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Klasik uygarlığın eski temellerini sarsmak pahasına, XVIII. yüzyıldan 

itibaren, hümanizma ve gücü sını~ız aklı tartışma konusu yapan büyük akıına 
"romantizm" adı verildi. Hiçbir alan, hiçbir ülke bu akımın etkisinden 

kurtul am adı. 1 

XIX.yüzyılın Avrupası'ndJ sanayileşmenin getirdiği yeni ekonomik 

sistem, baskı rejimi ve feodal yapfya dayalı eski toplumsal süreçleri sarsarak, 

daha bireyci ve özgürlükçü bir an~ayışı gündeme getirdi. Bunun doğal sonucu 

olarak sanayileşen toplumlardaı, kendilik bilinci ve ulusalcı akınıların 

yaygınlaşmasıyla, sosyal yapı, felsefe ve sanatta köklü değişimler oldu. Müzik 

aıanında da ulusaı~ıtık ilk kez xıxlyüzyıİda görüldü. 
ı 

ı 
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JBSTRACT 

lll 

The trend (style) which as ftom 18 th. century ınade the hunıanisnı and 
ı 

the unbounded-powered inteligepce the matter of discussing, even though 
ı 

the high expences of shaphing olld foun~ations of classical civilizations, is 

given the name "romanticism". Mo field and no country was able to escape 

from the effect of this style. 

The economical system th~t 19 th. century Europen industrilization 
ı 

brought out, shaked the old pro~ces dependingon feudal structure and the 
ı 

despot regime; bring, a more in~ividualistic, more realistic conıprehension. 

One's self-conscious and nationa~istic trend becanıe widespread. The natural 

consequence of these was deep-seated changes in sociale structure in 

philosophy, and in arts. The natiotlism in music first seen in 19 th. centruy. 
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1. GİRiŞ 

l.l. Problem 

Sanatta Romantizm ve ~üzikte Ulusalcılık akımları nasıl ortaya 

çıkmışlardır, temel karakteristikleri nelerdir? 

1.2. Amaç 

Bu çalışmanın amacı Sa~atta Romantizm ve Müzikte Ulusalcılığın 
ortaya çıkış sürecinde etkili olacl temel dinamikleri incelemek, bu sürecin 

gelişimini ve sonuçlarını araştlırmaktır. Bu nedenle aşağıdaki sorular 
ı 

cevaplandırılmaya çalışılmıştır. 1 

-XIX. yüzyıl önemli tarihsel atka planı nasıldır? 
-Sanayileşmenin toplumlar üfrindeki etkileri nelerdir? 

-Küçük toplumlar ve ulusal bilinç nasıl oluşmuştur? 

-Romantizm nedir, hangi tari,! er arasında etkili olmuştur? 
-Romantik dönemin başlıca ayırdedici özellikleri nelerqir? 

ı 

ı 

-Romantik dönem düşünse~ yaşamı nelerden etkilenmiş, ne şekilde 

gelişmiş ve ne gibi sonuçlar doğurkuştur? 
-Romantik dönem dinleyicisihin görüşleri ve beğenileri nelerdir? 

-Hangi besteciler ulusalcıdır ve bu özellikleri sanatiarına ne şekilde 

yansımıştır? 

-Romantik dönemdeki farklı kuşaklar arasındaki ilişkiler ve farki ılıklar 

nelerdir? 

-Romantik dönem sanatının, sonraki dönemlere etkisi nasıl olmuştur? 



i 

ı 
2 

1.3. Araştırmanın Önemi 1 

Romantik dönem sanatı vJ müzikte ulusalcılık akımlarının ortava cık ıs 
biçimi, gelişimi ve sonuçlarına bü~ünsel bir yorum getirmesi ve bu döı;em~iek~ 
gelişmeleri n çağdaş sanat anlayışı tçısından önemi ni ortaya koymas ıd ır. 

ı 

1.4. Varsayımlar 

Sanayileşmeyle birlikte ffodel sistem yıkılmış, top! uml<:ırcln kendi 1 i k 

bilinci oluşmuştur. Bu geçiş topiurun çoğunluğu açısından oldukça sancılı bir 
ı 

dönemdir ve sanata yansıması, u~usalcılık, yabansıllık (egzotizm), fantaziye 

düşkünlük ve tutkunun yüceltilmesi şeklinde olmuştur. 

1.5. Sınırlılıklar ı . 

Bu çalışma XIX. yüzyılın tarihsel ve kültürel arka planı, romantik sanat 

akımı ve müzikte ulusalcılık akımlar~nın gelişimi ve sonuçlarıyla sınırlandırılmıştır. 
ı 

I .6. Taııımlar 1 

Opera: Müzikli sahne oyfnu 

Senfoni: Klasik sanatın ortestra için yazılmış olan biçimine verilen ad. 

Libretto: Opera metni ı 

Lied: Şarkı . 

ı 

1.7. Yöntem ı 

Konuyla ilgili yazılı kaynJkların taranıp, araştırmanın amacına yönelik 

bir sentez yapılması ve plan dahilinpe yazılı olarak sunulmasıdır. 



ı 

ı 
2. MÜZİK VE MÜZİGİ OLUŞ~URAN ÖGELER 

ı 

2. 1. Müziğin Tanımı 
ı 

Adını Yunan mitolojisindeki esin perileri Musa'lardan alan bu sanat 

dalı, kendine özgü dili ve anıaJım öğeleriyle insanın duygu, düşünce ve 

davranışiarına seslenebilen bir iletiJim aracı olmuştur. 
ı 

Müzik çağımızda, sesler bipmi ve o sesleri insanlığın karakterine ve 

duygularına uygun bir şekil~e kullanma ve uygulama sanatı diye 

tanımlanmaktadır. Bununla birliktf müziğin bugüne kadar çok çeşitli tanınıları 

yapılmıştır; kimi müziği yalnız biliry, kimisi de sanat diye nitelendirnıiştir. 

Bu tanımlardan bazıları: ı 

"Müzik insani olan duygular~n ifadesidir." 
ı 

Konfiçyüs (M.Ö.551-479) 

"Müzik ruhu eğiten biricik a~açtır. Müzik tanrının dilidir." 

