
GÜZEL SANATLAR 
Teori, Güncel Araştırmalar ve 

Yeni Eğilimler

G
Ü
Z
E
L
 S
A
N
A
T
L
A
R

Prof. Dr. Mehmet Yılmaz

IVPE 2020 IVPE 2020

ISBN: 978-9940-46-040-2



GÜZEL SANATLAR 
Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler

Editör 

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ 



Editör 

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ 

Birinci Baskı •© Ekim 2020 /Cetinje-Karadağ 

ISBN • 978-9940-46-040-2

© copyright All Rights Reserved 

web: www.ivpe.me 

Tel. +382 41 234 709 

e-mail: office@ivpe.me

Cetinje, Karadağ

mailto:office@ivpe.me


I 
  

ÖN SÖZ 

Hayatı eve sığdırmak zorunda olduğumuz ve insanlığın daha önce 

deneyimlemediği bir süreç ile başa çıkmaya çalıştığımız bir yıl oldu 2020. 

Akademisyenlerin bu süreci yeni konularda düşünmek ve yazmak için bir 

fırsata dönüştürdüğü inancı ile bu birikimleri paylaşma ve yeni düşüncelere 

ilham verme zamanı diyerek yola çıktık. Sanatın tüm alanlarından eserlere 

açtığımız, hakem süreçleri ile değerlendirilip geliştirilen ve hepsi 

birbirinden değerli çalışmalardan oluşan “GÜZEL SANATLAR: Teori, 

Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler” adlı kitabımızda, sanatın farklı 

boyutlarına kapı açan bir yönelim ile insana dair olana, yine sanatın çeşitli 

pencerelerinden bakmayı amaçlıyoruz. 

GÜZEL SANATLAR: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni 

Eğilimler; müzik, sinema, el sanatları ve müzecilik konularında olmak 

üzere toplam 8 bölümden oluşuyor. Her bir bölümünün kendi sahasında 

yeni ufuklar açacağını umduğumuz kitabımızın yazarlarına ve eleştirileri 

ile değerli katkılarda bulunan hakemlerine teşekkürlerimizle kitabımızı 

akademik ilgiye sunuyoruz.  

Üretken akademik tartışmalara, yapıcı eleştirilere ve yeni eserlere 

esin kaynağı olabilmek dileğiyle… 

 

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ 

Ordu Üniversitesi – Güzel Sanatlar Fakültesi 

EDİTÖR 
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GİTARDA FINGERSTYLE ÇALMA TEKNİĞİ 

 

Doç. Dr. Ümit Kubilay CAN 
Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar fakültesi, Müzik Bölümü, Kocaeli. 

kubilay.can@kocaeli.edu.tr 

Orcid No: 0000-0001-9197-2240 

Hüseyin BİLEN 
Müzik Bilim Uzmanı. huseyin.bilen@hotmail.com 

Orcid No: 0000-0001-9993-1785 

 

Giriş 

Gitar 17. Yüzyıldan günümüze kadar popülerliği artarak gelmiş olan 

telli bir çalgıdır. Gitarın kitleler tarafından benimsenen, sevilen bir çalgı 

olması, yakın dönemin bir olgusu değildir. Gitar İlkçağın Babil ve Mısır 

uygarlıklarında basit biçimiyle tanınıyordu. Orta çağ Avrupa’sında bu 

çalgıya gitere, gittern ve gitara deniyordu. 15. Yüzyılda gitar, armoniye 

gösterilen eğilimin desteğiyle hem solo çalgı hem de şarkıların ve 

dansların yetkin bir eşlik çalgısı konumundaydı (Say, 2009). 

Başlangıçta 5 telli olan gitar, 1780’den sonra 6 tele dönüşmüştür. Bu 

dönemde birçok İspanyol gitarcının yanı sıra, Mauro Giuliani ve 

Ferdinando Carulli gibi İtalyan gitar bestecilerinin repertuvarı, sonatlar, 

çeşitlemeler ve potpuriler içeriyordu. İspanyol gitarcı Dionisio 

Aguado’nun 1825’te yayınlanan gitar metodu ise modern eğitim 

tekniğinin gelişmesine yol açmıştır (Say,2012). Gitarda bulunan 6 telin 

üçü kalın teller dediğimiz, ipek tel üzerine sarılmış çelik teller, diğer 

üçü ise naylon dediğimiz tel türleridir. Klasik gitarın gövdesinde ses 

deliği dediğimiz bir delik bulunmaktadır. Telin titreşmesi ile birlikte ses 

deliğinden gövdenin içine yayılan titreşimler (ses dalgaları) bu delikten 

dışarıya ses olarak çıkmaktadır. 

Gitar çalgısının ilk formlarından biri olan Rönesans gitarı, günümüz 

klasik gitar olarak adlandırılan halini alıncaya dek türlü biçimsel 

değişimlere uğramıştır. Bu değişimler doğrultusunda sağ el tekniğinde 

de belirgin değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu gerçekleşen 

değişimde, dönemlerin müzik akımlarının da etkisi büyüktür (Can ve 

Yılmaz, 2019). 

Tabak (2018)’a göre, 19. yüzyıldan bu yana büyük değişimler gösteren 

gitarlar sadece akustik olarak değil, çağın teknolojik gelişmelerine de 

kendini adapte etmiştir. Gitarın solo ve eşlik çalgısı olarak kullanıma 

mailto:kubilay.can@kocaeli.edu.tr
mailto:huseyin.bilen@hotmail.com
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sahip olması birçok müzik türünde ön sıralarda yer almasını sağlamıştır. 

Bu nedenle; icra edilen müzik türlerindeki ihtiyaçlara göre şekillenen 

gitar ailesi, kendi içerisinde de farklılıklar göstermeye başlamıştır. 20. 

yüzyıl içerisinde bu farklılıklar ve değişimler, sadece gitar üzerinde 

değil, gitara entegre olarak kullanılacak ve ona güç kazandıracak 

cihazların, yazılımların var olmasını ve gelişmesini sağlamıştır.  

Klasik gitar 20. yüzyıl sonrası gelişen teknik imkanlar 

doğrultusunda evrilerek elektrikli gitar, bas gitar ve akustik gitar gibi 

yeni çalgılar ile gitar ailesini oluşturmuştur. Bu çalgılar birçok müzik 

türünde yaygın olarak kullanılmaktadır (Can ve Can, 2019: 8). Bu türler 

arasında klasik, akustik, elektrik ve bas gitar en yaygın olarak 

kullanılanlardır. Gitar pek çok müzik türünde de etkin olarak kullanılan 

bir çalgıdır. Akustik, elektrik ve bas gitar genelde rock, blues, caz ve 

pop gibi popüler müzik türleri içerisinde yer alır. Klasik gitar ise, çok 

sesliliğe olanak veren bir çalgı oluşu nedeni ile hem eşlik hem de solo 

olarak icra edilebilir. Bu noktada klasik gitar, klasik batı müziğinde 

solist özelliği ile, popüler müzik türlerinde ise eşlik özelliği ile daha çok 

öne çıkmaktadır. Dolayısıyla gitar çalmaya başlayanların gitar 

seçimlerinde dinledikleri müzik türü ile benzerlik gösterebilir. 

Elektrik, akustik ve bas gitar gibi popüler gitar türleri mesleki müzik 

eğitimi veren kurumlarının çalgı programlarında pek yer verilmese de 

amatör müzik eğitiminde yaygın olarak yer almaktadır.  Klasik gitar ise 

yüzyıllardır oluşan öğretim materyalleri ve icrasına yönelik geniş yazılı 

dağarcığı ile müzik eğitiminde etkin bir çalgı olarak kullanılmaktadır. 

Gitar çoksesli icra imkanları sunabilen orkestral bir çalgıdır. Ayrıca 

gitarın, efektif ve perküsif gibi vurmalı bir çalgı gibi kullanabilme 

olanakları, müzisyenlere gitarda daha zengin ses ve tını imkanlarına 

ulaşabilmesine olanak vermektedir. Gitarın bu geniş icra kabiliyeti, 

çalgının bilinen teknik ve müzikal imkanlarının dışında yeni tekniklerin 

ve özgün tınıların yaratılmasına imkan vermektedir. 20. yüzyılda 

gitarda yeni tekniklerin olduğu görülmektedir. Gitarda Parmak ile çalım 

tekniği olarak ifade edilen “Fingerstyle” bunlardan biri olarak kabul 

edilmektedir. 

Fingerstyle tekniği köklerini country ve blues’dan alan çağdaş bir 

çalış tekniğidir. 1900’lerin başında ortaya çıkarak günümüze kadar 

gelişerek ulaşmıştır. Fingerstyle tekniğinin eş anlamlısı olarak kabul 

gören fingerpicking (Mellmer, 2014) kelimesi de gitar literatüründe 

kullanılmaktadır. Fingerpicking daha çok geleneksel counrty, blues, 

folk ve Amerikan müziği ile ilişkilendirilmektedir. Fingerstyle, tırnak 

veya parmaklara takılı pena kullanarak veya telleri doğrudan çekerek 

(Humphrey, 2017) icra edilen gitar çalma tekniğidir. Bu çalma tekniği 
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kullanılarak icra edilen müzikte, akorlar ve arpejlerin kullanılmasının 

yanında armonik sesler, gitarın gövdesine vurularak ses üretme ve bir 

elin parmakları klavye üstünde telleri çekerek diğer elin parmakları 

legato yaparak oluşturulan “tapping” adlı birçok teknik yer alabilir.  

Fingerstyle tekniği ile normalde birkaç grup üyesi tarafından 

çalınacak bir müzikal düzenlemenin, birden çok partisini çalmak için 

sağ veya sol el parmaklarının her biri bağımsız olarak kullanılabilir. İcra 

edilen müzikte aynı anda bas, armonik eşlik, melodi ve perküsyon 

partileri bu teknik ile bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir. Fingerstyle 

tekniğinde gitarı perküsyon olarak kullanan birçok müzisyen vardır. 

Gitarı perküsif bir çalgı gibi etkin kullanmak, gerçekleştirilen müziği 

zenginleştirmektedir (Guitar Alliance Publications). Bu tekniğin işitsel 

ve görsel çekiciliği kesinlikle başarısının itici faktörlerinden biridir; 

ayrıca, düzenlemelerin yaratıcılığı, geleneksel yeteneklerin ötesinde 

enstrümanlarını denemeye eğilimli olabilecek gitaristlere ve diğer 

müzisyenlere ilham vermenin bir yoluna sahiptir (Martelloni, 

Mcpherson ve Barthet). 

Fingerstyle tekniği, blues ve folk müzik türlerinin etkisiyle gelişti ve 

yeni bir boyut kazandı. 1930 yıllarında Mississippi’de yaşayan Robert 

Johnson isimli blues gitaristi zamanının ötesinde bir teknik 

kullanıyordu. Blues müziğinde kullanılan gitar çalımına büyük 

farklılıklar getirdi ve önemli müzisyenlerin taktirini kazandı. Robert 

Johnson’ın beste yapma tarzında çok farklı ve ilginç bir yaklaşımı vardı. 

Johnson, melodileri çalarken aynı zamanda gitarın sesini duygularına 

uyacak bir şekilde şekillendirebiliyordu. Akustik gitarda uyguladığı 

fingerstyle tekniği ile ilgiyi üstüne çekmeyi başardı (Cronin, 2018).  

Fingerstyle tekniği Caz müzikte icra edilmeye uygun bir tekniktir. 

Fingerstyle Guitar For The Beginners kitabına göre: Eddie Lang (1902-

1933) ve Carl Kress (1907-1965) gibi zamanın fingerstyle caz 

gitaristleri pena kullanmadan, bu tekniği kullanmışlardır. Ancak bu stil 

elektrik gitarın icadına kadar tam olarak gelişmemiştir. George van Eps 

(1913-1998), polifonik solo gitar çaldığı için büyük bir saygı 

kazanmıştır. Ted Greene ve Lenny Breau ise bu tekniği uygulayan caz 

gitarın diğer usta isimlerindendir (Guitar Alliance Publications, 2020). 

Fingerstyle tekniğinde uygulanan perküsif teknikler, caz müziği 

içerisinde de başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Shoenberg ve Reich, Pat 

Martino gibi başarılı caz gitar müzisyenleri ile Joni Mitchell gibi şarkı 

yazarları, perküsif, doğal armonikler kullanarak daha önce görülmeyen 

ve duyulmayan bir müzik tarzı yaratmışlardır (Donovan, 2011). 

Fingerstyle aynı zamanda Folk müzik türünden de beslenmiştir. 

Folk müzik 1950 ve 1960’lı yıllarda halk tarafından sevildiği için 
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giderek daha da yaygın dinlenen bir müzik türü olmuştur. Bu yıllarda 

Davy Graham, Bert Jansch ve John Renbourn gibi isimler folk müziğin 

önemli müzisyenlere arasındadır. Bu müzisyenler folk müziğe kendi 

yaklaşımlarını getirerek ve fingerstyle tekniğini uygulayarak bu müzik 

türüne olan ilgiyi arttırmışlardır (Cronin, 2018). 

Fingerstyle tekniği sadece blues ve caz gibi müzik türlerinde değil, 

flamenko ve klasik müzik türlerinde de karşımıza çıkmaktadır. 

“Flamenko tekniği klasik gitar ile ilgilidir ancak ritmik hacim daha çok 

kullanılırken dinamik kontrasta (zıtlığa) ve ton üretimine daha az yer 

verilir” (Schreiner, 1990).  Flamenko gitarda, müzisyenler özellikle 

kalın sesleri çalarken “p” parmaklarını pena gibi kullanarak fingerstyle 

tekniğine yakın bir anlayış içerisinde çalgılarını icra ederler. 

Modern Fingerstyle tekniğinin öncüsü olarak kabul edilen Michael 

Hedges, hem gitarın çalma şekline yeni bir yaklaşım hem de bu 

yaklaşımdan üretilebilecek çok sayıdaki tınısal zenginliği içeren 

benzersiz bir müzik tarzı yaratmıştır. Bu yaklaşım ile bu stille ilgilenen 

gitaristleri derinden etkilemiştir. Hedges, gitarda yeni sesler yaratmak 

için hem sağ hem de sol elleri kullanarak gitarın icrasındaki geleneksel 

yaklaşımı değiştirmiştir. Ayrıca getirdiği yenilikler sayesinde 20. 

yüzyıl bestecilerinin bakış açılarında da değişiklikler yaratmıştır 

(Donovan, 2011). 

Michael Hedges, modern fingerstyle tekniğinin yaratıcısı olarak 

kabul edilir. Hedges’in enstrümanında perküsif bir etki yaratmak için 

her iki elini kullanması, müzikal dokudaki katmanları elde etmek için 

ise armonik sesleri ve timbral (sağ elin avuç içi ile telleri kapatarak 

çalma) tekniğini kullanması, Hedges’ten sonraki gitaristlerin ortak 

özellikleri haline gelmiştir. Ayrıca Hedges eserlerinde farklı akort 

sistemlerine de yer vererek, karmaşık akor seslerinin daha açık 

çalınmasını kolaylaştırmak ve enstrümanın kullanım alanını basa doğru 

genişletmek gibi yenilikleri bu tekniğe getirmiştir (Martelloni, 

Mcpherson ve Barthet). 
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Resim 1: Fingerstyle oturarak ve ayakta çalış pozisyonları 

(Ali Deniz Kardelen, Kişisel İnstagram Sayfası, 2020) 

 

Modern fingerstyle tekniği sadece oturarak değil aynı zamanda 

ayakta da çalınabilir. Ayakta çalmak bu işin gösteri kısımlarından 

birisidir. Fingerstyle tekniği sadece çelik telli gitarlarda ya da naylon 

telli gitarlarda değil, bütün gitar türlerinde icra edilebilmektedir. Ayrıca 

bu teknik akustik, elektrik ve klasik gitarda uyarlanabildiği için, 

günümüzde hızla tanınmakta ve gitaristler tarafından ilgi duyulan bir 

teknik olmaktadır. 

Fingerstyle tekniğinin, sosyal müzik platformlarının da etkisiyle 

müzisyenler ve dinleyiciler arasında hızla yaygınlaştığı görülmektedir. 

Fingerstyle ile ilgili yazılı ve öğretici materyaller incelendiğinde 
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yapılan yayınların az sayıda olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, 

fingerstyle tekniğinin tarihsel süreci, güncel durumu ve içerdiği 

öğelerin ne olduğu konusu bu çalışmanın problemi olarak 

belirlenmiştir.   

Araştırmada gitarda fingerstyle tekniğinin uzman görüş 

doğrultusunda incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 

aşağıda yer alan sorulara cevap aranacaktır. 

Fingerstyle tekniğinin, 

1. gelişimi ve güncel durumuna yönelik görüşler nelerdir? 

2. içerdiği teknikler ve icra biçimlerine yönelik görüşler nelerdir? 

3. içerdiği aparat ve öğretim materyallerine yönelik görüşler nelerdir? 

Araştırma sürecinde yapılan taramada gitarda fingerstyle tekniği 

üzerine araştırma olmaması doğrultusunda bu çalışmanın öncü bir 

kaynak olacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırmada elde edilen 

verilerinin, bu alanda çalışan araştırmacılara, amatör ve profesyonel 

müzisyenlere tanıtılması/yaygınlaştırılması noktasında katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Yöntem 

Bu çalışma, betimsel yaklaşıma dayalı nitel bir araştırmadır. Nitel 

araştırma yaklaşımı, geçmişte veya günümüzde var olan bir durumu 

tanımlayan bir yaklaşımdır (Karasar, 1999). Bu çalışmanın amacı, 

yazılı kaynakların yetersiz olduğu düşünülen gitarda fingerstyle çalma 

tekniğinin, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli temsilcilerinden biri 

olan müzisyen Ali Deniz Kardelen’in görüşleri doğrultusunda 

incelenmesidir. Bu doğrultuda çalışmada derinlemesine görüşme 

tekniğinden yararlanılmıştır.  

Derinlemesine görüşme, araştırmacının görüşme yaptığı kişiden 

aldığı cevapları sınıflayarak ve o cevaplardan hareketle yeni sorularla 

konuyu mümkün olduğunca detaylı bir şekilde incelemeye çalıştığı 

esnek ve keşfedici bir veri toplama tekniğidir. Derinlemesine 

görüşmenin tarzı yapılandırılmamış, karşılıklı yüz yüze görüşme 

şeklindedir ve sorular bireysel tecrübeleri detaylı olarak anlatmaya 

imkan verecek şekilde genellikle açık uçlu olarak oluşturulmuştur. 

Derinlemesine görüşmeyi diğer görüşme türlerinden ayıran en belirgin 

özelliği budur. Derinlemesine görüşmenin en önemli avantajı gayet 

esnek, zengin ve olabildiğince detaylı bir şekilde veri toplanmasına 

imkan sağlamasıdır. Bu teknik sayesinde başka şekilde elde edilmesi 

mümkün olmayan verilere ulaşılması söz konusudur. Derinlemesine 

görüşmeler basit olgulara dayanan cevaplar arayan nicel sorular için 

pek uygun değildir (Tekin 2006: 103). 
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Nitel araştırma yöntemlerinin ve tekniklerinin kullanıldığı 

çalışmalarda, araştırma genellikle küçük bir örneklem üzerinde 

gerçekleştirilir. Bazen örneklem amaçlı bir biçimde seçilmiş bir (n=1) 

kişi de olabilir. Bu tür durumlarda elde edilen sonuçların evrene 

genellemesi gibi bir durum söz konusu olmadığı için, örneklem 

seçiminde istatistiksel temsil edilebilirlik yerine örneklemin daha 

bütünsel, derinlemesine ve bağlamında anlaşılmasına ilişkin yönelim 

söz konusudur. Nitel çalışmalarda örneklem seçiminde olabildiğince en 

geniş miktarda bilgi sağlayacak kişilerin seçimine yönelindiğini 

belirtmişlerdir. Bu nedenle örneklemin sayısı yani büyüklüğü ya da 

küçüklüğü yerine, örneklemin araştırmacının gereksinim duyduğu bilgi 

miktarını karşılayıp karşılamadığıyla ilgilenilmektedir. Bu nedenle de 

örneklem seçimi temsil edilebilirlik yerine, amaca dayalı 

gerçekleştirilmektedir (Türnüklü, 2000: 548). Araştırma kapsamında 

seçilen uzman ile çalışılmasının nedeni, uzmanın ulusal düzeyde en 

önemli isimlerden birisi olmasının yanında yaptığı etkinlik ve 

çalışmalar (cd, konser, vb) ile de uluslararası platformda da tanınır 

olmasıdır. 

Araştırmada çalışma gurubunu oluşturan Ali Deniz Kardelen çok 

küçük yaşlardan beridir gitarla uğraşmaktadır. Aynı zamanda gitar ile 

müzik kompozisyonları yapmaya ilgi duymuştur. Fingerstyle tekniği 

ulusal düzeyde daha tanınmıyorken ilgi duymaya başlamış ve bu 

doğrultuda yabancı müzisyenleri takip ederek kendi çalışmalarını 

bireysel olarak sürdürmüştür. Fingerstyle tekniğini ilerlettiğinde, bu 

tekniği içeren eserler üretmeye ve düzenlemeye başlamıştır. Eserlerinde 

farklı türdeki gitarlara da yer vermiştir.  Bu süreçte 2 albüm 

gerçekleştirmiştir. Ayrıca ulusal ve uluslararası festival ve yarışmalara 

katılmıştır. Uluslararası fingerstyle yarışmasında birincilik almıştır. Ali 

Deniz Kardelen fingerstyle tekniğinin önemli temsilcilerinden birisidir. 

Çalışmada mevcut durumu açıklamak için araştırmacı tarafından 

oluşturulan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. 

Formun hazırlanmasında, fingerstyle çalma tekniğinin tarihsel süreci, 

icra ve teknik özellikleri, kullanılan aparat ve öğretim materyalleri ve 

güncel durumunun ne olduğu yönünde alt başlıklar dikkate alınmıştır. 

Görüşme formu on beş açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Araştırma 

kapsamında elde edilen veriler değiştirilmeden olduğu gibi 

sunulmuştur. Bu araştırmada yer alan uzmanın çalışmanın probleminin 

çözümünde geniş bir görüş zenginliği kazandıracağı düşünülmüştür. 
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Bulgular 

Fingerstyle tekniğinin, gelişimi ve güncel durumuna yönelik 

görüşler nelerdir? 

1. Gitarda fingerstyle çalış tekniği nedir? 

Kökleri country ve blues’dan gelen geleneksel bir çalış yöntemidir. 

1900’lerin başlarında blues ve caz müzik ile birlikte ortaya çıkarak bu 

türlere adapte olmuş bir çalış tekniğidir. Pena kullanılmadan parmak ya 

da parmak ucu ile çalınmaktadır. Parmak uçlarına takılan penalarla da 

uygulanabilmektedir. Bu alanda yaptığım çalışmaların bir bölümü 

parmak penası ve bu materyallerin üzerinedir. Bu polifonik çalış 

tekniğinde bas, melodi ve akorlar yer almaktadır. Özellikle son yıllarda 

perküsyon da bu çalış tekniğinin içinde yerini almaya başlamıştır. 

Fingerstyle çalış yönteminde solo olarak çalınan gitar, sanki iki gitar 

gibi duyulmaktadır. Bu da polifoni açısından zenginliği arttırmaktadır.  

Fingerstyle çalış tekniği, gitarı içine alan klasik, blues ve flamenko 

gibi müzik türlerinde de kullanılmaktadır. Fingerstyle tekniğinde 

kullanılan perküsif ve tapping gibi teknikler gitarın ses olanaklarını 

daha fazla genişletmektedir. Bu doğrultuda gitar yapımcıları fingerstyle 

tekniğini kullanan müzisyenleri düşünerek, gitarın teknik imkanlarının 

arttırılmasında rol üstlenmiş ve gitarın daha efektif kullanımına yönelik 

yenilikler yapmışlardır. 

Fingerstyle tekniği ile akustik gitarda, naylon telli olan klasik gitara 

göre daha etkin bir tonlama elde edilmektedir. Bu çalış yönteminde sol 

el, klasik gitarda olduğu gibi aynı kalmaktadır, fakat sağ el de farklı bir 

yaklaşım söz konusudur. Fingerstyle tekniğinin büyük bir bölümü sağ 

elin kullanımı ile uygulanmaktadır. Bu teknikte sağ el açısı genel olarak 

yatay şekilde pozisyonlandırılmaktadır. Klasik gitara göre duruş, tutuş 

ve sağ el açısı farklılık göstermektedir. Fingerstyle bu konuda popüler 

bir yaklaşım olduğu için daha serbest bir alandır diyebiliriz. Biraz daha 

şov ağırlıklı olmasından kaynaklı olarak kullanılan ekipmanlar bu 

teknikte önemli bir yer teşkil etmektedir. Ekipmanın ve ses sisteminin 

iyi olması tekniğin daha etkili uygulanmasını sağlamaktadır.  

2. Fingerstyle tekniğinin gelişim sürecinden bahsedebilir misiniz? 

Geleneksel fingerstyle 1980’lerin ortalarında Michael Hedges ile 

birlikte modern fingerstyle tekniğine doğru evrilmiştir. Aynı zamanda 

Michael Hedges, fingerstyle tekniği ile ilgili “Rhythm Sonority 

Silence” adında bir kitap yayımlamıştır. Hedges’in fingerstyle gitar 

çalışı, bu tekniğin ilerlemesinde ve modernleşmesinde önemli bir rol 

oynamıştır. Youtube’da ünlü olan ve modern fingerstyle tekniğini 



 
9 
 

kullanan gitaristler Michael Hedges’den ilham aldıklarını 

söylemişlerdir.  

Michael Hedges gitar için farklı akort sistemlerini kullanmıştır. 

Farklı hammer on, pull of tekniklerini kullanarak ürettiği 

kompoziyonlar ile modern fingerstyle tekniğinin öncüsü olmuştur. 

Metal müzik türünden akustik gitara uyarlanan müzik türlerini de içine 

aldığı Hedges eserlerinin farklı yorumlarının yer aldığı görülmüştür. 

Günümüzde de farklı müzik türlerini fingerstyle olarak uygulayan 

gitaristler bulunmaktadır.  

3. Fingerstyle çalma tekniği, Popülerleşmeye başladığında hangi 

gitar ve müzik türü ile eşleştirilmektedir? 

Bu teknik Youtube ile tanınmaya başlandı. İnsanlar, fingerstyle 

gitar çalış tekniği ile yazılan eserlerden etkilendi. Klasikleşmiş eserlerin 

pop ve rock müzik parçalarının enstrümantal olarak gitara uyarlanması 

ve gitarın seslerini iyi tanıyan müzisyenler tarafından icra edilmesi 

fingerstyle çalış tekniğinin popülerleşmesini sağladı. Aynı zamanda, 

gitarı iyi tanıyan müzisyenler, perküsyon tekniğini kullanarak ve 

gitardan orkestra tadında parçalar icra ederek bu çalış tekniğinin 

gelişmesi sağlamışlardır.  

4. Gitarda fingerstyle çalma tekniğine amatör ve mesleki anlamda 

ulusal ve uluslararası müzisyenlerin ilgisi sizce nasıldır? 

Öğretici materyallerden ziyade bu tarzın yaygınlaşması ve ilgi 

duyanların arasında, fingerstyle tekniğinin yayılması konusunda yavaş 

bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Eğer fingerstyle tekniğine ilgi 

artabilirse workshop ve etkinliklerin sayısı da bu doğrultuda artacaktır. 

Bu konuda fingerstyle tekniği biraz özel bir alan gibi kalıyor.  

Dinleyenler genelde beğeniyorlar ama maalesef sadece var olan 

müzisyenler arasında bu teknik uygulanıyor. Yeteri kadar tanınamıyor 

ve yaygınlaşamıyor. Özellikle ülkemizde bu tekniğin tanınma durumu 

Amerika Birleşik Devletleri’ne göre daha az. Eğer iyi bir fingerstyle 

gitaristi iseniz Amerika’da müziğinizi tanıtmanız daha kolay oluyor. 

Eyalet çeşitliliğinin de etkisi ile büyük bir potansiyel ortaya çıkıyor. Ev 

konserleri, her eyalette onlarca gitar akademisi ve onların workshopları 

oluyor. Bu gibi etkinliklerin gerçekleştirilmesi, tekniğin tanınmasını 

daha da kolaylaştırıyor.  

5. Fingerstyle çalma tekniği, ulusal ve uluslararası düzeyde 

temsilcileri kimlerdir? 

Bu alanda isim söyleyebilmemiz için eseri ve albümü olan isimleri 

saymamız gerekir.  Maalesef fingerstyle alanında yazılan eser sayısı 
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fazla değildir. Benim fingerstyle ile ilgili 2 albüm çalışmam ve 

eserlerim, dijital müzik platformlarında yer almaktadır. Ben fingerstyle 

tekniğine başladığımda, Türkiye’de fingerstyle gitar çalan müzisyen 

sayısı oldukça azdı. Fingerstyle tekniğini kullanarak bu tekniğin 

Türkiye’de tanınmasını sağlamak istedim. Bu kapsamda yakın 

gelecekte fingerstyle tekniği ile ilgili çalışmaların artacağına 

inanıyorum 

6. Fingerstyle çalma tekniğinin popüler ve akademik düzeyde 

ulaştığı güncel durumu değerlendirerek, bu tekniğin bu ortamlardaki 

geleceği hakkında neler söylemek istersiniz? 

Fingerstyle tekniğinin uluslararası müzik eğitimi veren kurumlarda 

yer aldığını düşünmüyorum. 

Bu alan daha çok uluslararası isim yapmış müzisyenler üzerinden 

yayılmaktadır. Örneğin; Birisi Tommy Emmanuel ile birlikte çalarsa, 

onunla çalan müzisyen isim olarak tanınmaya başlıyor. Fingerstyle 

çalım tekniğinin günümüzde küçük bir müzik çevresi içerisinde 

geliştiğini görüyoruz. Fakat fingerstyle da çalım tekniğini 

zenginleştiren yeni aparatlar çıktıkça, bu tekniğe günden güne ilginin 

daha da artacağını ve yaygınlaşacağını düşünüyorum 

Fingerstyle tekniğinin içerdiği teknikler ve icra biçimlerine 

yönelik görüşler nelerdir? 

7. Fingerstyle çalma tekniği, tüm gitar türlerinde hangi teknikleri 

kapsamaktadır? 

Fingerstyle gitarda kullanılan gitar tekniklerini 4 ana başlıkta 

söyleyebiliriz, bunlar: 

1- Klasik gitarda kullanılan sağ el teknikleri (Apoyando ve Tirando 

vb.)  

2- Tapping tekniği 

3- Perküsyon ve Slap tekniği 

4- Parmak penası kullanımı ve Legato teknikleridir. 

Bu 4 teknik, bir eserde kullanıldığında eserin duyumuna yönelik ton 

ve tını açısından zenginleşme sağlar. Bu teknikleri çalışmak isteyen 

gitaristlere, teknikleri ayrı ayrı çalışmasını, ayrı ayrı ve bölerek çalışma 

yapmalarını önerebilirim. Örneğin: Yarım saat Tapping, yarım saat 

perküsyon gibi. 

8. Siz fingerstyle tekniğini daha çok hangi gitar türü üzerinde 

uyguluyorsunuz? 

Akustik gitar. 
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9. Akustik gitarda fingerstyle tekniğinin uygulanması tırnaklar için 

zor olmuyor mu? 

Genelde parmak ucu denilen fingertype, tırnak ve etin birleştiği yer 

ile çalıyorum. Aynı zamanda tel aralığı da önemli bir konu. Benim 

akustik gitarımın tel aralığı daha geniş, bu yüzden tırnaklarımda 

yıpranma olabiliyor. Klasik gitaristler ton ve tırnak konusunda daha 

hassaslar ama ben akustik gitarı çalmayı daha çok seviyorum.   

10. Sizce fingerstyle tekniği elektrik gitarda uygulanabilir mi? 

Evet uygulanabilir. Örnek olarak bu alanda iyi gitaristler olan Enver 

İzmailov ve Ted Greene gösterilebilir. Bu isimler elektrik gitarda 

fingerstyle çalış yöntemini uygulayan gitaristlerdir. Elektrik gitarda, 

fingerstyle çalış yöntemi uygulanabilir fakat akustik gitardaki gibi 

karakteristik bir tını elde edilemez. Elektrik gitarda fingerstyle çalan 

gitaristlerin nüanslarını birbirine benzetebiliyoruz fakat akustik gitarda 

kişiye özel karakteristik bir ton oluşturulabiliyor. Nüanslar akustik 

gitarda daha yoğun ortaya çıktığı için, gitaristin parmak izi gibidir. Bu 

yüzden de karakteristik olarak performansçı ayırt edilebiliyor. 

11. Klasik gitar dışındaki kullanılan gitar türlerinde gerçekleştirilen 

fingerstyle tekniğinin klasik gitarı kapsayan batı müziği formundaki 

müziklere adaptasyonu sizce nasıl gerçekleştirilebilir? 

Son yıllarda batı müziği formundaki müziklere yönelik çalışmalar 

yapılıyor. Fingerstyle olarak bu alanda gerçekleştirilen çalışma ve 

etkinlikler, sanatsal ve eğlence olarak ikiye ayrılıyor. Eğlence kısmına 

yönelik bu perküsif teknikleri klasik gitarda daha sık görebiliriz. 

Dresden Üniversitesi’nde Profesör olarak çalışan Thomas Fellow ve 

onun öğrencileri bu anlamda klasik gitara fingerstyle tekniklerini 

uyguluyorlar ve son derece güzel kompozisyonlar ortaya çıkartıyorlar. 

Thomas Fellow’un son yıllarda klasik gitar komposizyonlarında 

fingerstyle tekniğini kullandığını görüyoruz. Bütün gitar türleri 

arasında yapılan bir fingerstyle yarışmasında, Thomas Fellow’un 

öğrencisi Sönke Meinen, klasik gitar ile birinci olmuştur. Bu durum 

bize tekniğin klasik gitar üzerinde uygulandığında da güzel bir tını elde 

edilebileceğini göstermiştir. 

Fingerstyle tekniğinin içerdiği aparat ve öğretim materyallerine 

yönelik görüşler nelerdir? 

12. Fingerstyle çalma tekniği ile ilgili kullanılan gitar aparatları ve 

öğretici (metot, kitap, eser, online öğretim) materyaller nelerdir? 

Kitap olarak Eric Roche’un Acustik Guitar Bible ile Michael 

Hedges’in Rhythm Sonority Silence kitapları kullanılmaktadır. Rhythm 
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Sonority Silence kitabında daha çok perküsif gitar tekniklerine yer 

verilmiştir. Aparat anlamında ise yoğun olarak capo çeşitleri (yarım 

capo, spider capo, glider capo) kullanılmaktadır. Örneğin, ben “Kara 

Toprak” düzenlememde glider capo çeşitini kullandım. Fingerstye gitar 

parçalarımda “Open Tuning” kullandığım için modülasyon yapmak zor 

olduğundan glider capo ile kolaylıkla modülasyon yapabiliyorum. 

Open tuning kullanıldığında fingerstyle tekniği daha da 

modernleştirmiş olmakla beraber glider capo bu anlamda işlevli bir 

aparat olmaktadır. Capolar dışında Ebow ve Slide yüzüğü sıklıkla 

kullanılmaktadır. Fingerstyle çalma tekniği sadece bu aparatlar ile 

değil, farklı yaratıcı şeylerle de desteklenip zenginleştirilmektedir. 

Örneğin; Bir gitarist strecht bir tonlama elde edebilmek için gitarının 

ön kısmına ceviz ağacından bir aparat ekleyebiliyor ve bu sayede 

gitardan strecht bir tonlama almayı sağlayabiliyor. Strecht pad 

sayesinde zarar görmemiş oluyor. Bu örnekten de anlaşılacağı gibi, 

fingerstyle tekniğinde yenilikçi bir tavır ve hayal gücü kullanmanın 

sınırı yoktur. Bazı gitaristler, Banjo tuner’da kullanmaktadır. Yenilikçi 

olduğu için, herkes, her an yeni bir aparat ekleyerek fingerstyle çalma 

tekniğine farklılık kazandırabilmektedir.  

13. Fingerstyle çalma tekniği ile ilgili öğretici materyalleri yeterli ve 

etkin buluyor musunuz? 

Fingerstyle tekniğinin öğreniminde var olan öğretici materyallerin 

sayısı oldukça azdır. Yine de alternatif ders içerikli siteler mevcuttur, 

“truefire.com” isimli siteyi önerebilirim. İçerisinde birebir online 

dersler bulunmaktadır. Burada alternatiflerin fazla olmasından ziyade 

asıl önemli konu gitaristin gösterdiği çaba ile ilgilidir. Müzikte bol 

tekrar gereklidir ama fingerstyle tekniğinde daha da fazla tekrara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Sonuç, Değerlendirme ve Öneriler 

Fingerstyle çalım tekniğinin kökenleri blues ve country müzik 

türlerine dayanmaktadır. Tekniğin ilk ortaya çıkışına 1900’lü yılların 

başlarında rastlanılmıştır. Fingerstyle tekniği tüm gitar türlerinde 

uygulanabilmektedir ve yalnızca parmaklarla değil aynı zamanda 

parmağa takılan parmak penası ile desteklenerek icra edilebilir. 

Fingerstyle tekniği içerisinde sıklıkla kullanılan tapping ve perküsif 

teknikler, gitarın ses olanaklarını genişletmekte ve gitar müziğini 

zenginleştirmektedir. Fingerstyle çalma tekniğinde farklı ve yaratıcı 

sesler üretilebildiği için bu yöndeki kullanılabilecek her türlü aparat bu 

tekniğe katkı sağlayabilmektedir. Fingerstyle tekniği geleneksel klasik 

gitar tutuş ve konumlandırılmasından daha farklı bir yapıya ve 

serbestliğe sahiptir. Ayakta veya oturarak icra edilirken perküsif 



 
13 

 

teknikler kullanılabildiği için gitariste daha farklı bir çalış olanağı 

sağlamaktadır. Fingerstyle tekniği ayakta çalınabilme olanağı 

sunmasından dolayı, bu tekniğin popüler bir yaklaşım kazandırdığı 

söylenebilir. 

Tekniğin gelişim ve modernleşme süreci ise 1980 yılının 

ortalarında, Michael Hedges adlı gitaristin bu tekniğe yaptığı büyük 

katkılar sonucunda oluşmuştur. Bu gelişim ve değişimlerden akabinde 

bu teknik modern fingerstyle tekniği adını almıştır. Fingerstyle tekniği, 

sosyal müzik platformları ile yaygınlaşmasıyla beraber bu teknik 

popülerleşmeye ve tanınmaya başlanmıştır. Müzisyenlerin ilgisi artmış 

ve bu tekniği kendi müziklerinde kullanmaya başlamişlardır. Michael 

Hedges’in getirdiği bu yenilikler modern fingerstyle tekniğinin 

doğmasını ve gelişmesini sağladığı düşündürmektedir. Bu gelişme ile 

perküsif teknikleri uygulayan gitaristler, aynı zamanda bunu yaparken 

de eşlik armoni ve melodinin devam etmesini de sağlayarak, 

Fingerstyle çalmaya yeni bir boyut kazandırmışlardır.  

Fingerstyle tekniği ve gerçekleştirilen müzik türlerine ilgi 

duyanların daha çok amatör ve profesyonel müzisyenler arasında dar 

bir topluluk arasında geliştiği ve yaygınlaştığı görülse de gelişmeye ve 

yaygınlaşmaya devam etmektedir. Fingerstyle tekniğinin, ulusal ve 

uluslararası tanınmış önemli temsilcileri olduğu, etkinliklerin 

Amerika’da daha çok gerçekleştirildiği görüşüne ulaşılmıştır.  

Fingerstyle ile gerçekleştirilen tekniklerin kullanımı, gitar türlerinin 

kendi imkanları doğrultusunda değişiklik gösterebilmektedir. 

Apoyando, tirando, tapping, slap, legato ve parmak penası ve perküsif 

içerikli teknikler genel olarak kullanılmaktadır. Fingerstyle tekniğinde 

yer alan tapping, slap ve perküsif gibi karakteristik fingerstyle 

teknikleri akustik gitarda kullanıldığında daha etkin bir çalış olanağı 

verebilmektedir. Bu noktadan hareketle, akustik gitarda fingerstyle 

tekniğinin daha sık tercih edildiği düşünülmektedir. Klasik gitarda ise 

diğer gitar türlerine göre daha az yaygın olduğu görüşü olsa da, Dresten 

Üniversitesi’nde profesör olan Thomas Fellow’un öğrencisi Sönke 

Meinen’in, bütün gitar türlerini kapsayan fingerstyle yarışmasını klasik 

gitarı performansı ile kazandığı görülmektedir. 

Fingerstyle tekniğinde bazı aparatlardan yararlanabilmektedir. Capo 

çeşitleri (glider capo, yarım capo), ebow, slide yüzüğü ve pena çeşitleri 

kullanılan aparatlar arasındadır. Ayrıca fingerstyle gitar, bu aparatların 

dışında farklı aparatların kullanımına da olanak sağlayabilen bir çalgı 

olduğu anlaşılmaktadır. Teknik ve müzikal anlamda yaratıcı ve 

yenilikçi olanaklara imkan verebilen fingerstyle tekniğinin günden 

güne gelişip yayınlaşmasının önemli olduğu düşünülmektedir.  
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Fingerstyle tekniğinde öğretici materyallere bakıldığında, Eric 

Roche’un Acustik Guitar Bible ile Michael Hedges’in Rhythm Sonority 

Silence kitapları bu alanda önemle yer aldığı görülmektedir. Fakat bu 

tekniğin yayılması ve daha etkin kullanılması açısında da bu 

materyallerin yetersiz olduğu ve sayısal olarak az olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Fingerstyle tekniğinin eğitiminde daha çok amatör müzik 

eğitiminden ve sosyal müzik platformlarında yer alan online dersler ve 

öğretici videolarından yararlanıldığı görülmektedir.  

Fingerstyle tekniğinin yaygınlaştırılmasında, fingerstyle gitarist ve 

müzisyenlerinin ulusal ve uluslararası konser, festival, yarışma, vb 

etkinliklerini arttırmaları; besteledikleri ya da düzenledikleri eserleri 

notaya aktarmaları; eğitimci ve araştırmacıların öğretici ve bilimsel 

yayınları arttırması; amatör ve mesleki çalgı eğitimi kurumların 

programlarında etkin olarak yer verilmesi önerilmektedir. 
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Giriş 

Kökeni Latince variatio kelimesine dayanan ve değişim, çeşitleme 

ya da başkalık anlamına gelen varyasyon, müzikteki en eski 

yöntemlerden birini ifade etmektedir. Kısaca, bir müzikal fikrin kısmi 

değişikliklerle tekrar edilmesi olarak tarif edilen varyasyon, basit bir 

melodik ya da ritmik süslemeden karmaşık dönüşümlere varan geniş bir 

yelpazeye sahiptir ve tüm müzik türlerinde görülen temel 

prensiplerdendir. 

Beethoven’ın yaratıcılık anlayışında, en küçük motifleri dahi sürekli 

olarak değiştirmek ya da dönüştürmek yaklaşımı her daim belirleyici 

olmuş ve neredeyse bütün eserlerinde kilit bir rol oynamıştır. Bestecinin 

özellikle orta dönemi ve sonrasında yazdığı varyasyonlar da, müzikal 

karakterinin ana unsurlarından olan “tematik malzemeye en ince 

detayına kadar hâkim olma” ilkesini ve sonuçlarını tümüyle yansıtan 

eserlerdir. 

Yayımlanan ilk yapıtı Dressler Varyasyonları (WoO 63) olan 

Beethoven’ın bu türdeki erken eserleri, çoğunlukla popüler opera 

aryaları üzerine yazılmışlardır ve üstün doğaçlama yeteneğinin 

“meyveleri” olarak görülmektedirler (Randel, 1986: 905). 1803 yılında 

yayımlanan ve bestecinin stilindeki değişimi vurgulayan 

varyasyonlardan ilki olan Fa Majör Varyasyonlar (op. 34), tempo, 

tonalite ve tartımın her bölümde değiştiği ilginç ve “inovatif” bir 

eserdir. İkinci eser, Eroica Varyasyonları (op. 35) ise, varyasyon 

tarihinde bir “dönüm noktası” teşkil etmektedir ve “orkestrayı andıran” 

(Lockwood, 2003: 140-142) bir piyano yazısı ile “görkem ve zarafet 

arasında uzanan” (Radcliffe, 1982: 351) geniş bir palet sunmaktadır. 

1807 yılında yayımlanan Otuz İki Varyasyon (WoO 80), Bach’ın solo 



 
17 

 

keman için yazdığı Chaconne (BWV 1004) ile biçimsel benzerlik 

göstermekte ve piyano literatürünün önemli eserleri arasında yer 

almaktadır. 1818 sonrasında yazdığı birçok eserde varyasyon formunu 

“spiritüel bir merkez” (Sadie, 1988: 794) olarak kullanan Beethoven’ın 

Diabelli Varyasyonları (op. 120) ise, yazdığı son bağımsız varyasyon 

serisidir ve bu türün en önemli örneklerinden biridir. Bu çalışmada, bu 

özel eserin incelenmesi ve kişisel yorum önerilerinin sunulması 

amaçlanmıştır. 

Diabelli Varyasyonları 

Avusturyalı müzik yayımcısı ve besteci Anton Diabelli, 1819 

yılında bu ülkede yaşayan ve “önemli gördüğü” (Lockwood, 2003: 393) 

tüm bestecilere, kendisinin yazdığı bir vals gönderir. Amaç, her 

bestecinin bu vals üzerine yazacağı birer adet varyasyonu 

Vaterländische Künstlerverein (Yurtsever Sanatçılar Birliği) adlı bir 

koleksiyon içinde sunmaktır. Bu çağrıya olumlu yaklaşan elli 

bestecinin yazmış olduğu varyasyonlar, 1824 yılında yayımlanır. 

Beethoven ise, her ne kadar başta bu valsi küçümsediği, hatta 

“ayakkabıcı yaması” olarak nitelediği rivayet edilse de, sonuçta 

kendisinden istenen bir varyasyon yerine otuz üç varyasyondan oluşan 

ve başka hiçbir eserinde görülmeyen “kinaye, mizah ve parodi 

zenginliğine” (Kinderman, 2004: 85) sahip olan abidevi bir seri 

besteler. 

Alman orkestra şefi, besteci ve Beethoven’ın tüm sonatlarını bir 

konser serisinde ilk kez icra eden piyano virtüözü olan Hans von 

Bülow’a (1892: 158) göre “Beethoven’ın dehasının mikrokozmosu ve 

hatta bütün müzik evreninin yansıması” olan ve “müzikal düşünce ve 

hayal gücünün, mümkün olan en rafine derinlikten, akla gelebilecek en 

pervasız müstehziliğe kadar geçirdiği bütün evrimi” eşsiz bir 

zenginlikle ortaya koyan Diabelli Varyasyonları (ya da tam adıyla A. 

Diabelli’nin Bir Valsi Üzerine 33 Değişimi), Bach’ın Goldberg 

Varyasyonları ile birlikte piyano için yazılmış en büyük iki eserden biri 

olarak kabul edilmektedir. Bestecinin en uzun ve entelektüel açıdan 

belki de en “iddialı” (Kinderman, 2004: 85) piyano yapıtı olan bu 

varyasyon serisinin ilk eskizleri 1819 yılında yazılmaya başlanmış 

olup, 1823 yılında tamamlanan eser, diğer varyasyonların bulunduğu 

koleksiyondan ayrı olarak yayımlanmıştır. Aslında oldukça sıradan 

gözüken bir temanın “basit bir şekilde” değiştirilmediği, bunun yerine 

en küçük yapısal bileşenlerine kadar titizlikle ele alındığı ve dönüşüme 
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uğradığı bu eserdeki varyasyonlar, orijinal temaya son derece “kişisel 

ve derinlemesine yorumlanmış bakışlar” (Kerman ve Tyson, 1983: 124) 

içermekte ve dolayısıyla muazzam bir karakter paleti 

oluşturmaktadırlar. Bu çeşitlilik nedeniyle, bu eserin Beethoven’ın 

hayal gücü ve buluşçuluğunun tüm çerçevesini yansıtan devasa bir 

“bagatel serisi” (Solomon, 2001: 398) olarak da nitelendirildiği 

görülmektedir. 

Geniş ölçekli eserleri bölümlere ayırarak ele almak, bütünü anlamak 

ve yorumlamak adına çok faydalı bir yaklaşım oluşturmaktadır. Bu 

nedenle, bu çalışmada Diabelli’nin teması ve izleyen varyasyonlar, 

öncelikli olarak performans bakımından anlamlı ve önemli olduğu 

düşünülen gruplar içinde inceleneceklerdir. 

Tema ve 1 – 10. Varyasyonlar 

Diabelli’nin valsi hakkında birbirinden farklı birçok değerlendirme 

yapılmıştır. Ağırlıkla temadaki “basmakalıp” yapıyı, içerdiği müzikal 

eksiklikleri veya “enikonu banal” oluşunu vurgulayan yorumların 

yanında, bu valse belli bir materyal zenginliği atfeden ve “aşırı 

duygusallık veya sahtelikten uzak” karakteri nedeniyle değer veren 

görüşler de mevcuttur. Bir icracı gözüyle bakıldığında, materyalin 

hangi açılardan ele alındığı, hangi ögelere hangi anlamların yüklendiği, 

hangi içsel/kişisel bağlantıların devreye girdiği ve hangi çıkarımların 

hedeflendiği belirleyici olmaktadır. Dolayısıyla, icracı bu valsi sadece 

“banal” olarak yaftalarsa, ortaya çıkacak yorum da bu yargıyı sadece 

“doğrulayacaktır” (Kanwischer, 2014: 75-76). 

Otuz iki ölçülük tema, tekrar edilen iki kısımdan oluşmaktadır ve 

her bir kısım, dört adet dörder ölçülük cümle içermektedir. Armonik, 

melodik ve biçimsel olarak oldukça sade bir yapıya sahiptir ve 

varyasyonların inşası için “fazlasıyla uygun” (Radcliffe, 1982: 352) bir 

zemin oluşturmaktadır. Bu vals ile Beethoven’ın op. 111 piyano 

sonatının yine bir varyasyon serisi olan ikinci bölümünün teması 

arasında – karakter farklılığına rağmen – tematik materyal açısından 

ilginç bir benzerlik bulunmaktadır. Temadaki Vivace tempo başlığını, 

bu uzun seri boyunca oldukça geniş bir tempo skalası bulunduğu için 

dikkatli bir şekilde uygulamak önerilir. Sağ elde tekrarlanan akorların 

ve sol elde bas partisini oluşturan hattın içerdikleri sistematik 

artikülasyon ve dinamik farklılıklarını anlamlandırmaksa, temanın 

dokusundaki sadeliği monotonluğa dönüştürmemek açısından son 
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derece önemlidir. Unutmamak gerekir ki detay çalışması, notada yazılı 

olanlar kadar olmayanların da sorgulanmasını içermelidir ve bu durum, 

Beethoven için belki de diğer bütün bestecilerden daha fazla geçerlidir. 

