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Önsöz

Sanatın alçak-yüksek, müziğin ise iyi-kötü, güzel-çirkin gibi ortası olmayan öznel sıfatlarla, dahası çoğu zaman politize olmuş fikirler
ve normatif yargılar üzerinden tanımlandığı bir toplumda, hangi türü
olursa olsun, müziği etiketlemeden ve herhangi bir mukayeseye tâbi tutmadan kendi içinde anlamaya gayret etmenin ne tür bir deli işi olduğunu düşünmüşümdür hep. Hele ki bu iş, bilim yapmak üzere kurulmuş
bölümlerde öğrencisine “Fazla sorgularsan imandan olursun” nasihati
veren hocaların rahle-i tedrisinden geçip, egosal tatminin ve bilimsel
kısırlığın hâkim olduğu akademik ortamda mütevazı bir ürün ortaya
koyma amacına dönüşmüşse, buna kalkışan kişinin nelerle karşılaşabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Neyse ki böyle zorluklar yaşamadığım
için bu tip bir deli işine soyunmak durumunda kalmadım. Sanırım bu
anlamda kendimi şanslı saymam gerekiyor...
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Henüz bir asırlık ömre bile ulaşmamış olan genç Cumhuriyet’in
popüler müzik tarihini araştırmak, itiraf etmek gerekiyor ki ilk bakışta
pek zor görünmemektedir. Özellikle hemen her şeyin tek bir merkezden yönetildiği 1940’ların sonlarına kadarki yaklaşık otuz yıllık süreç,
günümüzdeki pek çok oluşumun temellerinin atıldığı dönemdir. Belirlenen rota dahilinde kültürel sınırların çizildiği, yeni bir ulus inşa etme
sürecinde toplumu tanımlama girişimlerinin başlatıldığı ve her şeyin
kayıt altına alınmaya çalışıldığı bu yıllarda, müzik de büyük ölçüde payına düşeni almıştır. Nitekim müzikolojik araştırmaların büyük kısmına kaynaklık eden arşivin önemli bir bölümü bu dönemde oluşturulmuştur. Dolayısıyla elimizde, geleneksel müzikler ile Cumhuriyet’in ilk
yıllarındaki kültür sanat politikalarının toplumsal tezahürleri üzerine
dört başı mamur çalışmalara yetecek kadar –biraz dağınık olmakla birlikte– malzeme olduğu söylenebilirse de aynı şeyi popüler müzik için
söylemek oldukça zordur.
Birkaç değerli araştırmacının kısıtlı imkânlara rağmen özenle ve heyecanla yaptığı kıymetli çalışmalar, 19. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak yaklaşık 1960’lara kadarki dönemi içine alacak şekilde, popüler
müziğin Türkiye’deki seyrine ışık tutmuştur. Bu anlamda az sayıda da
olsa söz konusu döneme ait bilimsel niteliğe sahip ürünler ortaya koyulduğunu söyleyebiliriz. Fakat ne yazık ki aynı durum müzik endüstrisinin hızla geliştiği, popüler müzik olgusunun büyük ivme kazandığı
1960’lı yıllar ve sonrası için geçerli değildir. Nitekim son elli yıla ilişkin az sayıdaki çalışmaya bakıldığında, müzikle yakından ilgilenmekle
birlikte çoğunlukla arşivciliğe gönül vermiş müzik yazarları tarafından
kaleme alındıkları görülür. Özellikle eldeki malzemenin derli toplu bir
şekle sokulmasını ve bilimsel ürünlerin verilebilmesi için gereken envanterin oluşmasını sağlayan bu çalışmalar, şüphesiz çok önemlidir. Bununla beraber bilim adına üzerine herhangi bir şey konulmamış olması
ise son derece üzücü ve bir o kadar düşündürücüdür. Geleneksel müzikolojinin uzun yıllar popüler müzikleri incelemeye değer görmemiş
olmasının bunda önemli rol oynadığı kuşkusuzdur. Birçok alanda olduğu gibi müzikoloji alanında da bilimsel gelişmelerin belli bir mesafeden
takip edildiği Türkiye’de, zihinlerin hâlâ ezberlerle meşgul olmasından
ötürü bu konuları ele almaya bir türlü sıra gelememiş olmasını ise anlayışla karşılamak gerekir...
