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Dünyam›z, say›s›z do¤al sesle dolu.
Eski ça¤lardan beri de insanlar›n bu
ses hazinesinden etkilendi¤i anlaﬂ›l›yor.
Do¤ayla içiçe yaﬂayanlar, sanayileﬂmiﬂ
toplumlarda yaﬂay›p do¤an›n sesine ancak teknoloji arac›l›¤›yla eriﬂebilen bizlerden çok daha geniﬂ bir ses yelpazesi
alg›l›yorlar. Örne¤in, okyanustaki balinalar›n sesi ilk olarak 1940’larda kaydedildi. Afrika’da Hutu ve Tutsi kabileleri,
fillerin aras›ndaki iletiﬂimi yüzy›llardan
beri ﬂark› ve öykülerine uyarlad›klar›
halde, fillerin düﬂük frekansl› haberleﬂme dilinin kaydedilebilmesi yeni.
Bilinen her insan kültüründe müzi¤in var oldu¤u söylenir. Müzik, duygusal, sosyal, kültürel ve biliﬂsel amaçlar
için üretilen, de¤iﬂik perde ve uzunlukta ses örnekleri olarak tan›mlan›r.
Müzik yapma yetisini genlerimiz mi
belirliyor? Baﬂka canl› türleri de müzikal
dil ve ifade kullan›yorlar m›? E¤er öyleyse, müzik hayvanlarda hangi davran›ﬂa
yolaç›yor? Hayvanlarda, bir müzik dili
yaratma veya uyarlama yetene¤i var m›?
Hem türlerin kendi içinde, hem de türler
aras›nda iletiﬂim için müzik seslerinden
nas›l yararlan›l›yor? Do¤adaki müzikal
sesler, yaﬂayan tüm canl›lar aras›nda derin bir ba¤› m› gösteriyor?

Do¤an›n müzi¤i
Balinalar
Kambur balina ﬂark›lar›n›n yap› olarak
kuﬂ ve insan ﬂark›lar›na benziyor olmas›,
deniz memelilerinin usta birer besteci oldu¤unu kan›tl›yor. E¤er ﬂark›lar kuﬂ, kurba¤a, böcek, balina ya da insanlarca tekB‹L‹M ve TEKN‹K 44 Mart 2001

rarlanan ritmik sesler diye tan›mlanacak
olursa, o zaman kambur balina ﬂark›lar›
da bizim bestecilerimizce benimsenmiﬂ
kurallara uygun yap›l›yor demektir.
- ﬁark›c› balinalar bizim müzi¤imize
benzer ritmler kullanmakla birlikte, serbest formda, belirli bir ritmi olmayan
ﬂark›lar› da kolayca "besteleyebilirler".
- Bizimkine benzer (birkaç saniye)
uzunlukta bölümlerden oluﬂan ve birbirini izleyen temalar yarat›rlar. ﬁark›lar›, yinelenen bölümleri olmayan bir
do¤açlama gibi de olabilir. Ama genelde bu deniz memelileri de bizim bestecilerimiz gibi ﬂark› "sözlerini" (tekrarlarla) vurgulamay› ye¤lerler.
- Kambur balinalar, ﬂark›lar›n› en az
yedi oktavl›k bir ses yelpazesinde söyleyebildikleri halde, notalar› aras›nda
kulland›klar› duraklar, aﬂa¤› yukar› bizimkiler kadar.
- Baz› balina ﬂark›lar›, yap› aç›s›ndan bizim ﬂark›lar›m›z› and›r›yor; belli
bir temayla aç›l›yor, bunu, ayn› teman›n biraz daha iﬂlenmiﬂ bir biçimi izliyor, daha sonra da, ilkinden biraz daha
farkl› bir temaya geçiliyor.
- Balina notalar›n›n ço¤unun t›n›s›
ve tonu, bizim müzi¤imizdekileri and›r›yor. Ama neredeyse sonsuz bir çeﬂni
içinden seçim yapabildiklerinden, bazen bizim kulaklar›m›za hoﬂ gelmeyen
sesler de kullanabiliyorlar.
- ﬁaﬂ›rt›c› olan, kambur balinalar›n
ﬂark›lar›nda, bunlara bir ritm sa¤layan
nakaratlar bulunmas›. Bu da balinalar›n, ritmi t›pk› bizim kulland›¤›m›z gibi
bir iﬂlevle, karmaﬂ›k nesneleri daha kolay hat›rlamalar›na yarayan bir araç
olarak kulland›klar›n› ortaya koyuyor.