1 Platon (M.Ö. 428-347) 

"Müzik insanları daha uysal~, daha kibar, daha dürüst, daha doğru ve 

daha zeki yapar." 1 

Luther ( 1483- ı 546) 

"Müzik sesleri kulağa hoş gelecek şekilde düzenleme sanatıdır.·· 

J.J. Rousseau (17 ı 2- ı 78 ı) 

"Müzik sesler aracılığıyla birbirini izleyen güzel duyguları ifade etmek 

sanatıdır." ' 

Kant ( 1724- I 804) 

"Şiir ve resmin ifade edemediği şeyi müzik ifade eder." 

. R.VVagner(ı8I3-ı883) 
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2.2. Temel Öğeler 

2.2.1. Ritm 

Ritm, eserin hareke
1
tini ve karakterini doğuran öğeclir. Müziğin 

esası ritm'dir. En az iki sesin ard drda söyleımıesi ile bir ritm clo§:ar. Bir ritmi n 

doğmasındaki ikinci koşul, o iJi sesten birinin ötekinden ~aha kuvvetli 

olmasıdır. 

ı 

2.2.2. Melodi ı 
ı 

Müzik cümlesidir. Eserin konuşan kısmıdır, eseri bize anlatan 

kısmıdır. Bir eserin ifadesinde, eseri oluşturan melodilerin, yanı müzik 

cümlelerinin ifadesi de aynı derece e önemlidir. Melodisiz eser olmaz. 

i 

ı 
ı 

2.2.3. Armoni 

Armoni, o müzik cü~lesinin sözcüklerine renk ve gereken anlamı 

veren yardımcı elemandır. 

2.3. ikincil Öğeler 

2.3.1. Söz 

Duygu ve düşün~elerin sözcüklerle anlatınııclır. İnsanlar 

kelimeler aracılığıyla düşündüğ~ için, söz düşüncenin an i atı m ı nda pri ın er 

yoldur, bununla birlikte duyguların ifadesinde tek başına yeterli değildir: eliğer 

bedensel ifade araçlarına gereksinib duyulagelnıesi bundandır. 

2.3.2. Dans 1 

İnsanın duygularını ıe yaradılışma ilişkin anlatım biçimlerini dans 

aracılığıyla dile getirmesi, hem içJüdüsel, hem evrensel bir olgudur. Dans. tek 

kişi tarafından, ya da grup halinfe .icra edilebilir. Bir gösteri öğesi olduğu 
kadar, genel nitelik kazanmış duygrlan da sergiler. 

ı 
ı 

ı 
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2.3.3. Mimik 

.. . Başlıc~ s~z~l olmalan bir oy~ncu~u~ ara~ı; izleyici ye aktarn~<~k 
uzere başka kımselerın fızık ve ruhsal özellıklerını taklıt etme ya da kendı ıç 

yaşantısını dile getirme amacıyla[ düşünce ve duyguların oyuncu tarafından 
yüz hareketleriyle canlandırılaraklverilmesi. Mimik genellikle bUtUnleyici bir 

ı 

anlatım aracı olarak davranıyla Uest) birlikte yer alır. 

ı 

. ı 
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3. MÜZİGİN DÖNEMLERE GbRE SINIFLANDIRILMASI 

Müziğin gelişim süreci, çeşJtli devirler açısından incelenir. Devirleri 

ayırdedici özellikleri bakımından ıJnımlamak mümkündür. 

ı 

3. 1. Antik Dönem ı 

Bu devirde yalnızc~ mel~diler ile ritmden bileşik olan nı lizi k. şiir 
ve dansla da kanşık durumdaydı. 1 

3.2. Ortaçağ Dönemi 

Öz bakımdan anti){ çağın devamı şelindedir, ancak hristiyan 

felsefesi ile içiçe olduğu için bedeni hareketleri dışlanmıştır. 
ı 
ı 

3.3. Rönesans Dönemi \ 

XIV. yüzyıl, yeni bir müzik anlayışını doğurnıuştur. Bu tarıhten 

sonra müzik kaynaklarını çeşitl,ndirmek ve genişletmek için araştırmalar 

yapılmış, yeni makamlar, ritmler ve kontrpuan şekilleri icad edilmiştir. Çok sesli 

müziğin egemen olduğu ilk dönem~ir. 

3.1. Klasik Dönem 

kurtularak 

Bu devirde müzik; şiir, hareket vb. gibi yabancı unsurlardan 
ı 

armoni biliminin etkısİ altında ölçülü ve belirlidir. ilkçağ ve 

ı 
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Ortaçağın ınodları ortadan kalkmış, ı majör ve minörtonlar kullanılmıştır. 

3.2. Romantik Dönem 

Bu devirde klasik ştekiller ve planlar öteki sanatların ve özellikle 

şiirin etkisi altında parçalanmıştır! Bunların yerini sanatçıların özel duyguları 
al ın ış, tabi at sevgisi başlıca ilha1 kaynaklarından bi ri ol ın uştur. Duygularda 

taşkınlık fantaziye düşkünlük, i1kansız olanlara eğilim fazladır. Romantik 

dönem, dram müziği dönemi olara~ da tanımlanabilir. 

ı 
3.3. Çağdaş Dönem ı 

XIX. yüzyıl sonlar~ndan başlayarak günümüze kadar ıııUziğin 

bütün unsurları tam bir değişme ~östermiştir. Bu devirele müzik, teknolojinin 
ı 

desteği sayesinde en yüksek ifade fücUne ulaşmıştır. 



4. ROMANTİK DÖNEM VE MÜJZİKTE ULUSALClLIK AKI:MLAIU 

4.1. XIX. Yüzyıl Toplumsal trka Planı 

XVIII. yüzyılda tüm Avrupa'da mutlakiyet ve baskı reJımı sonucu 
ı 

oluşan sosyal ve politik siste~lerde bileşim görülür. Büylik Avusturya 

İmparatorluğu'ndan değişik ırklarpan oluşan bir mozaik kendini Alman çatısı 
altında ve özellikle Alman liderle~in yönetiminde bulmuştur. Fransa 'da zengin 

buıjuva sınıfı ve sayısı gittikçe art~n şüpheci aydınları da içeren nUfusun bUyük 
ı 

çoğunluğunun, yönetirnde hiçbir söz hakkı yoktu. Daha kuzeydeki 

Almanlarda despot mutlakiyet ve slosyal adaletsizliğe, milli birliğin olmayışı ve 

bunun sonucunda ortaya çıkan pollitik zayıflık eklenmişti. Bu sıralarda. BUyük 

Britanya'da sosyal patlamaya neJen olabilecek, basitçe ve kesinlikle paraya 

ve kar amacına dayanan bir sistecl doğmaktaydı. Bu sistem, buıjuva sınıfının, 
işlerin yürütülmesinde söz sahibi tırnak için verdikleri kavgaya destek olacak. 

işverenlerden oluşan yeni bir sınıfa güç ve zenginlik kazandıracak. ;.'Uzyıllar 

boyunca süregelip sonunda baskı ışeklini alan eski sosyal yapıyla b içi mlenen 

ilişkileri bozacak ve yıkacaktı.ı Daha önceleri hep başkaları tarafından 

giydirilen insanlar, dinsel inançlar ve sosyal olgulara ters düşmek gibi artan 

sorunlara karşın ve çıplak kalma !pahasına, kendi kazaçiarını sağlamak için. 

