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' Müzikologlar tarafından geliştirilmiş
olan Performans uygulaması anlayışı", gel*,
neksel olarak daha Önceki Avrupa müziğinin
orijinal ses yapısını, yazılı müzik parçalarına
dikkatini toplayarak bütün edebî, tarihî, ikonograflk kaynaklım araştırarak yeniden dü
zenleme çabasıyla sınırlandırmıştır. Daha
önceki müziğin aaund (ses) löjpyal anmasın
daki tarihi, Otantik kaynaklan araştırmak,
bilim adamlarını» müzik parçasının önemli
unsurlarım belirtiemede performansın rolü
nü ihmal etmeyiş, hatta ihİcflra sürükledi,
özellikle non«westem (Batı tarafları olma
yan) ve folk müzikle ilgilenen etnomüzikolo*
jistler, böyle bir yaklaşımın sonuçlarını miras
aldılar. Performans çalışmalarını, verilen
kültürün ve genellikle geçerliliği kabul gören
westem saund anlayışındaki vokal Ve enstrü
mantal aaund kbplayamasınm garip niteli..giyle sınırlandırdılar. (Bkz. Entomüzİkoloji,
müzik, folk ve gelenek) Bu yüzden, bu tip ça
lışmalar, müziğin asimi ön planda tuttu;, An
cak performans, madalyonun diğer yüzü olakabul edildi. (Müzik mi, yoksa ele^ramüzikalmi?) ■
,■
.
Batı Avrupalı müzik tarihçileri, gelenek
sel olarak müzik çalışmalarım, sadece yazılı
nota kaynaklı daha önceki müzikleri (özel
likle 1900’lü yılların) bir şekilde yorumlamak
olduğunu kabul ettiler. Yorumcular, Ortaça
ğa ait müziklerde entrümanların kullanılı
şındaki karışıklıklarla, eski enstrünfinlann
vurguşu ve ezgisiyle, süslemenin uygun bir
biçimde uygulanmasına throughbass (tam
bas), canlılık ve tempoyla olduğu kadar 16.
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asırdan 18. asra kadar olan müzikte toplu
lukların kullanılma oranıyla de ilgilendiler.
Her ne kadar önceki müzik nötalan (sözlü
performans geleneği kabul gördüğü için ke
sinlik kazanamasa da 18. asnn ortalarından
itibaren notalar genellikle prefohnansın be
lirteni olarak kabul edilmektedir. 19, ve 20.
asır müziğinin performans yorumlaması
problemleri sürse de n o tla r özelleştirilmiş
olmasına rağmen sıtund üretimi (saund production) tam olarak açıklayamamaktadır.
Folk (Amerikan halk müziği) müziğinde, eği
timsiz ve şehirle ilgili popüler kültür müziği,
performansta daha belirgindir; çünkü perfor
mansın bir parçası olan kuralcı notalama ve
parçanın bütün akustik özelliklerini ortaya
koyma gibi bir gayretleri yoktur. Daha sonra
ki basamaklarda ise, "Sheet müzik", "Lead
shetts", M
chord charts" ^eya ' fake books” kul
lanım;, performansta, ananevi sanatsal mü
zikten daha az kuralcı olmasını sağlar. (Aleatory, avant-garde ve 20. asnn müziğinin uy
gulamalı düzenlenmesi hariç) Her nasılsa,
bütün notalama sistemlerinin ardında zaman
ve mekana göre değişim gösteren dinamik
sözlü performans geleneği yatar. (Bk. Sözlü
Kültür)
. Pek çok geleneksel notalama sistemleri,
saundun «nasıl üretileceğini görsel belirtileri
ve ayrıntılarının daha yüksek seviyesine göre
geliştirmektedir. Charles Seeger tarafindan
ifade edildiği gibi, Batı Avrupa geleneğinde
geleneksel müzik yazımının kullanımı ve me
todu, müziğin sesi ile seslendirilmedi arasın
daki farkı anlatmaz. Sübjektif bir operasyon,
özellikle tını (özel ses tonu), tempo, ifade ediş
tarzı, melodik telaffuz ve canlılığı göz önüne
i alarak yorumlama özgürlüğüne bir yere ka
dar müsade eder. Sayılan ayrıntıların büyük
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miktarım, notalama belirsizlikleri, müzik
parçasının yolumu ve icracıların mizaçların
daki yaratıcı farklılık noktalan belirler,;
20, asırda icracı»dinleyici ilişkisi deyince
aklımıza herhangi bir müzik veya oyun sergi
lenirken kabiliyetin gösterilmesiyle birlikte
seyircilere değerveriimesi (hürmet edilmesi);
dolayısıyla dinleyicinin büyülenmesi gelmek*
tedir. Aslında dinleyicinin oyun Üzerindeki
önemli rolünün farkına henüz varılamadı.
Roger Abrahams ın açıkladığı gibi, lfbı* oyuna
oyundaki icracının kabiliyetine odaklanmış
olArak bizim Batılı karmaşık sanatsal görüş
lerimizle geliriz." İcracı/oyuncu oyun/İcra sı
rasında kendi kabiliyetiyle herkesi şaşkınlığa
uğratarak oyun süresince sessizliği sağlar.
Ses*yapı olayıyla ilgili vurgu ve ses üretir
jmyie ilgili tarihî güvenirliliğin araştırılması,
oyunda arzu, edilen daha geniş teorik arzuyu
sınırlandırmaktadır. Gösteri çalışmasıyla'il
gili kapsamlı biryaldaşım, oyunu, oyüncu ve
seyirciyi etkileyen müzikle ilgili ve müzik dı
şı davranışları ve oyunun kurallar; gibi çeşit
li teorik faktörleri göz öflünde bulundurmalı
dır. Müzikal bir gösteri, sözsüz bir iletişim*
dir. Antropolojist Milton Singer, Halkbilimci
Âbrahams ve Richard Bauman ve etnomüzikolog Norma McLeod ve Marcia Hemdon ta
rafindan sözü edilen gösteri tabiatıyla ilgili
birçok kavram müzikle ilgili son dönemdeki
çalışmalarıetkilemektedir.

