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Değerli Bilim İnsanları.,

Dergimizin bu sayısında yine sizlerle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda 6  değerli çalışma-
ya yer vermiş bulunmaktayız. Bu çalışmaları bizlerle paylaşan değerli araştırmacı ve yazarlarımıza teşekkür 
ederiz. Dergimiz bu sayı itibariyle ISO 9001-2008 & “12879 Belge No” ISO 14001-2004 “12880 Belge No” 
ve Marka Patent belgelerini alarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergi ve diğer dergilerimizde yayınlanan 
ve basılan tüm makaleler Kalite Yönetim, Çevre Yönetim Sistemi ve Marka Tescil ile Patenti alarak Fikri Sınai 
Haklar Kanunu çerçevesinde tüm yetkilerini sağlamız olmaktadır. Türkiye’de bir ilk olan bu çalışmalar doğ-
rultusunda dergi ve dergilerimiz artık uluslararası ILAC ile eğitim yönetim kalitesi akreditasyon çalışmalarına 
da başlamıştır. ILAC ın talebi doğrultusunda dergi ve dergilerimiz bir yıl boyunca izlenecek ve eğitim yönetim 
kalitesini sağladığı an itibariyle uluslararası akreditasyon belgesini almaya hak kazanacaktır. Bu gelişmeler 
konusunda bizleri destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Dergimiz ve diğer dergi-
lerimizde görev alan hakem, bilim, editörler, yayın, danışma, iletişim ve yönetim kurulu üyelerimize sonsuz 
şükran ve saygılarımı sunuyorum. Değerli okurlar, değerli yazarlar artık dergimizdeki tüm yayınlarınız marka 
patentli olarak güvence altına alınmıştır. Her türlü haklarınız fikri sınai haklar kanunu çerçevesinde Türkiye 
ve dünya ülkelerinde koruma altında olup her türlü maddi ve manevi haklarınız hukuki güvence ile temin 
edilmiştir. Yine dergi ve diğer dergilerimiz ile ilgili farklı belgelendirme ve çalışmalara devam edilmektedir. 
Şimdiden tüm bilim ve araştırmacılarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu sayımızda bizleri destekleyen 
ve yayınların sayıya kazandırılması konusunda destek olan değerli hakem kurulu üyelerimiz ile sayı hakem-
lerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki sayımız Nisan 2015 Tarihinde sistemdeki yerini 
alacaktır. Saygı, sevgi ve esenlikler diliyorum. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin siste-
mine yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda 
oluşan ya da oluşacak bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem 
ve bilim kurulları sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. 
Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Doç. Dr. Mustafa ÖNER UZUN   
Editör 
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Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi 
zarar m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak 
yazar(lar) a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülükleri kabul etmez. 
Dergimizde bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir 
ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren 
yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi 
zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda 
dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir 
hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği ve mevcut durumu yazar(lar) ait olup 
dergimiz bu yayınların sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılması aşamasında görev üstlenmiştir. Tüm 
okuyucu, kamuoyu ve takipçilerine ilanen duyurulur.
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Distinguished Scientists.,

We are so glad to meet you again in this volume of our journal. We have included a total of 6 valuable 
articles in this volume. We express our thanks to valuable researchers and authors who shared these papers 
with us. Our journal has received the certificates of ISO 9001-2008 & “Certificate No 12879” ISO 14001-
2004 “Certificate No 12880” and Trademark Patent by this volume and continues its publication. All the 
articles published in this and all of our other journals are certified with Quality Management, Environmental 
Management and Trademark and Patent Registration and fully authorized within the framework of Intellec-
tual Property Rights. All the articles published in this and all of our other journals are certified with Quality 
Management, Environmental Management and Trademark and Patent Registration and fully authorized within 
the framework of Intellectual Property Rights. We extend our thanks to all institutions and organizations that 
supported us concerning these developments. We extend our deepest regards and gratitude to referees, editors, 
and members of publication board, advisory board, communication and executive boards of our journals. 
Dear readers and authors, from now on all your publications in our journal are guaranteed with trademark 
and patent. All of your rights are protected both in Turkey and all over the world within the framework of 
intellectual property rights and all kinds of your physical and moral rights are provided with legal assurance. 
Relevant efforts with different certifications for our journals go on. We hope that these efforts will yield fruitful 
results for all scientists and researchers. I also extend my thanks to distinguished members of referee board 
and referees of this volume who supported us regarding the publication. Our next volume will be uploaded 
to the system in April 2015. With respect and welfare. 

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. 
Our journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake 
any responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged 
to give this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)).
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As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of 
m-13-14 unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and 
publisher don’t accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which 
contribute to literature are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, 
legal and commercial content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of 
a possible negative situation, author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible 
material and emotional damage beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t 
accept any responsibility regarding the second, third and other persons and institutions under any condition. 
in this sense, a legal sanction on our journal and its boards is out of question. The content and the current 
status of the papers belong to author(s) and our journal only takes part in the publication of these papers 
and contribution to literature. Respectfully announced to all readers, public and followers by publication.
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GİRİŞ

Anadolu’da yüzyıllar boyunca birçok topluluk ve 
uygarlığın bir arada yaşaması sonucunda, farklı 
kültürlerin etkileşimi, değişimi ve dönüşümü söz 
konusu olmuştur. Dolayısıyla kültürel yaşamdaki 
bu süreçlerin dini inanç ve ibadetlere de yansıması 
kaçınılmaz bir hal almıştır. Orta Asya’dan Anadolu’ya 
göç eden Alevi toplulukları da Maniheizm, Animizm, 
Budizm gibi birçok farklı dinin harmanlanması 
sonucunda hepsinin sentezi olarak adlandırılabilecek 
inanç sistemlerini oluşturmuşlardır (Şener, 2003; 
Erol 2010; Melikoff 2007). Bunun sonucunda 
kültürel ve inanç sistemleriyle kimi zamana ayrışan, 
kimi zaman da benzeşen farklı Alevi toplulukları 
ortaya çıkmıştır. Bu varyasyonları olumlu bir 
ayrıcalık olarak algılayan Alevi toplulukları, 
içselleştirdikleri bu durumu söylemsel zeminde 
de “yol bir, sürek bin bir” deyişi ile vurgularlar. 
Bu inanç sisteminin odak noktasını Hz. Ali’ye 
olan bağlılık ve sevgi oluştururken, dini inanç ve 
pratiklerindeki farklılıklarını da kendi aidiyetlerinin 
bir sonucu olarak kabul ederler.

Diğer bir deyişle, Alevilik çatısı altında buluşarak 
‘birliklerine’,  daha güvenli bir aidiyet yaratma 
gereksinimi sonucunda kendilerini Sıraç, Tahtacı, 
Nalcı, vb. olarak adlandırarak da ‘farklılıklarına’ 
vurgu yaparlar (Erol, 2010: 41).

TAHTACILAR KİMDİR1?

1 Tahtacıların etnik kökenine ilişkin bilgi için bkz. 
Murat Küçük, Horasan’dan İzmir Kıyılarına Alevi 
Türkmenler Cemaat-ı Tahtacıyan, 2.Baskı, Horasan 
Yayınları, İstanbul, 2009;  Baha Said, Türkiye’de 
Alevi- Bektaşi-Ahi ve Nusayri Zümreleri, Haz:  İs-

Tahtacılar, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan 
ve atalarının geçimlerini ağaç işleri ile uğraşarak 
kazanmalarından dolayı ‘Tahtacı’ olarak anılan 
Alevi topluluklarıdır. Shankland’ın(1999: 22) da 
vurguladığı üzere, 1970’lerin başlarında ortaya 
çıkan sanayileşme ve modernleşme dönemine 
kadar kırsal bölgelerde yaşamlarını sürdürmek 
zorunda kalan diğer Alevi toplulukları gibi, 
Tahtacılar da o zamana kadar dağlık bölgelerde 
göçebe bir şekilde yaşamlarını sürdürmekteydiler. 
1970’lerin başında kente göç etmeye başlayarak, 
yine kendi toplulukları ile birlikte, birbirlerine 
yakın semtlerde yaşamaya başlamışlardır. Diğer 
bir deyişle, artık geçmişteki içe dönük yapılarından 
sıyrılan Tahtacılar, kamusal alanda varlıklarını 
göstermeye başlamışlar ve farklı iş alanlarında 
çalışarak geçimlerini sağlamaya başlamışlardır. 

Yapılan alan çalışması sonucunda, İzmir Tahtacılarının 
şehirle iletişimlerini koparmamış olmakla birlikte, 
şehir merkezinden uzak yerleşim birimlerinde 
yaşamayı seçtikleri ve daha içe dönük bir yaşam 
sürdürdükleri tespit edilmiştir. Örneğin Karabağlar 
ilçesine bağlı Uzundere semti, İzmir-Çeşme 
otobanı üzerinde yer alır. İzmir-Seferihisar yolu 
üzerinde Urla ile Seferihisar arasındaki Bademler 
Köyü, İzmir’in Bayındır İlçesine bağlı Yakapınar 
Köyü, İzmir’in Kemalpaşa İlçesine bağlı Çınarköy, 
Soğukpınar ve Yukarı Kızılca Köyü, Bayraklı 
İlçesine bağlı eski adı ‘Göğdelen’ olan Doğançay 
Mahallesi ve İzmir’in en eski Tahtacı köyü olan 
Bornova’ya bağlı Naldöken Mahallesi de İzmir’in 

mail Görkem. Ankara, 2000;  Faruk Sümer, Ağaçeri-
ler, Ankara, 1962; Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu’da 
Aleviler ve Tahtacılar, İstanbul, 2006.
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merkezine uzak yerleşim birimleridir. Buna istisna 
teşkil eden durum ise, Tahtacıların iki ocağından 
biri Yanyatır Ocağı’nın merkezi olan ve şehir 
merkezinde yer alan Narlıdere semtinin sadece 
‘Yukarı Köy’ denen bölümünde Tahtacıların 
sadece bir mahallede yaşaması, semtin diğer 
mahallelerinin kentselleşme sürecinden etkilenerek, 
büyük apartmanlardan oluşan ve Sünni kesimin 
yaşadığı bir bölge olmasıdır.

Kültür, Kültürel Kimlik, Kültürel Bellek

Kültür, bir toplumun gelenek, görenek, sanat, 
düşünce yapısı, tarihsel birikim ve sosyal kurumlar 
gibi varlıklarının tümünü kapsayan ve bireyler 
arasında duyuş ve düşünüş birliğini sağlayan, ortak 
maddi ve manevi değerler bütünüdür. Dolayısıyla 
toplumun benliğini oluşturan bu ortak değerler, 
o toplumun diğer toplumların kimliklerinden 
nasıl ve nerede ayrıldığının ve benzeştiğinin 
bilgisini verir.2

Kimlik, bireyin kendi hakkındaki belirli görüşleri, 
duyguları, arzuları, yetenek ve sınırlılıklarını, ilgi 
ve ilgisizlikleri ile hakim davranış biçimlerini 
algılaması ve yorumlaması (Yıldız, 2006: 87-127), 
yaşadığı toplum içinde kendini diğer kişiler içinde 
tanımlama çabasıdır. Diğer bir deyişle, bireyin 
“ben kimim?” sorusuna verdiği yanıttır. Psikoloji 
disiplininde kişisel yönüyle dikkat çeken kimlik 
kavramının, Antropoloji ve Sosyolojide  ‘kolektif’ 
ya da ‘kültürel’ gibi sıfatları söz konusudur.  
‘Kolektif kimlik’ ve ‘kültürel kimlik’ kavramları 

2 (http://www.kulturelbellek.com/kultur-nedir-
kultur-tanimi-ve-kulturun-ozellikleri/ ).  

aynı anlamda kullanılan iki kavramdır. Bu makalede 
etnomüzikoloji disiplininin gereği olarak ‘kültür’ 
inceleneceği için, ‘kültürel kimlik’ kavramının 
kullanımı tercih edilmiştir.
“Ortak bir coğrafyada, ortak idealler etrafında 
toplanmış, ortak tarihe ve ortak geleceğe yönelik 
birliktelikle oluşan ortak kültür, o ulusun kültürel 
kimliğini oluşturur” (Mora, 2008:5).  Erol  kolektif 
kimliği bir grubun öteki gruplardan farklı olduğunu 
ortaya koyma ve bunu uygulama talebi olarak 
tanımlar (2009:223). Böylece toplumların kendi 
ortak dilleri, inançları, ortak değerleri ve kültürel 
aidiyetleri o toplumun kültürel kimliklerini 
oluşturur. Diğer bir deyişle; toplulukların ortak 
kültürel değerlerini, yaşantılarını etkileşimler 
sonucunda birbirlerine aktararak  kolektif anlamlar 
oluşturmaları ile aidiyet duyguları pekişir ve  kültürel 
kimlikleri oluşur. Kültürel kimlikler “var olma” 
kadar bir “olma” meselesidir. Geçmişe olduğu 
kadar geleceğe de aittirler; Tarihleri vardır, bir 
yerden gelir ve tarihsel olan her şey gibi sürekli 
dönüşüme maruz kalırlar.3 
“Bellek, ortaya çıkarılması, canlı tutulması ve 
geleceğe aktarılması bir plan dahilinde gerçekleşen bir 
olgudur” (Demir, 2012: 187). Bir kişinin geçmişini 
hatırlaması sonucunda ancak geleceğini yaratması 
ve kişisel belleğini oluşturması söz konusu olacağı 
gibi, toplumların da ancak geçmişini hatırlaması 
suretiyle, kültürel kimliklerini gelecek nesillere 
taşımaları ve kültürel belleklerini oluşturmaları söz 
konusu olacaktır. Diğer bir deyişle; Aynı kültürel 
kimliğe sahip olan kişiler, içinde yaşadıkları 

3 (http://www.kaffed.org/bilgi-belge/diaspora/
item/277-kulturel-kimlik-ve-diaspora.html). 
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toplum içinde hem kendi yaşantılarını, hem 
de toplumun üyeleri tarafından anlatılan ve 
önemli kabul edilen değerlerine sahip çıktıkları 
ölçüde, ait oldukları kültürel kimliği oluşturan 
unsurların unutulmasını engelleyerek yeni nesillere 
aktarabilirler.  Bu durumda belli bir kültürel 
kimlik çatısı altında buluşan topluluk üyelerinin 
anlamlı kabul ettikleri ortak bellek olan ‘kültürel 
bellek’ devreye girer. Topluluklar kendilerine ait 
ritüellerin, kuralların, yasakların, kısacası kendi 
değerler bütününün sürekliliğini ve yeni nesle 
aktarımını kültürel bellekleri sayesinde sağlarlar. 
Bu aktarımı yaparken de belleğin en önemli 
unsuru olan ‘hatırlama kültürü’nden faydalanırlar. 
Sosyal sorumluluğun devamını amaçlayarak bir 
topluluğa ait olan hatırlama kültürü, topluluk ruhu 
veren bellekle ilişkilidir ve ‘neyi unutmamamız 
gerekir?’ sorusuna odaklıdır (Assmann, 2001: 34).
Toplumların tarihlerinde büyük önem taşıyan 
olaylar, savaşlar, zaferler, yenilgiler her zaman 
belleklerde tazeliğini korur ve hatırlanır. Alevi 
kültürel belleğinin en çok hatırlanan olayı, Hz. 
Hüseyin’in ve Ehl-i Beyt soyundan gelen yetmiş 
iki kişinin Medine’ye giderken Kerbela’da 
Muaviye ve yandaşları tarafından susuz bırakılarak 
öldürülmesidir.  Dolayısıyla Alevi ibadetinin 
en önemli öğesi olan cemlerde, dedenin sözlü 
aktarımları ile zakirlerin deyiş ve semahlarının 
en önemli hatırlama figürüdür. 
Hatırlamaya ilişkin en önemli unsurlardan biri de 
mekanlardır. Çünkü Assmann’ın da vurguladığı 
gibi belleğin mekana ihtiyacı vardır (2001: 
43). Topluluklar, içselleştirdikleri duygularını 
ve ortak değerlerini yaşayabildikleri, inanç ve 

ibadetlerini yerine getirebildikleri mekanlar 

sayesinde kimliklerini ve aidiyetlerini garanti 

altına almak isterler. Yahudilerin ibadet etmek 

için Havra’ya, Sünnilerin camiye gitmeleri gibi, 

Alevilerin de ibadetlerini yerine getirmek üzere 

cem evlerine gitmeleri, mekanların toplulukların 

ortak inanç ve ibadetlerinin sürdürülmesinde ve 

aidiyetlerinin pekiştirilmesindeki önemini vurgular.

Tahtacıların da biri Aydın’ın Germencik ilçesinin 

Kızılcapınar Köyü’nde Emiroğulları (Hacıemirli 

Ocağı),diğeri ise İzmir Narlıdere köyünde 

Yanyatıroğulları (Yanyatır Ocağı, Yanınyatır 

Ocağı)4 olmak üzere iki ocakları vardır. Yanyatır 

Ocağı’nın piri Durhasan Dede’nin oğlu Hızır 

Dede tarafından 1874 yılında inşa ettirilen İzmir 

Narlıdere Yukarı Köy mevkiindeki cem evi 

Yanyatıroğlu Ocağı’nın Durhasan Dede’den 

sonra ikinci kutsal ‘Yanyatır Ocağı’ olarak kabul 

edilir. 2002 yılında restore edilmeye başlanan bu 

cem evi 2007 yılında bir müzeye dönüştürülerek 

“Narlıdere Kültür Evi(Tarihi Cem evi)5 adı altında 

ziyarete açılmıştır. 

4 Ayrıntılı bilgi için bkz. İlhan Ersoy; Serap Akde-
niz, İzmir Tahtacılarının Müzik Pratiklerinin İnce-
lenmesi, Yayımlanmamış Proje, Ege Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projesi (Proje No:10 DTMK-
002), İzmir, 2012.

5 Ayrıntılı bilgi için bkz. İlhan Ersoy; Serap Akde-
niz, İzmir Tahtacıları Ekseninde Kültürel Kimliğin 
İfade Aracı Olarak Semahlar, Alevilik Araştırmala-
rı Dergisi, Sayı:4, 2012.
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 “Narlıdere Kültür Evi (Tarihi Cem evi)

İzmir Tahtacılarının Muharrem ayında her gece 
bir araya gelerek Tahtacı deyiş ve semahlarını 
söyledikleri, Aşure günlerinde önünde aşure 
yaparak, Tahtacı kültürel kimliklerini ve kültürel 

belleklerini genç nesle aktardıkları Tarihi cem evi, 
Tahtacı inanç, kültür ve yaşamına ilişkin birçok 
unsuru barındırır.
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Narlıdere Kültür Evi(Tarihi Cem evi)’nde aşure etkinliği.  (9-1-2010)
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Alevi toplumunda kutsal mekanların ziyaretleri 
ve takvimsel döngülerde kutsal liderleri anma 
günleri atalarının isimlerini taze tutarak, onla-
ra ilişkin olayların hatırlanması ve genç nesle 
hatırlatılması Alevi kültürel belleğinin sürekli-
liğinde önemli rol oynar. Anadolu Alevilerinin 
daha yoğunlukta katılım sağladığı ‘Abdal Musa 
Anma Etkinlikleri’ ve ‘Hacı Bektaş Veli Anma 
Etkinlikleri’ gibi, Tahtacılar da her yıl ağustos 
ayında düzenlenen ‘Madran Baba Şenlik’lerine 
katılarak dini liderlerinin türbelerini ziyaret ederler. 
Böylece kökenlerini hatırlayarak, kimliklerini 
onaylar ve kültürel belleklerini tazelemiş olurlar. 
Ayrıca yapılan alan çalışmaları sonucunda, İzmir 
Tahtacılarının Hıdrellez ve Nevruz’da aile büyük-
lerinin mezarlarının başında toplanarak, onlar için 
‘hayırlı’ adını verdikleri yiyecekleri dağıtarak, 
kültürel belleklerini hafızalarında canlı tutma 
çabası içinde olduklarını söylemek mümkündür.

TAHTACI/ALEVİ KÜLTÜREL BELLE-
ĞİNİN AKTARIMINDA MÜZİĞİN ROLÜ

Alevi inanç ve kültürünün en önemli ibadet 
şekli olan cem; “Ocak sistemine göre peygamber 
soyundan geldiğine inanılan dedeler tarafından 
yürütülen, ibadetle beraber toplumsal sorunların da 
çözüme kavuştuğu, kadın ve erkeklerden oluşan 
topluluk üyelerinin katılımıyla, genellikle Cuma 
akşamları (perşembeyi cumaya bağlayan akşam) 
yapılan, Hz. Muhammed’in Miraçtan dönüşte 
Kırklar Meclisi’ne uğrayarak orada yaşadığı 
olayların canlandırıldığı, On iki hizmet görevinin 
yerine getirildiği, bağlama çalınarak, deyiş, düvaz 
imam, mersiye ve tevhitlerin okunduğu, semah-

ların dönüldüğü ve Türkçe duaların (gülbank) 
okunduğu Alevi ritüelidir”(Akdeniz, 2011: 12). 

