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onsey ba!kanı T"mo 
Klemett"nen özell"kle 
bu toplantının çok çe-
!"tl" müz"kal kültürüyle 
Do#u ve Batı arasında 
adeta b"r köprü vaz"-
fes" gören $stanbul’da 
yapılmasının anlamlı 
oldu#unu b"ld"rd". Fo-

rumda tartı!ılmak üzere ana temalar ola-
rak mob"l"te ve sanatçı v"zeler", Türk"ye’de 
müz"k e#"t"m", Avrupa’da müz"k e#"t"m" 
"ç"n Bonn Deklarasyonu, gençler ve müz"k 
kar"yerler", devlet ve özel sektör destekler" 
ve d"j"tal ortamda müz"kal "fade özgürlü-
#ü "ç"n "n"s"yat"%er seç"lm"!t". Aynı anda 
farklı salonlarda ayrı ayrı oturumların 
yapıldı#ı forum programı m"n" konserler 
ve ak!am konserler"yle zeng"nle!t"r"lm"!t". 
Aynı anda b"rkaç oturum yapıldı#ından, 
yazımda, katılmayı seçt"#"m ve forumun 
bence önce çıkan oturumlarını ele alaca-
#ım. 19 N"san ak!amı Borusan &uartet’"n 
açılı! konser"n"n ardından, 20 N"san Cuma 
günü toplantı programı ba!ladı. Mel"h Fe-
rel" ve müz"kolog Mart"n Greve’n"n Avru-
pa müz"#"n"n sadece Avrupa’nın müz"#" 
olarak de#"l global müz"k kültürünün 

temel" olarak de#erlend"r"lmes" gere#"n" 
vurguladıkları açılı! konu!malarını, mo-
b"l"te ve uluslararası d"yalogun ele alındı#ı 
“Sınırları A!mak” ba!lıklı panel tak"p ett". 
Panelde sanatçıların v"ze alırken ya!adık-
ları problemlere de#"n"l"rken, gel"!mek-
te olan ülkelerdek" sanatçıların gel"!m"! 
ülkelerdek" kültür-sanat akt"v"teler"ne 
er"!eb"lmeler"n"n önem"nden bahsed"ld". 
UNESCO konvens"yonunda alınan karar-
lar ve gerçekler arasındak" bo!luklarla "lg"l" 
uygulama konusunda alınan "n"s"yat"%er 
ele alındı, kültürlerarası d"yalogun gel"!-
t"r"lmes" "ç"n yapılab"lecekler ve mevcut 
engeller" a!manın yolları tartı!ıldı. Panel" 
$TÜ’den Erdem '"m!ek’"n m"n" ba#lama 
konser" tak"p ett".

Tüm forumun, bence, Türk"ye’dek" mü-
z"k e#"t"m" konusunu ele alan tek otu-
rum olması bakımından ve dolayısıyla 
Avrupa’da müz"k e#"t"m"nde üst düzey 
söz sah"b" b"r toplulu#a sunulması bakı-
mından en can alıcısı Prof. F"l"z Al"’n"n 
moderatörlü#ündek" Süher Pek"nel, Yrd. 
Doç Dr. $lke Boran, Burak Onur Erdem 
ve Yrd. Doç. Dr. Turgut Pögün’ün konu!-
macı olarak katıldıkları “Türk"ye’de Müz"k 
E#"t"m"” ba!lıklı olanıydı. Prof. F"l"z Al" 