XIX.yüzyıl endü.stri Avrupa'sını lrtay.a çıkardıl~r. "Teori.de aristokrat. mal. 

koru m~ ve adaletı karşısında ~nlaJran bıraz alınten talep edıyorcl~. ~uıı<_ı ~op~ u~ıı 

böylesıne kalıplaşmış prensıpler uymaya o kadar alışmıştı kı. bu ılışkının 

eskimişii ği ve çağdışılığı hiç seziiJiyordu. Yeni sanayi top! u mu ancak uzun bir 

korsancıl gangstercilikten sonra ~;~1~şacaktı." 1 
ı . 

The Larousse Encyclope1ia of Music. Edited by Geollrc) Hiııdk;. J-irq 

Publislıed, Published by The Haınlyn Publisting Braug Ltd., I 971. s.250 

ı 
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4.2. Sanatta Romantizm 

ı 
''Romantik" sözcüğünüh sıfat olarak kullanılması. ad olarak 

kullanılmasından önce b:şladl. başlangıçta, Fransızca·da. italyaııca 
ı 

"ronıanzesco" sözcüğünden geleri ve daha önce de 161 I yılında Cotgrae·de 

yer almış olan "romanesk" ile kar11ıştırıldı. 2 Çok sonraları mimari ık ve sanatta 

roman sanat üslubunu belirtmek için kullanılmasının dışında "roınancsk" 

sözcüğü İngilizceye girmedi. Bu sözüğün yerine, daha sonra bUtUn Avrupa 

kıtasına yayılan romantic sözcüğü kullanıldı. Sözcüğün kazandığı an lanı. ··eski 

şövalyelik romanlarını, saz şairleri çağını anımsatan" şey, anlamını içeriyordu. 

Bu sıfat basit bir anlam kayma,ıyla, eski romanların olağan dışılığını ve 

doğallığını manzaralarda ya da lyıkı~tılardan yansıtı~a~ı. sürdüren ·'şe~-~~ 

tanımlamaya başladı. Ama, başlangıçta, ımgelem alanıyla ılgılı olan "Roıııantıc 
ı 

sıfatı, kısa bir süre sonra "idealizm'1 ile çıkar ortaklığı kurdu. 

Zamanla, sıfat gündelik dile girdi; düş kurmayı ve tanımlananıaz olanı 

anlatmak için kullanılmaya başlad~. Aynı zamanda yazın ve eleştiriyle ilgili bir 

kavram olarak kullanılmaya başladi. 

4.2. I. Önromantizm 

· Önromantizm deyiTi genel olarak, utku kazanmış usa. <ınlanıa 

gücünü duyarlıktan üstün tutan.ıanıksallığa karşı bir tepki olanık XVIII. 

yüzyılın ortasında ortaya çıkan bir akımı, imgelem gücünü ve dUşU yücelten 
ı 

yeni bir anlayışı belirtmek için kulliılır. 

ı 

4.2.2. Ulusal Romantizmler 

Romantik akım, ge~el olarak her yerde, kendisine yeni eğilimler 
getirenlerden, öncülerinin her tiirinin özelliklerinden beslencli. Bununla 

~irlikte, bir tek romantizmden s1z etmek kadar, onu zaman ve mekanlarda 

sınıriandırmaya kalkışmak da güçtj'· Batı' nın yaşadığı hiçbir büyük bıınalı nı ya 

. . 2 Francis Claudon, Romantizj, Çev: Özdemir İnce, İlhan Usnıanbaş. Rcın;i Kit<ıbcl i. 
btanhnl. 1998. s.7 
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da devrim, bütün ülkelerde aynı ~nda patlak vermedi, aynı tarzda yaşanınadı 
ve benzer biçimde cereyan etmedi; her ülke, birbirine benzer olnylara karşı. 

kendi ulusal kişiliğine, kendi siyasll, toplumsal, tarihsel koşullarına ya da kendi 

özlemlerine göre değişik biçimler le tepki gösterdi. 

Romantizm doğal olarak, Devrim Fransa'sı, Napoleon savaşları ya da 

I talya'sı gibi birbirinden farklı ülk lerde aynı yankılara sahip olamazdı. 

Hatta, kimi zaman, ülkelerin içlerinde de değişik, çelişkili eğilimler v<1rdı. 

Gerçekten de, bu bütünselliğin ve butlağın estetiğirrin, değişik biçimlerde. ayrı 
ayrı yerlerde ve kendiliğinden blşlamış olması ilginç değil midir'? Fransız 
klasizminden ya da Rönesans'tanj farklı olarak, Romantizmin başlangıcında. 
ulaşılacak amaçlara ilişkin belirgın bir bilinç, iyice düşünülUp taşınılnıış bir 

"poetika"; okullar, eşzamanlı bir ~lusal hareket sözkonusu değildir. Edebiyat 

alanında, Sa i nt Beuve, Chatea+riand ve Yazınsal Toplu 1 uğu· ndan söz 

edilebilmiştir, ama bu Chateaul:briand'nın birçok bakımından tek bnşına 
! 

olmadığı anlamına gelmez; Coppe~'ninki gibi, en örgütlü, tarih bilincine en çok 

sahip kabul edilebilecek bir topluluk siyasal koşullar yüzünden her tlirl U etki 

gücünden yoksundu. 3 İngiltere'd~ yazınsal yenilik, İskoçya'da köylü şairler 
arasında, hemen hemen folklör al ah ında başladı. Tari h sel evre, devri ııı dönemi 

ı 

olduğu halde, en uyanık, bu devlrimle en ilgili insanlar, sanat ve edebiyat 

alanlarında neoklasik anlayıştaydllar. Felsefe ve siyasal bakınıdan yenilikçi 

olan Chenier, Hölderlin ve Schille1 gibi yazarlar bile, estetik bağlaını nda. <ıntik. 
döneme dönüşü benimsemişlerd,.4 Plastik ve resimsel sanatlar. tanı olarak 

dramatik konulardan esinlendiklerl zaman, çoğunlukla, bir görkenı. çok ölçü i li 

bir düzenleme, kompozisyo~ ve desen anlayışı saplantısıncl<ın 
kurtulamıyorlardı. 1 

Romantizmin homojen ve Jşgüdümlü bir hareket olmaması. yeniliği 
ı 

onunla i lgi li alanlarca bi le farkedilrmemişti. Romantizmin tari h sel gerçeği nde. 