Geleneksel anlayıştaki “ilk varyasyonların temaya görece yakın 

kalması” yaklaşımının aksine Beethoven, bu serinin ilk varyasyonunda 

temanın tartımını ve sunduğu dans karakterini olduğu gibi değiştirip 

görkemli bir marşa (Alla Marcia maestoso) dönüştürmüştür. Temadaki 

melodik hattın büyük oranda korunduğu ve neredeyse hiç ara vermeden 

tekrar edilen bir ritmik yapının görüldüğü bu varyasyonda, dinamizmi 

oluşturan üç ana öge bulunmaktadır: Akor bloklarının arasına 

serpiştirilmiş olan ve sessizlik yaratmaktan ziyade çarkın bir sonraki 

dönüşünü başlatan kısa esler, uzun bir solukla ilerlemesi gereken 

cümleler ile ani ve güçlü gürlük kontrastları. Bu bölümün, ağırbaşlı 

karakterine rağmen aslında temanın parodisi ve ilerleyen süreçte 

görülecek birçok ögenin “sembolik bir prelüdü” (Kanwischer, 2014: 

78) olduğunu da belirtmek gerekir. 

İkinci varyasyon (Poco allegro), ilk bölümdeki “görkemli ve ironik” 

atmosferden, kendisini izleyen iki bölümün “zarif dünyasına” 

(Kinderman, 1989: 85) geçiş rolünü üstlenmiştir. Armonik olarak bu iki 

varyasyonla benzeşen bu bölümün müzikal dokusuysa, bestecinin op. 

109 piyano sonatının son bölümündeki ikinci varyasyonu 

andırmaktadır. Ellerin sürekli olarak dönüşümlü şekilde devreye girdiği 

bu bölümün yorumunda, müziği farklı katmanlara ayırmak yerine her 

iki elin de aynı hattın parçası olduğunu göstermek, bütünlüğü 

vurgulamak için elzemdir. Ayrıca, “legato ile staccato arasında 

konumlanan bir dokunuşla” (Zelton, 2010: 158) çalmak anlamına gelen 

leggiermente ifadesinin karşılık bulması için, parmakların işini parlatan 

sağ pedalı çok hassas kullanmak gerekir.  

İkinci varyasyonla aynı tempoyu (L’istesso tempo) paylaşan üçüncü 

varyasyon, müzikal doku olarak ise dördüncü varyasyonla 

örtüşmektedir. Burada polifonik bir yazı hâkimdir ve icracının dolce 

ifadesini de dikkate alarak her katmanı “şarkılamak yükümlülüğü” 

(Bülow, 1892: 162) bulunmaktadır. Ayrıca, bölüm boyunca yanlış 

vurgulamalardan kaçınarak tartımı doğru bir şekilde vermek, hayati 

önemi haizdir. Varyasyonun ikinci kısmında, polifonik dokunun aniden 

kırıldığı ve bas partisindeki “uğultu” sayesinde koyu bir rengin 

belirleyici olduğu bir bölme bulunmaktadır. Bu tip “karanlık 

yamaların” (Cooper, 1970: 207-208) Beethoven tarafından serinin sade 
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ve saydam varyasyonlarında bir kontrast unsuru olarak özellikle 

kullanıldığı görülmektedir. Ek olarak, varyasyonun crescendo içeren 

ölçülerinde gürlüğü ölçülü bir şekilde arttırmak ve “fortissimo 

bölgesinden” (Bülow, 1892: 162) uzak durmak, hem bu çıkışları 

izleyen ani düşüşleri uygun bir şekilde vermeye, hem de izleyen 

varyasyonlardaki güçlü patlamaların etkisini saklı tutmaya 

yarayacaktır. 

Üçüncü varyasyondaki polifonik yazının yoğunlaştığı ve hızın 

arttığı dördüncü varyasyon (Un poco più vivace), bir “mazurka” 

(Bülow, 1892: 163) atmosferini yansıtmaktadır. Bu varyasyonda farklı 

katmanlarda art arda gelen tematik figürleri özenli bir şekilde organize 

etmek ve hiçbir cümlenin sonunu – bir sonraki cümlenin başlangıcını 

vurgulamak pahasına da olsa – kaybetmemek önemlidir. Varyasyonun 

her iki kısmının da ortalarında görülen crescendo dinamikleri, 

kısımların sonundaki forte dinamiklerini hedefleyerek sistematik bir 

şekilde kurulmalıdır. Kısım bitişleri ve başlangıçları arasında, önceki 

bölümün crescendo-diminuendo düzeninin aksine, ilk varyasyonu 

hatırlatan subito efektleri dikkat çekmektedir. Bölümün temposunu ise, 

hem dolce vurgusunu ve hem de sonraki bölümde daha da artan hızı göz 

önünde tutarak belirlemek gerekir.  

Beşinci varyasyon (Allegro vivace), önceki üç bölümün zarafetini 

güçlü bir dinamizmle kırmaktadır. Tüm varyasyonda, tekrarlanan 

sekizlikler temeli üzerine kurulu bir ritmik yapı mevcuttur. Armonik 

açıdan ilginç ilerleyişler ve temaya göre ciddi farklılıklar sunan bu 

bölümün her iki kısmında da, farklı vuruşlarda gelen vurgular 

(sforzando) sayesinde zemin kayması hissi veren konfigürasyonlar 

bulunmaktadır. İkinci kısımda, eller arasında dönüşümlü olarak gelen 

bu “şeytani” (Kanwischer, 2014: 85) parlamaları diğer katmanları 

örselemeden icra etmek için, elleri tuşlara yakın tutmak ve sadece 

vurgularda kol gücünden yararlanmak önerilebilir. Tüm parlamalara ve 

ele avuca sığmaz karaktere rağmen, bölümdeki hâkim dinamiklerin 

piano ve pianissimo olmaları da hayli dikkat çekicidir.  

Bu enerjik bölümü izleyen altıncı varyasyon (Allegro ma non troppo 

e serioso), ilk bölümdeki “Olimposluların dünyasına” (Kanwischer, 

2014: 86) dönüşü simgelemektedir. Atmosfer olarak bestecinin op. 106 

ve op. 111 piyano sonatlarında füg yazısı içeren bölümleri/kısımları 

hatırlatan bu varyasyon, oldukça geniş bir ses aralığı içermektedir ve 

başlığın da belirttiği üzere serinin mizah olgusundan en uzak 
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bölümlerinden biridir. Kanon tekniğinin kullanıldığı bu varyasyonda 

cümlelerin başlangıcı olan triller, fortissimo dinamiğinin etkisiyle belli 

bir vurgu içeriyor olsalar da, esas ağırlığı – sforzando ile imlenmiş 

olsun ya da olmasın – daima sonraki ölçünün ilk vuruşuna vermek, 

tartım ile karakteri doğru oluşturmak ve gerilimi sürdürmek 

bakımından önemlidir. Ayrıca bu bölümde kontrollü bir tempo almak, 

nota değerlerinin küçüldüğü ve tril kullanımının yoğunlaştığı ölçülerde 

daha saydam bir icrayı mümkün kılacaktır. 

Yedinci varyasyon (Un poco più allegro), seride virtüözite 

olgusunun ön planda olduğu ilk bölümdür. Sağ elin sunduğu ve 

bölümün sonunda “stratosfere yükselen” (Solomon, 2003: 187) sekizlik 

üçlemeler, sol eldeki geniş gövdeli oktavların üzerine kurulmuşlardır. 

Sağ elin artikülasyonu her ne kadar legato olarak belirtilmiş olsa da, bu 

katmanın sol eldeki sforzando oktavların gerisinde kalmaması için 

parmakları çok güçlü bir şekilde kullanmak, yani bu üçlemeleri – bir 

oksimoron gibi tınlasa da – “legato martellato” (Bülow, 1892: 166) 

olarak kavramak önemlidir. Bu sekizlik üçlemelerde gözetilmesi 

gereken iki nokta mevcuttur: Her iki kısmın da ilk yarılarında, – tıpkı 

Bach’ın BWV 851 prelüdünde olduğu gibi – grupların ilk notalarını 

makul ölçüde vurgulayarak bir hat yaratmak ve ikinci yarılarda aynı 

vurgulamaları bu kez her grubun son notası için kullanarak benzer bir 

izlek kurmak. Sol eldeki uzun değerlere sahip oktavları ise – her biri 

sforzando ile işaretlenmiş olsa da – hiyerarşik bir şekilde kurmak 

önemlidir. Bölümdeki subito gürlük değişimlerinin ilk varyasyona 

oldukça benzer bir şekilde kullanılmış olmaları da, ilginç bir bağ 

oluşturmaktadır. 

Birçok yorumcunun bu varyasyondan sonra bir ara verdiği görülse 

de, hem sonraki varyasyonun yarattığı çarpıcı sahne değişimini 

örselememek, hem de daha dengeli bir dağılım oluşturmak adına bu 

arayı onuncu varyasyondan sonra vermek tavsiye edilir. 

Yedinci varyasyonun sunduğu yüksek enerji ve parlaklık, “şarkı 

dolu bir meditasyon” (Solomon, 2003: 187) atmosferine sahip olan 

sekizinci varyasyonla (Poco vivace) belirgin bir kontrast yaşamaktadır. 

Bir önceki bölümde sol elde bulunan ve nabzı oluşturan ritmik yapı, bu 

bölümde sade ama hayli etkileyici olan melodik hattı belirlemektedir. 

Bu hattın herhangi bir kopukluk ya da tını kalitesi kaybı olmaksızın 

sunulması, hayati öneme sahiptir. Sol elde ise devinimi sağlayan ve 

olabildiğince “düz, ama umursamazlıktan tamamıyla uzak” (Bülow, 
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1892: 168) icra edilmesi gereken bir bas hattı bulunmaktadır. Baştan 

sona bağlı artikülasyon (sempre legato) içeren bu hattın sunumunda, 

bileği olabildiğince az döndürmek ve elin doğal duruşunu koruyacak 

parmak numaraları kullanmak belirleyici rol oynamaktadır. Ayrıca, 

buradaki karakterin (dolce e teneramente – tatlı ve yumuşak) sunumu, 

ancak sözü edilen bu iki hattın ustaca harmanlanmasıyla mümkün 

olabilmektedir. İkinci kısmın ilk yarısındaki “Brahms’ı andıran” 

(Kinderman, 1989: 91) armonik ilerleyişin ardından, ikinci yarısındaki 

diminuendo dinamiğini doğru bir zamanlamayla uygulamak ve tını 

kalitesini bölümün sonuna kadar korumak son derece önemlidir. Sonuç 

olarak, ilk bakışta görünenden çok daha zengin bir içeriğe sahip olan bu 

bölüm, “sadeliğin ve ince detaylılığın yetkin bir kombinasyonunu” 

(Kanwisher, 2014: 90) sunmaktadır. 

Eserdeki dramatik yoğunluğun “ilk zirvesi” olan dokuzuncu ve 

onuncu varyasyonlar, hem “açılış grubunun” bitişini, hem de gelecek 

bölümlere uzanan “geçidi” simgelemektedirler (Kinderman, 1989: 91). 

Seride minör tonaliteye sahip ilk bölüm olan dokuzuncu varyasyon 

(Allegro pesante e risoluto), eserin en keskin ve köşeli 

varyasyonlarından biridir. Baştan sona temanın başlangıç figürü 

üzerine kurulmuştur ve icra sırasında – kısımların tekrarları da göz 

önünde bulundurulduğunda – tam yüz yirmi iki kez duyulan bu figürler, 

bir nevi “bombardıman” (Kanwisher, 2014: 90) yaratmaktadırlar. 

Bölümün daha dramatik olan ilk kısmında geçerli olan yegâne dinamik 

forte iken, atmosferin az da olsa değiştiği ikinci kısım bu açıdan daha 

zengindir. Hâkim artikülasyonun staccato olduğu bu varyasyonda, 

yüksek gürlüğe sahip yerlerde kol desteğinden faydalanmak, düşük 

gürlüğün geçerli olduğu yerlerdeyse tüm hareketi parmaklarla 

yönlendirmek gerekir. Armonik açıdan her iki kısmın da ilk yarıları 

belirli ton merkezleri içinde kalırken, ikinci yarılarda tüm katmanlar 

kromatik ilerleyişler sunmaktadırlar. Bir anlamda Liszt ve Wagner’in 

“müzikal alanlarını” (Kanwisher, 2014: 91) önceleyen bu durum, eserin 

ana ton merkezinden ilk belirgin ayrılışı da beraberinde getirmektedir. 

Ayrıca, iki el arasında bulunan ve farklı vuruşlarda gelen aksanların 

“eğlenceli düellosuna” dayanan “armonik anlaşmazlık” da (Cooper, 

1970: 208), hayli ilginç bir durum oluşturmaktadır. Bölümün 

temposunu belirlerken, hem pesante e risoluto ifadesine dikkat etmek, 

hem de tartımı alla breve gibi düşünerek sürekli tekrar edilen figürler 

arasındaki bağlantıları gözetmek önemlidir. 
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Onuncu varyasyon (Presto), seride “emsali olmayan bir parlaklığa” 

(Kinderman, 1989: 93) sahiptir. Tekrar işareti olmayan ve 

dönüştürülmüş tekrarların yazıya döküldüğü bu bölüm, önceki 

varyasyonun çekiç vuruşlarını andıran son üç akorundan (fortissimo) 

sonra, karakteri (leggiermente) ve hâkim dinamiğiyle (pianissimo) 

müthiş bir kontrast sunmaktadır. Otuz ikişer ölçüden oluşan kısımların 

organizasyonu neredeyse birebir aynıdır. Armonik plan sadedir ve 

kısım tekrarlarında bas partisindeki triller ile daha da 

sağlamlaşmaktadır. Tartımın doğru sunumu için, cümle başlatan eksik 

ölçüleri makul bir şekilde vurgulamak ve bunları izleyen ölçü başlarının 

gerçek nabız olduğunu asla unutmamak önemlidir. Sol elde oktavlardan 

oluşan hatları, ön kolu tamamen yatay ve parmakları da tuşlara yakın 

şekilde icra etmek, dinamiği ve bütünlüğü korumayı sağlayacaktır. 

Aynı yaklaşım, her iki elde çift seslerin geldiği veya sağ elde akorların 

baskın olduğu yerler için de geçerlidir; ama burada yapılması gereken, 

yönlendirmeyi kollara bırakmadan önce sadece parmakları çalıştırmak 

ve kas ezberini oturtmaktır. Devinim, tüm bölüm boyunca bir an bile 

şaşmayarak fortissimo dinamiğindeki son akora kadar sürmektedir. Altı 

oktavlık muazzam bir ses genişliği içeren bu akor, sadece bu bölümü 

değil, aynı zamanda bu serinin ilk grubunu da kapatır niteliktedir. Bu 

nedenle, bu varyasyondan sonra kısa bir ara vermek önerilir. 

11. – 20. Varyasyonlar 

Onuncu varyasyonun “kozmik parıltısını” izleyen iki bölüm 

boyunca “sadelik ve zarafet” (Kinderman, 1989: 94) hüküm 

sürmektedir. Atmosferi “teskin edici” (Kanwisher, 2014: 95) şekilde 

değiştiren bu iki bölüm, serideki son bölümün “kehanetini” de 

(Solomon, 2003: 188) sunmaktadır.  

Tamamen temanın başlangıç motifi üzerine kurulmuş olan bu 

bölümlerden ilki olan on birinci varyasyon (Allegretto), aynı özelliği 

içeren dokuzuncu bölümün “obsesif hareketliliğine” verilen “sakin ve 

şiirsel bir cevap” (Kanwisher, 2014: 95) niteliğindedir. Bu motif, 

kısımların ilk yarılarında uzun notalara bağlanmaktadır ve bu notaları 

çekim merkezi olarak görmek, katmanların ilerleyişlerini ve genel 

akıcılığı bölüm boyunca korumak için elzemdir. Motifin arka arkaya 

sunulduğu ikinci yarılarda ise tartımın doğru sunumu önem 

kazanmaktadır. Varyasyonun dokusundaki sadeliğe rağmen 

“ifadesizlik” (Bülow, 1892: 172) tehlikesine düşmemek için, tüm 

bölüm boyunca ölçülü bir espressivo fikrini akılda tutmak tavsiye edilir. 
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Aynı ölçülü yaklaşım, kısımların son ölçülerinde görülen crescendo 

dinamiği için de geçerli olmalıdır. 

On ikinci varyasyon, hem artan temposu (Un poco più moto) hem 

de baskın değerler olan sekizlikler nedeniyle belirgin bir “ritmik 

canlanma” içermektedir ve bu durum, sonraki bölümlerin “nefes kesici 

kontrastlarını” (Kinderman, 1989: 95) hazırlayan unsur olarak göze 

çarpmaktadır. Devinim, bir önceki varyasyonun aksine sadece kısım 

sonlarında kısa sektelere uğramaktadır; ama tüm hareketliliğe rağmen 

icrada zarafetin korunması ve legato kavramının unutulmaması 

önemlidir. Varyasyondaki müzikal cümleler arasında bir hiyerarşi 

yaratmak elbette gereklidir, ancak yoğun gürlük değişimlerini sadece 

ilerleyişe yeni ögelerin eklendiği ölçülere bırakmak yerinde olacaktır. 

Örneğin ilk kısımda, valsin melodik hattı ile bas partisinin ilerleyişlerini 

andıran dörtlük notaların crescendo ile ön plana çıkarılması, tekrar 

öncelik kazanan sekizlik notaların ve değişen rengin (subito piano) 

etkilerini arttıracaktır. Keza ikinci kısımda, “uğultu” etkisini çağrıştıran 

ölçülerdeki crescendo dinamiğini sağ eldeki senkoplar ile uygulamak, 

yükselişin çözüldüğü fortepiano dinamiğinden daha etkili bir kontrast 

elde etmeye yarayacaktır. Ayrıca, eğer bu fortepiano dengeli bir kol 

ağırlığıyla uygulanırsa, uzun süre duyulur kalması gereken bas pedalı, 

gürlüğü düşen diğer katmanları örselemeden ortaya çıkacaktır. 

On üçüncü varyasyon (Vivace), serinin en tuhaf bölümüdür ve 

önceki iki varyasyonun sunduğu dinginliği tam anlamıyla ters yüz 

etmektedir. Hayli olağan dışı bir müzikal dokuya sahip olan bu 

bölümün literatürde bir benzerini bulmak gerçekten zordur. Neredeyse 

yarısı (%48) sessizlikten (eslerden) oluşmasına, yani temanın sağladığı 

“kısıtlı” malzemenin daha da “eksiltilmesine” rağmen, temanın 

“cevherini” sunabilmektedir (Cooper, 2011: 41). Öte yandan, 

Beethoven’ın temada sürekli tekrar edilen akorları bu bölümde sessizlik 

içinde “eriterek” valsin zaaflarından “müstehzi” (Kinderman, 1989: 70) 

bir şekilde faydalandığı da düşünülebilir. Beethoven’ın birçok eserinde 

sessizlik ögesini etkili bir şekilde kullandığı bilinmektedir; ama bu 

bölümü biricik kılan şey, eslerin aslında notalardan daha değerli 

olmalarıdır. Özellikle kuvvetli akorlar (forte) ile yansımaları (piano) 

arasındaki esleri milimetrik şekilde uygulamak, ikna edici bir icra için 

elzemdir. Keza, kısımların ilk yarılarındaki bu diyalogları izleyen ikinci 

yarılardaki crescendo süreçlerinde de, eslerin izleğe dahil olduğunu 

unutmamak önemlidir. Ses ve sessizlik ögeleri ile dinamiklerin yanı sıra 

ses genişliği bölgeleri arasında da ciddi kontrastlar içeren bu 
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varyasyonda, tüm bu zenginliği hakkıyla sunabilmek için temponun 

çok iyi belirlenmesi gerekir. Sonuç olarak, sahip olduğu sıra dışı yapı 

ile bu bölümün, şimdiye kadar görülen “sistemi” ilerleyen süreçte 

aşacak olan ögelerin “kudretli bir sembolü” (Kanwisher, 2014: 100) 

olduğu söylenebilir. 

Serinin ilk yavaş bölümü olan on dördüncü varyasyon (Grave e 

maestoso), bir “komik drama” olan on üçüncü varyasyonun ters kutbu 

olarak “trajik drama” (Kanwisher, 2014: 101) atmosferi sunmaktadır. 

Barok dönemde sıkça görülen Fransız Uvertürü formunu andıran ve 

vakur bir karakter içeren bu bölümle onu çevreleyen varyasyonlar 

arasında, tempo açısından bir uçurum bulunmaktadırii. Bölümdeki ağır 

akışın istikrarı için nabzı otuz ikilik değerler üzerinden hissetmek 

elzemdir. Ayrıca, ilk kısmın ilk yarısında kanon tekniği içinde ilerleyen 

partilerdeki bağlı ve uzun değerli notaların daima duyulur kalmaları ve 

asla durağan addedilmemeleri de son derece önemlidir. İkinci kısımda 

“Gotik katedrallerin kubbelerini” (Bülow, 1892: 176) andıran ilerleyiş 

boyunca crescendo dinamiğini ölçülü tutmak ve son iki ölçüde yine sıfır 

noktasından başlayarak artan enerjiyi de önemsemek gerekir; zira bu 

enerji, ilerleyen üç bölümde daha da “yoğunlaşarak sürecektir” 

(Solomon, 2003: 191). 

Bu bölümün ağırbaşlı yapısına “canlı ve muzip bir halk dansı” 

şeklinde karşılık veren on beşinci varyasyon (Presto scherzando), 

temanın “haylaz kardeşi” (Kanwisher, 2014: 103) görünümündedir; 

çünkü, armonik yapıdaki “olağandışı serbestliğe” rağmen, temanın 

melodik çerçevesini aslına yakın sunması sebebiyle hiçbir “uzaklık 

hissi” (Tovey, 2015: 129) yaratmamaktadır. Şiddetli kontrastların 

birbirini kovaladığı noktada temanın bu şekilde yeniden belirmesinin 

“halüsinatif bir karikatür” etkisi oluşturduğu da söylenebilir. Sonuç 

olarak, on üçüncü bölümde sessizlik üzerinden vurgulanan mizah 

unsuru, burada temaya yakınlık sebebiyle daha da dolaysızdır. 

Bölümün, iki “heybetli” sütun (on dördüncü ile on altıncı-on yedinci 

bölümler) arasında kalan “minyatür” (Kinderman, 1989: 73, 100) 

niteliği de bu vurguyu güçlendirmektedir Her iki kısmın da kurgusu 

ortaktır: İlk yarılar, dar bir ses aralığı içinde, pianissimo dinamiğinde 

ve staccato artikülasyonundaki akorlardan, ikinci yarılarsa geniş bir ses 

aralığı içeren ve uzun bir crescendo sonrası neredeyse subito düşen 

gürlükler sunan legato akorlardan oluşmaktadırlar. İlk kısmın legato 

ölçüleri, “uğultu” efektini yinelemekte, armonik açıdan da yirminci 
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varyasyonun son sekiz ölçüsüyle yakın bir “akrabalık” (Bülow, 1892: 

177) içermektedirler. 

Diabelli’nin valsi ve onun melodik hattını koruyan marş 

karakterindeki ilk varyasyon arasındaki bağın benzeri, bu bölüm ile onu 

izleyen iki bölüm arasında da bulunmaktadır. Bu “uzun menzilli” ve 

enteresan diyalog ise, temayı eserin dokusuna daha da derinden 

“işlemektedir” (Kinderman, 1989: 73-74). 

Birbirlerine aralıksız bağlanan ve virtüöz etüd havası içeren “ikiz 

kardeşlerden” (Kanwisher, 2014: 105) ilki, yani on altıncı varyasyon 

(Allegro), kükreyişi andıran bir tril ile açılmaktadır. Kısımların ilk 

yarılarında, sağ elde temayı yansıtan ses tekrarları, sol elde ise kırık 

oktavların yarattığı melodik bir katman bulunmaktadır. Bölümün esas 

devinimini yaratan bu katmanın icrasında, beşinci parmağı özenli bir 

şekilde kullanmanın yanı sıra, ön kolu ve bileği sabit tutarak hareketi 

sadece parmaklarla kontrol etmek önemlidir. İlk yarılarda bu katmanda 

oluşan kromatik ilerleyiş, ikinci yarılarda sağ ele geçmektedir ve bu 

yarılarda oluşan renk değişiminde, dinamik kontrastlar kadar sağ eldeki 

artikülasyon farklılıklarını da belirleyici kılmak gerekir. 

Temponun sabit kaldığı on yedinci varyasyonda, iki elin rolleri 

tamamen değişmektedir. Ses tekrarlarını üstlenen sol elde, on altıncı 

bölümdeki noktalı ritimler artmakta ve enerjiyi yoğunlaştırmaktadırlar. 

Sağ eldeyse, neredeyse tüm varyasyon boyunca kullanılan motif 

grupları, sol elin önceki bölümdeki kırık oktavlarından daha zengin bir 

içerik sunmaktadırlar. Dört adet on altılıktan oluşan bu grupların ikinci 

ve dördüncü notaları üst partide, birinci ve üçüncü notaları da alt partide 

hatlar oluşturmaktadırlar. Bu şekilde beliren çift sesli ilerleyişin – tüm 

farklılıklara rağmen – yirmi sekizinci varyasyonu öncelediği 

söylenebilir. Özellikle ikinci yarılarda, bu gruplarla armonik yapıyı 

vurgulamak için baş parmağı basılı tutarak ilk on altılığı, melodik 

ilerleyiş için de ikinci ve dördüncü on altılıkların hattını ön plana 

çıkartmak önemlidir. Bu bölümün fermata işaretleri içeren görkemli 

finali aslında bir grubun bitişi gibi tınlasa da, esas amacın nabzın 

düşmesi olduğunu görmek ve sürecin yaratacağı kontrastı düşünerek 

oldukça ölçülü bir ara vermek önerilir.  

“Melodik çekiciliğiyle parlayan” (Kanwisher, 2014: 107) on 

sekizinci varyasyon, tempo (Poco moderato) ve ifade (dolce) olarak 

önceki bloktan oldukça farklıdır. Brahms’ta sıkça görülen “özlem dolu 
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melankolinin” (Solomon, 2003: 191) hissedildiği bu bölümde 

kısımların ilk yarıları, valsin başlangıç figürünü temel alan melodik 

hattın üç farklı ses bölgesindeki diyaloglarıyla kurulmuşlardır. İkinci 

yarılar ise, bölümün “masum güzelliğini” gölgeleyen bir “teyakkuz” 

(Herzog, 1995: 48) etkisi yaratmaktadırlar. İlk kısmın ikinci yarısındaki 

yegâne öge, iki el arasında paylaşılan ve giderek artan gürlüğü subito 

piano dinamiğine bağlanan oktav ilerleyişidir. Fortspinnungiii tekniği 

içeren bu büyüleyici bölmede parmakları tuşlara yapışık kullanmak ve 

legato artikülasyonunu bilekle düzenlemek önemlidir. İkinci kısımda 

bu bölme, ilk yarılardaki diyaloğu andıran kırık akorlardan kuruludur 

ve daha renkli bir içerik sunmaktadır. Burada tartımı doğru vermek için, 

figürlerin başlangıçlarını vurgulamaktan özellikle kaçınmak gerekir. 

Birbirlerine aralıksız bağlanan bir diğer çift olan on dokuz ve 

yirminci varyasyonlar, aralarındaki sert tempo ve karakter farklılıkları 

nedeniyle bir anlamda “zıt kardeşler” görünümü sunmaktadırlar.  

On sekizinci bölümün sonunda tiz ses bölgesine doğru usulca 

“süzülen” ilerleyiş, on dokuzuncu varyasyonun (Presto) başında, kalın 

ses bölgesine doğru “tepetaklak inen” (Kinderman, 1989: 101) bir 

devinimle karşılık bulmaktadır. İki el arasında kanon tekniği içinde 

ilerleyen bu devinim, ikinci kısmın ilk yarısında yine tiz ses bölgesine 

çıkmaktadır. Kısımların ilk yarılarında geçerli olan forte dinamiğini 

verebilmek için sekizlik değerlerin non legato, kanon yapısının ortaya 

çıkması için de noktalı dörtlük değerlerin tenuto icraları önemlidir. 

İkinci yarıların başında aniden düşen gürlüğü (pianissimo) yeniden 

arttıran crescendo, bu kesitlerde temanın melodik hatlarını da birebir 

ortaya çıkarmaktadır. Melodik açıdan temayla olan bu yakın ilişkinin 

yanı sıra, bu varyasyonda temanın armonik yapısının da uzunca bir süre 

sonra ilk kez aslına uygun bir şekilde verildiğini belirtmek gerekir. 

Bu bölümdeki “reel dünyanın” ardından “rüya aleminin” 

(Kanwisher, 2014: 110) belirdiği yirminci varyasyon, serideki en 

gizemli ve ilgi uyandırıcı bölümlerden biridir. Eserin “sükût merkezi” 

(Kinderman, 1989: 102) olan bu varyasyonda ritmik enerjinin 

neredeyse tümüyle kaybolduğu, dinamiklerin çok küçük değişiklikler 

içerdiği ve yatay şekilde ilerleyen polifonik yapının hâkim olduğu 

görülmektedir. Bütün bölüm boyunca görülen uzun değerlere sahip 

akorlarda, tını yoğunluğunu gözetmek ve durağanlık hissinden uzak 

kalmak son derece önemlidir. Kısım tekrarı bulunmayan bu 

varyasyonun ilk sekiz ölçüsünde, piyanonun son derece kalın ses 
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bölgesinde başlayan bas partisi kanon tekniğinde gelişerek 

ilerlemektedir. Bu ölçüleri takip eden sekiz ölçü, önce uzayan akorlar 

üzerine yazılmış ve ancak tahayyül yoluyla yorumlanabilecek olan 

dinamik değişiklikleri, ardından da armonik olarak eserin belki de “en 

garip anını” (Kinderman, 1989: 102) içermektedir. Üçüncü sekiz ölçü, 

ilk sekiz ölçüdeki kanon anlayışını daha özgür bir şekilde 

sürdürmektedir ve burada parti ilerleyişlerine sonuna dek odaklanmak 

gerekir. Son sekiz ölçülük kısım ise, ilk yarısında üst ve alt katmanların 

karşıt yönlerdeki kromatik ilerleyişleriyle yine ilginç bir armonik yapı 

sunarken, son yarısında serinin tonalitesini vurgulamaktadır. Tek bir 

sesle ve piano dinamiğinde başlayan bu bölüm, beş sesli bir pianissimo 

akorla bitmektedir. Zaten uzun olan bu akorun fermata ile daha da artan 

genişliği, tefekküre dalış hissi uyandıran bu varyasyondan sonra 

enerjinin ilerleyen bölümlerdeki parodi zenginliğine yönelebilmesi 

açısından çok önemlidir. 

21. – 28. Varyasyonlar 

Serideki bu bölümlerde, mizah ve parodi unsurlarının daha yoğun 

bir şekilde ortaya çıktıkları, ayrıca bazı varyasyonların genel bir 

çağrışım yaratmak yerine çok daha spesifik göndermeler içerdikleri 

görülmektedir. Ek olarak, buradan sonraki varyasyonların büyük 

çoğunluğunun, bu seriye – geçtiğimiz bölümlerin çoğunun aksine – 

1823 yılındaki revizyonlar sırasında eklendiğini belirtmek gerekir. 

Yirminci bölümdeki “uhrevi” manzarayı “hoyratça örten” 

(Kinderman, 1989: 103) yirmi birinci varyasyon (Allegro con brio), 

bölümler arasında görülen kontrastları tek bölüme sığdırmaktadır. 

Tiyatronun sembolü olan gülen ve ağlayan maskeleri çağrıştıran bu 

bölümün kısımları, asimetrik şekilde oluşturulmuşlardır. Dörder 

ölçülük ilk kısımlarda, bir el valsin tekrarlanan akorlarını gürültülü 

(fortissimo) ve alaycı şekilde yansıtırken, diğer el farklı ses 

genişliklerinde triller ile süslenmiş oktav atlamaları 

gerçekleştirmektedir. Yüksek dinamiğe rağmen bu kısımlarda doğru 

vurgular kullanarak tartımı gözetmek gerekir. Sekizer ölçülük ikinci 

kısımlardaysa tempo, dinamik, artikülasyon ve tartım tamamıyla 

değişmektedir. Hem sakin (Meno allegro) ve on ikinci bölümü 

andırarak akan legato hatlarda, hem de bu hatlara zemin oluşturan uzun 

değerlerde tüm cümle gruplamalarına rağmen değişen tartımı doğru ve 

istikrarlı şekilde sunmak önemlidir. Ani ve sert değişimlerin icrada 

yüksek konsantrasyon gerektirdiği bu mizahi bölümün son şakası ise, 
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ikinci kısmın tekrarında artan gürlüğün vardığı subito piano 

dinamiğidir. 

İzleyen iki bölüm, Mozart ve Johann Baptist Cramer için yazılmış 

“müzikal övgülerdir” (Herzog, 1995: 49). Yirmi ikinci varyasyon 

(Allegro molto), Mozart’ın Don Giovanni operasının ilk aryası üzerine 

kuruludur. Beethoven’ın yazdığı ilk varyasyon serilerinin de bir anısını 

sunan bu bölüm, tamamen unison olarak ilerlemektedir ve bestecinin 

Mozart’a duyduğu saygı kadar, Diabelli’ye de ince bir gönderme 

içermektedir. İcrada, temanın açıklamasında değinilen detaycılığı 

özellikle artikülasyon ve ritmik yapı bakımından devreye sokmak 

önerilir. Yirmi üçüncü varyasyon ise (Allegro assai), Beethoven’ın 

“hayranlık” duyduğu bilinen yegâne “çağdaşı piyanist” (Kinderman, 

1989: 104) olan Cramer’in etüdlerini duyurmaktadır. Bölümün içerdiği 

virtüöz yapıyı örselememek için, ellerin dönüşümlü çaldığı akorlarda 

parmak kullanımını ön planda tutmak önemlidir. Öte yandan, burada 

virtüözite olgusuna yapılan ironik vurguyu parlatmak ve bölümü salt 

parmak egzersizi atmosferinden biraz olsun uzaklaştırmak için, 

özellikle fortepiano içeren ölçülerde pedalı az da olsa sterillikten uzak 

şekilde kullanmak önerilebilir.  

Beethoven’ın op. 110 piyano sonatındaki füglere atmosfer 

bakımından büyük benzerlik gösteren yirmi dördüncü varyasyon 

(Fughetta – Andante), aslında bestecinin “tipik” özelliklerinden ziyade, 

Bach’ın “geç dönem” (Kinderman, 1989: 106) stilini yansıtmaktadır. 

Tüm bölüm için geçerli olan una corda, “içsel ve rafine” (Kanwisher, 

2014: 125) atmosfer için elzemdir, ama katmanların arasındaki tını 

farkını örselememek için kademeli şekilde kullanmak önerilir. Öte 

yandan, parmak değişimlerinden cömert bir şekilde faydalanmak, sağ 

pedalın yaratabileceği tehlikeleri azaltacaktır. Tema girişlerini 

belirtmek kadar diğer partileri şarkılamayı da ihmal etmemek, “bu türün 

en değerli örneklerinden biri” (Bülow, 1892: 186) olan bu bölümün 

zenginliğini sunmak bakımından önemlidir. Ayrıca, olabildiğince yatay 

kullanılan parmaklar ve esnek bilekler, sempre legato dinamiğini 

bölüm boyunca korumak anlamında yarar sağlayacaktır. 

Temanın “naifliğini” (Kinderman, 1989: 111) seride son kez 

duyuran yirmi beşinci varyasyon (Allegro), aynı zamanda katmanları 

arasında çoğunlukla ilk vuruşlarda ortaya çıkan armonik 

uyumsuzluklarla da mizahi bir vurgu içermektedir. Temadaki akor 

tekrarlarını yansıtan melodik katman, valsin bas partisindeki kesik 
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ritmik yapıyı devralmıştır. Sol elde on altılık notaların oluşturduğu 

katmanın devinimi ise bölüm boyunca hiçbir ara vermeden 

sürmektedir. Buradaki leggiermente ifadesini ve bölümdeki subito 

piano efektlerini örselememek için, sadece kısımların ikinci yarılarında 

bulunan gürlük artışlarını öncelikle sağ eldeki akorlarla uygulamak 

tavsiye edilir.  

Serinin tempo başlığı içermeyen tek bölümü olan yirmi altıncı 

varyasyonda, teoride önceki bölümün temposu geçerliyken, pratikte 

piacevole atmosfer nedeniyle daha sakin bir tempo ağırlık 

kazanmaktadır. İzleyen bölümdeki ritmik canlanmaya zemin hazırlayan 

bu sakinlik, buradaki alışılmadık notasyonu da anlamlandırmaktadır. 

Zira, on altılık değerlerin gruplamaları iki vuruşlu bir tartım hissi 

yaratsalar da, bu durum aslında notasyonu sadeleştirmek amacının 

sonucudur ve geçerli olan üç vuruşlu tartımı birinci ve beşinci on 

altılıkları belirterek sunmak için de sakin tempo önemlidir. Bölümü 

kaplayan legato içinse yine yatay tutulan parmaklar ve esnek bilekler 

önerilir. 

Eserde virtüözite ögesinin belki de en fazla vurgulandığı bölüm olan 

yirmi yedinci varyasyondaki (Vivace) sürat, özünde bir tempo 

artışından ziyade, on altılık üçlemelerin oluşturduğu ritmik daralma 

sayesinde oluşmaktadır. Havai fişek patlamalarını andıran sforzando 

vurguları ve forte-piano diyalogları sayesinde tıpkı onuncu bölüm gibi 

parlak bir hareketlilik sunan bu varyasyonda, özellikle iki elin aynı 

değerleri paylaştığı ölçülerde saydam bir icra elzemdir. Ayrıca, ikinci 

kısımda eller arasında ve piano dinamiği içinde gelen dönüşümlü 

sforzando vurguları çok özenli bir şekilde icra etmek gerekir. Tartımın 

bütün bölüm boyunca doğru bir şekilde sunulması ise, bir kez daha 

belirleyici rol oynamaktadır. 

Yirmi sekizinci varyasyon (Allegro), sekizinci bölümdeki figür 

bombardımanının bir benzerini bu kez vurgular (sforzando) üzerinden 

yaratmaktadır. Tartımın iki vuruşlu olduğu bu bölümde, ikinci kısmın 

ikinci yarısına kadar her vuruşta vurgu bulunmakta, ancak bu süreci 

belirleyen genel bir dinamik direktifi görülmemektedir. Bu nedenle, 

forte dinamiği olan yerlerde gürlüğü ön plana almak, diğer yerlerdeyse 

armonik gerilim-çözülüm ilerleyişine odaklanmak önerilebilir; ama bu 

odaklanma, asla bu vurguları, dolayısıyla haşin ve gürültülü atmosferi 

yumuşatmak şeklinde anlaşılmamalıdır. Öte yandan, tüm bu vurgulara 
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rağmen, bölümde egemenlik kuran sekizlik değerlerden uzun bir izlek 

yaratma gayretinden de kesinlikle vazgeçmemek gerekir. 

Bu varyasyonu izleyen süreç blok olarak bambaşka bir dünya 

sunduğu için burada bir ara vermek önerilir. Ayrıca, kalan bölümler 

eser sonuna dek birbirlerine aralıksız bağlandıkları için, burası ara 

verilebilecek son yerdir. 

29. – 33. Varyasyonlar 

Serinin kapanış grubu, minör tonaliteye sahip üç bölümle 

açılmaktadır. Eserdeki ilk minör bölüm olan on üçüncü varyasyon 

yüksek derecede ironi içermekte ve dışa dönük bir karakter 

sergilemekteyken, bu bölümlerden her biri, derin bir içsel yolculuğun 

farklı bir köşebaşını simgelemektedir. 

Yirmi dokuzuncu varyasyon (Adagio ma non troppo), sadece on iki 

ölçüden oluşan ve tekrar işareti içermeyen çarpıcı bir kısalığın yanı sıra, 

“tesellisi zor bir hüznün” (Kinderman, 1989: 118) belirlediği ve 

Bach’ın BWV 853 prelüdünü ciddi şekilde andıran bir karaktere 

sahiptir. Armonik sadeliğin hâkim olduğu bölümün altı ölçüden oluşan 

ilk yarısında sağ el, temadaki başlangıç figürünün ve akor tekrarlarının 

eşsiz bir dönüşümünü sunmaktadır. Burada otuz ikilik notaların anlamlı 

ama aşırı romantizmden uzak icraları için, yorumcunun gerçekten ince 

bir zevk anlayışına sahip olması gerekir. Eş zamanlı olarak sol eldeki 

akorların alt seslerinden oluşan hattı vurgulamak, mezza voce ifadesiyle 

belirtilen karanlık atmosfer kadar, polifonik yapının da ortaya 

çıkmasına yardımcı olacaktır. İkinci yarının ilk iki ölçüsünde ellerin 

rolleri birbirleriyle değişmektedir. Tekrar ilk yarıdaki yapıya dönülen 

ve Napoliten altılı-tonik ilişkisinin ön plana çıktığı ölçülerdeyse, bu kez 

akorların üst seslerinden bir hat yaratmak, bölümü kapatan kromatik 

ilerleyişi anlaşılır şekilde sunmayı sağlayacaktır.  

Temponun bir nebze arttığı otuzuncu varyasyon (Andante, sempre 

cantabile), önceki bölümdeki matemin aslında pek de etkili olamayan 

bir tesellisi niteliğindedir. Bach’ın Envansiyonlarını anımsatan akıcı bir 

polifoninin görüldüğü bu bölümde, una corda ifadesiyle daha da 

koyulaşan renge rağmen, katmanlar arasında farklılık yaratmak son 

derece önemlidir. Armonik yapıda, Napoliten altılı akor önceki bölüme 

nazaran daha fazla ön plana çıkmakta ve daha uzun tonalite 

yolculuklarına zemin oluşturmaktadır. Bölümün tekrar edilen tek kesiti 

olan ve Schumann’ın romantizm anlayışının “ilk tohumunun” (Bülow, 
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1892: 193) sergilendiği son dört ölçüyse, ana tonaliteye geri dönüşü 

sağlamakta ve izleyen bölümün başlangıcını hazırlamaktadır. Tıpkı on 

dördüncü bölümde olduğu gibi bu varyasyonda da sempre legato 

artikülasyonu için parmak değişimlerini devreye sokmak elzemdir. 

Ayrıca, son kesitteki legato oktavların layığınca sunulabilmeleri için, 

bilek ve ön kolda yüksek bir esneklik ve yatay hareketlilik önerilir.  

Serinin son minör bölümü olan otuz birinci varyasyon (Largo, molto 

espressivo), Beethoven’a kadar gelen “müzik tarihinin bir özetini” 

(Bülow, 1892: 194) sergileyen üç varyasyonun ilkidir. Goldberg 

Varyasyonları serisinin yirmi beşinci bölümüyle hem doku hem de 

melodik yapı olarak ilginç paralellikler içeren, dolayısıyla Bach’ın 

tınısını önceki iki varyasyondan çok daha belirgin şekilde duyuran bu 

bölüm, sadece on iki ölçü içermesine rağmen ağır temposu ve ilginç 

tartımıyla uçsuz bucaksız bir soluk yaratmaktadır. Varyasyonun 

başındaki tutte le corde ve sotto voce ifadeleri ilk bakışta birbirleriyle 

çelişir gibi görünseler de, aslında burada ortaya çıkan tablo, yirmi 

dokuzuncu varyasyondaki hüznün bağırmayan, ancak kendini belirgin 

bir şekilde duyuran dışavurumudur. Bölümün melodik hattı, tematik 

malzemeyi bir doğaçlama atmosferi içinde işleyen otuz ikilik ve altmış 

dörtlük notalarla süslenmiştir. Bu harikulade katmanın icrasında 

heceleme veya tekdüzelik yaratmamak için rubato kavramından 

faydalanmak elbette önemlidir; ancak, bölümün genelini belirleyen 

molto espressivo ifadesine rağmen Chopin’in müzikal dünyasından 

alabildiğine uzak kalmak, daha da büyük önem arz etmektedir. Ek 

olarak, sol elde ağır ve düşünceli adımlar misali ilerleyen akorların da 

melodik içeriğe katkısını önemsemek gerekir. Bölümün ikinci 

yarısındaki armonik yapı, seride farklı bir ton merkezi sunan ilk ve tek 

bölüm olan otuz ikinci varyasyonu hazırlar niteliktedir. Bu nedenle, 

burada dolce ifadesinin de belirtiği üzere farklı bir renk kullanmak 

önerilir. 

“Taşkın” bir enerjiye sahip olan ve içerdiği yüz altmış altı ölçüyle 

Diabelli’nin valsindeki “biçimsel sınırları” (Kanwisher, 2014: 145) 

tamamen yıkan otuz ikinci varyasyon (Fuga – Allegro), bu 

özellikleriyle önceki bölüme bir kez daha olağanüstü bir kontrast 

yaratmaktadır. İki kısımdan oluşan ve Händel’ın müzikal karakterini 

çok güçlü bir şekilde yansıtan bu fügün ana teması, valsteki melodik 

çizginin birçok ögesini barındırmaktadır. Bölüm boyunca neredeyse 

aralıksız duyulan bu temada, tekrarlanan seslerde tekdüzelikten 

kaçınmak ve figürler arasındaki artikülasyon farklılıklarını gözetmek 
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önemlidir. Bu minvalde, karşı temanın içerdiği sforzando vurguları 

temadaki tekrar edilen seslere yön veren bir kılavuz olarak kullanmak 

tavsiye edilir. Özellikle ilk kısımda belirgin bir hâkimiyet kuran yüksek 

ses gürlüğünü, öncelikle enerjinin vurgulanması şeklinde anlamak ve 

her şeye rağmen tema girişleri arasında bir hiyerarşi yaratmak ise 

elzemdir. Bir fermata vasıtasıyla oluşan kısa duraklamanın ardından 

başlayan ikinci kısımda, sekizlik değerdeki notaların hâkimiyeti 

sayesinde ritmik hareketlilik daha da arttığı için, anlaşılır bir yorum 

ortaya koyabilmek adına tempoyu korumak son derece önemlidir. 

Ayrıca, bu kısmın başlangıcındaki piano dinamiğinin bölümdeki ilk 

gerçek gürlük kontrastını sunması nedeniyle, bu farklılığı belirtmek için 

düşük gürlük seviyesini istikrarlı şekilde sürdürmek, ardından gelen 

crescendo dinamiğini de fermata işaretli fortissimo akora kadar 

kademeli bir şekilde kurmak önerilir. Bu uzun ve heyecan verici 

bölümün oluşturduğu “ses fırtınasına” beklenmedik bir “dramatik ara” 

veren bu akor ve bağlandığı kısa kadansın ardından gelen son altı 

ölçülük kısım ise, tüm müzik tarihi boyunca bestelenmiş en “ilahi ve 

dehşet verici etkileyiciliğe sahip” (Tovey, 2014: 133) kesitlerden 

biridir. Temponun keskin bir şekilde dinginleştiği (Poco Adagio) ve 

serinin son varyasyonunu hazırlayan bu kesit, yorumcunun tüm 

maharetini sergileyerek zengin bir renk paleti içinde sunması gereken 

engin gürlük değişimleri (fortissimo – pianissimo) ve anarmonik 

ilerleyişler içermektedir. 

Seride enerjinin tam anlamıyla doruğa çıktığı otuz ikinci 

varyasyonun ardından gelen final varyasyonu (Tempo di Menuetto 

moderato), dingin akışı ve huzurlu atmosferiyle “göksel bir epilog” 

(Cooper, 2008: 329) mahiyetindedir. Bu özelliği ile bir kez daha mizahi 

bir sahne değişimi sunduğu söylenebilecek olan bu bölüm, 

Beethoven’ın varyasyon tekniğini kullandığı birçok eserin son bölümü 

gibi temaya dönüş içermektedir; ancak besteci burada temayı tamamen 

veya kısmen kullanmak yerine, Diabelli’nin valsinin Haydn’ın ve 

özellikle Mozart’ın müzikal dilini yansıtan klasik bir Menuet olarak 

“reenkarnasyonunu” (Kanwisher, 2014: 154) sunmuştur. Mozart’ın son 

piyano konçertosunun (KV 595) son bölümünün tınısını anımsatan ve 

bu eserdeki uzun yolculuk boyunca damıtılmış olan sadeliğin sunumu 

olan bu varyasyon, serinin icrası en zor bölümlerinden biridir; zira, çok 

saydam bir dokuya sahiptir ve “son derece rafine bir zarafetle” (Bülow, 

1892: 202) sunulması gerekir. Diabelli’nin valsi ile Beethoven’ın op. 

111 piyano sonatının ikinci bölümünün teması arasındaki benzerlik, 
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burada çok daha geniş bir ölçekte ortaya çıkmaktadır. Bu varyasyon ve 

bağlandığı koda bölmesi, hem sonatta kullanılan temanın motifine, hem 

de sonatın ikinci bölümün tamamında ortaya konan ritmik ilerleyişe 

“çarpıcı bir paralellik” (Kinderman, 1989: 126) göstermektedirler. 

Bölümdeki bütün tempo değişimleriyse, bu kez aynı sonatın ilk 

bölümünü hatırlatır şekilde ritenente ifadesi içermektedirler. 

Varyasyonun karakterini vurgulayan grazioso e dolce ifadesinin 

sunumunda, esler de notalar kadar önemli bir rol oynamaktadırlar. 

Tempo başlığındaki aber nicht schleppendiv ifadesinin algılanışı ise, bir 

yandan bölümün akışındaki dinginliği hantallık halinde getirmemek, 

diğer yandan da özellikle varyasyonun sonundaki koda bölmesindeki 

küçük değere sahip notaları saydam şekilde sunmak amacını 

gütmelidir. Koda bölmesi, bu bölümün op. 111’le olan ilişkisini daha 

da derinleştirerek, aslında bestecinin son beş varyasyonda yaptığı 

“tarihi göndermelerden” sonra burada “kendi parodisini” (Kanwisher, 

2014: 160) sunduğunu vurgular niteliktedir. Varyasyonun melodik 

figürü üzerine kurulmuş olan ilk dört ölçünün ardından iki el tarafından 

ters hareketle sunulan ilerleyiş, bu ilerleyişin bağlandığı senkoplar ve 

senkopların eriştiği – sağ elde otuz ikilik notaların ve sol elde sekizlik 

staccato değerlerin oluşturduğu – eşsiz güzellikteki katmanları op. 

111’in ışığında değerlendirmek özellikle tavsiye edilir. Burada, 

özellikle otuz ikilik notaların artikülasyonu için son derece sağlam bir 

parmak kontrolü sergilemek gerekir. Ayrıca ilk iki ölçüden sonra ses 

aralıkları genişleyen figürlerde de pianissimo dinamiğini sürdürebilmek 

için, kullanılan parmak numaralarının bileği asla döndürmeyecek 

şekilde oluşturulmaları elzemdir. Son sekiz ölçü, sonatın son üç 

ölçüsünün neredeyse birebir yansıması ile başlamaktadır. Ritmik 

daralma ve crescendo sayesinde artan tansiyon, sondan bir önceki 

ölçünün içerdiği dramatik diminuendo sayesinde pianissimo seviyesine 

inse de bölüm, tıpkı op. 111’de olduğu gibi zayıf vuruşa gelen bir 

akorla, ancak bu kez, bu muazzam eserin bir anlamda son şakası olarak 

fortissimo dinamiğinde sona ermektedir. 

