğunu vurgulamıştır. Kendisi de 

eğitimli bir opera şarkıcısı olan Richter, şarkıcıların şarkı söyleme anında 

vücutlarında neler olduğuyla ilgili daha fazla farkındalığa ulaşmalarına yardımcı 

olacak bilgi ihtiyacı ifadelerinin çalışmanın temellerini attığını söylemiştir (Richter, 

2018). Çeşitli şarkı söyleme tekniklerinin önde gelen uygulayıcıları ile manyetik 
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rezonans görüntüleme (MRI) teknolojisi ile performans anının görüntüleme deneyimi 

olarak çalışmada, Anna-Maria Hefele (URL 10), (CD, Parça 8) ile Wolfgang Saus 

(URL 11), (CD, Parça 9) çok sesli-doğuşkanlı şarkı söyleme tekniğinin 

uygulayıcıları olarak yer almışlardır. Wolfgang Saus ile Prof. Richter'ın çalışması, 

görüntüleme sonuçları ve ''Overtone Analyzer''ı senkronize etme tecrübesini de 

içermiştir. Aşağıda (bkz. Şekil 3.4.1’den Şekil 3.4.8’e) sekiz değişik şarkı söyleme 

stil görüntüleme çalışmasının en belirgin özelliklerinin sergilendiği anlardan alınan 

ekran görüntüleri çalışma hakkında fikir verecektir. Muhakkak ki videolar 

izlenmeden şarkı söyleme tekniklerinin birbiri arasındaki farklılıkları anlamak çok 

kolay görünmemektir. Herbiri hakkında açıklamaların eklenmesi bilgilendirme 

sağlayacak olsa da tezin konusunun öne çıkması hedeflenmiştir. Gerek farinksteki 

açıklık, gerekse dil pozisyonu ve vokal kanalının aldığı form ile, doğuşkanlı şarkı 

söyleme tekniği diğerler tekniklerden oldukça farklı gözlemlenmektedir (bkz. Şekil 

3.4.7). 

 

Şekil 3.4.1: Klasik (URL8).  
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Şekil 3.4.2: Heavy Metal (URL8). 

 

Şekil 3.4.3: Rap (URL8). 

 

Şekil 3.4.4: Pop-rock (URL8). 
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Şekil 3.4.5: Müzikal (URL8). 

 

Şekil 3.4.6: Yodeln (URL8). 

 

Şekil 3.4.7: Doğuşkanlı şarkı söyleme tekniği (URL8). 
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Şekil 3.4.8: Beatbox (URL8). 

Prof. Dr. Bernhard Richter ile Freiburg Üniversitesi'nde yaptığımız görüşmede, çok 

sesli doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin diğer şarkı söyleme tekniklerinden 

belirgin üstünlüklere sahip olunmasını gerektirecek bir teknik olmadığını 

vurgulaması, öneminin başka bir detayda yatıyor olduğunu belirtmesi dikkate 

alınması gereken bir veri olarak değerlendirilmiştir. Vokal fizyolojisi ile ilgili 

çalışmalara dikkat çekici derecede ihtiyaç olduğunu belirten Richter, vokal 

fizyolojisinin üç temel elementi olarak nefes, farinks ve ses tellerinden bahsetmiş, ses 

telleri konusunda ana faktörün akustik ve filtreleme olduğunu vurgulamıştır. Bir 

filtreleme tekniği olarak bahsettiği doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin tam 

burada devreye girdiğinin altını çizmiştir. Bu bağlamda, doğuşkanlarla şarkı söyleme 

tekniğinin vokal pedagojisinde olası kurumsal yerinin bir gereklilik olmadığını, ama 

bahsi geçen detaylarda yaratıcığı bilinçlilik ile faydalı olacağını ifade etmiştir 

(Richter, 2018).  

Teknik konulara son derece eğilimli Alman toplumunda gözlemlenen doğu kültürü 

ve prensiplerine olan ilginin altında yatan en büyük sebebin manevi alan eksikliği 

(Richter, 2018) olması fikri dayanaksız görünmemektedir. Bu ifadenin fen 

bilimlerine dahil bir disiplinde bir bilim insanı olan Wolfgang Saus'un bu şarkı 

söyleme tekniğine olan bakışıyla büyük oranda çelişmesi, Richter'in tıp doktroru 

uzmanlığı ile anatomi konusundaki yüksek bilgisi dikkate alındığında ilgisiz 

görünmemektedir. Richter, yüksek övgü ve takdirle söz ettiği Wolfgang Saus'tan, 

kimyagerlik geçmişine de vurgu yaparak, bilim temelli yaklaşımı ile bir istisna 

olarak bahsetmiş olsa da, Wolfgang Saus ile aynı yaklaşıma sahip diğer birçok 

müzisyen çok sesli doğuşkanlarla şarkı söyleme deneyiminin özellikle dinleme ve 
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ses üretme ilişkisi ile ses üretme organları başta olmak üzere kişinin tüm bedeni 

üzerinde yüksek hakimiyet gerektirdiğini özellikle vurgulamaktadırlar (Castellacci, 

2018; Hartmann, 2018; Hefele, 2018; Saus, 2018). Bunun yanında Richter'ın 

vurguladığı ciddiyet vurgusu içeren yaklaşımın birçok çok sesli doğuşkanlarla şarkı 

söyleme tekniği uygulayıcısı olan müzisyenler için öneminden bahsetmek faydalı 

olacaktır. Bunlar arasında özellikle öne çıkan Wolfgang Saus, Anna-Maria Hefele 

gibi isimler için, yaklaşımların farklılıkları bu gerilim alanının yaratımına sebep 

olmaktadır38. Köklü bir teorik eğitimi ve uzun yıllara yayılan solo ve koro içerisinde 

şarkı söyleme tecrübeleri olan bu müzisyenler için bu yaklaşım farklılıkları 

karşısında izlenecek yolun, müzikal örnekler üzerinde çalışmak yoluyla geliştirilip 

çeşitlendirilmesine devam etmek olarak ifade edilmiştir (Hefele, 2018; Saus, 2018). 

Her ne kadar doğalarını hatırlamak çabalarından vazgeçmeyen güçlü müzisyen 

bireylerden bahsediliyorsa da, günümüz insanının hafızasının toplumsal bir varlık 

olarak şekillenmiş olduğunu inkar ermek mümkün görünmemektedir. Bu durum, 

zaman zaman da olsa birtakım önyargılardan meşrulaşma çabalarına kadar kendini 

göstermektedir. Stockhausen'ın mirası olan yenilikçi, Avant-garde ve bilimsel 

temellere dayalı bakış açısı bugünün güçlü müzisyen bireyinde kendini 

göstermektedir. Wolfgang Saus, daha önce de bahsedilmiş olduğu gibi, çalışmalarına 

dair tüm materyali internet sayfasından tüm ilgilenenlerle paylaşmaktadır. Bilimsel 

bakış açısı ile yönlendirdiği titiz çalışmaları birçok bilim insanı tarafından 

çalışmaları desteklemek amacıyla kullanılıp fayda sağlarken, kendisinin bilimsel 

dünyadan bazı taleplerinin yerine gelmemesi, ve bunun nedeninin bilim insanı olsa 

da kimya disiplininden olması şeklindeki açıklamalarla desteklenmeye çalışılması 

meşrulaşma ve meşrulaştırma ile düşündürmüştür. Bu bakış açılarının çok da geçmiş 

olmayan, yine de temeli sayılabilecek uygulama eğilimleri yaklaşımlardan ilgili bir 

sorunu hatırlatmış, disiplinerarası bakışın son yıllarda süregelen hızdan çok daha 

belirgin bir yol katetmesi gerektiğini bir kez daha bahsettikten hemen sonra, 

                                                 

38 ''I sing very technically, I teach very technically. I am approaching in terms of physics and the 

physiology. I also use it as a musical instrument, as a technique. I use it for music and art. I don't 

really care about the rest.'' Anna Maria Hefele (2018) 

(Son derece teknik söylüyor ve son derece teknik öğretiyorum. Fizik ve fizyoloji açısından yaklaşıyorum. Ayrıca 

bir müzik enstrümanı olarak kullanıyorum, bir teknik olarak. Müzik ve sanat amaçlı kullanıyorum. Açıkçası 

bundan başkası beni fazla ilgilendirmiyor.) 
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disiplinerarasılık ısrarının öneminden günümüzün on yıl öncesi ile tam da 

günümüzden iki örnekle bahsetmek faydalı olacaktır.   

Günümüzden on yıl önce tamamen bilimsel metodolojiye dayalı disiplinerarası bir 

çalışma döneminde çok rastlanılmayan türde bir tartışmanın doğmasına sebep 

olmuştur. Daha önceki çalışmasında (2004) dindar gruplar ile dindar olmayan ama 

özellikle konsantre olarak dinlemeleri ile öne çıkan müzik dinleyicilerinin dinleme 

yoğunlukları ile ilgili saklı kalmış ilişkileri araştıran Becker, tamamen bilimsel 

metodlarla geliştirilmiş olan, deneye dayalı sonraki çalışmasının yayın süreci 

esnasında karşılaştığı engellere çalışmasını anlattığı makalesinde değinmiş, sonunda 

bir öneri ile yaklaşmıştır. Çalışmasını Harrington'ın ''etkin stratejiler'' fikri 

(Harrington, 2007: 22, Becker'da atıfla) çerçevesinde oluşturduğunu vurgularken, 

''etkin lisan'', ''etkin modeller'', ''etkin davranışlar'' önerileri ile fikri geliştirmeye 

devam eder (Becker, 2009: 494-496). Judith Becker'ın aktardığı tecrübe bu alandaki 

sorunlu durumu yeterince açık hale getirirken, bu tür çalışmaların arzu ediliyor 

olmalarının yanısıra, bütçe desteklerinin kolayca sağlanamaması, yayın süreci 

esnasında yaşanma olasılığı muhtemel karmaşıklıklar ve zorluklar gibi sorunlarla 

karşılaşılma olasılıklarının çözüme ulaştırılması için çalışmaların devam etmesi 

gerekliliğini hatırlatmaktadır. Bu ve benzeri çalışmaların sonuçlarına dayanarak 

ilerlemek ve ortaya çıkan yaklaşımlardan yararlanmak önemli olacaktır. Gittikçe 

sayıları yükselen disiplinlerarası çalışmalar, disiplinlerarası diyaloğun hızla artması 

gerektiğini açık kanıtı kabul edilmelidir. Becker bilim insanları arasında yeterli 

diyalog süreçlerinin gerçekleştirilmesi halinde başka bir engel bulunamayacağını, bu 

konuda hızla başarı sağlamayı mümkün kılacak olan bilim insanı potansiyelinin ise 

halihazırda bulunduğu tespitini yapmıştır. Bunun devamında yapılması gereken 

terminolojik ve metodolojik çatışmalar gibi çözüm olasılıkları rahatlıkla 

üretilebilecek sorunların üstesinden gelinmesi niyetinin varlığı belirleyici olacaktır. 

Etkin lisan ve etkin modellerin geliştirilmesi yolunda çalışmaların eksilmeden devam 

etmesi ve disiplinlerarası ortak tutumun sağlanması her zamandan önemli hale 

gelecektir (Becker, 2009: 494-497). 