oluşturacakbir çeşit yorumlayıcı performans
çevresi teklif etmektedir. Bu sebeple türler
deki, nelerdeki, davranışlardaki, olaylardaki
ve gelişmelerdeki performansın kopyalanma
sını tartışır. Bauman, performansı bir konuş
ma şekli olarak icracı ile dinleyici birbirine
bağlayan yoğunlaştırılmış bir İletişim etkiîe, şimi, "tecrübenizi özel bir büyüsü" olarak gö
rüyor. McLeod, "Muaıcal yoccasion" (Müzikal',
münasebet} terimini sözle İlgili (contextual)
anlamda, yani müziğin kültürel performansı
olarak kullanıyor, Pasifik Adası nda yaptığı
çalışına sonucunda contentle (muhteva) context (şartlar ve çevre) arasında açıkbir ilişki,
oldufıi sonucuna varmıştır. Analizlerin (çö
zümlemelerin) sosyal ve müzikal düzeylerin
de, performans, eontent ve context arasındaki
karşılıklı bir etkileşim görüntüsüne izin ve
ri*. . '
■

Content burada özellikle müziğin tarif
edilebilir ve tarif edilemez türleriyle iigiii
spesifik yapılan olarak anlaşılmaktadır. Hü
kümsüz kılınmış davranışla ilgili dünyevî ve
ya kutsal contextler tarafindan belirlenmiş
müzikal gösterinin gerçek organizasyonunu 1
ve iç eontentlerini dikte eder. Bu gibi durum*
iardacontejrt'inkendisi, sunul«soyunun içe*
rigininaz çds katı bir törenini çağrıştırır, Me
sela, Afro^Brezilya'nın Kuzey Brezilya kıspunda dintritüelİer olarak bilinen comdomble, şarküannın düzeni ve d^vûmritimleri, be
lirli va sıkıhir şekilde hristiyanlıkta dualar
Milton Şinger "Cultural Performance"
ve şarkılarla yapılan ayinlerdeki el hareket
(Kültürel gösterim) derken, kesinlikle sinirli
lerinin (tempotutmalann) gelişimini takip'
bir zaman dilimi veya en azından bir başlan
eder ve bu törenin en son ritüel objeleri, uy
gıç ve bir son, programlanmış biraküvite, bir
gun şarla1metinlerininçagnştırdığıbelirli
dizi1icracı, bir diıûeyid, bir yer ve gösteri dumitlerin yeniden kareografilerinlri- düzenlen
rumundan bahsediyor, dahası, Singer, kültü mesi, özel bir tören içinde tanrıların varoluş*
rel gösterileri bir sösyal grubun' üyeleri tara lanyift ilgilidir. Ritüel dizileri, müziğin için
findan düşünülen ve ziyaretçiler ve kendileri
deki yapının beiirlenmesinde en önemli et
için sundukla^ aktm teninp^çalan olarak • kendir. Tabii veya sun'i araçlarla tannlan ve
görmektedir. Abrahams, "Püre Performance"
ruhları yardıma çağırma ve bu tür ruhların
(Sâf performans/gösterimi) terimim, bir du mümkün dan görünümleri, ruhlarla bir mü
rum bir zaman, yerler* kodlar ve beHerrtiyle
zik icracın olarak etkileşimde bulunan yerli
ilgili örnekleri içeren bir "yoğun davranış si
amerikan kültürlerince kuşatılmış bir şamatemini'1isimlendirmek için icat etti* Bauman,
nik gücün belirli amaçlar (erg ilik ritleri, te-y
"yorumlanacak performans meydana getiren
rapi ve tedavi veya atalar kültü) ye bu gücün
iletişim nasıldır ' sorusuna, duyalı bir cevap
tabiiliğinin aktüel müzik metinleriyle benzer-