Evrimsel yollar›m›z›n 60 milyon y›ldan beri kesiﬂmemiﬂ olmas›na karﬂ›n,
insan ve balina müzi¤inin bunca ortak
yan›n›n bulunmas›, insan›n müzi¤in
mucidi olmad›¤›n›, tersine müzik sahnesine sonradan geldi¤ini gösteriyor.

Kuﬂlar
Kuﬂlar ﬂark›lar›n› "bestelerken" ço¤unlukla bizim bestecilerimizle ayn› ritmik çeﬂitlemeleri, perde örüntüsünü,
de¤iﬂimleri ve nota bileﬂimlerini kullan›yorlar. Ç›tkuﬂlar›n›n ﬂak›malar› Chopin’in "‹htilal Etüdü" çal›ﬂmas›ndaki tizden pese alçalan bir yelpaze sergiliyor.
Kuﬂ ﬂark›s›, bizim müzi¤imizdeki belli baﬂl› her ritmik etkiyi içeriyor: Tersinmeler, basit armonik iliﬂkiler, melodinin
de¤iﬂik perdelerde korunmas› kuﬂ ﬂark›lar›nda da geçerli. Ço¤u kuﬂlar, ﬂark›lar›ndaki motifleri de¤iﬂik tonlarda tekrarl›yorlar. Baz›lar› da ﬂark› perdelerini Bat› müzi¤inin ölçülerine göre ayarl›yor.
Örne¤in, bir tür ard›ç kuﬂunun ﬂark›lar›ndaki nota perdeleri, insan müzik ölçülerine son derece yak›n. Bir pembe tepeli çal›kuﬂunun ﬂark›lar›n›n ilk ve ikinci k›s›mlar›
aras›nda, tam bir oktavl›k fark bulunuyor.
Kendi ﬂark›lar›m›zda s›kça rastlad›¤›m›z, "taklit"e dayanan basit melodik kanon, birçok kuﬂ türünün birbirlerinin
ﬂark›s›n› taklit etme eylemini and›r›yor.
Meksika’daki Soccoro bülbüllerinin ﬂark›lar›, asl›nda k›sa parçalardan oluﬂmuﬂ
bir dizge. Kuﬂ ﬂark› söylerken ona en
yak›n komﬂusu, söyledi¤i her parçaya
ayn› parçayla karﬂ›l›k veriyor. California
batakl›k ç›t kuﬂu, tek bir dizge içinde
120 de¤iﬂik parça söyleyebiliyor.

Her kuﬂ sesi, ses ç›karma organlar›n›n ürünü de¤il. Kuﬂlar kimi zaman, örne¤in özel yap›daki bir tüy gibi "müzik
aletlerini" kullanmak, kimi zaman da
özel rezonans› için "seçtikleri" nesnelere vurmak yoluyla ses ç›karabiliyorlar.
Bir kuﬂun ses üretmek için araç kullanmas›n›n en çarp›c› örne¤ini, belki de
Kuzey Avustralya ve Yeni Gine’de yaﬂayan tepelikli papa¤an oluﬂturuyor. Erkek kuﬂ, a¤açtan kopard›¤› ince bir dal›
davul tokma¤› biçiminde yontuyor, boﬂ
bir kütük seçiyor ve sonra da yonttu¤u
dal› bir aya¤›yla tutarak diﬂisini etkilemek amac›yla boﬂ kütü¤e vuruyor.

