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4 - Milli Müzik

Avrupa müziði girmeden önce yurdumuzda, iki müzik vardý:bunlardan biri Farabi tarafýndan Bizans&rsquo;tan alýnan Doðu müz
diðeri eski Türk müziðinin devamý olan Halk melodilerinden ibaretti.
4 - Milli Müzik
( Ziya Gökalp - Türkçülüðün Esaslarý)

Avrupa müziði girmeden önce yurdumuzda, iki müzik vardý:bunlardan biri Farabi tarafýndan Bizans&rsquo;tan alýnan Doðu müz
diðeri eski Türk müziðinin devamý olan Halk melodilerinden ibaretti.

Doðu müziði de, Batý müziði gibi, eski yunan müziðinden doðmuþtu. Yunanlýlar, halk melodilerinde bulunan tam ve yarý sesleri y
görmeyerek, bunlara dörtte bir; sekizde bir, on altýda bir sesleri eklemiþler ve bu sonunculara &ldquo;çeyrek sesler&rdquo; adýný
vermiþlerdi. Çeyrek sesler, doðal deðildi. Bundan dolayýdýr ki, hiçbir milletin halk melodilerinde, çeyrek seslere rastlanýlmaz. Bun
göre, yunan müziði doðal olmayan seslere dayanan yapay müzik idi. Bundan baþka, hayatta tekdüzelik olmadýðý halde, yunan
müziðinde ayný melodinin tekrarlanmasýndan ibaret üzücü bir tekdüzelik vardý.
Ortaçað Avrupa&rsquo;sýnda ortaya çýkan opera yunan müziðindeki bu iki kusuru giderdi. Çeyrek sesler operaya uymuyordu.
Bundan baþka, opera bestecileri ve oyuncularý, halktan olduklarý için, çeyrek sesleri bir türlü anlamýyorlardý. Bu nedenlerin
etkisiyle Batý operasý, Batý müziðinden çeyrek sesleri çýkardý. Ayný zamanda opera duygularýn, heyecanlarýn, tutkularýn arka
arakaya gelmesinden ibaret bulunduðundan &ldquo;armoni&rdquo;yi ekleyerek Batý müziðini monotonluktan bu ki yenilik
olgunlaþmýþ Batý müziðinin doðmasýna neden oldu.
Doðu müziðine gelince; bu, tamamen eki halinde kaldý. Bir taraftan çeyrek sesleri koruyordu diðer yönden armoniden hala
yoksun bulunuyordu. Farabi tarafýndan arapçaya aktarýldýktan sonra bu hasta müzik saraylarýn raðbetiyle, farsçaya ve
osmanlýcaya da aktarýlmýþlardý. Diðer taraftan Ortodoks ve ermeni keldani, süryani kiliseleriyle yahudi sinagoðu da bu müziði
Bizans&rsquo;tan almýþlardý. Osmanlý ülkesinde bütün Osmanlý elemanlarýný birleþtiren tek kurum olduðu için, buna Osmanlý
topluluðu müziði adýný vermek de gerçekten çok uygundu.
Bu gün, iþte, þu üç müziðin karþýsýndayýz. Doðu müziði, Batý müziði, Halk müziði.

Acaba, bunlardan hangisi bizim için millidir? Doðu müziðinin hem hasta, hem de milli olmadýðýný gördük, halk müziði milli kültürü
müziði de yeni medeniyetimizin müzikleri olduðu için her ikisi de bize yabancý deðildir. O halde, milli müziðimiz, memleketimizdek
Halk müziðiyle Batý müziðinin kaynaþmasýndan doðacaktýr. Halk müziðimiz bize birçok melodiler vermiþtir. Bunlarý toplar ve ba
formlarýna göre &ldquo;armonize&rdquo; edersek hem milli, hem de Avrupalý bir müziðe sahip oluruz. Bu görevi gerçekleþtirece
olanlar arasýnda, Türk Ocaklarý&rsquo;nýn müzik topluluklarý da vardýr. Ýþte Türkçülüðün müzik alanýndaki programý esas itiba
ibaret olup bundan ötesi milli müzikçilerimize aittir.
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