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forum Jonathan Andrew Govias2 / Çeviri: Gülşen Sayın3

ÖZET: Bu makalede Venezuela ulusal gençlik orkest-
raları ağının nasıl işlediği somut veri ve örneklerle ele 
alınmaktadır.

Varsayalım bir ülkenin ulusal müzik eğitimi-
nin nasıl işlediğini olabildiğince az sözcükle 
anlatmanız istendi sizden. Özel okulları, 
dershaneleri, özel öğretmenleri, özel kon-

servatuvar ve müzik okullarını, Suziki, Kodaly veya 
Orff gibi ünlü sanatçıların kurduğu özel kurum veya 
gençlik orkestralarını bir tarafa bırakmak yapacağınız 
tanımın yalnızca kapsamını daraltır, karmaşıklığını 
gidermez. Özel kuruluşları bir tarafa bırakıp devlet 
okullarına geldiğimizde ise bunların yerel istatistikler, 

yerel idari birimler ve ulusal müfredatın gerekliliklerini 
sürekli bir dengeleme çabası içinde olduklarını görü-
rüz. Bu durumda, günlük küçük ayrıntılara takılmadan 
felsefi temellere odaklanarak en geniş kapsamlı ve 
genel bir sistem yaratmak hemen hemen olanaksız 
olacaktır. İşte bunlar halk arasında el Sistema olarak da 
bilinen Venezuela ulusal müzik eğitimi programını an-
latmamızı zorlaştıran etmenlerdir. Bazı açılardan kuzey 
komşularla olan benzerlik açıkça ortadadır. Nasıl bu 
ülkelerde sağlık veya adalet “sistemleri” ufak tefek tıbbi 
veya hukuki ayrıntılarla uğraşmayıp daha geniş ve genel 
yapılarla ilgileniyorlarsa, burada da “Sistema” sözcüğü 
ülke genelinde, yani geniş bir yelpazede, kamunun 
finanse ettiği müzik eğitimi veren okulların tümünü 
kapsar. El Sistema’nın kendi içinde alt sistemleri vardır. 
Bunların bazılarının eleştirel açıdan önemi vardır, el 
Sistema’yı eleştirerek gelişimine katkıda bulunurlar, 
ancak müfredat ve öğretim yöntemleri açısından zaten 
eleştirilecek çok fazla şey yoktur. Aslına bakarsanız, 
el Sistema’nın müfredatı ve uygulamaları, bu ülkedeki 
müzik eğitimcilerinin uygulamalarına ya çok yakın-
dır, ya da onların devamı niteliğindedir. Bu durumda 

ÖĞRENCİNİN PROGRAMA DEVAM EDİP 
ETMEYECEĞİ ONUN BİREYSEL ÇABASINA, 
ÇOK SIKI ÇALIŞMASINA VE KENDİNİ BU 
ALANA ADAMIŞ OLMASINA BAĞLIDIR. 

EL SISTEMA'nın 5 Temel İlkesi

Fotoğraf: Peter Dammann/Agentur Focus
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kuzey komşulardaki uygulamayla El Sistema arasındaki 
temel farklılık, müfredatta değil, olayın felsefi temelle-
rinde yatmaktadır.
En kaba tabirle, el Sistema 3 ile 30 yaş arası bireylere 
klasik müzik alanında orkestral, yani birlikte müzik 
yapma deneyimi sunan ders-sonrası, yani okul saatleri 
dışında uygulanan ulusal müzik eğitim programıdır. 
Bu programı destekleyen kuramsal model, 300.000 ço-
cuğa hizmet veren, nucleos olarak da bilinen 180 müzik 
okulunun ayırt edici özellikleriyle tutarlı beş temel ilke 
üzerine kurulmuştur.  Bu ilkeler, geniş bir coğrafyaya 
dağılmış çeşitli nucleos’larda yapılan birinci elden 
gözlem ve deneyimlerin birleşmesinden çıkmıştır. Bu 
ilkeler diğer programlarla karşılaştırıldığında nite-
liksel farklılıklar sergiler. Bu farklılıkların temelinde 
uygulamanın yeterlilik düzeyine veya oturmuşluğuna 
girmeden, direkt olarak felsefi köklerine inmeleri yatar. 
Sonuç olarak, bu 5 ilke arasında, en önemli ayırt edici 
özelliği içinde barındıran birinci ilke hariç, diğer ilkeler 
belli bir önem sırasında ele alınmayacaktır.