Saniye

Saniye

‹nsanlar
‹nsanlar›n müzi¤i kültürlere göre de¤iﬂiyor; ama tüm kültürlerde var olmas›,
insan›n müzi¤i yaratmaya, uygulamaya,
ve dinlemeye ne büyük bir ortak gereksinmesi oldu¤unun göstergesi.
Görünen o ki, ister neandertal olsun,
isterse daha sonra egemen olan cromagnon, atalar›m›z da müzi¤e bizim kadar düﬂkünlermiﬂ. Fransa ve Slovenya’da hayvan kemiklerinden yap›lm›ﬂ,
yaﬂlar› 4000 ile 53 000 y›l aras›nda de¤iﬂen flütlerin bulunmas›, eski uygarl›klar›n da karmaﬂ›k müzik aletleri yapmaya epey zaman ve u¤raﬂ ay›rd›klar›n›
gösteriyor. Tarih öncesi flütlerin araﬂt›rmac›larca yap›lan kopyalar›, bunlar›n
günümüzün ses kay›t ayg›tlar›na benzediklerini gösteriyor. Bu eski enstrümanlarda ses üreten bir t›kac bulunmas› bile olas›. Bu, aletin çal›nmas›n› kolaylaﬂt›r›rken, bir yandan da yap›m›n› güçleﬂtiriyor. Tarihi flütlerin modern kopyalar›nda notalar, de¤iﬂik ölçeklerde çal›nabiliyor. Üretilen sesler, genellikle saf ve
kal›c› tonlarda oluyor. 50 000 y›ll›k bu
araçlar›n geliﬂkin tekni¤i gözönünde tutuldu¤unda, insanlar›n yüzbinlerce y›ld›r müzik yapt›klar› düﬂünülebilir
Kuzey ‹skandinavya ve Rusya’daki
Kola Yar›madas›’n›n halk› Samilerin geleneksel ﬂark›lar›, genellikle "yoik" denen ve rastgele seslerden oluﬂan "aryalar" biçiminde. Döngüler halinde yinelenen anlams›z heceler, asl›nda günlük
yaﬂam› tan›ml›yor ve her yoik sanatç›s›
için kiﬂisel bir anlam taﬂ›yor. Sözcüklerle anlat›lmamas›na karﬂ›n yoik’in konusu, bir insan, bir yaﬂam öyküsü, bir
hayvan, bir yer ya da do¤an›n bir görünümü olabiliyor. Müzik bilgisinin k›smen, belirli bir müzik türünde tekrarla-
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Ç›tkuﬂu ﬂark›s›n›n spektrogram› (A),
Chopin’in “‹htilal Etüdü”ndeki (B) ak›ﬂ› and›r›yor.
Üç notal› b›ld›rc›n ötüﬂü (C). Beethoven’in
6. Senfoni’sinin bir bölümündeki (D) obua ve
klarnet için yaz›lm›ﬂ nakaratlar b›ld›rc›n ve guguk
kuﬂunun ﬂark›lar›na benziyor. Guguk kuﬂunun
iki notal› ötüﬂünde 1. nota 2.’den 1/3 daha
yüksek bir majör tonda (E).

nan motiflerin özümsenmesi yoluyla
kazan›ld›¤› düﬂünülüyor. Dinleyenler
giderek, duyduklar› müzikte tekrarlanan ortak noktalar› ay›rdedebilme yetene¤ine kavuﬂuyorlar. Müzikal motifleri
tan›ma ve ezberleme yetene¤i, böylelikle daha sonraki kuﬂaklara aktar›lan geleneklerin oluﬂmas›n› sa¤l›yor.