Dolayısıyla zakirlerin cemlerde seslendirdikleri 
deyiş ve semahlar, topluluğun birlik, beraberliğini 
pekiştiren,  kültürel bellek sayesinde hatırlanarak, 
genç kuşaklara aktarılmasını sağlayan en önemli 
araç olarak karşımıza çıkar.

Alevi toplumunda ‘cem (ritüel)içi’ olarak değer-
lendirilen müziklerin dışında, Alevi derneklerinin 
ve cem evlerinin etkinlik ve anma günlerinde 
yer alan müzikler de ‘cem(ritüel) dışı’ olarak 
tanımlanabilir. Dolayıyla Tahtacı müziğini de 
‘cem içi’ ve ‘cem dışı’ olarak değerlendirmek 
ihtiyacı doğar.

2009-2010 yılları arasında İzmir Tahtacılarının 
müziklerini saptamak üzere yapılan proje çalış-
masında, İzmir’de yaşayan Tahtacılardan sadece 
Doğançay Mahallesinde yaşayan Ali Ekber Ateş 
Dede tarafından belli bir rutine bağlı olmaksızın 
cemler yapıldığı saptanmıştır. Kapalı toplum 
olma özelliğini günümüzde de korumaya çalışan 
Tahtacılarda ceme girmenin ön koşulu, Alevilik 
yoluna girmiş ikrarlı bir Tahtacı olmak olduğu 
için, dedenin izni alınamamış, ‘cem(ritüel) içi’ 
müzik pratikleri saptanamamıştır.  Dolayısıyla, 
bu bölümde İzmir Tahtacılarının ‘cem(ritüel) 
dışı’ müzik pratiklerine ilişkin bulgular, Tahtacı/
Alevi kültürel belleğinin aktarımı bağlamında 
ele alınacaktır.
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İzmir Tahtacılarının Müzik Pratikleri

2007 yılında Tahtacı topluluklarının kurumsal 
bir yapı altında toplanarak, Tahtacı inanç ve 
kültürünün yaşatılması amacıyla, Bademler 
Tahtacısı Yolcu Bilginç önderliğinde, merkezi 
İzmir Konak’ta bulunan Tahtacı Kültür, Eğitim, 
Kalkınma ve Dayanışma Derneği kurulmuştur6. 

6 Ayrıntılı bilgi için bkz. İlhan Ersoy; Serap Akde-
niz, İzmir Tahtacılarının Müzik Pratiklerinin İnce-
lenmesi, Yayımlanmamış Proje, Ege Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projesi (Proje No:10 DTMK-
002), İzmir, 2012.

Tahtacılar yeni açılan dernek çatısı altında bir 
araya geldikten sonra, İzmir’deki Tahtacı köy 
ve semtlerine de derneğin şubeleri açılmıştır. 
Çalışma süresince İzmir Bademler, Uzundere, 
Doğançay, Kemelpaşa ilçesi Çınarköy dernek 
açılış etkinlikleri ve 2009’da Adana Ceyhan 
Durhasan Dede Köyü’nde, Durhasan Dede’nin 
türbesinin önünde, 2010’da Hacı Emir Ocağı 
Merkezi Aydın Kızılcapınar Köyü’nde, Tahtacı 
aidiyetinin pekiştirilmesi amacıyla Tahtacı Şen-
likleri düzenlenmiştir. 

Tahtacı Kültür, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma Derneği İzmir Bayındır Yakapınar  
Şubesinin Açılış Etkinliği. (29-5-2010)
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Adana Ceyhan Durhasan Dede Köyü’nde, Tahtacıların Piri Durhasan Dede’nin Türbesinin 
Önünde Yapılan Tahtacı Şenliği. (2-5-2009)

Tahtacı Kültür, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma 
Dernekleri şubelerinin açılış etkinlikleri ve Tahtacı 
şenliklerinde yer alan müzikler, Tahtacı kültürel 
kimliğinin vurgulanarak, kültürel belleğinin genç 
nesle aktarılmasında önemli bir role sahiptir.

İTÜ Devlet Türk Müziği Konservatuvarı mezu-
nu, Türk Halk Müziği sanatçısı Yolcu Bilginç,  
bu etkinliklerde yaptığı konuşmalarla Tahtacı 
toplumunun inanç, ibadet, toplumsal ve kültürel 
yaşamlarına ilişkin bir eğitici görevini üstlenerek 

çağdaş bir ‘Alevi Dedesi’ görünümü sergilemek-
tedir. Dolayısıyla Livingston (1999:66)’un “yok 
olmakta olduğuna inanılan ya da tamamen geç-
mişe ait olduğu düşünülen bir müzik geleneğini 
yeniden eski haline getirme ve koruma amacı 
taşıyan herhangi bir toplumsal hareket” olarak 
tanımladığı müzik uyanışının, Tahtacı toplumu 
üzerindeki yansıması ortaya çıkarken, Yolcu Bil-
ginç de bu toplumsal harekette Tahtacı kültürel 
kimliğinin yeniden inşasının en önemli aktörü 
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olarak dikkati çeker. Aynı zamanda Kemalpaşa 
Çınarköy Tahtacılarından Evren Erol, Ceren 
Demirkol, Tokat Alevisi olup Yolcu Bilginç’in 
yönettiği İzmir Belediyesi solistlerinden Gonca 
Özdemir ve Kemalpaşa Yukarı Kızılca Tahtacı-
larından Hasan Atalan da etkinliklerde seslendir-
dikleri deyiş, nefes ve semahları ile Tahtacı/ Alevi 
sözlü kültürünün aktarımında, Tahtacı müziğinin 
yeniden gündeme  gelmesinde, diğer bir deyişle 
tahtacı müziğinin uyanışında etkin rol oynayan 
uyanış önderleridir.   

Tahtacı müziğinde deyiş yerine nefes kavramı 
dikkati çeker. Mutlaka çalgı eşliğinde Tahtacı 
inanç biçimini, duygu ve düşüncesini, edep-erkan 
ve ahlakını, Tahtacı bireysel ve toplumsal yapısını 
aktaran şiirsel yapıya sahip nefesler, yöresel ve 
yalın ezgileriyle dikkat çeker (Pekşen, 2005:108). 

Yolcu Bilginç,  Evren Erol,  Gonca Özdemir, 
Ceren Demirkol gibi  kentsel ortamda yaşayan 
müzisyenler, Tahtacı semah ve nefeslerinin yanın-
da Arif Sağ, Sabahat Akkiraz, Musa Eroğlu gibi 

Alevi müziğinin uyanış önderlerinin seslendirdik-
leri deyiş, türkü ve semahları da tercih ederler. 
Bununla birlikte kırsalda yaşayarak medya ve 
müzik endüstrisinden daha uzak yaşayan Hasan 
Atalan ise, bağlaması eşliğinde seslendirdiği dü-
vaz imam ve nefeslerinde kullandığı sözel yapı 
ile  Tahtacı/Alevi inancına, yaşamına ve kültürel 
kimliğine ilişkin bilgiyi aktararak Tahtacı kültürel 
belleğinin pekiştirilmesinde önemli rol oynayan 
bir sazandardır7.

Hasan Atalan 23 Şubat 2010’da Yukarı Kızılca’da-
ki Tahtacı Hıdrellez kutlamasında seslendirdiği 
nefesinde Adana Ceyhan’da türbesi bulunan 
Tahtacıların piri Durhasan Dede’den yola çıka-
rak, İzmir’e kadar olan birçok Tahtacı yerleşim 
yerini ve İzmir Tahtacılarının yerleşim yerlerini 
de anarak, Tahtacı kültürel yaşamına ve inancına 
ilişkin bilgiyi aktarır;   

7  Alevi müziğinde bağlama çalıp, deyiş ve semahlar 
seslendiren kişiye ‘zakir’ denir. Tahtacıların ise 
‘zakir’ yerine ‘sazandar’ söylemini tercih ettikleri 
saptanmıştır.

DURHASAN DEDE’DEN DE HİMMET ALINCA

TOROS YAYLASINDA KALIR TAHTACI

YAYLA YAYLA DA TEKKE KÖYE VARINCA

ABDAL MUSA’DAN DA HİMMET ALIR TAHTACI

DAĞ DAĞ DOLAŞIR DA SÖZÜNDEN DÖNMEZ

SERİNİ VERİR DE SIRRINI VERMEZ

ERKANI YOLUNU YARIDA KOYMAZ

AŞK İLE YOLUNDA YÜRÜR TAHTACI

ATEŞ YAKAR ISINIR DAĞLAR BAŞINDA
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KENDİ SIRLARINI SAKLAR DÖŞÜNDE

BAL DÖKÜLÜR DE EKMEĞİNDEN AŞINDAN

KENDİ YAĞIYLA PİŞER TAHTACI

TOROS DAĞI, MADRAN DAĞI, DUR DAĞI

MAHMUT DAĞI DA, NİF DAĞI, KAZ DAĞI

NARLIDERE BADEMLERDEN AŞAĞI

YÜRÜYÜP GELİR DE GELİR TAHTACI

NARLIDERE BADEMLERDEN AŞAĞI

DOLANI DOLANI GELİR TAHTACI

CAN YARENİM BENİM YURDUM GÖKDELEN

HİMMET ALIR DA HER DOĞRU HER DOĞRU GELEN

HER YAYLAYI KENDİSİNE YURT EDİNEN

ERENLER YOLUNDA YÜRÜR TAHTACI

Hasan Atalan Alevi kültürel belleğinin büyük 
bir acıyla hatırlanan Kerbela Olayı’ndan dolayı, 
Hazreti Fatma’nın yaşadığı acıları dile getirdiği 
nefesinde Alevi kültürel belleğini hatırlatma iş-

levini yerine getirir. Böylece grup hem tarihini 
hatırlar, hem de kökenine ait hatırlama figürlerini 
belleğinde canlandırarak kimliğinden emin olur 
(Assmann, 2001:56). 

YAŞIN YİRMİALTI OKUDUM DUYDUM

YASINI BAĞRIMDA SENİNLE DUYDUM

HEM AĞLADIM HEM DE DOLDUM

HASAN HÜSEYİN’İNE DOYDUN MU ANAM?

İMAM HASAN’INA YÜREK DAYANMAZ

HANGİ ANA BU ACIYA SIZLANMAZ

DELİ DİVANEYİM KALBİM DAYANMAZ

HASAN HÜSEYİN’İNE DOYDUN MU ANAM?

DOLU DAĞITIP DA SEMAHA DURDUN
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BUNCA İNSANLIĞIN ANASI OLDUN

MEKKE MEDİNE’DE OLMUŞ DA YURDUN

HASAN HÜSEYİN’İNE DOYDUN MU ANAM?

BİR KÖŞEDE GİZLİ GİZLİ AĞLARSIN

CANLARIN İÇİN YÜREĞİNİ DAĞLARSIN

BİR GÜN GELİR CANLARINA DOYARSIN

HASAN HÜSEYİN’İNE DOYDUN MU ANAM?

CAN YARENİM SIZILDIYOR YÜREĞİM

ANA HASRETİNDE SENDE EREYİM

SEN İSTE Kİ BU CANIMI VEREYİM

BÜTÜN CANLARINA DOYDUN MU ANAM?

Alevi inancının temelini oluşturan ve cemlerde 
dedelerin sözlü aktarımları ile sıklıkla vurgulanan, 
Hz. Muhammed’in Miraç’tan dönerken rastladığı 
ve birlikte ibadet ettiğine inanılan ‘Kırklar Meclisi’ 
miti,  Alevi müziğinde de büyük önem taşır ve 
zakirlerin aktarımlarıyla  sıklıkla tekrarlanarak 
hatırlanması sağlanır; Bu mite göre Hz. Muham-
med Cebrail’le birlikte çıktığı Miraç’tan dönerken 
Kırklara rastlar. Kırklar Hz. Muhammed’e kim 
olduğunu sorduğunda Hz. Muhammed peygamber 
olduğunu söyleyince, Kırklar peygamberliğini 
kendi ümmetine yapmasını söyler. Kırklar kim 
olduğunu ısrarla sorduğunda Hz. Muhammed 
“yetimim, fakirim, öksüzüm” diye cevap vermesi 
ile peygamberi içeriye alırlar. Hz. Muhammed 
Kırklara “siz kimsiniz?” deyince, “biz Kırklarız 
ve kırkımız biriz” derler. Hz. Ali’nin bu söylemi 

kanıtlamak için kolunu kesmesiyle hepsinin kolu 
kanar. Hz. Muhammed onların otuz dokuz kişi 
olduklarını fark etmesi üzerine, Kırklar Selman’ın 
biraz sonra geleceğini söylerler. Tam bu sırada 
Selman kolu kanayarak içeri girer. Selman an-
cak bir üzüm tanesi getirebildiği için, Kırklar 
Hz. Muhammed’den bu üzüm tanesini hepsine 
bölüştürmesini isterler. O da üzüm tanesini eliyle 
bir kaseye sıkar ve suyla karıştırarak hepsine 
paylaştırır. Üzüm suyunu içmeleriyle birlikte 
kendilerinden geçerek semah dönmeye başlarlar. 
Bu sırada Hz. Muhammed’in başındaki poşunun 
yere düşmesiyle, Kırklar onu kırk parçaya bölerler 
ve bellerine kemerbest olarak takarlar. Semah 
dönerken kırk kişi artık tek vücut olmuştur. Kırk 
kişinin döndüğü bu semaha ‘Kırklar Semahı’ 
adı verilir. Alevi/Tahtacı inancında dedelerin 
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sıklıkla anlattığı “Kırklar Meclisi” miti, dedelerin 
‘gülbank’adı verilen Türkçe dualarının da en 
önemli bölümünü oluşturur. 26 Eylül 2009’da 
Doğançay Tahtacı Derneği’nin açılışında, Ali 
Ekber Dede’nin dönülen semahlardan sonra 
seslendirdiği hayırlıda da8 ‘Kırklar Meclisi’ ve 
‘Kırklar Semahı’ hatırlatılarak, bu mitin sözlü 
kültür yoluyla aktarıldığı ve kültürel belleğin 
pekiştirildiğini söylemek mümkündür;

“Bismişah, Allah Allah, Allah Allah. Semahlarınız 
saf olsun, günahlarınız af olsun. Semahlarınız nur 

8 Anadolu Alevilerinde dedelerin cemlerde seslen-
dirdikleri Türkçe duaya ‘gülbank’ adı verilirken, 
Tahtacılarda ‘hayırlı’ söyleminin tercih edildiği 
saptanmıştır. 

olsun, sır olsun hakka teslim olsun. Ayşe Fatma 

da şefaatçiniz olsun. Muhammed Ali Kırklar Se-

mahına kaydetsin. Gerçeğin demine hü, mümine 

ya Ali” (Ali Ekber Ateş’le Görüşme:26-9-2009).

Gerek cemlerde dedelerin sözlü anlatımlarıyla, 

gerekse zakirlerin seslendirdikleri deyişlerde 

Alevi/Tahtacı inancında büyük önem taşıyan ve   

sıklıkla hatırlatılan bu mit efsaneye dönüştürülür. 

Hasan Atalan da aynı etkinlikte söylediği nefeste 

Kırklar Meclisi’ni anlatırken, bir yandan da Tah-

tacı erenlerini hatırlatma işlevini yerine getirir;

DÜNYADAN EL ÇEKTİM ERKANDIR İŞİM

YAZ BAHAR AYINDA DA DUMANDIR BAŞIM

BEREKET DOLU TOPRAĞIN TAŞIN

DERİN SIRLARINA ERDİM O GECE

DEM DEVRAN GÖRDÜM KAYNAYIP COŞTUM

AŞTIM ENGELLERİ ENGİNE DÜŞTÜM

KIRKLAR DOLUSUNU SUNDULAR İÇTİM

ÇATAL BABA’YA DA GİRDİM O GECE

KURBANLAR TIĞLANDI ERKAN YÜRÜDÜ

MADRAN BABA’YI DA DUMAN BÜRÜDÜ

TOPLANDI BACILAR AL YEŞİL GİYİNDİ

FATMA ANA NURUNU GÖRDÜM O GECE
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ULU KIŞLAR GÖRMÜŞ TOPÇAM KURUMUŞ

TÜRBESİNİ YABAN OTLAR BÜRÜMÜŞ

MADRAN BABA ULULARDAN ULUYMUŞ

ONLARIN YATAĞINDA YATTIM O GECE

ŞAH HATAYIM GÖRDÜM MUHABBET DEMİNDE

KESİLİR KURBANLAR GÜNÜN BİRİNDE

ÇALINDI ERKANLAR ALİ YOLUNDA

ONLARIN SIRRINA ERDİM O GECE

Alevi inancının en önemli erenleri Hz. Ali ve 

On İki İmamların9 isimlerinin anıldığı düvaz 

9  Ayrıntılı bilgi için bkz. Rıza Zelyut,  Türk Aleviliği:  
Anadolu  Aleviliğinin  Kültürel  Kökeni,  Kripto 
Kitaplar, Ankara, 2009. 

imamlar, Tahtacı müzik kültürünün merkezi fi-
gürlerindendir. Hasan Atalan’ın 23 Şubat 2010’da 
Yukarı Kızılca’daki Tahtacı Hıdrellez kutlamasında 
seslendirdiği on iki imamların isimlerinin anıldığı 
düvaz imam da bu duruma örnek teşkil eder; 

GÜLLER AĞLAMIYOR DA BÜLBÜLLER ÖTMEZ

ŞAH-I MERDAN10 DA ŞEHİT DÜŞTÜ O GECE

OCAĞI YANMAZ DA BACASI TÜTMEZ

FATMA ANAM DA HASTA DÜŞTÜ O GECE

İMAM HASAN’IN DA ZEHİR OLDU BADESİ

İMAM HÜSEYİN’İN DE HİÇ GEÇMİYOR YARASI

İMAM ZEYNEL DE YÜREĞİMİN PARESİ

İMAM BAKIR DA ZINDAN OLDU O GECE

FIRAT SUYU DA ABBASINI ÇAĞIRIR

KASIM YOLA BAKAR DA KARDAŞINI ÇAĞIRIR

ALİ EKBER’İMİ OTLAMIŞLAR DA DÖVÜNÜR

İMAM CAFER DE DARA DURDU O GECE

10  Şah-ı Merdan Ali Alevilerin lideridir.( http://www.cemvakfi.org.tr/prof-dr-huseyin-bal/alevi-onderleri-hz-ali-
yolun-kurucusu-sah-i-merdan-ali/).
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MUSAY-I KAZIM DA KARALARI BAĞLADI

İMAM RIZA DA HORASAN’DA AĞLADI

İMAM TAKİ DE KURBANLARI TIĞLADI

İMAM NAKİ DE YOLA DÜŞTÜ O GECE

CAN YARENİMDE DE SORUVERİN BAĞLARA

HASANÜL ASKERİYLE DE ERİŞEYİM CANLARA

GİRDİ SIR OLDU DA KOCA KOCA DAĞLARA

İMAM MEHDİ DE SIRRA ERDİ O GECE

Tahtacı sazandarı Hasan Atalan seslendirdiği bu 
düvaz imamda, Alevi inanç ve ibadetinin tarihsel 
önem taşıyan karakterlerini hatırlatarak, müzikte 
kullanılan sözel yapının  kültürel belleğin iletil-
mesindeki önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

SONUÇ

İzmir Doğançay, Uzundere, Bademler, Doğançay, 
Narlıdere ve Kemalpaşa ilçesinin Yukarı Kızılca 
Köyü’nde yapılan alan çalışmalarında Tahtacıların 
kültürel belleklerinin sürekliliği ve yeni nesle 
aktarılmasında, Tahtacı müziklerindeki sözel 
yapının  rolüne ilişkin şu bulgular saptanmıştır;

1. İzmir’de yapılan alan çalışmalarında kentsel 
yaşamın zorlukları, dede-talip ilişkisinin sür-
dürülmemesi gibi sebeplerden dolayı, belli bir 
rutinde cemlerin yapılmadığı gözlemlenmiştir. 
Sadece Doğançay Mahallesi’nde yaşayan Ali 
Ekber Ateş Dede zaman zaman yürüttüğü 
cemlerde, Aleviliğin esas felsefesi ‘Eline, 
beline diline sahip olmak’ üzere söz vermiş, 
ikrarlı, Alevileri ceme alabileceğini, ‘Tahtacı’ 

olmanın bile ceme girmek için yeterli olma-
yacağını savunmaktadır.  

2. Çalışmalar süresince Tahtacı şenlik ve dernek 
açılış etkinliklerinden ve Tahtacı sazandarlarla 
yapılan görüşmelerden, Tahtacı müziklerine 
ilişkin bulguları Tahtacı kültürel kimliğinin 
sürekliliği ve kültürel belleğinin aktarılması 
bağlamında değerlendirmek mümkündür;

•	 Tahtacı Kültür, Eğitim, Kalkınma ve 
Dayanışma Derneklerinin şube açılışları, 
Hıdrellez ve Tahtacı Şenlikleri İzmir Tah-
tacılarının en önemli müzik pratiklerinin 
başında gelir. Yeni dernek açılışlarında 
dernek başkanı Yolcu Bilginç’in önder-
liğinde Tahtacı/Alevi inanç ve ibadetine 
ilişkin bilgiler aktarılırken, onun söylediği 
Tahtacı müziklerine diğer  sazandarların 
da katılımıyla, ‘söz’ unsuruyla, Tahtacı 
kültürel belleği hatırlanır ve yeni nesle 
aktarılır.  