Alfred Schultz (1971, 1973, 1989), müzik performansının anlamı üzerine yazdığı 

birkaç deneme sırasında deneyimlerine dayanan amatör bir müzisyen olarak 

bilinmektedir (Schultz, 1971). Fikirleri, ampirik bir araştırmadan ziyade felsefi bir 

yaklaşımdan gelmektedir. Schutz'un alışmaları özellikle metodolojik bireycilik 
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perspektifinden sosyal dünyayı keşfetme konusunda büyük bir potansiyel sunmuş ve 

bireysel ve toplumsal kolektifliğin ya da toplumun karşılıklı ilişkisini ele alan 

kuramsal bir anlayış önermiştir. Onun teorisi, “tüm bilimlerin incelenmemiş temeli” 

olarak bir yaşam dünyası olmuştur. Tüm bilimsel yapıların temel olarak sağduyulu 

düşüncenin yapıları olduğunu ve bu düşünceye göre, doğal ve sosyal bilimler 

arasında temel bir fark olduğunu vurgulamıştır (Schutz, 1989: 234). Schutz'un 

çalışmalarından on yıl sonra David Huron yararlı bir ayrım gerektiren 

indirgemeciliği tedavi etmenin bir yolunu, indirgemeciliği, keşif için kullanılacak 

yararlı bir strateji olarak ele almayı önermiştir. Dünyanın nasıl olduğuna dair inanç 

geliştirme davranışından kaçınmayı önermiştir (1999: 22). Huron (2001), ayrıca 

teoriyi iki bileşen olarak öne sürmüştür: değişken ve birleştirici bir bileşen. Buna ek 

olarak, kuramsal geçerlilik konuları dâhil olmak üzere teorinin sınırlamalarını 

tartışmıştır (Huron'da alıntılanmıştır; Ohala, 1994). Öte yandan Hume, sesin ve 

duygusal özelliklerinin, bilinç durumlarını değiştirerek aşkın deneyime haline 

getirebileceğinden bahsetmiş, bu durumun aynı zamanda trans durumlarını da 

tetikleyebileceğini eklemiştir. Büyülü gücün her zaman müziğe atfedildiğini, ve 

bunun eski Avrupa inançlarındaki titreşim ve evrensel uyum gerçekliğine, rezonans 

prensibine dayandığını açıklamıştır (Hume, 2007: 43). Pek çok inanç sisteminin, 

insani fayda için rezonansını kullanmanın diğer gerçeklik ve uygulamalarıyla 

büyülenme ve uyum sağlama yetkisine sahip ruhsal veya dini müzik kavramlarına 

sahip olduğunu vurgulamıştır (Hume, 2007: 43).  

Bütün bunlarla ilgili bir soru ortaya çıkmaktadır, hangi mesajlar ifade ile taşınır? Bu 

soru Johan Sundberg'in (1998) etkileyici makalesinde sorduğu sorulmuş ve Sunberg 

müziğin bu konudaki görevlendirilmesini duyguların dili olarak ele almıştır. Sesler 

ruhun aynası olarak istihdam edilir, ve bu tür aforizmalar sesin ve müziğin birçok 

önemli yönünü göz ardı etmese de, oldukça şiirsel bir biçimde, şarkı söyleme 

duygusal bileşenlerinin önemini yansıtırlar. Birçok dinleyici, şarkıcıların 

performanslarına gömdükleri etkileyici mesajları çözmeyi başarabilmektedirler 

(Sundberg, 1998: 121). Sundberg'e göre duygusal ifade, çoğunlukla yapı ile ilgili 

ifadelerden farklı olarak kabul edilmektedir. Öte yandan, bu ikisinin arasında açık bir 

sınır olduğu da aşikardır. Nitekim performansın yapısal bilgiden yoksun olması 

durumunda, performansın dinlenmesinden duyulan duygusal memnuniyet genellikle 

çok rahatsız olmaktadır (Sundberg, 2000: 96). 
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İnsan sesi, bir müzik aleti olarak, duyguları, temel ihtiyaçları ve gücü ifade etmek 

için eşsiz kapasiteye sahiptir. Şarkı söyleyen ses, kolektif şarkı söyleme gibi sosyal 

bağlamlarda duyguları ifade etmede güç sağlar (Bodner ve Gilboa, 2006). Aynı 

şekilde, gruplara ve toplumsal hareketlere duyulan duygusal bağlılık, kolektif 

eylemleri şekillendirir ve başarılarında ya da başarısızlıklarında önemli bir rol oynar 

(Bensimon, 2012: 242; Schutz, 1971: 177) zamanın farklı boyutlarına girdiği sosyal 

ilişkileri anlatır. 

Son dönemlerde çağdaş etnomüzikoloji çalışmalarında, özellikle genç bilim insanları 

arasında farkedilen bir eğilim göze çarpmaktadır. Bu genç bilim insanları 

kendilerinden önceki çalışmaların üzerine gitmeksizin ezber bozan yeni yaklaşımlar 

ile farklı sonuçlar ortaya çıkarmayı amaçlamaktadırlar. Cape Town Üniversitesi'nin 

genç sosyal bilimcilerinden Barry Ross ve müzikte anlam üzerine odaklandığı 

çalışması (2017) bu açıdan güzel bir örnek teşkil etmektedirler. Ross, müzikal 

anlamın sadece bir duygu olduğu fikrini problemli bulduğun söylemekten 

kaçınmamaktadır. Müziğin “basit bir duygu dili” olduğu açıklamasını hiçbir zaman 

tatmin edici bulmadığını vurgulamaktadır. İddiası, bugüne kadar olan müzikoloji 

çalışmalarında ''semantik'' ve ''anlam''ın eş anlamlı kelimeler olarak değerlendirilmesi 

eğiliminin olduğu ve bu durumun özellikle yeni müzikoloji tartışmalarında müziğin 

sosyal anlamda ''bağ''ları konusundaki anlam tartışmaları sırasında gerçekleştiğidir ve 

Ross’a göre anlam algısı algıyacılıların mevcut zihinsel durumlarının birleşimi ile 

ortaya çıkandır (Ross, 2017: 4-15). Müziğin gerçek anlamda semantik olup 

olmadığını araştırabilmak adına iki yol önerisinde bulunur: birincisi, müziğin 

prensipte ''kural temelli koşullar'' diye tanımlanacak prensipler doğrultusunda hareket 

edip-etmediğinin araştırılması; ikinci olarak, eğer mümkünse, müziğin söz konusu 

olduğu durum pratiğinde hareket edip-etmediğinin gerçekten denenmesidir. Ve 

deneye dayalı olarak netleştirilebilecek bu ikinci önerinin önemini vurgular (Ross, 

2017: 4). Bununla birlikte, anlamı aşağıda belirtilen detaylar çerçevesinde ele alarak, 

kuvvetli bir ayırım yapma serbestisini sağlayacağını öne sürdüğü ''nedensel 

manipülatif yaklaşım''ı (causal manipulative approach) tanımlayarak iletişimsel 

eylemlerin bir özelliği ve bir toplumsal değer veya önem konularının öne çıktığından 

bahseder. Bu noktada nöroloji çalışmalarından bazı fikirleri dahil ederek önerilerde 

bulunur: 
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● İçeriğin bulunduğu yerde bir iletişim modeli (müziksel sözün kendisindense, 

gözlemlenenlerin zihinlerinde önerilmiş veya önerilmemiş zihinsel durumlar 

şeklinde)  

● Önerilmiş ve önerilmemiş zihinsel durumları içerecek şekilde oluşturulması 

● Zihinsel durumların müzikle ifade edilen iletişimsel eylemler sonucu oluşmuş 

olmaları 

Bu şekilde iletişim, gözlenenlerin zihinsel durumları üzerindeki manipülasyon 

amacına, sık rastlanılan günlük araçlarla ulaşmış olur. Ve bu, müziğe iletişimsel bir 

anlam olgusunu veren önerilmiş zihinsel durumların komplike algısına dair bir bilinç 

olacaktır (Ross, 2017: 2). 

Ross'un nöroloji disiplini ile ilişki içerisindeki bu çalışma önerisi, kendi 

çalışmasından yaklaşık on yıl kadar önceki benzer bir diğer çalışmanın karşılaştığı 

zorlukların tekrar tartışılmasını hatırlatması açısından ayrıca faydalı olabilir.  
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4. KÖKLERDEN AVANT-GARDE'A 

Stockhausen’ın mirasçısı, köklerine saygılı ama bağımsız, güçlü müzisyen bireyler 

ve onların sıradışı eğilimlerini anlayabilmek ve açıklayabilmek adına kavramsal bir 

çerçevede bahsedilen yaklaşımlardan yardım alınacak, bu doğrultuda günümüzün 

mikro yapılara odaklanan dinamizmi ile yaşanılan açmazlara geliştirilebilecek 

yaklaşım biçimlerine güçlü müzisyen bireyler aracılığıyla odaklanılacaktır.  

4.1. İçinde Bulunduğumuz Zamanlar 

Wolfgang Saus ile Eylül ayındaki görüşmemizi gerçekleştirmek üzere tren 

istasyonundan stüdyosuna yol aldığımız sırada, iki gün önce Belçika'nın Leige 

kentinde yer aldığı kayıttan bahsetmesi sırasında anlattıkları, kuramsal çerçevenin 

oluşturulması esnasında değinilen küreselleşmenin getirileri olan sorunlarından 

konuşulması sırasında bahsi geçen gerilim etkisini de barındıran bir müzik yaratımını 

ifade eder nitelikteydi. Henüz çok başında olması nedeniyle bu araştırmaya müzikal 

örnek olarak dâhil olması mümkün olmayan bu çalışma, elektronik müzik alanındaki 

çalışmaları ile öne çıkan Belçikalı bir bestecinin yazdığı bir kompozisyondu. 

Çalışmaya katkıda bulunacak diğer ''ses''ler, çok sesli doğuşkanları seslendirme 

yoluyla şarkı söyleme tekniği konusundaki ustalığı ile Wolfgang Saus ve kayıt 

tarihinden geçmişe dönük son on günün seçkilerinden oluşan bazı ses kayıtları idi. 

Bestecinin seçtiği ses kayıtların hepsinin Avrupa'nın yükselen aşırı sağ partilerinin 

lider figürlerine ait söylemler olmasıydı. Yakın bir gelecekte ortaya çıkmış olacak bu 

çalışma üzerine yorumcusu ve bestecisi ile yapılacak olası bir görüşme fikri heyecan 

verici olmakla birlikte, tahmin edilebileceği ve Wolfgang Saus'dan ifadeleri ile 

onaylanabileceği üzere, çeşitliliği ve eşit oranda önemi temsil eden çok sesli 

doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği, projede aşırı sağ politik söylemlerinin karşıtlığı 

olarak yerini almaktaydı.  

Appadurai'ın kültürel homojeni ile kültürel heterojoni arasındaki gerilim olarak ifade 

ettiği (2000) durum bugün birbirinden türemiş ama birbirinden farklı dinamiklerle 

süregelmekte, Avrupa ülkeleri arasında sağlam bürokratik temelli kurumlarıyla en 
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köklü devlet yapılarının birine sahip oluşuyla Almanya’ya etkileri hissedilmektedir. 

Günümüz toplumunda önem kazanan mikro yapılar (Slobin, 1992), gruplar 

arasındaki mesafe Almanya’nın güçlü yapısının getirdiği kontrol hali nedeniyle 

henüz büyük sorunlara yol açıyor gibi görülmese de günlük yaşam içeriside hissedilir 

olmaya başlamıştır. Üstelik mikro yapılar arasındaki gerilim kökenden Alman olan 

toplum üyeleri arasında da hissedilir olmuştur. Radikal sağ söylemler tüm Avrupa'da 

olduğu gibi Almanya'da da yükselirken kendi karşıtlığı ile yer aldığı da kaçınılmazdır 

(Süß, 2018) ve Wolfgang Saus’un katkıda bulunduğu çağdaş müzik çalışması konuya 

müzik alanından önemli bir örnek oluşturmakta olup bizlerle paylaşılmak üzere hazır 

oluşu ile birlikte incelenmeye değer bulunmaktadır.  