. 3 Francis Claudon, Romantiz,. Çev: Özdemir İnce. İlhan Usmanhaş. l.(ı:ııı;i Kitabı:' i. 
Istanbul. 1998, s.l3 

. -ı Francis Claudon, Romantiz1, ~ev: Özdemir İnce. İlhan Usmanba~. Rı:ııı;i K ilahı:' i. 
Istanbul. 1998, s.l3 1 

ı 



ı ı 

insanlar ve ilkeler arasında bir ~yum, başlangıçlar ve sonlar arasında bir 

sUreklilik sözkonusu değildir. Çlk uzun süre yaşanmış olan bUylik estetik 

yenilik, bir düzensizlik, karışıklık ve çelişki içinde başladı. 

Bununla birlikte, birçok rJnıantiznıin bulunmasına karsın. bunların 
ı > 

hepsinin, kendilerine kaynaklık e~en ve hepsinin kendine özgU ()zellikleriyle 

zenginleştirdikleri ortak bir idedllojik gövdeye bağlı olduklarını söylemek 

gerekir. 

4.2.3. Geçen Zaman DuyFusu 

Geri dönmezcesinel. geçen zaman duygusu, hiç kuşkusuz XIII. 

yüzyıl dan kaynaklan dı. Yı kın tı tu[ k us u, tari h ve efsane d uyg us u, cl ii ş i ş 1 e n e n 

başlıca tenıalardı. Süreklilik belfide bu noktada, aynı zamanda hem daha 

keskin, hem de·çelişkilidir; gerçekrn de, yıkıntıları ve geçen zamanı konu alan 

şiir anlayışı, antikite merakı, Winckflmann'ın arkeolajik kazı çalışmaları ve! 755 

yılına doğru Herculanuın ve Pompti 'nin bulunuşu sonucu yay gınlaş nı ı ştır .. ' 

4.2.4. Doğanın MetafiziJ Değeri 
Ama Romantizm zfmandan kaçınakla yetinnıez. Mekfınclan cia 

kaçması gerekir. Gerçekte, bir Ranoranıa ya da bir görünümlin doğrudan 

söylemi değil, ama duygusal değeJierine göre yerleştirilmiş bir parçalar seçimi 

sözkonusudur. 

Çoğu zaman, tekdüze, minöl- bir tonalitenin seçimi, belirsiz bir saatin. 

alacakaranlığın seçimi, ölmekte ollan bir yaşanı duygusunu güçlendirir. Eser 

böylece, doğa güçlerinin karşısınd~ bir saman çöpünden başka birşey ol nı ayan 

insanın yazgısı üzerinde düşünmeyt çağırır bizi. 

4.2.5. Yabansıllık (Exotilme) ve Başkaldırılar 
Ronıantizmde bir başkaldırı tohumu yaşıyordu. Metafizik 

olduğu kadar toplumsal ve siyasal ~başkaldırı. Romantizmin devri nı le yakın bir 

:ı Francis Claudon, Romantizmı, Çev: Özdemir İnce. İlhan Usınanba~. Rt:ııv.i Kiıaht:\ i. 

istanbuL 1998, s. 14 



12 

ilişkisi vardır: Bireyin, var olanj karşı hoşnutsuzluğu, kurulu dlizen içinde 

sıkıntısı, kutsala, sonsuza ya 1a yalnızca bir başka şeye olan sevgisi 

somutlanmaktadır. 

XIX. yüzyılın ilk yarısında ıki devrimin gerçekleşmesine tanı!-.: olundu: 

Fransız Devrimi ve Sanayi Devrirryi. Bu iki devrim, her toplumsal lınreh:eti. lı er 

ayaklanmayı, daha önceki yüzy~lların tanımadığı, özgün bir ol;ıy h;ılinc 
getirdiler. Otoriteye karşı özgürlpk, geleneğe karşı özgUrlUk ve bircycilik. 

siyasete olduğu kadar sanat ve efebiyata da uygun düşen kavranılardır. Bu 

kavramlar, I 848'e kadar bütün ülkelerde son derece sert tartışmalara neden 

oldular. 

ı 
4.2.6. Sanatlar ve Düşünfe Alanında Çakışına 

Mimarlık ve mobilya, müzik ve felsefeye kadar her~ey bu 

ide0lojik bağlanmanın içinde ~er almıştır. Yapıların neo Lislubu. yani 

"Gründeıjahre" denilen mobilya ~slubu, Nietzsche, Wagner, ulusa! değerlere 

başvurulmaksızın kavranılamaz. ı sanat alanında olduğu gibi sosyo-po! i ti k 

olgulardan olan, her ifade tarzıhda, hemen hemen her tenıatikte ve her 
ı 

teknikte, romantizmin devrimi~ olan eştözlü ilişkisinin ortayn <;'ıktığı 

söylenebilir. 1 

I 799 Devrimi, burjuvazi ye i~tidar yolunu açtı. Bütün alanlarda i lerleme. 

liberalizm ve devrime inanç bunilin doğal sonucuydu. Genellikle. böyle bir 
ı 

yapısı olan bir toplum, elle tutulur !nitelikleri benimseyebiilir ve bir gerçeh:çilik 

yaratabilirdi. Böyle birşey olmadf. Resim sanatının natUrmortu ihnı<ıl ettiği 
görüldü; portreyi geliştirmişse de fiziksel benzerlikleri, psikolojik k[ınıkterleri 

kendinetasa etmemiştir. lı 

4.2.7. Felsefe ı 

Romantik felsefe, ıKant ~etafiziğinden kaynaklanmaktadır. 

Numen ile fenomen arasındaki ahım kendinde şey'in bilinenıez olduğunu 
ortaya koy m uştur, çünkü insanıt u su, doğuştan ge ı en yeti ı e ri sa ye s i nde. 