Sonuç 

Diabelli Varyasyonları, son derece sıradan gözüken bir temel 

üzerinde nasıl göz kamaştırıcı bir eser inşa edilebileceğine dair verilmiş 

belki de en çarpıcı örnektir ve Beethoven’ın varyasyon tekniğinde 

ulaştığı en yüksek seviyeyi ifade etmektedir. Ayrıca, hem Beethoven 

öncesi müzik tarihinin kısa bir özetini sunan, hem de Beethoven’dan 

sonra ortaya çıkan müzikal gelişmelerin tohumlarını içeren bu seri, tıpkı 
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bestecinin neredeyse eş zamanlı olarak üzerinde çalıştığı diğer geniş 

ölçekli eserleri Missa solemnis (op. 123) ve Dokuzuncu Senfoni (op. 

125) gibi müzik tarihine belirgin şekilde damga vurmuş eserlerden 

biridir. 

Diabelli’nin valsi, sunduğu “kısıtlı” malzeme nedeniyle bu eseri 

yorumlamaya adım atan her icracıyı ilk etapta ciddi bir bilinmezlik ile 

karşı karşıya bırakacaktır. Burada öncelikle yapılması tavsiye edilen 

şey, – daha önce de belirtildiği gibi – yazılı olan ve olmayan tüm veriyi 

detaylı bir şekilde incelemek olacaktır. Farklı yoğunlukta olsa da otuz 

üç varyasyonun her birinde izleri görülen bu temanın doğru anlaşılması, 

bu uzun eserin tutarlı bir şekilde yorumlanması için elzemdir. Öte 

yandan, Beethoven’ın son üç piyano sonatının varyasyon bölümlerinde 

temaya ve sahip olduğu karaktere odaklanma anlayışı somut bir şekilde 

ortaya çıkarken, bu seride çok sayıda farklı karakterin sunulduğu ve 

temanın yer yer son derece soyut bir şekilde çağrıştırıldığı 

görülmektedir. Bu nedenle de, temanın tüm detaylarına vâkıf olmak 

gerekliliği açıktır. 

Diabelli Varyasyonları, Beethoven’ın bütün yaratıcılık 

dönemlerinden izler içeren ve bestecinin tüm piyano eserleri için “el 

kitabı” özelliği sunan bir seri olduğu için, bestecinin farklı 

dönemlerindeki stilistik özellikleri hakkında derinlemesine bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, bu eserin kavranması bakımından büyük önem 

taşımaktadır. Spesifik olarak bu eserin sunduğu karakter çeşitliliği ise, 

bir anlamda insan hayatında var olan duygu zenginliğinin tüm 

çerçevesini yansıtmaktadır. Bölümler arasında bazen ciddi şekilde 

değişen, bazen bir birliktelik oluşturan, bazen de yirmi birinci 

varyasyon örneğinde olduğu gibi tek bir bölüm içinde belirgin 

farklılıklar gösterebilen ruh hallerini layığınca sergileyebilmek için, 

konsantrasyonu sürekli şekilde en üst seviyede tutmak son derece 

önemlidir. Konsantrasyon kadar zihinsel ve bedensel dayanıklılık da bu 

eserin yorumunda elzem noktalardan biridir, zira eserin ortalama icra 

süresi bir saat sürmektedir. Bu özel eseri dinleyiciye tüm derinliği ve 

zenginliğiyle sunma uğraşı içinde geçen bu bir saat ise, icracı için hem 

korakor bir varoluş mücadelesi, hem de tarifi gerçekten zor bir coşku 

ve mutluluk içermektedir. 
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1. Giriş 

Türk halk müziğimizin en önemli simge çalgısı konumundaki 

bağlamanın Anadolu’nun değişik bölgelerinde; farklı boyutlarda, düzen 

adı verilen farklı akort sistemleriyle, elle ve tezene tavrı veya mızrap 

adı verilen kalıplaşmış karakteristik tekniklerle çalındığı bilinmektedir. 

Her ne kadar el ile çalma/şelpe adı verilen teknik çok daha köklü bir 

tarihsel derinliğe sahip olsa da mızrap/tezene kullanımı çeşitli 

faktörlerin etkisiyle hızla yaygınlaşmış ve zamanla da yörelere göre 

çeşitlenmiştir. Bu kapsamda tavır veya mızrap adlı bu tezene 

uygulamalarının belirli bölgelerde çeşitli şekillerde kalıplaştığı 

görülmektedir.  

Tezeneli veya tezenesiz çalımla ilgili çeşitliliğin ve kalıplaşmanın 

doğal bazı süreç, istek, etkilenme, esinlenme ve iradelerle ortaya 

çıktığını ve bireysel kaynaklı ornoment (süsleme) becerilerini 

gösterebilmek, doğadaki ve diğer bazı halk müziği çalgılarındaki 

yapıları bağlamada taklit edebilmek, eşliğinde oynanan oyunların coşku 

ve enerjisini hissettirebilmek gibi gerekçelere bağlı olduğunu söylemek 

mümkündür (Özdek, 2019:389). Bahsi geçen bu tezene tavırlarının 

bazıları bağlamada sadece tek tel grubunda ifade edilebiliyorken 

bazıları da birden fazla tel grubunun iç içe kullanıldığı bir yapıyla 

gerçekleştirilebilmektedir. 

                                                           
* Bu çalışma 28-30 Mayıs 2015 tarihlerinde Kütahya’da düzenlenen VI. 

Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nda sözlü olarak sunulan bildiriden 

faydalanılarak hazırlanmıştır. 
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Tarihsel, antropolojik ve müzikolojik bulgular göstermektedir ki 

yaylı ve yaysız parmakla-mızrapla çalınan çalgıların ilk örnekleri tek 

telli sazlardır ve insanlar uzun süre bu tek telli çalgıları, hem parmakla 

hem de yay ile kullanmışlardır. Bu tek telli sazların benzer özelliklerle 

dünyanın değişik bölgelerinde iklim ve coğrafya koşullarına göre aynı 

ya da farklı zamanlarda ortaya çıktığı kabul edilmekle birlikte genel 

olarak bu çalgının “kopuz” olarak adlandırıldığı ve bu çalgıdan türeyen 

çalgıların “kopuz türevli çalgılar” olarak isimlendirildiği bilinmektedir. 

Kopuzda meydana gelen fiziksel değişiklerle birlikte özellikle tel 

sayısının artması ve mızrap vb. kullanımının ortaya çıkması bu çalgı 

için oldukça önemli gelişimlerdir. Ancak kopuz ve benzeri çalgıların 

daha çok ritmik bütünlük içindeki basit pentatonik melodilerle uzun bir 

süre tek telli olarak çalındığı daha sonra ikinci bir tel eklendiği ve yine 

uzun bir zaman da böyle devam ettiği düşünülmektedir. Parlak (2000: 

14-15) bu konu ile ilgili şunları söylemektedir; “Kanımızca kopuz, uzun 

bir süre iki telli olarak kullanılmıştır. İkinci telin farklı bir sese 

akortlanması, eşlik fikrinin olgunlaşması ve ezgilerin zenginleşmesi 

sonucunda, üçüncü tel ihtiyacının doğduğu düşünülebilir.” Tel 

sayılarındaki artış özellikle kiriş adı verilen bağırsak tellerden metal 

tellere doğru geçişle hızlanmış ve yaygınlaşmıştır. Çünkü metal teller 

kiriş tellere göre daha kolay ve sağlıklı akort edilebilmektedir. Zamanla 

burgu sistemindeki gelişmelerin de tel sayısındaki artışı etkilediği 

düşünülmektedir. Günümüzde bağlamada düzen adını verdiğimiz akort 

sistemlerinin de üçüncü telin eklenmesiyle belirginleştiğini ve temel 

gereksinimin dem sesi elde etmek olduğunu düşünmek yanlış olmaz. 

Bu durum basit de olsa bir çokseslilik ihtiyacını ve uyumlu aralıklar 

ilişkisini göstermektedir. 

Bu çalışma, Konya yerel müziğine ait çeşitli eserlerin bağlamada 

Konya tezene tavrı uygulaması ile seslendirilmesiyle ilgili; tavrın 

ortaya çıkışına, kullanılışına ve yerel icracıların bağlamada kullandığı 

tel düzenlerine dair tespitler yapmak amacıyla günümüzdeki mahalli 

sanatçılarla görüşülerek ve literatürdeki ilgili yayınlar taranarak 

yapılmış nitel bir araştırmadır. Sahadan ve literatürden elde edilen 

bulgular ile araştırmacıların deneyimleri doğrultusunda müzik 

performans alanlarıyla(konser, albüm vb.) mesleki müzik eğitimi 

kurumlarında, bağlamada Konya tezene tavrı uygulamasına dönük bazı 

tel düzeni ve karar perdesi önerileri ortaya konulmuştur. 

Bağlamada “tel düzeni” kavramından bahsedilebilmesi için tel 

sayısının en az iki olması gerekmektedir. Günümüzdeki bağlama ailesi 

çalgılarına uzanan tarihsel çizgi ele alındığında tel düzenlerinden 

önceki tek telli süreçlerde de kişisel, yerel çeşitli çalım teknik ve 

tarzlarının olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Dolayısıyla sadece çalıma 

indirgenmiş tavır çeşitliliğinin, düzen kavram ve çeşitliliğinden çok 
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daha önce ortaya çıktığı düşünülebilir. Öte yandan çalmaya indirgenmiş 

tavır anlayışının sadece tezeneli çalımı ifade etmesi de manidardır. 

Çünkü tezene veya mızrap kullanımından önceki büyük tarihsel süreçte 

el ile çalma geleneğinin yine kişisel, yöresel vb. birçok üslubu oluşmuş 

ve bu çeşitliliğin karşılığı birçok farklı teknik, tel ve perde düzenleriyle 

birlikte kullanılmış ve kullanılmaktadır. 

Her ne kadar tavır kavramının miladını daha eskilere 

dayandırabilsek de ilk önce bağlamadaki tel düzenlerinden 

bahsedilerek sonrasında tavır kavramıyla bir arada konu irdelenecektir. 

1.1. Bağlamada Düzen 

Bağlama ve benzer çalgılarda “perde düzeni” ve “tel düzeni” olmak 

üzere iki düzenden bahsetmek mümkündür. Perde düzeni perde 

bağlarının birbirine yakınlığını, uzaklığını ve böylece de perde(ses) 

sistemini ortaya koyarken tel düzeni tellerin birbiriyle olan aralık 

ilişkisini ifade etmektedir. Araştırmada konu gereği tel düzeni ile ilgili 

ayrıntıların üzerinde durulmuştur.  

Bağlama ailesi çalgılarında 2 telden başlayıp 12 tele kadar çıkan ve 

günümüzde yaygın olarak toplamı 6-7 tel şeklinde üç tel grubu 

oluşturan bir tel sırası bulunmaktadır. Yaygın kullanılan anlamıyla 

düzen kelimesi telleri birbiriyle uyumlu/ahenkli akort etmek, ayarlamak 

anlamında kullanılmaktadır.  

“Çalınacak türkülere göre düzen yapılması, yerine göre tellerin 

hepsine birden vurulduğu zaman veya özel olarak parmak basmak 

suretiyle, alt, orta ve üst tellerin birlikte kullanılması halinde çıkacak 

olan sesin armonili ve uyumlu olması için gereklidir. Bu gereklilik 

çeşitli bölgelerde çeşitli düzenlerin doğmasını sağlamış ve başlangıcı 

bilinmeyen tarihlerden bugünlere kadar böylece kullanılagelmiştir.” 

(Taptık, 1972: 191) 

Tablo 1. Bağlamada Belli Başlı Düzenler 

Düzen Adı Düzeni 

(Alt-Orta-Üst) 

Bozuk Düzeni 

 
Bağlama Düzeni 

 
Do Müstezat Düzeni 

 
Fa Müstezat Düzeni 

 
Misket Düzeni 
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Fidayda Düzeni 

 
Bozlak (Abdal) Düzeni 

 
Sürmeli Düzeni 

 
Segah Düzeni 

 
Kemençe Düzeni 

 
Kopuz Düzeni 

 
 

1.2. Bağlamada Tezene Tavırları 

Türk halk müziğinde “tavır” genel olarak çalma ve söylemeye 

ilişkin bütün özellikleri, durum, koşul ve şartları ifade etmekle birlikte 

bağlamadaki tavır kavramı daha bilinen ve yaygın bir ifade olmuştur. 

Buna göre bağlamada tavır; özellikle tezeneli çalmada tezenenin belirli 

tekniklerle kalıplaşmış olarak kullanılmasını ifade etmektedir. Bu 

tavırlar zamanla bölgeye, kişiye, doğaya ve diğer çalgılara göre 

şekillenip kalıplaşmıştır. 

Terzi(2016:147) Türk halk müziğinde tavır kavramını; “…yöresel, 

bölgesel ve türel icra tarzlarının otantik değerleri açısından 

enstrümantal, vokal veya vokal-enstrümantal olarak aslına uygun 

çalınıp söylenmesi.” şeklinde ifade etmekle birlikte aynı kavramın 

klasik Türk müziğinde kişiye özel bakış, estetik ve anlayış olarak 

değerlendirildiğini dile getirmiştir. Öte yandan bu kavramın doksanlı 

yıllara kadar halk müziği çevrelerinde bağlamadaki tezene 

hareketlerine dönük bir ifade olarak kullanıldığını ancak sonrasında 

tüm çalgılar ve vokal icralarla ilgili bir anlama büründüğünü de 

belirtmiştir.   

Bağlamadaki tavır çeşitliliği birbirine benzer ve birbirinden 

türetilmiş yapıları içermekte, ayrım tezene yönünün yanı sıra ritmik 

yapıdaki özelliklerle de belirginleşmektedir. Bu çeşitlilik içerisinde 

tavırların bazıları tek bir tel grubu üzerinde ifade bulabildiği gibi 

bazıları iki tel grubuyla bazıları ise üç tel grubuyla 

gerçekleştirilebilmektedir. Çoğunlukla davul-zurna ikilisinin, kaşığın, 

doğadaki seslerin bireysel becerilerle estetik ve ornoment unsurlar 

çerçevesinde birleşerek tezene tavırlarını oluşturduğunu gözlemlemek 

mümkündür.  
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“Bağlamada oldukça zengin bir teknik birikim oluşturan yöre 

tavırları, özellikle farklı stillerdeki tezene vuruşları ve ritimsel yapıları 

ile dikkat çekicidirler. Bu tezene vuruşları yöresel kullanımda “tarama, 

üçleme, dokuma, çırpma, sıyırtma, çiftleme” gibi özel adlar 

almaktadır” (Algı, 2015: 27).  

Bağlamada kullanılan belli başlı yöresel tezene tavırları şu 

şekildedir: 

1. Zeybek Tavrı 

2. Konya Tavrı 

3. Ankara Tavrı 

4. Silifke Tavrı 

5. Yozgat (Sürmeli) Tavrı 

6. Azeri Tavrı 

7. Âşıklama Tavrı 

8. Teke Tavrı 

9. Kayseri Tavrı 

10. Karşılama Tavrı 

 

1.3. Konya Yerel Müzik Geleneğinde Bağlamada Tavır ve 

Düzen 

Konya çeşitli medeniyetlere binlerce yıldır yaptığı ev sahipliği ile 

oldukça zengin bir kültürel dokuya sahiptir. Bu kültürel dokunun en 

önemli unsurlarından birisi de kendine has özellikleriyle Konya halk 

müziğidir. Geniş bir coğrafyaya sahip Konya’nın halk müziği farklı 

bölgelerinde farklı karakteristikler taşısa da ülkemiz halk müziği 

geleneği içerisinde ön plana çıkan, Konya’da kent merkezli yapılan 

halk müziği üslubudur.  

Konya halk müziği üslubunun akla ilk gelen özellikleri ise klasik 

Türk müziği ile olan çeşitli benzerliklerinin yanında çalma-

söylemedeki ağız ve tavır unsurlarıdır. Konya yerel halk müziği 

geleneğinin, müziği yaşamın ve felsefenin bir unsuru olarak kullanan 

Mevleviliğin çeşitli etkilerini taşıdığına dair çalışmalar mevcuttur 

(Gazimihal:1947; Halıcı:1985; Arbaş:1986; Özönder:1999; Öztürk 

vd.:2007; Özdek:2013).  

Konya tarih boyunca âşıklık geleneğinin de önemli merkezlerinden 

birisi olmuş; 1965’ten bu yana “Âşıklar Bayramı”nın tertip edildiği ve 

birçok önemli âşığın bir araya gelip türkülerini, deyişlerini seslendirdiği 

bir şehirdir. Âşık Şem’i, Âşık Sururi ve Âşık Ömer gibi isimler bu 

topraklardan yetişmiş çok önemli karakterlerdir. 

Gerek âşıklık geleneği gerek Mevlevi müziğinin etkisi gerekse de 

binlerce yıllık medeniyetlerin getirdiği birikimler ile Konya’da oluşan 
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kendine özgü yerel müzik kültürünün en somut ve orijinal hâllerine 

oturak veya barana adı verilen müzikli toplantılarda rastlamak 

mümkündür. Bu toplantılar Konya eğlence kültürünün bir sonucu 

olarak belki de yüz yıllardır devam ediyor olsalar da zamanla çeşitli 

etkilerle dezenformasyona uğradıkları ve günümüzde kaybolmaya yüz 

tuttukları bilinmektedir.   

Konya oturağındaki çalgı topluluğu aslında barana olarak 

bilinmekte iken oturakta müzik temel bir unsur olduğu için zamanla 

oturak yerine de kullanılır olmuştur. Geçmiş dönemlerden itibaren bu 

çalgı topluluğunun yani barananın sürekli dile getirilen çalgıları cura, 

divan, ut ve kanun olarak görülmektedir. Konya oturağında eski 

gelenekte cura ve divan ile birlikte sonradan eklemlenen ut ve kanunun 

yer aldığı, ayrıca bir ritmik unsur olarak kaşığın vazgeçilmez olduğu 

bilinmektedir. Bugün tambura olarak bildiğimiz bağlama boyutunun da 

sonradan oturaklardaki çalgı topluluğuna eklendiği, ayrıca keman ve 

klarnetin de kimi zaman bu toplulukta yer aldığı geleneği devam 

ettirenlerin dile getirdiği bir durumdur. (Özdek, 2016:204)   

Konya’daki müzikli toplantılarda birlikte çalma geleneğinin bir 

örneği şeklinde divan sazı ve curanın yanında klasik Türk müziği ile 

etkileşimin bir yansıması olarak ut ve kanunun vazgeçilmez çalgılar 

oldukları bilinmektedir. Ancak bağlama ailesi çalgılarının Konya’ya 

özgü mızraplı çalım tekniği zamanla bu yörenin en karakteristik 

özelliklerinden birisi haline dönüşmüştür. Konya tavrı ya da Konya 

mızrabı adı verilen bu kalıplaşmış çalım tekniği bağlama ailesi 

çalgılarında ustalık belirleyici unsurlar içerisinde kabul edilmektedir.   

Bu tezene tekniğinin ilk olarak ne zaman kullanılmaya başladığı 

bilinmemekle birlikte Silleli İbrahim Berberoğlu ve Çopur İsmail’in 

kaynaklarda referans olarak gösterilen isimler oldukları dikkat 

çekmektedir. Sonrasında ise özellikle Mazhar Sakman ve Rıza 

Konyalı’nın bu tezene tavrının hâkimiyeti ile ilgili yetenekleri ve 

tanıtımına yaptıkları katkı oldukça fazladır. Bazı kaynaklarda 

belirtildiği üzere Konya oturağında bağlama ailesi çalgılarında “Konya 

Tezenesi” denilen bu özel tezene tekniğinin kullanıldığı, ancak curanın 

bu teknikle değil normal bir şekilde çalındığı dile getirilmektedir 

(Akbulut, 1999: 349). 

Geçmişten günümüze Konya tezene tavrı denilince akla gelen ve 

çeşitli yazılı, görsel ve işitsel kayıtları bulunan önemli isimler 

bulunmaktadır. Bunların bazıları Konya çevresi dışında ulusal çapta 

tanınırlık kazanmışlardır. İlk akla gelenleri; Silleli İbrahim Berberoğlu, 

Çopur Ahmet, Mazhar Sakman ve Rıza Konyalı şeklinde sıralamak 

mümkündür. Öte yandan Konya şivesi ile yaptığı şakalarla ve uduyla 

çalıp söylediği Konya türküleriyle bilinen rahmetli Ahmet Özdemir 
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(Kör Ahmet) ile Konya yöresi türkülerini seslendirmedeki 

hâkimiyetiyle bilinen Bedia Akartürk’ü de anmak gerekir.  

Bağlamadaki Konya tezene tavrının ilk olarak nasıl ve kim/kimler 

tarafından ortaya konulduğuyla ilgili mahalli sanatçılarla yapılan 

görüşmelerde de çeşitli kaynaklarda bahsedilen Silleli İbrahim ismi öne 

çıkmıştır. Ancak kaynak kişilerden bazıları Silleli İbrahim’e ait 

günümüze ulaşan kayıtlarda bu tezene tavrının bütün eserlerde 

duyulmadığını da belirtmişlerdir. 

Bağlamada Konya tezene tavrını ilk kullanan Gitme Bülbül eserinin 

bestecisi Silleli İbrahim olarak biliyoruz. Hatta ilk Gitme Bülbül 

eseriyle birlikte ortaya çıktığı da söyleniyor (Tosun, 22.07.2020, kişisel 

görüşme). 

Dedemlerden öğrendiğime göre eskiden Silleli İbrahim Berberoğlu, 

Çopur Ahmet, Çopur İsmail, Çopur Mehmet, Fındık Hüseyin isimli 

ustalar bu tezene tavrını kullandığı söylenir, fakat Silleli İbrahim’in 

kayıtlarında bu tezene tavrını kullanmadığını görüyoruz 

(Çinioğlu,22.07.2020, kişisel görüşme). 

Cumhuriyetten önce zaten tavrın kaydı ile ilgili bir kaynak yoktur. 

Daha sonraki yıllarda Çopur Ahmet’in bu tavrı kullandığını biliyoruz. 

Eserlerde söz olarak Osmanlı’ya, Selçuklu’ya kadar giden eserler var. 

Bu eserlerin Osmanlı’ya kadar uzandığını düşündüğümüzde demek ki 

bu Konya tavrının da o dönemde var olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 

kayıtlarını dinlediğimde eserlerin tamamı Konya tezene tavrı ile 

çalınmamış. Silleli İbrahim Berberoğlu gibi 1950-60’lı yıllara kadar 

yaşayanların kayıtlarına baktığımızda her eserde Konya tavrının 

kullanılmadığını görmekteyiz. Şimdiki eserlerden farklı çaldıkları 

eserler de var. Refik Başaran gibi gırtlak nağmesini biraz daha fazla 

kullanarak icra etmişler. Mesela Silleli İbrahim Menteşeli’yi Konya 

tavrıyla çalmıyor. Özellikle Alman harbinden sonra bu yörenin 

müziğinde bir kopukluk meydana gelmiş. Örneğin Karkın’da birisi 

çıkmış kendine has bir tavırla çalmış. Farklı bir şey çıkmış ortaya. 

Fakat Çopur’ların döneminde öyle değil, sağlam bir icra ortada. Daha 

sonra kopukluk yavaş yavaş ortadan kalkmış ve Aksinne’li Gökmen 

Hasan Hüseyin (Gökmen ekolü dediğimiz) Konya tavrını kullanmış. 

Sonralarında Ahmet Özdemir, Mustafa Kazanova gibi isimler devam 

ettirmişler (Özdinasti, 22.07.2020, kişisel görüşme). 

Konya tezene tavrının nereden çıktığı ile ilgili bilgi sahibi değilim. 

Ancak şunu söyleyebilirim: Ben yaşlı insanlarla çok oturdum. Kertmeli 

Mevlüt Ağa vardı rahmetli. Bu amca sazında pek mahir bir usta değildi 

ama Konya tezene tavrı kullanırdı. Çopur Ahmet ve Silleli İbrahim 

Ağa’nın çaldıklarının bazılarında Konya tezene tavrı vardı, bazılarında 

yoktu (Pekçağlar, 27.07.2020, kişisel görüşme). 
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Konya tezene tavrı aşağıda görüldüğü üzere karakteristik olarak üç 

tel grubunun da sürekli birlikte işlevsellik kazandığı bir özelliğe 

sahiptir. İlk harekette bütün tellere yukardan aşağı vurulur, sonra alt tel 

grubunda zeybek çırpması olarak isimlendirilen aşağıdan yukarı 

başlayan üç yönlü çırpma hareketi yapılır(burada üçüncü tezene orta 

teli de içine alacak şekilde yukarı doğru devam eder) ve son olarak 

tezene en üst tel grubunda durup devam ederek(takarak) tavrın bütünü 

tamamlanır. Teller üzerindeki bu hareketler bütünü, Konya’ya komşu 

iki coğrafyaya ait zeybek tezene tavrı ile Ankara tezene tavrının bir 

sentezi gibi de düşünülebilir. 

Şekil 1. Konya Tezene Tavrının Bağlama Telleri ve Dizek 

Üzerinde Gösterimi 

                   

Konya tezene tavrında ezgi çoğunlukla alt telde oluşturulurken orta 

tel ve üst telin sürekli olarak boş salınımda titreşip ses ürettiği 

görülmektedir. Tavır uygulamasında kimi zaman melodiyi tamamlayan 

seslerin üst teldeki perdelerden başparmak yoluyla elde edildiği de 

bilinmektedir. “Konya Tezenesi vurulurken melodilerin gelişine göre 

dördüncü vuruşlarda tezene üst tele vurulurken Ankara tezenesinde 

olduğu gibi, başparmakla üst tele basarak çalışta kolaylık temin 

olunabilir” (Taptık, 1972: 179).   

Bağlamadaki Konya tezene tavrında melodik yapının ana hat olarak 

alt tel grubunda oluştuğu buna karşın tavrın doğası gereği diğer tellerin 

(orta ve üst tel grubunun) seslendirme esnasında sürekli tınladığı 

bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında seslendirilen ezginin veya 

türkünün makamsal özelliklerine göre geleneksel anlayışta bir dem 

hadisesinin her zaman oluşamayacağı ortadadır. Çünkü geleneksel 

icracıların seslendirdikleri ezgilerde makam ve durak sesi ne olursa 

olsun bozuk düzeni dışına çıkmadıkları, sadece bağlamadaki karar 

perdesi tercihlerinde bazı değişiklikler yaptıkları görülmektedir. Bu 

konuda görüşme yapılan bazı mahalli sanatçıların görüşleri aşağıda 

verilmiştir: 

Bağlamada gelenekte akort düzeni değiştirmiyoruz. Sadece kara 

düzeninde çalıyoruz. Karar perdesi olarak bazı türkülerde makama 

göre bazı farklı karar perdeleri olsa da okuyucuların sesleri müsait 

olması dolayısıyla genelde re karar perdesi kullanılır (Çinioğlu, 

22.07.2020, kişisel görüşme). 

Bağlamada düzen değiştirmiyoruz. Zaten geçmişte Konya 

türkülerinde farklı bir akort kullanılmamıştır. Ben, şu an sağ olsa 100 



 
46 

yaşın üzerinde olacak üstatlarla oturdum. Hiç birisinde kara düzenin 

dışında başka bir akort görmedim. Bağlamada çalınan eserlerin karar 

sesleri ilgili şöyle söyleyeyim: Alt boş tel değil de re perdesini karar 

olarak kullanırız. Aslında okuyucunun durumuna göre değişebiliyor 

(Özdinasti, 22.07.2020, kişisel görüşme). 

Bizim Konya türkülerinde bağlamadan ziyade divan kullanılır. Alt 

tel dügah, orta tel neva, üst tel gerdaniye olacak şekilde bozuk düzen 

çekilir. Başka hiçbir düzen kullanılmaz. Üst telde sırma yoktu, sırma 

sonradan eklendi. Ortada bir tane sarı tel olurmuş, tambur teli gibi bir 

şey mi bilmiyorum artık. Divanın yanında bir de cura olurdu. 

Bağlamaya ihtiyaç olmazdı. Bağlama olduğu zaman genelde karar sesi 

olarak re perdesi kullanılır. Beraber çalım sonrası muhabbet bittiği 

zaman akortlar salınırdı ve akortta duran bir tane tel kalırdı. Sazın sapı 

bozulmasın, gergiye gelmesin, göğsü basmasın diye. Yani sazı korumak 

için muhabbet bittiğinde herkes evine giderken bir telin haricinde diğer 

teller salınırdı (Pekçağlar, 27.07.2020, kişisel görüşme). 

Konya halk müziği geleneğinde bağlamada sadece kara düzeni 

kullanılmaktadır. Başka hiçbir akort düzeni bulunmamaktadır. Hangi 

karar perdesinden ya da hangi makam çalarsak çalalım düzen aynıdır. 

Bu konuda eserlere göre farklı akort düzenleri denenebilir. Ama işte bir 

oturakta otururken düzen değiştirmeyle uğraşamazsın. Bu böyle gelmiş 

böyle gidiyor. Tabi bu düzende üst telin uyumsuz tınlamasıyla ilgili baş 

parmak ile bazı yerlerde müdahale edebiliyoruz. Karar perdesi olarak 

divanda alt açık tel karar perdesi oluyor ancak bağlamalarda genelde 

re perdesi karar olarak kullanılıyor (Tosun, 22.07.2020, kişisel 

görüşme). 

Yöredeki gelenek gereği günümüzde bağlama, ut ve kanun ile 

birlikte kullanılmaktadır. Bu sebeple bağlamanın akordu için gerekli 

referans sesleri de zaten bu iki çalgıya(ut ve kanun) tabi olmaktadır. 

Ancak geçmişe doğru gidildikçe Konya oturağında divan sazı ve 

curanın yanında ut ve kanunun aslında çok fazla yer bulamadığı da dile 

getirilmektedir. Bu durumun XX. yy.ın ikinci yarısıyla gündeme 

geldiği ve belirginleştiği zamanla da önemli bir tercih haline dönüştüğü 

ifade edilmektedir.   

Konya halk müziğinin tekke musikisinden esinlendiği söylenir ancak 

1960’lı yıllara kadar ut, kanun gibi Türk musikisi sazlarının Konya halk 

müziğine dâhil olmadığını görmekteyiz. 1940-45’li yıllarda kadınlar 

pazarı civarında kayıklı kahve varmış. Orada Silleli İbrahim 

Berberoğlu, Çopur Ahmet, Seyit Mehmet gibi çoğu ustalar gelip 

çalmışlar. Fakat hiç ut, kanun yokmuş. Babamın dayısı da aynı 

dönemde bu kayıklı kahvede ut çalarmış, fakat biraz önce söylediğim 

bağlama ekibiyle aynı günde değil, farklı bir günde çalarmış. Yani 
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sazlar ayrı bir günde, ut kanun ayrı bir günde çalarmış. Daha sonraki 

yıllarda birleşmişler ve birlikte çalmışlar (Özdinasti, 22.07.2020, 

kişisel görüşme). 

TRT notalarına bakıldığında Konya yöresi türkülerinin yaygın 

anlayışa uygun olarak LA eksenli yazılması da dikkat çeken bir 

husustur. Çoğunluğu LA eksenli ezgilere karşın SOL, Sİ veya DO 

kararlı çeşitli ezgiler olsa da TRT notalarında bağlamayla ilgili bir tel 

düzeni bilgisi yer almamaktadır.  

Öte yandan bağlama eğitimine dönük materyallerin bazılarında da 

Konya tezene tavrı öğretiminde bozuk düzeni dışında sadece DO kararlı 

türküler için DO müstezat düzeni önerisine rastlanmıştır. Bağlamada 

tezene tavırlarını ve düzenleri öğretmekle ilgili içerikler taşıyan bu 

yayınlara bakıldığında Konya tezene tavrıyla ilgili olarak; 

Akdağ’ın(2010:184-197) “Elmaların Yongası” adlı türkü için, 

Yükrük’ün (2011:99-114) de yine “Elmaların Yongası” ve “Karabiber 

Aşm’olur?” türküleri için DO müstezat düzeni önerisinde bulunduğu 

görülmektedir.     

Gerek TRT notaları gerek çeşitli yazılı-basılı materyaller dikkate 

alındığında Konya türkülerinin farklı bir düzen belirtmeksizin 

bağlamada bozuk düzende notalandırıldığı anlaşılmaktadır. Konya 

türküleri ile ilgili bozuk düzeni dışında başka düzenlerin çeşitli 

performanslar dışında kullanılmadığı ya da ifade edilmediği dikkat 

çekmektedir.  

2. Bağlamada Tavır Düzen Duyum İlişkisi Bakımından Konya 

Tezene Tavrı İle İlgili Bazı Tespitler 

1. Bağlamada bozuk düzeninde Konya tezene tavrı ile seslendirilen 

Konya türkülerinde alt boş tel karar sesi olarak düşünüldüğünde orta 

telden karar sesiyle uyumlu bir aralık(LA-RE) duyulmaktayken en üst 

tel grubundan karar perdesiyle uyumsuz bir aralık (LA-SOL) 

duyulmaktadır. Günümüzde Türk halk müziği için kullanılan görece 

notasyonda türkülerin basit makamlar için (hüseyni, uşak, karcığar, 

hicaz, kürdi vb.) LA sesi eksenli yazıldığı düşünüldüğünde karar sesine 

göre en üst telden gelen uyumsuz aralık özellikle mesleki müzik eğitimi 

yapılan kurumlardaki seslendirmelerde, albüm kayıtlarında ve TRT ve 

Kültür Bakanlığı gibi performans kurumlarındaki icralarda büyük bir 

armonik problem oluşturmaktadır. Bunun yanında geleneksel icrada da 

bu duyuşsal problemin Konya oturakları erkekler arasında 

gerçekleştirildiğinden dolayı-bozuk düzenden vazgeçilmemesine 

karşın karar perdesi tercihi ile doğal olarak çözüldüğü görülmektedir. 

Yani karar perdesi tercihi bazı basit makamlar için bozuk düzeninde 

bağlamada alt teldeki RE perdesine taşınarak hem orta telden karar 

perdesini destekleyecek bir dem sesi elde edilmekte hem de en üst 
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telden karar sesine göre uyumlu bir aralık (RE-SOL) duyulmaktadır. 

Erkek çalgıcıların ve solistlerin hâkimiyetindeki müzikli toplantılarda 

doğal ses imkânları kullanıldığından (mikrofon vb. kullanılmadan) 

mümkün olduğunca tiz perdelerden okumak doğal bir sonuçtur. Aynı 

zamanda makamlara göre ut ve kanunun rahat çalabileceği karar 

seslerini tercih etmek de bir zorunluluktur. Çünkü özellikle ut için 

bağlamanın akortlanacağı ses ve buna dair oluşacak perde düzenleri 

çalıcıyı zorlayacak problemler oluşturmaktadır. Bu sebeple bağlama ile 

ut ve kanunun bir araya geldiği müzikli toplantılarda bağlamanın 

akordu yapılırken uda veya kanuna uygun referans sesler 

kullanmaktadır.  

Bu çerçevede TRT Türk halk müziği repertuvarında bulunan ve 

basit makamlar için LA kararlı olarak yazılmış Konya türkülerinin, 

bağlamada bozuk düzeninde Konya tavrı ile seslendirilmesi sırasında 

orta tel grubunu dem alarak alt tel grubundaki RE karar perdesine 

göçürülmesi ve icra edilmesiyle uyumsuz aralık problemini ortadan 

kaldırmak mümkündür. Konya yerel müzik geleneğinde de bağlamanın 

bu şekilde kullanıldığı dikkat çekmektedir.  Bu öneri doğrultusunda 

TRT Türk halk müziği repertuvarında LA kararda yazılmış “Şu Sillenin 

Sokakları” isimli türkü bağlamada bozuk düzeninde RE karar perdesine 

göçürülmüş haliyle ve Konya tezene tavrındaki duyuşsal özellikleriyle 

birlikte aşağıda örneklendirilmiştir. 
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2. Konya yöresine ait olup alt tel grubundaki DO perdesinde karar 

verecek şekilde notaya alınmış türkülerin, bağlamada bozuk düzeninde 

Konya tezene tavrı ile seslendirilmesi sırasında karar perdesine göre 

orta tel grubundan sürekli uyumsuz bir aralık (DO-RE) duyulmakta, üst 

tel grubundan ise karar perdesine göre uyumlu bir aralık (DO-SOL) 

duyulmaktadır. Uyumsuz aralığın giderilmesi amacıyla gelenekte pek 

tercih edilmeyen DO müstezat düzeni problemin çözümünü 

sağlamaktadır. Çünkü bu düzende orta tel grubu alt tel grubundaki DO 
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perdesine göre(bir oktav pest) akort edilmektedir. Böylece orta tel 

grubundan karar perdesini destekleyici bir dem sesi sürekli olarak elde 

edilebilmektedir. Üst tel grubu zaten karar perdesine uyumlu olarak 

duyulmaktadır. Bu doğrultuda TRT Türk halk müziği repertuvarında 

DO karar perdesinden yazılmış  “Elmaların Yongası” isimli Konya 

türküsü DO müstezat düzeninde Konya tezene tavrı sırasında oluşan 

duyuşsal özellikleriyle birlikte aşağıda örneklendirilmiştir. 

 

  

3. Karar sesi SOL perdesi üzerinden tanımlanan makamlardaki 

Konya türkülerinin bağlamada bozuk düzeninde Konya tezene tavrı ile 

seslendirilmesi esnasında ise iki durum ortaya çıkmaktadır. Birincisi 

rast, mahur, nihavent, nikriz vb. makamlara benzeyen ezgilerin 

seslendirilmesindeki durumdur. Bu tür ezgiler için bozuk düzeninde üst 

tel grubunun karar perdesine dem sesi oluşturması mümkün olmakta ve 
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orta tel grubundan da uyumlu bir aralık (SOL-RE) duyulmaktadır. 

Bozuk düzenindeki bu doğal tercih ve sonucun dışında öneri olarak 

ikinci bir durum tanımlanabilir. Buna göre tıpkı DO kararlı ezgilerin 

seslendirilmesindeki düzen tercihi gibi bağlamada DO müstezat düzeni 

tercih edilip SOL kararlı ezgilerin DO perdesine göçürülmesiyle; karar 

sesini pekiştiren, dem sesinin bir oktav pestten(orta tel grubu) 

duyurulabildiği ve en üst tel grubundan da uyumlu bir aralığın 

duyulduğu(DO-SOL) bir çözüm oluşmaktadır. Konya yerel müzik 

geleneğinde de gerek erkek sesine uyumu gerekse de yüksek sesle tiz 

perdelerden okuma ihtiyacını karşılaması sebebiyle SOL-DO karar 

perdesi göçürme işleminin yapıldığı ancak düzen değişikliğine 

gidilmediği bilinmektedir. Bu duruma örnek olarak TRT Türk halk 

müziği repertuvarında SOL karar yazılmış olan “Gülüm Var Ocak 

Ocak” isimli türkü DO perdesine göçürülmüş ve DO müstezat düzende 

ve Konya tezene tavrındaki duyuşsal özellikleriyle birlikte aşağıda 

gösterilmiştir. 
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4. TRT Türk halk müziği repertuvarında bulunan ve bağlamada 

Konya tezene tavrı ile icra edilen Sİ karar perdesinde yazılmış Konya 

türküleri de yine gelenekte düzen değiştirmeksizin sadece bozuk 

düzeninde ve Sİ karar perdesi üzerinden seslendirilmektedir. 

Gelenekteki bu durum değerlendirildiğinde seslendirme esnasında orta 

ve üst tel gruplarının karar perdesine göre uyumsuz aralıklar 

oluşturduğu söylenemez(Sİ-RE-SOL). Ancak yine karar sesinin 

pekiştirilmesi amacıyla orta tel grubu alt tel grubunun Sİ perdesine(bir 

oktav pest) akortlanarak segah, muhalif, Azeri gibi isimlerle anılan bir 

düzen tercih edilebilir. Bu duruma örnek olarak “Bizim Evde Şeker 

Lokum Badem Var” türküsü bağlamada ilgili düzende ve Konya tezene 

tavrındaki duyuşsal özellikleriyle birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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3. Sonuçlar ve Öneriler 

3.1. Sonuçlar 

Konya yerel müzik geleneği temsilcisi olarak günümüzde faaliyet 

yürüten kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda; 

 Konya türkülerinin seslendirilmesi esnasında bağlama ailesi 

üyelerinde bozuk düzeni dışında başka düzenlerin tercih edilmediği,  

Eser icralarında ut ve kanun ile bağlama ailesi üyeleri bir arada 

kullanıldığından bağlama ailesinin akortlarının ut ve kanuna göre 

yapıldığı (tambura bağlamada ve curada alt boş telin evrensel Sİ sesine 



 
55 

akortlandığı, ancak karar perdesi olarak bir tam 4’lü tizdeki Mİ sesinin 

yani tambura bağlamanın re perdesinin tercih edildiği), 

Bağlama ailesinin yaygın olarak cura ve divan adlı üyelerinin 

kullanıldığı, 

Konya Divanı olarak isimlendirilen bağlama ailesi üyesinin 

günümüzde halk müziği literatüründe yaygın bilinen divan sazının form 

özelliklerinden farklı olarak uzun tekne boyunun sapa doğru incelerek 

giden bir yapıda ve yaprak (dilimli) şeklinde üretildiği, 

Benzer şekilde Konya yöresinde kullanılan curanın da çeşitli halk 

müziği kaynaklarında tanımlanan cura formundan farklı olarak yaklaşık 

30 cm tekne boyunda üretildiği,    

Konya tezene tavrıyla ilgili tarihsel miladın kesin bir ifadeye 

büründürülemese de Sille’li İbrahim Berberoğlu’na dayandırıldığı, 

Konya yerel müzik geleneğinin; ilgilenen kişi ve grupların azlığı, 

piyasa müziklerinin baskın etkisi sebebiyle kaybolma tehlikesi ile karşı 

karşıya olduğu tespit edilmiştir.   

3.2. Öneriler 

Araştırmada Konya yerel müzik geleneğinin korunması ve 

yaşatılmasına dönük temel ilkeye sadık kalmak ve var olan geleneksel 

yapıya bir müdahalede bulunmamak kaydıyla bazı öneriler 

sunulabileceği ortaya çıkmıştır. Bu öneriler ilgili mesleki müzik eğitimi 

kurumları ile müzik performans alan ve kurumları için; düzen, tavır, 

duyum, makam ve basit çok seslilik kavramları çerçevesinde 

değerlendirilmelidir. Aynı zamanda bu önerilerde Anadolu’daki müzik 

geleneğimizin çeşitli unsurları estetik ve armonik bir çerçevede bir 

araya getirilmeye çalışılmıştır. Bağlamadaki tel yapısı ve düzenleri, 

makam ve karar perdesi ilişkileri, dem sesi hadisesi, Konya tezene 

tavrının uygulamasında kullanılan tel grupları ve gelenekte de sol el 

başparmağının aktif bir şekilde kullanılması bir arada 

değerlendirildiğinde; bağlamadaki tel düzeni önerilerinin orta tel 

grubuna müdahale edilerek ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Diğer 

taraftan karar perdesi tercihleri de büyük önem arz etmektedir. Bu 

doğrultuda Konya türkülerinin bağlamada Konya tezene tavrı ile 

seslendirilmesi esnasında makam yapısına ve karar perdesine göre; 

LA kararda yazılmış eserlerin bağlamada bozuk düzeninde RE 

perdesine göçürülerek seslendirilmesi veya alt boş tel karar perdesi 

olarak kullanılacaksa orta tel grubu alt tel grubunun bir oktav pesine 

akortlanarak (Abdal düzeni) seslendirilmesi, 
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Do kararlı yazılmış eserlerin bağlamada orta tel grubu alt tel 

grubunun DO perdesine akortlanarak (DO müstezat düzeni) 

seslendirilmesi, 

SOL kararda yazılmış eserlerin bağlamada bozuk düzeninde 

seslendirilebileceği gibi DO karar perdesine aktarılıp yine DO müstezat 

düzeninde de seslendirilmesi, 

Sİ karar yazılmış eserlerin bağlamada bozuk dizeninde 

seslendirilmesi esnasında uyumsuz aralıklar oluşmasa da karar sesinin 

dem sesi şeklinde pekiştirilmesi adına orta tel grubunun karar perdesi 

olan Sİ perdesinin bir oktav pesine akortlanarak segah/muhalif/Azeri 

adı verilen düzende de seslendirilmesi önerilebilir.  
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Giriş 

Benjamin Britten, Yirminci Yüzyıl Çağdaş müziğin en ünlü İngiliz 

bestecisi olarak tanınmaktadır. Britten’ ın müziği, Çağdaş dönemin tüm 

müzik akımlarını kapsar ve besteleri birçok farklı çeşitte performans ve 

form türündedir. Britten, Handel’ın ölümünden yıllar sonra İngiliz 

müziğini yeniden canlandırmıştır. 

Piyano ve kompozisyon eğitiminden hemen sonraki ilk bestelerinin 

müzik dünyasında oldukça dikkat çekmesi ile Barok dönemin dünyaca 

ünlü bestecisi İngiliz H. Purcell’ den sonra, en üretken İngiliz besteci 

Benjamin Britten olmuştur. Purcell’ in birçok eserindeki müzik 

fikirlerini ve formlarını Britten, bestelediği varyasyonlarda, opera ve 

orkestra yapıtlarında İngiliz zarafetiyle yeniden canlandırmıştır. 

Britten’ ın müzik hayatındaki amacı, İngiltere’de ve dünya üzerindeki 

nüfus genelinde, müzikal farkındalığı yaratmak ve müzik okur-

yazarlığını artırmak olmuştur(Stanley, 2001: 364). 

Ünlü İngiliz bestecisi Benjamin Britten, opera ve orkestra için 

yazdığı eserlerin yanı sıra, oda müziği ve solo enstrümanlar için de 

eserler bestelemiştir. Çağdaş dönemin özelliklerini, enstrümanların 

teknik kapasitelerini öne çıkararak göstermiş, melodik ve duygusal 

temalarla ile Çağdaş dönem akımlarının felsefi derinliğini işlemiştir. 

Üflemeli çalgılar için yazdığı eserlerin başında obua için yazdığı dört 

eser bulunmaktadır. Bunlar; obua ve yaylı için “Phantasy Quartet-

Op.2”, piyano ve obua için “Two İnsect Pieces” ve “Temporal 

Variations” ve son olarak solo obua için “Six Matemorphoses After 

Ovid”dir. Bu dört eser, Yirminci Yüzyıl müziği obua müfredatının 

standart eserleridir. Bu eserlerde, tonal ancak uyumsuz ve belirgin 

olmayan bir yapı ve özellik olan bestecinin müzikal karakterinin 

çizgileri belirgin bir şekilde görülmektedir.  
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Benjamin Britten(1913-1976), Modern müziğin ünlü bir bestecisi 

olmasının yanı sıra aynı zamanda iyi bir piyanist ve orkestra şefidir. 

Orkestra şefi olması kendisine, özellikle opera, orkestra ve oda müziği 

eserlerinin bestelemesinde büyük katkısı sağlamıştır. Britten, genç 

yaşından itibaren Londra'daki “Royal Müzik Koleji”ndeki besteci 

Frank Bridge'den eğitim almış, ancak resmi olarak bu eğitime 

başlamadan önce kendi başına 100 eser bestelemiştir(Doctor, LeGrove, 

Banks, Wiebe ve Brett, 2013). 

Besteci Bridge ile çalışmak, Britten’ı kompozisyon çalışmaya teşvik 

etmiş ve beste yapma sevgisini yeniden canlandırmıştır. Benjamin 

Britten, 1932 yılında obua için ilk eseri olan obua ve yaylılar için 

“Phantasy Quartet”i bestelemiş ve bu eseri ünlü obuacı Leon Goossens' 

e ithaf etmiştir. 

Eğitimden sonra Benjamin Britten, üretken bir besteci olarak hızla 

ün salmaya başlamıştır. İlk profesyonel çalışması, film sektörünün bir 

parçası olan Radyo-Televizyon Kurulu BBC İle yapılmıştır. Besteci, bu 

çalışmasından sonra aldığı teklifler doğrultusunda birçok film, tiyatro 

ve radyo müziği bestelemiştir(White, 1973: 4). Kısa bir süre sonra 

Britten, hayat boyu profesyonel ve kendi hayatında önemli bir yeri 

olacak olan tenor Peter Pears ile tanışmıştır. Pears’a ithafen 1945 

yılında, kariyerinin önemli eserleri olan ve kendisini bu eserler ile 

İngiliz halkının tanıyacağı ünlü operası “Peter Crimes” ve orkestra ve 

vokal için şarkısı “The Young Person’s Guide to the Orchestra”yı 

bestelemiştir. Britten, bu eserleri ile ulusal müzikal tiyatronun 

canlanmasını sağlamış ve opera müziğinin İngiltere’deki kurucusu 

olarak kabul edilmiştir. 

Kendisi Çağdaş dönem müziğini eserlerinde motif ve melodilerinde 

hissettirse de Britten, geçmişe olan sadakatiyle anılmaktadır. 

Eserlerinde genel olarak geçmişten bir hikâyenin tasviri görülmektedir. 

Britten örnek aldığı bestecilerin eserlerini incelemiş ve müzik 

fikirlerinden etkilenmiştir. Bunların başında; G. Mahler, A, Berg, D. 

Shostakovich, D. Verdi, A. Schönberg ve C. Debussy gibi güçlü isimler 

bulunmaktadır. Benjamin Britten, geçmiş ile bağları koparmadan 

İngiliz müzik stilini kendi yüzyılında ortaya çıkarmayı başarmıştır. 

Benjamin Britten ve Peter Pears, ünlü Libretto yazarı İngiliz Eric 

Crozier ile 1948 yılında opera ve sanat eserlerinden oluşan ve 

günümüzde her yaz gerçekleşen Aldeburgh Sanat Festivali'ni 
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kurmuşlardır. Britten’ın kariyerinin en yüksek noktası, 1962’de 

Coventry Katedrali'ni ve II. Dünya Savaşı bombardıman baskınındaki 

yıkımı anmak için yazdığı “War Requiem” ile olmuştur. Barış yanlısı 

Benjamin Britten, bu eserinden ilham alarak eserin tüm orkestra koro 

ve solistlerine karşı geleneksel İngiliz şiirleri hazırlamıştır. Bu 

şiirlerden oluşan yapıtın ilham kaynağı, uzun bir süredir hayatında olan 

ideolojiler olmuş ve besteciyi büyük başarılara imza attırmıştır. 

Benjamin Britten 1930 yılının başlarında, BBC ile ortak 

çalışmalarını, BBC’de yazar olan şair Montagu Slater ile yapmıştır. 