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin Avrupa ve özellikle Almanya'daki 

uygulamaları belirgin bir politik duruş sergilememekle birlikte içinde yaşanan 

dünyanın hassasiyetlerine sorumluluk besleyen duyarlı faaliyetler olarak 

gözlemlenmiştir. Maffesoli’nin dile getirdiği (1996: 95) yükselen affinal 

gruplaşmaya dönüş ile yükselen yerelliğe toplum içerisinden bir yönelim 

gözlemlenirken diğer tarafından birleştirici etkileri savunan bakış açıları sürekliliğini 

devam ettirmektedir. Bu iki eğilim birbirlerinin karşıtlığı gibi görünürken ortak 

noktaları her iki eğilimde karşılık bulup paylaşılmıştır, ki bu Maffesoli’nin ileri 

sürdüğü (1996: 156) sesin başlıbaşına yaşam kaynağı olması durumudur. 

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği yaşam kaynağı sesi katmanlarına ayırıp aslında 

bir olarak hissedilenin diğer birçoğunun biraraya gelişinden oluştuğunu göstererek 

sese farklı bakış açısı getirmektedir. Bu şarkı söyleme tekniği temsiliyetini 

sürdürmeye devam ettiği kültürün seyahat ederek kendine yeni alanlar açan müzikal 

bir elementidir. Sürecin göç durumunda olanı tarihsel Avant-garde ilan edişinden 

yola çıkarak doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin bugün Avrupa Avant-garde 

sahnesindeki varlığını açıklamak isabetli görünebilir (Clifford, 1996). Geleneksel 

uygulamaları ile seyahat eden müzikal bir ifade aracı olan doğuşkanlarla şarkı 

söyleme tekniği, yapısı ve uygulama prensipleri yardımıyla kültürün aidiyet talebinin 

uzağında bağımsız duruşunu koruyabilmektedir. Bu etkili duruşuyla doğuşkanlarla 

şarkı söyleme tekniği pratikleri müziğin kaybettiği düşünülen büyüsünü geri 

kazandırmak özlemi içinde olan sağlam müzikal altyapıya sahip yaratıcı karizmatik 

bireyler olan müzisyenlerin dikkatini gittikçe daha fazla cezbeder hale gelmekte olup 

Avrupalı çağdaş müzisyen ve estetik anlayışı ile iyi bir işbirliği yakalamış 
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görünmektedir. Kökeninde Protestan etiği prensipleri ve sofistike Alman düşünsel 

mirasının yarattığı derinlemesine bakış alışkanlığının yattığını düşünülen bu estetik 

işbirliğinden ortaya çıkan müzik üretimleri sound arayışları ile oldukça etkileyici 

sonuçlar ortaya çıkarmaktadırlar. Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği üzerine 

oluşturulan müzik çalışmalarında hem geleneksel hem de yeniyi denemekten 

çekinmeyen eğilimlerin ortak noktası sound arayışlarındaki titizlik olmaktadır.  

4.2. Melodilerdeki Büyü 

Anna-Maria Hefele Salzburg Mozartium Üniversitesi’nde şan ve dans pedagojisi 

eğitimi görmüş şaşırtıcı derecede yetenekli bir müzisyendir ve diğer doğuşkanlarla 

şarkı söyleme tekniği uygulayıcıları gibi doğanın içinde yaşamını sürdürmeyi tercih 

etmektedir (bkz. Şekil 4.2.1). The European Resonance Ensemble, The Lady & Cat, 

Orchester der Kulturen, Frauen-Zirkusshow Projekt, Jugendkammerchor, 

Obertonchor München, Kammerchor I Vocalisti, Europalischen Obertonchor gibi 

projelerde ve Wolfang Saus, Matthias Privler, Joachim Lustig gibi önemli 

müzisyenlerle ortak performanslarda yer alan çok aktif ve verimli bir müzikal hayata 

sahiptir.  

 

Şekil 4.2.1: Anna-Maria Hefele Bavyera eyaletinde yer alan Deisenhofen’daki evinde (Araştırma 

arşivi). 
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Anna-Maria Hefele klasik müzik altyapısını doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği ile 

ilişkilendirme tercihindeki müzisyenlerin önde gelen işimlerindendir. Hefele’nin 

performansları sırasında, diğer performanslardan farklı olarak dikkati çeken ilk detay 

doğuşkanların olağanüstü net duyurulması konusundaki ustalığı ve stilindeki 

yumuşaklık ve melodiler konusundaki zenginliktir. Hefele oldukça zengin bir kalıp 

skalasına sahiptir, yalnız doğuşkanlar ve temel ses arasında değil, normal vokal 

teknikleri ile doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği arasındaki pürüsüz geçişleri ile 

oldukça şaşırtıcı performanslara imza atmaktadır.   

 

Şekil 4.2.2: Anna-Maria Hefele, Sehnsucht nach dem Frühling, MRI (URL 9). 

Hefele, Freiburg Üniversitesi’ndeki görüntüleme çalışmalarına Wolfgang Saus ile 

birlikte katılmıştır (bkz. Şekil 4.2.2). Performans için seçtiği, Mozart’ın Sehnsucht 

nach dem Frühling’i (bkz. Şekil 4.2.3’ten Şekil 4.2.8’e), (CD Parça 8), (URL 10), 

internet ortamında bir fenomene dönüşen çok sesli doğuşkanlı şarkı söyleme dersleri 

(URL 12) gibi, konuyla ilgili en çok izlenen çalışmaların başında yer almaktadır39.    

 

 

 

                                                 

39 Analiz çalışması için gerekli doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği partisyonu yazımı, Anna-Maria 

Hefele‘nin paylaştığı arp partisyonun üzerine, parçada gerçekleştirdiği doğuşkanlarla şarkı söyleme 

performansının transkript edilerek üst iki porteye eklenmesi yoluyla oluşturulmuştur. 
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Sehnsucht nach dem Frühling  

 

Komm Lieber Mai und mache                                           W. A. Mozart 

 

Şekil 4.2.3: Sehnsucht nach dem Frühling 1, (Anna-Maria Hefele kişisel arşivi ve transkripsyon). 

Aynı zamanda arp çalan bir müzisyen olan Anna-Maria Hefele Sehnsucht nach dem 

Frühling performansında enstrümanı ile de yer almaktadır. Performans notaya 

alındığında en alt iki porte arp, üst iki porteden alttaki temel ses, üstteki doğuşkanlar 

olmak üzere yazılmıştır.  

 

Şekil 4.2.4: Sehnsucht nach dem Frühling 2, (Anna-Maria Hefele kişisel arşivi ve transkripsyon). 

Hefele performans esnasında ilk dört ölçüde kullandığı patern seslendirdiği sırada 

temel sesi sabit tutmuş, patern değiştirirken ise temel sesi ve dolayısıyla oluşacak 

akoru değiştirmek prensibi ile ilerlemiştir. 
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Şekil 4.2.5: Sehnsucht nach dem Frühling 3, (Anna-Maria Hefele kişisel arşivi ve transkripsyon). 

Kolaylıkla uyguladığı temel ses sabit-doğuşkanlar hareketli seslendirmeden tam 

tersine geçişlerinde, nota yazımı grafiğinden de rahatlıkla takip edileceği gibi klasik 

batı müziği kökenlerini açıkça gösterir bir stile sahiptir. 

 

Şekil 4.2.6: Sehnsucht nach dem Frühling 4, (Anna-Maria Hefele kişisel arşivi ve transkripsyon). 

Temel sesi ve doğuşkanları paralel ve ters hareket ettirdiği noktaları birbirinin 

ardısıra uygulamayı tercih etmiştir.  
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Şekil 4.2.7: Sehnsucht nach dem Frühling 5, (Anna-Maria Hefele kişisel arşivi ve transkripsyon). 

 

Şekil 4.2.8: Sehnsucht nach dem Frühling 6, (Anna-Maria Hefele kişisel arşivi ve transkripsyon). 

Hefele doğuşkanlı şarkı söylemeye tekniğinin vokal pedagojisi uygulamalarına 

devrim nitelikli yeni bir soluk getireceğini ve bu konuda çalışmalar yapılması 

suretiyle harekete geçilmesinin önemini vurgulamıştır. Sadece tarifler ile dolu 

ifadelerle geçen vokal eğitimi sürecinin son derece daha spesifik ifadeler içeren, bir 

nevi yeni bir bilimsel dile kavuşmasının bu yolla mümkün olabileceğinin, ve bunun 

için, en azından başlangıç için insan potansiyelinin mevcutluğunun altını çizmiştir.   

4.3. Yeni Nesil Avant-Garde 

Metodolojik bireycilik, toplumsal olguların nasıl oluştuğunu açıklamak ve bunu 

bireye indirgemeyi amaçlamaktadır. Toplumsal olayların bireysel eylemlerden ortaya 

çıkan hareketlerle ivmelendiği fikrini desteklemek amaçlı bu yaklaşımda, toplum, 

işlevin yapısı kavramını eleştirmek için bireysel davranışı belirleyici olarak alır ve 
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indirgemelerle yol alma yöntemi ile bireye ulaşmaya çalışır. Metodolojik bireycilik, 

savaşlar ve durgunluklar gibi makro toplumsal olayların, ve ekonomik, siyasi, 

kültürel sistemler gibi koşulların bireysel inançlar ve eylemlerle açıklanması 

gerektiği önermesiyle birlikte gelir (Elster 1985: 5). Metodolojik bireyciler ve tam 

karşılarında yer alan anti-indirgemeciler, her iki bakış açısı da sosyal bilimlerde 

bireylere dayanarak yapılan açıklamaların gücünü kabul etmektedirler (Wright, 

Levine ve Sober, 1992: 117). Metodolojik bireyciliğin Marksist savunucularından 

olan Jon Elster, Marksist geleneğe dayalı olarak sürekli bir tehdit olarak beklediğini 

düşündüğü radikal bütünlük kavramını vurgulamış, makro teori için mikro esaslı 

analizin yapılmasının öneminden bahsetmekmiştir (Wright, Levine ve Sober, 1992: 

126).   

Kurumsal desteğe sahip olmaksızın, tamamen bireysel çabalarla gerçekleşen 

performanslar, atölyeler ve düzenli koro çalışmaları ile yayıldığı gözlemlenen 

doğuşkanlarla şarkı söyleme pratikleri, düzenli organize olma halleri şartlarında 

olmayıp spontan biraraya gelişler olarak görünme eğiliminde gözlemlenmişleridir. 

Bu türden alışılagelmedik biraya gelişlerin bir çeşit organize olunmuş görüntüsünün 

altında bu müzisyenlerin bilinçli bir çaba olmasa da akılcı seçimlerindeki ortak 

noktalar dolayısıyla bir topluluk oluşturuyor olmalarının yattığı düşünülmüştür. 

Alternatif olana duyulan ortak ilgileri sayesinde hareketlenen kültür yaşamının 

önemli bir parçası olan doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin birleştirici özelliği 

daha uzun zamanlar etkili olacağının işareti olarak kabul edilmektedir. Bu 

dinamiklerle ortaya çıkan sonuçların, güç odakları tarafından dayatılan yukarıdan 

küreselleşmenin tam tersini ifade eden tabandan küreselleşmeye iyi bir örnek teşkil 

ettiğini düşünmek yanlış olmaz. Üstelik bu gönüllü biraraya gelişlerin aktivistleri 

olan birbirinden yetenekli ve yaratıcı -karizmatik- müzisyen bireyler herhangi bir –

karizmatik- otoriteye (Weber) ihtiyaç duyulmadan verimli bir topluluğun 

oluşturulabileceği konusuna ilham verecek bir model teşkil ediyor olabilirler.  