ı 
ı 
ı 



ı 

doğanın yasa koruyucusundan b~şka birşey değildir. Dünyanın bağıntılı bir 

tasarınıının yapılmasının olanağıı dünyanın insan zihnine yansıdığı gibi bir 
i 

dünya değil, olduğu gibi bir d~nya olduğu gerçeğini ortadan 1\aldırıııaz. 

İnsanın büyüklüğünün ölçüsü lşte buradadır. Romantik ideoloji. !\endi 

soyutlamasının usçul kanıtını ilkin Kant'ta bulduğu için, bir usdışı ideolojisidir. 

Yaşam bunalımı, bundan dolayı bir kuramsal tutarlılık kazanabilir. Bu nedenle. 

Kan t ahlak ı ele alırken aynı bakjş açısını benimser. B i zzat i nsa n v" rlı ğ 111111 

dışında hiçbir şey, özgür insanın sf1 çimi hakkında karar veremez. Hiçbir dış ya 

da üst yasa yönetmemetidir insanı; insanın saygınlığı, nesneleri, onların kendi 

nesnel nitelikleri için istemenin u çul özgürlüğüne bağlıdır, başka bir deyişle. 

koşulsuz zorunluluğa boyun eğmete bağlıdır. 
En önemli kuramsal yapıtı )Vissenschattslehre olan, K ant" ın tilıııizi \'e 

ar~ı~.ı Ficht~, g~r~ekliğin i.nsanı.n ~~r ~~pımından b~şka birş~~ o~ımıclığını ~!aha 
gozupek bır şekılele yenıden ıleııı surer ve kendınde şey ın ınsan zekasını 

sınırlandırabilmesini tutkuyla re9deder. Fichte, insanın kişiliğinde bir fatih 

görür. Bilgi, eylem, düşünsel çabJiar, ahlaksal gelişmeler, aynı i nan ca. i lerele 

mutlu bir ~ağın g~leceği inancına +n~lmişlerdir. . . ". .. " 

Bu, otekı dunyayı ve aşkınlıgı onemsemeyen ıstençlıgın ve clunyacılıgın 
ı 

metafizik yüceltilmesi, devrimci ~ir çağa tam anlamıyla uygundur. Doğayla. 

insanın ancak on!ln üzerinde etMi yaptığı, onunla kendini gerçel\leştircliği 

oranda i.lgilenen Fichte, bütün eılem ideolojilerine doğrudan doğruya yol 
ı 

açarak XVIII. yüzyıl filozoflarının Lmudunu özetler. 
.. ı 
Ozne ile nesne arasındaki diyalektik ilişki, Kant ve Ficlıte"niıı yav;ış 

yavaş geliştirdikleri bu idealist birbyciliğe, Hegel sayesinde kuranısal bir kıl ık 
verdi. He gel, bir tarih, tarihsel çelişkiler ve çözümlemeler fi lozofuclur. bu 

özelliğiyle bütün alanlarda tarihsel
1

özlü bir hareketin yetkin kuranıcısıdır. Eğer 

R.onıanti.~ı~, ilerleme: ~örecelik v1.~evri.~ ise, kuranısal .~~nıtını anc~ık. Heg~l 
dıyalektıgınde bulabılır. He gel' e fo re dunyanın gerçeklıgı onun tarılııııde~lı r 

ve bu tarih süreklilik özelliğine s~hiptir. Tin, uscul ile us dışını. zorunlu ıle 

geleneksel i, anlam ile anlamsızl11ığı değişik oranlarda karıştı ran tarihtir. 

ı 
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O ~ . · . ~ I d 1, ı· d Id ~ .. ~· M . ı.· .b. gretısının çagıy ane erece uyur 1a ın e o ugunu, ornegın arx ıııı\.ı gı ı 

eleştirel bir zeka için, romantik düşüncenin bütün tutku ve gizemini ne derece 

si nı geledi ği ni anlamak istiyorsaJ, felsefenin ideal iznıini ve tari h s ele i 1 i .i!. i ni 
c- c- ı -

ortaya çıkarmak yeterlidir. 1 

Romantizmin en ünlü niteliği olan çağ bunalımı, dizgeli bir nçıkl~1ınasını 

Schopenhauer'de bulur. Scho+nhauer hiç şüphesiz Romantizmin en 

bireşimsel zihni değildir, ama hiç kuşusuz romantizmin temelinde bulunan 

aşırılığın en tipik örneğidir. Bh düşüncenin varabiieceği çıkmaz onun 

kişiliğinde gören Nictzsche ve Walner bu konuda yanılmıyorlardı. 

ı 
4.3. Müzik Sanatı ve Romantizm 

XIX. yüzyıl boyunca Avr~pa müzik çevresi yeni ulusal kompozisyon 
' ı 

okullarının açılmasıyla genişledi. fviacaristan, Bohenıya, Polonya ve Rusya'lı 

konıpozisyon_cular, bu dönemde olıgun bir ulusal senfoni ve opera müziği tarzı 

geliştirirken ıskandinav çevresi daha sonra yeşerecek benzer bir oluşum için 

hazırlanmaktaydı. XIX. yüzyıl m+iği bu zeminde ortaya çıkan ayırtedici ve 

kendisini içeren birtakım gelişmelerin sonucuydu. Çoğunlukla ortak olan bazı 

yönleri ise; bu sürede ortaya çı an milliyetçilik anlayışı, bestecileri n bir 

bölümündeki ana gelenekiere duy Ian ilgi, romantik sanatçılarca nıahkunıiyet 

ve tutku imgelerine değer verilmesi idi. Evrensel tutkuların ifadesi ve kişisel 

duygul~rın aracısı olarak müzik Jeşitliliği olasılıkları Beethoven tarafından 
ı 

gösterilmişti. Beethoven'ın kariyerf sayesinde Avrupa müzik hayatının liderliği 
ı 

alterna~ifsiz ~lar~~ Almany~'y~v gfçt~. ve de yaşadığı~ız ~i~zyıla dek Al~ıı~n 
Ulkelerındekı muzık derslerı dıger bolgelerde de belırleyıcı oldu. Bu buyuk 

Alman hakimiyetinin altında ~atan gerçek, onların bUyük müziksel 

geleneklerine duydukları saygı ıe artmakta olan milli kimlik duygusuna 

bağlıdır; öyle ki ortodoksların iilietlerarası Viyana stilini ilk y<ırgılayan 
Alnıanlar olmuştur. 