Cumhur"yet’"n "lk yıllarında müz"k e#"t"-
m" konusunda atılan adımlara ve H"nde-
m"th, Ebert ve Zuckmayer’"n Türk"ye’ye 
davet ed"l"!ler" ve görevlend"r"lmeler"ne 
kısaca de#"nerek sözü Yrd. Doç. Dr. $lke 
Boran’a bıraktı. Boran, Cumhur"yet’"n 
"lanından önce Atatürk’ün 1 Mart 1923 
tar"hl" konu!masında Türk"ye’de müz"k 
e#"t"m" "ç"n konservatuvar kurulması ge-
re#"nden bahsett"#"n", sonrasında 1924 
yılında Ankara’da müz"k ö#retmenl"#" 
okulunun kuruldu#unu, 1925 ve 1928 
yıllarında çıkarılan özel yasalarla üstün 
yetenekl" çocukların Avrupa’da müz"k 
e#"t"m"ne gönder"lmeler"n"n gündeme gel-
d"#"n" söyled". $lk gönder"len ö#renc"ler"n 
Türk Be!ler" oldu#unu, $d"l B"ret ve Suna 
Kan’ın "se devlet bursuyla üstün yetenekl" 
çocuklara "l"!k"n 1948’de çıkarılan kanun 
kapsamında yurtdı!ına müz"k e#"t"m"ne 
gönder"ld"kler"n" ekled". Yıl yıl Cumhur"-
yet dönem"nden günümüze müz"k e#"t"m" 
konusunda atılan adımlara, $stanbul, An-
kara ve $zm"r’de konservatuvarların kuru-
lu!una de#"nen $lke Boran, 1981’de tüm 
konservatuvarların YÖK’e ba#landı#ını 
bel"rtt". Konu!masını Türk"ye’de tüm "ller-
dek" konservatuvarların l"stes"n" sunarak 
ve 2004 yılından ber" Erasmus s"stem"n"n 
müz"k e#"t"m"nde uygulandı#ına de#"ne-
rek sonlandırdı.

$k"nc" konu!macı dünyacı ünlü p"yan"st"-
m"z, Süher Pek"nel’d". Pek"nel sunumunda 
Türk"ye’de müz"k e#"t"m" konusunda yü-
rüttükler" projeler" ele aldı. Mevcut üç pro-
jeler"n", Türk"ye’de çocukların klas"k müz"k 
ve sanata "lg"ler"n"n ve bu alanlardak" b"l-
g"ler"n"n zayı%ı#ının d"kkatler"n" çekmes" 
üzer"ne üstün zeka ve özel yetenekl" ço-
cukların e#"t"m gördükler" TEV$TÖL’de 
kurdukları müz"k bölümü, dünya sahnele-
r"nde genç yetenekler ve Or( müz"k e#"t"-
m" s"stem"yle Anadolu’da müz"k e#"t"m"n" 
yaygınla!tırma olarak tanımladıktan sonra, 
her b"r projen"n, ba!langıcından bugüne 
"!ley"!" ve sonuçları hakkında b"lg"ler verd". 
Tev"töl’de kurdukları müz"k bölümünde 
sadece çalgı e#"t"m"n"n de#"l, ha)ada üç 
saat olmak üzere solfej ve müz"k tar"h" 
dersler"n"n de ver"ld"#"n", ö#renc"ler"n 
düzenl" olarak konserlere, serg"lere, müze 
gez"ler"ne götürüldükler"n", sadece mü-
z"k de#"l d"#er sanat dalları hakkında da 
b"lg" sah"b" olmaları sa#landı#ını ve sü-
rekl" tak"p ed"len hocaların konservatuvar 
ve orkestralardan seç"ld"kler"n" bel"rten 
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Pek!nel, TEV"TÖL’de kurdukları ve be# 
yılın sonunda kend!ler!n!n dah! beklen-
t!ler!n!n üzer!nde ba#arı kazandıkları bu 
s!stem!n d!$er özel ve devlet okullarında 
müz!k e$!t!m!ne model olmasını amaç-
ladıklarını söyled!. Konuyla !lg!l! M!ll! 
E$!t!m Bakanlı$ına her sını%a okutulması 
gereken müfredatı sunduklarını ve sıcak 
kar#ılandıklarını b!ld!rd!.  

Dünya sahneler!nde genç yetenekler proje-
ler! !ç!n 10 üstün yetenekl! konservatuvar 
ö$renc!s!n!n seç!ld!$!n! ve Ondul!ne f!r-
masının madd! deste$!yle bu ö$renc!ler!n 
yurtdı#ında e$!t!m aldıklarını, uluslararası 
yarı#malara ve masterclass’lara katıldıkla-
rını bel!rtt!. Bu projeyle amaçlarının dün-
ya çapında sanatçılar yet!#t!rmek oldu$u 
kadar Türk-Avrupa !l!#k!ler!ne katkıda da 
bulunmak oldu$unun altını ç!zd!. Böyle 
b!r s!stem!n b!r defalık de$!l, uzun sürel! 
sürdürülmes!n!n gere$!n! vurguladı. 