•	 Tahtacı müziğinde Tahtacı inanç ve ibadetini, 
yaşam biçimini yöresel ezgilerle anlatan 
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nefesler, Tahtacı müziğinde önemli bir yer 
tutar. ‘Yol bir sürek bin bir’ deyişinde de 
vurgulandığı gibi, inanç, ibadet ve kültürel 
yaşamlarıyla diğer Alevi topluluklarından 
ayrılan Tahtacıların, müzikleri ile de ken-
dilerine özgü bir yapıya sahip oldukları 
tespit edilmiştir. 

•	 Tahtacı sazandarların seslendirdikleri 
nefes ve düvaz imamlar, Alevi/Tahtacı 
inanç ve ibadetinin merkezini oluşturan 
Kerbela Olayı, Kırklar Meclisi miti ve 
On iki imamları hatırlatmanın yanısıra, 
Tahtacı erenleri, kültürel yaşamı, inanç 
ve ibadetlerine ilişkin bilgiyi de içinde 
barındırır. Sonuç olarak; Tahtacı/Alevi 
kültürel kimliğinin sürekliliğinde Tahtacı 
müziklerinin önemli bir rol oynadığını, 
Tahtacı müziklerinde kullanılan sözel yapı 
ile kültürel belleğin yaşatılma, hatırlatılma 
ve genç nesle aktarılma işlevinin yerine 
getirildiğini söylemek yerinde olacaktır.
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GİRİŞ

Geleneksel Türk Müzikleri, içerisinde birçok kül-
türel yapıyı barındıran geniş coğrafyanın bizlere 
mirasıdır. Dolayısıyla yerel unsurları taşıyan birçok 
çalgı, seslendirme biçemleri bağlamında farklı 
tavırsal uygulamaları da beraberinde getirmiştir 
Bu çalgılar başlangıçta “usta-çırak ilişkisi” (meşk 
sistemi) ile öğretilirken günümüzde Konserva-
tuarların Türk Müziği ile ilgili birimlerinde yüz 
yüze ve nota metinleri aracılığıyla verilmektedir. 
Bu eğitimde, yöntem ve planlama açısında pek 
çok eksiklik görülmektedir. Bu eksikliklerin en 
sık yer aldığı alanların başında müzikal yapıyı 
oluşturan en temel öğelerden birisi olan “ritim” 
eğitimi ve icrası gelmektedir. 

“Ritim”, kitaplara sığmayacak kadar geniş bir 
kavramdır. Çünkü kainattaki her şey ritimle olu-
şur, ritimle sonsuzluğa doğru devam eder. Genel 
Anlamda Ritim; “Evrenin dinamizminden ileri 
gelen ve düzenli aralıklarla devam eden her türlü 
hareketliliktir” (Terzi, 1992:56). Örneğin; dünyanın 
dönüşü, mevsimlerin oluşması, güneşin hareketi, 
gece ve gündüzün oluşmasındaki muhteşem düzen 
belirli ritmik hareketlerle sağlanmaktadır. İnsan 
yaşamındaki düzeni ve devamlılığı sağlayan kalp 
ise vücudun her hareketine eşlik edecek ritmi 
yakalar. Kısacası hayatın her anında ritimsel bir 
düzen söz konusudur. Bu derece önemli olan 
ritim konusu elbette müzikte de adeta lokomo-
tif gibidir. “Ritim, müziğin zaman boyutunu 
düzenleyerek seslerin süresini belirler. Ritmik 
düzen, müzik eserinin bütün öğelerini birleştirici 
özelliktedir” (Say, 2005:158). Bir orkestra ritim 

sayesinde birleşir ve yürür. Bir eserin ritim yapısı 
incelenerek formu belirlenebilir. Hareketlerin 
ve sayıların dili ritimdir. Dolayısıyla bir ritim 
saz eğitimcisi ve yorumcusunun da iyi yetişmiş 
olması gerekmektedir. Aldığı eğitim sadece usul 
vurmaktan ibaret olmamalıdır. Kendi kültürünü 
yaşatan geleneksel icranın yanında, müziğin 
her platformunda icrada bulunabilecek ve bunu 
evrensel bir dille anlatabilecek donanıma sahip 
olmalıdır. Bu bağlamda ritim çalgılarının eğitimi 
önemlidir.  

Çalışmanın birinci bölümünde müzik ve çalgı 
eğitiminin önemine kısaca değinilmiştir. İkinci 
bölümde Devlet Türk Müziği Konservatuarla-
rının bölüm ve ana sanat dallarına göre oluştu-
rulan tabloda ritim çalgıları dersinin yer aldığı 
üniversiteler tespit edilmiştir. Bu üniversitelerin 
Klasik Türk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk 
Halk Müziği ile ilgili birimlerinde ritim çalgıları 
derslerinin içerikleri incelenerek bu derslerin 
içerikleri ve uygulamaları ele alınmıştır. Sonuç 
ve öneriler bölümünde ise veriler sonucu ortaya 
çıkan problemlere uygun çözüm önerilerinden 
söz edilmiştir.

1.  ÇALGI EĞİTİMİ

“Eğitim, bireyin kurallı öğrenme yoluyla istendik 
davranışlar göstermesini hedefleyen bir süreci 
içermektedir. Müzik eğitimi, alanda yeteneği 
tespit edilmiş olan kişilere müzikle ilgi davra-
nışları kazandırmayı öngörür.”(Uzun, 2011:79). 
Dolayısıyla istendik davranışların oluşturulması 
için uygulanan eğitimin planlı, programlı ve 
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metotlu olması gerekmektedir. Çalgı eğitimi ise 
müzik eğitiminin önemli bir parçasıdır. Dolayı-
sıyla mesleki anlamda enstrüman yorumcusu ve 
akademisyeni olacak kişinin bu konuda alacağı 
eğitim de oldukça önemlidir. “Çalgı çalma yoğun 
çaba ve konsantrasyon gerektiren fiziksel ve 
zihinsel bir eylemdir. Çalgı çalmak için gereken 
istendik davranışlar kişinin bedensel koordinasyon, 
zamanlama, becerilerinin gelişmesine bağlı olarak 
aşama kaydeder. Bu davranış ve becerilerin kazan-
dırılıp geliştirilmesinde izlenecek yolu belirleyen 
çalgının teknik olanaklarına göre düzenlenmiş 
çalgı metotları, etüt ve egzersizleri büyük önem 
taşımaktadır. Gerekli temel bilgiler, çalışma yolları 
ve tekniklerin aktarıldığı metotlar, hem öğrenme 
hem de kazanılan davranışları geliştirme olanağı 
sunan etüt ve egzersizler, hazırlandıkları veya 
düzenlendikleri dönemin müziksel özelliklerine 
göre farklılıklar göstermektedirler. Zorluk sevi-
yelerine göre de çeşitlilik içeren metot, etüt ve 
egzersiz kitapları eğitim süreci içerisinde yapı-
lan etkinliklerin temel öğretim materyalleridir.” 
(Özçimen, Burubatur 2012:186-187). Bu açıdan 
baktığımızda günümüzde çalgı eğitimi konusundaki 
eksikliklerin başında metot eksikliği gelmektedir. 
Bu eksiklik beraberinde eğitimdeki kaliteyi ve 
sistematikliği de olumsuz etkilemektedir.”Çalgı 

eğitiminin hedeflenen noktaya ulaşabilmesi, 
öğrencinin eğitiminin başlangıcından sonuna 
kadar kendisinden beklenilen davranışların plan-
lanması ve bunların kontrol edilmesi ile mümkün 
olabilmektedir”(Uzun, 2011:79).

Bugünün enstrüman yorumcusu, geleneksel yoru-
mun yanında bu üslubu kaybetmeden enstrümanın 
bütün teknik olanaklarını kullanmalı, geliştirici 
metodik çalışmalar yapmalı, yeni çalışmaları ve 
teknikleri takip etmeli,  hem gelenekseli hem de 
çağı ifade edecek düzeyde olmalıdır. Ancak bu 
yolla, Devlet Konservatuarlarının Türk Müziği 
eğitimi veren birimlerinde ritim çalgılarının 
eğitiminin işlevsel olması sağlanabilir.

2. DEVLET KONSERVATUARLARININ 
TÜRK MÜZİĞİ EĞİTİMİ VEREN BİRİM-
LERİNDE RİTİM ÇALGILARI EĞİTİMİ 
DERSLERİNİN İNCELENMESİ

Ritim çalgısı derslerine değinmeden önce Türk 
Müziğinde yer alan ritim çalgılarını belirtmek 
gerekmektedir. Oray Yay, “Klasik Türk Müziği’nde 
Süreç İçerisinde Kullanılan Vurmalı Çalgılar ve 
Kullanım Yerleri” adlı yüksek lisans tezinde, 
Ethem Ruhi Üngör ve Çinuçen Tanrıkorur’un 
sınıflandırmasından yola çıkarak vurmalı çalgıları 
yeniden şu şekilde sınıflandırmıştır (Yay, 2010:18):
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TAHTA 
VURMALILAR

ZİLLİ 
VURMALILAR

DERİLİ 
VURMALILAR

FIRINLANMIŞ 
VURMALILAR

Kaşık Parmak Zili Kös Cam Bardaklar

Çalpare (Çengi 
Çubuğu) Zilli Maşa Davul Kaseler

 Zil (Halile) Def Fincanlar

 Çavgan Darbuka  

  Mazhar (Bendir)  

  Kudüm  

Atınç Emnalar ise “Türk Hak Müziği ve Na-
zariyatı” kitabında ritim çalgılarını şu şekilde 
sınıflandırmıştır (Emnalar, 1998:98-107).

TÜRK HALK MÜZİĞİ RİTİM ÇALGILARI

A) VURMALI ÇALGILAR B) ÇARPMALI ÇALGILAR

1)BAGETLİ 
(SOPALI) 

OLANLAR

2)BAGETLİ 
(SOPASIZ) 
OLANLAR

1)METAL 
ÇARPMALI 
ÇALGILAR

2)TAHTA 
ÇARPMALI 
ÇALGILAR

a)Davul
b)Debildek

c)Koz

a)Darbuka
b)Def (Tef)

c)Leğen-Bakraç
d)Koltuk Davulu

a)Kaşık
b)Çalpara

a)Zil 
b)Zilli Maşa

Aşağıdaki tabloda Türk Müziği Eğitimi verilen 
Devlet Konservatuvarları bölüm ve ana sanat 
dalları ile birlikte listelenmiştir. Buna bağlı olarak 
da hangi üniversitelerde ritim çalgıları eğitiminin 
olduğu, hangi çalgıların ve ders kaynaklarının 
kullanıldığı  belirtilerek alt tablolar oluşturul-
muştur. Bu tespitler yapılırken üniversitelerin 
internet sitelerinde yer alan ders içerikleri ta-
ranmıştır.  Ders içerikleri internet sitelerinde yer 
almayan üniversitelerin içeriklerine ise görüşme 
ve email yoluyla ulaşılmıştır. Ders içerikleri ve 

ders kaynaklarına ulaşılamayan üniversiteler ise 
boş bırakılarak belirtilmiştir.

Tablolarda Yer Alan Kısaltmalar:

THM: Türk Halk Müziği

TSM: Türk Sanat Müziği 

THO: Türk Halk Oyunları 

ASD: Ana Sanat Dalı 

GTM: Geleneksel Türk Müziği
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ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM
ANA 

SANAT 
DALI

RİTİM 
ÇALGILARI 

DERS ADI
ENSTRÜMAN

DERS KAYNAKLARI

İSTANBUL TEKNİK 
ÜNİVERSİTESİ TÜRK 
MUSİKİSİ DEVLET 
KONSERVATUARI

ÇALGI BÖLÜMÜ
− VURMALI 

ÇALGILAR
Kudüm,Asma Davul,Def 

Bendir,Kenar
 

MÜZİK TEORİSİ 
BÖLÜMÜ

MÜZİKOLOJİ 
BÖLÜMÜ

− VURMALI 
ÇALGILAR Kudüm,Bendir  

KOMPOZİSYON 
BÖLÜMÜ

− − − −

MÜZİK 
TEKNOLOJİLERİ 

BÖLÜMÜ

− − − −

SES EĞİTİMİ 
BÖLÜMÜ

− − − −

TÜRK HALK 
OYUNLARI 
BÖLÜMÜ

− OYUN RİTİM 
BİLGİSİ

Asma Davul,Koltuk 
Davulu  

EGE ÜNİVERSİTESİ 
DEVLET TÜRK MÜZİĞİ 
KONSERVATUVARI

TEMEL 
BİLİMLER 
BÖLÜMÜ

THM ASD − − −

TSM ASD
RİTİM Kudüm,Bendir,Def,Daire

M.Hurşit Ungay - “Türk 
Musikisinde Usuller ve 

Kudüm”

SES EĞİTİMİ 
BÖLÜMÜ

− − − −

TÜRK HALK 
OYUNLARI 
BÖLÜMÜ

− RİTİM 
BİLGİSİ Asma Davul,Bendir,Doli

Muzaffer Sarısözen - 
“Türk Halk Musikisi 

Usulleri”, 
Tarkan Erkan - “Türk 
Halk Oyunlarından 

Örnekler”, 
Ritim Dersi Notları

ÇALGI YAPIM 
BÖLÜMÜ − RİTİM 

UYGULAMA Bendir

Muzaffer Sarısözen - 
“Türk Halk Musikisi 

Usulleri”, 
Hüseyin Tehrani 

- “Tombek Metodu-
Dümbelek”, 

M.Ragıp Gazimihal 
- “Türk Vurmalı 

Çalgıları”, 
Ritim Dersi Notları

GAZİANTEP 
ÜNİVERSİTESİ TÜRK 
MUSİKİSİ DEVLET 
KONSERVATUVARI

TEMEL 
BİLİMLER 
BÖLÜMÜ

THM ASD − − −

TSM ASD − − −

SES EĞİTİMİ 
BÖLÜMÜ

THM ASD − − −

TSM ASD − − −

TÜRK HALK 
OYUNLARI 
BÖLÜMÜ

− RİTİM 
BİLGİSİ Asma Davul !!! İÇERİĞE 

ULAŞILAMADI !!!

MÜZİKOLOJİ 
BÖLÜMÜ

− − − −
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SAKARYA 
ÜNİVERSİTESİ 
DEVLET 
KONSERVATUARI

TEMEL 
BİLİMLER 
BÖLÜMÜ

−
ASM DAVUL - 

KUDÜM Asma Davul,Kudüm

YILMAZ, Kerem 
Cenk, ERDOĞAN, 

Umut,” Mevcut Asma 
Davul Notasyonlarına 

Eleştirisel Bakış ve 
Öneriler”, 

Ritim Dersi Notları 
İsmail Hakkı Özkan 

- “Türk Musikisi 
Nazariyatı ve Usulleri”

TÜRK MÜZİĞİ 
BÖLÜMÜ

−

TÜRK HALK 
OYUNLARI 
BÖLÜMÜ

−
ASMA DAVUL Asma Davul

SELÇUK 
ÜNİVERSİTESİ DİLEK 
SABANCI DEVLET 
KONSERVATUVARI

GELENEKSEL 
TÜRK MÜZİĞİ 

BÖLÜMÜ

TSM ASD MESLEK SAZI Kudüm !!! İÇERİĞE 
ULAŞILAMADI !!!

THM ASD
!!! BÖLÜMLER KURULMA AŞAMASINDADIR !!!

THO ASD

AFYON KOCATEPE 
ÜNİVERSİTESİ 
DEVLET 
KONSERVATUVARI

TÜRK SANAT 
MÜZİĞİ 

BÖLÜMÜ

TEMEL 
BİLİMLER 

ASD

ENSTRÜMAN 

Kudüm,Bendir,Daire,Def

M.Hurşit Ungay - “Türk 
Musikisinde Usuller ve 

Kudüm”, 
İsmail Hakkı Özkan 

- “Türk Musikisi 
Nazariyatı ve Usulleri”

SES 
EĞİTİMİ 

ASD

TÜRK HALK 
MÜZİĞİ 

BÖLÜMÜ

ÇALGI 
EĞİTİMİ 

ASD
Vumalı Çalgılar

!!! 2014-2015 EĞİTİM 
ÖĞRETİM YILINDA 

AÇILMIŞTIR !!!SES 
EĞİTİMİ 

ASD

TÜRK HALK 
OYUNLARI 
BÖLÜMÜ !!! BÖLÜM KURULMA AŞAMASINDADIR !!!

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 
DEVLET 
KONSERVATUVARI

TEMEL 
BİLİMLER 
BÖLÜMÜ

−
− − −

SES EĞİTİMİ 
BÖLÜMÜ

− − − −

TÜRK HALK 
OYUNLARI 
BÖLÜMÜ

−
RİTİM SAZ Asma Davul,Koltuk 

Davulu
!!! İÇERİĞE 

ULAŞILAMADI !!!

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 
DEVLET 
KONSERVATUVARI

TEMEL 
BİLİMLER 
BÖLÜMÜ

−
− − −

TÜRK HALK 
OYUNLARI 
BÖLÜMÜ !!! BÖLÜM KURULMA AŞAMASINDADIR !!!

AKDENİZ 
ÜNİVERSİTESİ 
ANTALYA DEVLET 
KONSERVATUVARI

GELENEKSEL 
TÜRK MÜZİĞİ 

BÖLÜMÜ

TSM ASD − − −

THM ASD
− − −

KAFKAS 
ÜNİVERSİTESİ 
DEVLET 
KONSERVATUARI

GELENEKSEL 
TÜRK MÜZİĞİ 

BÖLÜMÜ

TSM ASD − − −

THM ASD − − −

THO ASD RİTİM 
BİLGİSİ

!!! 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 
AÇILMIŞTIR !!!
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KOCAELİ 
ÜNİVERSİTESİ 
DEVLET 
KONSERVATUVARI

TÜRK MÜZİĞİ 
BÖLÜMÜ THM ASD   

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET 
KONSERVATUVARI

ÇALGI EĞİTİMİ 
BÖLÜMÜ

− ÇALGI 
EĞİTİMİ Kudüm,Daire,Def,Bendir !!! İÇERİĞE 

ULAŞILAMADI !!!

SES EĞİTİMİ 
BÖLÜMÜ

−    

BESTECİLİK 
BÖLÜMÜ

−    

SAMSUN ONDOKUZ 
MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
DEVLET 
KONSERVATUVARI

MÜZİK BÖLÜMÜ GTM ASD !!! 2014-2015 EĞİTİM ÖĞETİM YILINDA FAALİYETE 
GEÇMİŞTİR!!!

ULUDAĞ 
ÜNİVERSİTESİ 
DEVLET 
KONSERVATUVARI

MÜZİK BÖLÜMÜ
TÜRK  

MÜZİĞİ 
ASD

!!! 2014-2015 EĞİTİM ÖĞETİM YILINDA FAALİYETE 
GEÇMİŞTİR!!!

YILDIRIM BEYAZIT 
ÜNİVERSİTESİ TÜRK 
MUSİKİSİ DEVLET 
KONSERVATUVARI

TÜRK MÜZİĞİ 
BÖLÜMÜ

TÜRK DİN 
MUSİKİSİ 

ASD
− − −

ORDU ÜNİVERSİTESİ 
MÜZİK DEVLET 
KONSERVATUVARI

GELENEKSEL 
TÜRK MÜZİĞİ 

BÖLÜMÜ

TSM ASD − − −

THM ASD − − −

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 
TÜRK MUSİKİSİ 
DEVLET 
KONSERVATUVARI

TÜRK MÜZİĞİ 
BÖLÜMÜ !!! 2014-2015 EĞİTİM ÖĞETİM YILINDA FAALİYETE GEÇMİŞTİR!!!

SONUÇ VE ÖNERİLER

*Devlet Konservatuarlarının Türk Müziği eğitimi 
veren bölüm ve ana sanat dalları ile mesleki ritim 
çalgıları eğitiminin yaygın ve sistematik olarak 
yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle birçok 
üniversitede vurma çalgılar ile yetenek sınavını 
kazanan adaylar maalesef başka enstrümanlara 
yönlendirilmektedir. Bu da bu öğrencilerin farklı 
enstrüman icrasında problemler yaşamalarına, 
motivasyonlarının ve dolayısıyla başarılarının 
düşmesi, mezuniyetlerinin uzamasına yol aç-
maktadır. 