Gareth Lubbe Güney Afrika Cumhuriyeti doğumlu, viola virtüözü ve doğuşkanlarla 

şarkı söyleme tekniği ustası bir müzisyen, aynı zamanda Gewandhaus Orchestra of 

Leipzig’da solist viyola sanatçısı ve Essen Folkwang Üniversitesi’nde viyola 

profesörüdür (bkz. Şekil 4.3.1).    
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Şekil 4.3.1: Gareth Lubbe, (URL 13). 

Son derece aktif bir müzisyen ve akademisyen olan Lubbe, Mahler Chamber 

Orkestra, Gelberklang gibi projeler, Hayden Chisholm, Rebecca Horn gibi isimlerle 

çalışmalarda yer almaktadır. Oldukça çeşitlilik içeren stili ile birçok bestecinin tercih 

ettiği bir müzisyen olması dikkat çekicidir. Sören Nils Eichberg, Bernd Franke gibi 

çağdaş bestecilerin eserlerinin seslendirilmesinde başarılı performansları ile Avrupa 

çağdaş müzik sahnesinin en ilgi çekici müzisyenlerinden biridir. 
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Şekil 4.3.2: Gareth Lubbe ve The Quartet of Peace, konser esnasında, Thomaskirche, Leipzig, 

Almanya40, (URL13). 

The Quartet of Peace ile Leipzig Thomaskirsche’de seslendirdikleri (bkz. Şekil 4.3.2) 

Katalan viyolonsel müzisyeni ve besteci, aktivist kimliğiyle de bilinen Pau (Pablo) 

Casals’ın El Cant dels Ocells (bkz. Şekil 4.3.3 ve Şekil 4.3.4), (CD, Parça 10) 

yorumları ile bu çalışmada müzikal örnek olarak yer almışlardır. 

 

  

                                                 

40 Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği uygulamalarının oldukça belirgin mekân seçimleri dikkat 

çekici olmuş ve ayrı bir çalışma olarak üzerinde düşünülmeye değer görülerek önerilmiştir. Bu 

nedenle konser mekânlarının fotoğraflarının paylaşılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.   
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El Cant dels Ocells (Song of the Birds) 

Pau Casals 

 

Şekil 4.3.3: El Cant dels Ocells 1 (Tetra Music Corporation, 1972). 

Hefele ve Lubbe’nin yer aldığı bu iki eserin örnek olarak seçilmelerinin en temel 

sebebi, bu tür performanslar için seçilen çalışmalarda veya yazılan yeni müziklerde 

temel vurgu olan doğa kavramını en iyi hissettiren çalışmalardan olmalarıdır. 
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Şekil 4.3.4: El Cant dels Ocells 2 (Tetra Music Corporation, 1972). 

Gareth Lubbe genellikle oldukça yüksek tempolu ve geniş aralıkta gezinen zorlu 

kalıpları kolayca seslendiren ve tercihini genellikle bu kalıplardan yana kullanan bir 

müzisyendir. Doğuşkanlarla müzik yapma konusunda bahsedilen, temel sesi 

doğuşkanlarla bir küre şeklinde sarmalamak hissini en çok uyandıran müzisyenlerin 

başında gelmektedir. Temel tekniklerin yanında, özellikle ağız bölgesinin ön 

kısmındaki form denemeleri ile yakalamayı başardığı rezonans frekansları şaşırtıcı 

netliktedir. Lubbe’ye göre doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği ile olan ilişkimiz 

çağımızın hızlı yaşamsal süreçlerinde yavaşlayıp durmayı hatırlatan ve dinlemeyi 
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öneren yapısı üzerinden şekillenmektedir41. Dinleme konusundaki yetkinliğinin bir 

müzik aktivisti olarak kasıtlı olmayan organizasyon yeteneğine katkı sağladığı 

düşünülmektedir. Gareth Lubbe doğuşkanları söyleme tekniğinden Güney Afrika 

kültüründe bir ses tekniği olan xosa’ya kadar genişleyen yetenek alanını müzik 

çalışmalarının sivil bir adanmışı olarak kullanmaktadır. Güney Afrikalı aktivist ve 

düşünür Denise Goldberg, Lubbe’nin bu yönüne tanık olduğu bir performans 

üzerinden yorumlarla değinmiştir (URL 14). Goldberg, başka kültürleri, kendinden 

farklı olanı hissetmeyi bu derece başaran müzisyenlerin performansları karşısında ne 

kadar etkilendiğini anlatmak için müziğin sosyal birleştiriciliğinden yola çıkmış ve 

çeşitli ideolojik yaklaşımlarla desteklenebilecek birleşticilik etkisinin ortaya çıkardığı 

verimli, aynı zamanda etkileyici sonuçları vurgulamıştır.    

4.4. ''Melez Sound''lar ve ''Çoğulcu Yaklaşım''lar   

Althusser’in ideolojik aparatlar ile ilgili tezinin gücü, her şeyden önce toplumun sınıf 

ilişkileri tarafından nüfuz edilmiş ya da doyurulmuş olduğu yorumundan yola çıkar 

ve şu ya da bu şekilde uygulanan bir sınıf iktidarına tabidir. Bu güç, bunu sadece 

kurumların özel alana karşı bir kamusal alanı ve/veya özel kişiler arasında 

karşılaşmaların meydana geldiği bir yer oluşturacak bir şemaya göre, yani yalnızca 

devlet kurumları aracılığıyla uygulamaz. Althusser, bu uygulamanın, kiliseler, 

partiler, sendikalar, aile, özel okullar, kültürel dernekler ve benzeri gibi özel 

kurumlar tarafından da tamamen uygulandığını belirterek, dönemi için büyük bir 

farkındalık yaratmaya katkıda bulunur. Büyük toplumsal kurumların sınıfsal 

egemenlik ilişkilerinin bir parçası, bir nevi parseli olması gerçeğinin unutulmamasını 

da vurgular (1971: 125). Daha önce Appadurai’ın vurguladığı STK olgusu 

konusunda bahsedildiği gibi, kurumların, devlet mekanizmasının çatısı altındaki 

                                                 

41
 ''The most important thing about overtone singing is listening.. Today, we need to slow down. We 

are/we move too fast about/in everything. We need to slow down. To be able to hear deeper, you need 

to listen deeper. To be able to listen deeper, you need to slow down your mind first. That is the reason 

overtone singing helps us to get slower.'' Gareth Lubbe, 2018 

(Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği konusundaki en önemli şey dinlemek.. Bugün -artık- yavaşlamamız 

gerekiyor. Herşey konusunda çok hızlıyız, herşeyi çok hızlı yapıyoruz. Yavaşlamak zorundayız. Daha iyi 

duyabilmek için daha iyi dinlemek zorundasın. Daha iyi dinleyebilmek için öncelikle yavaşlanmaya başlanmalı. 

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği yavaşlamamız konusunda bu yolla yardımcı olacaktır.) 
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yapılarda çözüm olasılığı bulamayan sorunların belirli tıkanıklık noktalarında sivil 

müdahalecilerin çıkagelmesi hiçbir zaman sürpriz olmamıştır ve içinde 

bulunduğumuz çağda form değiştiren mücadelelerle karşımıza çıkmaya devam 

etmektedirler. Gramsci’nin Cezaevi Yazıları'nda (1929-1935) vurguladığı gibi, 

siyasal topluluğa karşı sivil toplum önerilmelidir. Bu sivil yapının temeli için önemli 

olan bireye dönüldüğünde, günümüz bireyi, bugünün imkanlarıyla hegemonik 

yapıların boyunduruğu ile ilgili sınırlarında söz sahibi olacağını düşünmektedir. Bu 

noktada, taban hareketleri olarak ortaya çıkan ama aslında her bir bireyin seçimi ile 

yönlenen hareketi yaratan ortama atılacak bir bakışın katkısı olacağı düşünülebilir.  

 ''Doğuşkanlarla şarkı söylemek algı ile ilgilidir. Sesin bir başka 

boyutudur. O çevrede (tiyatro) müzik yapmak benim için çok doğal bir 

histi. Kendimi tamamen ait olduğum yerde hissetmiştim çünkü 

sahnede icra edilen sadece müzik değildi, algı ile birlikte icraydı. 

Obje tiyatrosunda mesele ne hissettiğini ne gördüğünü icra etmekti.''42  

Mark van Tongeren, 2018 

Müzik performanslarında yer almaya başladığı ilk yıllarda dahil olma şansı bulduğu, 

çeşitli objelerin kullanılması ile inşa edilen yapılar içerisinde tiyatro ve müzik icrasi 

yapılan performans günlerini yukarıdaki sözlerle hatırlayan müzik araştırmacısı, 

müzisyen ve doğuşkanlarla şarkı söyleme ustası Mark van Tongeren genç yaşlarında 

kendi başına çalışırken farkettiği ünlü (sesli) harflerin doğuşkanları duyurma 

yetisinden bu yana bu teknik üzerinde çalışmaya ve yaşamaya devam ettiğini 

vurgulamıştır. Tekniği daha çok öncellerinde gözlemlenen temel tekniklere sadık bir 

yapıda ilerlemeyi tercih eden Tongeren değişik kültürlerin sesleri ve gelenekel 

müziklerine ilgisi ile öne çıkmaktadır. Müziğin farklı elementlerle kaynaşarak karma 

soundların ortaya çıkışını destekleyen Tongeren Türk ney müzisyeni ve vokalist 

Sinan Arat ile birlikte Amsterdam Oosterkerk’te gerçekleştirdikleri (bkz. Şekil 4.4.1, 

                                                 

42
 ''Overtone singing is about perception. It is another dimension of the sound. We were exploring 

another dimensions of the space and sound. It felt very natural for me to do music in that environment. 

I felt very much at home there because it was not only music that performing on the stage, it was 

playing with our perception. In this object theatre, the point was playing with how you feel, how you 

see.'' Mark van Tongeren, 2018 
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Şekil 4.4.2) doğaçlama ağırlıklı performans (CD, Parça 11) analiz edilmek açısından 

ideal bir çalışma olarak kendini göstermiştir.   

 

Şekil 4.4.1: Mark van Tongeren ve Sinan Arat, Oosterkerk Konser Afişi (Araştırma arşivi). 
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Şekil 4.4.2: Mark van Tongeren ve Sinan Arat, konser sonrasında, Amsterdam, Hollanda (Araştırma 

arşivi). 

Tongeren’in keskin doğuşkanları ve Arat’ın ney ve vokal cümleleri, makam teorisine 

ve batı müziği teorisine hakim müzisyenlerle, hatta konuşulduğu üzere performansı 

gerçekleştiren müzisyenlerin kendileriyle biraraya gelinip analiz edilmeye değer bir 

çalışmadır.  

Sound konusundaki arayışlar mesesinde koro konusuna gelindiğinde, Almanya gibi 

klasik batı müziği temelli kültürlerde koro çalışmalarının toplum yaşamında önemli 
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yer tuttuğu gerçeği yadsınamaycaksa da, 1960'ların sonlarına kadar gerek ABD gerek 

Avrupa'da Avant-garde müzik anlayışının koro çalışmalarının uzağında yer aldığı, 

koro çalışmalarının bu müzikal anlayıştan uzak tutulduğunu söylemek mümkündür. 