Günümüzdeki gibi literatüre bağlılığı ve esinieni mi horgören bir çağda. 

romantik konıpozisyoncuların eserlerini yaşadıkları dönemden Bynın. Scott.~ 
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Hugo ve Shakespeare'in eserle~inden etkilenerek bestelemiş olın8larının 

önemini anlatmak oldukça güçtüıJ, ama yine de görülür ki, Romi1ntik dönem 

müziği başlıklarını dayandıkları kitabın isminden ya da karakterleri nden 
•• ı 

almışlardır. Orneğin Berlioz'un "~antastic symphony an episode in the life of 

the Artist"i. Yine de XIX. yüzyıl l~teratürü açıklama ve hatta felsefi konu im ya 

da portremsİ duygusal durumlarırt müziksel anlatımını icad eden çağ ol8rak 

nitelendirilebilir. 1 

ı 
4.3. 1. Çağın Beğenisi 

XIX. yüzyılın Avrupalı dinleyicisi seçmeci bir görüşe salı ip idi. 
ı 

Berlioz "Anılar"ında müziğini çaldırabilmek için çektiği sıkıntıları zınlzıtır: oys8 

bugün bu müziği tam o çağın tsıetik anlayışına uygun buluyoruz. Yine 

Berlioz, müziğinin, Almanya'da vr1 Rusya'da göklere çıkartıldığını söylerken, 

aynı Almanya besteciler arasında en romantik sayılabilecek bir Sclıunıann'ı 

benimsemekte güçlük çekmişti. 

Bu çağda herkesin beğendiğı müzik kuşkusuz opera besteleridir. Anc8k 

bu yapıtların bugün romantik olarJk tanımladığımız niteliklerden kimi kez çok 

uzak olduğunu belirtmemiz gere~ir. Romantik yılların (I 815-1 848) gerçek 

operası Bellini'nin, Rossi'nin, M~yerbeer'ın, Donizetti'nin operal8rıydı. Bu 

yıllar buluşlar ve sarhoşluklar yıllarıydı neredeyse; Gluck'uıı ·'mUzikli 

trajediler"inden uyuklayakalmış olan dinleyiciler birden bi re Rossi n i. n i n 

parlaklığıyla ele avuca sığmazlığıylq, W eber'in şiirselliğiyle karşılaştılar. 

Romantik dönemin en öne~Ii "konser müziği" bestecileri ise Clıopiıı. 
Schumann, List, Berlioz, Schube~tt'dir. Hiçbir yüzyıl Chopin, Schuııınıııı ve 

List'in piyano parçalarının benzerleini yaratamamıştır. Oysa dunını daha önce 

böyle değildi. Bir besteci üne operalarıyla, ya da kilise için yazdığı nıUziklerle 

erişirdi. Yoksa senfonileri yle yal da oda müziği ~apıtlarıyla d~ğil. Bunun 

nedenı hıç kuşkusuz şudur; sana~lar arasında en onde gelen eger nıuzıkse 
ı . 

bütün müzik türleri arasında sözlerle anlatılamayanı, saf tutkuyu dile getırmeye 

en uygun olanı çalgısal müziktir. 1 · 
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ı 
4.4. Müzikte Ulusalcılık ve Rbmantik Dönem Müzikçiferi 

Ulusların müzikleri birbirlerine ne kadar benzerse benzesi n. kendi 

uluscul özelliklerinin farklılıklarını az veya çok yansıtır! ar. Besteci 1 er kendi 
ı 

ulusal özelliklerini kozmopolit bir anlayışla yozlaştırmadıkları sürece. halk 

müziklerinde gözlemlenen farklılıJ, onların eserlerine yansır. Genelde, ulusalcı 
kompozitörlerin özgün olduğu toıunda bir görüş vardır. Çünkü kendini 

ı 
al ışılagelmişin dışında tutabii en kompozitör, bu şekilde i çi n deki ulu sal 

duyguların özgürce açığa çıkmasınJ sağlar.6 
Ulusal duygunun bilinçli bJr şekilde halk dansı ve müziğin içindeki 

melodi ve ritmde kendini göster~esi, 19. yüzyılın ortalarına rastlar. Kuzey 

Avrupalı kompozitörler (bir çoğuiiLeipzig'de öğrenim görmüşlerdir) bir süre 

Alman etkisinde kalmışlar, ama kendi duygu ve düşüncelerini eserlerinele 
ı 

yansıtmaya çalışmışlardır. Müziktfki ulusalcı akım, kendinden daha geniş bir 

kapsamı olan romantik akımın ~ir parçasıdır. Romantikler, eskinin klasik 

güzelliği yerine canlı ve etkileyici b~r akımı tercih etmişlerdir. 

Romantik dönemde birbirine karışması olanaksız çe şi tl i kuşaklar 

gelişmiştir. Romantizmi bunlardan birine indirgemek ya da bir örnek romantik 

kuşak düşünmek son derece yanlış olur. 

"Birinci Kuşak" Beethoven, 'ıWeber, Rossini ve Schuberet'in kuşağıclır. 

başka bir deyişle, değişik tarihihele doğmuş ve ölmüş olmalarına karşın 

yaratıları ı 830'dan önce biten kuşak. Beethoven ı 827'cle, genç Schubert 

1 828'de, W eber I 826'da öldülerr Rossini ise "Guillavme Tell'"clen ( 1828) 

sonra artık opera yazmadı. Bu kuşak kurucular kuşağıdır. Beethoven sanat ve 

senfoniyi temelden değiştirirken b\ iki türü çağdaş kullanıma hazırla. ıııış oldu. 

W eber ile Rossini her biri kendi ulral eğilimleri ve kendi dehalarıyla romantik 

operanın temellerini attılar; SchulJert ise yeni türler geliştirdi (Lied) ve opera 

dışında kalan bütün alanlarda ~eni beğeninin ilk baş yapıtlarını verdi: 

"Manguerite Çıkrık Başında" (1811), Bitmemiş Senfoni (1822). 

6 Müzik Ansiklopedisi, Yay.l11az.Ahmet Say, İstanbul. 1 98:'. 889. 
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Aynı zamanda bu ilk kuşak ~azı sorunlar getirdi. Orneğin Beetlıoven'in 

·'ronıantizm"ini nasıl tanımlaydlım? Kuşkusuz, Hot'fnıaıı ve Wagner'in 

söylediklerine bakarak Beethoveh'i yeni estetiğin babası gibi düşlinebiliriz. 
Yalnız Beethoven 'in estetik düny1sının, XVIII. yüzyıl sonunun estetik d ün yası 
olduğunu biliyoruz. Ahlak anlayışıyla olsun, hümaniznıasıyla olsun. 