İkisi aynı liberal siyasi çevrelerde yer almış olup, siyasi şüphecilik ve 

barışçı politika ile ilgili projeler üzerinde işbirliği 

yapmışlardır(Biggam, 2001: 20). Slater ve Britten’ın üzerinde çalıştığı 

son parça 1940 yılında, “Peter Grimes” operasından önce, 1930'ların 

ortalarında ikisi birbirinden ilham alarak, obua için “Temporal 

Variations/Zamansal Varyasyonlar”ı ortaya çıkarmışlardır. Britten’ın 

ve Slater’in ortak siyasi görüşleri olan şüphecilik ve barışçı politika 

ilkesi eserin oluşmasında ve merkezinde yer almıştır. Bu nedenle 

Benjamin Britten bu eseri yakın arkadaşı Montagu Slater’e ithaf 

etmiştir. 

Benjamin Britten obua için yazdığı diğer eserleri sanatçılara ithaf en 

yazmış olsa da, “Temporal Variations” adlı eseri bir sanatçıya ait 

olmayan tek eserdir. Eser, 1936 yılında yazılmış, sadece bir kere 

gerçekleşen icrasından dolayı, müzik eleştirmenleri tarafından 

eleştirilse de eserin keşfedilmesi ve yayınlanması esas olarak Britten’ın 

ölümünden sonra gerçekleşmiştir(Biggam, 2001: 55). Bu eserin sadece 

bir kere icra edilip Benjamin Britten tarafından geri çekilmesi, 

spekülasyonlara neden olsa da, Benjamin Britten’ın kendisi ve müziği 

halk tarafından sevilmeye devam etmiştir. 

Benjamin Britten için 1930 yılının sonu, oldukça yoğun bir 

dönemdir ve Amerika'ya uzun soluklu kalacağı bir yolculuk yapar. 

Britten, birçok müzik eserini, II. Dünya Savaşı’nı kaybetme korkusu ile 

üzerinde rahat bir şekilde çalışabileceği bu uzun yolculuk esnasında 

hazırlamıştır. “Temporal Variations/Zamansal Varyasyonlar” adlı eseri 

bu yolculuk esnasında üzerinde çalıştığı, detaylarını incelediği bir 

eserdir. Ancak, Amerika’dayken zamanını alan diğer projelerden bu 

esere vakit ayıramamış, 1942’de İngiltere’ye döndüğünde eser üzerinde 

çalışmayı bırakmıştır. Eser, Britten’ın ölümünden sonra yeniden 

keşfedilmiştir. Ünlü İngiliz müzikolog Peter Evans yazdığı “The Music 
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of Benjamin Britten” adlı kitabında eser ile ilgili olarak: “Bu eserin 

obua için varyasyonlarının yazıldığı yılları düşünmeden dinlersek, 

varyasyonların ruh hallerinden açık bir yol çizmek gerçekten çok zor” 

şeklinde fikrini beyan etmiştir(Evans, 1989, Ekim: 553). 

“Temporal Variations”, Britten’ın ilham aldığı Montagu Slater ile 

barışçı politikanın iç güdümleriyle oluşan ve yakın zamanda 

gerçekleşeceği düşünülen savaşın etkisiyle ortaya çıkan oldukça 

programatik bir eserdir. Bu programlı vizyona sahip eser, bireysel ve 

yoruma dayalı olarak icracıya serbest bir alan bırakmasına rağmen, 

Britten varyasyonların her birini adlandırarak çalıcıya ipuçları 

bırakmıştır. Bestecinin bu eseri, diğer tema ve varyasyonlardan oluşan 

eserlerinden farklı değildir, ancak Britten’ in orijinal bir tema kullandığı 

tek tema ve varyasyonlardan oluşan eser “Temporal Variations” dır. 

Her varyasyon sadece temayı değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda her 

birinin ruh hali birbiriyle zıttır ve her varyasyonun gelişi, öncekinden 

daha yeni bir eğilime sahiptir. “Temporal Variations”, her biri bir 

sonrakine eklenen dokuz bölümden oluşmaktadır. 

Açılış Teması “Theme”, gerçek melodik çizgiden ibaret değildir. 

Bunun yerine bestecinin, eserde sürekli olarak kullandığı iki nota Do 

diyez ve Re, obuada kromatik olarak paralel bir yapıda devam ederken, 

piyanoda ritmik sıçramalar eşlik eder. Bu sıçramalar, piyanonun 

değişen kromatik hareketlerle başladığı ikinci varyasyon (bölüm) olan 

“Oration(Nutuk)” ın açılışında görüldükten sonra, hareketlerin 

kontrastlarıyla beraber eser boyunca kaçınılmazdır. Obua, besteci 

tarafından silah sesi olarak yorumlandığı “Oration(Nutuk)”da, çok daha 

etkileyici bir rol üstlenir ve obua sesi savaş için bir çeşit askeri uyarı 

olarak işlev görür(Biggam, 2001: 79). 

“Oration”u hızlı bir şekilde üçüncü bölüm olan “March(Marş)” takip 

eder. Bölümde, bir önceki bölüm gibi kromatik olan iki nota Do diyez 

ve Re’ nin çizgileri devam eder ancak bu sefer küçük ikili yerine yedili 

olarak dikkat çekmektedir. Bölümün orta kısmında, bu iki notanın 

merkezine dayanan lirik melodilerle kısa bir rahatlama olsa da, marş 

temposu girişteki hızına geri döndüğünde bu kısa rahatlama sona erer. 

Dördüncü varyasyon olan “Exercises(Tatbikatlar)” da, Allegro Molto e 

Con Fuoco (Çok hızlı ve ateşli bir şekilde) temposunda besteci 

tarafından militarist bir eğitim sahnesi tasvir edilmiştir. Bu bölümde, 

Do diyez ve Re sesleri, acımasız bir şekilde büyük, hızlı atlamalarla 

güçlü bir şekilde duyulmaktadır. Britten, bu bölümde Yirminci 
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Yüzyıl’da yaşamış İngiliz besteci Gustav Holst’un ünlü süiti “The 

Planets(Gezegenler)” den alıntı yaparak, özellikle “Mars” bölümünün 

yavaş temasını bölümde hissettirmesi eserin akademik değerini 

artırmıştır. 

Kadans formunda kısa bir bölüm olan “Commination” ilahi intikam 

tehdidi anlamındadır(Biggam, 2001: 86). “Temporal Variations” ın 

beşinci varyasyonu olan bu bölüm, obuanın alt oktavında eserin giriş 

temasındaki melodik yapıya sahiptir. Piyano, endişe veren bir tema ile 

obuaya eşlik ederken, bölümün tınısı savaşın uyarısını veren bir haberci 

niteliğindedir. Chorale(Koral); basit, görkemli ilahi bir melodinin 

uyumlaştırılmış bir versiyonundan oluşan veya ona benzeyen bir 

müzikal kompozisyon anlamındadır. Benjamin Britten’ ın “Chorale” 

olarak adlandırdığı altıncı bölüm, obuanın tek ses uzun notalarına 

piyanistin, sade ve nazik akorlar ile liderlik ettiği bir bölümdür. 

Dönemin İngiliz sanat eleştirmenleri “Chorale” den, dönemin kırık 

umutlarını müzikal olarak somutlaştıran, barış için derin bir savunma 

olarak bahsetmişlerdir(Biggam, 2001: 93). İki ayrı vals ritmindeki tema 

ile obua ve piyanonun birbiriyle dans eden melodik çizgisi “Chorale” 

ile yeni bir bölüm olan “Waltz(Vals)”i, piyanodaki ikili ölçüler ve 

obuanın üçlemeliler den oluşan motifleriyle birbirine bağlar. Do diyez 

ve Re notalarının atlamalı motifleri obuada görülür ve bu sesler 

arasındaki atlamalı dansın değişik ritim varyasyonları bölüm içerisinde 

duyulur. 

Bir diğer bölüm olan “The Polka(Polonya Dansı)” bir önceki 

“Waltz” varyasyonunun tam tersi halk müziği tarzındadır. Yedinci 

bölüm “The Polka”nın armonik yapısı şekil olarak eksik hissedilir. Halk 

müziği tınılarının egemen olduğu bölümde, tüm eserin temelindeki iki 

nota Do diyez ve Re’nin, bu bölümde yedili aralıklarla inici olarak 

sıçrayışları görülmektedir. Son olarak, bestecinin 

“Resolution(Çözüm)” olarak adlandırdığı dokuzuncu-final bölümü, 

eserin ilk bölümündeki temayı ironik bir yapı ile yeniden canlandırır. 

Ancak bu bölümde obuanın melodileri, piyanonun büyük vurgulu ve 

güçlü aksanlı ritimlerine karşı, savaştaki hava saldırısındaki sireni 

andıran seslerden oluşmaktadır. Obuanın her temaya girişi, Do diyez ve 

Re notalarından oluşan kromatik bir dizi ile başlar. Oldukça dinamik 

bir varyasyon olan Final bölümü “Resolution”, Re notasının oldukça 

güçlü bir şekilde sesin giderek artması (crescendo) ile son bulur. 
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1. Bulgular ve yorum 

Benjamin Britten, obua ve piyano için yazdığı “Temporal 

Variations” adlı eserini 1936 yılında yazmıştır. Eser, 12 Aralık 1936'da 

besteci tarafından tamamlanmış ve prömiyeri aynı yıl 15 Aralık'ta obua 

sanatçısı Natalie Caine ve piyanist Adolph Hallis tarafından 

Londra'daki Wigmore Salonu'nda yapılmıştır. Besteci Benjamin 

Britten, bu ilk gösterimdeki performanstan oldukça memnun 

kalmıştır(Djiovanis, 2005: 28). Ancak bu eserin, Benjamin Britten 

öldükten sonra yayınlandığı 1980 yılına kadar bir daha performansı 

yapılmamıştır(Mark, 1995: 121). 

Benjamin Britten orkestra, opera ve diğer yazdığı eserlerin dışında 

film müziği için de çok sayıda eser yaratmıştır. İngiltere’de birçok film 

yapım şirketleri ile çalışmıştır. Bunlardan biri olan “General Post Film” 

ile yazdığı müziklerin benzer melodi ve çizgilerini kendi eserlerinde 

kullanmıştır. Britten’ın, film müziği yazma stilinde, tipik İngiliz sanat 

müziğiyle beraber normalden daha fazla renklendirme ve efekt vardır. 

Özellikle obua ve piyano için yazdığı “Temporal Variations” eserinde 

altıncı varyasyon olan “Chorale” de bu stilden bestecinin etkilendiği ve 

yansıttığı görülmektedir. Bu varyasyonun yanı sıra bu yazma stilini 

eserin sekizinci varyasyonu olan “Polka” da obuanın yarım ses 

tonlarına güç kazandırarak, melodinin güzelliği yerine bir tür efekt 

yaratmıştır(Evans, 1989: 553-557). 

Obua ve piyano için “Temporal Variations” ın yazıldığı 1936 yılı, 

Benjamin Britten için bestelerinde en üretken olduğu çok önemli bir yıl 

olmuştur. Aynı yıl, büyük çaplı orkestra ve vokal için yazdığı “Our 

Hunting Fathers” eseri için İngiliz dili edebiyatı ve şiir dilinin önemli 

ismi ve Britten’ın yakın arkadaşı W.H. Auden ile iş birliği yapmıştır. 

Britten meslektaşı W.H. Auden'den birçok şey öğrenmiş; şair Auden 

Britten'a sanat, siyaset ve sosyoloji hakkında çok çeşitli bilgi ve fikirler 

katmıştır. Orkestra ve solo vokal için yazdığı “Our Hunting Fathers” 

eseri, iki meslektaşın ideolojilerinden birleşerek ortaya çıkmış ve 

konusu, genel hatlarıyla insanlığı anlatmaktadır(Djiovanis, 2005:28). 

Bestecinin iki eseri “Temporal Variations” ve “Our Hunting 

Fathers” arasında teknik olarak benzerlikler vardır. İki eserde de 

armonik olarak uyum yoktur ve her ikisinin basit formlardan oluştuğu 

görülmektedir. Örneğin, “Our Hunting Fathers” eserinin bazı 

bölümlerinde Majör ve Minör tonları bir araya getiren beş notadan 
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oluşan bir form vardır. Çağdaş dönemin Avusturalyalı ünlü bestecisi 

Alban Berg’in ünlü operası “Wozzeck” te de opera formunda büyük 

çapta gizlenmiş beş bölümden oluşan bir senfoni biçimi görülmektedir. 

Operada, tonal bir yapı olmaması ile daha somut biçimler hissedilir. 

Böyle bir eser modeli ile Britten’ın çağdaş dönemin Avusturalyalı ünlü 

bestecisi Alban Berg’den etkilendiği “Our Hunting Fathers” eserinde, 

şarkı formunda birleştirici bir prensibi olduğu belirlemesi ve yazdığı bu 

esere bir derece mutlak güç getirmek için tipik bir senfonik yapı 

kullanmasından anlaşılmaktadır(Cooke, 1999: 262-270).  

Benjamin Britten, Geç-Romantizm ile Modernizmin Yahudi kökenli 

Avusturyalı besteci ve orkestra şefi Gustov Mahler’in orkestra 

düzenlemesi ve lirik melodi yaratıcılığına oldukça saygı duymuş ve 

örnek almıştır. “Our Hunting Fathers” ve “Temporal Variations” 

eserlerinde Mahler’in müzik fikri ile duygusal yönünden benzerlikler 

olduğu görülmektedir. İster obua temasında kullanılmak üzere modifiye 

edilmiş biçimde, ister büyük ölçekli orkestra biçiminde olsun Britten 

tarafından şarkı formunun kullanımında, Mahler'ın anıtsal eserleri “Das 

Lied von der Erde” ve “Kindertotenlieder” den alıntı yaptığı 

anlaşılmaktadır(Cooke, 1999: 271-286). 

Obua ve piyano için yazılan “Temporal Variations”, her biri bir 

sonrakine eklenen dokuz varyasyondan oluşmaktadır. Her varyasyon 

sadece temayı değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda her birinin ruh hali 

birbiriyle zıttır ve her varyasyonun gelişi, öncekinden daha yeni bir 

eğilime sahiptir. Eser, doğaçlama bir formda olup, bireysel ve yoruma 

dayalı olarak icracıya serbest bir alan bırakmasına rağmen, Britten 

varyasyonların her birini adlandırarak çalıcıya ipuçları bırakmıştır. 

2.1 Temporal variations’ın bölümleri 

2.1.1 Theme(andante rubato) 

Benjamin Britten’ın orijinal bir tema olarak kullandığı eserin ana 

teması olan “Theme” giriş bölümü, Sol Minör tonda yazılmıştır. 

Temanın on ikinci ölçüsüne kadar, Mi bemol Minörün yürüyüşleri, 

piyanonun üçlü akorları ile duyulur. Bu hareketleri daha sonra, Mi 

bemol Minörün ardından süre gelen, La bemol Minör ve Fa tonunda 

üçlemeler takip eder. Ancak giriş bölümü “Theme” nin sonunda, 

obuanın ilk solosundaki Re sesine geri dönmesi ile armonik 

uyumsuzluk ortaya çıkmıştır. Bu obuadaki Re sesine dönüş, aksanlı ve 

güçlü bir destek ile Do diyez sesiyle desteklenmiştir. Temanın 
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genelinde, piyanoda herhangi armonik bir desteğin olmaması, 

dinleyicide belirsizlik hissi uyandırır ve temanın Re sesine mi yoksa 

obuanın son sesinden önce piyanoda çalınan Si Minöre mi 

çözümleneceği belirsiz olarak besteci tarafından havada 

bırakılmıştır(Mark, 1995: 122).  

Temanın küçük ikili aralıktan oluşan iki nota üzerinde yazıldığı 

vurgulanmış, alt nota olan Do diyezin özellikle vurgulu olarak güçlü bir 

aksan ile Re sesini desteklemesi ve üst nota olan Re’nin asla vurgu 

yapılmadan düz olarak çalınması, besteci tarafından bizzat gizemli bir 

ifade ile dikkat çekmektedir. Bu yapı daha sonra dinleyicinin karşısına 

çıkacağı için daha detaylı bir biçimde incelenecektir. Bölüm “attaca” 

olarak yazılmış, direk olarak ikinci bölüme geçmesi gerektiği 

gösterilmektedir. Giriş bölümü olan “Theme” de iki motiften oluşan A 

ve B melodi çizgileri vardır. A kısmı, obuanın girişteki lirik 

hareketlerinin sıklıkla ikişer üçer ölçüde bir ortaya çıktığı motiflerdir. 

B kısmı ise; obuanın lirik seslenmelerine karşı piyanonun daha hızlı 

karşılık verdiği bölümlerdir. Bu A ve B motif yapısı, tüm eser boyunca 

eserin diğer varyasyonlarında da biçim değiştirerek benzer bir şekilde 

görülmüştür. Benjamin Britten’ın, lirik bir yapıya karşı hızlı 

pasajlardan oluşan başka zıt bir motifi karşılıklı kullanması, 1932 

yılında bestelediği başka bir obua eseri olan “Phantasy Quartet, Opus 

2”nin giriş kısmında obuanın lirik şarkı formundaki solosuna, yaylıların 

bu eserdeki piyanonun eşliğine benzer şekilde eşlik ettikleri temayı 

anımsatmaktadır(Djiovanis, 2005: 30). 
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Resim 1. Temporal Variations “Theme” Giriş Bölümünden Bir 

Kesit (1-12 Ölçüler) Kaynak: Britten,(1980):Faber Music Ltd. 

2.1.2 Oration(lento quasi recitativo) 

Eserin ikinci bölümü olan “Oration” kelime anlamı olarak “Nutuk-

Hitabe” anlamındadır. Bu bölüm, giriş temasının merkezindeki perde 

olan Mı bemol üzerinde yazılmıştır. “Theme” de olduğu gibi bu 

bölümde de giriş kısmı armonik olarak belirsizdir. Girişteki piyanonun 

hareketlerinde Sol Minör ve Mi bemol tonu birbirine karıştırılmıştır. 

Obuanın forte(güçlü bir şekilde) duyulmasına kadar ki piyanonun 

görkemli girişi, bölüm boyunca aralıklarla tekrar tekrar biraz farklı 

biçimlerde duyulacaktır(Mark, 1995: 123). 
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Resim 2.Temporal Variations “Oration” 2. Varyasyon Giriş Kısmı 

Piyano Solo(1.-2. Ölçüler) Kaynak: Britten,(1980):Faber Music Ltd. 

Bu bölümde Britten, varyasyona adını verdiği, icracıya kendi 

hitabesini ve kendi fikirlerini konuşur şekilde enstrümanıyla 

yansıtabileceği rahatlığı, bölümün başında yazan “Lento quasi 

recitativo” konuşur gibi yavaş olan bir terimle hissettirmiştir. Besteci, 

varyasyonda A ve B temalarını birbirine bağlı bir biçimde 

oluşturmuştur. Bölümün girişinde A teması piyanonun hareketlerini 

belirtirken sonrasında gelen obuanın B temasını belirleyici girişini 

göstermektedir. Obuanın ardından gelen piyanonun girişten farklı bir 

versiyonu, tekrar A temasının geldiğini göstermektedir(Djiovanis, 

2005: 31). 

 
Resim 3.Temporal Variations “Oration” 2. Varyasyon A ve B 

Temaları(24-31. Ölçüler) Kaynak: Britten,(1980):Faber Music Ltd. 
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Benjamin Britten “Temporal Variations”ın ikinci varyasyonu olan 

“Oration”un sonunu, belirsiz bir şekilde Mi bemol Minörün 

dominantıyla destekleyip, bir sonraki varyasyona bağlamanın 

hazırlığında standart dışı sonuçsuz bir ifade ile sonlandırmıştır(Mark, 

1995: 123). 

2.1.3 March(alla marcıa) 

“Temporal Variations”ın üçüncü varyasyonu “March” (Marş), üçlü 

formda, La bemol merkezinde yazılmıştır. Bu varyasyon, marş 

temposunda, 12/8’lik ölçüde ve her ölçüsünde üçlü motiflerle obua ve 

piyanonun hızlı yürüyüşleri vardır. Bölümde Majör yedili aralık 

hâkimdir. En önemli detay ise, ters çevrilmiş bir şekilde giriş “Theme” 

temasının renkleri besteci tarafından hatırlatılmıştır. Bölümün giriş 

teması olan A kısmında, Mi ve Re diyez sesleri, birinci bölüm olan  

“Theme” giriş temasındaki Re ve Do diyez seslerini temsil eder. Ayrıca 

A temasını çalan obuadan sonra piyanonun büyük yedili aralıkları bu 

benzerlikleri desteklemiştir(Mark, 1995: 123-124). 

 
Resim 4. Temporal Variations “March” 3. Varyasyon A Teması 

Giriş Kısmı Kaynak: Britten,(1980):Faber Music Ltd. 

Eserin orta kısmında, giriş temasına benzer olan üçlü yürüyüşler 

obuada devam ederken, öncesinde komşu notalarla yazılan motifler 

burada Mı bemoller ile besteci tarafından süslenmiştir Bölüm, genel 

olarak hızlı üçlü motiflerle zenginleştirilmesine rağmen, orta kısım olan 

B temasında oldukça lirik bir yapı görülmektedir. Bu lirik hava, 

bölümün son kısmında yeniden gelen A temasında obuanın staccato 

(kesik olarak) ve aksanlı birbirini ardına gelen, eserin tüm genelinde 

formül gibi olan iki nota motifi ile diğer varyasyon “Exercises” 

(Tatbikatlar) kısmına bağlanır(Djiovanis, 2005: 31-32). 

2.1.4 Exercises(allegro molto a con fuoco) 

Eserin dördüncü varyasyonu “Exercises” (Tatbikatlar)’ın, girişteki 

ilk obua melodisinin, piyanoda aynı zamanda duyulan Re perdesi 

merkezli ikinci temaya karşı Britten tarafından değerlendirildiği 

görülmektedir. Piyanonun çaldığı tema, bir önceki varyasyon olan 
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“March” taki obuanın lirik melodisini çağrıştıran bir tarzdadır. Ayrıca 

bu piyano solosuna obua, atlamalı stacccato (kesik çalış) pasajları ve La 

perdesinin baskın olduğu kromatik motiflerle eşlik eder.  

Bu kromatik inişler piyano ve obua arasında yer değiştirerek bölüm 

içerisinde eserin genelinde hâkim olan küçük ikili aralık formülünü de 

öne çıkarır. Benjamin Britten bu iki enstrüman arasında tatbikat 

havasını hissettirmek için tonalite savaşı yaratmıştır. Piyano Fa sesi 

üzerinde etkiliyken, obua ise küçük ikili aralık formülünden de yola 

çıkarak Fa diyezi baskın çıkarmaya çalışmıştır. Bu karşılıklı etkileşimin 

sonunda obua Fa diyez ile kazanmıştır. Bölüm sonlara yaklaştıkça, 

piyanonun üçlü Re Minör akorları sayesinde merkezini Re olarak 

kararlaştırmış ve bir sonraki bölümün Sol Minör tonda başlamasına bir 

hazırlıktır(Mark, 1995: 125). 

 
Resim 5. Temporal Variations “Exercises” 4. Varyasyondan Bir 

Kesit (96-104. Ölçüler) Kaynak: Britten,(1980):Faber Music Ltd. 

2.1.5 Commination (adagio con fuoco) 

İlahi intikamın tehdidi olarak nitelendirdiği bu bölümü Benjamin 

Britten, dokusal bir yapıda yazmıştır. “Commination” (Uyarı) 

bölümünü eser içerisindeki diğer varyasyonlardan ayıran özellik, giriş 

teması “Theme” ye en çok benzeyen varyasyon olarak yazılmasıdır. 

Varyasyon, Sol Minör tondadır ve başka bir tona geçiş yapmamıştır. 

“Commination” da obuada çalınan melodi, eserin girişi olan 

“Theme” den alınmıştır ancak bu sefer obuanın alt oktavında daha sert 

ve rahatsız edici fuoco (ateşli) bir şekilde ifade edilir. İlahi bir uyarı 
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olarak düşünülen bölümün adından da anlaşıldığı üzere, Benjamin 

Britten bu bölüme özellikle (Adagio) yavaş bir tempo uygun görmüştür. 

Eserin birinci bölümü olan ve ana temanın yer aldığı “Theme” ile 

“Commination” arasındaki farklar incelendiğinde; “Commination” un 

daha sert tınılarının olduğu, dinamik seslerin “Theme” den daha yüksek 

seviyede hissedildiği ve form-armoni yapısının daha güçlü ve belirgin 

olduğu görülmüştür. Birinci bölüm “Theme”, Andante (yürüyüş 

temposunda) yazılmış, pianosisimo(çok hafif) bir dinamiğin etrafında 

toplanmıştır. A ve B temaları olan obua ve piyanonun atışmaları 

“Theme”de görüldüğü gibi, “Commination”da da görülmektedir. 

Ancak bu bölümde piyanonun çaldığı B temasının, “Theme” deki gibi 

yedili akorların sert aksanlı çalınmasının aksine, daha lirik ve 

melankolik bir ruh hali içerisinde icra edildiği görülmüştür(Djiovanis, 

2005: 32-33). 

 
Resim 6. Temporal Variations “Commination” 5. Varyasyon Giriş 

Kısmı (A ve B Temaları)Kaynak: Britten,(1980):Faber Music Ltd. 

Benjamin Britten, bestelerinde, her zaman detaycılığı ile ünlü 

olmuştur. Gizli detayları bulup çıkaran, öngörülü bakış açışı O’nu kendi 

yüzyılının çağdaşlarının arasında özel kılar. Diğer tüm eserlerinde 

olduğu gibi bu eserinde de gizli detaycı özelliğini hayran bırakacak bir 

şekilde uygulamıştır. Eser tüm olarak 9 bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölüm olan temanın yer aldığı “Theme”ye, en çok benzeyen beşinci 

bölüm “Commination” ve en son final bölümü yani dokuzuncu 

varyasyon “Resolution”(Çözüm)dur. Bir-beş-dokuz şeklindeki bu 

bölümler, eser içerisinde birbirinden eşit uzaklıktadır. Bunun tesadüf 

olmadığı, tam aksine Benjamin Britten’ın detaycı titiz çalışması sonucu 
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ortaya çıkardığı bir form düzenidir. Besteci, esere denge getirmek ve 

orijinal tematik varlığını sürdürmek için eserin baş, orta ve son kısmına 

kasti olarak aynı merkezleri yerleştirmiştir(Djiovanis, 2005: 33). 

2.1.6 Chorale (molto lento) 

“Temporal Variations” ın altıncı varyasyonu olan “Chorale” 

(Koral), koro ve orkestra için yazılan dini bir müzik formudur. 

Britten’ın ilahi beste anlamında bölümün adını verdiği bu terim, bölüme 

gizemli ve sıra dışı bir hava vermiştir. Bölüm, Mi bemol Minör 

tondadır. “Molto Lento” (çok çok ağır) bir tempoda yazılmış, dini ve 

geleneksel bir bölüm olduğu piyanodaki “diyatonisizm” modlarından 

hissedilmektedir. On Yedinci Yüzyıl’ın başlangıcına kadar, Avrupa 

profesyonel müziğinde, Antik tabakanın türkü geleneğinin temeli olan, 

neredeyse sadece melodik yedi perde ile diyatonisizm modları (ortaçağ 

modları) hâkimdir. İçsel armonik işlevsellikleri ile modern majör ve 

minör yapıları besteci tarafından belirlenmiştir. Bu bölümde Britten’ın 

piyanodaki kullandığı bu modlara, obuanın yarım ses tınlamasını 

sağlayacak belirli uzunluktaki notaların piyanonun akorlarının aralarına 

yerleştirmesi oldukça dikkat çekicidir. Giriş kısmından itibaren 

bölümde piyanoda tamamen diyatonik akorlar hâkimdir (Mark, 1995: 

125-126). 

 
Resim 7. Temporal Variations “Chorale” 6. Varyasyon Giriş Kısmı 

(Diyatonisizm Modları Kaynak: Britten,(1980):Faber Music Ltd. 

Obua bu varyasyonda, piyanoya armonik olarak uyumlu bir şekilde 

eşlik eder ancak partisinin üst oktavlarda yazılmasının ruhani olarak 

etkisi eser üzerinde daha uyumsuz bir haldedir. Eserde mini bir kadansa 

sahip olan piyanonun, Mi bemol Minörden Majöre geçişi hissedildikten 

sonra, Mi bemol Dominant Dokuzlu akoru ile Britten, esere daha fazla 



 
72 

 

kromatiklik katmıştır. Bölüm, Si bemol Majör tonda biter ancak son 

akorda obuanın, Mi bemol ile sonlandırdığı ses, besteci tarafından 

eklenen belirsizliği arttırmak için yaptığı aykırı bir harekettir. Mi bemol 

asla bir diğer varyasyona geçene kadar çözülemeyecektir. Bu gibi 

Benjamin Britten’ın müziğinde fark yaratan hareketlerine İngiliz 

müziğinde besteciye has olarak takılan “Brittenesque” (Benjamin 

Britten Müzik Tarzı) adı verilmektedir(Mark, 1995: 125-126). 

 

 
Resim 8. Temporal Variations “Chorale” 6. Varyasyon Final Kısmı 

(157-166 Ölçüler) Kaynak: Britten,(1980):Faber Music Ltd. 

2.1.7 Waltz (allegretto rubato) 

Eserin yedinci varyasyonu olan “Waltz” (Vals), Mi bemol Majörün 

ikinci ters çevrilmiş tonik akoru ve yedili akorunun arasında belirsiz bir 

şekilde başlar. Bölüm ¾’lük ölçüde dans formundadır. Varyasyonun 

genelindeki obuadaki ikili nota atlamaları, vals müziği ritminin 

öncüleridir. “Rubato” biçiminde Britten’ ın değindiği müziğin formu, 

bölümün genelinde temponun isteğe bağlı olarak çalınabileceğini 

göstermek istemiştir(Mark, 1995: 126-127). 
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Resim 9. Temporal Variations “Waltz” 7. Varyasyon Giriş Teması 

(167-178. Ölçüler) Kaynak: Britten,(1980):Faber Music Ltd. 

Bölümün içerisinde, giriş teması “Theme” den serpiştirilmeler 

vardır. “Theme” deki iki nota formülünün dışında, obua ve piyanonun 

karşılıklı paralel olarak atıştığı A ve B temasının motifleri hafifçe 

değiştirilmiş biçimde besteci tarafından kullanılmıştır (Mark, 1995: 

127-128). Mi bemol Majörde yazılan eserin orta kısmında Sol bemol ve 

Do bemol geçişler etkilidir. Bu iki notanın önemli etkisi, bölümün 

sonunda yeniden canlanan Mı bemol Minöre paralel olarak geçişini 

sağlamak olmuştur(Mark, 1995: 127-128). 

 
Resim 10. Temporal Variations “Waltz” 7. Varyasyon “Theme” Teması 

Benzerlikler(201-208. Ölçüler) Kaynak: Britten,(1980):Faber Music Ltd. 
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2.1.8 Polka (tempo di polka-allegro) 

Polka, bir Çek Cumhuriyeti dansı olup, tüm Avrupa ve Amerika'da 

tanıdık bir dans müziği türüdür. Bu dans, 1800'lerin ortalarında, şimdi 

Çek Cumhuriyeti'nin bir parçası olan Bohemya'da ortaya çıkmıştır. 

Polka dansı, birçok Polonyalı mültecinin ABD'ye taşındığı ve bu 

Bohem tarzını kültürel bir dans olarak benimsediği II. Dünya 

Savaşı'ndan sonra popülerliğin yeniden canlanmasını sağlamıştır. Polka 

dansları, Orta Avrupa kökenli önemli nüfusu olan ABD'nin birçok 

bölgesinde, birçok Avrupa ve Amerika ülkesinde popüler bir halk 

müziği türü olmaya devam etmekte ve birçok halk sanatçısı tarafından 

icra edilmektedir. Polka müziğini üflemeli çalgılardan obuaya 

yakıştıran tek besteci Benjamin Britten değildir. Romantik dönemin 

önemli ismi besteci; Carl Maria Von Weber’ de obua için yazdığı 

“Konçertino”sunda da polka dans müziği formunda bir bölüm 

yazmıştır.  

“Temporal Variations” ın sekizinci varyasyonu olan “Polka” 

oldukça hızlı bir tempoda, (Tempo di Polka) olarak orijinal Polka 

ritminde yazılmıştır. Varyasyon, besteci tarafından eğlenceli bir bölüm 

olarak düşünüldüğü için Re Majör tonda yazılmıştır. Eserin genelinde 

ritmin dışında en belirgin dikkat çeken özellik, armonik hareketlerle, 

Britten’ ın eserin neşeli ve dans havasını öne çıkartması olmuştur. Re 

Majör ilerleyen eser, obuanın melodisinde inici yedili akorlarla ikili 

nota atlamaları ile süslenmiş olup Polka dans ritminin bir göstergesidir. 

Bu “Theme” bölümündeki obuanın çaldığı A temasının ters çevrilmiş 

halidir. 
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Resim 11. Temporal Variations “Polka” 8. Varyasyon (“Theme”de 

Obuanın A Temasının Ters Çevrilmiş Hali) Kaynak: Britten,(1980):Faber 

Music Ltd. 

Ritim, bölümün ortalarında kendi içinde giderek hızlanarak “Subito 

Vivo” bölümüne ulaşırken, armonik olarak Re Majörün Dominant 7’li 

akoru bu bölümde hâkimdir. Bu akorun, Britten’ın özellikle dokunduğu 

bir hareket olması tesadüf değildir. Varyasyonun son kısmında Sol 

Majöre geçişin hazırlıkları olması ve bölümün armonik temelini 

oluşturmasından dolayı çözülemeyen bir Dominant Yedili olarak özel 

bir akordur.  

Britten’ın eserlerinde doğal bir fenomen haline gelen bu Dominant 

Yedili akor oyunları, O’nun eserlerinin karakteristik bir özelliğidir. 

Bölüm, tematik şekilde giriş tonu olan Re Majörde ilerleyen obuanın 

aksanlı ikili atlamalardan oluşan melodisi ile son bulur(Djiovanis, 

2005: 34). 
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Resim 12. Temporal Variations “Polka” 8. Varyasyon Final Kısmı (278-

289. Ölçüler) Kaynak: Britten,(1980):Faber Music Ltd. 

2.1.9 Resolution (maestoso non troppo lento) 

“Resolution” (Çözüm), “Temporal Variations” eserinin son 

varyasyonu olarak Benjamin Britten tarafından adlandırılan oldukça 

uygun bir başlıktır. Bölümün, oldukça yavaş, ağır bir tempoda ve 

görkemli bir biçimde çalınacağı “Maestoso” terimiyle vurgulanmıştır. 

Obua solosunun melodik yapısı, doğrudan birinci bölüm olan “Theme” 

den alınmıştır.  

Bölüm birinci bölümdeki Sol merkezine çözülür ancak bu bölüm Sol 

Minör değil Sol Majördür. Bölüm, Si Bemolün kilit alanında başlar ve 

piyanodaki kordal1 hareketlerin vasıtasıyla, Sol Majörün beşinci 

derecesinde dairesel akorlar ile Sol Majörün içerisine girer. Bölümün 

genelinde obuanın Re sesi vurgulu olarak öne çıkarılır (Djiovanis, 

2005: 34-35). 

 

                                                           
1 Kordal: tek bir melodiye, rakip bir karşı melodinin yanı sıra, akor 

gruplarının eşlik ettiği bir müzik türü. 
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Resim 13. Temporal Variations “Resolution” 9. Varyasyon Birinci 

Bölüm “Theme” den Alıntı Kaynak: Britten,(1980):Faber Music Ltd. 

Britten, enstrümanların tüm teknik kapasite ve özellikleri hakkında 

bilgi sahibidir. Bunu iyi bir orkestra şefi olmasına borçludur. Obua 

eserlerinde Re sesini çok fazla kullanması, obuanın en güçlü net ve renk 

olarak en doğal sesinin Re perdesi olduğunu bilmesinden kaynaklanır. 

Britten, obua eserlerinin birçoğunda olduğu gibi bu özel eseri 

sonlandırmak için Re perdesini kullanmıştır. Ayrıca Britten’ ın eserin 

finalini bu Re perdesi ile bitirmesi, diğer her bölümdeki özellikle giriş 

temasında olan “Theme” deki Do diyezin aksine vurgulu olarak 

özellikle gösterilmiştir. Son varyasyon olan “Resolution” ile eser, 

birinci bölüm giriş temasındaki Sol merkezine çözümlenerek son bulur 
(Djiovanis, 2005: 35). 

 
Resim 14. Temporal Variations “Resolution” 9. Varyasyon Final 

Kısmı Kaynak: Britten,(1980):Faber Music Ltd. 
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3. Sonuç 

Obua ve piyano için yazılmış olan “Temporal Variations”, Benjamin 

Britten’ ın kendine özgü karakteristik müzik stilini en belirgin şekilde 

temsil eden bir eserdir. Eserde, genel olarak kullanılan armonik yapı, 

1930’lu yıllarda yazılmış bir parça için oldukça anlaşılır niteliktedir. 

Besteci, “Temporal Variations” parçasında, diğer eserlerinde olduğu 

gibi kendine özgü armonilerde derecelerle oynayıp, esere belirsizlik 

katmak adına yaptığı eklemelere rağmen, yaygın olan İngiliz müziğinde 

beste yapma kurallarının dışına çıkmamıştır. Obua ve piyanodaki 

üçlemeli motifler ve İngiliz geleneğinin bir parçası olan armonide 

dominant ve tonik ilişkiler bu eserin temelini oluşturmuştur. Eserdeki 

bazı yerlerde bestecinin sıklıkla kullandığı belirsizlik tonları, eserin 

temel akor anlayışı olarak kullanılmamış, sadece belirsiz bir renk 

eklemek için oluşturulmuşlardır.  

Eserin incelenmesi sonucunda, “Temporal Variations” ın ritmik 

olarak karmaşık bir çalışma olmadığı görülmektedir. Bunun nedeni, 

bestecinin karışık ölçü ve çapraz ritim çalışmasından kaçınmasıdır. 

Benjamin Britten’ ın diğer obua için yazmış olduğu eserlerde olduğu 

gibi, bu eserinde de gizli detaycı yönü oldukça dikkat çekicidir. Eserin 

genelinde dinamik motifler belirgin bir şekilde gösterilmiş, aksan, 

artikülasyon ve iki enstrüman arasındaki paralel ve zıt melodilere 

müziğin anlaşılabilir olması açısından detaylı bir biçimde önem 

verilmiştir. Ayrıca, obuadaki enstrümanın temel sesi re üzerine yazılan 

temalar dikkat çekmektedir. Eser içerisinde Benjamin Britten’ ın önceki 

varyasyonlardan ve temadan ödünç aldığı melodi çizgileri ve ton 

benzerlikleri, daha önce duyulduğundan çok farklı müzikal efektlerle 

ortaya çıkarılmıştır. Bu melodilerin yeniden besteci tarafından 

canlandırılması, yeni değişik temalara, varyasyonlara ve icracı için 

müzikal yorumlara neden olmuştur.  

“Temporal Variations” eserinin yukarıda belirtilen özelliklerinin 

tamamı, Benjamin Britten’ın yapıtlarında oldukça çok görülmektedir. 

Büyük ölçekli bir eser olmasa da, “Temporal Variations” obua 

repertuarında standart bir resital parçası olmasının yan sıra, Yirminci 

Yüzyıl’da obua için yazılmış önemli eserlerden biridir. Diğer obua 

eserlerinde olduğu gibi Britten’ın, obuanın teknik ve yoruma dayalı 

pasajlarında, enstrümanın özelliklerini bilinçli olarak öne çıkarması ve 

kullanması, bestecinin obua müfredatındaki yerinin önemini teşkil 

etmektedir.  

Bu araştırmada, Benjamin Britten’ ın obua için yazdığı dört 

eserinden biri olan “Temporal Variations” müzikal ve teknik açıdan 
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incelenmiştir. Obua performansına çağdaş yenilikler getiren eserin 

bestelenme nedenleri ile bestecinin müzikal çizgisi biçimsel olarak ele 

alınmıştır. Eserin, anlaşılarak icra edilebilmesi için yapılan bu 

çalışmada, İngiliz bir bestecinin müziğinin obua üzerindeki etkisi ile 

eser tanıtılmış, günümüz obua icracılarının yorumlarına katkı 

sağlayabileceği düşünülmektedir. 
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Giriş 

Sinema sanatında anlatılar kaçınılmaz biçimde toplumların yaşayış 

biçimleri, gelenekleri ve kültürel öğeleri ile sıkı bağlar kurmaktadır. 

Kendisinden önce gelişen sözlü ve yazılı kaynakların geniş 

dünyasından etkilenen sinema, bu etkileşimi hikâye anlatıcılığı özelliği 

ile göstermektedir. Toplumlar, tarihsel süreçte bu etkileşimin ilk adımı 

olan sözlü kaynaklardan (mitler, efsaneler, masallar, destanlar) 

kültürlerini oluşturmada yararlanmaktadır. Aynı zamanda bir kültürün 

karakteristik özelliklerini anlamak için de bu sözlü kaynaklar önemli 

bir temsil niteliği taşımaktadır. Tüysüz’ün vurgusuyla; yazının 

bulunmadığı ilkel dönemlerde ortaya çıkan mitoloji, zamanla yazılı 

kaynak haline dönüştürülerek bellekte yer eden olaylar kayıt altına 

alınmakta, bu kayıt altına alma durumu zaman içerisinde sanatın çeşitli 

dallarının yardımıyla (resim, tiyatro, heykel, sinema) günümüze 

ulaşabilmektedir (2019: 329). Toplumsal yaşama içkin değerleri 

nesilden nesile aktarma işlevi gören mitler, kültüre ait söylenceler 

olarak sinema anlatılarını beslemektedir. Böylelikle sinema da mitlerin 

canlılığını yitirmemesine imkân tanımaktadır (Campbell ve Moyers, 

2019: 87). 

Mitoloji ve geleneksel ritüellerden esinlendiği konuları korku 

öğeleri ile harmanlayıp sinemaya taşıyan yönetmen Ari Aster, 

mailto:rehaorcun@gmail.com
mailto:mehmet.yilmaz.dr@gmail.com
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eserlerindeki ortak anlatım özellikleri ile “folk-horror” biçiminde 

karakterize edilebilecek bir türün örneğini vererek dikkat çekmektedir. 

Yönetmen Aster,  “The Guardian” (2019) gazetesine verdiği bir 

röportajda, rahatsız edici filmleri sevdiğini ancak sinemada ilk izlediği 

film olan “Dick Tracy”i (1990) gördükten sonra çığlıklar içinde 

salondan kaçtığını ifade etmektedir.  Yine aynı röportajda, 11 yaşında 

“A Clockwork Orange” (1971) ve “Blue Velvet”ı (1986) izledikten 

sonra kendini kötü hissettiğini ancak bu hissin zamanla kötü hissettiren 

filmler çekmek için kendinde bir zevk oluşturduğuna değinmektedir 

(The Guardian). 

“Midsommar”dan önceki ilk filmi olan Hereditary’de de (2018) 

mitoloji ve dinsel ritüellerden yararlanan yönetmenin, bu dünyadan 

önemli ölçüde ilham aldığı anlaşılmaktadır. Mezopotamya mitolojisi ve 

Kral Paimon’u hayata döndürmeyi amaçlayan bir topluluğu hikâyenin 

merkezine koyan Aster, korku öğeleriyle filmini şekillendirmektedir. 

Hz. Süleyman’ın dokuzuncu demonu olan Paimon, insan kılığına 

bürünebilen ve bir insandan diğer bir insana ruh yoluyla geçebilen bir 

varlıktır. Başında büyük bir zafer tacı taşıdığı rivayet edilen Paimon, 

kötülüğü simgelemektedir (Karnas, 2015: 40).  

Çalışma kapsamında Amerikalı yönetmen Ari Aster’in 2019 yılında 

gösterime giren ikinci uzun metraj filmi “Midsommar”ında kendini 

gösteren mitsel ögeler ve pagan ritüelleri, sinema ve mitoloji birlikteliği 

ekseninde tematik olarak ele alınarak incelenmek istenmektedir. 

Midsommar’da Aster hikâyenin temeline mitolojik ögeleri ve pagan 

ritüellerini yerleştirmektedir. Eski inanışlarda yer alan ritüelleri korku 

unsurları ekleyerek hiç çekinmeden perdeye aktaran Aster, filmde 

gerilimin ve korkunun zirveye çıktığı anları alışılagelmiş karanlık 

atmosferden ziyade parlak ve gün ışığının hiç dinmediği bir ortamda 

sunmaktadır. Karanlığı bir korku unsuru olarak kullanmaktan kaçınan 

yönetmen, ritüelleri ele alış şekli ile izleyicinin kendisini kötü 

hissetmesini amaçlamaktadır. Film’de ana karakterler Dani ve 

Christian’ın arkadaşlarıyla birlikte geleneksel Midsummer (Yaz 

Dönümü) Festivali’ne katılmak için İsveç’in bir köyüne gitmeleri ve 

burada başlarına gelen felaketler anlatılmaktadır. Film, İsveç’te komün 

bir topluluk halinde yaşayan insanların yüz yıllar boyunca 

sürdürdükleri ritüellerine odaklanmaktadır. Bu ritüeller, eski 

İskandinav mitolojisine ve o dönemki pagan inanışlarına 

dayanmaktadır. 

İskandinav mitolojisindeki gün dönümü şenliklerine değinen film, 

psikolojik sorunları olan sıkıntılı bir kadın karakterin varlığı ile 
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psikanalitik ya da kendini izole etmiş bir topluma giren insanların 

yaşadıklarını anlatması dolayısı ile sosyolojik yaklaşım ile ele 

alınabilecektir. Ancak mitolojik unsurların ve pagan ritüellerin anlatıya 

hakim oluşu ve “folk-horror” türü çatısı altında sinema ve mitoloji 

ilişkisine projeksiyon tutulmak istenmesi dolayısı ile anılan tema 

analizin ana izleğini oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen tematik film 

analizinde yönetmen Piers Haggard tarafından kullanılan “folk-horror” 

(Malkin, Paciorek, Hing ve Peach, 2018: 12) kavramına ise çalışmanın 

kuramsal arka planı olarak yer verilmektedir.   

Sinemaya Esin Kaynağı Mitoloji  

Kendinden önceki sanatlardan ve kaynaklardan yararlanan sinema; 

ilk çıktığı dönemlerden bugüne kadar toplumların kültürlerinden, 

geleneklerinden ve yaşayış biçimlerinden etkilenerek ilerlemektedir. 

Mitolojiler de genel bir kabul ile toplumların kültürlerinin ve 

geleneklerinin anlaşılmasına yarayan ilk söylenceler olarak 

değerlendirilmektedir. Güncel Türkçe Sözlük’te ise mit “geleneksel 

olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren 

alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos” olarak tanımlanmakta 

ve anlatı işlevi vurgulanmaktadır ki sinemanın öykü anlatıcı rolü için 

mitoslar eşsiz kaynaklardır. 

Ömer Tecimer, “Sinema Modern Mitoloji” adlı çalışmasında 

mitolojiyi şöyle tanımlamaktadır (2005): 

“Mitoloji, bir yandan dünyanın başlangıcını ve sonunu, insanların ortaya   

çıkışlarını, kaderi, ölümü, öte dünyayı anlatır; öte yandan tanrılara tapınma, cenaze 

gelenekleri ve büyüyle bağlantılı tüm olguları yansıtır. İster ulusları ya da kabileleri, 

ister kralları ve soytarıları anlatsın mitolojinin temel niteliği “kutsalın önemi”ni 

vurgulamaktır” (s.22). 

Sinemanın, toplumların kültür ve geleneklerinden etkilenmesi, 

mitolojiyle olan bağlantısını ön plana çıkarmaktadır. Geleneksel 

hikâyelerin anlatıldığı mitolojinin, modern dönemin hikâye 

anlatıcılığını üstlenen sinemayla birliktelik kurması kaçınılmaz bir 

durumdur. Toplumların alışkanlıkları ve yaşayış biçimleri mitolojilerin 

temelini oluşturmaktadır. Sinemayı da toplumun bir yansıması olarak 

göz önüne aldığımızda, mitolojiye benzer özellikler barındırdığı 

anlaşılmaktadır. 

Her ulusun kendine ait mitolojik hikâyeleri mevcuttur. Bu farklılık 

sinema için çok geniş bir kaynak sunmaktadır. Mitolojik kahramanların 

insanlara benzer duygular içerisinde bulunmaları, izleyicinin filmle 

daha yakın bağ kurarak özdeşim kurmasına olanak sağlamaktadır. Aynı 

zamanda kahramanlar yolculuk içerisinde bulunarak maceraya atılma 
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eğiliminde oldukları için seyircilerin ilgisini daha da çok çekmektedir 

(Tüysüz, 2019: 329).    

Mitolojide yer alan özel yetenekli kahramanlar, doğaüstü olaylar, 

büyü gibi konular sinemada kendine sıklıkla yer bulmaktadır. Bu yer 

bulma genellikle fantastik filmlerin içerisinde gözükmektedir. Özellikle 

Yunan mitolojisindeki hikâyelerin sinemaya sıklıkla aktarıldığı 

görülmektedir (Tüysüz, 2019: 330). İskandinav mitolojisinden aktarılan 

hikâyeler ise genellikle Thor, Odin, Loki gibi karakterlerin etrafında 

şekillenmektedir.  

Bu çalışmada ele alınan Midsommar’da ise İskandinav mitolojisinde 

yer alan “Midsummer” festivali ele alınmaktadır. Bu yönüyle film, 

benzerlerinden ayrılan bir özellik göstermektedir. 

Korkunun Bir Alt Türü Olarak “Folk-horror” 

Arsi Aster mitolojik ögeler ve ritüelleri ana tema olarak ele aldığı 

Midsommar’da korku ögelerini kullanarak klasik mitolojik temalı 

filmlerin dışına çıkmaktadır. Hristiyanlık öncesi pagan ritüellerini ve 

İskandinav mitolojisindeki Midsummer törenini kendince yorumlayan 

yönetmen, bu temaları korku ögeleriyle birleştirmektedir.  

Korku unsurlarıyla geleneksel halk ritüellerinin bir araya getirilmesi 

“folk-horror” olarak nitelenebilecek bir türün sınırlarını çizmektedir. 

İlk olarak yönetmen Piers Haggard tarafından 1971 yılında çekilen  

“The Blood on Satans”ı anlatmak için kullanılan “Folk-Horror”, 

kendine özgü bazı özellikler içermektedir. Adam Scovell, Folk Horror: 

Hours Dreadful and Things Strange (2017) adlı çalışmasında bu 

özellikleri Folk-horror zincirinin dört temel halkası başlığı altında 

açıklamaktadır: mekan/çevre, izolasyon, çarpık ahlaki inanç sistemi ve 

oluş/çağırış (17-18).  