Yüksek derecede yetenekli müzisyenler ile yapılmış hatırı sayılır sayıda ve uzunlukta 

provalar sonrasında gerçekleştirilmiş koro kayıtları ve nota yayınlarına seyrek olarak 

bu dönemde rastlanmaya başlanmıştır. 1970'lerin başlarından itibaren yapılan 

çalışmalar yapımcılar ve yayıncıların ilgisi çekmeyi başarmış, avant-garde fikirler ve 

tekniklere yer veren çalışmalar görülmeye başlanmıştır (McElheran, 1973: 19).   

Kammerchor  I Vocalisti Lübeck merkezli, Joachim Lustig yönetiminde bir korodur. 

Bir süredir Anna-Maria Hefele ile çalışan koro, profesyonel olmayan müzisyenlerden 

oluşan, ayda bir gün biraraya gelen bir oluşum iken gittikçe artan ilgi nedeniyle daha 

aktif performans süreçlerinde yer almaya başlamışlardır. Yoğun yaz dönemi 

performanslarından Stuttgart Stiftskirche konserleri ile bu çalışmaya katkıda 

bulunmuşlardır (bkz. Şekil 4.4.3, Şekil 4.4.4, Şekil 4.4.5), (CD, Parça 12). 
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Şekil 4.4.3: Anna-Maria Hefele ve Kammerchores ''I Vocalisti'', Stuttgart konser sonrasında 

(Araştırma arşivi). 
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Şekil 4.4.4: Anna-Maria Hefele ve Kammerchores  ''I Vocalisti'', Stiftskirche Konser Afişi, Stuttgart, 

(Araştırma arşivi). 
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Şekil 4.4.5: Anna-Maria Hefele ve Kammerchores  ''I Vocalisti'', Stiftskirche Konser Programı, 

Stuttgart, (Araştırma arşivi). 

Joachim Lustig, koronun performanslarına artan ilginin sadece dinleyici değil 

besteciler tarafından da geldiğini vurgulayarak, Almanya’da bestecilerin de 

doğuşkanlı şarkı söyleme performanslarına büyük ilgileri olduğu söylemiş, daha çok 

performansın ve teknik uygulayıcısı müzisyen sayısının yeni müzik yazımlarını 

cesaretlendireceğinin altını çizmiştir (Lustig, 2018).  

Besteci Hans Schanderl’in koro ve doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği performansı 

için yazdığı eser yaklaşık 10 dakika 50 saniyelik bir kompozisyondur. Solist 

doğuşkanlarla şarkı söyleme müzisyeni Hefele eserin son dört dakikasına kadar 

vokal performansı ile yer almamaktadır. Eserin yaklaşık son dört dakikasına tekabül 

eden 58. ölçüsünde dahil olan doğuşkanlı şarkı söyleme tekniği performansı ile koro 
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bulunuğu yerden mekanın belirli köşelerine doğru yavaşça dağılmaya başlar (bkz. 

Şekil 4.4.6’dan 4.4.10’a). 

Cantate Domino / Psalm 98 

 Kompositionsauftrag des Kammerchores "I Vokalisti"  Leitung: Hans-Joachim Lustig 

Hans Schanderl 2016 

 

Şekil 4.4.6: Cantate Domino 1 (Helbling, 2016). 
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Şekil 4.4.7: Cantate Domino 2 (Helbling, 2016). 

 

Şekil 4.4.8: Cantate Domino 3 (Helbling, 2016). 
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Şekil 4.4.9: Cantate Domino 4 (Helbling, 2016). 

Doğaçlama performansa başlayan solo vokal yaklaşık sekiz ölçü devam edecek olan 

mekana dağılınarak, yavaşça yürüyerek, bir nevi ritüeli gerçekleştiriyor şekilde 

devam edecek performans boyunca, Bb, C, D, E, F, G, A Bb dizisi üzerinde temel 

ses La (A), doğuşkan numaraları 5, b7, 8, 9 ve 10, veya temel ses Re (D), doğuşkan 

numaraları 5, b7, 8, 9, veya Do (C) temel ses üzerine doğuşkan numaraları 5, b7, 8, 

9, 10 çeşitli kalıplar, kalıplar arası ve temele ses ile doğuşkanlar arası değişim 

hareketleri kullanarak seslendirir. 

 

Şekil 4.2.10: Cantate Domino 5 (Helbling, 2016). 
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64üncü ölçüye gelindiğinde koro tek seste kalarak az ses değiştirmek ve değişik 

rezonans frekansları seslendirmek yoluyla soliste eşlik eder. Solo vokal son 

ölçülerden azalarak (decrescendo) devam eden finale kadar C, D, E, F, G ve A temel 

tonalitelerinde uygun olanları, D tonalitesinde 10., E ve F tonalitelerinde 5., b7., 8., 

9. ve 10, G tonalitesinde 10., A tonalitesinde 5., b7, 8., ve #11. doğuşkanlar olmamak 

üzere kalıplar seslendirmeye devam eder. Mekanın içinde oluşan çeşitli rezonans 

alanları ile oldukça etkileyici bir ses dünyası oluşumuna şahit olunan bir performans 

olduğunu söylemek gerekli olacaktır. Yalnız I Vocalisti ve Anna-Maria Hefele değil, 

neredeyse tüm performans ve work-shopların performans mekânları olarak kiliseleri 

tercih etmeleri tesadüf değil, akustik özellikleri dolayısıyla bilinçli bir seçimdir. 

İçerideki akustik doğuşkanların saklandıkları köşelerden katman katman ayrılan 

örtüler gibi belirerek mekânın içerisine dağılıp kubbeye doğru yükselmelerinin 

verdiği hissin dinleyicilerde benzersiz sihirli bir deneyim etkisi farketmemenin 

imkansız olduğu kadar açıktır. Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin nihai amacı 

için bir nevi araç olarak kullandığı birleştirici özelliği izlediği yolda destekleyici 

olmaya devam edecek görünmektedir. 
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5. SONUÇLAR 

Stanley Diamond antropolojiden kriz durumundaki insanoğlunun kriz durumundaki 

insanoğlu tarafından araştırılıp çalışılması olarak bahsetmiştir. Diamond’a göre 

antropologlar bir nevi çifte ajanlardırlar. Bir yandan bir disiplin olan antropoloji 

diğer yandan insani olasılıkları incelemekle meşguldür (Diamond 1974: 84). Kenneth 

Gourley ise bu bakış açısını etnomüzikoloji ve sorunları alanına taşımış, 

etnomüzikolojiden, kriz durumundaki insanların kriz durumundaki insanlar 

tarafından araştırılıp çalışılması olarak bahsetmiştir. Etnomüzikolojinin sorunlarına 

çözüm üretebilmenin ancak insancıllaştırılması (humanizing) yoluyla mümkün 

olabileceğini vurgulamış ve buna yardımcı olabileceğini düşündüğü bir yöntem 

önerisinde bulunmuştur (Gourley, 1982: 411-419).  

İçinde bulunduğumuz dönemde, bu geçmiş tartışmaların etkisini kaybettiklerini 

söylemenin mümkün olmaması bir yana, daha da büyüdüklerini söylemek 

mümkündür. Bu bağlamda, etnomüzikolojinin farklılıklara odaklanma eğiliminin 

birleştirici bir bakış açısına yönlendirilmesi, etnomüzikolojinin içinde bulunduğu 

krizleri aşma yolunda dikkate değer bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Ancak bu 

noktada Gourley’in önerisinden bir adım daha ileriye doğru yol alınarak, 

insancılaştırılma sınırları içinde düşünmenin dahi yeterli olmayacağı tartışılabilir. 

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin gerek teknik gerek zihinsel talepleri insanı, 

uzaklaştığını hissedip hasret içinde olduğu doğasına yaklaştırma yolunda faydalı 

olabilir. 

Malinowski (1960) ile alana adım atıp, Merriam (1964) ile modellere kavuşan 

yaklaşımların bugünlere uzantıları, öncellerinin zamanları için çığır açıcı 

atılımlarının bugünlere iz düşümlerini arıyor görünmektedirler. Merriam’ın müziğin 

sosyal işlevler üzerine yapılanması bakış açısı ile oluşturduğu modeli şüphesiz ki 

düzeni, uyumu, bütünleşmeyi ve birliği vurgulamıştır. Çağdaş kültürler içerisinde bu 

fonksiyonların örneklerini, anaokullardan futbol tezahüratlarına, milli marşlara kadar 

birçok örnekte görmek mümkündür. Bununla birlikte, bunları gözlemlememe 

pratiğinin, bir topluluk belirtmesinden çok, toplumun sınıf şemasında bir değişiklik 
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önermenin ilerisinde bir öneri getiremeyeceği görülecektir. Çeşitli yaş grupları ve 

etnisiteleri, yaşam tarzını birleştirerek bir şekilde biraraya getirişiyle, bir nevi dahili 

kabul edilecek bir gruplama ile ilgilidir. Örneğin, sözleşmeleri sınırlandırılmış müzik 

üretimlerinin hegamonik normlarla sorgulanmasının bu normların istikrarını 

güçlendireceği söylenecektir. Ya da bu tür sorgulamaların yeni normlara yol açacağı 

ve bunun toplumun entegrasyonuna bir katkısı olmayacağından bahsedilecektir. 

Nitekim yeni modellerin aranması için gereklilik olmadığı gibi görüşler dile 

getirilmektedir (Yöre, 2012). Buna karşın günümüz insanı yaşadığı yabancılaşma 

sonucu arayışını sürdürmeye devam etmektedir ve bu belli anlamlarda farklılıklar 

içermektedir. Protesto ifadeleri dahi modernizm sonrası dönemlerdeki protesto 

ifadelerinden farklılık göstermektedirler. Merriam modeli örneğinden devam 

edildiğinde soru, Merriam’ın modelinde görünürde yer almayan, muhtemel bir ara 

yüz kabul edilecek ve bu tip bir meydan okumada rol oynayacağı kesin olarak saklı 

durduğu yerde bekliyor olan müziğin bir şeması olup olmadığıdır. 

Bir durumu protesto etmek, bir ölçü ile muhalefet ifade etmek demektir, fakat aynı 

zamanda doğrudan karşı çıkmaktan daha az şey ima eder. Bir şarkı söylemek kendi 

başına bir darbe indirmek değildir. Bu bağlamda sosyal protesto, mutlaka ilgili 

iktidar ilişkilerinin gerçeğini kabul eden bir hegamonik gruplaşmaya muhalefet 

anlamına gelmektedir. Bir protesto sözcüğü bir doğrudan ifadedir. Soru cevap 

dokusunu, ritmik düzenliliği ve bu tür bir muhalefetin özellikle etkili ifadesi olan 

patlamalarını anlamak asgari eleştiri gerektirir. Kullanılan kelimelerin analizi, 

sonuçlarını doğru bir şekilde anlaşılması için performans dikkate alınmalıdır. Bazı 

durumlarda, bu analizin müzikal olması dahi gerekmez, fakat en azından sonik, yani 

sessel olmalıdır. Hatta bu ifadeyi daha ileriye götürerek, belki kelime içermemesi, 

sadece ses içermesi gerektiği dahi söylenebilir. Ses rezonans alanları frekanslarıdır. 

Dil ise semboller bütünüdür. Dolayısıyla dilin insan deneyiminin, insanın 

yabancılaşmasının kendisi olduğu söylemek mümkün olabilir mi? Rousseau’nun 

Toplum Sözleşmesi kavramında doğasından uzaklaştığı için artık kendini sevmeyi 

unutup benliğini sevmeye devam ederek yabancılaşan insanın içinde yaşadığı bu 

sözleşmeyi bozup bir yenisini yapabilme olasılığı ne kadar gerçekçi ve dil ile ne 

kadar ilintili olabilir? 