ülkücülüğüyle olsun, ilgilendiği edebiyatla olsun, müzik açısından (Mozart' a 

olan hayranlığı) olsun, Beethoven'in "Romantizmi" konusunda bazı kuşkular 

uyanıyor~ yine de yapıtlarından hiç biri tam anlamıyla romanti k olmasa bi le. 

romantik müziğin temellerinden biri sayılır Beethoven; herşeyden önce kökl U 

kişisel bir davranışı vardır: Top umsal, insansal ilişkilerinde ya i nsandan 
ı 

kaçmaya ya ~~m eşitliğe yönelir. fanat alanında aynı davranışı sürcllirciUğUnU 

görüyoruz. Orneğin yapıtlarınıry müziğe ilişkin iç sorunları konusunda 

Beethoven kuralları bir yana itef·, onları. kendi hizmetine koşar. O.ysa bir 

Haydn, bir Mozart kurallara egem~n olabilmek için onların buyruğuna girerler. 

Senfoni lerinin ilk çalınışiarında iarşılaşılan güç! ükler, Beethoven ·i n i çi nde 

yaşadığı toplum ya da kendini bleğendireceği çevre için yaznıadığını. ama 

sanatın ilerlemesi, sanatın kendisi için yazdığım kanıtlıyor. Sanatsal yararısıyla 

sanatçının monoloğudur onun ?evrimci yanı; sanatlarında dile getirdiği 
bireyciliktir romantik olan. 1 

Romaııtizm'i. kuran bu ilk kJşak içinde Beethoven'in özel. bir yeri varsa 

da, öbürleri daha kolaylıkla tanımlıanabilir. Rossini ile Schubert gösterdikleri 

cesaretle nitelendirilebilirler. İki fuesteci de sürekli özgünlük aranıakt<ıdırlar. 
ı 

Topluma karşı takınılan küçümse1 tavrı, ya toplumun meydan okumas ı. ya da 

aşırı hayranlığıyla sonuçlanı yar. n utmamak gerekir ki Schubert i le Rossi ni 

herşeyden önce kendi sevdikleri ~üziği yazmak istemişlerdir. Dinleyici kitlesi 

de çok garip bir biçimde buna deği~ik biçimlerde karşılık vermiştir. 
Bu romantik dönem birinci k~şağın son özelliği de ulusalcılığıclır. W eber. 

ı .. 

doğal olarak, buna en iyi örnektr; çünkü gerek yazar, gerek orkesrra şetı. 

gerek şair ve besteci olarak yaptıfı .şey Alman sanatını üstün kılnıaktı. Hem 

eksikleriyle hem de göze çarpan nitelikleriyle Rossini de onun kadar ulusa! cı 
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değil mi? Bunun ölçüsünü Shakesfeare trajiğine, dramatik gerçeğe karşı olan 

Othello operasında görüyoruz. IStencihal bu operanın uvertUrUnU konu 

ederken şöyle diyor ve bunda ~anılmıyordu: "Kent inceliğinden tUmelen 

yoksun ... arayış ve inceliği tümdet bir yana bırakmış ... " Şimdi Rossini 'de bir 

·'italyancılık" görüyoruz, tıpkı Weber'in kalem savaşın<l dökülen 

''Almancılık"ı gibi. 

Bu kuşağın bomboş bir müzi~ ortamı içine gelip kurulduğunu sanm<1k hiç 

de doğru olmaz. Bunun gelişimine koşut olarak XVIII. yüzyıl sonunda 

oluşmuş bir Fransız okulu var.l Boildieu, Lesueur, Mehul, Auber gibi 

bestecilerle temsil edilen bu okul1n operalarında yeni .bi~· yönelim göniyoru.z. 

I 803-1820 yılları arasında Parıfte yaşayan Spontını bu ok ula örn e k lı k 

etmiştir. Spontini'nin melodrama yaklaşan bir opera anlayışı vardı. Klasik 

opera anlayışını bir kenara bırakrıştı (Mitolojiden ya da soylu eğlenceelen 

alınan konular gibi). Bu tür konular yerine güçlü bir müzikle, dolgun tınlayışla 

göklere ~ü~selen cre~ce~d~'larla.ıüy~.k .tarih~el görüntüler ge.~irnıiş~i. _. 

Boıldıeu de be genının yenı degışımlerıne duyarlılık gosterdı. 182Y ele 

yazdığı "Do me Blanche" operasıl, 1812' de yazmış olduğu "Jean de Paris" 

halkozanı beğenisinin müzik planılnda bir yorumudur. · 

Fakat ilk devrimci Mehul'dülr. Mehul'ün ilk yapıtı "Euphrosine ( 1790)" 
ı 

daha o zaman büyük bir dramsal 'lgüç ile gerçeklik taşıyordu. J:Vlehul 1 i bretto 

yazariarına karanlık konular yazdırır, o yolla da müzik dilini drcını dUzeyine 

çıkarmaya çalışır. Örneğin Uthal'ln orkestrasında alto, viyolonseL kontrobas 

vardır sadece; bu çalgılar da daha ıelankolikbir renk verir tınıya. 
Leseur ıle Auber'ı da aynı sırıfa sokabılırız. 1803'de Leseuer ··ossran et 

les Baroles (Ossiaru ve Halk Ozanları)" adlı operasında yeni bir renk getirmişti. 

Auber "La Muette de Partici (Por~icili Dilsiz Kız)" adlı operasıyla mUziğincle 
ı 

!av gibi yakıcı sıcaklığı sürdürmesinj bil miştir. 

Böylece birinci Romantik ~uşak ile ikincisi arasında Paris'te yaşayan 
bazı opera bestecileri özel bazı yaııtlarıyla Romantizm için kolaylaştıncı rol U 

oynamışlardır: Spontini, Boildiev, 1 Mehul, Auber, Leseur bu yolla Rossi ni' nin. 
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Weber'in, Wagner'in, Berlioz'un ve belki de Schubert'i arayışlarında etkili 

olmuşlardır. 