El Sistema’nın 5 Temel İlkesi şunlardır:
1. Toplumsal Değişim: Temel hedef, müzikte 

mükemmeli yakalama amacıyla toplumsal 
bir dönüşüm ve değişim yaratmak. Bu ikisi, 
yani müzikte mükemmeli yakalama çabası ve 
toplumsal dönüşüm hedefi birbiriyle iç içedir ve 
biri diğerine üstün tutulmaz.

2. Orkestralar: El Sistema’nın çalışmalarının oda-
ğında orkestra veya koro uygulamaları yer alır.

3. Süreklilik: El Sistema orkestraları her hafta 
düzenli olarak en az 4 defa toplanarak uzun 
saatler çalışırlar.

4. Erişilebilir Olmak: El Sistema programları üc-
retsizdir ve giriş sınavı gibi herhangi bir seçime 
dayalı öğrenci kabulü uygulaması yoktur.

5. Ulusal Kurumsal Ağ: Ülke genelinde her nucleo 
bir kente, bölgeye veya ulusal bir kuruma bağlı-
dır ve uyum içinde çalışan bu kurumlar arasında 
tüm çocukların faydalanabileceği hizmet ağı 
kurulmuştur.

Toplumsal Değişim 
Her bir ilkenin ne olduğu yukarıda kısaca açıklan-
dı. Bu açıklamalardan kolayca görüleceği gibi hepsi 
birbiriyle iç içe ve etkileşim halinde olmakla beraber 
el Sistema’nın birinci ilkesi diğer ilkeleri de belirleyen 
ve şekillendiren en önemli ilkedir. Toplumsal dö-
nüşüm hedefi, çok farklı boyutları ve sonuçlarıyla el 
Sistema’nın kalbidir.  En somut örnek şudur: Gençler 
sokaklarda tehlikelere atılacağı yerde nucleos dediğimiz 