Folk-horror türünde mekân önemli bir yere sahiptir. Filmin 

atmosferini yaratmada kullanılacak olan çevre, anlatılan toplumun yerel 

özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Mekân, sadece dekoru ya da 

içinde anlatılacak olan hikâyenin duygusunu vermekle kalmamaktadır. 

Aynı zamanda arazi içindeki unsurların burada yaşayan toplumun 

sosyal ve ahlaki kimliğini oluşturmasındaki etkilerini belirtmektedir. 

Stüdyonun dışarısına çıkılıp doğal çevre, kırsal bölgeler ve manzaralar 

eşliğinde mekân oluşturulmaktadır. Bu çevre izleyiciyi/ eleştiriyi ikinci 

halkaya yönlendirmektedir. Yaratılan çevre ve kırsal özellikler anlatılan 

toplumu dış dünyadan izole etmektedir. Bu toplum, bir avuç insan ya 

da küçük bir komün olsa da kırsal çevre burayı izole etmektedir. İzole 

edilmiş toplumla birlikte aslında bir nevi misafirperver olunmadığı 

vurgusu yapılmaktadır. Genellikle “folk-horror”da izole edilmiş bir 
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topluma dışarıdan misafirler gelmesi ve bununla birlikte hikâyenin 

şekillenmesi görülmektedir (Scovell, 2017: 17). 

İzole edilmiş toplumlarda genellikle sosyal ilerleme durmakta ve bu 

izleyiciyi/ eleştiriyi üçüncü halkaya yani çarpık ahlaki inanç sistemine 

götürmektedir. Bu inanç sistemi genellikle Hristiyanlık öncesi 

paganizm, geleneksel ritüeller ya da Hristiyanlığın kötüye kullanıldığı 

versiyonlarda kendini göstermektedir. Çarpık inanç sistemi, izole 

edilmiş bir toplumda yaşandığı için buradaki yerlilerde anormal bir 

durum varmış hissi uyandırmamaktadır. Dünyadan izole edilmiş 

şekilde yaşadıkları için pagan ritüellerini ve geleneksel ayinlerini 

özgürce yapabilmektedirler. Bu zincirdeki son halka oluş/ çağırış ise 

inancın yapmasını zorunlu kıldığı ritüeli gerçekleştirmektir. Korku 

unsurları da bu oluş/çağırış evresinde kendini iyice göstermektedir. 

İzole edilmiş bir topluma giren insanların yaşadıkları travmalar filmin 

zirve noktasına doğru çıktığı anlarda gösterilmektedir. Başka bir 

yöntem ise dışarıdan bu topluma girmiş insanların kurban edilmesi ve 

işkence görerek öldürülmesidir. İzole edilmiş toplum bu durumu gayet 

doğal karşılamaktadır. Çünkü kendi inançları dışında dışarıdan birileri 

topluluklarına girerek onların geleneklerini bozmaktadır (Scovell, 

2017: 18). 

Folk-horror, geleneksel törenleri, mitolojik unsurları ve ritüel, ayin 

gibi olguları korku ögeleriyle birleştirerek korku film türünün bir alt 

türünü oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında incelenen 

Midsommar’da, İsveç’te yaşayan komün bir toplumun İskandinav 

mitolojisi ve eski pagan ritüellerinden yararlanarak sürdürdükleri 

Midsummer festivaline odaklanılmaktadır. Midsommar, geleneksel 

ögelerle korku unsurlarını bir araya getirdiği için folk-horror türünün 

içerisine girmektedir. Filmde olaylar dizisi kronolojik olarak ele 

alınarak folk-horror türünün temel saymacaları eşliğinde mitoloji ve 

sinema ilişkisine projeksiyon tutulmak istenmektedir. 

Yöntem 

Çalışmada tematik film analizi yöntemi (Yılmaz ve Candan, 2018: 

2413) kullanılmaktadır. Filmin hikâyesinin temelini oluşturan mitolojik 

ögeler ele alınarak sinema ve mitoloji bağlantısı kurulmaya 

çalışılmaktadır. Kronolojik olarak ele alınan filmde ön plana çıkan 

İskandinav mitolojisi gelenekleri ve eski pagan ritüelleri, “Folk-

Horror” (Scovell, 2017) film türü ekseninde değerlendirilmektedir. 

Korkutucu Bir Ritüel İncelemesi: Midsommar 

Midsommar, 2019 yılında folk-horror türünde gösterime girip 

değişik teması ve farklı atmosferiyle dikkatleri çekmiştir. İlişkilerinde 
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sorunlar yaşayan Dani ve Christian’ın arkadaşları Josh ve Mark ile 

birlikte komün bir yaşam süren İsveç Halsinglan’da büyümüş Pelle’nin 

köyüne gitmeleri ve burada başlarına gelenler anlatılmaktadır. 

Ari Aster, filmin açılış sahnesini bir tablo ile yapmaktadır. Bu tablo 

(Resim 1) aslında film boyunca yaşanacakların habercisi niteliğindedir. 

Yönetmen, foreshadowing (önseme) tekniği ile aslında bize tüm 

olacakları göstermektedir. Ancak bunun anlaşılması için filmin sonuna 

kadar izlenmesi gerekmektedir. Tablonun sol tarafındaki kuru kafa 

ölümü simgelemektedir. Hemen alt-ortasında yer alan kişi Dani ve 

çevresinde ona bağlı duran kişiler; annesi, babası ve kız kardeşidir. 

Ölüm, Dani ile ailesinin bağını koparmaktadır. Tablonun yukarısında 

gözüken iki insan, filmde ölüm yaşları geldiği için intihar edenleri, sağ 

tarafta yeşil direğin etrafında dönen grup Midsummer Festivali’nde 

“Mayıs Kraliçesi” seçilmek için yarışanları, tablonun solunda yer alan 

ağlayan kız ve onu teselli eden erkek, filmin ana karakterleri Dani ve 

Christian’ı temsil etmektedir. Onların hemen yukarısında ağacın 

üzerinde olan kişi, komünde doğup büyümüş sonra köyüne geri dönen 

Pelle’yi, hemen ortadaki grup ise festival için köye gelenleri 

betimlemektedir. 

 

                     Resim 1: Midsommar (00:00:38) 

Bu tablodan sonra Dani’nin ailesinin gaz zehirlenmesi sonucu 

öldüğü gösterilmektedir. Bu durum sonrası Dani ve Christian, 

antropoloji öğrencisi arkadaşlarının araştırması için, diğer arkadaşları 

Pelle’nin davetiyle komün halinde yaşayan İsveç’in Harga köyüne 

gitmeye karar verirler. Araştırma Avrupa’daki yaz dönümü 

festivallerini kapsamaktadır. 
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İsveç’e giden bu grup Halsingland şehrine geldiğinde yönetmen 

kamerayı 180 derece döndürerek yolculuğu bir süre tersten gösterir ve 

sonra tekrar normal haline getirir. Bu kamera hareketi (Resim 2) farklı 

bir dünyaya gelişi simgelemektedir. Yolda Pelle’nin köyden diğer 

arkadaşlarıyla karşılaşırlar ve mantar çayı içerler. Bu çay yavaş yavaş 

beyinleriyle oynamaya başlar ve onları etkisini altına alır. 

 

                        Resim 2: Midsommar (00:24:34) 

Köye ulaşmaları için arabayı bırakıp ormanlık alanda uzun süre 

yürümeleri gerekmektedir. Gizli yollardan ve ormandan geçtikten sonra 

köye ulaşan grup, bambaşka bir dünya ile karşılaşır. Folk-horror 

türünün özellikleri kendini göstermeye başlamaktadır (Resim 3); kırsal 

alanda izole bir ortam ve geleneklere göre düzenlenmiş bir yaşam 

alanı... Köyde onları geleneksel kıyafetler giymiş yöre halkı ilgiyle 

karşılamaktadır. 

 

    Resim 3: Midsommar (00:34:57) 
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Pelle’nin babası “gruba hoş geldin” der ve giydikleri kıyafetlerin 

Ymir’in adına bir hürmet göstergesi olduğunu anlatır. Ymir, İskandinav 

Mitolojisi’nde donmuş devlerin atasıdır. Odin ve iki erkek kardeşi 

Ymir’i öldürerek dünyayı yaratmaktadırlar (Hultgard, 2020: 269). 

Filmin girişindeki tablonun simgeleri haricinde ilk mitolojik öge ile bu 

noktada karşılaşılmaktadır. Sonraki sahnede kadın konuklara tören 

hakkında bilgi vermektedir (Resim 4). Bu görüntü, içinde bulunulan 

ortamı çok başarılı özetlemektedir. Kırsal bir arazide dış dünyadan izole 

olmuş bir toplum ve yöresel kıyafetleriyle birlikte törene hazır bulunan 

halk gösterilmektedir. Kadın konuşmasında törenin dokuz gün 

süreceğinden söz eder. İskandinav mitolojisine göre dünya, dokuz 

diyardan oluşmaktadır ve bu dokuz dünya kutsal ağaç Yggdrasil’in 

etrafında düzenlenmektedir (Dell, 2012: 344). Aynı zamanda Odin, bu 

ağaç üzerinde dokuz gece boyunca kendini asar, amacı kutsal runin 

yazısının bilgisine erişmektir (Daly, 2009: 119). Dokuz sayısı bu 

yüzden İskandinav mitolojisinde kutsal bir rakam olarak kabul 

edilmektedir. 

 

 

                     Resim 4: Midsommar (00:40:13) 

Törenle ilgili bilgi veren kadın, festivalin adının Midsummer (Yaz 

Dönümü Festivali) olduğunu söylemektedir. Festivaller, Viking 

Çağı’nda önemli bir yer tutmaktadır. Bu festivaller, kökenleri itibariyle 

pagan ritüelleriyle ilişkilendirilmektedir. Hristiyanlığa geçildikten 

sonra din adamları bu gelenekleri pagan unsurlardan arındırarak 

ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Ancak gelenekler günümüze kadar 

gelmiş ve sonrasında Hristiyanlığın önemli günleri ve Azizleri anma 

etkinlikleriyle ilişkilendirilmiştir (Wolf, 2004: 144). Bu ilişkilendirme 

günümüzde yaz ortasında (Midsummer) 24 Haziran günü kutlanan Aziz 

John Bayramı olarak biçimlendirilmiştir (Dowden, 2000: 84). Yazın 
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gelişi için kutlanan festivalde insanlar tanrılara, doğayla birlikte 

verdikleri nimetler için şükranlarını sunmaktadır. 

Pelle, grubu yatacakları yere götürmeden önce etrafı biraz gezdirir. 

Bu sırada üzerinde resimlerin olduğu bir pankart grubun dikkatini 

çeker. Kameralara yansıyan görüntüde bir kız çiçek toplamakta ve âşık 

olduğu kişiyi düşünerek yatmaktadır (Resim 5). Bu görüntüyü vererek 

yönetmen, foreshadowing (önseme) tekniğini yeniden kullanmaktadır. 

Biraz sonraki sahnelerde Pelle’nin kız kardeşi çiçek toplamakta ve 

Christian’ı düşünerek uyumaktadır. İsveç Resmi Sitesi’nde 

(Sweeden.se: 2020), Midsummer günüyle alakalı yazan bilgiye göre, 

kızlar yedi farklı çiçek toplayıp yastıklarının altına koyup 

uyuduklarında rüyalarında gelecekteki kocalarını görmektedir.   

 

                     Resim 5: Midsommar (00:45:34) 

Dani, kalacakları yere gelince duvarda başlarında çiçekten taç 

takmış kadınları görür ve kim olduklarını sorar. Pelle, onların Mayıs 

Kraliçesi olduğunu söyler. Direk etrafında dans edip en sona kalan kişi 

Mayıs Kraliçesi seçilmektedir. Mayıs Kraliçesi, eski pagan ritüellerinde 

Mayıs Bayramı’nı kutlamak için seçilen kişidir. Seçilen kraliçe, 

sembolik olarak hükümdar pozisyonuna gelmektedir (Pizza, 2009: 

253). 

Anılan mitolojik alt yapının sunulması sonrasında, filme korku 

unsurları dahil olmaya başlamaktadır. Pelle konuşma sırasında, kendi 

inanışlarına göre insan hayatını mevsimlere böldüklerini 

söylemektedir. Erişkin oldukları 18 yaşına kadar ilkbaharı, 18 ile 36 yaş 

arası kutsal yolculuk yani yazı, 36 ile 54 yaş arası çalışma evresi yani 

sonbaharı yaşamaktadırlar. Son olarak 54 ile 72 yaş arası yol gösterici 

olduklarını söylemektedir. 72 yaşına gelindiğinde ise ölümle 

karşılaşıldığını ima etmektedir ancak gruptakiler bunun bir şaka 
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olduğunu düşünürler. Ertesi gün 72 yaşına gelen iki ihtiyarı törenle bir 

tepenin başına götüren yerli halk, burada bir ritüel gerçekleştirir. 

Tepeye çıkan iki ihtiyar birden bire kendilerini aşağı atarak intihar 

ederler. Pelle bu tören için Attestupa adını kullanmaktadır. Attestupa, 

eski İskandinav metinlerinde geçen; yaşlanan insanların ileriki 

yaşlarında kimseye zorluk çıkarmamak için yüksek bir tepeye çıkıp 

kendilerini aşağı atmalarına denmektedir (Nyqvist, 2016: 169).  

Düştüklerinde tüm bedenleri parçalanarak kameralara yansımaktadır. 

Gruptakiler şok içerisinde kalarak ne olduğunu anlamaya 

çalışmaktadırlar. Folk-horror zincirinin ilk iki halkası olan mekân ve 

izolasyondan sonra üçüncü halka, çarpık ahlaki inanç sistemi burada 

kendini göstermektedir. Köydeki insanlar bunun çok normal bir durum 

olduğunu ve yaşlanıp acı çekmektense bu yaşta kendi hayatlarına son 

vererek doğa anaya bir hediye sunduklarını söylemektedir. Bu durum, 

topluluk insanlarının, dışarıdan gelen grubun tepki göstermesine anlam 

veremeyecek kadar birbirine bağlı bir inanç sistemleri olduğunu 

göstermektedir. 

Filmde Josh, bu komünle alakalı araştırma yaparak tezini 

yazmaktadır. Bu araştırma için de kutsal kitaplarını görmek ister ve 

komünün lideri bu isteği kabul eder. İnceleme yaptıktan sonra kutsal 

kitabın fotoğrafını çekmek ister. Ancak bu istek reddedilir. Gece 

olduğunda gizlice kutsal kitabın saklandığı yere girip fotoğrafını çeken 

Josh, yakalanır ve başına vurularak öldürülür. Josh, topluluk içinde 

yasak olan bir şey yapmaktadır ve bu durum karşısında 

cezalandırılmaktadır. Bayılmadan önce arkadaşı Mark’ın bedeninde 

başka birini görür. Bu durum Mark’ın da cezalandırıldığını 

anlatmaktadır. Mark da gün içerisinde bir ağacın dibinde ihtiyacını 

görürken tepki çekmiştir. Zira söz konusu ağaç, komünde ölenlerin 

küllerinin döküldüğü yerdir. Ata Ağaç diye adlandırılmaktadır ve halk 

için kutsal bir değer olarak görülmektedir. Bu kutsal değere saygısızlık 

yapan Mark, bunun karşılığını ölüm ile almaktadır. 

Mayıs Kraliçesi seçilmek için Dani ve köydeki diğer kızlar büyük 

bir direğin etrafında dans etmektedirler. Maypole denilen bu direk 

(Resim 6) sembolik olarak doğurganlığı, bolluk- bereketi ve İskandinav 

kutsal ağaçlarını temsil etmektedir (Newsweek). Dani, dans ederken 

doğayla bütünleştiğini hissetmektedir. Sonuna kadar dans ederek 

kalmayı başaran Dani, yarışmayı kazanır.  



 
90 

 

 

                    Resim 6: Midsommar (01:38:02) 

Bu sırada Christian, Pelle’nin kız kardeşi Maja’nın ona sürekli 

verdiği içecek yüzünden kendinden geçmektedir. Filmde, küçük bir 

topluluk olduklarından dolayı soylarının devamlılığını sağlamak için 

bazen dışarıdan gelen kişilerle kızlarını evlendirdikleri bilgisi izleyici 

ile paylaşılmaktadır. Topluluk Christian’ı, Pelle’nin kız kardeşiyle 

evlendirmeyi planlamaktadır. İçtiği madde yüzünden kendi benliğini 

kaybeden Chrisitan, Maja’ya doğru yaklaşmaktadır. 

Topluluk, Mayıs Kraliçesi seçilen Dani’den mahsullerini ve 

hayvanlarını kutsamasını istemektedir. İskandinav mitolojisinde Freya, 

bereket ve doğurganlık tanrısı olarak bilinmektedir (Daly, 2009:  32). 

Mayıs Kraliçesi Dani’ye de bu özellik atfedilmektedir. Bu kutsama 

ringa balığı toprağa gömülerek yapılmaktadır. Dani ile gitgide 

uzaklaşan Chrsitian, Dani mahsulleri kutsamaya gittikten sonra tören 

eşliğinde Maja ile birlikte olmak için eve doğru ilerler. Çeşitli kokuları 

içine çekerek ve kutsal içecekler içerek Maja ile birlikte olur. Bu 

birleşmeyi evin içerisinde bulunan topluluk kadınları da izlemektedir. 

Bu sırada Dani, kutsama işlemini gerçekleştirdikten sonra geri döner ve 

Christian’ın Maja ile birlikte olduğunu görür. Gördükleri karşısında 

çılgına dönerek etrafındaki kızlarla birlikte yatağına gider ve ağlamaya 

başlar. Maja ile birlikte olduktan sonra kendine gelen Christian, ne 

yaptığının bilincinde değildir. Köyün içerisinde koşuşturmaktadır. Bu 

sırada arkadaşı Josh’un bacağının toprakta gömülü olduğunu görür ve 

koşarak bir eve girer. Bu evde de kendileri dışında töreni izlemek için 

Londra’dan gelen Simon’un tavanda asılı bedenini görmektedir. 

İskandinav mitolojisinde kan-kartalı olarak geçen bu idam şeklinde, 

kurbanın kaburgaları kesilip akciğerleri bir kuşun kanadı gibi açılarak 

iplerle asılmaktadır (McCoy, 2016: 98). Burada topluluk üyeleri 

tarafından yakalanan Christian bayıltılır. 
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Filmin sonuna doğru folk-horror zincirinin son halkası olan 

oluş/çağırış gerçekleşmektedir. Tüm bu yaşananların hepsi dokuz tane 

kurban seçmek için gerçekleşmektedir. İskandinav mitolojisiyle alakalı 

derinlemesine araştırmalar yapan Bremenli Adam, her dokuz yılda bir 

düzenlenen İsveç’teki büyük eyaletlerin katıldığı bu festivallerde, 

kraldan halka kadar herkesin tapınağa hediyeler sunduğunu 

söylemektedir. Tanrıları memnun etmek için aralarında insanların da 

bulunduğu dokuz türde kurbanlar verildiğini söyleyen Adam, kurban 

kesimi sırasında dini ezgiler mırıldandığını belirtmektedir (Akt., Yavaş, 

2018). 

Filmde, topluluğun kutsallarına saygısızlık eden Josh ve Mark, 

Londra’dan gelen ve intihar töreninde sorun çıkartan Simon ve Connie 

kurban olarak seçilmiştir. İntihar eden iki yaşlı yerli de dokuz kurban 

içerisinde sayılmaktadır. Dışarıdan bu kurbanları getiren iki topluluk 

üyesi de gönüllü olarak kendilerini feda etmektedir. Son kurbanı 

seçmek Mayıs Kraliçe’sine yani Dani’ye kalmaktadır. Dani de yaşadığı 

üzüntü ve hırsla birlikte Christian’ı seçer ve dokuz kişi yakılmak üzere 

kutsal mekâna götürülür. Burada hepsi yakılarak tören 

sonlandırılmaktadır. 

Sonuç 

Midsommar, mitolojik-korku unsurlarını barındıran bir film olarak 

dikkat çekmektedir. Ari Aster’in ilk filmi Hereditary (2018)’den sonra 

burada da mitolojik dünyadan yararlanması, yönetmenin kendine has 

bir üslup oluşturduğunu göz önüne sermektedir.  

Geleneksel ritüeller ile mitolojik ögeleri bir arada kullanan film, 

içerisinde barındırdığı korku unsurlarıyla birlikte “folk-horror” türünün 

içerisinde yer almaktadır. Korku türünün bir alt çeşidi olan folk-horror, 

toplumların geçmişten günümüze getirdiği geleneksel yaşayış 

biçimlerini izleyiciyi rahatsız edecek bir şekilde perdeye 

yansıtmaktadır. 

Çalışma kapsamında, öncelikle sinema-mitoloji bağı kurulmaktadır. 

Bu birliktelik bağlamında film incelenmektedir. İskandinav 

mitolojisinden ögeler barındırdığı anlaşılan filmin, içerisinde yer alan 

bu mitolojik ögeler açıklanmaktadır. Tema olarak mitolojideki 

“Midsummer” festivaline odaklanan filmde, çeşitli tanrıları ve olayları 

simgeleyen anlatılar yer almaktadır. Başlangıç sahnesindeki tablodan, 

son sahnedeki insan kurban etme törenine kadar bu simgesel anlatı 

gözükmektedir. Dani, bereket ve doğurganlık tanrısı Freya’yı temsil 

etmekte ve Mayıs Kraliçesi olarak seçilmektedir. Bu seçilme sırasında 

etrafında dans ettikleri direk, Maypole, İskandinav kutsal ağaçlarını, 
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doğurganlık ve bereketi temsil etmektedir. Filmin başlarında söylenen, 

tüm bu törenin mitolojide yer alan ve dünyanın yaratıldığı tanrı olarak 

bilinen Ymir adına yapılmış olması, sinema-mitoloji bağını net bir 

şekilde göstermektedir. 

Sinema-mitoloji birlikteliği anlatıldıktan sonra, korku türünün bir alt 

çeşidi olan folk-horror kavramı açıklanarak; filmde kendini gösteren 

folk-horror türünün özellikleri incelenmektedir. Folk-horror zincirinin 

dört halkası olan; mekan, izolasyon, çarpık ahlaki inanç sistemi ve oluş 

filmin kronolojik anlatımı sırasında açıklanmaktadır. Eski geleneklerin 

sürdüğü komün bir toplum olan Harga köyünde, yerlilerin yaşayış 

biçimleri ve evleri zincirin ilk halkası olan mekanı net bir şekilde 

anlatmaktadır. Yöresel kıyafetlerin giyildiği ve geleneksel yapının 

korunduğu bir ortam olarak ön plana çıkmaktadır. 

Harga köyüne ulaşmak için ormanlık yoldan geçmek zorunda 

kalınması ve arabayla gidilememesi, köyün dış dünyayla olan bağının 

koptuğunu göstermektedir. Bu durum folk-horror içerisinde yer alan 

izolasyon kavramının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Harga köyünde yaşayan insanlar, kırsal bir alanda yeşilliklerle 

çevrilmiş komün bir topluluk olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. 

Toplumun ilerleyememesinin en büyük sebeplerinden biri bu izole 

yaşam biçimidir 

Dış dünyadan izole edilmiş bir hayat süren Harga halkı, bu durum 

sayesinde tüm geleneklerini rahatça uyguladıkları bir yaşam 

sürmektedir. Bu rahatlık, folk-horror türünün üçüncü ayağı olan çarpık 

ahlaki inanç sistemine neden olmaktadır. Eski pagan ritüellerine devam 

eden halk, bu inanışa katı bir biçimde bağlı olarak yaşamaktadır. 

“Attestupa” dedikleri intihar töreni ya da “kan kartalı” adını verdikleri 

idam cezası bu durumun açık birer örneği olarak sunulmaktadır. 

Folk-horror türünün son ayağı olan oluş, Midsommar’da insan 

kurban etme töreniyle kendini göstermektedir. Bütün bu süreç dokuz 

adet insanı kurban etmek için yaşanmaktadır. Nihai son olarak köye 

gelen yabancılar, yaz dönümü töreninde yöre halkının bolluk ve bereket 

için tanrılarına şükranlarını sundukları birer kurban olarak 

öldürülmektedir. 

Çalışmada, sinema-mitoloji ilişkisi kurularak Midsommar’da 

kendini gösteren mitolojik ögeler anlatılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca 

filmde kendini gösteren korku unsurları geleneksel halk ritüelleriyle bir 

araya getirildiği için, “folk-horror” kavramı ön plana çıkmaktadır. Bu 

kavram ekseninde gelişen olaylara ve folk-horror sinemasının 

özelliklerine değinilmektedir. Midsommar’ın, bu türün tüm 
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özelliklerini içinde barındırdığı, hikayenin kronolojik olarak ele 

alınmasıyla kendini göstermektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmalar 

için yararlı olacağı düşünülen folk-horror kavramı ile sinema ve 

mitoloji ilişkisine projeksiyon tutulmaktadır. 
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Giriş 

Örgü, çağdaş yaşamın içinde sanattan modaya kadar farklı alanlarda 

kendine yer edinmiştir. Örme kültürü, örgüyü sanat, zanaat, tasarım, 

moda, performans gibi çeşitli alanlarda popüler hale getirmiştir. 

Örgü tekniğinin kendi içindeki çeşitliliği ve karmaşıklığı disiplin 

sınırlamaları olmaksızın sanatçılar, zanaatçılar, tasarımcılar ya da 

amatörler tarafından yeni üretim yöntemleri yaratmasını sağlar. 

Örme sadece yaratıcılığı değil, aynı zamanda konsantre olma 

yeteneğini de geliştirir. Örmenin, yaşlılar ve çocuklar üzerindeki 

olumlu etkileri bilinir. Çocuklar, sabırlı ve istikrarlı bir şekilde azimle 

çalışarak örme parçaları ortaya çıkarırken zevk alırlar ve yaptıklarını 

başkalarına gösterirken gurur duyarlar (Polityka Bush, 2016, s. 55). 

Onsekizinci yüzyıl tekstil el işlerinin görkemli, çok değerli, çok 

etkili olduğu görülerek tasarım tarihi, sanat tarihi gibi alanlarda lif 

sanatlarının maddi ve ideolojik tarihinin cinsiyet, sınıf ve ulus 

açılarından tam olarak yeniden araştırılması için önemli girişimlerde 

bulunulmuştur (Pohl, 2019, s. 144). 

Önceki yüzyıllarda ise kadınların tekstil el sanatları ile, sadece 

tüketime dayalı olmayan, karmaşık bir ilişkisi olmuştur. Örneğin, 

“fancy work” (süslü çalışma) terimi profesyonel ve amatör çalışanlar 

arasında bir ayrım olduğunu göstermek için kullanılmıştır. Kadın el 

sanatları büyük ölçüde amatör olarak değerlendirilmiştir. Fancy work 

1780’li yıllarda ödeme yapılmadan sanatı uygulayan birinin işlerine 

karşılık gelen bir terim olmuştur. Profesyonel ürünlerle 

karşılaştırıldığında standart altı ve amatör bir imaja sahip ürünleri 

temsil etmiştir. Cinsiyetin ve profesyonelleşmenin belirli dinamikleri 

mailto:nursen.degerli@nisantasi.edu.tr
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arasında kalan iğne işi ve lif sanatları da, amatör olarak 

sınıflandırılmıştır (Pohl, 2019, s. 145). 

Rönesans'a kadar profesyonel dikiş yapanların çoğu erkek idi; boya 

veya taştan yapılmış sanat ile, iplik veya kumaştan yapılmış sanat 

arasında katı bir ayrım yoktur. Uluslararası ticaretin gelişmesi nakış 

talebinin artmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, daha fazla amatör 

kadın kreasyonları için pazar bulmuş ve erkekler kadın işi olarak 

görüldüğü için tekstil uygulamalarını yavaş yavaş terk etmiştir (Pohl, 

2019, s. 146). 

19. yüzyıla gelindiğinde kadınların tekstil sanatlarına olan 

hakimiyetleri şaşırtıcı boyutlara ulaşmıştır. Kadınlar tekstil işlerini ve 

ürünlerini sahiplenerek kimlik, sosyal statü, ekonomik bağımsızlık, 

dayanışma, sosyal örgütlenme kavramlarını sorgulamışlardır. Sosyal 

hayatın içinde kendilerine daha geniş yer edinen kadınlar, tekstil işlerini 

zanaat, sanat, tasarım olarak boyutlandırmışlardır.  

Florence Nightingale, yaşadığı dönemde tekstil işleri ile kadının 

içinde bulunduğu sosyal koşullar arasındaki ilişkiyi yansıtan etkileyici 

bir örnektir. Günümüzde de kullanılan Nightingale giysisi, yatakta 

uzanırken veya bir sandalyede otururken rahatça giyilen ya da 

omuzlarda şal olarak kullanılabilen bir üründür. Florence Nightingale, 

Kırım Savaşı sırasında asker hastanelerinde kullanılmak üzere benzer 

kıyafetler hazırlamıştı. Askeri hastanelerde kullanılan flannel (yünlü ya 

da yün karışımlı dokuma kumaştan) ürünler Nightingale adını almıştır. 

Nightingale sadece tıp alanında değil, zor zamanlarda toplumdan örgü 

ürünlerle bağış toplayarak askeriyeye destek olmuştur. Farklı kaynaklar 

Nightingale giysisinin Florence Nightingale (1820–1910) ile bağlantısı 

olduğunu, Kırım Savaşı (1854-1856) sırasında pratik kullanımı 

sayesinde, ürünün yeni bağlama şekillerine ve yeni şallara, yeni 

aksesuarlara istekli insanlar tarafından hızla kabul görüp moda olarak 

yayıldığını ifade etmektedir (Lee, 2017, s. 43) 

 

Görsel 1:    1891 yılına ait Nightingale çizimi ve Heather Lee 

tarafından günümüze uyarlanmış örme çizgili Nightingale şal 

(Lee, 2017, s.54-55) 
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Kendisini hayır işlerine ve hemşireliğe adayan Florence 

Nightingale, yaralı İngiliz askerlerinin bakımı için çabalarken, 1854 yılı 

Kasım başında The Times of London yaralı askerlere yardımcı olmak 

üzere  “Hasta ve Yaralı Fonu” kurmuştu. Halk bu çağrıya hızla cevap 

vermiş ve Kraliçe Victoria (1819–1901) bile askerlere örme ürünler 

göndermişti. Bir başka soylu kadın, Bayan Charlotte Bridgeman 

dergisinde, Aralık ayının başında kendisi ve arkadaşlarının olağanüstü 

bir çabayla örgü kıyafetler hazırladıklarını ve herkesi teşvik etmek için 

de çabaladıklarını yazmıştı. Aslında Nightingale ürünler, sadece flanel 

birkaç dış giysiyi ifade etmekle sınırlı değildir. Kırım Savaşı 

döneminde ortaya çıkan örme reglan kol hırkalar, kazaklar, başlıklar 

örme ürünlerin çeşitlenmesini sağlamış; teşvik edilen halk tarafından 

askerlere “konforlu” el örgüsü ürünler sağlayan bu ilk uygulama, daha 

sonraki yıllarda savaş zamanlarının rutini haline gelmiştir (Lee, 2017, 

s. 44). 

Geçtiğimiz yüzyılda sanatçı Marianne Jorgensen, ülkesi 

Danimarka’nın Irak Savaşı’na katılmasını protesto etmek amacıyla II. 

Dünya Savaşı'nda kullanılan bir tankı pembe örgü battaniye ile 

kaplamıştır. Battaniye, farklı ülkelerden Cast Off Knitting Club 

aracılığıyla davet edilen binden fazla gönüllü tarafından örülen 3500 

pembe kare ile oluşturulmuştur (Nargi, 2011, s. 144). Kadınlara 

atfedilen örme eylemi ve pembe renk ile düşünceler güçlü bir şekilde 

görselleştirilmiş, örgü anlam kazanmıştır. Jorgensen tank ve 

battaniyenin sembollerinden yakaladığı zıtlığı, “Benim için tank, diğer 

insanların sınırlarının üzerine basmanın bir sembolü. Pembe ile 

kaplandığında tamamen silahsız hale gelir ve otoritesini kaybeder.” 

olarak ifade etmiştir (MacGregor, 2014). 

 

 

Görsel 2: Pink M.24 Chaffee, Marianne Jorgensen,  Nikolaj 

Çağdaş Sanat Merkezi, Kopenhag, 2006 (Munin, 2010) 
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Amerika’yı ülke çapında etkileyen Pussyhat Hareketi ise, Başkan 

Trump’ın bir demecinde kadınlar için kullandığı küçük düşürücü 

ifadelere tepki olarak Krista Suh ve Jayna Zweiman tarafından 

başlatılmıştır. Suh ve Zweiman, 2017 yılında Washington şehrindeki 

Kadınlar Yürüyüşü sırasında, protestocular için güçlü ve birleştirici bir 

görsel açıklama yapmayı amaçladılar. Bunu da, her kadının kolaylıkla 

örebileceği dikdörtgen bir parçayı sadece el dikişi ile birleştirerek sahip 

olduğu bere ile başardılar (Shamus, 2018).  

Pembe ipliklerle örülmüş kedi kulaklı berelerin, herkes tarafından 

ve kolaylıkla yapılabilecek şekilde kurgulanmış olması, ülke çapında 

pembe örgü iplik stoklarını tüketmiştir. Pussyhat Projesi ile, 

Washington'a gidemeyen aktivistlerin farklı yerlerde kadın haklarına 

desteklerini göstermeleri için, örgü ile güçlü ve ortak bir aktivist eylem 

geliştirilmiştir.  

Son birkaç yüzyıl içerisinde geleneksel olarak ev el sanatlarıyla 

ilişkilendirilen örgü, topluma yönelik aktivist ve populist pratiğe 

dönüşmüştür. 

 

       

Görsel 3: Pussyhat şapkaları ile protesto gösterisindeki 

kadınlar,Washington, 2017 

 (Pussyhat Project™ Global Outreach, 2017) (Orso, 2018) 

1. Örmenin kısa tarihçesi 

Saz, ot ve yapraklar kullanılarak ve birbirinin içinden geçirilerek 

sepet örme tekniği ile oluşturulan dokular ilk dokuma örneklerini 

oluşturmuştur. Daha sonra geliştirilen tekstil yüzeyi üretim tekniği 

olarak örme, devamlı bir iplikten el, kol, şiş, tığ, iğne, mekik vb. gibi 

araçlar veya makineler ile oluşturulan ilmelerden meydana gelir. 

Örme tarihi incelendiğinde örmenin ne zaman ve nerede başladığı 

belirsizdir. Bilim insanları örmeciliğin başlangıcının çok eski çağlara 
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dayandığını ve çıkış kaynağının doğu olduğunu, bazı kaynaklarda ise 

başlangıç zamanının M.Ö. 5. ve 6. yüzyıllar olduğunu kabul etmişlerdir. 

Örme tekniği geliştirilmeden önce, esnek kumaşlar yapmak için 

“nalebinding” adı verilen bir teknik kullanılmıştır. Bazı müzeler 

tarafından “bir iğne örgüsü” olarak adlandırılan bu ilmeli yapı örmeye 

benzer. Örmeden daha güçlü, daha az esnek ve oluşturulması çok daha 

zordur. Örgüden farklı olarak, bu teknikte ortaya çıkan yüzey, ancak bir 

usta tarafından yapılınca özenli işler olarak görülmektedir (Theaker, 

2006). 

   

Görsel 4. Sol tarafta nalbinding ve sağ tarafta örme görüntüsü 

(Nalebinding, 2016) (How to read..., 2018) 

Örgü tarihinde ilk dört veya beş yüzyıl boyunca kullanılan en yaygın 

malzemeler pamuk ve ipek olmuştur. Pamuk ve ipek, Orta Doğu'da 

Avrupa'dan çok daha kolay bulunan malzemelerdi ve bu durum 

örmeciliğin bu coğrafyada başladığına dair kanıt olarak 

gösterilmektedir. 

Sonrasında ticaret yollarını izleyerek örme bilgisi dünyaya 

yayılmıştır. Avrupa'da, köylüler yavaş yavaş halk kostümlerine örme 

tekniklerini eklemeye başlamışlar, günümüze kadar gelen etnik 

kazakların yolu açılmıştır. 

Tudor ve Elizabeth dönemlerinde (1485-1603) en üst seviye el 

işçiliği ile örme altın çağını yaşamıştır. İngiltere’de kurulup tüm 

Avrupa’ya yayılan örme ve çorap loncalarının çok katı üyelik kural ve 

talepleri olmuştur. Genç bir adam üyelik için altı yılını ayırmak 

zorundaydı; üç yıl el işçiliği tekniklerini öğrenmesi ve sonrasındaki üç 

yıl başka ülkelere araştıma seyahatleri yapması için gerekliydi. Usta 

örmeci olabilmek için, bu sürenin sonunda usta öğreticilerin zorlu 

sınavından geçerek onüç haftalık süreçte kendi örgü tasarımlarını 

hazırlaması gerekirdi (Phillips, 2013, s. 19). 
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Viktorya döneminde (1837-1901) ise örgü, her türlü zarif dantel, 

çanta ve bebek kıyafeti yapmak için kullanılan bir salon sanatı haline 

gelmiştir.  

Zaman içerisinde örgü ürünler yüksek talep gören lüks eşyadan 

düşük talep gören ve halk kitlelerine yayılan ürünlere dönüşmüşlerdir. 

20. yüzyıl başlarında keşfedilerek yüksek miktarlarda üretilebilen 

sentetik elyaflar, gelişmiş örme makinesi modellerinin yardımıyla ürün 

yelpazesinin genişlemesine katkıda bulunmuştur. 

21.yüzyıla gelindiğinde ise tekstil sanatları içinde yer alan örme 

sanatı, “sınırların kalktığı sanat anlayışı” sayesinde diğer sanat 

disiplinleri ile teknik ve estetik olarak çok hızlı etkileşime girmiştir. 

2. Disiplinlerarası çalışmalarda örme sanatı 

Farklı disiplinlerde çalışma yapanların planlama ve tasarım 

sürecinde farklı yaklaşımlar sergilediği bilinir. Farklı sanat dalları 

içinde yer alan disiplinlerin birbirleri ve başka sanat dalları içindeki 

alanlar ile aralarındaki ilişki disiplinlerarası çalışmaları ortaya çıkarmış, 

keskin ve kesin sınırları ortadan kaldırmıştır. 

Kavramsal sanat anlayışı ile sanatçıların yeni arayışlara girmesi, 

farklı malzeme ve tekniklerin birarada kullanılmasını ortaya 

çıkarmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren disiplinlerarası 

çalışmalar ağırlık kazanmış, özellikle görsel sanatlar alanında farklı 

sanat anlayışlarının oluşmasında etkili olmuştur. 

20. yüzyılda çağdaş sanat akımlarının etkisiyle “kadın işi” olarak 

görülen tekstil el işlerinin disiplinlerlerarası çalışmalarda daha geniş yer 

almaya başladığı ve farklı disiplinlerden sanatçıların örme tekniğini 

tercih ettikleri görülmektedir. 

Örme tekniği binlerce yıldır kullanılıyor olmasına rağmen, bu 

tekniğin sanat olarak kabul edilmesi geçen yüzyılın sonlarına doğru 

başlamıştır.  Günümüzde örme tekniği ile çalışan tekstil sanatçıları, 

geleneksel ya da son teknolojilerle üretilen örme yüzeyleri kullanarak, 

kendi farklı ve özgün anlatım biçimlerini yakalamaya çalışmaktadırlar. 

Diğer disiplinlerdeki sanatçılar ise, hakim oldukları alanın malzeme, 

teknik ve yöntemlerini örme ile birleştirerek yeni görme ve anlatım 

biçimleri sergilemektedirler. 

Örme tekniğinin evrensel olarak kullanıldığını ve farklı 

disiplinlerden sanatçılar tarafından tercih edildiğini gösteren, 

sanatçıların kişisel bakış açılarıyla yorumladıkları özgün örnekler 

aşağıdaki bölümde yer almaktadır. 
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Carol Milne 

Carol Milne, üniversitede Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun 

olmadan heykelle peyzajdan daha çok ilgilendiğini fark etti ve 

heykeltıraş olarak çalışmaya başladı.   

Kil, bronz, beton, ahşap, cam, epoksi, fiberglas, mozaik gibi 

malzemelerden sonra 2000 yılından itibaren camdan ürünler 

sergilemiştir. 

Milne, örme cam alanında tek ve öncü bir sanatçıdır. Örgü tutkusunu 

dökme cam heykele olan sevgisiyle birleştirmeye kararlı olarak, 

malzemesinin sınırlarını ısrarcı deneyimlerle zorlayarak, örme cam 

döküm işleminin bir varyasyonunu geliştirmiştir (Milne). 

Milne, camla doldurulmuş kalıbı bir fırına yerleştirerek ve camı 

kalıp içinde eriterek haftalarca soğumaya bırakır. Cam tamamen 

soğuduktan sonra, Milne kalıbın dış katmanını kırar ve altından 

inanılmaz bir örme cam tasarımı ortaya çıkarır (Picone, 2018). Milne 

çalışmalarını şöyle anlatır: 

“Örgü işimi sosyal yapı metaforu olarak görüyorum. Bireysel teller 

kendi başlarına zayıf ve kırılgandır, ancak birbirine bağlandığında 

aldatıcı bir şekilde güçlüdür. Tüm yapı dağılmadan tek iplikleri kırabilir 

veya dağıtabilirsiniz. Ve yapı kırıldığında bile parçalar birbirine bağlı 

kalır. Bağlantılar bütüne güç ve bütünlük getiren ve onu sağlam tutan 

şeydir. " (Picone, 2018). 

 

 

Görsel 5: Örme cam ürünler, Carole Milne 

 (Knitted glass sculpture..., t.y.) 
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Katherine Wheeler 

Güzel sanatlar alanında kuyumculuk lisansı bulunan Wheeler, 

ağırlıklı olarak ince gümüş, porselen, kağıt ve iplik gibi malzemeleri 

örme tekniği ile ince ve zarif formlara dönüştürerek heykelsi takılar 

oluşturmaktadır.  Doğadan ilham alan ve doğanın güzelliğini yansıtan 

eserleri uluslararası müzelerde ve galerilerde sergilenmiştir (Bio, 

2020). 

   

Görsel 6:  Örme takı ve aksesuar örnekleri,Katherine Wheeler 

(Silversmithing, 2020) 

 

Tahlee Hamilton  

Geçmişten öğrenmeyi sevdiğini ifade eden Avustralya doğumlu 

Tahlee Hamilton, önceleri büyükannesinin uyguladığı geleneksel örme 

tekniği ile formlarını oluşturmaktadır. Daha sonra geleneksel ve çağdaş 

dünyalar arasındaki bağlantıyı kurmak için örme ile porseleni 

birleştirerek çağdaş uygulamalar ortaya koyar. Çalışmalarında pamuk 

ipliğinin bir kısmını olduğu gibi bırakarak, aslında fonksiyonel örgü 

tekniği ile parçaların estetik doğası arasındaki birleşmeyi göstermek 

ister. 
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Görsel 7: Geleneksel örme tekniği ile üç boyutlu porselen 

uygulamaları, Tahlee Hamilton, 2015 

 (Tahlee Hamilton, 2016) 

Caroline Andrin 

İsviçre doğumlu seramik sanatçısı Caroline Andrin, 2006 yılından 

itibaren La Cambre Arts Visuels okulunda seramik alanında profesör 

olarak görevine devam etmektedir. 

Örgü giysilerden seramik ürünlere form vermek için yararlanan 

sanatçı, aynı zamanda kullandığı örme giysileri seramik ürünlerde 

kapak olarak kullanarak işlevsellik kazandırır. 

  

Görsel 8: Örme ürünlerden kase hazırlanma aşaması ve bitmiş 

ürünlerden örnek  (Pennyhnc, 2018) 
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Görsel 9: Kapak formuna dönüşen örme bereler aynı zamanda 

porselen kaselerin formu için kullanılmaktadır. 

 (Pennyhnc, 2018) 

Oliver Herring 

1964 Almanya doğumlu sanatçı, çalışmalarına New York’ta devam 

etmektedir. Sanat kariyerine çok renkli ve etkileyici eserlerle ressam 

olarak başlayan Herring fotoğraf, video, heykel çalışmaları yanısıra 

örgü tekniği ile de üç boyutlu eserler yaratmıştır. İlk örgü eserleri 

arasında şeffaf ve yansıtıcı Mylar malzeme ile oluşturduğu insan figürü, 

kıyafet ve mobilya heykelleri bulunmaktadır (Biography, t.y.). 

“A Flower for Ethyl Eichelberger”, AIDS olduğunu öğrendiğinde 

1991 yılında intihar eden performans sanatçısı ve oyun yazarı Ethyl 

Eichelberger için 1991-2001 yılları arasında yapılmış örgü heykeller 

serisidir (A Flower for Ethyl Eichelberger, t.y.). Herring, bu heykeller 

ve örgü ile olan bağını aşağıdaki şekilde ifade etmiştir: 

 “... Örme, Etil'in cinsiyeti-kişiliği açısından anlamlıydı, ama aynı 

zamanda yavaş ve artırımlıydı. Elle yapıldığından zihni serbest bırakır 

ve günün sonunda ne kadar başardığımı görebiliyordum. Çok pratik 

olmasının yanısıra, duygularım ve düşüncelerimle başa çıkmak için de 

şiirsel bir yoldu. Karmaşık bir dizi kişisel sorunla başladım ve gerçekten 

çok farkında olmadan onları Eichelberger, AIDS, cinsiyet ve kimlik 

filtreleriyle yönlendirdim. Bu arada, ne kadar uzun örersem, zamanın 

geçişi üzerinde gerçek, ruhsal ve varoluşsal bir meditasyona o kadar 

fazla dönüştü, zamanım ana sermaye oldu ... " 
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Görsel 10: “A Flower for Ethyl Eichelberger” örgü heykeller 

serisinden, 1991-2001 

 (A Flower for..., t.y.) 

Viviana Bonanomi Santamarina 

Birçok ödül alan ve eserleri dünya çapında müzelerde sergilenen 

Viviana Bonanomi Santamarina, farklı malzemelerden heykeller 

üretmektedir. “Çizimlere başka bir form vermek” isteği ile tığ işi kağıt 

heykeller çalışmaya başlamış. Önce büyük rulo kağıtlara eskizler çizip 

daha sonra kağıdı şeritler halinde keserek tığ kancası ile heykeller 

oluşturmaktadır. Kağıt üzerindeki düz çizimler, dev duvar kaplamaları 

ve insan figürleri olarak örgü heykellere dönüşmektedir. 

Santamarina, nesiller boyu aktarılan örme becerisini sanata nasıl 

dönüştürdüğünü şöyle açıklamaktadır:  

“Kalem gibi mütevazı aletleri kancalara ve kağıdı şeritlere 

dönüştürmek, kağıt örülürken kalıcı izler bırakmamı sağlıyor, bu da bir 

çeşit yapısı bozulmuş çizim…İnsanlık, kültürün ilk izlerini örülmüş 

battaniyelerden balık ağlarına kadar kazımış; deneyimleri ile ipleri iç 

içe geçiren ve gündelik yaşamın temel işlevlerini yerine getiren eserler 

yaratma ihtiyacı, zanaatkârlıkla elde edilmiştir.  Örgü yapan erkek ve 

kadınlar, neredeyse hiç araştırmadan düzenin, düşünce yapısının ve 

ilerleyen ritimlerin ilk tezahürünün yanı sıra, örmenin yarattığı yaratıcı 

trans sırasında matematiksel ve geometrik deneyimleri keşfettiler. Bu 

inanılmaz beceri nesiller boyunca öğretildi, bana da ergenlik çağımın 

başlarında anneannem tarafından öğretildi. Her fırsatım olduğunda bu 

bilgiyi aktarmaya çalışıyorum.”  (Santamarina, Artist Resume, 2010). 

http://vivianasantamarina.blogspot.com/
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Görsel 11: Tığ işi örme heykel örnekleri, V. B. Santamarina 

 (Santamarina, 2010) 

Ruth Asawa 

Amerikalı heykeltraş, eğitimci ve sanat aktivisti Ruth Asawa, 

soyut tel heykelleriyle tanınmaktadır. Meksika’ya yaptığı bir geziden 

ilham alan Asawa, orada gözlemlediği sepet örme tekniklerini kendi 

sanatsal pratiğine uyarlayarak tekrarlayan dalgalı tel heykeller 

yaratmaya başlamıştır (Blumberg, 2020). 

Asawa, geleneksel malzeme ve biçim kavramlarına meydan 

okuyan ilmekli tel heykellerine kolej yıllarında Bauhaus ekolünü 

devam ettiren öğretmeni Josef Albers’in etkisiyle başlamıştır. Okulda 

geçirdiği zaman, bir sanatçı olarak gelişiminde biçimlendirici 

olmuştur. Asawa, yirminci yüzyılda yenilikçi malzeme ve biçim 

kullanımlarında çeşitli estetik kaygıları ustaca sentezleyerek birleşik 

heykel gövdeleri yaratmaktadır (Ruth Asawa, 2020). 

Asawa yaşadığı deneyimi şöyle ifade etmektedir: 

 “Kendimi telle deney yaparken buldum. Tek bir kabloyla tel 

formları birbirine kenetleyebileceğimi, genişletebileceğimi ve 

daraltabileceğimi fark ettim. Çünkü bir çizgi her yere gidebilir. '' 

http://vivianasantamarina.blogspot.com/
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Görsel 12: Örme tekniği ile yapılmış dalgalı tel heykeller, Ruth 

Asawa (Asawa, 2016) 

Arline Fisch 

1931 doğumlu, San Diego Eyalet Üniversitesi'nde bir kuyumcu ve 

Sanat Profesörü olan Arline Fisch, Skidmore College, Illinois 

Üniversitesi ve Kopenhag School of Arts and Crafts okulunda sanat ve 

kuyumculuk okumuştur. Çalışmaları geniş çapta ve halka açık 

koleksiyonlarda da yer alarak sergilenmiştir.1985 yılında, sanatçı, 

eğitimci, yazar olarak Amerikan el sanatları alanına katkıda bulunan 

çalışmalarından dolayı Kaliforniya yasama organı tarafından 

"Kaliforniya'nın Yaşayan Hazinesi" seçilmiştir.  

Eski kültürlerin mücevherlerini, çalışmaları için sürekli bir 

ilham kaynağı gören Fisch, örme veya örgülü kumaşa benzer şekillerde 

manipüle edilmiş formlar oluşturmak için ince tellerle çalışmıştır. 

Sanatçı, metal ve kumaşı ya da metal ve ipliği birleştirmek için çok 

uğraşmıştır. Sonunda, tekstil dokuma ve örme tekniklerini doğrudan 

metalde kullanmayı başarmıştır. Çok çeşitli tekstil teknikleriyle yaptığı 

deneylere uzun yıllar devam ederek altın dokuma, gümüş örgü, gümüş 

dokuma desenleri ile makinede örme yakalar ve bilezikler, tığ işi 

danteller ve fırfırlar, denizaltından formlar ve asılı çiçekler ortaya 

çıkarmıştır (Frank, 2014). 