*Devlet Türk Müziği Konservatuarlarının ritim 
çalgısı derslerinin içeriğine bakıldığında meşk 

sisteminin halen ağırlıklı olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Ders içeriklerinde seslendirme 
teknikleri, egzersizler, el ve parmak etütleri gibi 
önemli konulara hemen hemen hiç yer verilme-
diği gözlenmiştir. Bu konuda yapılan yayınlar 
(metot, tez, kitap...) yok denecek kadar azdır. 
Dolayısıyla ritim konusu ve vurma çalgılar ala-
nında akademisyen ve yorumcu yetişmemekte-
dir.  Oysa ki bugünün enstrüman yorumcusu ve 
eğitmeni, geleneksel icranın yanında, bu temel 
yapıyı kaybetmeden enstrümanın bütün teknik 
olanaklarını kullanmalı, gelişime dönük metodik 
çalışmalar yapmalı, yeni çalışmaları ve teknikleri 
takip etmeli, çağın  olanaklarından faydalanarak 
hem geleneksel müziğini hem de enstrümanını 
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yerelden ulusala ulusaldan  evrensele aktarabil-
melidir. Bu nedenle öncelikle ritim kavramının 
çok iyi kavranması ve ona ait unsurların çok iyi 
öğretilmesi gerekmektedir. Bir ritim saz icracı-
sının seslendirme tekniği, usul ve form bilgisi, 
metronoma bağlılığı, ton çıkarma becerisi ve 
yorumlama gibi konularda iyi yetişmiş olması 
gerekmektedir. Doğru bir temel oluşturulmadan 
hiç bir çalgının yorumlanması sağlıklı olma-
maktadır. Bir enstrüman yorumcusu ne kadar 
sağlam temele sahip olur ve doğru yönlendirilir 
ise alanına da o kadar hakim olur.   

* Devlet Konservatuarlarına bağlı Türk Müziği 
eğitimi verilen birimlerinde yer alan ritim ders-
lerinin yürütülmesinde kullanılan kaynaklardan 
ulaşılabilinenler  aşağıda belirtilmiştir:

-M.Hurşit Ungay - “Türk Musikisinde Usuller 
ve Kudüm” (1981),

-İsmail Hakkı Özkan - “Türk Musikisi Nazariyatı 
ve Usulleri” (1987), 

-Muzaffer Sarısözen - “Türk Halk Musikisi 
Usulleri” (1962),

-Hüseyin Tehrani - “Tombek Metodu-Dümbelek” 
(1997),

-Tarkan Erkan - “Türk Halk Oyunlarından Ör-
nekler”(2008),

- M.Ragıp Gazimihal - “Türk Vurmalı Çalgıları 
(Türk Depki Çalgıları 1975)”,

-Dersi veren akademisyenlerin ders notları.

Bu kaynaklar incelendiğinde; Hüseyin Tehrani’ye 
ait - “Tombek Metodu- Dümbelek” dışında me-
todun yer almadığı görülmektedir. Ayrıca tömbek 
(dümbelek) çalgısının da derslerde kullanılmadığı 
saptanmıştır. Temel ritim bilgisi ve usul bilgisi 
açısından bu kaynakları ele aldığımızda hemen 
hemen ilk yazılan kaynaklar olduğu, bu kaynakla-
rın üstüne yeni çalışmaların sınırlı sayıda olduğu, 
bunların da eğitimciler ve yorumcular tarafından 
takip edilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretim 
elemanlarının kullandığı kendi ders notlarının da 
sistematiklik ve yeterlilik açısından ne derece 
etkili olduğu da ayrı bir tartışma konusudur. Öte 
yandan “kudüm” sazı notasyonu ve seslendirme 
yöntemiyle metin haline getirilen, bu alandaki 
tek ritim çalgısı olarak diğer çalgılardan farklı 
değerlendirilmelidir. Yapılan kaynak taramala-
rı sonucu tespit edilen, ritim eğitimi ve icrası 
konusunda faydalı olabilecek yeni ve güncel 
çalışmalar şu şekildedir:

-Ferhat Uzunbaş - “Türk Dünyasında Kullanılan 
Geleneksel İdiofon ve Membranofon Vurmalı 
Çalgılar ve Koltuk Davulu Notasyon Örneği” 
(Yüksek Lisans Tezi, 2012),

-Mustafa Şahin - “Türk Halk Oyunlarına Göre 
Asma Davulun İncelenmesi” (Sanatta Yeterlik 
Tezi),

-Bortan Oldaç - “Türk Müziğinde Varolan Usul-
lere Göre Asma Davul Çalım Metodu” (Yüksek 
Lisans Tezi, 2000),

-Kerem Cenk Yılmaz, Umut Erdoğan - “Mevcut 
Asma Davul Notasyonlarına Eleştirisel Bakış ve 
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Öneriler”, I.Uluslar Arası Türk Halk Oyunları 
Kongresi, Malatya, 2012. 

-Müslüm Akdemir - “Bendir Çalgısının Profes-
yonel Performansına Yönelik Metodolojik Bir 
Yaklaşım” (Sanatta Yeterlilik Tezi 2011),

-Esra Karakol - Mısırlı Ahmet: Toprak Darbuka 
Tekniği ve İcra Analizi” (Doktora Tezi, 2011),

-Kaan Şehirkahyasıoğlu - “Türk Müziğinde 
Vurmalı Çalgı Olarak Darbukanın Yeri ve İcrası” 
(Yüksek Lisans Tezi, 2006),

-Cihangir Terzi -  “Türk Halk Müziği Metrik Yapı-
sının Tespit ve Tasnifinde Karşılaşılan Problemler 
ve Çözüm Yolları”, (Sanatta Yeterlik Tezi 1992),

-Cemil Demir Sipahi - “Tartım Bilim/Ritmoloji”, 
(www.musikidergisi.net)

-Okan Murat Öztürk -  “Arif  Sağ  Üstad’ın  Da-
vullar  Çalınırken Çalışması Vesilesiyle Anadolu 
Müziğinde Usuller” (www.turkuler.com, 2005), 

-Adnan Atalay - “ Müzik Eğitiminde Ölçü Grup-
lamaları ve Tanımlamalarına Yeni Bir Bakış” 
(www.müzikeğitimcileri.net, 2009)

*Günümüzdeki Türk Müziği orkestralarına bakıl-
dığında, Doğunun ve batının alt yapı enstrümanları 
ve vurma çalgılarından faydalanıldığını görül-
mektedir. Dolayısıyla işleyiş, metot çalışmaları 
ve disiplin açısından faydalanılabilinecek ritim 
çalgılarının da incelenmesi ve takip edilmesinin 
gerektiği kaçınılmazdır.  

*Geleneksel Türk Müziği’nde yöreye ve forma 
göre değişiklik gösteren birçok ritim çalgısı 
bulunmaktadır. Türk Müziği eğitimi veren kon-
servatuarlara bakıldığında asma davul, bendir, 
koltuk davulu, kudüm, daire dışındaki çalgıların 
yer almadığı görülmektedir.      

Sonuç olarak Türk Müziği eğitimi veren Devlet 
Konservatuarlarının ritim bilgisi ve vurma çalgılar 
alanındaki eğitimi genel olarak usul öğretmek ve 
uygulatmaktan öte değildir. Bunların yanı sıra bu 
alanda öğrenci, yorumcu ve dolayısıyla akademis-
yen yetişmemektedir. Usta-çırak ilişkisi ile süre 
gelen bu miras kalıcı ve sistematik hale getirerek 
ve geliştirerek çağdaş platformlara taşınmalıdır.
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Giriş

Popüler kültür çalışmaları 21. yy. dan itibaren 
sadece dünyada değil, ülkemizde de önemli bir 
ivme kazanarak, özellikle toplumbilimleri alanında, 
geçmişle gelecek arasındaki kültürel köprülerin 
kurulmasında işlevsel bir rol üstlenmiştir. Küresel 
çağın getirilerinden en fazla etkilenen “yerel, 
geleneksel, dinsel” vb. kültürel unsurlar popüler 
kültürün birer “nesnesi” konumuna dönüşürken; 
diğer yönüyle de “gösteri” kavramının odağında 
yer alan yeni yorumlarla karşımıza çıkmaya de-
vam etmektedir.  Bu bağlamda, 13. yy.’da Hz. 
Mevlânâ’nın şahsında hayat bulan “Mevlevîlik” 
geleneği de günümüzde hâlen “Şeb-i Arûs” 
gibi geleneksel – dinsel uygulamaları tasavvufî 
boyutuyla yaşamakta iken, diğer taraftan gösteri 
eksenli uygulamalarda, ritüelin dışında başka bir 
işlev ile yaşatılmakta olduğu gözlenmektedir.

Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan bir uygu-
lama olarak “İslâmi düğün” gelenekleri başta 
olmak üzere çeşitli yerel, bölgesel, ulusal yayın 
kuruluşlarındaki müzikli sohbet programları, 
hatta kimi turistik eğlence mekânlarında Mevlevî 
müzik ve dans pratiklerinin ritüel dışı “gösteri” 
niteliğinde kullanılması; bu geleneğin popüler 
kültürün nesnesi olarak yeni bir yola girdiğinin 
de açık kanıtıdır. 

Bu çalışmada Mevlevîlik tarihi genel olarak in-
celenmeye çalışılmış, “semâ gösterisi” olgusu ve 
“semâzen profili” incelemelerinde Afyonkarahisar 
şehri odak olarak alınmıştır. Ayrıca Afyonkarahisar’da 
yaşayan Mevlevîler, muhibbanlar, semâ eğitmenleri 

ile semâ yapan üniversite öğrencileriyle birebir 
görüşmeler yapılmış ve konuyla ilgili neler nasıl 
yapıldığına dair bilgiler alınmıştır. 

Mevlevîliğin çok önemli bir zikri olan semânın 
geleneksel ve günümüzdeki uygulamalarının 
incelenmesine geçmeden önce makalede öne 
çıkan “gösteri” ve “popüler kültür” kavramları 
üzerinde durulmaya çalışılacaktır.    

Gösteri Kavramı

Kavramlar, toplumsal bilimlerde öne çıkan de-
ğişkenlerdir. Gösteri kelimesinin Türkçe Sözlükte 
birkaç anlamı vardır: “1. İlgi, dikkat çekmek için, 
bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. 
2. Bir istek ya da karşı görüşün, halkın ilgisini 
çekecek biçimde sanatsal, topluca ve açıkça 
yapılması. 3. Sinema veya tiyatroda film, oyun 
gösterme işi. 4. birinin bir topluluğun kendi duy-
gusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat; 
gösteri yapmak 1. topluluk önünde bir beceri 
veya oyunu sergilemek; 2. Düşüncelerini halka 
ve yetkililere duyurmak için bir araya gelerek 
eylemde bulunmak (Türkçe Sözlük 2009; 784). 
Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi, gösterinin 
yapılabilmesi için izleyici kitlesine ihtiyaç vardır. 
İzleyicilerin olmadığı bir gösterinin olması çok 
da mümkün değildir. Ayrıca izleyici kendisinin 
ilgi duyduğu ve gittiği yerde hoşça vakit geçirme 
amacını taşırken, gösteriyi yapan kişiler de gös-
terilerini bir topluluk önünde yapıp, sergiledikleri 
“şey”in topluluğun beğenisini sağlamak gibi bir 
düşünceye sahip olurlar. 

Popüler Kültür Kavramı  
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Popüler kültür kavramı bir bütün olarak kulla-
nılsa da aslında hem “popüler” hem de “kültür” 
kavramları anlam bakımından ayrı ayrı önem iki 
farklı kavramdır. Bu nedenle öncelikle “popüler” 
ve “kültür” kavramları, daha sonra da “popüler 
kültür” kavramı ele alınacak, Türkçedeki karşılığının 
ne anlama geldiği, popüler olan bir şeyin neden 
popüler olduğu gibi sorulara yanıt aranacaktır. 

Popüler kavramı Latincedir ve “popülaris”ten 
türeyerek “halka ait” anlamına gelen hem huku-
ki hem de siyasal bir terimdir (Erol 2009: 42). 
Popülerin dil bilimsel temeli ve tanımlaması 
geç-ortaçağ dönemindeki “halkın” anlamından, 
bugünkü egemen “birçok kişi tarafından sevilen 
veya seçilen” anlamına gelmiş ve bu kavramsal 
evrim sivil toplumun evrimine karşılık göstermiş-
tir. Burjuva demokrasilerinin yükselmesiyle ve 
bu demokrasilerin popüler seçim özgürlüğüne/
bağımsızlığına dayanan meşruluk iddiasıyla ve 
bunun siyasal alandaki ifadesi olan seçim süre-
ciyle birlikte popüler teriminin belli bir anlamı 
ortaya sürülür (Erdoğan - Alemdar 2005; 29–30). 
Örneğin 16. yy’da popüler hükümet terimi, halk 
tarafından kurulan ve yürütülen bir siyasal sistem 
anlamına gelirdi. Ama aynı zamanda, aşağı (low) 
ya da değersiz (base) anlamı da vardı. Sonradan 
hâkim olan “yaygınca tercih edilen ya da çok 
beğenilen”i ifade eden modern anlamların içeri-
ğinde, beğenilmek için hesaplı bir çaba göstermeyi 
de barındırmıştır (Erol 2009: 42). 

Popülerin günümüzde kullanıldığı biçimiyle iki 
temel tanımı vardır. Hâkim olan birinci tanımın-
da popüler “yaygın olarak beğenilen, tüketilen” 

anlamına gelmektedir. Bu tanıma Stuart Hall, 
“ticari tanım” diyor. İkinci tanım ise, kaynağı 18. 
yüzyılda Herder’e kadar götürülen antropolojik 
tanıma yakın ve halka ait anlamına geliyor. Stuart 
Hall, halkın yaptığı ve yapmış olduğu her şeyi 
kapsamaya çalıştığı için bu tanıma “betimleyici” 
tanım diyor (Özbek 1994: 81).  

Popülerin dilbilimsel temelinin, geç ortaçağ 
dönemindeki “halkın” anlamından, bugünkü 
egemen “birçok kişi tarafından sevilen veya se-
çilen” anlamına gelmesi sivil toplumun evrimine 
karşılık gösterilir. Burjuva demokrasilerinin yük-
selmesiyle, bu demokrasilerin seçim özgürlüğüne/
bağımsızlığına dayanan meşruluk iddiasıyla ve 
bunun siyasal alanda ifadesi olan seçim süreciyle 
birlikte, popüler terimine yeni ifade biçimleri 
yüklenir. Popüler kültür konusunda önemli ça-
lışmaları olan Herder, popüler kültür kavramını 
eğitilmişlerin kültürü kavramına karşıt olarak 
kullanıyor. Ona göre, Rönesans sonrası dünyada 
“organik topluma” yakışan nitelikler yalnızca 
halka ait kültürde bulunuyor (Erol 2009: 42). 

Popülerde vurgu genel olarak “halk”tır, yani 
insan topluluklarının beğenileri, davranışları, 
yaşam biçimleridir. Dolayısıyla halkın kültürü-
nün başkaları tarafından halk için üretilmesine 
ve halkın kendileri için endüstriyel koşullarda 
üretilen ürünlerle ilişkisine, yani yeniden üretim 
aşaması olan anlamlandırma sürecindeki edilgen 
ve etken konumun incelenmesidir.

Sosyal/kültürel antropolojinin en önemli kavramı 
olmasına karşın, antropolojinin kavramları içinde 
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en güç olanı kültür kavramıdır. Bu zorluk kültü-
rün çok farklı alan ve bağlamlarda kullanılıyor 
olmasından kaynaklanır. Kültür uygarlık, eğitim, 
güzel sanatlarla eşanlamlı kullanılabildiği gibi, 
etimolojik kökeni itibariyle üretme/yetiştirme 
karşılığına da indirgenebilen bir kavramdır 
(Emiroğlu-Aydın 2003: 521). 

18. yüzyıl sonundan itibaren başlayan kültür 
tanımlarında önce estetik mükemmellik ön plana 
çıkmıştır. Mattheew Arnold’ın kültür tanımı “dün-
yada düşünülen ve söylenenlerin en iyisini” temsil 
eder. Bu tanım, kültürü fikirle eşleyen ve aynı 
zamanda yüksek kültür-alçak kültür terimleriyle 
ifadesini bulan ‘seçkinci’ bir kültür tanımıdır. Diğer 
kültür tanımı ise betimleyici ve etnografiktir, aynı 
zamanda da antropolojiye kaynaklı eder. Buna 
göre kültür, “bir yaşam tarzı”dır. R. Willims’ın 
terimleriyle kültür, “yalnızca sanat ve öğrenimde 
değil ama aynı zamanda kurumlarda ve sıradan 
günlük davranışta bile anlam ve değerler ifade 
eden belirli bir yaşam tarzına işaret ediyor.” 
(Özbek 1994: 75). 

Kültür öğelerini tarif ve tasvir eden, çözümleyen, 
listeleyen, kaydeden, inceleyen ve kültür-toplum 
bağlantısını, “niçin?” sorusu sorarak irdeleyen 
bir tavır karşımıza çıkmaktadır. Bu görüşte bir 
kültür tanımı yapan araştırmacılar, yargılama değil 
kaydetme ve anlamlandırma yanlısıdırlar. Ray 
Browne’ın deyişiyle kültürü dinamik, değişken, 
yansıtıcı, geniş ve kitlelere mal olmuş olarak 
tanımlamak isterler.1 

1 (Kırtunç, “Popüler Kültür Araştırmaları” http://www.
kulturad.org/images/goc_kirtunc_konusma.html)

Diğer kültür tanımlarından bir kaçını şöyle sıra-
layabiliriz: 1970’li yıllarda İngiltere’de “Çağdaş 
Kültürel Çalışmalar Merkezi” bünyesinde akademik 
çalışmalarına başlayan Fiske, “Kültür yaşayan, 
canlı bir süreçtir: Yalnız kendi içinden gelişip 
boy atabilir, dışarıdan ya da yukarıdan dayatı-
lamaz” diye tanımlamaktadır (Fiske 1991: 35). 
Antropolojinin kurucusu Edward Taylor’a göre 
“kültür bilgiyi, inancı, sanatı, ahlakı, hukuku, 
örfü ve bir toplumun üyesi olarak insanın elde 
ettiği adetleri ve yetenekleri kapsayan karmaşık 
bir bütündür. 1871 yılında Taylor’ca yapılan bu 
tanım bugün dahi pek çok antropolog tarafından 
benimsenmiştir (Erol 2009: 24, Marshall 2005: 
442). Bunun yanı sıra “kültür” kavramının bilim 
insanları tarafından yapılmakta olan tanımları 
her geçen gün artmaktadır. Sözgelimi “kültür, 
insanoğlunun yarattığı ve yaptığı her şeydir” 
ya da “kültür insanın içinde doğduğu yerdir” 
tanımları, kültürel antropoloji disiplininden 
yansıyan ve kültürün anlamını kısa ve yoğun bir 
biçimde aktarmayı hedefleyen ifade araçlarıdır 
(Erol 2009: 25).

Popülerin İngilizcede dilsel orijini orta çağlarda 
“halkın” (folk bağlamında halkın, people anla-
mında halkın değil) anlamında kullanımıyla başlar 
ve günümüzde “çoğunluk tarafından sevilen ve 
seçilen” anlamına kullanılır. Bu bağlamda popüler 
kültür “halkın kültürü” anlamından günümüzde 
çoğunluk tarafından sevilen ve seçilen kültür” 
anlamına doğru bir dönüşüme uğramıştır (Er-
doğan - Alemdar 2005: 33).
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Popüler kültür aslında çevremizdeki tüm yaşamdır. 
Sosyal antropolog Traube, popüler kültür kav-
ramının arkeolojisi ve etimolojisi bakımından, 
tarihsel bağlamda hem “folk kültür” ile hem 
de “kitle kültür”ü ile ilişkili olduğunu belirtir 
(Aktaran Şahin 2007: 26). 

Alemdar ve Korkmaz’a göre popüler kavramı 
(2005: 33), “halk,” “nüfusun büyük çoğunluğu,” 
“halk\çoğunluk için,” “halk\çoğunluk tarafından” 
terimlerini içine alır; Dolayısıyla, kavramın ilk 
bakışta verdiği anlama göre popüler kültür belli 
bir gurubun ürünü değildir, belli bir gurubun 
sahipliğini içermez: Popülerdir, yani herkesin 
olmasa bile hemen herkesindir. Kavram kitle 
kültürü, folklor, işçi sınıfı kültürü ve alt grupların 
kültürü ile şaşırtıcı derecede çakışır. Kavram aynı 
zamanda din, edebiyat, danslar, bilimkurgu, kor-
ku filmleri, folk Türküleri\şarkıları, kırsal\köylü 
gazelleri ve güfteleri gibi geniş alanı kaplar. 

Az önce yukarıda da verildiği gibi, popüler kül-
türün 18. yüzyılın sonunda zihinlerde belirmeye 
başladığını vurgulayan Traube,  bu kullanımda 
kavramın, kırsal kesim insanının gösteri kül-
türünü tanımladığını Herder’in çalışmasından 
yola çıkarak ortaya koymuştur. Herder, halkın 
bu kültürünü, eğitimli yüksek sınıfların kültü-
ründen ayırt etmek amacıyla ve popüler kültüre 
de akıldışılık, duygusallık ve ortaklaşmacılık 
gibi entelektüellerin kendilerinde olmadığını 
düşündükleri bazı anlamları yüklemişlerdir. Bu 
anlamda kültür sınıflamasının ortaya koyduğu 
yüksek kültür – alçak kültür ayrımının farklı bir 
versiyonu olarak değerlendirilebilecek “ilkel kül-

tür” ile popüler kültür arasındaki fark, birincinin 
“yabancı (Batılı olmayanı) ötekiyi”, ikincisinin 
ise, “yerli (Batılıyı) ötekiyi”  ifade etmesidir 
(Şahin 2007: 26).