müzik okullarında güvenli bir ortam bulurlar. Somut 
olarak gözlemlenen bu işlevi bazı strateji uzmanları 
ve aileler de kararlılıkla sürdürürler ama başlangıç 
nucleos’da yapılır, start orada verilir. Dünyadaki tüm 
müzik eğitimcilerinin kolayca takdir edeceği gibi, 
nucleos içindeki etkinlikler farklı düzeylerde talep ve 
ödüllendirmeyle yapılandırılır ve disiplin altına alınır. 
Bu niteliklerin doğasında var olan cefa veya meşakkat 
ise etkinliklerin yaratıcı ve eğlenceli tarafı altına dik-
katlice gizlenir. Aslında toplumsal ve sanatsal misyo-
nun birbirine kenetlendiği ve programın özünü de 
oluşturan nokta tam da burasıdır. El Sistema içerisinde, 
toplumsal değişim müzikte mükemmelliği yakalama 
çabasıyla gelir, çünkü bu çaba hem her şeyden önce 
disiplin gerektirir, hem de çabanın karşılığı alındığın-
da, yaşanan mutluluklarla insanlar arasında duygusal 
bağlar kuvvetlenir.
Orkestralar      
Birlikte çabalamak ve karşılığında ödülünü almak grup 
etkileşimi gerektirir. Bu yüzden, el Sistema’nın mis-
yonunu gerçekleştirme yolunda birinci yardımcı araç 
orkestradır. Tarihsel olarak bakıldığında bu hepimizin 
bildiği klasik anlamdaki orkestradır, ancak son yıllarda 
bu orkestranın koroyu da içerdiği görülmektedir. El 
Sistema, enstrümanları ve müziği çocukların eline 
verir, ancak onları hemen herkesten ve her şeyden yalı-
tılmış, tek başlarına uygulama yapacakları özel odalara 
değil, başkalarıyla işbirliği içinde çalışacakları, başka-
larına bağımlı oldukları orkestra ortamına yönlendirir. 
Orkestra veya koro üyesi olan çocuklar aynı anda hem 
öğrenir hem de katılım sağlarlar. Eşleştikleri kişilerden 
uygulamaya yönelik destek alırken, diğer yandan da 
zorluklara ekip olarak birlikte karşı koyarlar. Böylece, 
başarıya ulaşmak için birlikte ve uyum içinde yaşayan 
bir toplum modeli kurulmuş olur.
Süreklilik
El Sistema içindeki orkestralar haftada dört, beş, 
hatta altı kez bir araya gelirler. Buradaki mantık 
şudur: Öğrencilerle ne kadar çok bir araya gelinirse 
onların yaşantısını olumlu yönde etkilemek de o 
kadar kolaylaşacaktır. Çocuklarla görüşmenin sıklık 
derecesi çocukların hayatını etkileyebilecek riskleri en 
aza indirmek açısından bir yandan toplumsal işlevini 
yerine getirirken, diğer yandan da programın ruhunu 
da çok iyi yansıtır. Nedir Program’ın ruhu? Eğlenceli 
ve rahat bir ortamda müzik yapmak. Öğrencilerin bu 
kadar sık ve düzenli olarak birlikte olmaları ve birlikte 
farklı deneyimleri paylaşmaları onların birbirleriyle 
olan iletişimi güçlendirdiği gibi, uzun vadede aynı kafa 
yapısında bireyler yetiştirmeye de yarar.
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Erişilebilir Olmak
Hiç kuşkusuz müzik gibi pahalı bir uğraş ve toplumsal 
değişimi hedefleyen bir program öğrencilerini toplum-
sal ve ekonomik durumlarına göre seçerse daha işin 
başında başarısızlığını hazırlamış olur. El Sistema kap-
samındaki tüm etkinlikler ücretsizdir. Müzik aletleri 
ve diğer malzemeler katılımcılara Program tarafından 
ücretsiz olarak sağlanır. Daha da önemlisi, giriş sınavı 
yoktur, yani öğrenciler müzik konusunda bir yetenek 
sınavına tabi tutularak seçilmezler. Böylece isteyen 
herkes hiç zorlanmadan programa başlamış olur. Yani, 
El Sistema, ailesinin toplumsal ve ekonomik durumu-
na göre veya adayın müzik konusundaki yeteneğine 
göre öğrenci seçmez. El Sistema’nın ölçütleri farklıdır. 
Eğitimin yapıldığı mekanlara ve müzik aletlerine 
ayrılan devlet ödeneği çok kısıtlı olduğu için öğrenci-
nin programa devam edip etmeyeceği onun bireysel 
çabasına, çok sıkı çalışmasına ve kendini bu alana 
adamış olmasına bağlıdır. Bunlar öğrencinin müzik 
yeteneğinden veya teknik olarak ne kadar iyi olduğun-
dan daha önemlidir. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz: 
Bu durumda Program müzik açısından mükemmeli 
yakalayabiliyor mu? Buna yanıtımız olumsuz olur. El 
Sistema’nın çocuk ve gençlerden kurulu orkestrala-
rıyla dünyanın her yerinde verdiği ve eleştirmenlerce 
“mükemmel” olarak gösterilen konserlerinde kanıtladı-
ğı ve artık adıyla özdeşleşen kavramı müzik açısından 
mükemmeli yakalamak değildir. Nedir? Ne kadar çok 
bireye müzik yapma fırsatı verirseniz o derece mükem-
mel olursunuz. El Sistema’nın amacı budur. 
Ulusal Kurumsal Ağ 
Toplumsal değişim ideali, her katılımcıya en uygun 
öğrenme ortamının sağlanmasını gerektirir. Yani, 
gelişim için gerekli zorlukların aşılabilir ve fırsatların 
erişilebilir olduğu bir öğrenme ortamı sunulmalıdır. 
Öğrenciler onları motive edecek dış bağlantılara 
da gereksinim duyarlar ve programın dışında farklı 
düzeylerde etkinliklere katılmayı da isterler. İşte tam 
bu noktada Sistema’nın ulusal kurumsal ağı çok önemli 
bir rol oynar. Çeşitli orkestralarıyla ülke geneline 
yayılmış 180’den fazla nucleos’da her bireyin müzik 
yapması ve bu alanda gelişmesi için daima uygun bir 
yer vardır. Öğrenciler kendileri adına en iyiyi bulmak 
için ağ içinde serbestçe hareket edebilirler; başlangıç 
düzeyindeki orkestralardan dünyaca tanınan orkest-
ralara gelebilirler. Bu ulusal kurumsal ağ sayesinde 
sistem içindeki okullar eğitim kaynaklarını da rahatça 
paylaşırlar. Bölgesel ve ulusal düzeyde etkinlikler 
düzenlendiği için ağ içindeki okullar arasında rekabet 
olmaz. Bu, gelecekte öncü olacak kurumu belirleme 