Örme tekniği ile yumuşak formlar elde eden sanatçı çalışmalarını 

şöyle anlatmaktadır: 

“Tercih edilen formatlar olarak yakalar, pektoraller, baş süsleri ile 

normalden daha büyük bir ölçekte çalışmayı tercih ederim. Örme, 

dokuma, düğümleme gibi tekstil tekniklerinin kullanılması, insan 

formuna kolayca uyan, metalde her zaman mümkün olmayan bir 

yumuşaklığa ve sıcaklığa sahip esnek düzlemler üretmemi sağlıyor. 
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Çoğu zaman, birbirine geçmiş yapıları açıkça ortaya çıkaran gümüş, 

altın, platin gibi değerli metallerle çalışıyorum.” (Arline Fisch, 2020). 

     

Görsel 13: Örme metal takı ve aksesuar örnekleri, Arline Fisch 

(Arline Fisch, 2020) 

 

    

Görsel 14: Örme metal takı ve aksesuar örnekleri, Arline Fisch 

(Arline Fisch, 2020) 

Helen Gilmour 

Seramik ile örme ve tığ işi gibi geleneksel el sanatları arasındaki 

bağlantıyı araştıran Helen Gilmour, örme seramik kaplar üretmek için 

%100 pamuk örme ipliği ile örülen parçaları porselen astarına batırarak 

çömlekleri yapılandırır. Glasgow Sanat Okulu'nda okurken bu 

materyalleri denemeye başlayan sanatçı, tekniklerini geliştirmeye ve 

yeni olasılıklar aramaya devam etmektedir. Narin görünümlü örme 

seramikler üretmektedir. 

Seramik ile örgü, dantel gibi geleneksel el sanatları arasındaki 

bağlantıyı keşfeden Helen Gilmour, “yaptığı seramik eserlerin sanat ile 

zanaat arasındaki sınırda yer almasını istediğini” ifade etmektedir. 

Önce örülmüş, sonra kile batırılarak fırınlanmış seramik çaydanlıklar, 

yaratıcı fikir ürünü olmalarına rağmen tamamen işlevsizdirler 

(Verhoeven, 2008, s. 9).  
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Görsel 15: Seramik örgü ürünler, Helen Gilmour 

 (Gilmour, 2013) 

 

Sonuç 

Binlerce yıldır farklı kültürlerde görülen tekstil sanatları, geçtiğimiz 

yüzyılda yeni arayışlar içindeki sanatçıların kendini ifade etme biçimi 

olarak yeni yollar ortaya çıkarmıştır. Sınırların kalktığı 21. yüzyıl sanat 

anlayışı içerisinde teknik, görsellik ve estetik olarak tekstil sanatları, 

farklı disiplinlerin odak noktasına yerleşmiştir.  

Farklı disiplinlerden çalışmalar yapan sanatçıların eserleri 

incelendiğinde, her eserin tek ve özgün olduğu görülür. Dokunma 

duyusuna hitap eden tekstil malzemeleriyle üretilen örme ürünler, 

disiplinlerarası çalışmalarda geniş kitlelerin beğenisini kazanan sanat 

eserlerine dönüşür.  

Günümüzde, uzun zamandır tartışmaların merkezinde olup 

genellikle zanaat olarak kabul edilen tekstil teknikleri ve uygulama 

yöntemleri, güzel sanatların farklı alanlarında kullanılarak tekstil 

sanatları olarak kabul görmeye başlamıştır. 

Tekstil işleri arasında özel bir yere sahip olan örme sanatı, 

geçtiğimiz yüzyılda aynı zamanda kadınların kimlik, sosyal statü, 

ekonomik bağımsızlık, dayanışma, sosyal örgütlenme kavramlarını 

sorgulamasında önemli bir işleve sahip olmuştur. 

Kendi temel disiplinleri ile örme tekniğini harmanlayan günümüz 

sanatçılarının, öznel yorumlamalarla özgün formlara ve farklı ifade 

biçimlerine ulaştıkları görülür. 
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1. Müze ve Pandemi 

COVID19 pandemisiyle birlikte müzecilikte izleyiciye ulaşmak için 

erişilebilirlik, eşitlik, çeşitlilik ve katılım stratejileri belirlemenin ve 

uygulamanın önemi ile müzelerin ekonomik sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasına yönelik arayışlar gündemi hayli meşgul etmiştir. Müzeler 

pandemi gibi kriz dönemlerinde dijital girişimlerinin bir parçası olan 

teknolojiyi etkin biçimde kullanarak farklı izleyici gruplarını müzecilik 

süreçlerine nasıl dahil edebileceklerini gündemde ilk sıraya 

yerleştirmişlerdir. Pandemiden ciddi düzeyde etkilenen kurumlar 

arasında yer alan müzeler, sergilerini iptal etmişler, kapılarını izleyiciye 

kapatmak zorunda kalmışlar ve stratejik planlarını askıya almışlardır. 

Bu gelişmeler hem sosyo-kültürel hem de ekonomik bağlamda sıkıntı 

yaşayan müzeleri aynı hızla “yeni normal” olarak adlandırılan pandemi 

sonrası dönemi de en az diğer kurumlar gibi anlamaya çalışmak 

durumunda bırakmıştır. Dünyanın dört bir yanındaki müzeler süresiz 

olarak kapanırken, müzelerin bir bölümü ise erişilebilirliği sürdürmek 

için yeni yollar geliştirmek zorunda kalmıştır.   

Sosyal kurumlar olarak müzelerin, işlevleri son yirmi yılda 

toplumcu ve katılımcı merkezli bir yörüngeye yerleşmiştir. Geç 

kapitalizm sürecinde içinde bulundukları sektörde yaşanan değişim, 

ideolojik dönüşümler, kültürel değerlerin toplumsal taleplerle evrilmesi 

müzenin temsilcisi olduğu 21. yüzyıl toplumuna hangi işlevlerle hizmet 

edeceği sorusunu da müzecilikte gündemin ilk sırasına 

yerleştirmektedir (Janes, 2009:26).  Pandemi öncesi yakın zamanda 

müzenin farklı işlevleri arasında “terapötik uygulamalar” dikkat 

çekmektedir. Müzenin terapötik etkisi yakın zamanda farklı ülkelerdeki 

çalışmalarla gündem olmuştur. Kanada’da Kasım 2019’dan itibaren 

mailto:ayanar@ankara.edu.tr
mailto:ckaradeniz@ankara.edu.tr
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doktorların psikolojik sorunlar yaşayan hastalara depresyon terapisi 

için ücretsiz müze ziyareti reçetesi yazmaya başlamaları; kanser, 

diyabet ve diğer kronik hastalara da benzer tedavi yöntemlerinin 

uygulanacak olması bu çalışmalara örnek gösterilebilir. Kanada 

Frankofon Doktorları (MFDC) Derneği ile Montreal Güzel Sanatlar 

Müzesi ortak projesi müze reçetesi tedavi yönteminin dünyada bir ilk 

olduğu bilinmektedir. İngiltere’de ise yine müzeler toplumsal 

dışlanmaya maruz kalarak psikolojik sorunlar nedeniyle toplumsal 

yaşama uyum sağlayamayan bireyler için benzer çalışmalar 

yürütmektedir. Nottingham Kalesi Müzesi ve Sanat Galerisi ruh sağlığı 

uzmanlarıyla birlikte çalışmaya başlamıştır. Bu ortaklığın ilk amacı, 

müzeye ulaşılabilirliği sağlamaktır. Hem sağlık çalışanları hem de 

müze personeli için ortak olanaklar oluşturmak söz konusudur. Bu 

amaçla büyük ölçüde müze koleksiyonlarına dayanan çeşitli programlar 

geliştirilmiştir.  

Müzelerin sağlık konusunda farkındalığı artırmadaki rolü de 

bilinmektedir. Glasgow’daki Kelvingroue Müzesi ve Sanat Galerisi 

1995’te ruh sağlığı sorunları karşısındaki tutumların tarih tarafından 

nasıl belirlendiğini gösteren bir sergi düzenlemiştir. Walsall Sanat 

Galerisi’nin “Brenda ve Diğer Öyküler” başlıklı sergisinde ise HİV ve 

AİDS konularında çağdaş sanatın kullanılması gündeme gelmiştir. 

Galeri personelini HİV konusunda eğitmek için sağlık uzmanlarıyla 

çalışmış, ayrıca uluslararası resim, heykel, yerleştirme sanatçılarıyla iş 

birliği yapmıştır. Sonuç olarak, müzelerin toplum ve sağlık sorunlarıyla 

ilgilenmesi, sadece dışarı taşıdığı programlarla değil, sorunları 

keşfetmek ve tartışmak için forum olarak da gerçekleşmektedir 

(Silverman, 2004). 

Müzenin sağlık konularında farkındalığı artırma rolü müzelerin 

toplum hizmetlerinin ilginç bir örneği de hastanede yatan çocuklara 

götürülen hizmetlerdir. Çocuk müzeleri; koleksiyonların öncelikli 

olmadığı, nesnelerin, sergilerin ve programların çocuklarda merakı 

uyandırma, öğrenmeyi güdüleme, etkileşimi artırma aracı olarak 

görüldüğü müzelerdir. Çocuk müzeleri toplumsal destek merkezleri 

olarak da işlev görürler. Özellikle hastanede yatan çocuklar için 

geliştirilen programlar müzenin iyileştirici gücüne önemli örnekler 

olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla araştırmalar da ziyaretçilerin müze 

deneyiminden rahatlamayı, toplumsal ilişki kurmayı, benlik kimliğini, 

benlik saygısını ve diğer getirileri amaçladığını göstermektedir. Ruh 

sağlığı ortak paydadır, bütün insanların gereksinme duyduğu şeydir ve 

müzelerin daha geniş bir toplumsal kabul için başvuracağı yoldur. 

Terapötik yaklaşımlar bu tür insani tepkileri, kendini ifade etme, duygu, 

hatırlama, kanaat, etkileşim -aynı zamanda biliş- olarak keşfetme, yeni 
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yolları, düşünme örüntülerini ve davranışları deneme doğrultusunda da 

kullanabilir. Bu örneklerden hareketle terapötik etkileri de bilinen 

müzelerin çevrim içi platformlarda paylaşılan etkinliklerle endişeli 

insanları rahatlatmak, onlara ilham vermek ve süreç boyunca onları 

eğlendirmek amacıyla yeni stratejiler benimsedikleri izlenmektedir 

(Silverman, 2010).  

Müzelerin terapötik etkinlikleri değerlerini bir kez daha gözler 

önüne sermiş; sosyal medyada COVID virüse karşı manevi bir panzehir 

de oluşturmuştur. Dolayısıyla müzelerin kapalı olduğu haftalar veya 

ayları boşa harcamamaları, aksine fiziksel varlığa gerek kalmadan geniş 

ve çeşitli kitleleri bir araya getirmenin alternatif yollarını denemeleri 

için fırsat olarak kabul edilmiştir. Ancak müzelerin, yalnızca “öne 

çıkanlar” olarak adlandırılan nesneleri ve kalıcı sergileri çevrimiçi hale 

getirildiği bir statükoyla küçülmek yerine, daha derine inme fırsatlarını 

aramaları da gerekmektedir. Pandeminin, küresel ve ulusal eşitsizlikleri 

açık bir şekilde ortaya koyduğu gibi, müzelerin de yıpranan ve devam 

etmekte zorlanan bir sosyal dokuya erişmekle yükümlü olduklarını fark 

etmeleri gerekmektedir. Müzelerin 21. yüzyılın tartışmalı temalarına 

vurgu yaparak, sosyal eşitsizlik, popülizmin hızlı yükselişi ve küresel 

ısınma gibi önemli ve güncel konuları gündeme getirmeleri olanaklıdır. 

Koloni sonrası müzecilik yaklaşımlarıyla gündeme gelen nesne iadesi, 

topluluk danışmanlığı ve cinsiyetçi hiyerarşilerin yeniden 

değerlendirilmesi gibi içsel meselelerle yaratıcı katılımı teşvik etmek 

için bu fırsatı kullanacağı da beklenmektedir.  

Avrupa Müzeler Organizasyonu COVID-19 Avrupa Final Raporu 

(2020)’na göre, pandemi sürecinde müzeler öncelikle “müze 

izleyicisinin” kim olduğunu yeniden analiz etmeye çalışmışlardır. Bu 

süreçte izleyicileriyle çevrim içi platformlarda karşılaşacakları için web 

sitelerini yenileme, koleksiyonları dijital platformlara aktarma, müze 

sanal gazeteleri oluşturma, sosyal medya hesapları açma ya da mevcut 

hesapları aktif hale getirme işlerini gerçekleştirmişlerdir. Müzelerin 

%40’ının çevrim içi platformda izleyici sayısı artmıştır. Müzelerin 

büyük bölümü eğitim – öğretim etkinlikleri olumsuz yönde etkilendiği 

için hızlı bir biçimde çocuk ve gençlerin eğitim süreçlerini olumlu 

yönde etkileyecek içerikler geliştirmeye çalışmışlardır. Bu süreçte 

yetişkinlere yönelik içerik geliştirme süreçleri daha yavaş ilerlemiştir. 

Ekran başında geçirilen süre hem müzeleri hem de müze izleyicilerini 

yormuştur. Yoğun ve zengin müze içerikleri izleyici açısından herhangi 

bir yönlendirme olmadan içeriklere göz atma ve müze sanal süreçlerine 

nereden başlayacağını bilmeme sorununu ortaya çıkarmıştır. Müzelerin 

sosyal medya hesaplarını takibe alan ve web sayfalarından bildirim 

almak üzere sayfalara abone olan izleyici sayısı da %30 oranında artış 
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göstermiştir. Öte yandan pandeminin yavaşlaması ve hayatın normal 

seyrine dönmesi sürecinde dahi müze ve sanat galerilerinin izleyici 

sayısında hızla bir yükselme beklenmemektedir. Müze izleyicileri müze 

ya da sanat galerisine geldiklerinde herhangi bir cihaz vb. elle temas 

etmek istememektedirler. Ziyaretçi sayısının beklenenden çok daha az 

olacağı ön görülmektedir.  Dolayısıyla bu beklenti müzeleri daha 

kişiselleştirilmiş turlar ve sosyal medya buluşmaları hazırlamaya 

yönlendirecektir. Tüm ziyaretçilerin ve müze çalışanlarının maske ve 

eldiven kullanması gerekeceğinden müzeler bu malzemeleri depolamak 

ve belirli aralıklarla satın alarak izleyiciye sağlamak durumunda 

kalacaktır. Müze maskelerinin müzenin markasını, logosunu ya da 

tanıtımını yapacak biçimde tasarlanması da gündeme gelecektir (Lehrer 

ve Butler, 2020).  

Lehrer ve Butler (2020), Amerikan Müzeler Birliği verilerini 

incelemiş ve izleyicilerin pandemi sürecinde müzelerden şu beklentiler 

içine girdiklerini saptamışlardır:   

1. Müzelerde perde arkasını görmek: Müzecilik çalışmalarının 

nasıl gerçekleştiğini, müze uzmanlarının günlük çalışma rutinlerinde 

neler olduğunu izlemek.  

2. Dijital platformlarda müzeye ilişkin bilmece, yapboz vb. 

eğlenceli çevrim içi oyunlara erişim sağlamak.  

3. Müzeye ilişkin koleksiyondan hareketle hazırlanan ve 

izleyicinin katılımına açılan “yap ve paylaş” etkinliklerinde yer almak.  

4. Umudu ve güzelliği diğer izleyicilerle paylaşmak.  

2. Pandemide sergiler ve dünyaya bakış  

COVID19, müzecilik yaklaşımlarında uygulama çeşitliliğine neden 

olurken bir yandan da aşağıdaki soruları müzelerin gündemine 

taşımıştır:  

1. Müzeler bu kriz sırasında izleyicilerini bir araya getirmek, 

geliştirmek, sürdürmek ve en önemlisi çeşitlendirmek için ne 

yapabilirler? 

2. Radikal yeniden düşünme fırsatlarını desteklemek için 

koleksiyonlarını ve arşivlerini daha derinden açabilirler mi? 

3. Müzeler bu dönemin küratörlüğünü nasıl yapacaklar? Bu 

dönemin sevinçlerini ve acılarını nasıl kayıt altına alıp sergileyecekler?  

Sergiler dünyaya belirli bakış açılarını doğallaştırır, aynı zamanda 

yeni görme biçimler için de yollar açabilirler. Müzeler, sergilerin bir 

web platformunda yeniden küratörlüğünü yapmasına veya yeni 

yorumlayıcı metinlerle yeniden başlamasına olanak tanıyan tasarım 

yazılımı sunabilirler. Galeriler ve müzeler, koleksiyonlarını sergilemek 
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için sanal alternatifler geliştirmek üzere daha önce hiç girmedikleri bir 

yenilenme dönemine girmişlerdir. Örneğin, Why Hauser & Wirth 

Artlab “Investing Big” isimli dijital laboratuvarı oluşturarak online 

sergiler hazırlama etkinliklerine fırsat verecek büyük bir atılım 

gerçekleştirmiştir. Bu uygulama sanat eseri çevresinde dijital 

platformda toplanmayı kolaylaştıracak, çevrim içi sanat fuarları 

oluşturmayı sağlayacak ve VR teknolojisiyle sanat eserlerini izlemeyi 

sağlayacak böylece, ziyaretçi çeşitliliği yakalamayı amaçlayacaktır. 

Müzeleri ve sanat galerilerini bu dönemde yakından ilgilendiren 

yazılımlar ve teknolojik yeniliklerden biri de etkileşimli bir çevrimiçi 

geliştirme oyunu olan “Occupy White Walls”dur. Bu yazılım 

kullanıcıların sadece sanal sergileri iyileştirmesine değil, aynı zamanda 

tüm sanal müzeleri inşa etmesine ve doldurmasına izin vererek sanat 

dünyasını zenginleştirmeyi hedeflemiştir.  

Yeni dijital gelişmelerden hareketle zorlu pandemi döneminde 

müzelerin uygulayabileceği dijital deneyimler dört ana başlıkta 

toplanabilir:   

1. Sosyal Medyada Başlatılan Kampanyalar ve Seriler  

2. Canlı Yayınlar ve Gerçek Zamanlı Katılım Etkinlikleri 

3. Çevrim İçi Sergiler ve Turlar  

4. Görsel ve Artırılmış Gerçeklik 

2.1. Sosyal medyada başlatılan kampanyalar ve seriler  

Pek çok müze ve kültürel organizasyon izleyicileriyle etkileşim 

kurmak, eğlendirmek ve onları eğitmek için sosyal medyaya 

başvurmuştur. Müzelerin büyük bölümü sosyal medyada 

#MuseumFromHome (Evden müze) ve #MuseumMomentofZen 

(Müzede Zen Dakikası) etiketlerini takip etmeye başlamış ve bu 

etiketler başlığında izleyicilerinin pandemi sürecinde 

gerçekleştirdikleri etkinlikleri görünür hale getirmişlerdir. Amerika 

Birleşik Devletleri’ndeki Modern Sanatlar Müzesi (MOMA), Ulusal 

Galeri, Frick Koleksiyonu ya da Getty Müzesi gibi örnekler, 

koleksiyonlarından hareketle özellikle #MuseumFromHome etiketini 

Twitter ve Instagram platformlarında kullanmış, çevrim içi galeri turları 

yayımlamış, internet kanallarında sanatçı ve küratörlerle toplantılar ve 

eğlenceli içerikler düzenlemiştir. #MuseumMomentofZen etiketi de 

benzer bir amaca hizmet etmiştir: izleyicilere sadece kısa bir süre için 

huzur ve sakinlik sunmak. Bu etiket sayesinde, Rockwell Müzesi ve 

Chicago Tarih Müzesi gibi birçok müze, sosyal medya yayınlarında yer 

alan kaygı ve korku dolu içeriklerin aksine izleyicilerine soluk aldırmak 

için sakinleştirici sanat eserlerinin görüntülerini ve içeriklerini 

sunmuşlardır Schwarzer (2020).  

https://www.aam-us.org/author/marjorie-schwarzer/


 
119 

 

Süreçteki ünlü sosyal medya örneklerinden biri Shedd Akvaryumu 

(ABD, Chicago)'ndan gelmiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle halka 

kapalı olan akvaryumda personel, ziyaretçiden arındırılmış mekânı 

penguenlerin kullanımına açmıştır. Bu durum, hayvanların saha 

gezilerini milyonlarca izleyiciye de açmıştır. Field Müzesi (ABD, 

Chicago) de, benzer eğlenceli bir etkinlikte dinozor kostümlü 

müzecilerin müze galerilerindeki ziyaretlerini çevrim içi platformda 

canlı yayında ve videolarda izleyicisiyle paylaşmıştır. Boston Sanat 

Müzesi sanat temalı halka açık paylaşımların yapıldığı #Triviatuesday 

etkinliğinde çevrimiçi ortamda müzeden videolar, sunumlar, müze 

konulu filmler ve canlı yayınlar paylaşmış müzenin güvenlik köpeği 

Riley’nin müze turlarını izleyiciye esprili bir dille sunmuştur.  

 

Resim 1: Shedd Akvaryumu (https://www.sheddaquarium.org/) 

 

Resim 2: Field Müzesi (https://www.fieldmuseum.org/) 

https://www.fieldmuseum.org/
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Philbrook Sanat Müzesi, sosyal medyada “Chillbrook Müzesi” 

ismiyle çeşitli paylaşımlar yapmaya başlamış; kriz sırasında izleyicilere 

“evde kalmaları ve “sakinleşmeleri” çağrılarıyla çeşitli hatırlatmalar 

yapmıştır. Chillbrook etiketiyle müzenin canlı yayınları toplumla 

buluşma programları, aile sanat kulübü, küratörle sohbetler, müze 

bahçelerinin keşfi, küratörün gözdesi sohbet saati ve müzede müzik 

etkinliklerini içermektedir. Philbrook Müzesi’nin Shedd 

Akvaryumu’ndan ilham alarak gerçekleştirdiği ve müze bahçesinde 

yaşayan kedilerin gezintilerini canlı yayında sunan paylaşımları da ilgi 

görmüştür. Philbrook Müzesi’nin diğer müzeler tarafından örnek 

alınacak hızlı pandemi uyum stratejisi de dikkat çekmektedir. Müzenin 

stratejisi dört aşamalıdır:  

1. Yeniden Organize Et: Müze web siteleri elbette ilk olarak 

kapıdan girecek olan izleyicilere ve onların ihtiyaçlarına odaklanmıştır. 

Pandemi süresince buna gerek kalmamıştır. Bu nedenle izleyici 

kitlelerinin yeni ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için müze web 

sitelerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.   

2. Yeniden Kullan: Müzelerin hepsinin geri dönüştürülebilir ve 

çevrimiçi hale getirilebilecek kaynakları vardır. Bu nedenle Youtube 

paylaşımı ve podcast kaydı yapmaları ya da eğitim kaynakları 

hazırlamaları olanaklıdır. Müze sahip olduğu kaynaklara ve varlıklara 

bakmalı ve onları yeniden kullanabilmenin yollarını aramalıdır.  

3. Yeniden Düşün: Philbrook Müzesi Pandemi süresince her gün 

müzeden canlı yayın yapmıştır. Rijksmuseum, sanat hakkında konuşan 

küratörlerin paylaşımlarını ve sanat eserlerini anlattıkları filmleri 

izleyiciyle buluşturmuştur.   

4. Yeniden Başlat: Müze web siteleri geliştirilmeli ve müzeler 

COVID-19 krizine uyum sağladıklarını ve toplulukları bu zor zamanda 

desteklemenin yeni yollarını aradıklarını göstermelidir.  

2.2. Canlı yayınlar ve gerçek zamanlı katılım etkinlikleri  

Canlı yayınlar ve gerçek zamanlı katılımlar (real time activity) etkin 

biçimde kullanıldığında müzeye uzak ve fiziki erişimi kolaylığı 

olmayan ziyaretçiler müzeye dahil edilebilir. Bu süreçte “kapsayıcılık” 

kavramı bütüncül bir yaklaşımla gündeme gelebilir. Bu etkinlikler 

müzenin marka programlarını ve çekirdek çalışmalarını devam ettirmek 

için önemli girişimlerdir. Koleksiyonlarında canlılar bulunan akvaryum 

vb. enstitüler ve müzeler canlı yayınları sıkça kullanmışlardır. 

Koleksiyonlarında canlı bulunmayan müzeler ise gerçek zamanlı 

katılımları tercih etmişlerdir. Los Angeles’taki Petersen Otomotiv 

Müzesi çocuklar için bir balondan araba yapma programı geliştirmiş ve 

izleyicilere sunmuştur. İsveç’teki Moderna Müzesi, Facebook ve 

Instagram’da izleyicilerini 10 dakika süreyle rahatlatmak için “koltuk 
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turları” isimli bir canlı yayın serisi geliştirmiş, evinizin rahatında 

müzeye erişmenizi ve 10 dakika süreyle “kendi koltuğunuzun rahatında 

rehberli turlar” deneyimlemenizi sağlamıştır. Rijksmuseum ve 

İsveç’teki Vasa Müzesi izleyicilere evlerinin rahatında farklı 

deneyimler sunmuştur. Rijksmuseum Rembrant’ın Gece Nöbeti 

tablosunun bakım ve onarım çalışmalarını müze web sayfasından ve 

sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarda paylaşmıştır. Bakü’deki 

Halı Müzesi #EvdeKaleEvdeÖğren etiketiyle çeşitli sosyal medya 

kanallarında müzeden fotoğraflar, videolar ve koruma onarım 

çalışmaları örnekleri yayınlamıştır.  

2.3. Çevrim içi sergiler ve turlar  

Sanat ve tarih müzeleri için dijitalleşmenin en etkili yollarından biri 

sanal turlar sunmaktır. Google Arts & Culture, halihazırda dünya 

genelinde 2.500'den fazla ücretsiz kültürel organizasyon turu 

sunmaktadır. Arts & Culture pandemi sürecinde kültür ve sanat 

alımlayıcıları tarafından ilk başvurulan platform olmuştur. Pandeminin 

seyrini sürdürmesi dünya genelinde çok sayıda insanın zamanının 

büyük kısmını evde geçirmeye başlamıştır. Google Art & Culture 

platformunda sergi katalogları, sanal turlar ve küratörlerle yapılan 

röportajlar gibi çevrimiçi müzecilikte erişilebilirlik kapsamında değer 

kazanmaya başlamıştır. Google’ın bu platformundan hareketle 

müzelerin pandemi öncesi süreçte gerçekleştirdikleri çalışmalara 

katılamayanlar için yeni normalde sanal eşdeğerler geliştirmeye 

çalıştıkları söylenebilir. Louvre Müzesi, sanal tur çeşitliliğinde 

neredeyse Google Arts & Cultre’ı geride bırakmaktadır. Dolayısıyla 

çevrim içi ortamda üretilen ve paylaşılan bilgi çeşitlenmekte ve nicel 

olarak artmaktadır.  

 

Resim 3: Pandemide Louvre Müzesi Sanal Tur 

(https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne) 
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COVID-19 döneminde, sanal turlar izleyicilerin müzeleri uzaktan 

tecrübe etmelerini sağlayan etkili bir araç olmuştur. Musée d'Orsay, 

Ulusal Sanat Galerisi, Johannesburg Sanat Galerisi, British Müzesi, 

Afrika Amerikan Tarihi ve Kültürü Müzesi ile Smithsonian Doğa 

Tarihi Müzesi gibi müzeler, ziyaretçilerin kolayca keşfedebilecekleri 

sanal turları sunmuşlardır. Bununla birlikte Spotify müzik 

platformunda oluşturulan çalma listelerinin çevrim içi turlara eşlik 

etmesine ilişkin öneriler getirilmiştir. Öte yandan müze uzmanlarının 

müze nesneleri ile ilgili anlatılarına ve ses kayıtlarına yer veren podcast 

ve ortam akışları da Spotify üzerinden dinlenebilmektedir.  

Çevrimiçi turlar sıklıkla eğitim etkinlikleriyle bütünleştirilmektedir. 

Örneğin Kuzey Carolina Tarih Müzesi çocuklu aileler için özel bir tur 

ve eğitim etkinliği sunmuştur. Müze çevrimiçi turlarla bağlantılı 

öğrenme paketlerini internet sitesinde kullanıma açmıştır. Müze 

öğrenme paketleri içinde erişilebilir bilgiler ve etkinlikler yer 

almaktadır. Müze koleksiyonlarından hareketle bilgisayarlara 

indirilebilir boyama kitapları da hazırlamıştır. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde Şubat 2020’de başlatılan ve Pandemi öncesine denk 

gelen #ColorOurCollections (Koleksiyonlarımızı Boyayın) 

kampanyasına 113 müze katılmıştır ve Pandemi süresince izleyicilerine 

koleksiyonlarından esinlenerek hazırladıkları boyama sayfalarını 

sunmuşlardır.  

 

Resim 4: “Koleksiyonlarımızı Boyayın” etiketiyle başlatılan müze 

etkinliği afişi, New York Tıp Akademisi (https://www.nyam.org/) 

Bu eğitsel sunularına ek olarak Amerika’da Akron Müzesi’nin 

çocuklar ve ebeveynler için geliştirdiği çevrimiçi oyunlar, bilmeceler 

vb. etkinlikler de dikkat çekmiştir. Özellikle çocuk müzeleri ve bilim, 

keşif ve teknoloji müzeleri, evde etkinlikler ve bilim deneyleri 

https://www.nyam.org/
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yapabilmek için videolar veya sanal rehberler oluşturma fırsatlarını 

değerlendirmektedir. 

 

Resim 5: Akron Müzesi tarafından sosyal medya hesaplarında 

başlatılan etkileşimli oyunlar (https://www.akronartmuseum.org/) 

 Çin’de de kültür kurumları, eğitici oyunlar ve etkileşimli 

dijital sanat eserleri yayınlayarak sürece katılmıştır. Suzhou Müzesi bu 

sürece liderlik ederek WeChat ve Weibo hesapları aracılığıyla dört mini 

oyun hazırlamıştır. Müze, izleyicilerin koleksiyonlarında yer alan Ming 

tarzı mobilyaları bir araya getirmeleri ve Qiu Ying’ın şiirlerinin bu 

sürece eşlik ettiği bir oyunu paylaşmıştır. Bununla birlikte Çin’deki pek 

çok müzenin parçası olduğu çevrimiçi bir portal oluşturulmuş, 

müzelerin bu portale bağlanmaları sağlanmış ve çevrimiçi ortama 

taşıyabilecekleri sergilerinin bu portalde bir araya getirilmesi 

başarılmıştır.  

 

Resim 6: Çin Ulusal Kültürel Miras Birimi tarafından hazırlanan 

web portal (http://virtual.vizen.cn/) Çin'in en Batısındaki Karamay 

http://virtual.vizen.cn/
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Müzesi'nden Şangay’ın Devrim Tarihi Müzesi'ne kadar yüzü aşkın 

müze, bu merkezi portali kullanarak çevrimiçi sergiler ve sanal turlar 

aracılığıyla halka açık hale gelmiştir.  

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgının kültür sanat 

hayatını da sekteye uğratmasıyla mart ayının sonlarına doğru sanal 

müze uygulamasını hayata geçirmiştir. Türkiye’deki devlet 

müzelerinden 13'ü ise bu süreçte "https://sanalmuze.gov.tr" adresinde 

sanal ortamda ziyarete açılmıştır. Troya Müzesi müzenin sosyal medya 

hesaplarından izleyicisiyle salgın süresince buluşmaya devam etmiştir. 

Müze uzmanları tarafından müzedeki nesneler, temalar ve güncel 

bilimsel veriler hakkında canlı yayınlar gerçekleştirilmektedir. Yerinde 

geziyormuş hissi uyandıran sanal müze uygulamasında ziyaretçiler, 

müzeyi gezmeye istediği bölümden başlamakta; eserleri yakınlaştırarak 

inceleme fırsatı bulmakta, mekânın ve eserlerin tarihçesini 

öğrenebilmektedir. Üç boyutlu olarak ziyaretçilere kapılarını açan 

müzelerde, camekanlı yapıların içindeki eserler net bir şekilde 

incelenebilmekte; müzelerin krokilerinin ve bölümlerinin de tanıtıldığı 

sanal müzeler, sinevizyon şeklinde hızla da gezilebilmektedir.  

Sabancı Müzesi daha önceki yıllarda açmış olduğu sergileri (Picasso 

İstanbul)da vb. çevrim içi ortamda izleyicileriyle tekrar buluşturmuştur. 

Sabancı Müzesi’nin yanı sıra İstanbul Modern, Pera Müzesi, Arkas 

Sanat Galerisi, Yapı Kredi Sanal Müzesi, Aydın Doğan Vakfı Sanal 

Müzesi, SALT Araştırma gibi müze ve sanat kurumları 

koleksiyonlarını ve eski sergilerini çevrim içi ortamda tekrar 

açmışlardır. Rezan Has Müzesi daha önce gerçekleştirmiş olduğu 

“Kayıp Dillerin Fısıldadıkları” sergisini çevrim içi ortama tekrar 

taşımış; sergiyle bağlantılı ayrıntılı çevrim içi bilgileri ve eser etiket 

bilgilerini izleyiciye sunmuş ve sergiyle bağlantılı eğitim etkinlikleri 

hazırlayarak internet ortamında evde yapılan eğitim örnekleri 

sunmuştur.  
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2.4. Görsel ve artırılmış gerçeklik  

 

Resim 7: Smithsonian Sanat Müzesi koleksiyonunun VR ile 

deneyimi (https://americanart.si.edu/) 

Çağdaş teknolojilerin müzede vücut bulması ve yaygın olarak 

kullanımı süreçlerinde daha derin ve ayrıntılı teknolojiler gündeme 

gelmekte; sanal gerçeklik (VR) ve yapay gerçeklik (AR) 

uygulamalarının yaygınlaştığı dikkat çekmektedir. Sanal gerçeklik 

alanında, Smithsonian Amerikan Sanat Müzesi gibi makro müzeler 

koleksiyonlarının bir kısmını “Duvarların Ötesinde” adlı bir projeyle 

kullanılabilir hale getirirken, Louvre Müzesi Mona Lisa'yı “Camın 

Ötesinde” sloganıyla çevrimiçi ortamları ve VR teknolojilerini 

kullanarak ziyaretçiye ulaştırmıştır.   

“Mona Lisa: Camın Ötesinde”, Louvre tarafından sunulan ilk sanal 

gerçeklik (VR) deneyimidir. Ekim 2019 ile Şubat 2020 arasında 

müzede Napolyon Salonu'nda görülen bu VR deneyimi, ilerleyen 

süreçte genişletilmiş bir ev deneyimine dönüşmüştür. Müze, dünyadaki 

tüm izleyiciler için VIVEPORT ve Ios – Android temelli mobil VR 

uygulaması başlatmıştır. British Müzesi, Cleveland Sanat Müzesi ve 

Minneapolis Sanat Enstitüsü de dahil olmak üzere yüzlerce müze, 

SketchFab gibi siteleri kullanarak etkileşimli 3D nesneleri halka 

sunmuşlardır. Bu içerik, bir bireyin evine masaüstü, VR ve AR 

aracılığıyla getirilebilmektedir.  
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Resim 8: Minneapolis Sanat Müzesi 360 derece obje izlemi 

(https://new.artsmia.org/) 

 Apple, New York'taki Yeni Müze (New Museum) ile 

ortaklaşa, Nick Cave gibi ünlü sanatçıların eserlerini içeren AR destekli 

sanat yürüyüşleri olan AR(T) Walks'ı sunmuştur. Üç yeni oturumda, 

dünyanın önde gelen çağdaş sanatçılarının eserlerini içeren etkileşimli 

bir yürüyüş, Swift Playgrounds kullanarak AR oluşturmanın temellerini 

izleyiciyle buluşturmaktadır. Bu program, katılımcıları Londra'daki 

Trafalgar Meydanı, San Francisco’nun Yerba Buena Bahçeleri veya 

Central Park'taki Grand Army Plaza gibi halka açık alanlara bağlamış, 

programdan seçtikleri sanatçıların çalışmalarıyla buluşturmuştur. AR'yi 

kullanan sanatçılar, sanat uygulamalarının ana temalarını ifade etmenin 

yeni yollarını yeniden tasarlamışlardır. Ziyaretçiler Apple Store'a 

girdikten sonra Nick Cave’in AR’a uyum olarak hazırladığı parçası 

“Amass”ı deneyimleyebilmişlerdir. Apple Store uygulamasındaki [AR] 

T Viewer'ı kullanarak kullanıcılar, “Ikon Elements” ı görüntüleme ve 

toplama ve Apple Store'un tam ortasında bir pozitif enerji evreni 

deneyimleme yolculuğuna çıkaran Cave'nin interaktif kurulumunu 

başlatabilmişlerdir. Yeni Müze, bu çalışmayı etkileşimli bir performans 

olarak tanımlamıştır.  

 

https://new.artsmia.org/


 
127 

 

 

Resim 9: Nick Cave’in New Museum ile geliştirdiği “Amass” AR 

çalışması (https://www.newmuseum.org/) 

 

 

Resim 10: Müzelerin Pandemi sürecinde gerçekleştirdiği 

çalışmalardan bir seçki. Ulusal Sanat Galerisi Giriş katındaki 

koleksiyonun canlı yayında anlatıldığını duyurduğu bir sosyal medya 

paylaşımı ve New York Kent Müzesi’nin zor pandemi günlerinde 

insanları sakinleştirecek paylaşımları. (https://www.nga.gov/) 

3. Pandemi sürecinde dijital koleksiyonların kullanımı: 

dijital tekstil koleksiyonları  

Sergi kavramı ya da bir nesnenin sergilenmesi bilgi içeren değerler 

bütünüdür. Anlatım biçimidir. Algı paylaşımıdır. Locker (2013) 

sergiyi, baştan sona bir amaç veya temayla anlatı sunmak üzere 

sergileneceklerin herhangi bir şekilde düzenlenerek bir araya 

getirilmeleri olarak tanımlar. Sergilerin kurgu ve tasarımında müzeler 

çağdaş müzecilik yaklaşımlarından da hareketle geçici ve gezici 

https://www.newmuseum.org/
https://www.nga.gov/
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sergileri de kapsayan tema odaklı, dinamik ve sade – anlaşılır 

uygulamaları hayata geçirmeye çalışmaktadır. Sanal müzeler ve sanal 

gezilere ek olarak sanal sergilerin özellikle şu an içinde bulunduğumuz 

pandemi döneminde önemi artırmıştır. Sergi tasarımcıları için 

müzelerin en önemli tarafı, halkın koleksiyona erişiminin sağlanması 

gerekliliğidir.  

Günümüzde müze olanakları artmış ve müzeler koleksiyonlarını 

çevrimiçi olarak izleyiciye sunmaya başlamıştır. Çevrim içi sergileri 

ziyaretçiye üç boyut hissi verebilmekte, müze nesnelerini ayrıntılı 

olarak inceleme olanağı sunmakta, nesnelerle bağlantılı akademik ve 

kuramsal bilginin ayrıntılı olarak izleyiciyle paylaşılmasını 

sağlamaktadır. Bununla birlikte kimi örneklerle izleyicinin 

geribildirimini ve yorumunu da sürece katarak sergiye katılım 

olanaklarını artırmaktadır. Marty (2008), digital müze uygulamalarının 

ve özellikle çevrim içi sergilerin bu sergileri ziyaret eden izleyicilerin 

müze öncesi süreçlerde ilgili müzeyi keşfetme motivasyonlarını 

artırdığını, izleyicilerin müzeye ilişkin beklentilerini belirlemede 

yardımcı olduğunu dolayısıyla müzeye katılım olanaklarını artırdığını 

saptamıştır.  

Marty (2011) yine müzeler tarafından oluşturulan kişisel dijital 

koleksiyon sistemlerinin müze izleyicilerinin beklentileri ve müzeyi 

ziyaret etme motivasyonlarını artırdığını ifade etmektedir. Proctor 

(2010) ise, müzelerin Flickr, Wikipedia, YouTube, Facebook, Twitter, 

Instagram gibi platformları etkin biçimde kullanmaya başladıkları 

milenyumla birlikte izleyicinin aynı platformlarda gerçekleştirdiği 

katılımı artırmak için müzelerin dijital koleksiyonlarının sayı ve 

içeriklerini artırmak zorunda olduklarını ifade etmiştir. Müze 

izleyicilerinin müzeye ilişkin paylaşımları rahatlıkla yaptıkları ve müze 

müdahalesinin düşük olduğu Flickr, Wikipedia, Youtube, Facebook, 

Twitter, Instagram platformlarının müze tarafından bir adım öteye 

dijital sergilere ve koleksiyonlara taşınması izleyici etkisini, katılımını 

ve müzenin paylaşımlar üzerindeki kontrolünü ve denetimini 

kolaylaştıracaktır.  

Pandemi süresince koleksiyon gruplarını göz önünde bulundurarak 

farklı türdeki müzeler çeşitli yaklaşımlarla dijital platformlarda 

izleyiciyle buluşmuşlardır. Bu müzeler arasında koleksiyonunu sanal 

ortamlarda izleyiciyle buluşturan örnekler olduğu gibi, ağırlıklı olarak 

üniversiteler bünyesinde yer alan dijital koleksiyonlar görsel ve yazılı 

içeriklerini çevrimiçi ortamda izleyicilere sunmuşlardır. Üniversitelerin 

bünyelerindeki tekstil koleksiyonlarının büyük bölümü; 
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1. Müze koleksiyonlarının arşivini çıkarmak ve belgeleme 

çalışmalarını gerçekleştirmek, 

2. İzleyiciye üç boyut hissi ve deneyimi yaşatmak, 

3. Koleksiyonlarında yer alan nesneleri ayrıntılı olarak inceleme 

olanağı sunmak, 

4. Müze nesneleriyle bağlantılı akademik ve kuramsal bilgiyi 

ayrıntılı olarak izleyiciyle paylaşmak, 

5. İzleyicinin müze nesneleriyle ilişkili kendi çevrimiçi 

koleksiyonlarını oluşturabilmelerini sağlamak,  

6. Müze nesneleri için izleyicinin geribildirimini ve yorumunu 

sürece katarak sergiye katılım olanaklarını artırmak, 

amacıyla dijital platformlarda izleyicileriyle buluşmaktadır. 

Pandemi ile tekstil koleksiyonlarını açık erişime açan müzelerin 

başında Metropolitan Sanat Müzesi gelmektedir. 20 Şubat 1872’de 

açılışı yapılan müze 1870’te Amerikan toplumunun sanat eğitim 

düzeyini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. 400.000 nesne yer alan 

dijital koleksiyonunda 9000 tekstil nesnesi yer almaktadır. Müze, 

izleyicilerine nesneleri ayrıntılı olarak inceleme olanağı sunmakta, 

nesneleriyle bağlantılı akademik ve kuramsal bilgiyi ayrıntılı olarak 

paylaşmakta (nesnenin envanter bilgileri, koruma – onarım durumu, 

süreci ve aşamaları, ait olduğu dönemin özellikleri vb.), e-posta vb. 

yollarla müze nesneleri için izleyicinin geribildirimini ve yorumunu 

sürece katarak sergiye katılım olanaklarını sağlamaktadır. Müze, 

pandemi döneminde tekstil koleksiyonları özelinde müze web 

sayfasından canlı yayınlar gerçekleştirmiş, müze galerilerinde tekstil 

nesneleri hakkında uzman anlatımıyla müze turu gibi etkinlikler de 

gerçekleştirmiştir.  

 

Resim 11: Metropolitan Sanat Müzesi tekstil koleksiyonu 

seçkilerinin sunumu (https://www.metmuseum.org/) 

https://www.metmuseum.org/


 
130 

 

 

Resim 12: Metropolitan Sanat Müzesi tekstil koleksiyonu 

seçkilerinin galeri konumu (https://www.metmuseum.org/) 

Dijital koleksiyonuyla öne çıkan müzelerden biri olan Toronto şehir 

merkezinde bulunan Kanada Tekstil Müzesi, kendisini ‘Kanada'da 

insan deneyimini tekstil yoluyla keşfetmeye adanmış tek müze’ olarak 

tanımlamaktadır Müze koleksiyonu15.000'den fazla eserden 

oluşmaktadır. Müze koleksiyonunda tekstil dokumalar, şapkalar, 

Güneydoğu Asya tekstil örnekleri ve törensel tekstil örnekleri olarak 

isimlendirilen dünyanın farklı bölgelerinden eserler bulunmaktadır. 

Müze dijital koleksiyonu müze nesnelerine ilişkin geniş bir arşiv 

niteliğindedir. İzleyicilerine nesneleri ayrıntılı olarak inceleme olanağı 

sunmakta, nesneleriyle bağlantılı akademik ve kuramsal bilgiyi ayrıntılı 

olarak izleyiciyle paylaşmakta (nesnenin envanter bilgileri, koruma – 

onarım durumu, süreci ve aşamaları, ait olduğu dönemin özellikleri 

vb.), nesneleri büyüterek ayrıntılı inceleme şansı sağlamakta, e-posta 

vb. yollarla müze nesneleri için izleyicinin geribildirimini ve yorumunu 

sürece katarak sergiye katılım olanaklarını sağlamaktadır.  

https://www.metmuseum.org/
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Resim 13: Kanada Tekstil Müzesi dijital tekstil koleksiyonu 

seçkilerinin genel görünümü (https://textilemuseum.ca/) 

Kanada Tekstil Müzesi Pandemi süresince çevrim içi bilgi ve 

ücretsiz etkinlik paylaşımlarına devam etmiştir. Yeni normal sürecinde 

de etkinliklerini Zoom uygulaması üzerinden devam etmektedir. Tekstil 

koleksiyonlarıyla ilişkilendirilen etkinlikler arasında “Sürdürülebilir 

Tekstil Eğitimi: Tekstilde Tamir ve Onarım” başlıklı çalışma dikkat 

çekmiştir. Zoom uygulamasında çevrim içi olarak gerçekleştirilen 

etkinlikte Japon Boro yama tekniği ve Sashiko işleme tekniği ele 

alınmıştır.  

1891 yılında oluşturulan Drexel Üniversitesi-Amerika Robert ve 

Penny Fox Tarihi Kostüm Koleksiyonu’nda güzel sanatlar ve dekoratif 

sanatlar gibi kompozit ürünlerin yanı sıra tekstil ürünlerini de 

içermektedir. Müze dijital koleksiyonu müze nesnelerine ilişkin geniş 

bir arşiv niteliğindedir. İzleyicilerine nesneleri ayrıntılı olarak inceleme 

olanağı sunmakta, nesneleriyle bağlantılı akademik ve kuramsal bilgiyi 

ayrıntılı olarak izleyiciyle paylaşmakta, nesnelerin 3D görüntülerinden 

oluşan görsel sunumlar web sayfasında izleyiciyle buluşmakta, 

nesnelerin bütününe ve kesitlerine ilişkin 360 derecelik videolar 

sunulmakta, VR görünüm sağlanarak galeri turu web sayfasına 

eklenmiştir.  

https://textilemuseum.ca/
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Resim 14: Drexel Üniversitesi-Amerika Robert ve Penny Fox 

Tarihi Kostüm Koleksiyonu dijital sunum 

(https://digimuse.westphal.drexel.edu/ddm/) 

 

Resim 15: Drexel Üniversitesi-Amerika Robert ve Penny Fox 

Tarihi Kostüm Koleksiyonu VR uygulaması 

(https://digimuse.westphal.drexel.edu/ddm/) 

90 yıllık geçmişe sahip George Washington Üniversitesi kampüsü 

içindeki George Washington Üniversitesi Müzesi’nde 20 bin eser 

bulunmaktadır. Kumaşlar, halılar, kilimler, tekstil dünyasına ait her 

kıtadan Asya, Afrika, Avrupa, Amerika, Ortadoğu koleksiyonları 

mevcuttur. Müze, 275 halı ve 60 tekstilden oluşan kişisel bir 

koleksiyonla kurulmuş; Afrika, Asya ve Latin Amerika'dan 4.600 halı 

ve tekstil içerecek şekilde genişletilmiştir. Müze dijital koleksiyonu 

müze nesnelerine ilişkin geniş bir arşiv niteliğindedir. Müze, öne çıkan 

nesnelerine ilişkin genel bilgi sunmakta, sosyal medya platformlarını 

kullanarak hazırladığı çevrim içi etkinlikleri izleyicilerine 

ulaştırmaktadır. Zoom platformu üzerinden Kafkas ve Osmanlı Halı 

https://digimuse.westphal.drexel.edu/ddm/
https://digimuse.westphal.drexel.edu/ddm/
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koleksiyonlarıyla bağlantı kurularak alan uzmanları ile izleyiciler 

buluşturulmuş, “Halı ve Kilim Değerlendirme Sabahları” isimli bu 

programlarda anlatım ve soru- cevap teknikleriyle buluşmalar 

gerçekleştirilmiştir.  Dünyanın en önemli dekoratif sanat müzelerinden 

biri olarak 1852’de Londra’da kurulan Victoria & Albert Müzesi, 

dünyanın en geniş süsleme sanatları koleksiyonu ve tasarım içeriği 

müzede bulunmaktadır. Müze 4,5 milyonun üzerinde bir koleksiyona 

ev sahipliği yapmaktadır ve müzede öne çıkan nesnelerden oluşan bir 

seçki çevrim içi platformda görsel ve yazılı bilgileriyle birlikte dijital 

platformda paylaşılmaktadır. Müze dijital koleksiyonu müze 

nesnelerine ilişkin geniş bir arşiv niteliğindedir. Müze, öne çıkan 

nesnelerine ilişkin genel bilgi sunmakta, sosyal medya platformlarını 

kullanarak hazırladığı çevrim içi etkinlikleri izleyicilerine 

ulaştırmaktadır.  

 

Resim 16: Victoria & Albert Müzesi dijital koleksiyondaki 

nesnelerin ayrıntılı bilgi sunumu 

(https://www.vam.ac.uk/collections?type=featured) 

https://www.vam.ac.uk/collections?type=featured


 
134 

 

 

Resim 17: Victoria & Albert Müzesi dijital koleksiyon 

(https://www.vam.ac.uk/collections?type=featured) 

ABD’nin önde gelen tekstil ve moda teknolojileri müzeleri 

arasındaki FIT Moda Teknoloji Enstitüsü Müzesi’nin misyonu, moda 

bilgisini ilerleten yenilikçi sergiler ve projelerle, çeşitli izleyicileri 

eğitmek ve onlara ilham vermektir. Müzenin kalıcı koleksiyonu, 18. 

yüzyıldan günümüze kadar 50.000 kadar giysi, aksesuar ve ayakkabı 

içermektedir. Müze dijital koleksiyonu müze nesnelerine ilişkin geniş 

bir arşiv niteliğindedir. İzleyicilerine nesneleri ayrıntılı olarak inceleme 

olanağı sunmakta, nesneleriyle bağlantılı akademik ve kuramsal bilgiyi 

ayrıntılı olarak izleyiciyle paylaşmakta (nesnenin envanter bilgileri, 

koruma – onarım durumu, süreci ve aşamaları, ait olduğu dönemin 

özellikleri vb.), e-posta vb. yollarla müze nesneleri için izleyicinin 

geribildirimini ve yorumunu sürece katarak sergiye katılım olanaklarını 

sağlamaktadır.  