Henri Bergson'un (1997) bellek ve duyu algılayışıyla bağlantılı olarak ileri sürdüğü 

kuramı ele alındığında, beyin, sinir sistemi ve duyu organlarının işlevi, o an için 
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hakim olan gereklilikler listesi çerçevesinde büyük oranda yararsız ve ilgisiz görünen 

bilgi kütlesinin gereksiz büyüklükte yer kaplamasından bizi korumaktadır. Bunu 

yaparken doğal olarak anımsayacağımız veya algılayacağımız özelliklerin çoğunu 

dışarıda bırakarak, uygulamada yararlı olabilecek gibi görünenlere özel bir seçimden 

sonra çok az da olsa bir yer açarak yapmaktadır. İnsan beyni kulak tarafından 

depolanmış kalıplara göre seçip algılanan ses yapılarını ilişkilendirmek prensibi ile 

çalışır ve bunu yaparken izlediği yol benzerliklerdense farklılıkları takip etmektir. Bu 

durumun sebebi beynin daha geniş anlamlı yapıları üretme süreci için gerekli olan 

enerjisini koruma nedeniyle gittiği bir ekonomi halini ifade etmektedir.  Söz konusu 

olan, bir sesten diğerini ayırma, ses içerikleri arasında hızlı ve sistematik tercihler 

yapmak, ünlü ve ünsüz harfleri, insan ve enstrüman sesleri tınılarını, melodi, armoni, 

ritm gibi ortak kültüre ait özellikleri ayırmak ile meşgul olunan akıcı bir süreçtir. Bu 

yoğunluk halinin bedeli ise anlık veya yaşamsal öneme sahip olmayan seslere karşı 

hassasiyetimizi yitirmemiz olmaktadır. Öncelikli meşguliyetler ile varolan ses 

deposunun ilk ve öncelikli katmanlarını oluşturan insan beyni, bu katmanların yeterli 

gelişiminden emin olduktan sonra alışılmışın dışında ses anlayışlarına yer açma 

prensibi ile çalışmaktadır. Üstelik dil adını verdiği sembol sistemleri ve dolaylı 

felsefeler yaratmış, bunları sürekli geliştirmiştir. Bu bakış açısıyla, her bireyin doğar 

doğmaz kendini içinde bulunduğu dil geleneğinin hem yararlanıcısı hem de kurbanı 

olduğunu söylemek mümkündür (Crystal 1997). 

Alışılagelmedik durumların çözümünün alışılageldik yollarla olmayacağını söylemek 

yanlış bir ifade olmaz. Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği yaşanan yabancılaşmaya 

ve varlık sebebi tam olarak anlaşılmayan hasret duygusuna alternatif bakış açıları 

geliştirmek içim yardımcı olmaya adaydır. Yoğun bir dinleme yetisine sahip olmayı 

gerektirmesi ile tekniğin ilk uygulanmaya başlandığı dönemde henüz doğuşkanları 

duymak mümkün olmamaktadır. Duymaya başlama süreci dinleme üzerinde 

çalışmayı gerektirir. İnsanın vücudunun rezonans bölgelerinden oluşan bir enstrüman 

olarak kullanılması konusunda bilincini geliştirir. Bu yolla insanın vücudu ile 

iletişimini alışılageldik olmayan yöntemlerle geliştirir. Alışılagelmedik yöntemlere 

ihtiyaç duyulabilecek başka alanlarda da ilham kaynağı olabilir. Son derece teknik 

yapısıyla yeni soundlara yol açma yetisine sahiptir. Geleneksel uygulamalarda 

ağırlıklı olarak gözlemlenen melodi kalıplarının ötesinde, rezonans alanlarının 

ürettiği frekanslar ile düşünüldüğünde yepyeni müzik yaratımı fikirlerine zemin 
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hazırlayabilir. Esnekliği ile elverişli bir enstrüman olan insan vücudunun bilinen 

sınırlarının ötesini keşfederek kullanıyor olması nedeniyle yaratıcılığı geliştirir. Bu 

özelliği, öncelikli olarak vokal pedagojisi olmak üzere, müzik eğitimine yeni bakış 

açıları getirebilir. Bu tekniğin uygulayıcısı tüm müzisyenlerin dile getirdiği gibi, 

mevcut vokal pedagojik yaklaşımları çağın gereksinimlerini karşılamaktan uzaktır. 

Gerek geleneksel (Burgin, Moberg ve Uggla, 1976; Anhalt, 1984) gerek nispeten 

alternatif yaklaşımlar olsun (Lyonn Lieberman, 1991; Sadolin, 2000; Dias, 2003; 

Steinheuer ve Estill, 2008; Halliwell, 2014; Edgerton, 2015) günümüzün talepleri ile 

karşılaştırıldıklarında yetersiz kalmaktadırlar. Örneğin, Moberg ve Uggla'nın 

psikolojik ve ampirik yaklaşımı döneminde ilerici görünmekle birlikte, çağın eğilimi 

olan teknik araştırmalara odaklanmak yerine, sosyal yönler, duygular ve sanat gibi 

müzik eğitiminin diğer hedefleri hakkında konuşmaktadırlar. Doğuşkanlarla şarkı 

söyleme tekniğinin teknik açıklamalarından bihaber görünmektedirler. Uggla (1976) 

şarkının kendiliğinden ve bilinçsiz bir süreç olduğunu belirtken, doğuşkanlarla şarkı 

söyleme tekniği anatomik, algısal, bilişsel bir bilinçlilik halinden bahseder. 

Geleneksel yöntemler bir hissedişin düşünüldüğü anı tarif ederek şarkı söylemeyi 

öğretirken, doğuşkanlı şarkı söyleme tekniği direkt frekansı söyleyerek zaman 

kazandırır, böylece kendisini zenginleştirmek için daha özgür hale gelir. 

Kazandırdığı dinleme tecrübesi ile yalnız vokal eğitimi için değil, enstrüman ve 

kompozisyon öğrencileri için de aynı derecede faydalı olacaktır. Bunun yanında 

genel olarak tüm vokal müzisyenleri için ses fizyolojisi büyük sorular içermeye 

devam etmektedir. Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniği vokal fizyolojisi için üç 

önemli faktörden –nefes ve larinkle birlikte- biri olan ses tellerinde çok önemli 

detaylardan biri olan filtreleme konusunda kazandırdığı bilinçlilik haliyle hatırı 

sayılır bir katkıda bulunma potansiyeline sahiptir (Richter, 2018). 

Tekniğin uygulama pratiklerinin meşrulaşma sorunları vardır. Bunun en belirgin 

sebebi yaşattığı iyileşme hissidir. İleri sürülmesi mümkün birçok detaylardan 

kaynaklanabilecek iyileşme hissi, Wolfgang Saus’un dile getirdiği bir iddianın merak 

ettireceği gibi, yoğun dinleme pratiği ve teknik detayları sebebiyle beynin iki yarısı 

arasındaki iletişimi arttırıyor olmasından kaynaklanıyor olabileceği de araştırmaya 

değer bulunabilir. Bu sorunların aşılmasının yolu ise interdisipliner yaklaşımlardan 

geçer. Diğer disiplinlerle ortak çalışmalar hızlandırılabilir ve iletişim arttırılabilir. 

Doğuşkanlarla şarkısöyleme tekniği ve iyileştirici etkisi konusunda, bilişsel 
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çalışmalar açısından çeşitli disiplinlerle yürütülecek ortak çalışma örneklerinden 

(URL 15) cep telefonları için geliştirilecek uygulama örneklerine kadar (Bakolis, 

Hammoud, Smythe, Gibbons, Davidson, Tognin, Mechelli, 2018) pek çok olası öneri 

alternatiflerinin geliştirilmesi mümkün olabilir. Bu yolla, çalışma metodları veya 

farklı disiplinlere dair farklı diller gibi karşılaşılması muhtemel sorunların 

aşılmasında çözümler bulunabilir. Nitelikli sanatsal üretimleri ile öne çıkılmasının 

meşrulaşma problemlerine katkısının büyük olacağı kaçınılmaz olacaktır. Spiritüel 

alanlarda kullanımı açısından dikkatli yaklaşmakta yarar olacaktır, çünkü yanıltıcı 

olabilir. Tran Quang Hai’ın yıllar önce yoga tecrübelerinde her çakraya karşılık bir 

sound prensibi ile hareket ettiği dönemden farkettiği, kadının ve erkeğin aynı perdeyi 

söylemiyor olmaları detayı ile bu iddianın devre dışı kalmasıyla uygulanmaya devam 

etmemesinin bu konuda iyi bir örnek olduğu tartışılmazdır.  

Yoğun dinleme insanlar arasında ilişkileri sıcaklaştırır. Küreselleşme, neoliberalizm, 

savaşlar sonucu göç dalgaları nedeniyle oluşan olan kaos görüntüsünün içinde, 

doğasından uzaklaşmış (Rousseau, 1974) yalnızlaşan insan, dinleme yetisinin 

artmasıyla uzaklaşmak yerine daha derin ve sağlıklı iletişim biçimleriyle çözüme 

gitmeyi deneyebilir. Kurumlar ve devlet politikalarının yeterli kalmadığı durumların 

parlayan yıldızlarından olan bireysel hareketlerin şartlar gereği biraraya geldiklerinde 

ortaya çıkardıkları güç şaşırtıcı derecede köklü değişimlerin önünü açabilir. Bunun 

olabilmesi, sınırların ve sınırlanmaların getirdiği uyuşukluk halini aşıp diretilen 

sınırların ötesine bakılabilmesine bağlıdır. Doğuşkanların duyurulması yoluyla şarkı 

söyleme tekniğinin de sıkça yer aldığı görüldüğü doğaçlama sanatı seansları bu 

noktada sivil toplum hareketleri olarak görülmeye adaydır. İnsana belirli noktalarda 

kültür, sınıf, ırk, etnisite, cinsiyet üzerinden bakmak artık bir açmaz olarak ifade 

edilebilir. Müzik değişir ve bu değişim etrafındaki etkilerden bağımsız 

gerçekleşmemektedir. 

Avrupalı çağdaş müzisyen bireyler gelenek uygulamalarına gerekli saygı ve takdiri 

gösteriyor olmakla birlikte kendi teknik ve uygulamalarını, estetik anlayışlarını, nota 

yazımlarını geliştirmişlerdir. Geleneksel uygulamalara göre sınırları zorlamaya daha 

eğilimli görünmektedirler. Birçok kesimden ilgi görmekle birlikte ağırlıklı olarak 

klasik müzik kökenli oldukları dikkat çekmektedir. Çalışmalar daha çok çağdaş 

müzik sahnesinde çokça Avant-garde, deneysel pratiklerde kendilerini gösterseler de 

koro çalışmaları da gittikçe fazlalaşmaktadır. Ayrıca yeni kompozisyonların sayısı 
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hızla artmaktadır. Mekân seçimleri için duruma göre şekillenebileceği söylenmesi 

gerekecekse de çoğunlukla kiliselerde gerçekleşen performanslar bir tesadüf sonucu 

değildir. En belirgin sebebi doğuşkanların etkileyici duyumlarını en iyi 

sergileyebildikleri mekânların başında geliyor olmasıdır. Doğuşkanlarla şarkı 

söyleme tekniği ruhsal değil bilimsel bakış açısı ile alındığından kendinden 

beklenenden fazlasını dahi verebilir, ruhsal olarak tatmin duygusunu bugüne kadar 

alışılagelenden farklı yaşatmaya adaydır. Hayatımızda iyi değerlendirmeler almaya 

çalışırken aslında yapmamız gerekenin içinde bulunduğumuz felç halinden çıkıp tam 

tersi noktaya geçmek, yaratıcılığımızla aktif ve algılarımızla keskin olmaktır. 