ve destekleme işlevi açısından inanılmaz bir sistem. 
Katılımcılara müzik alanında fırsatlarla dolu bir dünya 
sunan bir oluşum. Maestro Abreu “El Sistema’da sistem 
yoktur” derken yalnızca dar kalıplara sıkıştırılmış öğ-
retmen-öğrenci ilişkisinden bahsetmiştir. El Sistema’da 
sistem vardır, ama bu sistem ne pedagojik formasyona 
ne de müfredata dayalıdır ve programın başarısında en 
önemli rolü işte bu oynar.
Dışarıda Bırakılanlar
El Sistema gibi karmaşık, dinamik ve çok kapsamlı 
bir oluşum için 5 Temel İlke belirleme süreci elbette 
zor bir süreçti ve sistemi tanımlarken dahil edilmesi 
gereken ama çeşitli nedenlerle dahil edilmemiş bazı 
konular kuşkusuz vardır. Bunlardan bahsetmeden yu-
karıda belirttiğimiz ilkeleri tartışırsak bazı şeyler eksik 
kalmış olur. Programı tanımlamaya çok uygun olan 
ve eklenmeyi hak eden daha pek çok özellik vardır. 
Örneğin:
• Misyona tutkuyla bağlı olmak
• Ürünün kalitesi
• Çok başarılı bir yönetim ve liderlik
• Etik kurallar ve sorumluluk anlayışı içinde yapılan 

bir finans yönetimi
• Yenilik ve öğrenmeye kendini adamış olmak
• Politik açıdan tarafsız olmak
Bu özellikler el-Sistema’nın ayırt edici 5 temel özelliği 
arasında yer almadı, çünkü bunların her başarılı 
kurumun olmazsa olmaz özellikleri olduğu düşünüldü. 
Müzik türleri veya kitle iletişim araçları gibi konuların 
dışarıda tutulması ise tamamen kasıtlıdır, çünkü el 
Sistema temelde orkestral bir program olarak başlamış 
olabilir ama sonradan koro, caz ve dans orkestrası ve 
son olarak da geleneksel halk müziğine kavuşmuştur. 
Bu yüzden müzik türleri veya kitle iletişim araçları 
diye ayırım yapmak Program’a haksızlık olur. Ancak, 5 
Temel İlke arasında görmediğimiz iki özellik daha var 
ki, bunlar el Sistema’nın oluşumunda çok önemli bir 
rol oynayan Yoğun Program Uygulaması ve Coşku’dur.
Yoğun Program Uygulaması
Bu konu el Sistema içinde en çok yanlış anlaşılan ko-
nudur. Venezuela modeli içinde süreklilik ile yoğunluk 
arasında ters orantı vardır. Orkestra çalışmaları veya 
özel dersler için “haftada bir” prova yapmak, Batı ülke-
lerindeki müzik eğitiminde çok köklü bir gelenektir, 
fakat haftada beş gün yapılan provaları her seferinde 
“haftada bir” yoğunluğu ile yapmak öğrenciyi tüketir. 
Venezuela’da müzik çalışmanın eğlenceli ve rahatlatıcı 
olmasının temel nedeni, sık prova yapmaktır. Böylece 
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hem öğrenciler hem de öğretmenler daha sakin, espirili 
ve stresten uzak bir çalışma ortamı bulurlar. Bununla 
birlikte, herkesin bildiği gibi stres ve yoğun çalışma, 
ölçülü yapılırsa öğrenciye yararlıdır. Bu nedenle, nucle-
os’larda senede birkaç kez, süresi iki haftayı geçmeyen, 
öğrencilerin özel bir konser için hazırlandıkları çok 
yoğun “seminer dönemleri” yapılır. Biz bu dönemlere 
seminarios deriz.
Coşku   
Dünyanın her yerinde el Sistema konserlerine gelen 
dinleyiciler müzisyenlerin eşine az rastlanır enerjisi-
ne, duygusal ve bedensel coşkusuna hayran kalırlar. 
Konserleri duygusal açıdan bu denli uyarıcı ve coşkulu 
yapan özellik de budur zaten. Ancak, coşkunun el 
Sistema eğitiminin temel özelliğidir demek Venezuela 
dışında işlerini çok iyi yapan öğretmenlere haksızlık 
etmek olur.      
Coşku, 5 Temel İlke’nin iyi özümsenmesiyle yaratılan 
doğru ortamla birlikte var olmuştur. Bu ortam doğru 
bir ortamdır, çünkü öğrenciye şuursuzca daha yüksek 
sesle ve daha hızlı çalıp, bedenini de daha çok hareket 
ettirmeyi öğretmez. Öğretmenlerin istek ve enerjisi her 
zaman başrolü oynamıştır; fakat coşkunun ilk temeli 
süreklilik ve yoğunluğun iyi anlaşılmasıyla atılır, yani 
stresten uzak provalarla, müzik yapmanın ve eğlen-
menin vurgulanmasıyla atılır, her şeyi doğru, çabuk ve 
olabildiğince etkili yapmaya çalışmakla değil. 
Coşkuyu besleyen bir diğer etken de nucleos’lar arasın-
daki kurumsal ağdır. Zorluk derecesi öğrenciye uygun 
tutulduğunda, hiç kimsenin sıkılmadığı, korkmadığı 
veya geri kalmadığı bir ortam yaratıldığında her şey 
daha zevkli olur. Buna arkadaşlarla kol kola, omuz 