Popüler kültür ve kitle kültürü kavramlarının öne 
çıkmasını sağlayan ve popüler sözcüğünün sosyal 
bilimler alanına ilişkin yazında çeşitli anlamlara 
sahip olan tanımları, iki grupta toplanabilir. Birinci 
gruptaki tanımlamalara göre popüler, “yaygın ola-
rak beğenilen”, “tüketilen” anlamına gelmektedir. 
Bu tanım sosyal bilimciler tarafından, tüketilen 
şeylerden üreticilerin kazanç elde etmesi yönüyle, 
“ticari” tanım olarak da adlandırılmaktadır (Özbek 
1994: 84; Şahin 2007: 40). 

Kitle kültürü kavramı kitle toplumu kavramı ile 
bitişik bir kavramdır. Batılı kapitalist toplumların 
19. yüzyılın sonundan itibaren, atomlaşmış birey-
lerden oluşan türdeş bir toplum haline geldiğini 
varsayan bu kavram, toplumsal grup ve sınıfların 
varlığını yok sayan bir kurama dayanmaktadır. 
Böylelikle kitle kültürü kavramını kullananlar, 
çoğunlukla modern toplumlarda tek bir kültür 
olduğunu varsaymaktadırlar (Özbek 1994: 89).

Kitle teriminin toplumsal düşüncede hem olumsuz 
hem de olumlu anlamları bulunmaktadır. Olumsuz 
anlamları “kuru kalabalığı” ya da “güruh”u dile 
getirecek şekilde kullanılmasından kaynaklanmak-
tadır. Kitle bu yaklaşımla çoğunlukla kültür, zekâ 
hatta ussallık noksanlığı anlamına gelmektedir. 
Olumlu anlamı ise özellikle sosyalist gelenek 
içinde, ortaklaşa amaçlar için bir araya gelerek 
örgütlenmiş işçi sınıfının dayanışmasını ve gücünü 
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dile getirmektedir. Ancak günümüzde kitle ya 
da kitlesel sözcüklerinin bu gelenek dışında da 
olumlu anlamda kullanıldığı görülür. Sözgelimi 
çeşitli sivil toplum kuruluşları için kimi zaman 
“demokratik kitle örgütleri” başlığı kullanılır 
(Erol 2009: 25).  

İngilizce bir sözcük olarak kitlenin sözlükteki 
karşılıkları, kitle kelimesinin kullanım alanları 
farklılığını da açıkça gösterir. Sözlüklerde mass 
(kitle) kelimesinin parça, top, kütle, külçe, yığın, 
küme, çokluk, hacim anlamları yüklenmekte ve 
farklı alanlardaki kullanımlarından kaynaklanan 
örneklere yer verilmektedir (Erol 2009: 26). 

Kitle kültürü kavramını kullanan kuramcılara 
göre halk, insanların aralarındaki iletişim ve 
etkileşim ilişkisinin gevşediği hatta çözülmeye 
başladığı durumlarda artık kitleye dönüşür. Vur-
gu dönüşümdür. Dönüştüren ise kapitalizmdir. 
Atomlaşmış bireylerden oluşan kalabalıklar artık 
kitledir. Sonucunda “modernizm”in en büyük 
“icat”ı olan birey, artık “kitle insanı”, içinde on-
ların bulunduğu toplum ise “kitle toplumu”dur. 
Çünkü burada insanlar (halk) edilgen, ilgisiz ve 
atomize bir şekilde çoğalan “içsel olarak aptal, 
dengesiz ve kolay etkilenebilir” olarak sayılır. 
Geleneksel sadakat, bağ ve ortaklıklar çözülmek-
te, açık ve seçik çıkar ve görüşleri temsil eden 
gruplar yok olmakta ve içindeki insanlar tıpkı 
ürettikleri ürün gibi tükenmektedir. Sanayileşme, 
kentleşme ve modernleşme süreçlerinde ortaya 
çıkan kitle toplumu, bu kuramsal yaklaşıma göre 
pazara, örgütlere ve teknolojiye bağımlıdır. Hatta 
19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ilk yarısı 

boyunca oldukça kabul gören bir kavram olan 
kitle toplumu, “teknolojik determinizm” pers-
pektifinden tanımlanabilmiştir (Erol 2009: 28). 

Popüler kültür çalışmalarında birçok çalışmalar 
yapmış ve bugün de hala onların çalışmalarından 
yararlandığımız iki okulun adından söz etmemiz 
yerinde olacaktır. Bu okullar 1923’te Frankfurt 
Üniversitesi bünyesinde kurulan yarı özerk bir 
araştırma bölümü ile kurumlaşan, Frankfurt 
Okulu2 ve 1964 yılında İngiltere’de Birmingham 
Üniversitesi’nde “Çağdaş Kültürel Çalışmalar 
Merkezi” çalışmaları ile kurulan Birmingham 
Okulu’dur3.

Popüler kültür incelemeleri ve değerlendirmeleri, 
kültür ürünlerinin estetik değerlerini tartışmak, 
onların kaliteli mi, kalitesiz mi olduğunu sor-
gulamak yerine, bir kültür ürününün hangi güç 
dengeleri içinde olduğunu ve geniş toplumsal 
çerçevede yerinin ne olduğunu irdelemeyi he-
deflemektedir. Ayrıca popüler kültür incelemesi 
yaparken gözden kaçırılmaması gereken en 
önemli soru “niçin, nasıl” gibi sorulardır.4 Çünkü 

2 Frankfurt Okulunun temsilcileri arasında en 
önemli iki isim, Max Horkheimer ve Thedor W. 
Adorno’dur. Bu okul popüler kültür yerine “kitle 
kültürü” kavramını kullanarak, Popüler kültür ça-
lışmalarını eleştirerek, sanatta ve kültür çalışmala-
rında “seçkinci” bir taraf olmuşlardır.   

3 Birmingham Okulu Frankfurt Okulu’na karşı 
eleştirel çalışmalar yaparak popüler kültür çalış-
malarını desteklemiş ve “kitle kültürü” kavramı 
yerine “popüler kültür” kavramını kullanmışlar-
dır. Bu okulun öncüleri ise Stuart Hall, Raymond 
Willims’dır. 

4 (Kırtunç, http://www.kulturad.org/images/goc_kir-
tunc_konusma.html).
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biraz önce de belirtildiği gibi hangisinin doğru, 
hangisinin yanlış olduğuna araştırmacının kendisi 
karar vermez, sadece neyi nasıl, neden yaptığını 
öğrenmeye çalışır. Bu nedenlerle de bu çalışma-
da kullanılan kavram popüler kültür kavramıdır 
ve popüler kültür araştırmacılarının izlediği yol 
incelenmeye çalışılmıştır. 

Semâ

Semâ kelimesinin anlamını tasavvufî ve tasavvufî 
olmayan olmak üzere ikiye ayırmak doğru ola-
caktır. Semânın tasavvufi olmayan Türkçe anlamı, 
gök, gökyüzü, hatta kadın adı olarak akrşımıza 
çıkar; oysa semâ Arapçada sem’ kökünden gelen 
ve “işitiş, işitme, duyma, dinleme, kulak verme” 
anlamlarında türetilmiştir ve “duyma, işitme” 
olarak tanımlanır. 

Tasavvufî boyutuna baktığımızda semâ, Arapçada 
olduğu gibi duyma, işitme anlamlarından yola 
çıkılarak, “Mevlevi dervişlerinin ilahi sesleri 
işitip raks ederek kendinden geçme hali olarak” 
açıklanmıştır. Tasavvufta işitilen ilahi ses, her-
hangi bir ses olabileceği gibi daha çok musiki 
olarak tanımlanmıştır. Çünkü Tanrı’yı seven ve 
ona âşık olan kişilerin işittikleri her seste Tanrı’yı 
işitmesi, manevi olarak kendini yakın hissetmesi 
de semâdır. Bu şekilde yani manevi lezzetleri 
tadarak ruhunun coşması ve kendinden geçme 
hali de “vecd” olarak tanımlanır. Süleyman 
Uludağ vecdin musiki ile tanımlanmasını şöyle 
ifade eder “Vecd, semâ’dan evvel rastlanmayan 
manevi hallere iç âlemde tesadüf etme demektir” 
(Uludağ 1976: 305).     

Tasavvufi anlamda konuyla ilgili araştırmacılar 
tarafından semânın çeşitli tanımları yapılmıştır, 
bu tanımlardan bazıları şöyledir: Abdülbaki Göl-
pınarlı; “Sema’ ve sima’, lügatte işitmek, güzel 
ve iyi şöhreti, anılışı duymak anlamlarına gelir. 
Terim olarak, musiki nağmelerini dinlemeye, 
dinlerken vecde gelip harekette bulunmaya, 
kendinden geçmeye, oynayıp dönmeye den-
miştir.” (Gölpınarlı 2006: 59). Yine Gölpınarlı 
aynı kitapta semânın nasıl yapıldığına dair şu 
tanımı yapmıştır: “musikiye uyup sağdan sola, 
hırkalıysa, sağ eliyle hırkasının yakasını tutup 
göğsünü açarak, sol eliyle, bel hizasında hırkanın 
sağ yanını açılmaması için tutarak, tennureliyse 
kollarını açarak dönmektir (Gölpınarlı 2006: 50). 
Benzer tanımla Top, semâyı şöyle tanımlar; “ritim 
ve müzik eşliğinde yapılan, sağdan sola, kalbin 
etrafında çark atıp dönerek icra edilen bir nev’i 
nafile ibadettir.” İbadet için dönmenin veya dans 
etmenin nedenini ise şöyle açıklar; “Hareket ve 
dönme, varlıkların var olma sebeplerinin başında 
gelenidir. Kâinat da, tabiat da dönmededir. Dün-
ya dönmede, aylar, yıldızlar dönmede, atomlar 
elektronlar dönmede, semâ etmedeler…” (Top 
2007: 81). Mevlevilikte yapılan sem, toplu olarak 
yapılabildiği gibi tek başına da yapılabilir. Buna 
göre Can semâ hakkında şunları söyler; “Semâ 
kişinin o anki vecd haliyle ilgilidir. Dönerek semâ 
eden Tanrı’ya yakın olmayı hedefler. Bu dönüş 
yalnız bedenle yapılan dönüş değildir. Gönülle, 
ruhla, aşkla, imanla, maddi ve manevi bütün 
varlığı ile yapılan dönüştür. Bu dönüşte Hakk 
âşıkı, mevhum varlığından, kendi benliğinden 
kurtulur, Allah’da yok olur.” (Can, 2003:264).
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Semâ, Mevlevî tarikatı içinde dergâhtaki bir 
dededen öğrenilir ve semâ öğrenmeye “semâ 
çıkarmak” denir, ayrıca semâ öğrenen Mevlevî 
dervişine “semâzen” denir. Semâ öğreniminin 
gelenekteki uygulaması şöyledir: Mevlevîliğe 
giren can, şeyh tarafından sikkesi tekbirlendikten 
sonra dedelerden birisi ile semâ yapmayı öğrenir. 
Bu dede, o canı alır matbaha5, matbahta bulunan 
çivili tahtanın yanına giderler. Bu tahta, bir kişinin 
rahatlıkla üzerinde durabileceği büyüklükte olup, 
tam ortasına çakılmış sarı pirinçten, parmağı 
kesmeyecek tarzda yuvarlak, pürüzsüz, bir çivi 
vardır; çivinin etrafı biraz çukurdur. Semâ meş-
kedenin ayakları çıplaktır ve abdestlidir. Dede, 
önce kendisi, nasıl semâ edileceğini tarif eder, 
gösterir, sonra da yere kapanıp çivi ile görüşür6, 
çiviyle görüştükten sonra eline tuz alır ve tahtaya 
serper. Çivili tahtaya serilen tuzun iki anlamı 
vardır; birincisi tuz ayağının daha iyi kaymasını 
sağlar; ikincisi ise ayağın pişmesine engel olur. 
Sol ayağının başparmakla orta parmağını çiviye 
koyar, çivi iki parmağın arasına gelir ve sabitlenir, 
buna “çiviye çıkmak” denir. Semâ sırasında sol 
ayağa direk, sağ ayağa çark derler. Semâzen bu 
çiviye çıkarak semâ çalışmalarına başlar. 

Semâ meşkinde semâyı öğrenen can, ilk zamanlar 
kollarını sağı üste gelmek ve ellerle parmaklar açık 
olmak ve parmak uçları omuzları biraz geçmek 
üzere çapraz bir şekilde göğsüne koymaktadır. 

5  Matbah: Mevlevilikte hem yemeklerin hem de 
ruhların piştiği yer, mutfak. 

6  Görüşmek: Mevleviler canlı cansız her şeyin bir 
değeri olduğunu ve kendilerine hizmet ettiğini 
düşünerek, her bir eşyayı öperek alırlar ve öperek 
verirler, buna görüşme adı verilir.   

Semâ öğrenen cana ilk gün 9 çark attırılır. Bundan 
sonra da kabiliyetine göre 18, 27, 36 yani 9’un 
katları olarak fazlalaştırılır (Gölpınarlı 2006-b-: 
119). Çark atmayı ve kol açmayı öğrenen semâzen, 
çiviyi bırakır, buna çividen inme denir (Arpaguş 
2009: 233).   

Semâzen, semâ yapmasını ve yürümesini öğ-
rendikten sonra tennureyle semâ ettirilir. Bunun 
nedeni de semâ yaparken tennureyi açmasını, 
şeyhin önünden hızla geçmesini ve selam başında 
durmasını öğrenmektir  (Gölpınarlı 2006-b-: 356). 
Semâyı öğrenen semâzen “semâ çıkartmış” olur, 
bundan sonra da kabiliyetine ve istidadına göre 
“Mesnevi” dersi alır, ney üflemeyi öğrenir, âyin 
ve na’t meşkeder, usul öğrenir, bu arada Mevlevi 
adâb ve erkânını da öğrenmiş olur. Bu bakımdan 
Mevlevîhaneler, birer enstitüdür, üniversitedir. 
Âyin ve na’t meşkeden, ney üflemeyi, kudüm 
vurmayı belleyen, usta olunca mutrıba alınır 
(Gölpınarlı 2006-b-: 120). Yapılan bu açıklamalara 
göre semâ meşk süresini 40 gün olduğu fakat bu 
sürenin çalışmayla değişebileceği de belirtmiştir ( 
Gölpınarlı 2006-b-:120–121; Arpaguş 2009: 237). 

Mevlevîlerde semâ, aşk ve cezbe oluşturmak ve 
ruhları dinlendirmek için yapılan bir raks olduğu 
için Mevlevî tarikatında zikir, semâ ile yapılır ve 
manevi eğitimin en önemli aşaması olduğu için 
Mevlevî dervişinin semâ öğrenmesi şarttır. Gele-
neğe bakıldığında semâ öğrenmek çok incelikli 
bir yoldur, bu yolda hem bedenin hem de ruhun 
terbiye edildiği görülür.   
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Mevlânâ, Şems’in gelişiyle semâ yapmaya başlar 
ve semâyı bir uyanış olarak görerek, bu uyanışın 
güllük gülistanlık bir yerde uykuya daldıktan sonraki 
uyanış olduğunu söyler (Gölpınarlı 1999: 217). 
Ayrıca Mevlânâ semâyı şöyle tarif eder: “Eşref-i 
mahlukât olan insanın tüm dünyalık istek ve arzu-
larından sıyrılıp tüm hücrelerinde Yüce Yaradan’ı 
hissederek dönmesidir, Allah’ı zikirdir.” 7Çağırılan 
toplantılarda vecde gelip semâya başladığı gibi, 
yolda yürürken de duyduğu bir sesten etkilenip, 
semâ eder, bu nedenle Mevlânâ’nın bulunduğu 
hemen her ortamda semânın da varlığından söz 
edilir. Sadece mutluluğunda değil üzüldüğünde de 
semâya sığınır hatta Şems’in gidişiyle duyduğu 
üzüntü öylesine büyüktür ki, 3 gün 3 gece semâ 
yapar (Eflaki 2006: 220–221). Mevlânâ cenaze 
törenlerinde de vecde gelince semâ ettiği için 
onun yolundan gidenler bunu bir gelenek haline 
getirmişlerdir (Gölpınarlı 2006: 85). Bu durum-
dan memnun olmayanlar Mevlânâ’ya “evvelce 
cenazenin önünde müezzinler, hafızlar giderdi, 
şimdi hanendeler, sazendeler gidiyor” deyince 
Mevlânâ’da onlara “evet, cenaze önünde giden 
müezzin ve hafızlar, ölünün Müslüman olduğuna 
şahadet ederler. Sazende ve hanendelerse onun 
Müslümanlığından fazla bir de âşık olduğuna 
şahadette bulunurlar” demiştir (Gölpınarlı 1999: 
216).  

Mevlânâ’nın vefatından sonra oğlu Sultan Veled 
zamanında Mevlevîlik bir tarikat olarak kurulmuş 
ve tarikatın şekillenmesi için de bir takım kurallar 

7 (Şimşekler 2014: http://www.aljazeera.com.tr/
gorus/mevlana-ve-mevlevilik-sadece-sema-degil-
manevi-bir-yoldur).

koyulmaya başlanmıştır. İşte bundan sonra zaman 
içinde şekillenmeye başlayan sema ritüelinin tam 
olarak günümüzdeki gibi icrasının 16. Yüzyılda 
Afyonkarahisar’da yaşayan ve Mevlânâ’nın 7. 
Kuşak torunu olan Sultan Divani zamanında ya-
pılmış ve semâ, belirli kurallar içerisine alındıktan 
sonra da ilk olarak Sultan Divani’nin risalesinde 
anlatılmıştır. Bundan sonra ise Mevlevî tekkelerinde 
yapılan semâ törenleşmiştir (Gölpınarlı 2006-b-: 
90). Yapılacak semâ törenlerinin semâhanelerde 
yapılması, 3 defa dönülen Devr-i Veledi, ayin-i 
şerif eşliğinde yapılan semânın 4 selam olarak 
icra edilmesi, semânın öğrenme şekli, müzikle-
rinin belirlenmesi ve mukabele8 sırasında, post, 
hatt-ı istiva9 gibi birçok konular önem kazanmış 
ve uygulamaya konulmuştur.    

Yüzyıllar boyu Mevlevîhanelerde semânın yanında 
musiki, ney, edebiyat, hat ve gibi konularda eğitim 
verilerek, haftada bir kez tekke ve dergâhların 
semahanelerinde mukabeleler düzenlenmiştir. 

1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapanması ile 
şeyhlik kurumu artık yasal olarak sona ermiştir. Bu 
durum belli bir tarikata ait ve yaşamını yüzyıllardır 
dini kurallar çerçevesinde devam ettirmiş kişiler 
için son derece üzücü olmuştur. Bu tarihten sonra 
Mevlevîlik, toplumdaki yerini iyice kaybetmiştir. 
Mevlevîhanelerin kapatılmasıyla beraber herkes 

8 Mukabele: Karşılaşma. Mevlevî likte semâ törenine 
adını veren olay, şeyh postunun hemen önünde 
iki semazenin karşı karşıya gelir ve birbirlerinin 
gözlerinin içine bakarak aynı anda eğilerek selam 
verirler yani baş keserler.  

9 Hatt-ı İstiva: Semâhaneyi iki yarım daireye bölen, 
semâhanenin giriş kapısı ile tam karşıdaki kırmızı 
post arasında var olduğu kabul edilen bir çizgi. 
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kendi içine kapanmış, kimi Mevlevî bulunduğu 
yerden göç etmiş, kimi Mevlevîler de yasak 
olduğu için kendi adap ve erkânlarını gizli gizli 
evlerinde yapmaya devam etmişlerdir. Yapılan 
görüşmelerden de anlaşıldığı gibi semâ, evlerde 
gizli yapılan adap ve erkânlarını başında gel-
mektedir. Ya kendi çocuklarına ya da tanıdıkları 
komşu çocuklarına semâ derslerini evlerde gizlice 
vererek unutulmaması sağlanmıştır. 

Semâ Törenlerinin Yeniden Başlaması ve 
Günümüzde “Gösteri” Niteliğine Dönüşmesi 

1925 yılından sonra yaklaşık olarak 20 yıl boyunca 
Mevlânâ’yı anma törenleri yapılmamış, Konya 
Mevlânâ Türbesinin müze olması haricinde hiç-
bir etkinlik düzenlenmemiştir, hatta Mevlânâ ve 
Mevlevîlik, Konya halkı dâhil hemen her yerde 
unutulmaya başlamıştır.  