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liğisaptanmıştar. Bu sebeple performansın
pratiği, olay ve muhteva arasındaki ilişkinin
' sonuçlanve çok sayıdaki mümkün olan ana
lizlerinin safhalan, müziğin çok boyutluluğu
nu ortaya koyar.
/
Öeyird ve icracılar arasındaki etkileşim,
, performans durumu ve suredne kazandırdığı
değişik anlamlan yanaştır; Olay kendi bayma
' kem seyirci kem ^ icracı için» gelenekler ta
rafindan şekillen dirilmiş genel beklentileri
ortaya koyar. Fakat beklentilerin aktüel ba
şarısı, ortaya konmuş vej>erformansın/gösterimin içinde var olan ve bir İnam1bilmemeye‘ cek elemanlara dayanır. Müzikal olmayan
elemanların, müzikal performansın ortaya
koyduğu sonuçlara tesiri, anlamlan verilebilnıesinde önemli olaufeu performansın değişik
parçalarım meydana getirir. îcraa-seyird et
kileşiminde rol alan işaret ve semboller, fordî
ve kollektifyorumlara bağlanır. Batı Avrupa
büyük geleneğinde var olan sanat müziği
(Art-music) bestesinin icrası «ifasındaki say
gılı sessizlik, Mekaika-Mâriachi gösterileri
, esnasındaki '‘gritos" (bağırma, çığlık atma)
geleneğinden veya başka ttüzik türlerinde
beğenme ve tasvip etme belirtisi olarak mü* sik parçasının sonundaki coşkulu alkış,ile
karşılaştırılmış ve bir performans durumuyla
kollektif beklentileri ve yorumlan göstermiş
tir. Hem de dinleyici beklentileri, gerçek per
formans am te parçanın kendisinin önemli
hir kısmıtarafUıdanbelirlenir ve alışılmış bir
duruma getirilir, İd bu amn tabiatı, siklikle
b i r l e r ve sembolize eder. îte değişik etkile»
fim süreçlerinin anlamı tonef dlarakdeğişik
etnik ğer^4erd«çı,ve herhangi bir müsikdu-

■

riııg^<»tvî<rilm<>«inAmpjjurtıliHşh.

; dır.
Böyİece performans,. neden Ve müzik *tö1erindeki öneçali farklılıklar ve sosyal grup
yapısında oluşabilen şarkılann muhtevalanpda da olduğu gibi, sosyal etkileşim ve katı
lım yoluyla ortak şuuru ve grup hüviyetini
veya etnikjiği destekleyen olayteonuç olarak
vgörülmelidir. Belirli bir soayalgrubun estetik
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anlayışım g»fl*wj*k halinde meydana getirmede itici, kristaliz* edici bir .kuvvet olarak
fonksiyon gösterir; yani grubun inançları*
nı/törelerini geçerli kılan bir değerler Sistemi
dir. Aynca, müzik performansı kültürel ifade
etmenin temelinde bulunan semboller siste
minin parçasıdır ve müzik performans: bu
ifade içerisinde tamamen bütünleşmiş görü
lür. Özet olarak^ performans süreci, müzik
yoluyla iletişimin merkezidir. Müzikle ilgili
tariht ve etnoğrafik konulan, bölümler,
plânlar, tekliflerin meydana gelişi .olarak,
müzik metinlerinin, stillerinin ve türlerinin
etkileşimini canlandıran, geçerli kılan ve
yansıtan sosyal katılım makamlanyla ilgili,
sosyolojik ve psikolojik faktörler ve sosyal ak*,
törler yoluyla biraraya getirir. •*
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