 

 

https://www.vam.ac.uk/collections?type=featured
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Resim 18: FIT Moda Teknoloji Enstitüsü Müzesi dijital 

koleksiyon (http://fashionmuseum.fitnyc.edu/) 

Londra yakınlarındaki Bath kentindeki Bath Tasarım ve Moda 

Müzesi dijital koleksiyonunu çevrimiçi ortama yüklemiş, aynı zamanda 

üç boyutlu galeri sanal turlarını da web sayfasına yüklemiştir. Müzede 

1963’ten beri İngiltere’de yılın giysisi seçilen örnekler 

sergilenmektedir. Müze web sayfasında bu giysiler dijital ortamda 

izleyiciyle de buluşmaktadır. Müze müdürü tarafından koleksiyondaki 

nesnelerin galerilerde anlatıldığı tanıtım videoları hazırlanmış ve 

çevrim içi ortamda paylaşıma açılmıştır.  

 

Resim 19: Bath Tasarım ve Moda Müzesi sanal müze gezisi 

(https://www.fashionmuseum.co.uk/collection) 

http://fashionmuseum.fitnyc.edu/
https://www.fashionmuseum.co.uk/collection
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Resim 20: Bath Tasarım ve Moda Müzesi dijital platformunda 

yılın giysisi tanıtımları (https://www.fashionmuseum.co.uk/collection) 

 Tekstil koleksiyonlarının Pandemi nedeniyle erişme kapanan 

müzelerde dijital platformlar üzerinden müze izleyicisine ücretsiz 

biçimde erişime açılması bu koleksiyonlara sahip müzelerin 

erişilebilirlik stratejilerinin bir ürünü olarak kabul edilebilir. Bununla 

birlikte dijital koleksiyonlar müzelere zengin bir belgeleme ve arşiv 

olanakları sunmaktadır; dolayısıyla koleksiyonlarının arşivini çıkarmak 

ve belgelemek isteyen müzeler için Pandemi dönemi önemli bir fırsat 

sunmuştur. Dijital tekstil koleksiyonlarının bir bölümü müze 

izleyicisine üç boyut hissi ve deneyimi yaşatmış; fiziksel ortamda 

ayrıntılı biçimde gözlemleyip inceleyemedikleri nesneleri yakından 

inceleme ve araştırma olanakları sağlamıştır.  İncelenen koleksiyonların 

büyük bölümü üniversite müzelerine aittir. Bu nedenle izleyicilere ve 

araştırmacılara müze nesneleriyle bağlantılı akademik ve kuramsal 

bilgiyi ayrıntılı olarak paylaşmıştır. Bazıları izleyicinin müze 

nesneleriyle ilişkili kendi çevrimiçi koleksiyonlarını 

oluşturabilmelerini sağladığı için müzede öğrenme temelli çalışmalara 

olanak sunmuş; eğitimciler tarafından sıkça kullanılmıştır. Dijital 

koleksiyonların ve müzelerin müze nesneleri hakkında izleyicinin 

geribildirimini ve yorumunu sürece katarak sergiye katılım olanaklarını 

artırmak amacıyla kullanması da erişilebilirlik açısından önemli bir 

girişim olarak kabul edilebilir. Dijital platformlarda yayın yapan, bilgi 

paylaşan, eğitsel çevrim içi içerik geliştiren tekstil müzeleri ve dijital 

tekstil koleksiyonları hakkında ayrıntılı bilgi ve farklı örnekler tablo 

1’de paylaşılmıştır.  

https://www.fashionmuseum.co.uk/collection
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Tablo 1. Dijital Platformlarda Yayın Yapan, Bilgi Paylaşan, 

Eğitsel Çevrim içi İçerik Geliştiren Tekstil Müzeleri ve dijital tekstil 

koleksiyonları 

Dijital Koleksiyon Web Sitesi/ Erişim 

Bath Tasarım ve Moda Müzesi 

(Fashion Museum Bath) 

https://www.fashionmuseum.co.uk/ 

Alberta Üniversitesi Giyim ve 

Tekstil Koleksiyonu (The 

Clothing and Textiles Collection 

of University of Alberta) 

http://collections.museums.ualberta.ca/cltx/ 

Chicago Tarih Müzesi (Chicago 

History Museum) 

http://digitalcollection.chicagohistory.org/cd

m/landingpage/collection/p16029coll3 

Colombia College Chicago: Moda 

Çalışmaları Koleksiyonu 

https://www.colum.edu/academics/initiatives/

fashion-study-collection 

Cooper – Hewitt Ulusal Tasarım 

Müzesi (Cooper-Hewitt National 

Design Museum) 

https://collection.cooperhewitt.org/ 

İspanya Kostüm Müzesi (Costume 

Museum of Spain) 

http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/ini

cio.html 

Drexel Djjital Müze Projesi 

(Tarihi Kostüm Koleksiyonu)- 

The Drexel Digital Museum 

Project: Historic Costume 

Collection 

https://digimuse.westphal.drexel.edu/ddm/ 

Digitalt Müzesi (Digitalt 

Museum) 

https://digitaltmuseum.se/ 

Europeana Moda (Europeana 

Fashion)  

https://www.europeana.eu/en/collections/topi

c/55-fashion 

FIDM Müzesi (FIDM Museum) https://blog.fidmmuseum.org/museum/archiv

es.html#categories 

De Young Müzesi Kostüm ve 

Tekstil Sanatları Koleksiyonu (De 

Young Museum Collection of 

Costume and Textile Arts) 

https://deyoung.famsf.org/deyoung/collection

s/textile-arts 

Pierre Berg Yves Saint Laurent 

Vakfı (Fondation Pierre Berg 

Yves Saint Laurent) 

https://museeyslparis.com/ 

Manchester Şehir Galerileri 

Kostüm Galerisi  

https://manchesterartgallery.org/collections/ 

Henry Sanat Galerisi, Kostüm ve 

Tekstil Koleksiyonu (The Henry 

Art Gallery’s Costume and Textile 

Collection) 

https://henryart.org/collections/costume-

textiles 

Indianapolis Sanat Müzesi 

(Indianapolis Art Museum) 

http://www.imamuseum.org/collections/brow

se-collection/textile-fashion-arts 

Irma Bowen Tarihi Giysiler 

Koleksiyonu (Irma G. Bowen 

Historic Clothing Collection 

https://scholars.unh.edu/bowen_collection/ 

Kent State Üniversitesi Galerisi 

(Kent State Museum Gallery) 

https://www.kent.edu/museum/gallery-

costume 

https://www.fashionmuseum.co.uk/
http://collections.museums.ualberta.ca/cltx/
http://digitalcollection.chicagohistory.org/cdm/landingpage/collection/p16029coll3
http://digitalcollection.chicagohistory.org/cdm/landingpage/collection/p16029coll3
https://www.colum.edu/academics/initiatives/fashion-study-collection
https://www.colum.edu/academics/initiatives/fashion-study-collection
http://collection.cooperhewitt.org/
http://collection.cooperhewitt.org/
https://collection.cooperhewitt.org/
http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/inicio.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/inicio.html
http://digimuse2.westphal.drexel.edu/publicdrexel/
http://digimuse2.westphal.drexel.edu/publicdrexel/
http://digimuse2.westphal.drexel.edu/publicdrexel/
https://digimuse.westphal.drexel.edu/ddm/
http://www.digitaltmuseum.se/
http://www.digitaltmuseum.se/
https://digitaltmuseum.se/
http://www.europeanafashion.eu/portal/home.html
http://www.europeanafashion.eu/portal/home.html
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/55-fashion
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/55-fashion
https://blog.fidmmuseum.org/museum/archives.html#categories
https://blog.fidmmuseum.org/museum/archives.html#categories
https://deyoung.famsf.org/deyoung/collections/textile-arts
https://deyoung.famsf.org/deyoung/collections/textile-arts
http://www.fondation-pb-ysl.net/fr/Accueil-Fondation-Pierre-Berge-Yves-Saint-Laurent-Copie-485.html
http://www.fondation-pb-ysl.net/fr/Accueil-Fondation-Pierre-Berge-Yves-Saint-Laurent-Copie-485.html
http://www.fondation-pb-ysl.net/fr/Accueil-Fondation-Pierre-Berge-Yves-Saint-Laurent-Copie-485.html
https://museeyslparis.com/
https://manchesterartgallery.org/collections/
https://henryart.org/collections/costume-textiles
https://henryart.org/collections/costume-textiles
https://henryart.org/collections/costume-textiles
https://henryart.org/collections/costume-textiles
https://henryart.org/collections/costume-textiles
http://www.imamuseum.org/collections/browse-collection/textile-fashion-arts
http://www.imamuseum.org/collections/browse-collection/textile-fashion-arts
https://scholars.unh.edu/bowen_collection/
https://scholars.unh.edu/bowen_collection/
https://scholars.unh.edu/bowen_collection/
https://www.kent.edu/museum/gallery-costume
https://www.kent.edu/museum/gallery-costume
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Kyoto Kostüm Enstitüsü (Kyoto 

Institute of Costume) 

https://www.kci.or.jp/en/archives/digital_arch

ives/ 

Los Angales Sanat Müzesi (Los 

Angeles County Museum of Art) 

 https://collections.lacma.org/ 

Metropolitan Sanat Müzesi 

(Metropolitan Museum of Art)  

https://www.metmuseum.org/art/collection 

Maccord Müzesi (Maccord 

Museum) 

https://www.musee-

mccord.qc.ca/en/collections/ 

FIT Müzesi (The Museum at FIT)  http://fashionmuseum.fitnyc.edu/ 

Boston Güzel Sanatlar Müzesi 

(Museum of Fine Arts Boston) 

https://www.mfa.org/collections/textiles-and-

fashion-arts 

Museum of New Zealand Te Papa 

Tongarewa 

https://collections.tepapa.govt.nz/search/dress

/results 

Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi 

(National Museum of American 

History)  

https://americanhistory.si.edu/collections/subj

ects/clothing-accessories 

Phoenix Sanat Müzesi (Phoenix 

Art Museum) 

http://egallery.phxart.org/view/objects/asimag

es/4520?t%3Astate%3Aflow=049ff884-3a7b-

4c7b-9d57-3dea43cf1794 

Philadelphia Sanat Müzesi 

(Philadelphia Museum of Art) 

https://phxart.org/ 

Rijksmuseum  https://www.rijksmuseum.nl/en/search 

Royal Ontario Müzesi (Toyal 

Ontario Museum) 

https://collections.rom.on.ca/?function=brows

e&action=options&browse=aa_coll&sid=&cc

id=%5D 

Teksas Moda Koleksiyonu (Texas 

Fashion Collection) 

https://digital.library.unt.edu/explore/collectio

ns/TXFC/ 

Washington Tekstil Müzesi 

(Washington Textile Museum) 

https://museum.gwu.edu/textile-museum 

Kanada Tekstil Müzesi (Canada 

Museum of Textile) 

https://collections.textilemuseum.ca/ 

Valentine Richmond Tarih 

Merkezi (The Valentine 

Richmond History Center) 

https://thevalentine.org/collections/ 

Victoria ve Albert Müzesi 

(Victoria and Albert Museum)  

https://www.vam.ac.uk/collections?type=feat

ured 

Wayne State Üniversitesi Dijital 

Giysi Koleksiyonu (Wayne State 

University: Digital Dress 

Collection) 

https://digital.library.wayne.edu/item/wayne:c

ollectionDigDressColl 

 

4. Değerlendirme ve sonuç  

Amerikan Müzeler Birliği’ne bağlı Müzelerin Geleceği Merkezi 

(Center of Future of Museums) tarafından 2008 yılında hazırlanan 

“Müzeler ve Toplum 2034: Trendler ve Potansiyel Gelecek” başlıklı 

raporda müzelerin geçmişi korumanın ötesinde geleceği şekillendirmek 

işlevlerinin eskisinden çok daha önemli bir işlev olduğu vurgulanmıştır. 

Bu bağlamda müzelerin erişim olanaklarını artıracakları, en küçük 

https://www.kci.or.jp/en/archives/digital_archives/
https://www.kci.or.jp/en/archives/digital_archives/
https://collections.lacma.org/
https://www.metmuseum.org/art/collection
https://www.musee-mccord.qc.ca/en/collections/
https://www.musee-mccord.qc.ca/en/collections/
http://fashionmuseum.fitnyc.edu/
https://www.mfa.org/collections/textiles-and-fashion-arts
https://www.mfa.org/collections/textiles-and-fashion-arts
http://collections.tepapa.govt.nz/search?searchTerm=dress&scope=all
http://collections.tepapa.govt.nz/search?searchTerm=dress&scope=all
https://collections.tepapa.govt.nz/search/dress/results
https://collections.tepapa.govt.nz/search/dress/results
https://americanhistory.si.edu/collections/subjects/clothing-accessories
https://americanhistory.si.edu/collections/subjects/clothing-accessories
http://egallery.phxart.org/view/objects/asimages/4520?t%3Astate%3Aflow=049ff884-3a7b-4c7b-9d57-3dea43cf1794
http://egallery.phxart.org/view/objects/asimages/4520?t%3Astate%3Aflow=049ff884-3a7b-4c7b-9d57-3dea43cf1794
http://egallery.phxart.org/view/objects/asimages/4520?t%3Astate%3Aflow=049ff884-3a7b-4c7b-9d57-3dea43cf1794
http://egallery.phxart.org/view/objects/asimages/4520?t%3Astate%3Aflow=049ff884-3a7b-4c7b-9d57-3dea43cf1794
http://egallery.phxart.org/view/objects/asimages/4520?t%3Astate%3Aflow=049ff884-3a7b-4c7b-9d57-3dea43cf1794
http://www.philamuseum.org/collections/search.html
https://phxart.org/
https://www.rijksmuseum.nl/en/search
https://collections.rom.on.ca/?function=browse&action=options&browse=aa_coll&sid=&ccid=%5D
https://collections.rom.on.ca/?function=browse&action=options&browse=aa_coll&sid=&ccid=%5D
https://collections.rom.on.ca/?function=browse&action=options&browse=aa_coll&sid=&ccid=%5D
https://digital.library.unt.edu/explore/collections/TXFC/
https://digital.library.unt.edu/explore/collections/TXFC/
https://museum.gwu.edu/textile-museum
https://collections.textilemuseum.ca/
https://thevalentine.org/collections/
https://thevalentine.org/collections/
https://thevalentine.org/collections/
https://www.vam.ac.uk/collections?type=featured
https://www.vam.ac.uk/collections?type=featured
https://digital.library.wayne.edu/digitalcollections/item?id=wayne:collectionDigDressColl
https://digital.library.wayne.edu/digitalcollections/item?id=wayne:collectionDigDressColl
https://digital.library.wayne.edu/digitalcollections/item?id=wayne:collectionDigDressColl
https://digital.library.wayne.edu/item/wayne:collectionDigDressColl
https://digital.library.wayne.edu/item/wayne:collectionDigDressColl
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müzede bile evrensel bir tasarımın hayata geçirileceği, müzelerin 

izleyicilerin öncelikle bilişsel becerilerini geliştirmeyi amaçlayacağı ön 

görülmektedir. Müzelerin yaşlı nüfusun sosyalleşmesine 

odaklanacakları ve yakınlarındaki sivil toplumun katılımını daha etkin 

biçimde sağlayacakları tahmin edilmektedir.  

Rapora göre müzeler sivil diyaloğun geliştirilmesi, toplumun 

ilgilerinin saptanması ve politika yapıcılıkta önemli kurumlar haline 

gelecektir. Müzeler dezavantajlı bölge topluluklarına ve bu 

bölgelerdeki okullara eğitim alanında katkı sağlayabilecek çalışmalara 

daha çok yer vererek önemli bir katalizör görevi görecekler. Raporda 

ayrıca müzelerin farklı toplulukları daha iyi tanıyabilmek için daha çok 

çaba harcayacakları ve küresel ekonomiye katkı sağlayabilecek 

programlar geliştirecekleri bu bağlamda, gezici ve dijital sergilerle 

uluslararası alanda fark yaratacak örnekler olarak öne çıkacakları da ön 

görülmektedir. Dijitalleşme sürecinde müzeler halkın gerçek nesnelere 

olan ilgisini artırabilir, insanların geçmişe olan bağlantısını gündeme 

getirebilir. Otantik olana ilginin artması ve gerçek nesneler ile dijital 

teknolojinin anlamlı birlikteliğinin sağlanması için müzeler önemli 

roller oynayacaktır. Rapora göre 2034’te bilgiyi araştırma, depolama, 

sergileme ve eğitim amacıyla sunma süreçlerinde müze yenilikçi 

yaklaşımlar bulmak ve uygulamak durumundadır ve dijitalleşme bu 

yaklaşımlar arasında kabul edilmektedir (Museum & Society 2034: 

Trends and Potential Futures, 2008).  

Müzeler, müzelerin geleceği raporunda ön görülen gelişmeleri 

hayata geçirmeye çalışırken COVID19 pandemisiyle karşı karşıya 

kalmış, birçok müze bu süreçten olumsuz olarak etkilenmiştir. 

Müzelerin bir bölümünün iyileşmesinin yıllar alacağı, bazılarının ciddi 

finansal yüklerin altına girecekleri ve gelecek yıllar için çok farklı türde 

programlarla ilgilenecekleri ve farklı kurumlarla iş birliği yapacakları 

ön görülmektedir. Bu süreçte kültür ve sanat kurumlarının, müzelerin, 

kütüphanelerin ve diğer kültürel organizasyonların birlikte çalışmaları 

gerekmektedir. Pandemiyi izleyicisiyle iletişime geçerek erişilebilirliği 

artırmak üzere fırsata çeviren müzeler de mevcuttur. Geniş ortak 

pazarlama stratejileri, finansal gelişme için ortak oluşturulan 

koleksiyonlarla yeni mikro sergi girişimlerinde bulunmaları ve toplu 

olarak sergiler oluşturmalarından söz edilmektedir. Pandemi sonrası 

yeni normal sürecin en önemli çıktılarından biri yeni gelir biçimleri icat 

etmeye çalışan müzeler olacaktır. Olsen (2020)’a göre, MoMA, ünlü 

uzaktan eğitim sistemi olan Coursera ile ortak kurslar üretmektedir. 

Müze izleyicileri bu kurslar kapsamında çağdaş sanat üzerine bir 

MoMA dersi alabilirler. Bu dersler sertifika almak istemeyen 

katılımcılar için ücretsizdir. MoMA sertifikası sahibi olmak isteyenler 
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ise bir miktar ücret ödemektedir, böylece müze koleksiyonu hakkında 

bilgi ve uzmanlık küratörler eşliğinde temin edilebilmekte ve MoMA 

sertifikası alınabilmektedir. Yeni normalde müzeler bu sistemi 

ilerletebilirler. Birçok müze, koleksiyonunu dijital ortama aktarmaya ve 

kataloglamaya ağırlık vermiş; çevrim içi erişim kapasitelerini artırmış 

durumdadır. Bu girişimlerin devam etmesi ön görülmektedir. Olsen’e 

(2020) göre, pandemi krizi sadece sanat ve kültür kurumlarına zarar 

vermekle kalmayacak, aynı zamanda kültürdeki en savunmasız insanlar 

arasında yer alan sanatçıları ve müzelerde çalışan uzmanları da olumsuz 

yönde etkileyecektir.  

Pandemi dünya müzelerini etkilediği gibi Türkiye müzelerini de 

etkileyecektir. Olsen’in küçük müzeler için önerdiği iş birliği ve birlikte 

hareket etme yaklaşımları yeni normale uyum sağlama sürecinde 

Türkiye müzeleri için de geçerli olacaktır. Müze koleksiyonlarını dijital 

ortamlara aktararak başlamak izleyici açısından müzeyi yeni normalde 

de erişilebilir kılacaktır. Bu süreçte koleksiyon içeriklerine göre müze 

nesnelerinin sınıflandırılması, etiket bilgilerinin ve nesne görsellerinin 

eksiksiz biçimde web tabanlı platformlara aktarılması müze izleyicisi 

açısından önemlidir. Dijitalleşen müze nesneleri çeşitli temalar 

doğrultusunda çevrimiçi sergilere dönüştürülmelidir. Bu sergiler 

kapsamında temalara ilişkin videolar, canlı yayınlar ve sanal geziler 

hazırlanmalı ve temalar öğretim programlarıyla ilişkilendirilerek eğitim 

etkinlikleri hazırlanmalıdır.  
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Görseller Listesi 

Resim 1: Shedd Akvaryumu (https://www.sheddaquarium.org/) 

Resim 2: Field Müzesi (https://www.fieldmuseum.org/) 

Resim 3: Pandemide Louvre Müzesi Sanal Tur 

(https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne) 

Resim 4: “Koleksiyonlarımızı Boyayın” etiketiyle başlatılan müze 

etkinliği afişi, New York Tıp Akademisi (https://www.nyam.org/) 

Resim 5: Akron Müzesi tarafından sosyal medya hesaplarında 

başlatılan etkileşimli oyunlar (https://www.akronartmuseum.org/) 

Resim 6: Çin Ulusal Kültürel Miras Birimi tarafından hazırlanan 

web portal (http://virtual.vizen.cn/)  

Resim 7: Smithsonian Sanat Müzesi koleksiyonunun VR ile 

deneyimi (https://americanart.si.edu/) 

Resim 8: Minneapolis Sanat Müzesi 360 derece obje izlemi 

(https://new.artsmia.org/) 

Resim 9: Nick Cave’in New Museum ile geliştirdiği “Amass” AR 

çalışması (https://www.newmuseum.org/ 

Resim 10: Müzelerin Pandemi sürecinde gerçekleştirdiği 

çalışmalardan bir seçki. Ulusal Sanat Galerisi Giriş katındaki 

koleksiyonun canlı yayında anlatıldığını duyurduğu bir sosyal medya 

paylaşımı ve New York Kent Müzesi’nin zor pandemi günlerinde 

insanları sakinleştirecek paylaşımları. (https://www.nga.gov/) 

Resim 11: Metropolitan Sanat Müzesi tekstil koleksiyonu 

seçkilerinin sunumu (https://www.metmuseum.org/) 

Resim 12: Metropolitan Sanat Müzesi tekstil koleksiyonu 

seçkilerinin galeri konumu (https://www.metmuseum.org/) 

Resim 13: Kanada Tekstil Müzesi dijital tekstil koleksiyonu 

seçkilerinin genel görünümü (https://textilemuseum.ca/) 

Resim 14: Drexel Üniversitesi-Amerika Robert ve Penny Fox Tarihi 

Kostüm Koleksiyonu dijital sunum 

(https://digimuse.westphal.drexel.edu/ddm/) 

Resim 15: Drexel Üniversitesi-Amerika Robert ve Penny Fox Tarihi 

Kostüm Koleksiyonu VR uygulaması 

(https://digimuse.westphal.drexel.edu/ddm/) 

https://www.nyam.org/
http://virtual.vizen.cn/
https://new.artsmia.org/
https://www.nga.gov/
https://www.metmuseum.org/
https://www.metmuseum.org/
https://digimuse.westphal.drexel.edu/ddm/
https://digimuse.westphal.drexel.edu/ddm/
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Resim 16: Victoria & Albert Müzesi dijital koleksiyondaki 

nesnelerin ayrıntılı bilgi sunumu 

(https://www.vam.ac.uk/collections?type=featured) 

Resim 17: Victoria & Albert Müzesi dijital koleksiyon 

(https://www.vam.ac.uk/collections?type=featured) 

Resim 18: FIT Moda Teknoloji Enstitüsü Müzesi dijital 

koleksiyon(http://fashionmuseum.fitnyc.edu/) 

Resim 19: Bath Tasarım ve Moda Müzesi sanal müze gezisi 

(https://www.fashionmuseum.co.uk/collection) 

Resim 20: Bath Tasarım ve Moda Müzesi dijital platformunda yılın 

giysisi tanıtımları (https://www.fashionmuseum.co.uk/collection) 
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“İyi bir müze ilgi çeker, eğlendirir, merakı artırır, soru sormaya 

(sorgulamaya) öncülük eder ve öğrenmeyi teşvik eder.”  

J. Cotton Dana (1856-1929). 

Giriş  

Oxford Üniversitesi’ne bağlı Ashmoelan Müzesi (1683) ile 

koleksiyonların bilinçli olarak halka açılması müzenin kişilere bağlı 

kapalı yapısını bütüncül bir anlayışla değiştirmiş, bu gelişme çağdaş 

müzeciliğe atılan önemli bir adım olarak kabul edilmiştir. Ashmoelan 

Müzesi’ni izleyen süreçte yine İngiltere’de British Museum (1759)’un 

açılması, Fransa’da Paris’te Louvre Müzesi (1793)’nin ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nde Smithsonian Müzesi (1846)’nin açılması 

müzenin kısmen de olsa kamuya hizmeti amaç edinen bir felsefeyle 

yeniden inşasını olanaklı hale getirmiştir. Kamuya hizmeti vurgulasalar 

da müzeler, 19. yüzyılın ilk yarısına kadar geleneksel olarak sadece 

muhafaza etmek ve belli ölçülerde izleyiciye açık olmak yaklaşımını 

devam ettirmişlerdir. 19. yüzyılın ilk yarısında müzeler ulusal 

bilinçlenmeye katkı sağlamak amacıyla yeniden yapılanmışlardır. 20. 

yüzyılın sonuna kadar benzer amaçlarla birçok devlet tarafından ya da 

eğitim ve bilim kuruluşları tarafından yeni müzeler açılmıştır. Müzeler 

biçim ve fonksiyonlarının yanı sıra içerikleri, misyonları, işleyiş ve 

yönetim biçimleri bakımından çeşitlilik göstermektedir (ICOM, 

2010:56).  

Dana (1999), ABD’de kamuya ilişkin koleksiyonların ulusal 

binalarda ya da belediye binalarında ülkenin zenginliğini ve gücünü 

göstermek amacıyla izleyicilerle buluştuğunu belirtirken bu binaların 

genellikle arkeoloji ve sanat çalışmalarını düzenli olarak sergilemek ya 

da devlet resepsiyonlarında gösteriş yapmak için kullanıldıklarını da 

vurgulamıştır. Oysa O’na göre nesnenin, estetik özelliklere sahip 

binalarda sergilenmesi çok önemlidir. Yıllar boyunca sanat eserleri iyi 
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durumdaki antik Yunan tapınaklarında ya da Rönesans’ta inşa edilen 

binalarda sergilenmiştir. Sanat yalnızca Antik Yunan, Roma ya da 

Rönesans ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle günümüzde inşa edilen 

müze binalarının neredeyse tamamı bu binalara benzer özellikler 

taşımaktadır. Dana (1999), Avrupa’da bunun örneğinin çok olduğunu 

ifade ederken, monarşiye ilişkin saray binaları gibi çok benzer yapıların 

müze olarak kullanılmakta olduğunu ya da müze olarak kullanılması 

için bu özellikte binalar inşa edildiğini belirtmektedir. Öte yandan 19. 

ve 20. yüzyıllarda ABD’de orijinal sanat ve zanaat çalışmalarının 

sergilendiği ve aynı zamanda arkeolojik nesne de içeren Yunan tapınağı 

biçimli müzeler de yaygındır. Avrupalılar bu binaları büyük bir titizlik, 

gurur ve kararlı bir üslupla korumuşlardır çünkü bu binalar elit ve 

entelektüel birikimi olan turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Bu 

binalar ne yazık ki çok az sayıda öğrenci grubuna hizmet vermektedir 

(Hein, 2012). Dana’ya göre, müze sadece önemli örneklere yer veren 

nesneler koleksiyonudur. Bu koleksiyonu yöneten kurum zamanla çok 

az ziyaretçisi olan bir tapınak halini almaya ve toplumu daha az 

etkileme gücüne sahip hale gelmeye başlamıştır. Dana (1999), 

geleceğin müzelerinin bu yaklaşım içinde olmayacaklarını 

vurgulamıştır. Yeni müzeler sadece müze içinde öğretmeyecek, 

kitapçık, eğitim setleri ya da süreli yayınları ve tanıtım yaklaşımlarıyla 

duvarlarının dışına çıkacaklardır. Öğretmenlere birinci elden ulaşacak, 

gezici sergilerle bütün ülkeyi hatta dünyayı dolaşacak, sonuçta zaman 

harcamaya değer mekânlar haline geleceklerdir...  

Müzelerin sayı, içerik ve yaklaşım çeşitliliğinin sonucu olarak 

müzebilim de benzer bağlamda gelişme göstermiştir. Dolayısıyla 20. 

Yüzyılın ikinci yarısında müzelerdeki yaklaşım değişimini hızlandıran 

ve çeşitlendiren unsurlardan biri de müzebilim (müzeoloji) olmuştur. 

Müzeoloji, müzelerin tarihini, toplumdaki rolünü, araştırma ve eğitim 

politikalarını, örgüt sistemlerini, fiziksel çevreyle ilişkilerini, müze 

türlerinin sınıflanmasını ve tanıtım – pazarlama etkinliklerini inceleyen 

bilim dalı olarak kabul edilmektedir. Müzelerin halka yönelmesiyle 

birlikte, farklı bir deyişle çağdaşlaşmasıyla birlikte, müze izleyicilerini 

incelemek, izleyici davranışlarını, motivasyonlarını ve tutumlarını 

araştırmak önem kazanmış; bu araştırmaların sonucu olarak yaklaşım 

ve strateji geliştirmek bir müze politikası haline gelmiştir. Ayrıca müze 

yönetimi ise, daha profesyonel bir alan olarak değerlendirilmeye 

başlanmış; koleksiyon yönetimi, personel yönetimi ve eğitimi, tanıtım 

ve iletişim, müze sürdürülebilirliği ve müze mimarisi gibi konular da 

müzecilik alanının temel çalışma alanları arasına katılmıştır 

(Woodhead ve Stansfield, 1989; Ambrose ve Paine, 2006). Mostaedi 

(2002:5), 2000’li yılların müze mimarisinin yenilik (inovasyon) 
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göstergesi olduğunu, çağın gelişmelerini yansıttığını, kültürle 

postmodernizmi birleştirdiğini ifade etmektedir.  

Müze tanımını yeniden değerlendirmek 

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), ilk kez 1946’da yaptığı 

müze tanımında müzenin, bünyesinde sanatsal, teknik, bilimsel, tarihi 

veya arkeolojik malzeme bulunduran, hayvanat ve botanik bahçelerinin 

koleksiyona dâhil edildiği bir mekân olduğunu vurgulamış; genel 

olarak halka açık tüm koleksiyonları içeren kültür kurumlarını müze 

olarak tanımlamıştır. Konsey, 1951’de müzeyi; "toplumun çıkarı için 

yönetilen; koruma ve çalışma amaçlarıyla ve özellikle sanat, tarih, bilim 

ve teknoloji içerikli koleksiyonları, botanik ve hayvanat bahçelerini ve 

akvaryum gibi kültürel değer unsurlarını ve nesne gruplarını halka 

eğitim ve haz vermek için sergileyen sürekli bir kuruluş olarak 

tanımlamış ve ilk kez tanımda “toplum” ile “eğitim” sözcüklerine yer 

vermiştir. 1961 ve 1974 yıllarında yenilenen tanımlarda müzenin, daha 

önce vurgulanan temel işlevlerini “kâr amacından bağımsız” olarak 

yine “toplumun gelişimine hizmet edecek” biçimde yerine getiren bir 

kurum olduğu ifade edilmiştir. Weil (1990), 1970’e kadar bir müzenin, 

fonksiyona yönelik terimlerle ifade edildiğini, bu nedenle müzelerin 

amaçlarının, tarihsel olarak müzelerin odak noktası olan maddi kanıtın 

özüne paralel olan somut ve elle tutulur nitelikte algılandığını ancak bu 

algının geç kapitalizmin kültür atılımlarıyla değiştiğini ifade 

etmektedir. 

1946’dan günümüze kapsamı genişleyen müze tanımıyla birlikte 

müzecilik felsefesinde de yaşanan değişim ICOM tarafından farklı 

platformlarda ele alınmış; alandaki yeni yaklaşımlar ve iyi örnekler 

uluslararası müze toplumuna 18 Mayıs olarak ilan edilen Uluslararası 

Müzeler Günü kapsamında duyurulmuştur. 1977’den beri ICOM 

önderliğinde kutlanan gün, müzelerin toplumların gelişiminde kilit rol 

alan kurumlar olduğunu vurgulamak ve bu kurumlara ortak hareket 

platformu sağlamak amacındadır. ICOM’un son müze tanımında 

(2007) vurgulanan yine müzenin toplumun ve gelişiminin hizmetinde 

halka açık bir eğitim kurumu olduğu ve somut olmayan kültürel mirası 

da öne çıkaran, “sürekliliği” olan bir kurum olduğudur. Dolayısıyla 

müzenin kamusal alanın demokratik bir kurumu olduğu ve 

sürekliliğinin sağlanması gerektiği görüşü benimsenmiştir. 

Uluslararası Müzeler Komisyonu (ICOM) müzenin en yaygın ve 

kabul görmüş tanımını yaparken müzenin toplumun ve toplumsal 

gelişimin hizmetinde, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye tanıklık 

eden materyal üzerinde araştırmalar yapan; toplayan, koruyan, bilgiyi 

paylaşan, materyali inceleyen ve bu materyali eğitim amacı ile topluma 
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estetik zevkler kazandırmak için sergileyen kar düşüncesinden 

bağımsız ve sürekliliği olan bir kuruluş olduğunu vurgulamıştır. Bu 

tanım yaygın olarak benimsenmekle birlikte müzebilim çevreleri 

tarafından özellikle toplumsal işlevler vurgusunun açık olmaması 

nedeniyle hala tartışılmaktadır. Öte yandan müzeye ilişkin tanımlar 

çeşitlidir. Duncan ve Wallach (1978:29) müzeyi, geçmişteki ve 

günümüzdeki toplulukları kültür, güç ve statülerine göre tanımlayan ve 

sergileyen bir kültür kurumu olarak tanımlamışlardır. Onlara göre 

müze, ideolojik bir kurumdur. Duncan ve Wallach (2006:52) aynı 

tanımı sürdürerek, müzeleri tören anıtlarına benzetmekte ve eserleri 

seçip ayıran ve bir mekân sırası içinde düzenleyen bir mimari fenomen 

olarak adlandırmaktadır. Mimarisiyle öne çıkan müzeler, izleyicinin 

deneyimini örgütlemektedir. İzleyiciler hazır bulunuşluklarına 

(eğitimlerine, kültürlerine ve sınıflarına göre) farklı şekillerde tepki 

verirler. İzleyici mimari senaryoyu izler ve ritüel olarak tanımlanır. 

Dolayısıyla günümüzde bir müze mimari özellikleriyle anılabildikleri 

gibi, sadece mimari özellikleri nedeniyle de izleyici tarafından tercih 

edilebilir.  

Marcus, Stoddard ve Woodward (2012:27)’a göre ise müze, 

kitlelerin eğitimi için kullanılan ve okullaşma ile eş zamanlı ilerleyen 

bir kültür kurumudur. Gartenhaus (2017:21)’a göre, müze 

koleksiyonlarıyla izleyicilerin düş gücünü ateşleyen, anlattığı pek çok 

öykü, taşıdığı çeşitli bilgi ve telkin ettiği farklı düşünceler nedeniyle 

değişik deneyimler için kaynak oluşturan bir kurumdur. 19. yüzyılın 

müzesinden farklı olarak müze artık yeni anlamlar taşıyan anahtar bir 

kavramdır. Bugünün müzesi belirli bir binaya sıkıştırılmış, dar ve içe 

kapanık bir kurum değil; insanoğlunun başardıklarının ve 

başkaldırılarının özetidir (Lumley,1988:2). Semper’in (1990:50) 

deyişiyle ise, pek çok ilgi çekici nesnenin gözlemlenerek 

keşfedilebileceği; matematik, doğa tarihi, tarih, bilim, sanat ve sosyal 

bilimler konularında bireysel ve grup halinde okul dışı öğrenmenin ve 

eğlenmenin gerçekleştiği kent fuarıdır. Preziosi ve Farago (2004:14)’ya 

göre, müze dünyayı kavrama teknolojisidir. Djakovic ve Rakovic’e 

(2009:34) göre, müze geçmişimizi, kim olduğumuzu ve gelecekte ne 

olacağımızı anlamamızı sağlayan bir forumdur. Leinhardt, Tittle ve 

Knutson’a (2000:2) göre ise, kültürel bağlamda toplumları temsil eden, 

bir araya getiren; bilimsel ve sanatsal başarıların kültürel ve sosyal 

kayıtlarını muhafaza eden karmaşık ve benzersiz sosyal ve kültürel bir 

kurumdur. King (2001)’e göre, koleksiyonlar bir yeri müze haline 

getirmek için yeterli değildir. Koleksiyonları gelecek için korumanın ve 

ziyaretçileri için yorumlamanın yanı sıra müze, koleksiyonları 

yorumlama, bilgiyi oluşturma ve iletme görevlerini de bir değişim 
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olarak geliştirmiştir. Çağdaş müzelerde “Koleksiyon odaklı” müzecilik 

yaklaşım ve uygulamalarının yerini “ziyaretçi odaklı” stratejilere 

bırakması da bu değişimler arasındadır (Reussner, 2003:97; Sandell ve 

Janes, 2007:14; Ross, 2004:85; McCall ve Gray, 2014:33, Spalding, 

2002:114). “Karşılık Veren Müze” (Lang vd. 2006, Stuedahl 2015), 

“Dâhil Eden Müze” (Black 2005, Stuedahl 2015) ve “Katılımcı Müze” 

(Simon 2010, Stuedahl 2015) gibi kavramlar, müze içerisindeki 

koleksiyona yönelik odağın yönünün müzenin dışındaki iletişime, 

toplumsal kalkınmada halkın rolüne, eğitime ve toplulukların dâhil 

edilmesine çevrilmesini desteklemektedir (Stuedahl, 2015:31). 

Tanımı yıllar içinde değişen müze, bugün “postmodern müze” (ya 

da post müze), “yeni müze” ya da “iyi müze” gibi çeşitli ön adlarla 

adlandırılmakta; “çağdaş müze” olarak adlandırılan zamane müzesini 

kuramsal olarak tanımlama çabası devam etmektedir (Müze 

tanımlarının genel çerçevesi ve tanımlardaki eğilim Tablo 2’de 

paylaşılmıştır). 

Postmodern müze  

Postmodernizm bir kültürel dönüşümün ve duyarlık değişiminin 

göstergesidir. Postmodernizm dilbilimde, antropolojide, felsefede, 

retorikte, siyaset bilimi ve politikada, din bilimi ve sanatta üzerine 

düşünülmesi gereken bir dizi farklılığı öngörmektedir. Postmodernizm, 

zamansal olan ile mekânsal olanın ilişkilendirildiği ve zamanın mekâna 

dönüştürüldüğü bir anlayıştır (Jameson, 2011:422; Harvey, 2014:56). 

Zamanın mekâna dönüştürülmesi kendini çağdaş müzecilikte de 

göstermektedir. Çağdaş müzelerde ya da kabul edilen yeni tanımlarıyla 

“postmodern müzelerde” sergilenen nesnelerin yaşantılara dayanan 

özellikleri vurgulanmakta, müzelerde yaşanan süreç önem 

kazanmaktadır. Harvey (2014:60), postmodernizmin gelip geçicilik, 

parçalanma, süreksizlik ve kargaşayı bütünüyle benimsediğini 

vurgulamaktadır. Bu kavramlar, postmodern müzenin sergilerini 

tasarlarken üzerinde durduğu konulardır.  

Postmodern müzeler, akıcılık ve birikim bağlamında zamanla 

bağlantılıdırlar. Müze, devletin gücünün ve hâkim ideolojinin vücut 

bulduğu bir tasarımdır. Ansiklopediler ya da kütüphaneler gibi müzeler 

de sınıflandırma mekânlarıdır. Müze bir “zaman heterotopyası” dır  

Foucault (2011:292). “Heterotopya” kavramında müzeleri ayrıntılı 

olarak tartışmıştır. Foucault bir tek gerçek mekânın içinde birçok zaman 

ve mekânın birden barındığını ileri sürerek bu mekânları “heterotopya” 

olarak adlandırmıştır. Foley ve McPherson (2000)’a göre, postmodern 

müze tümüyle eğitime yönelmekten çok, boş zaman etkinliklerini 

vurgulamaktadır. Serbest zaman mekanları olarak postmodern müzeler 
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toplumun her kesiminin kaygı ve yabancılaşmadan uzak temsil edildiği 

kurumlardan biri olarak kabul edilmektedir. Postmodernizmin elit olana 

karşı çıkması müzenin işlevlerini yeniden gözden geçirerek kitlelerin 

eğitimine ve toplumsal işlevlerini artırmasını sağlamıştır. Postmodern 

müzeler toplumsal kabul mekânları olarak kullanılmaya başlanmış, 

dolayısıyla nesnenin değil, bireyin önem kazandığı ve öncelendiği 

alanlar haline gelmişlerdir. Müzedeki nesnel gerçekler ve içerikler artık 

mutlak doğru değildir, izleyici tarafından kesinlikle yorumlanmalıdır. 

Kültürün aynı zamanda kişisel olduğu ve müzeler aracılığıyla sadece 

müzenin tekelinde ve yorumunda sunulamayacağı düşüncesi de 

postmodernizmle birlikte kabul görmüştür. Müze ziyaretlerinde dikkat 

çeken ve hedeflenen artık “müze yaşantısının izleyicilerde bırakacağı 

izlenim” olmuştur. 

Postmodern müzenin kültürel mantığı, müzenin yaşadığı kimlik 

değişimi, ilgilendiği konulara bağlı olarak içeriğinde ve 

koleksiyonunda meydana gelen değişiklikler ve işlev yelpazesinin 

değişmesi 21. yüzyılı müzeler için yeni bir varoluş çağı haline 

getirmektedir. Dolayısıyla tüm bu özellikleriyle 21. yüzyıl toplumların 

müzeye ilgisini artıracak gelişmelerle doludur. Mega müzelerin 

açılması, müzelerle bağlantılı eğlence ve öğrenme merkezlerinin 

kurulması müzelerin önemli toplumsal işlevleri olarak kabul 

edilmektedir (Mathur, 2005:697). Mathur (2005), mega müzeyi bir 

kampüs içinde kurulan, bünyesinden çok sayıda temaya yer veren ve 

gösterişli mimarisiyle öne çıkan bir müze olarak tanımlamaktadır. 

Ancak tüm bu gelişmeler 21. yüzyılı müzeler açısından bir arayış çağı 

haline de getirmekte ve müzeleri bir kimlik kriziyle de baş başa 

bırakmaktadır. Koleksiyonlarını izleyicilerin ilgisine açmak için adeta 

pazarlamacı gibi çalışan ve kurumsal bütünlüğünü feda eden müzelerin 

sayısı artmaktadır. 

21. yüzyılın başında müzeler kapasitelerini yeniden gözden 

geçirerek; mevcut uygulamaları yeniden değerlendirilmekte ve yeni 

felsefeler hazırlamaktadır. Kültüre ve topluma ilişkin yeni politika 

girişimleri müzeleri kendi amaçlarını yeniden düşünmeye, 

performanslarını değerlendirmeye ve müze eğitimini yeniden 

tasarımlamaya zorlamaktadır (Hooper-Greenhill, 2007). Torch (2010), 

da postmodern müzenin yeni felsefesini “kültürlerarasılık” olarak 

tanımlamaktadır. O’na göre, müzeler iki yüzyıl boyunca sürekli 

gelişmekte ve değişmektedir. Bu değişim sürecinde müzeler sentez 

yaptıkça, esinlendikçe ve yeni kavramları yorumlayıp eskiye meydan 

okudukça çağdaşlaşacaktır. Bu çağdaşlaşma sürecini kültürlerarası bir 

geleceği düşleyerek ve canlandırarak gerçekleştirebilirler. Torch 

postmodern müze olarak adlandırdığı bu kurumun küreselleşmenin 
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etkisiyle daha ciddi sorumluluklar yüklendiğini hatırlatarak müzenin 

karşı karşıya kaldığı yeni eğilimleri aşağıdaki şekilde açıklamaktadır:  

 Müze bir kültürlerarası buluşma ortamıdır.  

 Müze farklı hedef gruplarını ve deneyimleri (yerel, ulusal, ulus-

üstü) yansıtmaktadır. 

 Müze katılıma odaklanmaktadır. Katılım tüm farklı 

toplulukların ve hatta marjinal grupların da ulaşabildiği birlikte 

oluşturma ve paylaşma sürecidir.  

 Müze değişen bakış açısının çağdaş yansımasıdır.  

 Müze disiplinlerarası çalışmalar yapan bir kurumdur.  

 Müze, kültürlerarası çalışma ve düşünmenin sonucu olarak, 

daha etkileşimli yöntemler kullanmakta ve sergilerin hareketlilik 

özelliğini öner çıkarmaktadır.  

 Müze sürdürülebilirliğe odaklanarak yeni stratejiler geliştirir.  

Yeni müze  

Message’a (2006:603) göre ise, postmodern müze “yeni müze” 

kavramıyla açıklanabilir. Çağımız müzesi “yeni müze”dir. “Yeni 

müze” kavramını John Cotton Dana 1917’de yayımladığı “The New 

Museum” (Yeni Müze) ve 1927’de yayımladığı “The Gloom of the 

Museum (Müzenin Kasveti) adlı kitaplarında kullanmıştır. Dana, 1909 

yılında Newark Müzesi’ni kurmuştur. Müze, çağdaş Amerikan sanatını 

folklorik malzeme temelinde yorumlayan ve Amerikan yapımı ticari 

mal vb. sergileyen ilk müzedir. Dana, Avrupa kökenli yağlı boya 

tabloların hem para hem de zaman kaybı olduğu düşüncesinden 

hareketle Newark Müzesi’nde çağdaş ve ilginç sergiler hazırlamış ve 

müzenin evrensel bir misyonla hareket etmesi gerektiğini savunmuştur. 

Müzecilikte yeni yaklaşımlar geliştirirken ve ilerlemeci sergiler 

hazırlarken Dana’nın en önemli önceliği sanat müzeleridir. Dana’ya 

(1927) göre, sanat müzeleri sanat eserlerinin korunması ve saklanması 

için kullanılan ya da özellikle bu amaçla inşa edilen yapılardır. 

Yapılması gereken müzenin kendinden bekleneni yapması, yani 

eserlerin zarar görmeden korunması, bakım ve onarımlarının yapılarak 

sergilenmesidir. Dana gelecekte sanat eserlerinin çok farklı işlevleri 

olacağını; el emeğinin, yoğun çalışmanın, duygu ve tutumların önem 

kazanacağını, yeni zevklerin gelişeceğini, hayata ilişkin yorum ve 

beklentilerin değişeceğini belirtmiştir. Dolayısıyla bu eserler insanların 

dokunabilecekleri, benzerlerini yapmayı öğrenecekleri, rahatlıkla 

ziyaret edebilecekleri, kalabalık, gürültülü, kısaca “yaşayan” yerlerde 

sergilenecektir. Dana’ya göre geleceğin müzesinin en önemli özellikleri 

bunlardır.   
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Dana’ya göre zenginlik ve güç simgesi yabancı eserlerin 

koleksiyonunu yapmak müzeyi sadece tapınaklaştırmakta ve insanların 

gözünde kutsallaştırmaktadır. Bu durum hem müzeyi hem de içindeki 

nesneyi toplumdan uzaklaştırır. Dolayısıyla böyle bir ortamda yoksul, 

zengin ve elit olanı sadece izler. Öte yandan şehirlerin giderek 

kalabalıklaşması ve büyümesi, kendi müzesini kurma istencini 

artırmakta; aynı zamanda mevcut müzeleri de daha demokratik olma 

yolunda etkilemektedir. Müzelerin kamu yararına çalışması konusunda 

yoğunlaşan müze patronları, müze uzmanları ve diğer personel de 

süreci hızlandırmaktadır. Sanat müzeleri geçmişteki -ve bugün de yer 

yer devam eden- hatalarını görüp bunları ortadan kaldırmak için 

çabalamalıdır. Bu hataları düzeltmek için de halka yakın, halk için ve 

halkla birlikte çalışmalar yapacak yönetmelikleri hazırlamalıdır. John 

Cotton Dana’nın Amerikan müzeleri için geliştirmiş olduğu bazı 

öneriler vardır. Bu öneriler öncelikle müzenin demokratikleşme 

sürecini başlatacak ve müzenin toplumsal işlevini yerine getirmesini 

sağlayacaktır.  

1. Müze binasının tasarımı, koleksiyon yönetimi ve müze 

yönetiminin yapılandırılması müzecilik alanında neredeyse her şeyin 

başlangıcıdır. Bu noktadan sonra müze yönetimi nasıl bir sergi 

tasarımıyla devam edeceğine ve halkla nasıl iletişim kuracağına karar 

vermelidir.  

2. Avrupa’daki müzelerin büyük bölümündeki eserler sanat, sanat 

tarihi ve tarih gibi bölümlerin öğrencilerinin akademik ve sosyal 

gelişimleri için oldukça önemlidir. Ayrıca keşiflerin ve icatların tarihi 

müzelerde etkili biçimde anlatılmaktadır. Dolayısıyla yeni müzelerde 

sunum, tanıtım ve eğitim dikkatli biçimde yapılandırılmalıdır.  

3. Sergilenecek nesnenin, estetik özelliklere sahip binalarda 

sergilenmesi çok önemlidir. 

4. Müzelerde ele alınan konular Avrupa’da değişiklik 

göstermekte ve ABD’deki müzeler tarafından aynen kopyalanmaktadır. 

Müzelerin kendilerine özgü özellikler ya da içerikler hazırlamaksızın 

Avrupa’dakileri taklit etmeleri yanlıştır ve her müze kendi özgün 

koleksiyonunu halkla birlikte oluşturmalıdır.  

5. Müzelerdeki nadir ve değerli eserlerin özenle korunması ve 

ziyaretçilerin onlara asla dokunamamaları ve yakından inceleme şansı 

bulamamaları müzeden uzak durma eğilimini gündeme getirir. 

Müzelerin bu konuya kopya malzemeler geliştirerek ya da belli 

önemdeki eserleri seçerek sergilemeleri bu sorunu çözebilecektir.  

6. Amerika’daki müzeler şehrin uzak bölgelerinde ya da şehir 

merkezine çok uzak olan bir parkın içinde inşa edilmiştir. Çok sayıda 

benzer nesnenin artistik ve estetik kaygılardan uzak sergilendiği bu 
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binaları idare etmek zordur; öyle ki ışıklandırma ya da ısıtma sistemleri 

yetersizdir. Ne yazık ki halka sadece belirli saatlerde açıktırlar ve bu 

nedenle ziyaretçileri azdır. Bu nedenle daha uzun saatler halka hizmet 

verecek müzeler oluşturmak ve artistik kaygılarla bu müzeleri inşa 

etmek gerekmektedir.  