Konya’da yapılan ilk ihtifaller10 konusunda bazı 
kaynaklar 1943 yılını gösterirken (Tarhan 2007: 
186),  bazı kaynaklar ise 1946 yılını göstermekte-
dir11. İhtifaller 1950’den önce Konya Halkevi’nde, 
Mevlânâ’yı ve Mevleviliği anlatan konuşmalarla 
küçük anma törenleri gibi düzenlenmiştir. Bu tö-
renlerin sonunda da bazen ney ile yapılan küçük 
taksim ile anma töreni sona ermiştir. T.B.M.M. 
nin 4 Mart 1950 tarihinde aldığı kararla “Sanat 
değeri olan ve Türk büyüklerine ait türbelerin” 
açılması kabul edilerek, türbeler için kılavuz 
kitaplar yayınlanmıştır (Bursalıoğlu 2000: 82). 

10 İhtifal: Büyük bir kalabalık önünde yapılan anma 
töreni

11  Özcan, http://semâzen.net/sp.php?id=71&page_
id=1&menu_id=id15. 

Bu alınan kararla Konya’da 17 Aralık 1950 tari-
hinde ilk defa Şeb-i Arûs töreni yapılmıştır. 1950 
yılından itibaren de daha çok Afyonkarahisar ve 
İstanbul’dan gelen mutrıb12 heyeti ve semâzenler 
tarafından ihtifaller düzenlenmiştir, çünkü o tarih-
lerde Konya’da semâ icra edecek bir ekip henüz 
yoktur (Ilgar 2002: 189). Konya’da ihtifalleri 
yapacak kişilerin olmaması, Mevlânâ’nın da genç 
kuşaklar tarafından unutulmasını sağlamıştır. 
Bununla ilgili olarak Afyonkarahisar’da yaşayan 
Kemal Alpergül, Zahit Sagun ve İhsan Sami Doğan 
gibi, o dönemi yaşayan kaynak kişilerle yapılan 
görüşmelerde, Konya’ya ihtifaller için gittikleri 
zaman Konya halkının kendilerine “buna mı 
geldiniz? Nesi var bunun?” gibi sözler söylemesi, 
Mevlânâ’yı tanımaması Afyonkarahisar’dan giden 
mutrıb heyeti ve semâzenleri bir hayli üzmüştür 
(Uzun 2012: 187).

12  Mutrıb: mutrip: Mevlevî  dergahında hanendeler, 
sazendeler ve ayinhanlara verilen genel isim.  
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Fotoğraf No: 1:1950 Yılında Konya’daki Semâ Törenine Katılan Ekip: Kemal Bayık, Meh-
met Bayraşa, Fehmi Bayraşa, Ulvi Bayraşa, Bekir Gümüş, Hasan Sanlı, Abidin Çelebi, Edip 

Ali Bakı, Cemal Altıniğne, Rıza Sarı, Yahya Tekin Dede ve Murat Çelebi Öztorun. (Yusuf 
İlgar Arşivi.)

Bu tarihten sonra semâ törenleri dergâhlar ve 
tekkeler gibi dini mekânlar yerine o tarihlerden 
itibaren spor salonları, halk evleri, halk eğitim 
merkezleri, orduevleri ve sinema salonları gibi 
seküler alanlarda yapılarak bir nevi “gösteri” 

niteliği kazanmaya başlamıştır. Mukabele veya 
ihtifal adı verilen bu törenler seküler alanlara 
taşınınca adı da sırayla “Semâ gösterisi”, “Semâ 
Töreni” ve son zamanlarda da “Semâ Âyin-i 
Şerif” olarak değiştirilmiştir. 
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Fotoğraf No: 2 :1960’Lı Yıllarda Seküler Mekânlarda Yapılan Semâ Töreni.  
(Yusuf İlgar Arşivi.)

“Semâ Âyin-i Şerif” ismin kullanılmaya başlanma-
sının daha doğru olduğunu söyleyen Uluslararası 
Mevlânâ Vakfı Başkan Vekili ve Mevlânâ’nın 22. 
Kuşak torunu olan Esin Çelebi Bayru, önceleri bu 
törenin ismi konusunda kararsız kaldıklarını ve 
neden “gösteri” olarak yazıldığını şöyle anlatıyor 
(Esin Çelebi Bayru ile 28 Mayıs 2010 tarihinde 
yapılan görüşme): 

“Hz. Mevlânâ’nın Hakk’a yürüdüğü gün olan 
17 Aralık konferanslarla, bilgilenme açısından 
başlamış, derken musiki ilave edilmiş, derken 
semâ, ona da çare olarak ‘turistik amaçlı semâ’ 
denmiş. Şimdi turistik amaçlı olunca, buldukları 

kelime ‘gösteri’ kullanılmış. Ama artık ‘semâ 
âyin-i şerif’ deniyor.”

1950 yılından sonra sadece Konya’da değil, Af-
yonkarahisar, İstanbul ve daha birçok şehirde semâ 
törenleri düzenlenmeye başlanır. Fakat öncelikle 
bu törenlerde yer alan mutrıb heyeti ve semazen-
ler gelenekteki gibi tekke ve dergâhlarda yetişen 
diğer bir deyişle Mevlevî kültürü alarak yetişen 
kişiler değildir. Bununla birlikte semâ törenleri 
de zaten seküler mekânlarda yapılmaya başlanır.

Çalışmanın odak şehri olan Afyonkarahisar’da da 
1950–1970 yılları arasında her yıl düzenli olarak 
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semâ törenleri düzenlenerek, halka açık ve ücret-
siz olarak yapılmıştır. Törenler, 1950’li yıllarda 
Konya’ya giden mutrıb heyeti ve semâzenler 
tarafından gerçekleşmiştir. Afyonkarahisar’da 
yapılan bu törenler büyük ilgi görür ve şehir dı-
şından da gelen teklifler de kabul edilir. Özellikle 

Afyonkarahisar semâ ekibinin 1967 yılında Antalya 
Film Festivaline çağırılması, dini bir ritüel olan 
semânın dinsel mekanlardan seküler mekanlara 
taşınması açısından önemli bir gelişmedir (İ. 
Sami Doğan 2009). 

Fotoğraf No: 3 :2 Haziran 1967 Tarihinde Antalya Festivaline Katılan Afyonkarahisar  
Semâ Ekibi. (Yusuf İlgar Arşivi.)

1970–1999 yılları arasında Afyonkarahisar’da 
sadece birkaç defa semâ törenleri düzenlenmiştir. 
En son ise, 19 Aralık 1970’teki Anma Programı 
Afyonkarahisar Musiki Cemiyeti ve Afyonkarahisar 
Turizm Derneğinin işbirliği ile gerçekleşmiştir.    

Afyon Kocatepe Üniversitesinin Rektörü tarafın-
dan 27 Ekim 1999 yılında Üniversite bünyesinde 

“Türk Tasavvuf Musikini Araştırma Merkezi 
ve Semâ Topluluğu” kurulur (İlgar 2002: 198), 
2002 yılına kadar devam eder. Yurt içinde ve 
yurt dışında birçok Tasavvuf müziği ve semâ 
gösterilerinde bulunur, hatta 2001 yılında Çin’e 
kadar giderek ve Çin seddinde semâ gösterisi 
yapmışlardır. 
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Fotoğraf No: 413*: Mart 2001 AKÜ Semâ 
Ekibi Çin Seddinde.

Bu topluluk, 1970 yılından beri kendi semazenleri 
ve mutrıb heyetiyle anma törenleri yapamayan 
Afyonkarahisar için önemli bir gelişmedir. 
Çünkü bundan sonra Üniversitenin desteği ile 
hem kendi semazenlerini yetiştirecek, hem de 
mutrıb heyetini oluşturacaktır. Semâzenler, Be-
den Eğitimi Bölümüne alınan hocalar tarafından 
yetiştirilerek, mutrıb heyeti de 2000 yılında açılan 
Konservatuvar hocalar tarafından oluşturularak 
çalışmalara başlanır. Semâ çalışmaları Afyonka-
rahisar’daki tüm gençlere açıktır, hem üniversite 
öğrencileri hem de Afyonkarahisar’lı gençler bu 
çalışmalara katılarak semâ öğrenmeye başlarlar. 
Yapılan görüşmelerden varılan tespitlere göre 
semâ öğrenmek için bu çalışmalara öncelikle 
Afyonkarahisar’da yaşayan Mevlevî ailesinin 
çocukları gelir ve 2-3 aylık semâ eğitiminden 
sonra da semazen olarak üniversitenin kurduğu 
semâ topluluğunda semâ yapmaya başlayarak, 

13 * Fotoğraf: AKÜ Haber Bülteni, sayı 15

Afyonkarahisar’ın yıllar sonra kendi içinden 
çıkardığı ilk semazenleri olurlar.   

2002 yılından itibaren Afyonkarahisar’da semâ 
programları gerek üniversite de açılan resmi 
olmayan semâ kursları gerekse açılan kurslarda 
semâ öğrendikten sonra dışarıda özel semâ ders-
leri veren kişiler tarafından öğretilmeye başlanır. 
Semâ öğrenmeye de ilgi gittikçe artar, çünkü semâ 
düğün, davet, festival, açılışlar gibi yerlerde ilgi 
çeken bir unsur olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla 
mütedeyyin insanların düzenlemiş olduğu özel 
davetlerde, düğünlerde, gecelerde vb yerlerde 
semâya yer verilmesi, dinsel kimliği vurgulayan 
bir unsur olarak kabul edilir. Yapılan araştırmalar 
ve görüşmeler sonucunda Afyonkarahisar’da 
özellikle 2004–2005 yılından itibaren semânın 
görünürlüğü artar. Fakat bu kez de semânın öğre-
tilmesinden öğrenen kişilere kadar Mevlevi adap 
ve erkânına uygun olmayan gelişmeler yaşandığı 
ve gelenekteki uygulanış şekli ile günümüzdeki 
uygulanışı arasında birçok farklar görülür.

Mevlevî semâsının gelenekteki uygulamasına 
baktığımızda, yukarıda da belirtildiği gibi önemli 
anlamları ve incelikleri olduğunu görüyoruz. Gü-
nümüzde de semâyı gelenekteki şekli ile öğrenen 
ve semâ yapan, bir başka ifadeyle, “otantisitesini” 
korumaya çalışanlar olmasına karşın, semâyı 
ticari amaç için kullananların olduğu da yapılan 
araştırmalardan anlaşılmaktadır. Bu nedenle son 
yıllarda bu ritüel farklı yerlerde ve farklı amaçlarla 
yapılmaya başlanmış, sonucunda da semâ yapanlar 
tarafından, semâyı niçin farklı yerlerde yaptıklarına 
ilişkin çeşitli söylemler ortaya çıkmıştır. Fakat 
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yapılan bu söylemler aslında bir çeşit kendilerini 
de ifade etmektedir. Şöyle ki, Mevlevi terbiyesi 
almış kişiler düğünler, festivaller, özel gecelerde 
neden semâ yaptıklarını “Mevlevîliği tanıtmak” 
ya da “seyircilerin Mevlânâ’ya ve Mevlevîliğe 
olan ilgisini arttırmak için semâ yapıyorum”, 
veya “sadece mütedeyyin bir topluluk önünde 
semâ yapıyorum”, “içkili yerlerde kesinlikle semâ 
yapmıyorum” gibi sözlerle ifade etmişlerdir. Oysa 
Mevlevi terbiyesi almamış, ticari bir amaç için 
semâ öğrenen ve yapan kişiler ise açıkça “semâ 
pratiğini içkili içkisiz yerler fark etmez sadece 
ticari kazanç için yapıyorum” şeklinde ifade 
etmektedirler(Uzun 2012: 196). 

Farklı yerlerde ve zamanlarda semâ pratiğinin ve 
dini uygulamaların yapılması, modernleşmenin 
getirdiği eğlence kültürüne karşı bir nevi karşı 
durma gibi düşünülebilir. Bu durum ise geç-
mişe duyulan bir özlem olarak adlandırılır. Bir 
ifade kültürünün otantik olup olmadığına ilişkin 
tartışmalara bakıldığında, öncelikle otantiklik/
otantisite denilen meselenin ne olduğunu kısaca 
kavramamız gerekir.

Otantisite veya otantiklik kelimesi Türkçede ge-
nellikle “özgünlük”, “sahihlik” veya “sahicilik” 
anlamına gelmektedir. Modernliğin insanları 
sürüklediği sürgün veya diaspora algılarının hepsi 
modernlikle birlikte gündeme gelen daha üst bir 
söylemin köşe taşlarını oluştururlar ki, bu söylem 
de sâhilik veya sahih¬lik (authenticity) söylemidir. 
Otantisite terimine yakınlık gösteren bazı terimler 
vardır ki onlar da; ‘gerçek’ (real), ‘hakiki’ (genu-

ine), ‘öz’ (essential), ‘dürüst’ (honest), ‘samimi’ 
(sincere) gibi terimlerdir (Erol 2009: 204). 

Otantisite geleneksel kavrayışı ile düşünüldüğünde, 
geçmişte yaşanılan bazı kültürel değerlerin, günü-
müzde devam ettirilmesi ile ilgili bir söylemdir, 
diğer bir ifadeyle geçmişle ilişkili bir kavramdır, 
geçmişe vurgu yapar, geçmişi özler veya arzu eder. 
Otantiklik ya da otantisite geleneksel tanımlamasıyla 
geçmişteki bir şeyin ‘aslına uygunluğuna’ ilişkin 
bir iddiadır. Yaşadığı modern dünyanın içinde, 
“öz”ünden ayrı kalan kişi, arayış içine girer ve 
bu arayışlar, otantisite söylemi ile gerçekleştirir. 
Çünkü yaşamında değişim söz konusudur. De-
ğişim ise modernleşme ile doğru orantılı olarak 
gelişir. Dolayısıyla modernleşme yani değişim ile 
otantisite arasında bir karşıtlık oluşsa da, geçmişe 
duyduğu özlemi, modern yaşam içerisinde uygu-
layarak, otantisiteyi günümüzde yaşatmaya çalışır. 
Bu durumda otantisite her ne kadar geçmişe ait 
olsa da, geçmişin bugünde somutlanması, belli 
biçimler alması, korunması, canlandırılması ile 
aslında bugüne ait bir mesele olarak karşımıza 
çıkar. Bu nedenle otantisiteyi, kültürel ürünlerin 
günümüze yansıması ve pratik yaşamda uygula-
nışı ile verili ve değişmeyen bir şey olarak değil, 
bağıntısal ve rastlantısal nitelikleriyle bir ‘süreç’ 
olarak kavramsallaştırmak doğru olacaktır (Erol 
2009: 206). Böylece otantisite kavramı, hem 
geçmişe yönelik bir kültürü, mirası, kabul ederek 
korumak ve yaşatmaya çalışmakla ilgili olduğu 
kadar, hem de geçmişini inkâr edip kolektif ya 
da kişisel deneyimin aşılması/aşındırılması olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
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Semâ Gösterisi

Yukarıda kısaca anlatılan otantisite kavramından 
sonra Mevlevî semâsının günümüzdeki uygu-
lanma şekline ve semâ yapan kişilerin genel 
olarak profiline baktığımızda otantisitesinden 
uzaklaştığını ve günümüzde farklı bir anlayış 
kazandığını görmekteyiz.  

Günümüzde semâ pratiğini yerel, ulusal ve küresel 
etkinlik türleri içinde görmek artık alışıldık bir 
durumdur. Gerek mütedeyyin, gerekse mütedeyyin 
olmayan insanların düzenlediği organizasyonlarda 
farklılık yaratmak için semâ pratiğini seçmesi, 
Afyonkarahisar yerelinde de gözlenmektedir. 
2000’li yıllardan itibaren ve özellikle 2004–2005 
yıllarında Afyonkarahisar’da yaşanan Mevlevî 
uyanışı, semâ gösterilerinin “folklorlaşma” olarak 
yorumlanabilecek bir döneminin başlamasına 
da işarettir. Semânın dinsel ritüelden uzaklaşıp, 
seküler mekânlarda görünürlük kazanmaya başla-
masıyla birlikte, Mevlevî kültürü ile yetişmemiş 
kişilerin yukarıda da belirtildiği gibi halk oyunları 
öğrenir gibi, ticari ya da özel ilgi olarak semâyı 
öğrenmeye başladığı tespit edilmiştir. Çeşitli 
halk oyunları dernekleri tarafından verilen semâ 
eğitimi, doğal olarak “semânın folklorlaşmakta 
olduğu” argümanlarına zemin oluşturmuştur. 
Buralardaki eğitimin düzeyi ve içeriği tartış-
maları bir yana, bunun yanı sıra, bu tür kurslar 
kanalıyla ya da başka yollardan semâ öğrenen 
kişilerin seküler ortamlarda semâ performansları 
yapmaya başlamaları, meseleyi popüler kültür 
ekseninde düşünmeyi gerekli kılmıştır. Başka bir 
deyişle popüler kültürün etkisinde kalan insanların 

kendilerini diğer insanların eğlence, kutlama vb 
etkinliklerinden ayrıştırmak ve “modernleşen” 
(değişen) kimlik dönüşümlerini yansıtması için 
semâya yer vermeye başlamışlar, bu çerçevede 
ortaya çıkan bir arza ise sözü edilen bağlamlarda 
semâ öğrenen kişiler yanıt vermeye başlamışlardır. 
Bu ise artık semâyı bir “gösteriye” bir “icraya” 
dolayısıyla da bir popüler kültür fenomenine 
dönüştürmeye başlamıştır. Böylece çeşitli orga-
nizasyonlarda, az sayıda “semâzen” ile birden 
çok gösteri yapabilme durumu ortaya çıkmış, 
yani, önce ilahiler eşliğinde semâ yapan bir ki-
şiyi daha sonra halk oyunları ekibinde görmek 
mümkün olmuştur. 

2000’li yılların ikinci yarısından itibaren artmaya 
çıkmaya başlayan dinsel oluşumların etkisiyle 
ve 2007 yılında Mevlânâ Celaleddin Rumi’nin 
800’üncü Doğum Yıldönümü nedeniyle UNESCO 
tarafından korunmaya alınan Mevlevî semâsı ve 
müziği hakkında yayınlanan genelge ile Mevlevî 
semâsı ve müziği koruma altına almaya çalışıl-
mıştır. Bu çerçevede Mevlevî semâsı bir düzen 
içine alınmaya çalışılmışsa da, semânın çeşitli 
etkinliklerde yapılmasına engel olunamamıştır. 
Gözlemler Afyonkarahisar’da yapıldığı için bura-
da oluşan etkinlik türlerinden hareketle örnekler 
verilecektir.

Semâ daha çok düğünlerde, sünnet düğünlerin-
de, kandillerde, otellerde farklı organizasyonlar 
içerisinde ve Türk gecelerinde, Ramazan eğlence 
paket programları içerisinde, havaalanlarında, 
hatta defilelerde, alış-veriş merkezlerinde ve 
Belediyelerce düzenlenen alanlarda veya mahal-
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lelerde yapılmaktadır. Kına gecelerinde de sema 
gösterisinin yapıldığı görüşmeciler tarafından 
belirtilmiştir (Ali İhsan Aksu, 16.10.2009 tarihinde 
yapılan görüşme). Yukarıda belirtilen yerlerde ve 
programlarda yapılan semâ gösterileri yaklaşık 
8 dakika ile 12 dakika arasında değişmektedir. 
Genelde CD den çalınan bu ilahilerin, halkın 
kulağında olan ilahiler olmasına özen gösterilir ki, 
amaç izleyen kitleyi sıkmamaktır. Müzisyenler ve 
semâ yapanlar arasında çalınan ilahilerin içinde 
en önemlisi ve bilineni Segâh Niyaz İlahisidir. 
Güftesinin Sultan Veled’e ait olduğu belirtilen, 
bestecisi bilinmeyen bu ilahi, sema gösterilerinin 
en çok tercih edilen ilahilerinden birisidir. Segâh 
Niyaz İlahisi hem Mevlevî ayinlerinin sonunda 
çalınmasıyla, hem de sözlerinin herkes tarafından 
bilinmesiyle de popülerlik kazanmıştır.

Afyonkarahisar da “Afşen Organizasyon” şirketinin 
sahibi olan Hakan Şen (35) ile yapılan görüşmede 
Şen’in verdiği bilgiler, yukarıda çizilen çerçeveyi 
destekler niteliktedir. Afyonkarahisar’da önemli 
oranda zengin kesiminin varlığına dikkat çeken 
Şen, 5 yıldızlı termal otellerde ve normal düğün 
salonlarında düğün yapan ailelerin özellikle ta-
savvuf müziği ile birlikte semâzen de istediğini 
vurgulamıştır. Düğün sahiplerinin sadece yerel 
kişilerle değil, başka şehirlerden de buraya semâ 
ekibi çağırdıklarını belirtir (Hakan Şen ile 27 
Ağustos 2011 tarihinde yapılan görüşme). 

Afyonkarahisar’da yapılan semâ pratikleri, dü-
ğünlerde ve ramazan etkinliklerinde olmak üzere 
iki şekilde incelenmiş, her iki etkinlikte ortak 
uygulamalar olduğu gözlenmiştir. 