Üçüncü projeler! kapsamında !se 9 p!lot böl-
gen!n seç!lerek Or& müz!k e$!t!m! s!stem!-
n!n uygulandı$ını, müz!k dersler!n!n ha%ada 
!k! saate çıkarıldı$ını, vel!lere akt!f rol ver!l-
d!$!n!, müz!k ö$retmenler!n!n e$!t!ld!kler!n! 
ve !lk etapta onbe# b!n çocu$a ula#ıldı$ını 
atılan adımlar olarak l!stelerken, kal!tel! b!r 
e$!t!m !ç!n ö$retmenler!n ya#am kal!teler!-
n!n ve gel!rler!n!n !y!le#t!r!lmes!ne !ht!yaç 
duyuldu$una d!kkat çekt!. Or& s!stem!n!n 
uygulanması net!ces!nde !lk yılda kazanılan 
üstün ba#arıyla bu s!stem!n akadem!k alana 
alınması gündeme gel!nce, Marmara Ün!-
vers!tes!, "zm!r Dokuz Eylül Ün!vers!tes! ve 
Bolu Abant "zzet Baysal Ün!vers!tes! Müz!k 
E$!t!m! bölümler!nde uygulamalar yapıldı-
$ını b!ld!ren Pek!nel, hand!kapın bu e$!t!m! 
alarak mezun olan müz!k ö$retmenler!n!n 
daha !y! !mkanlar !ç!n özel okullara yönlen-
meler! oldu$unu, dolayısıyla devlet!n b!r a$ 
s!stem! kurarak müz!k e$!t!mc!ler!n!n d!$er 
müz!k ö$retmenler!ne s!stem! tanıtmalarının 
ve ö$retmeler!n!n sa$laması gerekt!$!n! söy-
led!. Ayrıca müz!k e$!t!m! veren hocaların 
pedagoj!k formasyonlarının zayıf oldu$una 
d!kkat çekerek, Avrupa standartlarında b!r 

müz!k e$!t!m! hede'en!yorsa hocaların 2-3 
yılda b!r yen!den e$!t!me dönmeler!n!n ve 
kend!ler!n! güncellemeler!n!n #art oldu$unu 
vurguladı.

Oturumun üçüncü konu#macısı Yrd. Doç. 
Dr. Turgut Pögün, konu#masını müz!k e$!-
t!m!nde farklı müz!k st!ller!n!n ele alın-
ması ve ö$ret!lmes!n!n önem! etrafında 
çerçevelend!rd!. Türk!ye’dek! s!stemde 
konservatuvardan mezun olan ö$renc!n!n 
Batı müz!$!nden ba#ka b!r müz!k türüyle 
tanı#ma !mkanı bulamadı$ını, bunun 21. 
yüzyıl müz!k kültürüne uygun olmadı$ı-
nı, popüler müz!k, f!lm müz!$! ve benzer! 
müz!k dersler!n!n eklenmes! gerekt!$!n! 
b!ld!rd!. Ancak bu #ek!lde konservatuvar 
mezunlarının kar!yerler! konusunda alter-
nat!f seç!mlere yöneleb!lecekler!n!, ün!ver-
s!teler!n ö$renc!lere sadece önceden bel!r-
lenm!# alanlarda d!dakt!k b!lg!ler veren 
kurumlar de$!l, onların yaratıcılıklarını 
destekleyen ve yen! f!k!rler olu#turmalarını 
besleyen, yol gösteren kurumlar olmaları 
gere$!n! vurguladı.

Son konu#macı Burak Onur Erdem for-
mal olmayan müz!k e$!t!m! b!ç!mler!n! 
ele alırken, özell!kle koroların bu anlamda 
önem!ne d!kkat çekt!. Müz!k e$!t!m!nde 
koroların en öneml! avantajlarını büyük 
k!tlelere ula#ım, mal!yet!n!n dü#üklü$ü 
(çalgının !nsanın kend! ses! olması) ve 
koroda #arkı söylemek !ç!n yıllarca e$!-
t!m gerekmemes! olarak l!steled!. Kend! 
özgeçm!#!yle koro konusunda müz!k e$!-
t!m! almak !steyen b!r!n!n nasıl kend!n! 
gel!#t!reb!lece$!n! örnekleyen Erdem, 
yaptıkları projeler arasında "stanbul’da b!r 
Koro Derne$! kurmak oldu$unu söyled!. 
Uluslararası koral projeler!n üret!lmes!n!n 
önem!ne de$!nd!. Konu#ması sürpr!z b!r 
vokal d!nlet!yle sonlandı.

