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Özel alan içinde izole olmuş çatışmalar (marjinaller - sosyalikler) kamusal

alanın içine sızmaya başladığındasanatın yapısal dönüşümü başladı. Bu dö

nem için kesin bir tarih söyleyemesek de feodalite sonrası ve erken kapita

lizm dememiz mümkündür.

Basının başlangıçta kamusal alan içinde aracı olma durumu, giderek eko

nomik çıkarlar doğrultusunda,politik yönlendirmeye dönüştü. Basın bu du

rumu ile sanatın popüler olan yanını ele alarak içerikten yoksun kamusal

sanat alanı yaratmaya çalışıyor. Buna en güzel örnek Rock'n Cook festivali

ve benzer etkinliklerin kamuoyuna "sanat olayları" diye sunulması. İkilem

nesnenin ve öznenin zıtlığı içinde gizli olmaktan çok, nesne konumundan

kurtulmak için yine basını kullanma arzusu ile ironikleşiyor. Geçmişte pa

zar ilişkilerini hesaplayabilen kişinin kendi yaşamını belirlemesi ve öznelli

ği bir ölçüde mümkündü. Bugün ise böyle bir ortamdan yoksunuz. Üstelik

herkes için geçerli bu. Ne kadar güçlü olursa olsun, ilke olarak herkes bir

nesne durumunda şimdi.

Sanat kamusal alanda asıl işlevini yerine getirmenin gerisinde, liberal kamu

sal alanın anlayışına yakın olmakla birlikte tek boyutlu bir alana hapsedil

miş durumda; popüler kültür alanı dediğimiz bu alandaki tüm etkinliklerin

yeniden tanımlanması gerekmektedir. Müzik, resim, sinema, edebiyat vd...

Sanatı bir yaratı olarak düşündüğümüzdeonu yaratana da sanatçı unvanını

vermeliyiz. Her yaratı bir sanat ürünü olmadığına göre bu tanımlamanınsı

nırlarındaki kaygan zeminden kurtulmanın çarelerini aramak gerekir. Bu
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konuda fazla turuşma zemininin de olduğu s öylenemez. Sanatın kav 

ramsal d üzeyde nct lcşmcsi ve bura da n ha re ketle spesifik alan larda ir

dclcnmesi gerekir.

Anık sanat ded iğ imizde te k hi r kavram ile her ya rat ıc ı fenorueni ta 

nımlamak müm kün değ t l . Sanatın mikro düzeydeki cd imleri bizi ilgi

l erıel irirken . bu aynı zamanda "birlik" anlamına gelerek tü m sanat da l

larnu içinde ba n ndmvo r. Müzik. resim. hc ykc-I, mimari vd . b irbirinde n

bağımsız duşünülmcme-li . ller sanatç ı ; mimar, ressam , m üzlsyen . . . Sa

dece bir alanda ağırlıkl ı olarak ça lışt ıkları için "mimar", "res sam". "mü

zisyen" vb . kodlarnalar ta ke ndiler ini bizle re sunuyo rlar.

Renklerle oyna yan ressamın . scslcrlc oynayan m üzisyenden ne farkı

olduğu değil , anolojik çıka rım l a r felsefi d üz lemde tartış ılma l ı . ı\1iiziğin

pratik yorumu ınclodilcrc yeni bir ru h ka tar. Bir başka deyişl e, mü zi

ği n d iğe r sa n.ı t l a rla il işkis id i r bu ; res im, edebiya t. mimari vd.

ller nıüzisyen eser yaratma veya ıcra sırdsında kendi çocuksu yanının

oyu n! gü cünü ve en erjisin i dener.

De ne me b urada b ilimsel etkin liğ i n karşıt ı değil tam te rsine o nun yo luna a<,;ı 

lan kap ıd ır. Ayn ı zama nda edeb i bir ya rand ı r. Denenen her eser, ç al ı na rı

he r mclodi. bir öyküdür. Ayn ı zama nd a "I'inin özgü rlüğün ü çağrışt ırnıası" 2

d ı r.

.Mü zik alanındaki denemelere doğ acla ına dense de. bu tanımlama ye terli

değildir. Denemek bireyin o alan daki furkmdalı ğ ıdır. Kendini ort aya koyma

anındaki "do ğum sancısr'dır. Müzik es kizle ri bir deneme çalışması, eserin

ara nan yönü d ür. Mü zi ğ!n "mü zik" olmadığını düşündüğümüz cski z ça lışma

la rı. saf müxik>kavram ına ya k ın l ı ğ ı ilc bizim karşun ızda durur, Bizler sa f

olanı a lı r . "şek i l l end iri r", fo rmatlar ve k isı t l ayarak ' . "bu bizim özgür düşün

ce miz in ürü nü" diyerek yargıya varır ve su narız .

Yukarıda değindiğimiz gibi her sanat dalı a yrı a yrı sanatçısını bi ze surısa da ,

sonuçta hirhir lerivlc il işki le ri göza rd ı ed ilemeyecek kadar "zorunlutdur.