Günümüzde mütedeyyin, dindar ya da muhafazakâr 
olarak tanımlanan ya da kendilerini öyle tanım-
layan insanların yaptıkları düğünlere “Dini Dü-
ğün”, “İslâmi Düğün” veya “Kur’an’lı Düğün” 
adı verilmektedir. Bu düğünler, seküler yaşamda 
kendilerine yer bulan, ancak dini yaşam tarzını 
benimseyen, aynı zamanda bu çerçevede düğün 
yaparak, gelen muhafazakâr kesimin çiftetelli 
oynamak gibi sıkıntıya sokulmayan düğünlerdir. 
Anlatılan bu uygulamaların yerine düğünler, 
Kur’an-ı Kerim okunup, ilahilerin seslendirilip, 
tasavvuf müziğinden örnekler verilerek ve görsel 
anlamda da semâya yer verilerek gerçekleştiril-
mektedir.  Seçilen mekânlar ise, dört-beş yıldızlı 
oteller veya düğün salonları olabildiği gibi maddi 
imkânlarına göre evinin önü de olabilmektedir 
(Uzun 2012: 246). 

Öncelikle 10.10.2012 tarihli Hürriyet gazetesinde 
dini düğünlerin yapılmasıyla ilgili bir köşe yazı-
sından yola çıkılarak örnek vermek mümkündür. 
Hürriyet gazetesi köşe yazarı Vahap Munyar, 
köşesinde zengin bir işadamının oğlunun Çırağan 
Sarayı’ndaki düğününde buna benzer uygulamala-
rın yapıldığını, “Nikâhı semâzen ve duayla kıydı, 
düğünü Ebru Gündeş ve Alişan konseriyle yaptı” 
başlığı ile anlatmıştır. Yazısında düğünün resmi 
nikâh ile başladığını ve nikâhtan sonra yeni evli 
çiftin bulunduğu platformun iki yanına semâzenler 
çıkarak semâ etttiğini belirten Munyar, yazısında 
nikâhta alkol verilmediğini, hemen sonrasındaki 
yemekte alkolün serbest olduğunu ve düğünün 
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Ebru Gündeş ve Alişan konserleriyle devam 

ettiğini de köşesinde belirtmiştir.14  

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da da 

bu tür düğünler yapılmaktadır. Afyonkarahisar’da 

izlenen dini düğünlerde alkol servisi yoktur, fakat 

haremlik-selamlık uygulaması da yoktur. Başı açık 

ve son derece şık misafirler ile modayı takip eden 

tesettürlü misafirlerin aynı masayı paylaştığı da 

görülür. Dini düğünler ve benzeri toplantılarda 

eğlenceyi sağlamak amacıyla başvurulan orga-

nizasyon şirketleri vardır. Bu şirketler tarafından 

sahnelenen gösteriler paket programlar olabildiği 

gibi fazla ücret verildiği takdirde kadroda gösteri 

yapan kişilerin sayıları ve yapılan etkinlikler de 

değişebilmektedir. Örneğin, düğün sahibinin 

isteğine göre semâzen sayısı 1 ilâ 4-5 arasında 

değişebilmektedir, bu biraz da düğün sahibinin 

maddi durumuna da bağlıdır (Fotoğraf 5-6).  

Genel olarak paket program içerisinde tasavvuf 

müziği, semâ gösterisi, Türk Sanat müziği, çeşitli 

halk oyunları (ege yöresi erkek ve kadın oyunları, 

aşuk-maşuk, kolbastı ve roman oyunları da yer 

almaktadır), gibi gösteriler bulunur.

14 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21661620.
asp.    

Fotoğraf No 5*: Düğünde Sahne Alan 1 
Semâzen (Hülya Uzun Arşivi) 

Fotoğraf 6*: Düğünde Sahne Alan 4 
Semâzen (Hülya Uzun Arşivi) 

Mütedeyyin insanların seküler mekânlarda 
gerçekleştirdikleri düğünler genellikle Kur’an-ı 
Kerim okunarak başlar ve ardında dua edilir,  
daha sonra tasavvuf müziği ve semâ gösteri-
lerinin yapılır. Düğünü popüler hale getirmek 
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içinde TSM şarkılarının veya THM türkülerinin 
seslendirilmesi, palyaço, halk oyunları, aşuk-
maşuk gösterileri de düğüne popülerlik katan 
unsurlardır, aslını söylemek gerekirse Mevlevî 
semâsı gösterisi de bu unsurların en önemlilerin-
den biri sayılmalıdır. Zira diğer seküler kökene 
sahip eğlence unsurların (seküler şarkılar, halk 
oyunları vb) yanında kullanılan semâ gösterisi, 
düğün sahibi ve misafirlerinin giyimleri, iletişim 
tarzları vb unsurlarla birlikte İslâmi bir yaşam 
tarzı tercihlerine doğrudan ya da dolaylı olarak 
gönderme yapan bir ‘kod’ olarak anlaşılmalıdır. 
Dolayısıyla dinsel ve dinsel olmayan etkinlik 
türlerinin ardı ardına sunulması, İslâmı, bir 
yaşam tarzı olarak benimseyen insanların farklı 
modernlik anlayışlarını ifade ettiği gibi semâ 
gösterisinin de bu program içinde yer alması 
duysallık ve görselliğin yanında düğünlere dini 
bir törensellik kazandırmaktadırlar. 

Belli gün, hafta ve aylarda da düzenli olarak 
semâ gösterileri yapılmaktadır. Ramazan ayı 
bunlardan biridir en önemlilerindendir. Çünkü 
Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da da 
Ramazan ayının Müslümanlar açısından büyük 
önemi vardır. Coşkuyla kutlanan ramazan ayında 
insanlar bütün gün oruç tuttukları için teravih 
namazından sonra genellikle dışarı çıkarlar ve 
çeşitli eğlencelerin düzenlendiği yerlerde vakit 
geçirirler. Bu nedenle de çeşitli kurumlar, alış 
veriş merkezleri, belediyeler, oteller, restoranlarda 
teravih namazından sonra başlayan ve sahura 
kadar devam eden çeşitli eğlenceler düzenle-
nerek, ramazanın coşkuyla kutlanması sağlanır. 

“Ramazan Eğlenceleri”, “Ramazan Şenlikleri” 
veya “Ramazan Etkinlikleri” gibi adlar altında 
yapılan eğlenceler için bu çalışmada “etkinlik” 
kelimesi kullanılacaktır. 

Afyonkarahisar’da 2010 yılı ramazan ayında 
oteller, alış-veriş merkezleri ile Belediyenin 
düzenlediği ramazan etkinlikleri incelenmiştir. 
Çünkü adı geçen yerlerde yapılan etkinlikler ya 
her gün ya da hafta sonları olmak üzere düzenli 
olarak yapılmış, düzenlenen bu etkinliklerde 
sahnelenen gösterilerin sıralanmasında da zaman 
zaman farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.  

Genelde hazırlanan seyirlik oyunlar, düğünlerde 
de olduğu gibi, semâ gösterisi, halk oyunları, 
aşuk-maşuk, sihirbaz gösterisi, sandalye kapma 
yarışı, çocuklar için karagöz-hacivat, kızlardan 
oluşan halk oyunları ekipleri tarafından sah-
nelenir. Her gösteri yaklaşık 10 dakika ile 15 
dakika arasında değişen sürelerden oluşmuştur. 
Genel olarak ramazan etkinlikleri iftar saatine 
denk getirilerek otellerde tasavvuf müziği ile 
başlarken, alış-veriş merkezleri veya belediyenin 
düzenlediği etkinliklerde semâ ile başlamaktadır. 
Bunu halk oyunları, sihirbaz gösterileri veya farklı 
eğlence amaçlı (sandalye kapma yarışması gibi) 
etkinlikler izlemektedir. 

Otellerde iftardan yaklaşık 15 dakika önce baş-
layan tasavvuf müziği, iftara kadar devam eder, 
iftardan 15 dakika sonra da yani insanlar oruçlarını 
açtıktan sonra da semâ gösterisine başlanır. Semâ 
gösterilerinin genellikle programın başlarında yer 
aldığı görülmüştür. Semâdan sonra da sırayla halk 
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oyunları ve diğer seyirlik oyunların gösterilerine 
devam edilir.  

Alış veriş merkezlerinde de gösterilere genellikle 
semâ ile başlanır, buralarda seyirciler ayakta göste-
rileri seyrettiği için tasavvuf müziğine yer verilmez. 
Ayrıca yapılacak gösteriler anonsla müşterilere 
duyurularak, gösteri alanına izleyici çekilmeye 
çalışılır. Örneğin, “biraz sonra hacıvat-karagöz 
gösterisi başlayacaktır” denilerek, küçük çocuklu 
ailelerin alana toplanması sağlanmaya çalışılır. 

Fotoğraf 7: Alış-Veriş Merkezinde Ramazan 
Etkinliklerinde Semâ (Hülya Uzun Arşivi)

Semâ, ağır yapıda olduğu için gösterilerin başında 
yapılır, bu durum bir konser sırasında önce ağır 
eserlerin, konserin sonuna doğru neşeli eserlerin 
icra edilmesi gibi düşünülebilinir. Fakat aynı 
organizasyon şirketi ile anlaşan farklı yerlerde, 
gösteri sıraları değişiklik gösterir. Diğer bir ifadeyle 
otellerde semâ gösterisi yapan kişiler örneğin bir 
alış veriş merkezinde de semâ yapacaksa, semâ 
yapan kişilerin üzerlerini değiştirip diğer tarafa 
gitmeleri zaman alacağından burada semâ gösterisi 
gecenin ilerleyen zamanlarında yapılmaktadır. 

Geleneksel olarak yapılan Mevlevî semâsının tam 
ritüellerine baktığımızda yedi bölümden (Nâ’t, 
Kudüm -ol- emri, ney taksimi, Sultan Veled 
Devri, semâ 4 selam, aşr duası, dua ve fatiha) 
meydana geldiğini görüyoruz. Oysa günümüzde 
popüler kültürün bir sonucu olarak çeşitli eğlen-
celer içinde yapılan semâ gösterilerinde böyle 
bölümlerin olmadığı, yapılan alan çalışmalarından 
anlaşılmıştır. Biraz önce verilen bölümlerden 
sadece semâ yapılmakta, diğer bölümler hem 
zaman açısından ve hem de diğer sahnelenecek 
programlar düşünülerek ve en önemlisi hoş 
vakit geçirmeye gelen izleyiciyi sıkmamak için 
uygulanmamaktadır. 

Semânın gösteri olarak sergilendiği yerler tabi 
ki düğünler ve ramazan etkinlikleri ile sınırlı 
değildir, tasavvuf müziği konserleri ile ilahilerin 
seslendirilmesi sırasında semâzenler dansçı olarak 
da sahnede yerini almaktadır. Tasavvuf müziği 
konserlerinin tamamında olmayıp bir iki ilahiye 
eşlik amaçlı semâ gösterileri halkın coşkusunu 
arttırmayı hedeflemektedir. Kliplerde veya tele-
vizyon programlarında seslendirilen ilahilerde de 
sanatçıya eşlik eden semâzenler, görsellik olarak 
dini etkiyi arttırmayı amaçlamaktadır. 

Semazen Profili

Mevlevîlik bir tarikat olarak kurumsallaştıktan 
sonra, tarikata girişten itibaren birçok kurallara 
bağlanır, semâ öğrenmek de bu kurallar içinde 
yerini alır. Semâ, Mevlevîhanelerde çilesini ve 
tasavvufi terbiyesini ikmal etmiş olan dedelerden 
usta bir semâzenden öğrenilirdi. Semâ öğrenmek, 
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Mevlevîhanelerde çile çıkarmaya gelen her can15’ın 
hakkıdır. Semâ çıkaracak olan can ile dedesi, 
öncelikle abdestini alırlar ve matbahın önüne 
geldiklerinde baş keserler ve matbaha girmeden 
önce de eşiği öperlerdi (Top 2007: 95). Dede ha-
reketi tarif ederek ve kendisi de bizzat göstererek 
yaptırır, olmadığı zaman da kusurlarını söylerdi 
(Arpaguş 2009: 235). Bütün hareketler “Meşk 
Tahtası” denilen, kare şeklinde bir tahta ki “semâ 
tahtası” da denmiştir, bu tahtanın üzerinde çıplak 
ayakla yapılan egzersizlerle başlardı (Yöndemli 
2007: 251). Belli bir disiplin içerisinde ve uzun 
çalışmalardan sonra semâ etmeyi öğrenen can, 
aslında bu süre zarfında manevi olarak da tarikatta 
ilerlemiş kabul edilirdi. 

Mevlevîhanelerde verilen eğitim, 1925 yılında 
çıkan tekke ve zaviye kanununa kadar yukarıda 
kısaca anlatılmaya çalışıldığı gibi devam etmiş-
tir. Bu tarihten sonra ise manevi eğitim evlere 
kapanmış, Mevlevî ve muhibban aileler çocuk-
larına manevi eğitimi, gizlice evlerde vermeye 
başlayarak devamı sağlanmaya çalışılmıştır. 
Afyonkarahisar’da Mevlânâ’nın 22. göbek to-
runlarından Meliha Çelebi’nin evinde yapılan bir 
görüşmede de bu konu doğrulanmıştır (Meliha 
Çelebi ile 6.04.2009 tarihinde yapılan görüşme). 
Sadece kendi çocuklarına değil, komşularının 
çocukları da Mevlevi adap ve erkânına göre 
yetiştirilmiş ve semâ öğrenmek isteyen gençler 
araştırıldıktan sonra semâ eğitimi verilmiştir. Her 
isteyene semâ öğretmek yerine bildikleri, tanı-

15  Mevlevilikte dergâha gelerek, çile çıkarmak 
isteyen kişilere “can” adı verilir.

dıkları, namazında niyazında olan ve dürüst, ağır 
başlı kişilere semâ öğretmeyi tercih etmişlerdir.   

Meliha Çelebi’nin babası ve amcası olan Afyon-
karahisar Çelebilerinden Arif ve Hüsrev Çelebi 
kardeşler 1925 yılından sonra manevi olarak 
postta oturmuşlar ve geleneği evlerde devam 
ettirmişledir. Küçük yaşta sema yapmaya başlayan 
1953 doğumlu Bekir Alpergül, Hüsrev Çelebi’nin 
evine gittiğini ve orada bulunan çivili tahtada 
kendisine ve çelebi ailesinden başka çocuklara 
da sema öğrettiğini anlatmıştır (Bekir Alpergül 
ile 30.06.2009 tarihinde yapılan görüşme). Babası 
tarafından da evde Mevlevî kültürünü alarak bü-
yüyen ve Mevlevî ayinlerine çıkan Bekir Alpergül, 
10 yaşında Konya’da yapılan sema törenlerine 
çocuk semazen olarak katılmıştır. 

Bu dönemde evlerde yetişen semâzenler Mevlevî 
müziği ve kültürü içinde bulunarak, yaşamlarını 
devam ettirirler. Aynı şekilde büyüyen bir diğer 
isimse Konya Tasavvuf ve semâ Topluluğunda 50 
yıldır semâ yaptığını söyleyen ve postnişin olarak 
görev yapan 1946 doğumlu Mustafa Holat’tır. 
Sayın Holat babası tarafından semâ derslerine 
yönlendirilmiş, dergâh ve tekkeler kapatılmadan 
önce dergâh adabı gören Ali Karadağ’dan semâ 
dersleri aldırmıştır (Mustafa Holat ile 02.02.2010 
tarihinde yapılan görüşme)

Günümüzde semâ öğrenen kişilere bakıldığında 
iki farklı profilin ortaya çıktığı görülür. Birincisi, 
geleneği bilerek semâ öğrenen sadece beden olarak 
değil bilgi olarak da Mevlevîliği ve İslam dinini 
bilenler; ikincisi de Mevlevîlik hakkında hiçbir 
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bilgiye sahip olmayan ve aynı zamanda semâyı 
danssal bir öğe olarak kabul edenlerdir.

İlk olarak günümüzde Mevlevî kültürü ile yetişen 
ve semâ yapan kişiler, gelenekte olduğu gibi 
semâ öğrenmek isteyenlerin öncelikle dindar 
olması gerektiği konusunda birleşirler. Semâ öğ-
renmek isteyenlerin Mevlevîlik ile ilgili bilgileri 
öğrenip, yaşamlarını ona göre devam ettirmeleri 
kısaca manevi terbiyeye sahip olmaları önemlidir. 
Semâ aslında kişinin Tanrı’ya olan aşkını ifade 
etmenin en yoğun halidir. Bu nedenle semâ 
çalışmasına gelirken öncelikle abdest alınması 
gerektiğini belirten Semâzen Engin Kökçü (57), 
semâ tahtasına abdestsiz çıkılmayacağının altını 
çizer (Engin Kökçü ile 21 Haziran 2011 tarihinde 
yapılan görüşme).   

Mevlevî geleneği içinde yetişen görüşmecilerimden 
Bahadır Okyar ve Bekir Öğüt de (Bahadır Okyar 
ve Bekir Öğüt ile 23.08. 2010 tarihinde yapılan 
görüşme), günümüzde semâ öğrenecek kişileri 
seçtiklerini, her isteyene semâ öğretmeyecekleri 
gibi kimseyi semâya zorlamayarak geleneği devam 
ettirmeye çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Okyar 
belki bir düğünde semâ yapacak kişinin bile 
kişiliğinin önemine dikkat çekip, şöyle demiştir: 
“Mesela inancına güvendiğimiz insanlar var, en 
azından şöyle söyleyeyim, bazı arkadaşlar gibi 
içip semâya çıkmıyorlar, ya da semâ yaptıktan 
sonra gidip alkol almıyorlar.” Aynı zamanda 
Afyonkarahisar’da halk oyunları ile modern 
dansların eğitiminin yanında, çalgı ve resim 
kursu veren bir sanat evinin kurucularından olan 
Bahadır Okyar ve Bekir Öğüt, semâ eğitiminin 

verildiğini ilanlarında belirtmemişlerdir. Ancak 
bildikleri ve güvendikleri kişilere veya bu konuya 
meraklı kişilere semâ eğitimi verdiklerini ya da 
kendilerini teklif ettiklerini söyleyerek, şunları 
söylemişlerdir; “böylece semâ yapmanın ne 
anlama geldiğini, Mevlevîliğin ne olduğunu az 
çok bilen ya da öğrenmeye çalışan kişiler burada 
yetişmeye başlıyor.” 

Aynı şekilde Mevlevi kültürü içinde yetişen 
görüşmecilerimden Ahmet Eymür de semâyı 
herkese öğretmediğini ve semânın her yerde 
yapılmasının doğru olmadığını belirtmiştir. Fakat 
semâyı ilk öğrendiği yıllarda maddi kazanç için 
düğünlerde ve çeşitli yerlerde semâ yaptığını, iyi 
para kazanmasına rağmen, semâdan aldığı paraları 
bir türlü biriktiremediğini, bir şekilde harcanıp 
gittiğini de sözlerine eklemiştir (Ahmet Eymür 
ile 16.10.2009 tarihinde yapılan görüşme). 

Diğer taraftan semâ eğitiminin farklı kurumlarda 
ve yerlerde öğretilmeye başlanması ile farklı bir 
semâzen grubu karşı karşıya kalmaktayız. Bu 
konuda AKÜ BESYO bölümü hocalarından Ali 
İhsan Aksu, Can Kay, Muharrem Korkankorkmaz 
ile görüşmeler yapılarak bilgi alınmıştır. Bu kişiler 
Beden Eğitimi Bölümü’nde farklı dallarda eğitim 
verirken kendilerini aynı zamanda “dansçı” olarak 
tanımlamışlardır. Afyonkarahisar’a gelmeden önce 
çeşitli derneklerde halk oyunu oynamışlar ve bu 
dernekteki hocaları tarafından semâ öğrenmişlerdir. 
Aslında Mevlevîlik ve semâ konusunda hiçbir 
bilgiye sahip olmadıklarını, bilerek ve isteyerek 
semâ öğrenmediklerini, halk oyunları derneğindeki 
hocaları tarafından semâ öğrendikleri takdirde 
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yurt dışına çıkabileceklerini ve maddi açıdan 
da kendilerine gelir sağlayacağı söylendiği için 
semâ öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Çünkü Türk 
kültürünü tanıtmak amacıyla kurulan, yurt içi ve 
yurt dışında gösterilerde bulunan çeşitli gruplar, 
dernekler ve ekipler, “tanıtım” amaçlı olarak 
semâyı da programlarına almışlardır.  

Semâ yapmayı bu amaçla öğrenen BESYO 
Bölümü hocaları bugün de kendi öğrencilerinin 
aynı şekilde semâ öğrenmelerini sağlamış, belli 
bir eğitimden sonra öğrencileriyle “programlara” 
giderek, hem belli bir ücret almaları sağlanmış 
hem de beraber yurt dışına giderek sözlerini 
yerine getirmişlerdir. 