7. Müzede eğitim dogmatik değildir. Müzede dogmatik bir 

süreçte öğrenme gerçekleşemez. Artık müzeler eskisinden daha az 

dogmatiklerdir. Bazı müzeler değerli tabloları almak için önemli 

miktarlarda paralar harcar, ipekli kumaşlar, mobilyalar, çanak çömlek, 

ahşap eserleri de koleksiyonlarına dâhil ederler. Daha sonra da 

izleyicilerine şöyle buyururlar: “İzle, uzmana güven, beğen- takdir et”. 

Oysa müzedeki eğitim, koleksiyondaki tabloları yorumlamak ya da 17. 

yüzyıl İtalyası’ndan ipekli kumaşları, mobilyaları, çanak çömlekleri ya 

da ahşap eserleri günümüzdeki örnekleriyle didaktizmden uzak bir 

ortamda tartışıp kıyaslatabilmektir. 

8. Müzeler hem ödünç alınan ya da ödünç verilen nesneleri hem 

de yeni müze şubeleriyle hizmetlerini geliştireceklerdir. Şehir 

merkezine uzak olan müzeler sinemalarla, mağazalarla vb. çekim 

merkezleriyle rekabet halinde olduklarını kabul etmelidir. Dolayısıyla 

şubeler açmalıdır. 

9. En gelenekselinden en genç ve çağdaşına kadar hangi içerikte 

olursa olsun bütün müzeler okullara, sanat okullarına, kütüphanelere ya 

da toplum merkezlerine sergi taşıyabilir ve nesne ödünç verebilir. Bilim 

ve sanat müzeleri bunun en önemli örneğidir (Dana, 1927; Dana, 1999; 

Ford, 2006; Hein, 2012).  

Message’a (2006:603) göre yeni müzeler, Dana’nın vurguladığı 

gibi, çağdaş fiziksel özellikleriyle, kültür nesnelerini, tarihi kalıntıları 

ve deneyimleri paylaşmaya adanmıştır. Müzeler Lord (2007)’un 

adlandırdığı gibi “kültürel hızlandırıcı” kurumlardır. Bunun anlamı 

müzelerin teknolojik ve toplumsal değişim konusundaki farkındalığı 

artırmasıdır. Lord’a göre müzeler kültürel farkındalığı hızlandırır ve 

kültürel gelişmeler konusunda güncel bilgi sunarlar. Bu süreci üç yolla 

gerçekleştirirler: 

 Değişimi gösteren nesneleri toplayarak (Örneğin, ulaşım 

taşıtlarındaki çağlar boyu yaşanan değişimleri gözler önüne sererek, 

kültürlerarası uygulamaları karşılaştırarak vb.). 

 Değişimi uzman görüşlerini kullanıp yorumlayarak.  

 Sanat eserlerini çarpıcı yorumlarla ve çeşitli etkinliklerle 

desteleyecek şekilde sergileyerek.  

Schubert’e (2004: 132-133) göre, yeni müze “açık müze” dir. 

Sürekli sorgulayan ve tartışmaya açık yaklaşımıyla ve doymak 
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bilmeyen yenilik anlayışıyla, 21. yüzyıl toplumunun küresel 

dinamiklerini ve çok kültürlülüğünü yansıtır. Hudson (2009)’a göre, iyi 

müze izleyicileri ziyaret ederken kendilerini iyi hissettikleri müzedir. 

Kötü müze ise, bunun tersi bir etki oluşturmaktadır. Hudson’a göre iyi 

müzelerin paylaşılan ortak standartları yoktur ancak Dana’nın 

vurguladığı gibi daha çok izleyiciyi güvenli ve huzurlu bir ortamda 

misafir edecek bazı kriterlere de uyması beklenir. Bir müzenin 

yukarıdaki özellikleri taşıyabilmesi için aşağıdaki öğelere dikkat etmesi 

ve çağdaş hale getirmesi faydalı olacaktır:  

 Müze mimarisi/ müze binası  

 Müze koleksiyonları. 

 Sergilenen nesnelerin sunum ve yorumu  

 Müze mağazası  

 Müze yayınlarının çeşitliliği ve ulaşılabilirliği  

 Müzenin eğitim programları 

 Eğitim dışındaki etkinlikler 

 Müzenin tanıtımı (reklam ve pazarlama) 

 Müze yönetimi 

 İzleyici geliştirme çalışmaları 

Dünyaca ünlü müzeler yukarıdaki sıralamada sınıfta 

kalabilmektedir. Bu müzelerin öncelikli görevi hala geleneksel işlevleri 

(toplamak, korumak ve araştırma yapmak ve sergilemek) yerine 

getirmek ve buna ek olarak da eğitim yapmaktır. Bir bölümü toplumsal 

işlevleri hayata geçirmiştir ancak bir kısmında müze binasının 

izleyiciye yönelik iyileştirilmesi, müze mağazasının ihtiyaçları 

karşılaması, eğitim dışı etkinliklerde çeşitlilik sıkıntısı yaşanması ya da 

çok sayıda nesne sergileme sürecinde nesnelerin sunumları konusunda 

sorunlar yaşanabilmektedir.  Dolayısıyla yukarıdaki kaygıları göz 

önünde bulundurarak kurulan ya da yeniden yapılanan müzeler daha 

şanslıdır. Oysa müzelerin çektikleri izleyici sayının öne çıktığı 

günümüzde nitelikleri yukarıdaki öğeler doğrultusunda gündeme 

taşınmalıdır.  

Hudson’ın yukarıda sıraladığı öğeler çağdaş müzeler için temel 

kriterleri oluşturmuş ve 1977’den beri verilen “Avrupa’da Yılın 

Müzesi” (European Museum of the Year Awards) ödülünde “topluma 

hizmet” uygulaması çağdaş müzeler için temel kriter olarak 

belirlenmiştir. EMYA ödülüne sahip müzelere bakıldığında toplumsal 

işlevleri öne çıkan bir açık hava müzesi olan Ironbridge Müzesi 

(İngiltere), yaşayan müze içeriğiyle Beamish Müzesi (İngiltere), zengin 

ve çarpıcı koleksiyonuyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi (ödül aldığı 

yıl 1997), yaparak – yaşayarak öğrenmeye dayanan etkinlikleriyle 

Mannheim İş ve Teknoloji Müzesi (Almanya), ilgi çekici 
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koleksiyonuyla Fransız Oyun Kartları Müzesi (Fransa), postmodern 

mimari özellikleriyle dikkat çeken Guggenheim Bilbao Müzesi 

(İspanya), tarihi ve gündelik yaşam pratiklerini izleyicilerine yaşatan 

bir bölge müzesi olan Arnhem Açık Hava Müzesi (Hollanda), yeni nesil 

ve izleyici odaklı bir bilim merkezi olan CosmoCaixa (İspanya), Alman 

Göç Merkezi (Bremerhaven), okyanus bilimine farklı açılardan 

yaklaşan Ozeaneum (Almanya), Zaha Hadid’in mimarı olduğu ve 

postmodern müze mimarisiyle dikkat çeken Glasgow’daki Riverside 

Müzesi, aynı adlı romandan hareketle oluşturulan ve koleksiyon 

içeriğiyle kendi alanında bir ilk olma özelliği gösteren Masumiyet 

Müzesi (ödül aldığı yıl 2014), öğrenciler ve müze uzmanları için 

geliştirdiği müze eğitimi programlarıyla tanınan Rijksmuseum 

(Hollanda), kültürel çeşitlilik temalı sergiler hazırlayan Polin Polonyalı 

Yahudilerin Tarihi Müzesi (Polonya) ve Londra’daki küçük 

müzelerden biri olan Tasarım Müzesi ödül alan müzeler arasındadır.  

Yukarıda söz edilen müzelerin mimari tasarım özellikleri ve genel 

atmosferleri göz önünde bulundurulduğunda “iyi müze” olarak 

tanımlanabilecek müzelerin öncelikle sergi tasarımda, sunum ve yorum 

çeşitliliğinde, konu seçmede ve müze içi atmosferinde ve izleyici 

geliştirmede çarpıcı özellikler dikkat çekmektedir. Bu müzelerin eğitim 

programlarının çerçevesi ve hedef kitlesi geniştir. Aileler (kuşaklararası 

programlar), okul grupları, özel ilgi grupları, marjinal topluluklar, 

azınlık gruplar vb. hedef kitle içindedir. Eğitim çalışmaları kapsamında 

özellikle çocuklar için hazırlanmış eğitim odaları ve hatta çocuk 

galerileri, çocuklara yönelik özel sergiler, araştırma merkezleriyle 

bağlantılar ve iş birlikleri ve öğretmenlerin kullanımına açık hazır 

eğitim materyalleri dikkat çekmektedir. Çağdaş iletişim araçlarını etkin 

biçimde kullanırlar. Sanal müze uygulamaları, etkileşimli etkinlikleri 

içeren web siteleri, farklı kapalı ortam multimedya uygulamaları ve 

sosyal medya kullanımı yaygındır. 

EMYA’nın dışında Hands-on Europe tarafından verilen Çocuk 

Müzeleri ödülü, Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen 

Avrupa’nın en iyi müzesi ödülü, Avrupa Birliği tarafından verilen 

kültürel miras ödülü, Europe Nostra tarafından verilen Müze Hareketi 

Ödülü, Müze ve Miras Mükemmellik Ödülü, Kısa Müze Ödülü ve Živa 

Ödülü (En İyi Slav Müzesi Ödülü) gibi müze temalı ödüller 

verilmektedir. Bu ödüller verilirken müzelerin çocuklar için ve 

çocuklarla birlikte çalışmak, bağlantılı sergiler hazırlamak, iletişim 

etkinlikleriyle hızla artan izleyici kitlelerine ulaşmak, anlamlı 

çalışmalarla izleyici sayısını artırmak, koleksiyonlara yeni bir anlayışla 

yaklaşan sıra dışı ve etkileyici sergiler hazırlamak, koleksiyon 

nesnesini yeni bir anlayışla yorumlamak gibi özellikleri 



 
155 

 

değerlendirilmektedir (NEMO-European Museum Awards: A guide to 

quality work in museums, 2018).  

 Schubert (2004:27), müzelerin zaman içinde 18. ve 19. yüzyıllarda 

olduğu gibi tamamıyla akademik amaçlara odaklanmak yerine, müze 

deneyiminin estetik ve eğitsel yönlerini vurgulayan kurumlara 

dönüştüklerini ifade etmektedir. Yeni müzelerde J. Cotton Dana’nın 

eleştirdiği gibi izleyiciye neye nasıl bakacağını söyleyen bir kurum 

değil; benzer diğer kültürel kurumlarının aksine, izleyiciye istediğini 

seçme, kendisini ilgilendirmeyeni atlama ve kendi kişisel tercihlerine 

odaklanma özgürlüğü sunan bir yapıya sahiptir (Schubert, 2004: 73). 

Lord (2007:14) da benzer noktaya parmak basarak günümüz 

müzelerinin izleyicilerini kendi deneyimlerini oluşturmaları için davet 

ettiklerini ifade etmektedir. Çağdaş müzecilikte en önemli eğilimlerden 

biri ziyaretçi araştırmalarıdır. Bu bağlamda Falk’a dikkat çekmek 

gerekir. Falk (2009)’a göre çağdaş müzeler izleyicileri hakkında şu 

soruları sormalıdır:  

1. Müze izleyicisi kimdir?  

2. Müze izleyicisinin müzedeki ziyaret deneyiminin kalitesi nasıl 

artırılabilir? 

Müzeler daha geniş izleyici kitlelerine sahip olmak amacıyla 

gerçekleştirdikleri izleyici araştırmalarında sadece istatiksel veriler 

derlemekle kalmamakta, izleyicilerin beklentilerini ve ziyaret 

deneyiminin niteliklerini araştırmaya yönelmektedir (Goulding, 2000). 

Çağdaş müzeler izleyici araştırmalarını toplumsal, bilişsel ve çevresel 

bakış açılarıyla gerçekleştirirler. Toplumsal ve bireysel müze ziyaret 

süreçleri arasında bir etkileşim söz konusudur. Bilişsel yaklaşım müze 

izleyicisinin müzeye yönelik içsel ve dışsal güdülerini anlamaya 

yöneliktir. İçsel güdüler ziyaretin yararı, kişisel anlamı, etkileşim 

olanağı gibi etkenleri; dışsal güdüler ise geribildirimi, ödülleri ve 

benzeri ayrıcalıkları içermektedir. Goulding (2000:265)’e göre, müzede 

eğlenme ya da haz alma ziyaret deneyiminin bir parçası olmalı, müze 

bir edutaintment (eğit-eğlen) merkezi haline gelmelidir.  

İzleyici ile sergi/sergiler arasındaki ilgi ve katılım düzeyi önemli bir 

araştırma konusudur. Çağdaş müzelerde sergi içeriklerini belirlemek, 

sergilere ilişkin geri bildirim almak, geleceğin sergilerinin takvimini 

saptamak ve sergilerin etkililiğini belirlemek için izleyici araştırmaları 

yapılmaktadır. Müzede izleyici katılımı yapılan izleyici 

araştırmalarının niteliğini ve sonucu belirlemektedir. Falk ve Dierking 

(1997:12) güncel müze ziyareti deneyimi büyük ölçüde ziyaretçinin 

kimlik-bağlantılı ziyaret güdüleriyle biçimlenir. Ziyaretçinin güdüleri 

ziyaret için temel bir yörünge yaratır. Bağlamsal Öğrenme Modeli’nin 

belirlediği etkenler ziyaret güdülerini de etkilemektedir. Ziyaret 

güdüleri üç bağlamda değerlendirilmektedir.  
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- Kişisel bağlam: Ziyaretçinin daha önce edindikleri bilgiler, 

deneyimleri ve ilgileri. 

- Fiziksel bağlam: Müze sergilerinin, nesnelerin, etiketlerin ve 

müze programlarının özellikleri. 

- Sosyokültürel bağlam: Müzede ortaya çıkan grup içi ve 

gruplararası etkileşimler ve ziyaretçinin kültürel deneyimleri. 

Gadsby (2011)’e göre, izleyiciler zaman, para ve çaba harcayarak 

müze ziyareti gerçekleştirirler. Dolayısıyla müze ziyaretine ilişkin 

(fiziksel, zihinsel, kişilerarası, toplumsal, koleksiyon ve duygusal) 

beklentiler içerisindedir. Perry (1993:43-47) de, “Müze Ziyaretinin 

Anatomisi” yaklaşımında zihinsel, bireysel, kişilerarası ve toplumsal 

beklentilerin izleyici deneyimini etkilediğini vurgular. Onur (2012:29), 

Gadsby’nin müzelerden beklentilerin birincil çıktılarına ilişkin 

saptamalarını aşağıdaki tabloda aktarmıştır:  

Tablo 1. İzleyicilerin müzelerden beklentilerinin birincil çıktıları 

Zihinsel İzleyiciler öğrenmek, zihinsel olarak uyarılmak, daha 

önce ne bildikleri hakkında düşünmek ya da soru sormak, olguları 

bulmak ve var olan bilgiyi genişletmek isterler. 

Kişilerarası  İzleyiciler arkadaşlarıyla ve aileleriyle zaman 

geçirme, yeni insanlarla tanışma, etkinlik gruplarına katılma ve 

personelle konuşma yeteneğini değerlendirirler. 

Toplumsal İnsanlar müzeleri yerel miraslarıyla ilişki kurmak için 

ziyaret ederler. Yurttaşlık gururu duyarlar ve müzenin nasıl 

betimlediğini ve yerel toplulukla nasıl bağ kurduğunu görerek haz 

duyarlar. 

Fiziksel İnsanlar müzelerde dokunma, katılma ve içine dalma 

yeteneklerini değerlendirirler. Aynı zamanda atmosferden, mekânın 

ve sergilerin planından ve akışından etkilenirler. 

Koleksiyonlar İzleyiciler “gerçek şeyler” görmek isterler. Değerli, 

ender, garip nesnelerden ve eserlerden birine tanık olma yeteneklerini 

değerlendirirler. 

Duygusal İzleyiciler heyecansal olarak uyarılmak, ruh 

durumuna, tutuma ya da duyuşa bağlı duygusal deneyimler yaşamak 

isterler. 

Kaynak: Gadsby, J. (2011). The effect of encouraging emotional 

value in museum experiences. Museological Review, sayı 15, 1-13. 

(Bkz. Onur, B. (2012). Çağdaş Müze, Eğitim ve Gelişim. Ankara: İmge 

Kitabevi Yayınları.) 
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Silverman (2002:77), yeni müzelerin izleyici araştırmalarını 

gerçekleştirirken izleyicinin müze uzmanlarıyla doğrudan etkileşime 

geçebildiği galeri programları ve eğitimler hazırladığını; izleyicinin 

kendi kendine öğrenmesini sağlayan görsel, yazılı ve işitsel hizmetler 

sunduklarını ifade etmektedir. Müze sergilerinin yanı sıra müze 

yayınları da ziyaretçi çeşitliliğini sağlamak amacıyla özel izleyici 

grupları hedeflenerek hazırlanmaktadır. Çağdaş müzenin özel izleyici 

grupları arasında ailelerin önemli bir yeri vardır. Öğrenme deneyimine 

odaklanan çağdaş müzecilik yaklaşımları serbest seçimli bir öğrenme 

ortamı olan müzenin genel olarak ana babaların çocuklarına yapmış 

oldukları öğrenme desteklerindeki yeri üzerinde durmaktadır. Çağdaş 

müzelerde aile deneyimini ve birlikte öğrenme gündemdedir ve hem 

sergiler hem de eğitim programları bu doğrultuda hazırlanmalıdır. 

Örneğin, British Müzesi ailelerle çocukların birlikte 

gerçekleştirebileceği müze turlarını içeren bir aile rehberi hazırlamıştır. 

Bu rehber müzeyi iki saat, bir saat ve yarım saatlik aralıklarla ailecek 

gezilebilecek rotalarla tanıtmaktadır. Bu rotalar boyunca müzenin en 

önemli 50 nesnesi hakkında ayrıntılı bilgi alınabilir, bu nesnelerin 

müzede bulundukları bölümler keşfedilir ve bazı nesneler arasındaki 

benzerlikler ve farklılıklar üzerine çalışılabilir. Müze rehberli aynı 

zamanda renkli karton kâğıda basılmıştır ve dış yapı unsurları 

bakımından çocuklar açısından saklamayı isteyecekleri, kolay taşınır ve 

çizimler içeren bir materyal özelliğine sahiptir.  

Müzecilikte yaklaşım değişimiyle birlikte yeni eğilimler 

ICOM tarafından yapılan müze tanımı, dünya çapındaki bütün 

müzeler için paylaşılan bir çerçeve işlevi görmüştür; çok sayıda 

müzenin kendi çalışmalarının ve faaliyetlerinin temeli olacak bir 

çerçeveye sahip olmaları önemlidir. Bu bağlamda değişen müze 

tanımının yanı sıra tanımla birlikte yenilenen müzecilik felsefesi 

öncelikle ICOM tarafından farklı platformlarda ele alınmış; alandaki 

yeni yaklaşımlar ve iyi örnekler uluslararası müze toplumuna 18 Mayıs 

olarak ilan edilen Uluslararası Müzeler Günü (International Museum 

Day) kapsamında duyurulmuştur. Müzeler Günü temaları ve 

etkinlikleri dünya çapındaki bütün müzeler için paylaşılan 

çerçevelerden biri olmuştur. 1977’den beri ICOM önderliğinde 

kutlanan Uluslararası Müzeler Günü, müzelerin toplumların 

gelişiminde kilit rol alan kurumlar olduğunu vurgulamak ve bu 

kurumlara ortak hareket platformu sağlamak amacında ve çağdaş 

müzelerin yol haritalarını belirlemektedir. 1992’den 2018’e kadar 

ICOM tarafından belirlenen Uluslararası Müzeler Günü temaları 

müzecilikte yaşanan yaklaşım değişiminin uluslararası müze 

toplumunda nasıl karşılık bulduğuna da işaret etmektedir.  
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Uluslararası Müzeler Gününde 2000 yılına kadar öncelikli olarak 

müzelerin temel işlevleriyle ilişkili temalar gündeme gelmiştir. Müzeler 

ve çevre (1992) ele alınan ilk konudur. Müzeler ve yerel halklar (1993), 

müzelerde sahne arkası (1993), yanıt ve sorumluluk (1995), yarın için 

bugünden toplamak (1996), kültür varlıkları kaçakçılığıyla mücadele 

(1997-1998), keşif memnuniyeti (1999) ve toplumda barış ve uyum için 

müzeler (2000) temaları geleneksel müzecilik yaklaşımının yeni 

kavramlarla birlikte çağdaş müzenin kapsam ve işlevlerini belirlemek 

amacıyla nasıl değiştiğinin göstergesidir. Özellikle 1999 yılının teması 

“keşif memnuniyeti” müzelerin “eğitim” işlevine odaklanmış, oyun 

kavramını müze ziyaretiyle bütünleştirmiştir (Hein, 1999).  

2000-2018 yılları arasında Uluslararası Müzeler gününde seçilen 

temalarla birlikte uyum, barış, toplum inşası, kültürlerarası etkileşim, 

sürdürülebilirlik ve tartışılamayanın tartışılması ve katılım konuları 

gündeme gelmiştir. Toplum inşası (2001), müzeler ve küreselleşme 

(2002), müzenin dostları ve gönüllüler (2003), somut olmayan kültürel 

miras ve müzeler (2004), kültür köprüsü kuran müzeler (2005), müzeler 

ve gençler (2006), müzeler ve uluslararası miras (2007), gelişim ve 

sosyal değişim ajanı olarak müzeler (2008), müzeler ve turizm (2009), 

sosyal uyum için müzeler (2010), müze ve anı (2011), değişen dünyada 

müzeler: yeni tartışmalar ve yeni ilhamlar (2012), müzeler, anı ve 

yaratıcılık: sosyal değişim (2013), müze koleksiyonları bağlantı 

kuruyor (2014), sürdürülebilir toplum için müzeler (2015), müzeler ve 

kültürel peyzajlar (2016), müzeler ve tartışılabilir tarih (2017) ve 

hiperbağlantılı müzeler (2018) çağdaş müzenin çalışma konularını da 

belirleyen temalardır.  

ICOM’a göre 2018 yılının çağdaş müzeleri hiper-bağlantılı 

müzelerdir.  Bu müzelerin toplumla, paydaşlarıyla, ortaklarıyla vb. 

kurdukları tüm bağlantıları (ilişkileri, etkileşimleri vb.) dikkate 

almadan müzelerin rolünü anlamak olanaksızdır. Müzeler kendi yerel 

topluluklarının, kültürel arka planlarının, altyapılarının ve doğal 

ortamlarının ayrılmaz bir parçasıdır ve artık çekirdek ziyaretçinin 

ötesine geçerek yeni topluluklara ulaşmaktadır. Teknolojiyi kullanmak, 

sanal ortamları aktif hale getirmek, koleksiyonu dijitalleştirmek, 

sergilere multimedya öğeleri eklemek ya da ziyaretçilerin sosyal 

medyada deneyimlerini paylaşabildikleri bir katılım ortamı oluşturmak 

(#hashtag) müzelerin yeni stratejileri arasındadır. 2018 yılının Müzeler 

Günü teması “hiper-bağlantılı müzeler” yeni toplulukların 

dikkatini çekmek ve onlarla olan bağlarını güçlendirmek için 

koleksiyonlarını yorumlamanın ve sunmanın yeni yollarını 

aramaktadır. Bu süreçte sergi tasarımını yeniden ele alarak izleyiciye 

ulaşmak sıkça başvurulan yöntemlerden biridir. 2019 yılında ICOM, 
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Müzeler Günü temasını “Geleneğin Geleceği” olarak belirlemiş; 

gelenek kavramının çağdaş müzenin en önemli sorunsallarından biri 

olduğunu kabul etmiştir. 2020 yılında çağdaş müzenin “kültürel 

çeşitlilik ve eşitlik” konularına yeniden vurgu yaptığı görülmektedir. 

“Eşitlik için Müzeler: Çeşitlilik ve İçerme” teması 2020 yılının 

Uluslararası Müzeler Günü teması olarak izleyici politikasında, 

ekonomik yapıda, işletme politikasında, personel seçiminde ve 

istihdamında çeşitliliği yakalamak ve tartışılmayanı tartışma cesareti 

göstermek için müzeleri motive etmeyi amaçlamıştır.  

 Müzenin dikkate alacağı ve gündeme getireceği çeşitlilik; 

etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim ve kimlik, sosyoekonomik arka 

plan, eğitim düzeyi, fiziksel yetenek, siyasi bağlantı ve dini inançlar 

gibi birçok konuyla ilgili olabilir. Dolayısıyla bu yaklaşımla mevcut 

koleksiyonları yeniden değerlendirmek, sürdürülebilirliği sağlamak 

için bu koleksiyonları analiz edip bağlantılı etkinlikler kurgulamak, 

izleyiciyle arasındaki sınırları ve bariyerleri kaldıracak girişimlerde 

bulunmak ve erişilebilirliği sağlamak hedeflenmelidir.  

2020 ile birlikte özellikle pandemi sonrasında dünya genelinde 

yaşanan finansal kriz ve sanat-kültür piyasasının durumu çeşitlilik 

temelli çalışmaları gündeme getirmemiş gibi görünse de; dijital 

platformlarda müzeye erişilebilirlik süreçlerinde “eşitlik” sağlanmış 

görünmektedir. Dijital platformlar pandemide eşitliği ciddi boyutlarda 

gündeme taşımış, müzeye erişim kolaylaşmış, bu durum da eşit erişimi 

gündeme getirmiştir. Ancak madalyonun öteki yüzünde tek merkezden 

ve merkezi ideolojik algıyla ve sunumla yönetilen müzelerde bu 

çeşitlilik politikalarının hayata geçirilmesi zor da olabilmektedir. Batı 

müzelerinde bu kavram, en azından uygulamalara bakıldığında mevcut 

koleksiyonları yeniden değerlendirmeleri için 90’larda gündeme 

gelmeye başlamıştır. 2020 Uluslararası Müzeler Günü vesilesiyle de şu 

sorular bu dönemde akıl kurcalamaya başlamıştır:  

 Müze koleksiyonlarında ne var?  

 Bu koleksiyonları yeni bakış açılarıyla yeniden değerlendirmek 

ve yönetmek nasıl olanaklı olabilir?  

 Koleksiyonlar müze uzmanları tarafından yeni bir bakış 

açısıyla tekrar nasıl sunulabilir?  

 Pazarlama ve tanıtım stratejilerini en etkin şekilde kullanarak 

koleksiyonları izleyici için tekrar nasıl gündeme getirebiliriz?  

 Uluslararası yeni bir müzecilik politikası nasıl oluşturabiliriz?  

Bu yenilikçi müze temalarına odaklanan müzeler için toplumun 

müzeden beklentisi önemlidir. Toplumun müzeden beklentisi, müzenin 

kapsayıcı ve kaynaştırıcı bir kurum, bir danışma merkezi gibi 



 
160 

 

çalışmasıdır. Müze etik kodları, müzeler ve hizmet ettikleri toplumlar 

arasındaki güven ilişkisini tanımlayan belirli bir zamanda kabul edilmiş 

birtakım ortak değerler ve davranış standartlarını temsil etmektedir. 

ICOM Etik Kodlar Raporuna göre (2017), toplum müzeden şunları 

gerçekleştirmesini beklemektedir: 

1. Toplum adına koleksiyonları güvende tutarlar.  

2. Kamu hizmetine odaklanırlar.  

3.İnsanları müze koleksiyonlarını keşfetmeleri için 

cesaretlendirirler.  

4.Toplumları, kullanıcıları ve destekçileri dâhil eder ve onlara 

danışırlar.  

5. Nesneleri dürüstçe ve sorumlu biçimde elde ederler.  

6. Koleksiyonlara uzun süreli kamu ilgisini sağlarlar.  

7. Koleksiyonlardaki nesneleri yapmış, kullanmış, biriktirmiş, 

vermiş ya da onlara sahip olmuş insanların haklarının farkındadırlar.  

8. Doğal ve insani çevrelerin korunmasını desteklerler.  

9.Çeşitli görüşleri yansıtarak, koleksiyonlarla ilgili bilgiyi araştırır, 

paylaşır ve yorumlarlar.  

10. Yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip ederler 

Çağdaş müzecilikte serginin dönüşümü 

Madran (2012:3)’a göre müze açısından sergi, nesnelerin belirli bir 

düzen içinde ve belirli bir yöntem dahilinde, toplum tarafından 

ulaşılabilir kılınmak üzere oluşturulan bir araçtır ve aslında görsel bir 

işleyiş dili tanımlayan sosyal bir pratiktir. Müzelerden bağımsız sergiler 

de var olmakla birlikte sergi genellikle müzeyle birlikte anılmaktadır. 

Sergi müze için müzeyi geniş kitlelere gösterme ve tanıtma biçimidir, 

toplumla doğrudan iletişim kurma aracıdır. Madran (2012:2) müze için 

sergi hazırlama sürecinin koleksiyon politikası yazmaktan ve 

koleksiyonu toplamaktan başladığını belirtmekte ve personel, iletişim, 

etkinlikler gibi geniş yelpazede değerlendirilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. Avcı (2017:100)’ya göre, sergi tasarımı sergi 

nesnelerinin altında yatan hikâyeleri mekânsal bir kurguya çevirir. Bu 

hikâye anlatımı bilinç altı seviyede küratörün anlatmak istediği mesajı 

aktarmayı hedefler. Her serginin bir mesajı olmalı ve bu mesaj bir 

cümlede ifade edilebilecek kadar açık olmalıdır. Bu mesaj serginin ana 

konusunu ve sergilemenin sebebini içermelidir. Sergi tasarımcıları, 

görsel iletişimi ve mesajı bütünleşik bir biçimde kullanıp içeriği mekân 
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yoluyla iletirler. Sergileme tasarımı, iletişim tasarımıyla yerleşik 

çevreyi birleştirerek iletişim kuran çevreler yaratmaktadır (Lorenc vd. 

2010:8).  

Çağdaş müzelerde müze eğitimi temelinde hazırlanan sergiler 

geleneksel müzelerde izlenebilen ve sadece izlenebilen (eyes-on) 

sergilerden farklı olarak nesnelere dokunulabilen (hands-on) ve 

nesneler üzerinde düşünülebilen (minds-on) etkileşimli süreçler haline 

gelmiştir (Wang ve Lei, 2016:335). Çağdaş müzelerde genellikle 

“hands-on (lütfen dokunun)” sergileme tercih edilmektedir. Bu 

müzeler, çocuklar ve gençlere yönelik ayrı sergiler hazırlamakta; bu 

sergilerde sosyo-ekonomik hayatın değişimini ve bu değişimin eserler 

üzerindeki etkilerini dokunarak ve hissederek yorumlamayı sağlayan 

sunumlara yer verilmektedir. 

Lohrey (2010), sergi tasarımının bir parçası olarak müzede 

öykülemenin, diğer bir ifadeyle anlatı ve öykü oluşturmanın çağdaş 

müzecilik yaklaşımlarından biri olduğunu belirtmekte ve bu yaklaşımla 

uluslararası üne sahip ancak öykü anlatamayan pek çok müzenin müze 

nesnesini öyküsü ve temsili olmayan herhangi bir müze nesnesi 

olmaktan kurtaracağını, müze kullanıcısında merak uyandıracağını 

ifade etmektedir. Müzeler öykü anlatarak müze kullanıcılarının kendi 

öykülerini anlatma cesareti gösterebilecekleri, böylece geniş katılım 

sağlayabilecekleri ortamlar haline gelebilirler. Bedford (2001:39)’a 

göre hikayeler en temel öğrenme araçları arasındadır. Hikâyelerin 

başlangıçları, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Merak uyandırır ve 

dinleyicinin başka bir zaman ve mekânı hayal etmesine, evrenselliği 

anlamasına ve empati kurma becerisi kazanmasına izin verirler. 

Bireysel ve ortak hafızayı korudukları ve kuşaklararası bağlantıyı 

kurmada etkili oldukları için müze sergilerinde sıkça kullanılırlar. 

Çağdaş müzeler nesnenin ve bilginin korunduğu ortamlar olmaktan 

ziyade, bilginin çoklu kaynaklarla çoklu ortamlarda paylaşıldığı 

forumlar haline gelmiştir. Dijital devrim yeni müzecilik anlayışı için 

teknolojik alt yapıyı sağlayan uygulamaları farklı biçimlerde izleyiciyle 

buluşturmaktadır. Dolayısıyla sergilemede konuyu ayrıntılarıyla ele 

almak, farklı ilgi gruplarına ulaşabilmek ve sergiyi müze sınırlarını 

dışına çıkarabilmek amacıyla dijital teknolojilerden sergi tasarımında 

sıkça yararlanılmaya başlanmıştır. Micka (2017:137) çoklu ortam 

bileşenini çoğu sergi tasarımının kilit öğelerinden biri olarak kabul 

etmektedir. Son on yılda müze yorumunda yaşanan gelişmeler, 

özellikle çoklu ortam cihazları, etkileşimli üniteler, sergiye ait 

hikâyenin felsefesinde bütünüyle yaşanan değişiklikler müzelerin 
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teknoloji kullanımını ve dolayısıyla müze kullanıcılarının sayısını da 

artırmıştır.  

Türkiye’de 2000 yılından itibaren Kültür Bakanlığı’na bağlı müze 

ve ören yerlerinin teknolojik altyapısının oluşturulması için çeşitli 

projeler hazırlanmaktadır. Bu projeler kapsamında ören yerlerinin ve 

müzede yeni nesil gişe satış altyapılarının, IP kameraların ve reklam 

gösterim ağlarının kurulması ve modern biletleme uygulamalarının 

kullanılması gündeme gelmiştir. Müzelerde Türkiye'nin altyapı 

koşullarına göre ADSL ya da 3G teknolojileriyle internet erişimi 

sağlanmıştır. Bu projeler, öncelikle müzecilikte çağı yakalamak ve 

müze ziyaretçilerine daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla hayata 

geçirilmiştir. Türkiye'de en yaygın müze teknolojisi dijital bilgi 

rehberleri ve audio kulaklık sistemleridir. Pek çok devlet müzesi ve özel 

müzede bu dijital bilgi rehberleri sergiyi destekleyecek biçimde 

izleyicilere hizmet vermektedir. Dijital ses ve görüntülü rehber 

sistemleri Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde ve istenen 

diğer dillerde müze koleksiyonları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. 

Bilgilerin sayısal veri haline dönüştürülmesi ile gerçekleşen 

dijitalleştirme, çeşitli elektronik araçlarla sağlanmaktadır. Bu çerçevede 

Türkiye müzelerinde de etkileşimli teknolojiler; simülasyon, interaktif 

sunum ve sergi tasarımları kullanan ulusal işletme sayısı artmaktadır. 

Türkiye’de hatırı sayılır sayıda müzeler bu uygulamaları (özellikle web 

sitesi ve sanal (görsel) müze uygulamaları) kullanmaktadır. 

Sergi tasarımı, izleyici ilişkileri, eğitim ve toplumsal etkinlikler, 

teknoloji kullanımı, müze pazarlaması vb. alanlarda yeni yaklaşımlar 

geliştiren ve müzecilikteki paradigma değişimlerini bu bağlamlarda ele 

alarak hayata geçiren müzeler aynı zamanda çarpıcı mimari 

tasarımlarıyla da “çağdaş” sözcüğünü karşılamaya çalışmaktadır. Müze 

turizmini öne çıkarmaya çalışan ülkeler bu amaçla Tadao Ando, 

Norman Foster, Frank Gehry, Zaha Hadid, Jean Nouvel, Icoh Ming Pei 

ve Jean Michel Willmotte gibi dünyaca ünlü mimarların önemli büyük 

bütçeli müze projelerini gündeme getirmektedir. Bu müzeler 

bulundukları ülkelerin mimari harikaları olarak adlandırılmakta ve 

çağdaş müzecilikte son nokta olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, 

Sylvester (2009:2), Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu 

Dhabi’de açılan Louvre Abu Dhabi’nin uluslararası ilişkilerin çağdaş 

bir vitrini ve sanat – müze birlikteliğinin önemli bir örneği olduğunu 

ifade etmektedir. Bu bağlamda, Pekin’de inşaatı devam eden Guardian 

Sanat Merkezi, Hong Kong’daki Tai Kwun Miras ve Sanat Merkezi, 

İskoçya Dundee’de açılması beklenen Victoria & Albert Müzesi, Mısır 

– Giza’da yapılacak olan Büyük Mısır Müzesi ve Brezilya Rio de 

Janeiro’da açılması beklenen İmaj ve Ses Müzesi çağdaş müze 
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mimarisinin önemli örnekleri olarak merakla beklenmektedir. Birleşik 

Arap Emirlikleri (BAE)’nin en pahalı kültür yatırımı olarak BAE ve 

Fransa hükümetleri arasında imzalanan bir anlaşmayla 2007’de 

temelleri atılan Louvre Abu Dhabi (Fotoğraf 1), “dünyaya açık bir ruha 

sahip”, hem temsil ettiği kültürler hem de ziyaretçi çeşitliliği 

bağlamında misafirperver bir yaklaşımla kültürlerarası diyaloğu 

geliştirmeyi hedefleyen bir müze olarak tanıtılmıştır (Mubarak ve 

Martinez, 2017:4). Uygarlıkların kesişme noktasında çağdaş müzecilik 

yaklaşımlarını hayata geçirme vizyonuyla açılan müze başta mimari ve 

sergi tasarımı olmak üzere eğitim ve tanıtım etkinliklerinde de birçok 

yeniliği ve çelişkiyi de gündeme getirmiştir. Örneğin, Cotter’e (2017) 

göre, Louvre Abu Dhabi’deki Batı uygarlıklarına ilişkin nesnelerle 

diğer uygarlıkların örneklerinin yan yana sergilenmesini sergi tasarımı 

bağlamında yenilikçi ve cesur bir girişimdir. Müze 2017’de açıldığında 

müzenin Paris’teki Louvre Müzesi’nin Arap Körfezi’ndeki bir şubesi 

olmanın ötesinde bölgede kendi kimliğini ve dinamiğini oluşturarak ve 

uluslararası bir müze olarak zaman ve mekân ile sınırlandırılamayacak 

evrensel bir misyonu temsil etmek amacında olacağı vurgulanmıştır.  

Fransız Müzeler Ajansı’nın danışmanlığında oluşturulan müzenin 

kuruluşu sırasında Müze d’Orsay, Pampidou Sanat Merkezi, Fransa 

Ulusal Kütüphanesi, Ulusal Asya Sanatları Müzesi, Versaille Müzesi 

ve Rodin Müzesi gibi kültür merkezlerinden nesneler ödünç alınmıştır.  

Müze Fransa’daki farklı kültür kurumlarının ortak çalışması olmakla 

birlikte çağdaş müzeciliğin ötesinde uygulamalarla da gündeme 

gelmektedir. Müze, inşaatına başlanan 2007’den beri göçmen işçilerin 

olumsuz çalışma koşulları nedeniyle insan hakları örgütleri, sanatçılar 

ve aktivistler tarafından protesto edilmektedir. Protestolar Louvre Abu 

Dhabi gibi müzelerin bulundukları ülkelerin kültürel yapılarına 

uygunluğu tartışma konusu olmakta, bu müzelerin bölgelerinde yerel 

kimliklerin inşa edilmesine ön ayak oldukları, ulusal ve uluslararası 

müze izleyicilerinin kültürel ihtiyaçlarını giderdikleri, bölgenin 

modernizmi anlamasına ve kabul etmesine yardımcı oldukları ve 

küresel kültür dünyasına katkı sağladıkları da öne sürülmektedir (Exell 

ve Rico, 2014:8, Karadeniz, 2018).  
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Resim 1: Louvre Müzesi Abudhabi, Birleşik Arap Emirlikleri 

(Mimar: Jean Nouvel, foto: Ceren Karadeniz kişisel arşivi, 2018) 

 

Resim 2: Hayder Aliyev Kültür Merkezi, Bakü, Azerbaycan 

(Mimar: Zaha Hadid, foto: Ceren Karadeniz kişisel arşivi, 2018) 

 

Resim 3: Valencia Bilim Merkezi, Valencia, İspanya (Mimar: 

Santiago Calatrava, foto: Ceren Karadeniz kişisel arşivi, 2014) 
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Sonuç 

Müzelerin kadına, azınlıklara, göç olgusuna, çocuğa, kent olgusuna, 

somut olmayan kültürel mirasa vb. yer veriş biçimleri, müzelerin 

demokrasiyi inşa etmek, katılımı sağlamak ve eleştirel okuryazarlık 

çalışmalarını izlemek için uygun halka açık kamusal alanlar ve kültürel 

hızlandırıcılar olma potansiyeli taşıdıklarını göstermektedir. 

Dolayısıyla çağdaş müzecilik kültür politikaları kapsamında 

değerlendirilmelidir. Günümüz müzeleri çağdaş işlevleriyle sadece 

kültür politikalarını yansıtmaz, aynı zamanda mevcut politikaları analiz 

etme olanağı da sağlar. Müzelerin halka açık kamusal alanlar olarak 

etkin biçimde kullanılması yaygınlaşmaktadır ancak hala egemen 

kültürün depoları olarak algılanan müzelerin tam anlamıyla demokratik 

ve kolay erişilebilir kamusal alanlar olduğunu iddia etmek zordur.  

Çağdaş müzecilik yaklaşımları uluslararası bağlamda müzecilik 

uygulamalarını izlemeyi gerektirmektedir. Kısa ve uzun vadeli 

kurumsal planları ve müze politikaları hazırlamak; bu planlarda, 

müzenin amaçlarını, işlevlerini, yönetim biçimini, izleyici ilişkileri 

politikasını ve diğer kurumlarla ilişkilerini belirtmek önemlidir.  

Çağdaş müzecilikte popüler kültürün moda kavramlarından çok, hayata 

ilişkin sosyal sorunları öncelemek; müzeciliğin uzmanlık ve 

disiplinlerarası çalışma gerektiren bir alan olduğunun bilincinde olmak 

gerekmektedir.  

Müze sergilerini ve etkinliklerini hazırlarken farklı alanlardan 

uzmanların deneyimlerinden ve yorumlarından yararlanmak; müze 

koleksiyonlarını farklı alan uzmanlarından oluşan ekiplerle birlikte 

analiz ederek sürekli ve geçici sergiler hazırlamak; sergilerinde 

yalnızca nesne ile izleyici arasında değil, aynı zamanda izleyici ile 

izleyici, izleyiciyle topluluklar, topluluklarla toplum ve toplumlarla 

diğer toplumlar arasında bağlantı kurmaya özen göstermek 

gerekmektedir. Sergi ve etkinliklerin hazırlanması sürecinde müzelerin 

bulundukları şehrin insanlarına, sivil toplum örgütlerine, kentin ileri 

gelenlerine, kentteki üniversite ve diğer öğretim kurumlarına, müze vb. 

kültür ve sanat kurumlarına danışır ve iş birliği olanakları sunarlar. 

Çağdaş müzeler sergi ve etkinliklerini hazırlarken gerçek deneyimlere 

(sözlü tarih çalışmaları, ses ve kamera kayıtları, yazılı ve sözlü anılar, 

gerçek nesneler vb.) yer vermeli; müze uzmanlarıyla izleyici arasında 

diyalog kurulmasını sağlamalıdır.  Sergi hazırlama, sunum ve yorum 

süreçlerine halkın katılımı önemlidir. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri 

yakından izlemek, teknolojiyi ve iletişim ağlarını etkili biçimde 

kullanmak, sosyal medyada aktif olmak, gündem belirleme ve 

yorumlama süreçlerinde aktif olmak ve ulaşılabilirlik standartlarını 
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dikkate alarak çalışmak müzeler tarafından göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Çağdaş müzeciliğin dikkat çeken gelişmelerinden biri de mikro 

müzelerdir. Son yıllarda metrekare bağlamında küçük ölçekli, 

koleksiyon nesnelerinin sayısı bağlamında dar kapsamlı, çalışan 

sayıları göz önünde bulundurulduğunda küçük ölçekli olarak kabul 

edilen ve tematik olarak yapılanan farklı türde müzelerin sayısı 

artmaktadır Candlin (2016). Bilim müzeciliğinde kolay taşınabilir, 

gezici müze ya da müze kutuları (bavul müze) yaklaşımlarına benzerlik 

gösteren mikro müzeler dikkat çekmektedir. Çağdaş müzeciliğin dikkat 

çeken ulaşılabilirlik, katılım ve izleyici merkezlilik gibi özelliklerini 

temsil eden mikro müzeler; müze kavramını yeniden ele almanın en 

uygun örnekleridir. Yeni müzecilik anlayışını hayata geçirmek için 

mühendis, hikâye anlatıcısı ve tasarımcılardan oluşan bir ekip 

tarafından kurulan Mollusk Müzesi gibi taşınabilir bilim müzesi 

örnekleri (biyoloji, tıp, coğrafya gibi alanlarda mini sergiler oluşturan 

müzeler) Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük ilgi görmekte ve 

yaygın eğitimi gerçekleştirmek için de kullanılmaktadır. 

Mikromüzecilik, müzebilimde devrimsel bir gelişme olarak kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla çağdaş müzeciliğin postmodernizmle birlikte 

ortaya çıkardığı her konuya vurgu yapan ya da temalara odaklanan 

müzecilik yaklaşımının da önemli bir örneğidir.  

Müzecilik COVID-19 salgınından en çok etkilenen alanlardan biri 

olmuştur. Devletler tarafından fonlanan ulusal müzeler ayakta 

kalabilirken, özel sektör, vakıf ya da derneklerin fon sağladığı müzeler 

küçülmek zorunda kalmış, şahıs müzeleri ise geçici sürelerle 

kapandıklarını açıklamışlardır. Aralık 2019’dan itibaren dünyanın 

gündemine oturan salgın sürecinde müzelerin dijital platformları hızla 

kullanmaya başladıkları izlenmektedir. Bu süreçte dünyada ve 

Türkiye’de sanal müzelerin izleyici sayılarında ciddi bir artış 

yaşanmıştır. British Müzesi, Metropolitan Sanat Müzesi, Louvre 

Müzesi, Hermitage Müzesi gibi dünyaca ünlü müzeler dijital 

platformlarda koleksiyonlarını izleyiciyle buluşturmak için büyük bir 

rekabete girmiş; sanal müzelerini ziyarete açmışlardır. Müzelerin sanal 

sergiler ve turlar dışında salgın sürecinde salgının arkeolojisini yapmak 

üzerine farklı çalışmaları da dikkat çekmiştir. Almanya’daki müzeler 

salgına ilişkin fotoğraf ve afiş, pankart, duyuru, atık malzeme vb. somut 

materyali derleyerek arşiv oluşturmaktadır. Avusturya Müzeleri 

Korona Koleksiyon Projesi isimli bir dijital arşiv oluşturarak müze 

izleyicisinin karantina günlerinde ev hayatının belgelemesini 

sağlayacak projeyi başlatmıştır. İngiltere’deki mikro müzeler 

“Müzeleri Haritalandırma Projesi” kapsamında COVID-19 sürecinde 
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yaşadıklarını arşiv haline getirmektedir. Avrupa’daki birçok müze 

(Berlin Alman Tarih Müzesi, Cologne Kent Müzesi gibi) 

koleksiyonlarında çağlar boyu yaşanan salgınlarla ilgili görsel ve yazılı 

malzemeleri dijital platformlarda izleyiciyle buluşturmuştur. 

Smithsonian Doğa Tarihi Müzesi çağlar boyu Pandemi konusunu ele 

aldığı “Birleşik Dünyada Pandemiler” konulu süreli bir sergi içeriğini 

dijital platformda izleyicilerle buluşturmuştur. Google Arts & Culture 

platformuna üyeliği olmayan müzeler platforma katılarak Google 

üzerinden dünya genelinde izleyici kazanmış ve çevrim içi sergilerini 

paylaşma şansı bulmuşlardır (Network of European Museum 

Organizations Report, 2020). Dolayısıyla Pandemi dahi müzelerin 

ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izlemek, teknolojiyi ve 

iletişim ağlarını etkili biçimde kullanmak, sosyal medyada aktif olmak, 

gündem belirleme ve yorumlama süreçlerinde aktif olmak ve 

ulaşılabilirlik standartlarını dikkate alarak çalışmaları için önemli bir 

deneme dönemi haline gelmiştir. Çağdaş müzecilik uygulamaları 

rehberliğinde müzelerin bu süreçten nasıl çıkacaklarını ise zaman 

gösterecektir.  

Tablo 2. Müze Tanımları ve Tanımlarda Vurgu Yapılan İşlevler 
Duncan ve Wallach 

(1978) 

Geçmişteki ve günümüzdeki 

toplulukları kültür, güç ve 

statülerine göre tanımlayan ve 

sergileyen bir kültür kurumu 

İdeoloji işlevi 

Djakovic ve Rakovic 

(2009) 

Geçmişi, bugünü ve geleceği 

araştıran forum 

Kimlik, ideoloji 

işlevi 

Weil (1990) Maddi delilin toplandığı, 

korunduğu, çalışıldığı, 

yorumlandığı ve sergilendiği 

ortam  

Geleneksel 

işlevler  

Lumley (1988) Yeni anlamlar taşıyan, 

insanoğlunun başardıklarının 

ve başkaldırılarının özeti 

Yenilikçilik 

işlevi 

Marcus, Stoddard ve 

Woodward (2012) 

Kitlelerin eğitimi için 

kullanılan ve okullaşma ile eş 

zamanlı ilerleyen bir kültür 

kurumu 

Eğitim işlevi 

Semper (1990) Matematik, doğa tarihi, tarih, 

bilim, sanat ve sosyal bilimler 

konularında öğrenme ve 

eğlenme merkezi 

Eğitim işlevi 

Preziosi ve Farago 

(2004) 

Dünyayı kavrama teknolojisi Eğitim işlevi 
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Talboys (2011) Korunmuş ve sunulmaya değer 

nitelikte nesnelerin 

sergilendiği yer 

Eğitim işlevi 

Hooper-Greenhill 

(1992) 

Koleksiyonlarıyla yaşam boyu, 

aktif, canlı, katılımcı ve 

yenilikçi öğrenme ortamı 

sunan kurum 

Eğitim işlevi 

King (2001) Geçmişin güzel nesnelerini 

gelecek için korurken halk için 

eğitim ve eğlence sağlayan 

kurum 

Eğitim işlevi 

Leinhardt, Tittle ve 

Knutson 

Toplumları temsil eden, sosyal 

ve kültürel kurum 

Toplumsal 

işlev, temsil  

Abu-Shumays ve 

Leinhardt 

Katılım, organizasyon ve 

iyileşme (rehabilitasyon) 

merkezi  

Toplumsal işlev  

Message (2006) Kültür, sanat, politika vb. 

kendi özgün diliyle tartışan 

kamusal bir paylaşım alanı 

Toplumsal 

işlev, etkileşim 

Delgado (2009) Toplumun değerlerini ve 

kimliğini pekiştiren, kültürler 

ve kişilerarasında etkileşimi 

sağlayan kurum  

Toplumsal 

işlev, etkileşim 

G.D. Lord (2007) Kültürel hızlandırıcı kurum Toplumsal işlev 

Hudson (2010) Çağdaş insanın serbest zaman 

değerlendirme merkezi.  

Toplumsal işlev 
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