Türkiye’deki pop müzik üzerinde çalışanların, genellikle popüler
kavramına yoğunlaşıp buradan hareketle popüler müziği tanımladık12

ları görülür. Daha sonra Amerika menşeili popüler müzik türlerinden
bahsedilip bu müziklerin Türkiye’deki yansımalarına değinilir ve pop
müzik çizilen çerçeve içerisine oturtulmaya çalışılır. Bu yaklaşımın bazı
kavramların anlaşılabilmesi ve konunun geniş bir açıdan ele alınabilmesi bakımından sağlıklı ve kendi içinde tutarlı olduğu kesindir. Bununla birlikte söz konusu yaklaşımın, asıl konumuz olan Türkiye’deki pop
müziğin özellikle müzikal özelliklerinin belirlenmesi noktasında eksik
kaldığını söylemek gerekir. Oysa bugüne dek çoğunlukla tek yönlü bir
bakış açısıyla ele alınan pop müziğin ne olduğunun veya ne olmadığının
anlaşılabilmesi farklı bir mercekten bakılarak incelenmesine bağlıdır.
Klasik Türk müziği ve Türk halk müziği gibi iki köklü geleneksel
müzik kültürünün temeli oluşturduğu Türkiye’de, Batı müziğiyle tanışılması bilindiği gibi Cumhuriyet öncesine, yani Tanzimat dönemine
dayanmaktadır. İlerleyen yıllarda operet ve kanto gibi Batılı popüler
müzik formlarının yoğun ilgi görmesi ise zaman içinde iktidarın denetim alanının dışında seyredecek bir müzik piyasasının oluşmasını sağlamıştır. Plak teknolojisinin gelişmesiyle hareket alanı genişleyen müzik
piyasası bir endüstriye dönüşmüş ve popüler müzik olgusunun büyüyüp
gelişmesi için her geçen gün daha da uygun bir zemin haline gelmiştir. 20. yüzyılın ilk yarısında büyük ilgi gören plaklar sayesinde geniş
kitlelere ulaşılması, tümüyle şarkı formuna dayanan popüler müziğin
yayılmasını sağlamıştır. Böylece ilerleyen yıllarda yaşanacak gelişmeler
için gereken müzikal ve toplumsal koşullar oluşmuştur.
Türkiye’de yaklaşık 1950’lerden itibaren Amerika ve Avrupa’daki
gelişmelerin daha yakından takip edilebildiği bir ortamın oluşmasıyla,
özellikle gençlerin buralardaki popüler müzik türlerine yoğun ilgi gösterdikleri görülür. Üstelik yalnızca müzikler değil, onlarla birlikte ortaya
çıkan ve zamanla kendilerine özgü birer felsefe oldukları öne sürülen
yaşam tarzları da örnek alınmaya başlanmıştır. Tam bu noktada giderek güçlenen kapitalizmin devreye girerek, en önemli aracı olan popüler
kültür kavramını amaçları doğrultusunda yoğun bir şekilde kullanmaya
başladığı görülür. Popüler kültürün en önemli unsurlarından giyimkuşam ve yeme-içme alışkanlıklarının adeta tek bir merkezden yönetilmesi, fonda popüler müzik türlerinin kullanıldığı bir tektipleştirme
sürecini beraberinde getirmiştir. Çeşitli sloganlara dönüştürülerek bir
anlamda formülleştirilmiş yaşam tarzlarının geniş kitlelere benimsetilmesinde bazı kavramların öne çıkarılmasının ve bu yaşam biçimleriyle
13

özdeşleştirilmelerinin rolü büyüktür. Örneğin, sürekli olarak zikredilmesine rağmen bir türlü tanımlan(a)mayan ve kitlelere sunulurken yapılan vurgularla bir tür sınırsızlık olarak algılanabilir hale gelen özgürlük
kavramı, bu sürecin en kilit kavramlarından biri olarak karşımıza çıkar.
Tüketime odaklı kapitalist üretim biçimini yönetenler, moda, akım vb
oluşumlar üzerinden kurmayı amaçladıkları düzenin, popüler müziği
de kullanarak gençler arasında kolayca kabul görmesini sağlamışlardır.