İkinci kuşak bestecileri içfn kendilerini ı 830'dan sonra tanıtmaya 

başlayan yaratıcılar diyebiliriz. Bunları sırasıyla 1791 'de Temmuz Devri mi ·nden 

sonra P~ris'te üne kavuşan Meyfrbeer; I 803' de doğu~ I 830' da , Fanıasti k 

Senfonı sı ıle ılk patlamayı yapan Berlıoz; 1797'de dogup ılk önemlı yapıtı 

olan "Anne Bolena"yı 1830' da lv eren Donizetti; ı 80 I' de doğup 1 S35 ·ele 

ölen Bellini'dir. Bu kuşağa "~arisli Kuşak" demek doğru olur: çLinkU 

Romantik akımı Paris'te aramış, ~aris'te bulmuşlardı. Bu kuşak temelele opera 

bestecileridir ve tiyatro anlayışları romantik tiyatro anlayışının etkisinele 

oluşmuştur. "Büyük Opera" türü lbütün anlatım olanaklarını kendi hizmetine 

koşar, yerel renklere yer verir, ç ğın edebiyatınclan alıntılar yapnıay ı sever. 

"Büyük Opera" herşeyden önce en uç anlamda seyirciye seslennıek ister, 

büyük bir gösteri sunar. Özelde ikinci kuşak romantik mLizikçilerinin her 

zaman sıralaması açısından, hem e~tetik, hem de coğrafya açısından tutari ıl ıkiarı 

vardır. ı 

Üçüncü kuşak 181 O dolaylarında doğmuş bestecilerden ol u ş ur. 

Mendelssohn (1809), Schuman, C opin (ikisi de ı 8 l 0), Liszt (ı 81 ı), Wagner 

ile Vereli (1813). Bu kuşağın tanımlanmasında romantik dönemin clonık noktası 

olduğu söylenebilir. Gerçekte ke .di sinden öncekilerin açtığı yolda i lerlenıiş, 

onların gölgesinde büyümüş, çoğrnlukla onlara hayran kalmış ve hatta kimi 

zaman onların arayışlarına katıl,ıştır; ama özellikle o zamana kadar k esi n 

olmayan şeyin sağlamlaşmasına b~ üçüncü kuşak olanak sağlamıştır. 

En arı başyapıtları bunlarda !görüyoruz: Chopin, Schrunıann ve Liszt"in 

piyano yapıtları; Mendelssohn, sdhumann ve Liszt'in senfonileri ve seııfoııik 
şiirleri; Mendelssohn'le Schumknn'ın oratoryaları; Verdi ile Wagııer"in 
operaları. Bir yanda İtalyan operasJ ulusal bilincin mihenk taşıdır. İtalyan nıi.izik 
yaşamının en belirgin çizgisi ulJsallığıdır; çeşitli yönlerele karşımıza çıkan 
ulusallıktır bu. Verdi'nin bu yöndJ oynadığı rolü herkes bilir. İşte bu anlamda, 

Milano'daki Avusturya İşgali ~calo'nın İtalyan Romantiznıi'nin beşiği 
olmasına yol açmıştır. 
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Dördüncü kuşak romantik kuşakların çocuklarıdır. Her şeyden öne ulusal 

ok u !ların başını çekenlere bir ak+ türünü temsil edeni er d ir b un 1 ar. B rııc k n er 

(1824-1,896) Wagnercili~ten. yolla çıktı ve Avustury~ ınüziğ~ni ~UrdUrdU~ 

Brahıns ın (1833) romantızını Beethoven ve Schunıann dan gelır: Çaykovskı 

( 1840-1893) Ruslar arasıda Batı ·ta en dönük ol anıdır; Grieg ( 1 84~) Norveç 

okulunu, Smetana ile Dronak Çe~ okulunu temsil eder; Gounod ya da Bizet. 

Reyer ya daSaint-Seans değişik fiçimlerde Liszt'in, Wagner'in. Berlioz'un 

damgalarını taşırlar. ı 

Gözümüze karma bir toplulur gibi görünse de bu besteciler r~)nıa.ntizın.in 

büyük ustalarını yakından tanım~şlardır, onların okullarında yetışnıışlerclır. 

onlilrın ortaya koydukları tUr ve bi~imleri sürdürınüşlerdir. 
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SONUQ VE ÖNERiLER 

Romantizmin 1800-1850 yılllı arasında yaşadığını düşünmek alışkanlık 
olmuştur, ama gerçekte akım son derece uzun sürdü. XVIII. yüzyılda oluşmaya 

başlayan akım ülkelere ve sanat tlürlerine göre değişik tarzda ortaya çıkarak 

XIX. yüzyılın sonuna kadar devam etti; öte yandan, önromantizme dönüş 

özellikle edebiyat ve resim alanla~ıyla ilgili ise de, romantizm sonrası uzantı 
herşeyden önce müzik ve edebiyat~ etkilemiştir. 

Demek oluyor ki egemen olJn "romantik insan"dır: Bu yüzyılın başında 
olduğu gibi sonunda da, hatta dahl uzun süre varlığını sürdürdü. Bugün sahip 

oldukları içerikler ne olursa olsuh. özgürlük, kardeşlik, devrim kavramları 
romantizmin kalıtıdır; sanat ve Isiyasetin günümüzdeki büyük eğilimleri 
romantizmin içinde önemli bir rol oynadığı bir tarih olmaksızın ortaya 

ı 

ı 
Gerçekten de bireye, öznelliğe, usdışına, düşgücüne, kişisellik ve 

ı 

cıkamazdı. 
> 

kendiliğindenliğe verilen önem halen devam etmektedir ve doğal güzelliklere 

derin bir hayranlık, akla karşı ~uygunun yüceltilmesi kahranıanların ve 

olağanüstü kişiliklerin tutku, coşkb ve iç çatışmaları günümüz sanatında, tüm 
ı 

dünyada sıklıkla işlenen konulardır! 

ÖNERiLER 

ll 

I) Romantik Dönem bestecillerinin eserlerini kavramak o dönemdeki 

toplumsal-ekonomik altyapıyı anlamaya bağlıdır. 

2) Sözkonusu eserler yorumlJnırken, dönemin yapısı ile ilintil i unsurların 
duyarlılığı, eserlerde gözardı edilmefelidir. 

3) Bir düşünce yapısı olarak "ULUSALCILIK" günümüz toplumlarında 

da irdelenmelidir. 
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ı 

4) Konservatuvar müzik ı eğitiminde, sanatta farklı eğilimlerin 

kavratılabilmesi için romantik akım ve müzikte ulusalcılığın ortaya <;ıkış 

sürecindeki başat etkenierin irdeıeJmesi iyi bir örnek olabilir. ~ 
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