D!nley!c!ler oturumu de$erlend!r!rken 
sunumları dürüstlü$ü ve sorunları d!le 
get!r!#ler! bakımından etk!l! bulduklarını 
!fade ett!ler. Bu öneml! toplantıda, kısıtlı 
zaman zarfında, Türk!ye’dek! müz!k e$!t!-
m! hakkında s!stemat!k b!lg!ler ver!ld!yse 

de Türk!ye’dek! ün!vers!teler!n müz!k e$!-
t!m! fakülteler!nden b!r akadem!syen de 
konu#macılar arasında yer alsaydı ve b!r 
sunum yapsaydı d!ye dü#ünmeden edeme-
d!m. Türk!ye’dek! formal ya da !nformal 
müz!k e$!t!m! !le !lg!l! !stat!st!ksel b!lg!ler! 
de bu konuda güncel ara#tırma yapan b!r 
akadem!syenden duymak yer!nde olurdu.

Günün son oturumlarından b!r!ne geç-
meden önce Borusan Çocuk Korosu m!n! 
b!r konser verd!. Türkçe, Fransızca ve "tal-
yanca sunulan konser repertuvarı be$en! 
kazandı.

Avrupa Müz!k Forumu’nun temel! Bonn 
Deklarasyonu ve orada alınan kararlar ve 
hede'ere dayanıyordu. Dolayısıyla foru-
mun öne çıkan b!r d!$er oturumu “Mü-
z!k E$!t!m!yle Köprü Kurmak - Bonn 
Deklarasyonuyla Prat!k Test!” ba#lı$ını 
ta#ıyan, "ng!ltere’den, 3000 amatör mü-
z!k grubunu #ems!yes! altında toplayan 
Mus!c Mak!ng grubunun CEO’su Rob!n 
Osterley, "sveç’ten Stockholm Kral!yet 
Müz!k Akadem!s!’n!n Rektörü Johannes 
Johansson ve EMC Ba#kanı, F!nland!ya 
Müz!k Okulları Derne$!n!n Genel Mü-
dürü T!mo Klemett!nen’!n konu#macı 
oldu$u, Avrupa Müz!k Okulları B!rl!$! 
Ba#kanı Helena Ma(!’n!n moderatörlü-
$ündek! oturumdu. 

Bonn Deklarasyonu’nun üç odak noktası-
nın müz!k e$!t!m!n!n ula#ılab!l!rl!$!, kal!-
tes! ve k!#!y! ve toplumu etk!leyen sosyal 
b!r enstrüman olarak tanımlandı$ı otu-
rumda, her üç konu#macı da bu deklaras-
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yonun tüm müz!k e"!t!mc!ler! tarafından 
okunmasının ve tanınmasının önem!n! 
vurguladılar.

#lk konu$macı Rob!n Osterley, Mus!c Ma-
k!ng grubunun #ng!ltere’dek! müz!k e"!t!-
m! ve !crası alanında çok yönlü çalı$mala-
rından bahsett!. Müz!syenlere çok yönlü 
destek olduklarından ve onların art!st!k 
hede%er!n! bel!rlemede yön gösterd!kle-
r!nden söz ett!. Üyeler!n!n yılda yakla$ık 
12,500 konser verd!kler!n! ve #ng!ltere eko-
nom!s!nde çok öneml! roller!n!n oldu"una 
d!kkat çekt!.

#k!nc! konu$macı T!mo Klemett!nen !se 
Bonn Deklarasyonunu açıkladı"ı konu$-
masında, deklarasyonun üç hedef!n!n 
dengel! olarak e$ zamanlı ele alınması ge-
rekt!"!n!, b!r!n!n öne çıkmasının ver!ms!z 
sonuçlar do"uraca"ını vurguladı.

Son konu$macı Johannes Johansson !se 
konu$masında Bologna sürec!ne ve bu sü-
reçte uygulanan projelere de"!nd!. Bolog-
na sürec!n!n temel!n!n mob!l!te oldu"una 
d!kkat çekt!.