Müzikte Ortak Yanlar
Müzikal motifleri hat›rlama ve tan›ma yetene¤i, kuﬂlar›n ve balinalar›n müzi¤inde temel bir önem taﬂ›yor. Bu ö¤renme süreçleri, "düﬂey" (bir davran›ﬂ›n
anne-babadan çocu¤a geçmesi), "e¤ik"
(kan ba¤› olmayan yetiﬂkinlerin, kültürü
yeni nesillere b›rakmas›), veya "yatay"
gelenekler (ayn› yaﬂtakilerin birbirlerinden ö¤renmeleri) biçiminde olabiliyor.
Sami yoiklerindeki gibi düﬂey müzikal gelenekler, bütün insan kültürlerinde ve ispinozgillerde var. E¤ik müzikal

Tarih öncesi flütler

gelenekler, her müzik dersinin önemli
bir parças› ve büyük olas›l›kla da kuﬂlar
aras›nda ﬂark› ö¤renmenin en yayg›n biçimi. Yatay müzikal gelenekse, ayn›
oyun alan›n› paylaﬂan çocuklarda oldu¤u kadar, bir arada yetiﬂtirildiklerinde
benzer ﬂark›lar geliﬂtiren ispinozlarda,
beyaz tepeli serçelerde ve baz› sinekkuﬂlar›nda da izlenebilir. ﬁark›lar›n yatay
transferi kambur balinalarda da yayg›n.
Ayn› üreme bölgesinde yetiﬂmiﬂ her balina, ayn› ﬂark›y› söylüyor ve ﬂark› y›ldan
y›la bir evrime u¤ruyor. Farkl› okyanuslardaki balinalarsa, tümüyle farkl› ﬂark›lar söylüyorlar. Herhangi bir balina ﬂark›s›, var olan kay›tlardaki ﬂark›larla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, ﬂark›n›n hangi y›lda ve
hangi okyanusta "bestelendi¤i" belirlenebiliyor. Yeni yay›mlanan bir araﬂt›rma,
birkaç kambur balinan›n Hint Okyanusu’ndan Pasifik Okyanusu’na gelmesini
izleyen üç y›l içinde yerli balinalar›n,
kendi ﬂark›lar›n› misafirlerin anlayaca¤›
biçime uyarlad›klar›n› gösteriyor.

Evrensel Müzik
Müzik sesleri, türümüzün bireyleri,
kendi türümüzle baﬂka türler ve sanatla bilim aras›nda bir do¤al köprü oluﬂturur. Ortak noktalara bakarak, müzik
konusundaki kavray›ﬂ›m›z da geniﬂliyor. Müzik seslerini, sözcüklere gerek
b›rakmayan, sezgilere dayal› bir iletiﬂim arac› olarak alg›layarak, zengin biyolojik çeﬂitlilikteki dünyam›zda kendi
evrimimizi daha kolay anlayabiliyoruz.
Evrensel bir müzik var m›, yoksa müzik dedi¤imiz ﬂey, yaln›zca farkl› beyinlere (insan, kuﬂ ya da balina) özgü, de¤iﬂken bir ürün mü? Kendi müzi¤imizle,
kuﬂlar›n ve balinalar›n ﬂark›lar› aras›ndaki benzerlik bizi, evrensel müzi¤in
yaln›zca keﬂfedilmeyi bekledi¤i gibi çekici bir düﬂünceye götürebilir. Müzik
sanat›n›n ilk ne zaman ortaya ç›kt›¤› bilinmiyor. E¤er baz›lar›n›n sand›¤› kadar
eskiyse, bu müzikte neden böylesine anlam ve duygu buldu¤umuzu aç›klayabilir. ‹nsan›n en temel ürünlerinden birini
çevreleyen bu aralanmaz sis perdesi,
müzi¤in, evrimsel olarak yeni ve ak›l yürütme yetene¤indeki beynimizden çok,
eski sürüngen beynimizden kaynaklan›yor olabilece¤ine, müzi¤in ortaya ç›k›ﬂ›n›n, konuﬂma yetene¤inden de eski olabilece¤ine iﬂaret ediyor.
*“The Music of Nature an the Nature of Music”, Science 5 Ocak 2001
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