omuza, adeta yoldaşlık ruhuyla müzik yapma deneyimi 
de eklenince profesyonel veya amatör tüm müzisyenler 
böyle bir deneyimin bir haz ve imtiyaza dönüştüğü 
konusunda bizimle aynı görüşü paylaşacaklardır. El 
Sistema’nın amacı, katılımcılara müzisyen ve insan ola-
rak başarılı olabilmek için gerekli fırsatları sunmak ve 
daha da önemlisi onları her tür olumlu bağlantı içine 
sokarak yaptıkları işi sevmelerini sağlayacak koşulları 
yaratmaktır. Bu da el Sistema’yı her şeyden ama her 
şeyden daha çok tanımlayan özelliğidir. Evet, müzik 
yapmak için ortam yaratmak ve yaratılan bu ortamın 
insanın içindeki “iyiyi” ortaya çıkartması. El Sistema 
budur.
Sonuç
Farklı kentlerde ve hatta farklı ülkelerde, çok farklı 
toplumsal, kültürel ve ekonomik ortamlarda pek çok 
sanat kurumu el Sistema’nın özünü anlayarak, yani 
ruhun koşullandırılmış eyleme olan üstünlüğünü fark 
ederek el Sistema’nın benzerini yaratma yarışındalar. 
Onlara önerimiz şudur: 5 Temel İlke’yi reçeteleştirme-
yin, çünkü bu ilkeler reçete olarak hazırlanmamıştır, 
onlar el Sistema ile geleneksel müzik eğitimi arasındaki 
başlıca farkları ortaya koymak için ortaya konul-
muşlardır. Buradaki mantık çok basittir: Felsefi ve 
uygulamaya yönelik farklılıkları ne kadar iyi anlarsak 
bu farklılıkları uyum içinde bir araya getirerek başarılı 
olma yönünde o kadar çok fırsat yakalarız. Ama so-
nunda tartışma burada bitmemelidir ve bitmeyecektir. 
El Sistema, bir kurum olarak, sürekli evrimleşmekte 
ve öncülüğü sayesinde yeni ve daha iyi uygulamalar 
doğurmaktadır. Bu da bir diğer ilke olabilir mi? Haydi 
bakalım, tartışma başlasın.

1 Canadian Music Educator/Musicien Educateur Au Canada, (Fall 2011): 21-23
2 Dr. Jonathan Andrew Govias, dört kıtada yer alan el Sistema programlarında eğitimci ve danışman olarak görev yapan 
orkestra şefidir. New England Konservatuvarında ilk kez açılan Abreu Fellows sınıfı üyesi olarak el Sistema’nın kuramsal yanı 
ve uygulama alanına kattığı pragmatik ve deneyime dayalı çalışmalarıyla uluslararası bir üne kavuştu. İngiltere’de Kraliyet 
Festival Sahnesinde, Brezilya’da Salvador’da, Güney Afrika’da Cape Town Üniversitesi ve geçen sene Kanada’da West Ontario 
Üniversitesinde davetli konuşmacı olarak seminerler verdi. Venezuela ulusal müzik programının toplumsal, akademik ve hatta 
ekonomik boyutlarını irdelediği makaleleri The Strand ve Kanada’nın ulusal müzik dergisi La Scena Musicale gibi uluslararası 
dergilerde yayımlandı. İngiltere ve Güney Afrika’da ulusal el Sistema programlarının başlatılmasında büyük katkıları oldu. 
Daha 22 yaşındayken profesyonel bir orkestranın başına getirilen Govias’ın orkestra yönetimi alanında doktorası vardır. 
Dünyanın her yerinde pek çok senfoni orkestrasına şeflik yapan sanatçı, Haziran 2009’da Kanada’nın National Arts Centre 
Orkestrası ve 2010’da Venezuela’nın ünlü gençlik orkestrası ile prömiyer yapmıştır. Yine 2010’da Venezuela’nın en büyük 
müzik festivaline yönetici olarak atanmış ve Almanya’da yapılan Schleswig-Holstein Müzik Festivaline davet edilmiştir. 
3  Yeditepe Üniversitesi, Çeviribilim Bölümü Öğretim Üyesi.
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