Max Peter Baumann çağdaş müzisyen bireyin bilincinin, kendilerini birbirlerinin 

içinde gördükleri, müzikal stil ve fikir geçişlikleriyle dolu bir nevi müzik kimlikleri 

kolajı yarattığını ve bunun hem içsel hem de gezegen çapında olan çift yönlü bir 

farkındalık haliyle geliştiğinden bahseder (Baumann 2018: 134). Bazı bakış 

açılarının, doğal olanın karşısından duran, insan yapımı olanın, yani sanatın 

sorunların esas kaynağı olduğu eleştirisine yeni bir bakışla yaklaşılabilir. 

Doğuşkanları duyurulması ile şarkı söyleme tekniği temsilcileri olan müzisyenlerin, 

karşılaştıkları irili ufaklı problemlere ve de en önemlisi Avant-garde duruşları ve 

''yeni''yi tanıtıyor olmalarına rağmen sanatsal ifadelerine yoğun konsantrasyonlarının 

değişeceği ihtimali görünmemektedir. Sound konusuna yoğunluğunu kaybetmeyecek 

görünen enerjik yaklaşımları ile şimdiden Avrupa çağdaş müzik sahnesinin önemli 

figürleri olarak ele alınmaktadırlar. Bundan dolayı diğer alternatif müzikal 

yaklaşımlarla yakın performans ilişkileri içinde görülmüşlerdir. Yaşamın içerisinde 

kendi stillerini ve hatta mekânlarını yaratıyor oldukları yadsınamayacak olmakla 

birlikte, iletişimde oldukları diğer müzikal pratiklerle birlikte yeni bir gelenek 

yaratımı sürecinde olduklarını söylemek mümkün olacaktır.   
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EK A: SESİN OLUŞUMU, TINI ve DOĞUŞKANLAR 

Ses ve Oluşumu 

Doğuşkanlarla şarkı söyleme tekniğinin önde gelen uygulayıcılarından olan 

Wolfgang Saus'a göre ses bir ''dalga''dır (kişisel görüşme, 11.Eylül 2018, 

Dürrwangen, Bavyera-Almanya). Saus’un anlayışı ile sesin oluşumundan kısaca 

bahsetmek gerekirse; herhangi bir gövde titreşime maruz bırakıldığında çevresindeki 

hava gövdenin hareketlerinden ötürü sıkışır. Bu sıkışmadan ötürü havanın yoğunluğu 

ve üzerindeki basınç artar. Bu evreyi havanın tekrar parçalara ayrılması evresi izler. 

Bunu takiben hava parçacıkları daha yoğun biçimde bir araya gelir ve bir nevi 

zıplama olarak tarif edilebilecek bir hareketle tekrar dağılırlar. Yoğunluk etrafa bir 

basınç dalgası olarak yayılırken, hava parçacıkları sadece ileri ve geri hareket eder. 

Havadaki yoğunlaşmalar olarak tanımlanabilecek bu oluşumlar birbirini takip 

ediyorsa, daha doğru ifade edilmiş haliyle, saniyede 16 ile 16,000 kere arasında 

tanımlanan bir yayılma hızı ile hareket ediyorlarsa, biz onları ''ses'' olarak duyabiliriz. 

Boşlukta yayılmaya devam ettikleri için ise ''dalga'' olarak adlandırılırlar. Sıralı 

olmaları halinde kulağın ayırması kolay tonları olacaktır. Birbirlerini düzensiz takip 

ederlerse ise bir ses duyurmaya devam edeceklerdir. (Saus 2008: 59).  

Sesin oluşması ve yayılma prensibi temel fizik yasaları ile anlaşılabilecek 

sadeliktedir. Ses, fizik alanında ses fiziği ve akustik gibi disiplinlerin konusu olmakla 

birlikte, müzik eğitiminde de bu temel noktaları ile ele alınması önemlidir diye 

düşünülebilir. Titreşen bir cismin saniyedeki devir sayısı olan ve Hertz (Hz) ile ifade 

edilen Frekans bunların başında gelir (Karaosmanoğlu 2017: 59). Örneğin, bir gitar 

telini titreştirmek yoluyla sesin üretim prensibini kolayca anlamak  ve daha önce 

bahsedilen hareketler dizisinin nasıl oluştuğunu görmek mümkün olacaktır. Gitar 

teline bir kuvvet uygulayıp teli titreştirdiğiniz an ortada güçlü hissedilen ve uçlara 

doğru azalma gösteren titreşimi izlemek mümkün olacaktır. Tele uygulanan kuvvet 

ile aktarılan enerjinin ortadan kalkması sonrasında daha önceki denge haline dönme 

eğilimindeki tel, dönüşen enerjisi ve eylemsizlik ilkesi gibi sebeplerle bunu 

başaramaz ve hareketine devam etme eğilimi gösterir. Temel prensip, bu hareket 
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sırasında hareketin en güçlü gözlemlediği orta bölgenin hareket eğilimini ele 

almaktır, ki bu noktada orta bölgedeki hareketi bir kağıt üzerine çizen bir kalem 

hayal edildiğinde ortaya çıkacak şekil sinüs grafiği (bkz. Şekil A1, Karaosmanoğlu 

2017: 60) olarak adlandırılmıştır: 

                      

Şekil A.1: Sinüs grafiği örneği (Karaosmanoğlu 2017: 60) 

Yukarıdaki sinüs grafiği örneğinde, dikey sütundaki 0 noktası telin denge durumunu, 

+1 ve -1 noktaları ise denge durumundan en uzak olduğu noktaları göstermekte olup, 

ki bu genlik olarak ifade edilir. Aynı bölgedeki diğer mevcut durumlar ise uzanım 

olarak tanımlanırlar (bkz. Şekil A.2, Karaosmanoğlu 2017: 60). Aynı durumda 

hareketin 4 kez tekrarlandığı görülecektir, ki bunun 1 saniyelik bir zaman süresinde 

tekrarlandığı düşünüldüğünde bu hareketin frekansının 4 Hz olacağı ortaya çıkar. 

Bunun yanında, 4 Hz frekans değerine sahip olan bir titreşimin ürettiği ses 

duyulabilir değildir. Bir cismin, bu örnekte bir telin ürettiği sesin duyulabilmesi 20 

Hz veya daha büyük değerde frekans üretebilmesine bağlıdır43 (Karaosmanoğlu 

2017: 60).  

                    

Şekil A.2: Sinüs grafiğinde 4 Hz frekans örneği (Karaosmanoğlu 2017: 60) 

Ses bu prensiplerle üretilir, yalnız bu açıklamalardan ibaret değildir. Bu araştırmanın 

konusu olan ses algısının temelinde, katmanların teker teker ayrılması şeklinde 

                                                 

43
 Duyulabilir sesin frekans aralığınin minimum değeri Wolfgang Saus’un çalışmalarında 16 Hz 

olarak, M. Kemal Karaosmanoğlu’nun çalışmasında ise 20 Hz olarak belirtilmiştir.  
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düşünülecek bir bakış açısıyla, bir nevi saklı oldukları yerlerden bulunup ortaya 

çıkarılacak, ve bu yolla incelenip anlaşılabilecek prensipler yer almaktadır.  

Tını                                              

Gitar telinin titreşimi ele alınarak örneklenen en basit prensibi ile temel ses üretimi 

esnasında hem gözle takip edilebilen hem de gözle takip edilmesi mümkün olmayan 

titreşimler / hareketler gerçekleşmektedir. Bu anlamda, titreşim esnasında duyulan 

ses sadece gözümüzle takip edebildiğimiz hareketin frekansından ibaret değildir 

(Saus 2008: 59). Bu noktada sesin fizyolojik özelliklerinden bahsetmek faydalı 

olacaktır. Sesi üreten bir kaynağın bir saniyedeki titreşim sayısının, yani frekansının 

azlığı ve fazlalığı, bir başka deyişle hangi perde adıyla anılacağının belirleyicisi 

diklik (pitch) olarak ifade edilir. Frekans sayısı ne kadar fazla ise ortaya çıkan ses o 

kadar tiz, yani ince olur ki perde kavramı buna bağlı olarak belirlenir. Ses kaynağına 

uygulanan kuvvetin büyüklüğü gürlük (loudness), sesin oluşmaya devam ettiği süre 

ise genişlik (duration) özelliklerini belirler. Sese karakterini veren, sesin rengi diye 

de bahsedilecek olan özelliği ise tını (timbre) olarak adlandırılır (Karaosmanoğlu 

2007: 62, van Tongeren 2002: 6).   

Tınıdan bahsedildiğinde sesin kaynağı olan titreşen cismin tek başına düşünülüp 

değerlendirilmesi mümkün olmaz. Söz konusu örnek olan gitardan bahsedecek 

olursak, asıl ses kaynağı da olsa sadece telden bahsetmek yeterli olmayacağı gibi 

gitarın yapıldığı ağacın cinsinden kuruluk nemlilik oranına kadar birçok detay 

tınısının oluşmasında etkili olacaktır. Bununla birlikte, insan genellikle sadece bir 

tonu algılamaya müsaittir. Ve bu algılanan ses daha yakından incelendiğinde, 

algılanan perdenin ses paketi olarak adlandırabileceğimiz ses topluluğundaki en 

düşük ton olarak kök nota, bir başka deyişle bas nota dediğimiz frekansa karşılık 

geldiği anlaşılmaktadır (Sundberg 1987: 1). Bir başka deyişle, bir sesi analiz ederken 

hepsi aynı şekilde ses üreten ayrı ayrı akor serileri bulmak mümkün olacaktır. Bu 

serilerin ortak noktaları, en alt frekansta ses üreten notanın temel ton, üsttekilerin ise 

armonikler olarak adlandırılmalarıdır (Saus 2008: 59). Aşağıda görülen ve bu 

durumun daha iyi anlaşılması açısından hazırlanan grafik örneğinde (bkz. Şekil A.3), 

noktalı hat ile gösterilen bir kadın sesi ile aynı notayı aynı anda aynı değerde bir 

oktav aşağıdan seslendiren düz ince hat olarak gösterilen erkek sesi, kalın düz hat 

olarak gösterilen ve bileşke ses olarak adlandırılan diğer iki sesten farklı özellikler 

gösterilen ses gösterilmektedir: 
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Şekil A.3: Temel ses, 1. armonik ve bileşke ses, örnek grafik (Karaosmanoğlu 2017: 

64). 

Doğal Fenomen Doğuşkanlar       

220 Hz frekansta ses üreten iki farklı ses kaynağının tamamen aynı özellikleri 

duyurma imkanı yoktur. Bir başka deyişle, iki ayrı ses kaynağı, iki ayrı enstrüman 

aynı notayı aynı aynı anda ve aynı genişlikte duyursa bile o enstrümanları görmeyen 

ve haklarında bir bilgi sahibi olmayan bir kişi dahi kolayca iki farklı enstrüman 

olduğunu söyleyecektir. Bu durumun kaynağı farklı tınılara sahip olmalıdır ve bunun 

altında yatan da doğal fenomen olan doğuşkanlardır. Ortaya çıkan ses sadece 220 Hz 

frekanstaki titreşim sonucu ortaya çıkan ses değildir, aynı zamanda 440, 660, 880, 

1110, 1320, 1540 Hz frekanslı sesler de üretilir. İki farklı ses kaynağının birinci 

doğuşkanlarından başlayarak, ürettikleri her doğuşkanın farklı genliğe sahip olması 

belirleyici olup, tını algısının temelini oluştururlar (van Tongeren 2002: 6, 

Karaosmanoğlu 2017: 66). İki farklı ses kaynağı düşünüldüğünde ortaya çıkabilecek 

ses spektrumu aşağıdaki örnek (bkz. Şekil A.4) gibi olacaktır: 

                           

Şekil A.4: iki farklı enstrüman aynı notayı çaldığında ortaya çıkabilecek ses spektrumu örneği 

(Karaosmanoğlu 2017: 66) 
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Daha belirgin bir örneklemek gerekirse, C# notasının gitar, piyano ve insan sesi ile 

seslendirilişi sonucu ortaya çıkacak ses spektrumu (bkz. Şekil A.5) aşağıdaki gibi 

olacaktır: 

 

Şekil A.5: C# notasının gitar (solda), piyano (ortada) ve insan sesi (sağda) ile seslendirilişleri sonucu 

ortaya çıkan ses spektrumu. Sol sütunda C# notasının doğal serisi gösterilmektedir44 (Saus 2008: 58). 