Popüler kültürün gelişimine bağlı olarak ilerleyen popüler müziğin
Amerika ve Avrupa’daki seyrine karşılık, 1940’ların sonunda çokpartili
döneme geçilen, 1960 darbesiyle çalkantılı yılların yaşandığı Türkiye’de
söz konusu gelişmeler doğal olarak farklı şekilde yankı bulmuştur. Caz
ve rock and roll başta olmak üzere çeşitli popüler müzikleri ilgiyle takip
edenlerin çoğunluğunu kent kültürüyle yetişmiş gençlerin oluşturması,
bu yıllarda popüler müziğin gelişiminde İstanbul ve Ankara gibi büyük
şehirlerin öne çıktığını göstermektedir. Nitekim bu müzikleri ve ortaya
çıkan yeni yaşam tarzlarını benimseyenlerin büyük kısmı da lise ve üniversite öğrencileridir. 1960’larda, lise öğrencileri tarafından kurulmuş
ve sayıları giderek artan orkestralar bunun en somut göstergelerinden
biridir. Nitekim ilerleyen yıllarda pop müziğin gelişimine katkı sağlayacak olan pek çok isim, lise çağlarında kurdukları bu orkestralarla müziğe başlamıştır.
Bu yıllarda Batılı müzisyenlerin örnek alınıp takip edildiği ve şarkıları orijinallerine en yakın şekilde icra etmenin bir başarı ölçütü sayıldığı Türkiye’de, popüler müziğin ilk yıllardaki seyrinin büyük oranda
hayranlığın beslediği bir tür taklitten ibaret olduğunu söyleyebiliriz.
Anadolu-pop ya da Anadolu-rock gibi akımların revaçta olduğu 1960’lı
ve 1970’li yıllardaki çalışmaları farklı bir aşama olarak değerlendirmekle beraber, henüz bu yaklaşımdan tümüyle uzaklaşıldığını söylemek
zordur. Üstelik sadece Batı’ya değil, Balkanlardan Arap ülkelerine kadar
her daim dış etkilere açık olan popüler Türk müziği, şüphesiz ki farklı
kültürlerden etkilenerek gelişmiştir. Söz konusu etkiler, oranları dönem
dönem değişmekle beraber Türkiye’deki pop müziğin gelişim aşamalarını incelememize önemli katkılar sağlamaktadır.
Peki, bunlara rağmen Türkiye’deki popüler müziğin içinden gelişmiş,
başına Türk sıfatının getirilebileceği müstakil bir Türk pop müziğinden
bahsedilebilir mi? Eğer böyle bir müzik varsa, onu kendine özgü kılan
özellikler nelerdir? İşte, elinizdeki kitap, öncelikle yüksek sesle bu soru14

ları sormakta, sonra da becerebildiği ölçüde cevaplarını bulmaya gayret
etmektedir. Yıllardır Türk pop müziği başlığı altında bir türe adfedilen
sayısız şarkı olsa da söz konusu müziğin hangi noktadan itibaren kendi
başına bir tür, tarz ya da üslup olduğu, müzikal ve tarihsel sınırlarının
nerede başlayıp nerede bittiği halen tam olarak ortaya koyulmamıştır.
Köklerini potansiyel bir nefretten alan ağır eleştirilerin hedefi olma konusunda, yerini hiçbir şeyin alamayacağı arabeskin gelişim süreci ile
bazı noktalarda paralel bir seyir izleyen pop müzik arasında önemli bir
bağın olması da oldukça ilginçtir. Kitapta iki müzik arasındaki bu ilişki
de irdelenmektedir.
Birinci bölümde, popüler Batı müziğinin Tanzimat’tan itibaren Türkiye’deki yansımaları ele alınmakta, buradan hareketle pop müziğin ilk
örneklerinden bahsedilmektedir. Daha sonra 1960’larda ortaya çıkan
Türkçe sözlü hafif Batı müziği (aranjman) ve Anadolu-pop akımlarına
değinilmekte, bu aşamada pop müziğin gelişimini yön verecek düzeyde
etkileyen isimler ve öne çıkan çalışmaları üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte hemen her dönemde pop müziğin ve beslendiği popüler
kültürün gelişimine önemli katkılar sağlamış yarışmalara değinilmektedir.
İkinci bölümde, 1970’lerin sonlarında arabeskle etkileşim içerisine
girerek dönüşüme uğrayan pop müziğin yeni kimliği ele alınmakta,
bu etkileşimle birlikte müzikal yapısının ne yönde geliştiği somut örnekler üzerinden incelenmektedir. Yine bu bölümde, kimilerine göre
Türkiye’deki pop müziğin “altın çağı” olan 1990’lı yıllardaki çalışmalar
üzerinde yoğunlaşılarak, söz konusu müziğin 2000’li yıllardan itibaren
dünyanın hemen her yerinde hâkim olan tektipleştirici pop sound’unun
tümüyle etkisi altına girmeden önceki son hali incelenmektedir.