Ayrıca Johansson’un müz!"! ekoloj!k 
s!steme benzett!"! metaforu d!nley!c!ler 
arasında büyük !lg! uyandırdı. Ekoloj!de 
her$ey!n b!rb!r!ne ba"lı ve b!rb!r!yle !l!n-
t!l! oldu"unu, küçücük, önems!z görünen 

b!r$ey!n yer!n! de"!$t!rd!"!m!zde ya da onu 
gözardı ett!"!m!zde tahm!n edemed!"!m!z 
b!r ba$ka elemanla !l!nt!s! sebeb!yle öngö-
rülemeyen sonuçlara sebep olab!lece"!n!, 
bu durumun müz!k e"!t!m! ve müz!k ha-
yatımızla da benze$t!"!n! vurguladı. 

Formal ve !nformal!n tanımında ve ay-
rımında yanılgıların oldu"unu bel!rten 
Johansson ö"renmekten bahsed!l!yorsa 
e"!t!m!n formal ya da !nformal olmasın-
dan z!yade hede%er!n!n ve sonuçlarının de-
"erlend!r!lmes!n!n do"ru olaca"ına d!kkat 
çekt!. Ele aldı"ı b!r d!"er konu da d!nley!c! 
ve sanatçı tanımlarıyla, canlı müz!k ve d!-
j!tal müz!k kavramlarının gözden geç!r!l-
mes! gere"! ve h!çb!r!n!n b!rb!r!nden ayrı 
de"erlend!r!lememes!n!n $art oldu"uydu. 
Sözler!n!, Bonn Deklarasyonunun üç he-
def!n!n b!rb!r!ne ba"lı oldu"unu, ula$ımın 
kal!te yarattı"ını, kal!ten!n çek!c!l!"!n! 
ve sosyal gel!$!me katkısını vurgulayarak 
noktaladı. Ak$am, Süreyya Operası’ndak! 
“#k! P!yano ve Perküsyon” ba$lıklı Hasan 
Uçarsu’nun eserler!nden olu$an ça"da$ 
Türk müz!"! konser!yle sona erd!. 

Forumun !k!nc! gününde öne çıkan tartı$-
ma konuları Avrupa’da müz!k ve kültüre 
devlet ve özel sektör deste"! ve müz!kal 
!fadede !nternet ortamı !d!. Ayrıca gün 
boyu b!ld!r! ve proje sunumları yapıldı. 

Günün m!n! d!nlet!s! !se #TÜ’den Neva ve 
Yelda Özgen’!n kemençe ve çello konser!y-
d!. Forumun kapanı$ı Sumru A"ıryürüyen 
ve Göksel Baktag!r’!n “Songs pass!ng thro-
ugh #stanbul” (#stanbul’dan geçen $arkılar) 
konser!yle yapıldı. Toplantının son günü 
EMC yıllık toplantısı kapsamında yapılan 
oylamalara ve m!saf!rler !ç!n düzenlenen 
Beyo"lu turuna ayrıldı.

Genel olarak Avrupa Müz!k Forumu’nun 
!çer!"! son derece zeng!n ve b!lg!lend!r!c!y-
d!. #stanbul’da, yanı ba$ımızda düzenlenen 
bu öneml! uluslararası toplantıya Türk 
ün!vers!teler!nden, konservatuvarlarından 
ya da ba"ımsız müz!k !cra ve ara$tırmacıla-
rından katılımın hemen hemen yok dene-
cek kadar az olması d!kkat!m! çekt!. Oysa, 
bu forum,  Avrupa’da müz!k hayatıyla !lg!l! 
uygulamalardan ve güncel b!lg!lerden ha-
berdar olmak, ba"lantılar kurab!lmek ba-
kımından e$s!z b!r toplantıydı. Türk!ye’de 
müz!k e"!t!m!n!n ve genel müz!k hayatının 
uluslararası alanda tanıtılmasında öneml! 
b!r rolü oldu"unu dü$ündü"üm bu de"er-
l! uluslararası toplantıya yaptı"ı ba$arılı 
ev sah!pl!"! !ç!n Borusan Kültür Sanat’ı 
kutluyor, daha n!celer!n!n, daha çok Türk 
katılımcıyla ülkem!zde gerçekle$mes!n! te-
menn! ed!yorum.