Doğuşkanlar daha detaylı incelendiğinde; 

● ilk doğuşkanın temel sesin iki kata frekansa sahip olup temel sesin oktavı 

olduğu, 

● ikinci doğuşkanın temel sesin üç katı frekansa sahip olup, bu sesin temel ses 

ile 3/2 aralığını oluşturduğu, 

● üçüncü doğuşkanın temel sesin üç katı frekansa sahip olup, ilk doğuşkanın 

oktavı olduğu, 

● dördüncü doğuşkanın temel sesin beş katı frekansa sahip olup iki üst oktava 

taşan ses olduğu, ve temel ses ile 5/4 aralığını oluşturduğu,  

● beşinci doğuşkanın temel sesin beş katı, ikinci doğuşkanın iki frekansa sahip 

olup, ikinci doğuşkanın oktavı olduğu, 

                                                 

44
 Ses spektrumu Wolfgang Saus ve Bodo Maass tarafından geliştirilen  "Overtone Analyzer" ile 

oluşturulmuştur, bkz: www.sygyt.com 

http://www.sygyt.com/
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● altıncı doğuşkanın temel sesin yedi katı olup temel ses ile 7/4 aralığını 

oluşturduğunu, bunun da temel sesin iki ist oktavına taşan bir tam ses alt 

sesine denkliğini görürüz45. 

Tüm bu anlatımlardan yola çıkarak, temel ses olarak 220 Hz frekanslı la sesi (A2) 

düşünüldüğünde ortaya çıkacak doğuşkanlar aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde 

(bkz. Tablo A.1), bölünümleri de aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere olacaktır (bkz. 

Şekil A.6). 

Tablo A.1: 220 Hz frekans ile titreşen temel ses (A2) ve doğuşkanları 

DOĞUŞKAN No.        Temel Ses             1                 2                3                4               5               6 

FREKANS (Hz)                220                 440            660            880           1110         1320         1540 

                                             A2                  A3             E3            A4             C3#           E4             G4 

 

 

Şekil A.6: temel ses üzerinde bölünümleri ile doğuşkanlar serisi 

 

Normal şartlar aştında yukarıdaki bahsi geçen ilk birkaç doğuşkanın 

duyulabilmesinin mümkün olduğu düşünülmekle birlikte, laboratuvar vb. ortamlarda 

yapılan çalışmalarda 16 doğuşkanın dahi kayıt edilmesi mümkün olmuştur (bkz. 

Şekil A.7, Şekil A.8) (CD, Parça 1). 

                                                 

45
 Konu hakkında temel bilgiler için, bkz: M. Kemal Karaosmanoğlu, Müzik Aritmetiği ve Ses 

Sistemleri, 2017) 
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Şekil A.7: Temel ses üzerinde (A2) doğuşkanlar serisi (CD Parça 1) 

 

                                 

Şekil A.8: Temel ses üzerinde bölünümleri ile 16 doğuşkan 
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EK B: İNSANIN SES ÜRETİMİ 

Temel ses üretme prensiplerinin canlı varlıkların bedenlerinde işleyişini 

anlayabilmek için bu fonksiyonda çalışan organlar grubunu tanımak ve çalışma 

mekanizmalarını anlamak faydalı olacaktır. Canlı varlıklar söz konusu olduğunda ses 

çıkarma aktivitesi nefes fonksiyonu ile ilgilidir. Canlı bir varlık bedeni içerisinde 

depolanmış havayı kontrollü ve estetik anlayış ile belirli prensiplerle salıverdiğinde 

müzik yapma kapasitesini kullanıyor olacaktır. İnsan söz konusu olduğunda, ses 

üreten mekanizmanın parçası olan organların ağız boşluğu ve dudaklar haricinde 

hepsi solunum sisteminin birer parçasıdır. Solunum sistemi (bkz. Şekil B.1) burun 

(nasus), yutak (farinks/pharynx), gırtlak (larinks/larynx), soluk borusu (trakea), bronş 

ve bronşçuklar ile akciğerlerden oluşur (Ömür 2001: 9). 

                               

Şekil B.1: solunum sistemi organları (URL)46. 

                                                 

46 URL <https://docplayer.biz.tr/44454609-Solunum-sistemi-anatomisi-ogr-gor-nurhan-bingol.html> 
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Sesin oluşumunda en önemli rol oynayan organ olan gırtlak (larinks/larynx), 

boyunun ön kısmında, soluk borusunun genişlediği bölümde yer alır ve üçü çift 

(cartilago arytaenoidea, cartilago corniculata, cartilago cuneiformis) ve üçü de tek 

(tiroit/cartilago thyroidea, krikoit/cartilago cricoidea ve epiglottis/cartilago 

epiglottica) olmak üzere toplam dokuz kıkırdak, zar ve bağlardan oluşan yapısıyla 

ses organıdır (bkz. Şekil B.2).  

    
Şekil B.2: larinks (URL). 

Larinks, supraglottik, glottik ve subglottik bölge olmak üzere üç bölümden 

oluşmaktadır. Ses telleri diye adlandırdığımız vokal kordları glottik bölgede yer 

almaktadır. Glottis adı ile de anılan bu açıklık bölgesinin etrafındaki kas, bağ 

dokuları ve mukozadan oluşan yapılar, ses telleri olarak adlandırdığımız vokal 

kordlarını (plica vocalisi) oluştururlar (bkz. Şekil B.3). Nefes alıp-verme esnasında 

hava geçişi ile kordlar titreşir ve sesin oluşumu bu şekilde gerçekleşir (Yelken 2005: 

6-13)  
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Şekil B.3: glottis, epiglottis ve vokal kordlar (URL). 

Sesin oluşumunun anlatıldığı çalışmalarda bahsedilen organlardan olmamakla 

birlikte, doğuşkanlı şarkı söyleme tekniğindeki sıradışı uygulamaları sebebiyle 

farinksten (bkz. Şekil B.4) bahsedilmesi de faydalı olacaktır. Farinks hem solunum 

hem sindirim sistemi organı olarak görevli, damak ile ağız ve burun bölgelerinin 

birleştiği yerde, larinksin üzerinde yer alan organdır. Yumuşak damak ile larinksin 

üst kısmında yer alan epiglotun sindirim ve solunum yollarını ayırmaları açısından 

önemleri büyüktür. Farinks, içten dışa tunica mucosa, tunica fibrosa, tunica 

muscularis, ve adventitia tabakalarından, ve, burun bölümü (nasopharynx), ağız 

bölümü (oropharynx), gırtlak bölümü (laryngopharynx) olmak üzere üç bölümden 

oluşmaktadır (Yelken 2005: 3-6). 

             

Şekil B.4: farinks URL). 



 
  

 

138 

 

İnsan vücudu için sesin üretimi, üç temel sistemin (bkz. Şekil B.5) sağlıklı 

çalışmasına bağlıdır: 

● Jeneratör sistem güç kaynağı fonksiyonu gösterir. Havanın, basınç ile 

gönderilmesi akciğerlerin görevidir. Hava akımı fonasyon için gereklidir. 

Akciğerin gönderdiği havanın kuvveti, toraks ve diyaframın esneklikleri, ve 

ilgili diğer kasların güçleri ile çıkan sesin kuvveti belirlenir. Pasif bir akım 

konuşma için gerekli olmakla birlikte, yüksek sesle konuşma, bağırma, ve 

tabii ki şarkı söyleme eylemleri güçlü hava gönderimini gerektirir. 

● Vibratör sistem, nefes alıp verme esnasında larinksin subglottik bölgesinden 

yola çıkacağı için subglottik hava akımı ile açılan glottiste vokal kordlarla 

karşılaşması sonucunda oluşan titreşim prensibi işe çalışır. Glottisten 

kaynaklanan bu ses ''glottik ses'' olarak adlandırılır. 

● Resonatör sistemin çalışması ise supraglottik larinks, oral kavite, nazal kavite, 

paranasal sinüslerin birarada çalışması prensibi ile işler. Glottik sesin vokal 

traktus rezonansı sebebiyle değişmesi durumunda gücünün artıp-azalacağı 

gözlemlenecektir (Yelken 2005: 16) 

                                        

             Şekil B.5: insanın ses üretim sistemleri bütünü (Yelken, 2005). 
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ÖZGEÇMİŞ 

Ebru YAZICI İstanbul Bakırköy’de doğmuştur. İlk ve orta eğitimini Bakırköy’de, 

lise eğitimini Maçka Anadolu Teknik Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından devam 

ettiği İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndaki eğitimine mezuniyet 

aşamasının hemen öncesinde, yoğun müzik performansları süreçleri nedeniyle 

mezuniyetini tamamlamadan ara vermek zorunda kalmış, 2014 yılında eğitimine geri 

dönerek 2016 yılında mezuniyet sürecini tamamlamıştır. 2016’da İstanbul Teknik 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Bölümü öğrencisi olmaya hak 

kazanmıştır. 

Konservatuar yıllarında Belkıs Aran, Tülin Yakarçelik, Selahattin İçli; müzik 

performansları yaptığı yıllardaki ağırlıklı olarak caz faaliyetlerinde Emin Fındıkoğlu, 

Selçuk Sun, Tuna Ötenel gibi duayenler ile çalışma şansını yakalamıştır. Kesiah 

Brown, Tony Jones, Larry Willis, İmer Demirer, Murat Verdi, Şenova Ülker, Aşkın 

Arsunan, Önder Focan gibi ülkemizden ve ülkemiz dışından değerli müzisyenlerle 

uzun yıllar performanslarda yer almıştır. Ülke içi ve dışından birçok festivale 

katılmış, birçok stüdyo kaydında yer almıştır. Üniversiteye geri dönmesi ile müzik 

performanslarına ara vermiş, yüksek lisans döneminin ikinci yılında tez araştırması 

için Erasmus değişim programı çerçevesinde Würzburg Üniversitesi’nde öğrenimine 

devam etmiş ve tez alan araştırması üzerine çalışmıştır.  

Bodrum Barlar Sokağı olarak da anılan Cumhuriyet Caddesi üzerine gerçekleştirdiği 

alan araştırması üzerine oluşturduğu çalışması ‘’Bodrum Müzik Mekânlarında 

Uzlaşmanın Sesi: Cumhuriyet Caddesi Üzerine Bir Çalışma’’  Porte Akademik 2017 

Güz sayısında yayınlanmış olup, Lisans bitirme çalışması olan ‘’Johann Joseph 

Fux’un Gradus ad Parnassum’unun Türkçe Tercümesi ve Analizi’’inden yola çıkılan 

kitap fikri üzerine çalışmalarına başlamıştır. 

İngilizce dilini iyi, Almanca dilini orta seviyede konuşabilen YAZICI, İtalyanca ve 

Fransızca dillerini başlangıç seviyesinde anlamaktadır.   