Üçüncü bölümde, Türkiye’deki pop müziğin gelişim sürecini ve müzikal özelliklerini yansıttığı düşünülen şarkıların bütününe ait notalar
bulunmaktadır.
Dördüncü ve son bölümde ise Türkiye’de popüler müziğin gelişimine önemli katkılar sağlamış, farklı kuşaklardan müzisyenlerle yapılmış
kapsamlı söyleşiler yer almaktadır. Kitabın yoğunlaştığı yıllar, konusu
itibarıyla 1970’lerin ortaları ile 2000 arasındaki yaklaşık yirmi beş yıllık
süreç olmakla birlikte, pop müziğin nasıl bir zemin üzerine oturduğunun anlaşılabilmesi açısından 1950’lerden 1970’lere kadarki dönemde
yaşanan önemli gelişmeler üzerinde de durulmuştur. Bu noktada ha15

tırlatmak gerekir ki, çalışmanın konusu doğrudan popüler Türk müziği
tarihi olmadığı için inceleme alanının dışında kalan dönemler ayrıntılı
şekilde ele alınmamış, yalnızca belli kişilerden ve çalışmalarından bahsedilmiştir.
Kavramın hangi anlamda kullanıldığına gelince; öncelikle pop müzik, klasik müziklerden ve halk müziklerinden, kullanılan çalgılar ile bu
çalgıların ve vokalin üslûbu bakımından ayrılan tüm müzikleri kapsayan popüler müzik ana başlığı altında ele alınmıştır. Bunu yaparken elbette popüler sözcüğünün tanımlanmasında çoğunluk tarafından kabul
edilmiş; geniş kitleler tarafından ilgi görmesi, güncel olması ve kolayca
ulaşılabilmesi gibi temel özellikler de göz önünde bulundurulmuştur.
Fakat popüler müzik kavramı, Türkiye’deki genel kavram kargaşasından
payına düşeni ziyadesiyle aldığı için, inceleme alanının sınırları biraz
daha daraltılarak pop müzik, popüler müziğin altındaki tarzlardan biri
olarak ele alınmıştır. İncelenen şarkılar makamsal bir yapıya sahip olsa
bile; gerek kullanılan çalgılar ve bu çalgıların icra biçimleri gerek vokalin
üslûbu ile düzenlemeler bakımından Batı tarzı pop müzikle asgari müştereklerde buluşulabilmiş olması, örnekleri seçerken dikkate alınmış
başlıca ölçüttür. Bunun dışında kalan kısım ise pop müziğin Türkiye’de
Batı’dakinden farklı olarak yerel özellikler de gösteren bir müzik tarzı
şeklinde gelişmiş olmasından hareketle, bu özelliklerin mahiyeti üzerine yapılan analitik değerlendirmelerden oluşmaktadır.
Kitaba ilişkin değinilmesi gereken bir diğer husus da dildir. Çalışmalarımda dil konusuna büyük önem verdiğim için bu kitapta da olabildiğince yabancı sözcükler kullanmamaya özen gösterdim. Özellikle
müzikal analizlerde geçen terimlerden karşılığı olanların Türkçe hallerini kullandım. Olmayanları ise zorlama bir ifadeyle karşılamak yerine
dokunmadan aynen bıraktım. Batı dillerindeki karşılıklarını da terimlerin ilk geçtiği yerlerde parantez içinde italik olarak belirttim. Bunlardan
bazılarının İtalyanca, bir kısmının da İngilizce olması okurun kafasında
soru işareti uyandırabilir. Bu noktada terimin yaygın kullanımı hangi
dildeki sözcükse, o tercih edilmiştir. İçlerinde okurun yeni duyduğu,
hatta belki tuhaf bulacağı bazı Türkçe terimler olabilir. Daha ziyade bir
ekol üzerinden eğitim veren belli başlı konservatuvarlarda kullanılan bu
terimlerin, zaman içerisinde benzer çalışmalarla daha fazla yaygınlık
kazanabileceği inancındayım. Zira bir müziğin veya herhangi bir sanat
eserinin analizi yapılırken sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için, mutlaka
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