Ö zel likle mü zik ve res im bi rb irlerinin terminolojilerin! ku llanmakta bir sa

kıncı g örmemektcler. "Monct ve \Vhistler'in , figüratif sayılabilecek res imle

rinde, re nkli tı nı değerini vurgularken 'Yeş i l Uyum', 'Pe mbe Uyu m ' ba~lığı

111 seçmeleri. Odilo n Redon'un kendisini övünçk- 'Senfoni Rcssarıu' olarak

tanım laması ve j uge ndsril Dön e mi'ndeki res imlerin ' G ü neş Sanatı ' , 'çevre

Tt rusi' ya da 'Andanıc', 'Allegro' adıyla u luslararası yaygınlık kazanmasın

dan bu yana. başlığın ı mü zik terimlerinden aları resimlerin sayıs : gidere k
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artrıuştır.:" Sanatın haşlangıcmdan beri durum boyle değil. Fakat

önem li o lan sanatın a rt ık İ Cı.- içe geçme durumu, Ku llanılan dil .

öze rk Ye b ir o ka tlar da a yn ı. Süre,' , sa nat da ll arının bi rl i kteli ğ i ve

ortak tcrminoloji yc doğ ru yol a lıyor. Belki de bileskeliktc e n ce

sur olan lar müzisyenlcr.

Müzik üzerine yaz ı yaz mak. düşü nceleri "sc -de re" hapsetmek de

mektir. Müzik genellikle "sesle ri düzenleme sanatı" olarak bilinir.

Sesler en....truman ile urctihvor....n. müzik enstrüma na . müzik dü

şü ncesi de scslerc hapsed ilmi ş olur. .\Hizik kavramını onto lojik

boyutta el e alıp , felsefi çıkarnnlara gitmenin seslerden uzaklaşa

rak da mümkün olduğunu, bi ze müzik felsefes i söy ler,

Müzik icra eden bir sanatç t: m üzisycn . müzik üzerine söylem üreten. so mut ,

soyut. epistemolojik anolojile r kurun: müzik filozofu olarak tarıunlanır . Mü

zik felse fesi kendini edimsel alandan soyutlamaktan ziyade. tam da müzi

ğin içinde ve diğer sanatlana birlikte varlığını sürdürür. Müzik artık icra sa

nat ı ık'ğil , felsefi çıka rı nı l arın, kavramların nesnes i konumun da d üşünce ha

vuzudur. 13a~lıbaşına bir alan olmanın öt esinde sistematik çıkartınlara y öne 

lcr ck aynı zama nda bilimsel nitcligc b ür ün ür. Bir başka de ği şle müzik ala 

rund a yapılan ça lışma l ar. Müzik ol o jivc -M üzik Bilimle ri'ne d ö n ü ş ür. "Müzik

sanatı geçmiş. bugü n ve gelece ği içinde harındırdığı için üç boyutludur. Sa

nal. yapısı itibarı ile birevsel olmanın yanmda toplumsallık arz eder. Sana

t ın bu d uru mu onu . sal ı "üstün yara rı" ol ma ktan çı karı p, araşunlabi l en . in

cclc nc hilen nesne konumuna so ka r. Sanat böyle bir ortamda bilim sel alana

yö neleceğ inden. ken d i içindeki sistematik bilgi le ri a,' ığa ç ı ka rır.

Sanat ın bilimsel rünü ne en güzel ö rne k. şüphesi z rn üzikolo jidir. Bu d isip

lin müzt ğ l çok yünlü e le alarak inceleyen . araştıran bir alan olarak 'müzik

sanatı ' kavramının niteliklerine katkıda bu lunur.

Sosyal bilimlerin gelişmeye, yaygınlaşmaya ve kurumsa lla ş ınaya başladığı

19. yüzy ı l ınüzikol oji için de öne rril i bir d öncmdir. Çünkü sosyolo ji ve tarih

disiplinlerinin kabul görmeye başl aması , müziğin de incc lcnip. araş 

tırıl abileceği düşüncesini doğurdu . Böylece yapıla n mü ziko lo ji çalışmala rı,

bilimsel bir kimlik kaz anmaya yö neldi .

Ülkemizde sü rdürülen çalışmaların kurumsallaşması(resmilcş ınesi) Avru pa

ülke le rine göre yenidir (1976). Müzikolo ii, çalışmala rı nı her tü rlü m üzik bel 

gesine da yanarak sürd ü rü r. Bu alanın e n ü ne mli ayağını ge çmiş , yani tarih

oluşturur. Tarihteki toplumsal olaylar, m üzik dönemleri, tar ih , sosyolo ji vd .

disiplinler ile birli kte ele alınarak incel enip. araşurıhr. Böylece müzikoloji .
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kendi alanını disiplinlerarasıdüzeyde belirginleştirir.ı"

Müzikoloji sanatın tüm alanları ve sosyal bilimler ilc ortak yaptığı çalışmalar

ile kendine bizde ve dünyada önemli bir yer edinmiştir.
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