Afyonkarahisar’da mütedeyyin insanların düğün, 
sünnet ve çeşitli etkinliklerinde görsel amaçlı ve 
dinsel kimliği ön plana çıkaran bir kod olarak 
semâ gösterisini istemeleri yaklaşık olarak 2005 
yılından sonradır. Beden Eğitimi Bölümü hoca-
larından Muharrem Korkankorkmaz bu konuda 
şunları söylemiştir (Muharrem Korkankorkmaz 
ile 16.08.2010 tarihinde yapılan görüşme): “Bun-
dan yaklaşık 5–6 yıl önce bizden semâ gösterisi 
yapıp yapamayacağımız soruldu. Bizde ‘yaparız’, 
dedik ve öğrencilerimizi çalıştırmaya başladık. 
5-10 gün gibi kısa bir eğitimden sonra Ondan 
sonra da yaptığımız her işte bizde semâ gösterisi 
de istendi.”

AKÜ BESYO bölümü hocaları tarafından semâ 
öğrenen ve çeşitli yerlerde semâ yapan Gökhan 
Ayaz (22) ve İlker Çağlar (23) ile yapılan gö-
rüşmede de, kendilerine nasıl ve neden semâ 

öğrendikleri sorulmuş, kendileri de şöyle anlat-
mıştır (Gökhan Ayaz-İlker Çağlar ile 16.08.2010 
tarihinde yapılan görüşme):

“Bizim küçüklükten beri halk oyunlarına merakım 
vardı. Halk oyunlarını hobi olarak yapıyoruz, 
lisede de katılmıştık. Üniversiteye girdiğimizde 
buradaki halk oyunlarına katılmayı düşünüyorduk 
zaten, ailemiz de istiyordu. Hani biz buraya sırf 
semâ öğrenelim diye gelmedik zaten o zaman semâ 
da yoktu. Zeybeğe merakımız vardı, buraya tek 
zeybek öğrenmeye gelmiştik aslında. Ama hoca 
“tek zeybekle olmayacak” dedi, “bütün yöreler 
oynanacak” dedi. Bizde “peki” dedik ve şimdi 
de bütün yöreleri oynuyoruz. Arkasından işte 
bu düğünlerde, sünnet düğünlerinde semâzen 
talebi çok oldu, daha sonra da semâ öğrenmeye 
başladık.”

Ayrıca Mevlevîliğin ne olduğu, bu konuyla ilgili 
bir bilgisi olup olmadığı ve niçin semâ yapmayı 
öğrendiği gibi sorulara ise; “biz bu konuda hiç-
bir şey bilmiyoruz, Mevlevîlikle de bir ilgimiz 
yok, sadece Müslüman bir aileden geliyoruz, 
sadece dönmeyi öğrendik, dönüyoruz, harçlı-
ğımızı çıkarıyoruz, çivili tahtaya da çıkmadık, 
olduğumuz yerde semâ yapmayı öğrendik” diye 
yanıt vermişlerdir. Tennureyi abdest almadan ve 
öpmeden giydiklerini ve sadece her çark atışta 
“Allah” adını söylediklerini ifade etmişlerdir. Bu 
bilgilerin dışında hiçbir bilgiye sahip olmayan ve 
aslında bu bilgileri öğrenmenin de kendileri için 
gerekli olmadığını düşünen öğrenciler, memle-
ketlerine döndüklerinde gerekmedikçe semâ 
yapmayacaklarını da belirtmişlerdir.
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Geleneğine baktığımızda semâ öğrenme sürecinin 
yaklaşık üç ay sürdüğü belirtilir. Oysa günümüzde 
on gün içinde semâ yapmayı öğrenip programlara 
çıkan öğrencilerin semâyı bir hafta veya on gün gibi 
bir sürede öğrendiği ve ihtiyaçtan dolayı programlara 
çıktığı tespit edilmiştir. Hatta ramazan eğlenceleri 
adı altında semâya çıkan bir üniversite öğrencisi, 
semâ sırasında dönerken dengesini kaybetmiş, 
daha fazla dönememiş, müziğin devam etmesine 
rağmen durarak kendine gelmeye çalışmış, biraz 
dinlendikten sonra da arkadaşına katılarak tekrar 
dönmeye devam etmiştir (Fotoğraf 8). Kendisiyle 
daha sonra yapılan görüşmede sadece on gün önce 
dönmeye başladığını o nedenle başının döndüğü-
nü ifade etmiştir. Yine aynı grupta semâ yapan 
kişiler, bir otelde yapılan ramazan etkinliklerinde 
sahneye geldiklerinde ilahinin başında çalınan 
taksimde oturarak taksimin bitmesini beklemişler, 
ilahi başlayınca kalkıp dönmüşlerdir. Böyle bir 
uygulamanın olmadığı semâ âyininde bunu niye 
yaptıkları sorulduğunda da, net bir yanıt vereme-
mişlerdir (Fotoğraf 9).

   

Fotoğraf 8: Ramazan Etkinliklerinde Başı 
Döndüğü İçin Durmak Zorunda Kalan 

Semâzen (Hülya Uzun Arşivi)

Fotoğraf 9: Ramazan Etkinliklerinde Otu-
ran Semâzenler (Hülya Uzun Arşivi) 

Semâ icrası modern yaşam içinde popüler kültür 
olarak benzer eğlence ya da gösteriler içinde yer 
alınca, düğün sahipleri de kendi sınıfsal konumları 
içinde çok ücret ödemeden, farklı sınıflardaki 
insanların eğlence etkinliklerini düşünerek, 
semâya da etkinliklerinde yer vermişlerdir. Bu 
durum ise, Mevlevîlik ile bilgisi-ilgisi olmayan 
ve semâ yapan kişilerin kısa sürede çoğalmasına 
ve semâzen yetişmesine ve mekân, ortam ne 
olursa olsun semâ yapılmasına neden olmuştur.        

Sonuç

Mevlevî semâsı popüler kültürün içinde yerini 
almış, zengin fakir demeden, belli bir görüşe sahip 
olan mütedeyyin insanların kabul ettiği bir eğlence 
içine girmiştir. Düğünlerinde veya herhangi bir 
dini açıdan önemli günde (kandil gibi) yapacakları 
toplantıda Kur’an veya mevlit okumanın yanı sıra 
semâ gösterilerini de izlemek bu kişiler için dini 
açıdan olumlu bir davranış gibi görünmektedir. 
Çünkü Mevlânâ zamanından beri önemini koruyan 
ve günümüze kadar gelen semâ, 1950 yılından 
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itibaren zikirden çok turistik ve görselden ibaret 
bir şölen havasına girmiştir. Dolayısıyla popüler 
kültür içerisindeki Mevlevî semâsı izleyenler için 
ne anlama geldiğini bilinmese bile, görsel ve işitsel 
açıdan zevk alınan bir şov olarak daha çok talep 
edilmeye başlanmıştır. Böylece Mevlevi semâsı 
ve Mevlevî musikisi bileşenlerinin sadece belli 
kuruluşlar, pratikler ya da belli köşeleri tutmuş 
bilirkişilerin yürüttüğü bir şey olmaktan çıkmış, 
popüler kültür içerisinde -ki buna günlük yaşam 
da diyebiliriz- düğünde, bayramda, sünnette de 
semâ gösterileri bir genişlik kazanarak, semazenlik 
bir tür para kazanılacak meslek olarak karşımıza 
çıkmıştır. Ayrıca dini bir ritüel olan semâ, seyirlik 
bir unsura dönüştürülüp, yapılması gereken kurallar 
yerine getirilmediğinden (Kur’an-ı Kerim ve Nâ’t 
okunması, kudüm vurulması, neyin seslendirilişi, 
Sultan Veled devri, âyin-i şerif eşliğinde dört 
selâm, post duası, gülbank gibi) içindeki anlam 
boşaltılarak kaybolmuştur.

Bu kadar çok yaygın bir hale gelmesiyle de 
semâ yapacak semazenlerin hızla çoğalması da 
kaçınılmaz olmuştur. Bunun sonucunda da ehil 
olmayan kişiler tarafından semâ eğitiminin veril-
mesi, semâ öğrenecek olan kişilerin de semânın 
sadece dönmeden ibaret bir dans olduğunu ve 
bunu yaptıkları takdirde hem ticari anlamda 
hem de yer görme gibi çeşitli şekillerde ödülle-
rin kendilerini beklediğini bilmeleri, bu kişileri 
semâya yönlendirmektedir. Dolayısıyla semânın 
dinsel ritüelden uzaklaşıp, seküler mekânlarda 
görünürlük kazanmaya başlamasıyla birlikte, 
Mevlevî kültürü ile yetişmemiş kişilerin ticari 

kazanç elde etmesi ve halk oyunları öğrenir gibi 
semâyı öğrenmeye başlaması, özellikle Afyonka-
rahisar örneğinde görüldüğü üzere, semâ pratiğinin 
bir popüler kültür fenomenine dönüşmesinin en 
önemli amillerinden bir olmuştur. 

Çeşitli halk oyunları dernekleri tarafından semâ 
eğitimi verilmesi, ‘semânın folklorlaşmakta’ olduğu 
eleştirilerine yol açmıştır. Gerek Afyonkarahisar’da 
gerekse başka şehirlerde halk oyunları derneklerinde 
verilen semâ eğitimi sonucunda semâ öğrenen 
kişilerin, seküler ortamlarda semâ performansları 
yapmaya başlamaları ise, semâyı bir “gösteriye” 
bir “icraya” dolayısıyla da bir popüler kültür 
fenomenine dönüştürmüştür. Bu yüzden semâ, 
gelenekten gelmeyen kişilerce “danssal bir öğe” 
olarak tanımlanmaya bile başlamıştır.

Yurt içi ve yurt dışında tanıtım amaçlı organizas-
yonlarda Türk kültürünün çeşitliliğini tanıtırken 
Mevlevî semâsını da yapmalarındaki nedenini, 
“tanıtım amaçlı” olarak değerlendiren ve “biz 
küçük bir sunum yapıyoruz, esas kaynağı bunun 
Konya’da” gibi bir savunma ile karşımıza çık-
maktadırlar. “Süre darlığı yüzünden veya oradaki 
etkinliğin küçük bir parçası olması yüzünden de 10 
veya 12 dakikalık tanıtıcı programlar yapıyoruz” 
diyerek de yaptıkları işi meşrulaştırmaktadırlar.   

Mevlevî semâsının yerel, ulusal ve uluslararası 
alanda farklı seküler mekânlarda yapılması ile 
semânın beş on gün gibi kısa sürede öğrenilip 
‘sahne’de icra edilmesi, yine Afyonkarahisar ör-
neğinde tespit edildiği üzere, semâ eğitim-öğretim 
modelindeki en önemli dönüşümlerden biridir.
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Düğünlerde, festivallerde vb farklı eğlence unsur-
ları içinde yer alan semâ gösterileri, düğün sahibi 
ve misafirlerinin giyimleri, iletişim tarzları vb 
unsurlarla birlikte İslâmi bir yaşam tarzı tercih-
lerine doğrudan ya da dolaylı olarak gönderme 
yapan bir ‘kod’ haline gelmiştir. Bu Afyonka-
rahisar özelinde ayrıntılarıyla gözlemlenmiştir. 
Dinsel ve dinsel olmayan etkinlik türlerinin ardı 
ardına sunulması, İslâmı; bir yaşam tarzı olarak 
benimseyen insanların çoklu/farklı/alternatif 
modernleşme dinamiklerini yansıtan önemli bir 
mercek olmuştur.

Mevlevî semâsı, Mevlevî tarikatının en önemli bir 
parçası olmasına rağmen, bütün Türkiye’ye mal 
edilmiş, bütün kültür ürünleri içerisinde kullanıl-
mıştır. Dolayısıyla devletin tarikatları yasaklamış 
olmasına rağmen Türkiye’nin kültürel bir mirası, 
geleneği olarak Mevlevîliği ve semâsını gösterme 
amacıyla popüler kültürdeki kullanılma amacı 
birbiriyle örtüşmektedir. Sonucunda da hem halk, 
hem de piyasa bunu içselleştirmiş ve uygulamıştır. 
Arz ve talep olduğu sürece bunu engellemek da 
sanırım pek mümkün görünmemektedir. 
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1. GİRİŞ

Kültür, nesilden nesile aktarılan bir miras duru-
mundadır. Bu miras birike birike toplumsal bir 
hal almaktadır. Toplumsallaşma, kültürün gerçek 
anlamda aktifleşmesiyle mümkündür. Kültür 
olmadan toplumsallaşma olgusunun ortaya çık-
ması oldukça zordur. Toplumun mihenk taşı olan 
kültür kitleleri de bir arada tutmaktadır. Tarihin bu 
noktadaki rolü de yadsınamaz derecede büyük-
tür. Kültür kelimesi Türkçe’ye Latince kökenli 
cultura sözcüğünden girmiştir. Literatürde kültür 
üzerine farklı tanımlar görebilmek mümkündür. 
Kültür sözcüğü; ‘ekin ekme, yetiştirme’ anlamına 
gelmektedir. Nitekim kültür tıpkı bir tohum gibi 
ekilerek kök vermektedir. Genel bir ifadeyle 
kültür; “Belirli bir toplumda ya da toplulukta 
yetişen insanların öğrendikleri beceri, dil, inanç, 
davranış ve alışkanlıklarımızdır.” Kültür insanların 
doğdukları ve büyüdükleri yere, bölgeye, ülkeye 
göre değişiklik göstermektedir. Toplumların bir-
çoğunun gelenekleri, görenekleri ve hayat tarzları 
birbirini asla tutmamaktadır (Temel Britannica , 
1993: 172).

Kitle iletişim araçlarının olmadığı dönemlerde 
yozlaşmadan söz edilmeyecek sistemde oluşan 
kültürel süreçler, kitle iletişim araçlarının ço-
ğalmasıyla birlikte yozlaşma sürecine girmiştir. 
Küreselleşmenin sınırları kaldırması kültürün 
tahribatına yol açmıştır. Küreselleşme beraberinde 
her ne kadar olumlu özellikler getirse de bir takım 
olumsuz özellikleri de bünyesinde barındırmaya 
başlamıştır. Küreselleşme ile birlikte birçok kül-
türel alan tahribata uğramıştır. Sanat da bu tarz 

durumlardan nasibini almıştır. Sanatsal alanların 
en başında da büyüklüğünden ve popülerliğinden 
ötürü müzik gelmektedir. Küreselleşme müzik 
dünyasını da baştan aşağı etkilemiş ve müzik 
dünyasında bir takım kirliliklere meydana gelmiştir. 
Müzik kültürel yozlaşmadan oldukça etkilenmiş; 
bu nedenle müzikte eğitimin rolü artmıştır.

Küreselleşmenin en büyük silahı kapitalizm olmuş-
tur. Kapitalizm popüler kültürün de en etkili silahı 
olmuştur. Bu sistemin temelinde ticari kar elde 
etme arzusu yatmaktadır. Kapitalizm para odaklı 
olduğu için ahlaksal amaçları bulunmamaktadır. 
Kapitalizm tüketim kültürünün oluşmasını da 
sağlamış, böylece bireyler kitle iletişim araçlarının 
da etkisiyle mal ve hizmetleri satın almaya yö-
nelmişlerdir. Dolayısıyla tüketim kavramı sadece 
ihtiyaç duyulan malları değil; aynı zamanda arzu 
edilen ürünleri elde etmeye yönelik bir duruma 
gelmiştir (Bocock, 2005: 12-15). Kapitalizm her 
geçen gün etkisini arttırmakta ve dünya genelin-
deki rolünü farklı boyutlara taşımaktadır. Müzik 
de kapitalizmle doğrudan ilintilidir. 

Kapitalizm birçok noktada yozlaşmaya neden 
olduğu gibi kültürde de yozlaşmaya neden olmak-
tadır. Bu çalışmada müzik kültürünün yozlaşması 
detaylı bir şekilde irdelenecektir. Bununla birlikte; 
“Müzik kültürü nedir?”, “Yozlaşma nedir?”,  
“Müzikte yozlaşma nasıl oluyor?” gibi sorulara 
cevaplar aranacaktır. Müzik sektörü de kapitaliz-
min bir uzantısı durumuna gelmiştir. Bu nedenle 
müzikte popülarite ön plana çıkmış; ardından 
bu sanat dalında da yozlaşma alenen görülmeye 



ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Music Researches

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Kış
September-October - November - December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Summer Winter

ID:09 K:15
www.uhmadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

59

başlamıştır. Tabiri caizse müzik kültürü basitliğin 
gölgesinde, sığlığın dibinde yüzmektedir. 

Müzik ise hüzün, sevinç, mutluluk, öfke… vb. 
gibi duyguların ifade edilmesini sağlamakta, 
farklı kültürlerin tanınmasında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Aynı zamanda müzik sosyolo-
jik ve kültürel açıdan iletişim kurma noktasında 
bilimsel ve kültürel bir kaynak durumundadır 
(Babacan, 2011: 137). Müzik aynı zamanda sesin 
ve sessizliğin belirli bir zaman periyodunda ifade 
edildiği sanatsal yönü ağır basan bir formdur. 
Günümüzde bireyler kapitalizmin adeta kölesi 
durumuna gelmişlerdir. Basitlik ve kolaya ka-
çış kapitalizmin gelişim göstermesini sağlayan 
diğer unsurlardır. Sanat, kültür ve müzik de bu 
durumdan olumsuz bir şekilde etkilenmekte ve 
müzikte tahribat meydana gelmektedir. Diğer bir 
ifadeyle sanat topluma unutturulmaya çalışmak-
tadır. Müzik sanattan uzaklaştıkça basitleşmiş ve 
sıradanlaşmıştır. Oysa sanat basitliği ve sıradanlığı 
kaldıramamaktadır. Sanatı sanat yapan şey de bu-
dur. Basitlik ve sıradanlık onun doğasında yoktur. 
Bundan ötürü vahşi kapitalizm sanatı bitirmekte, 
müzik ise yozlaşmaktadır. Bu yozlaşmanın diğer 
sanat dallarını da etkileyeceğini söylemek pek de 
yanlış olmayacaktır.  Bu durumun önüne geçmenin 
en iyi yolu eğitimdir. Sanatsal eğitim, kültürel 
yozlaşmanın da önüne geçmektedir.  

Yöntem

Bu araştırmada literatür taraması metodu kullanıl-
mış ve araştırma boyunca akademik kaynaklardan 
yararlanılmıştır. Elde edilen kaynaklar aracılığıyla 

müzikte yozlaşmaya dair bilgiler toplanmış ve 
detaylı bir şekilde incelenmiştir. Elde edilen 
bulgular neticesinde müzikte yozlaşmanın nasıl 
biteceğine ve önleneceğine dair çıkarımlarda 
bulunulmuştur.  

2. DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN POPÜ-
LER KÜLTÜR ve POP MÜZİK OLGUSU

Popüler kültür yaygın kültür olarak da adlandı-
rılmakta ve giderek dünyayı etkisi altına almak-
tadır. Diğer bir deyişle halka ait kültür şeklinde 
de ifade edilebilmektedir. Bilim ve sanat kendi 
içinde ağır ve ağdalı bir dil kullanırken, popüler 
kültür sade bir dili tercih etmektedir. Bu sade-
leştirme çalışmalarının sebebinin popülerleştirme 
olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Popüler-
leştirmedeki asıl amaç ise herkesin anlayacağı 
bir dil kullanmaktır.

Popüler kültür üzerine çalışmalarını sürdüren 
araştırmacılar ortak bir tanımlama üzerinde hem 
fikir olamamışlardır. Bu nedenle popüler kültürü 
tek bir tanımla ifade edebilmek mümkün değildir. 
Popüler kültüre yönelik yapılan tanımlar aşağıda 
belirtilmiştir (Alemdar ve Erdoğan, 1994: 151):

•	 Geniş tanımıyla popüler kültür; sözler, deyişler, 
resimler, nesneler ve bütün eserlerdir. Seçkin bir 
kitleye yönelik olmayan ve genel olarak kitle 
iletişim araçlarıyla iletilen yaşam öğeleridir. 

•	 Popüler kültür; orta sınıfa ait bir kültürdür.

•	 Nüfusun büyük bir çoğunluğuna seslenebilen 
ve bu nüfus tarafından faydalanılan eserlerdir.
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•	 Halkın kültürü, değer yargıları, davranışları 
ve eğlence biçimlerinin tümüdür.

•	 Geniş tanımıyla popüler kültür; sözler, deyişler, 
resimler, nesneler ve bütün eserlerdir. Seçkin bir 
kitleye yönelik olmayan ve genel olarak kitle 
iletişim araçlarıyla iletilen yaşam öğeleridir. 

Ünsal Oskay (1998: 156) da popüler kültürün 
kendine özgü bir yapıya sahip olduğunu be-
lirtmiştir. Ona göre popüler kültür, bir yandan 
bireyleri var olan sisteme sıkı sıkıya bağlarken, 
diğer taraftan da sisteme karşı başkaldırıları dile 
getirmek ister gibidir. Popüler kültürün tüketim 
boyutuna işaret eden Oskay, bu olgunun var olan 
sistemi kesinlikle tehdit etmeyecek bir dozda 
verildiğini ifade etmiştir. 

Popüler kültür sıradan bir yaşamı farklı bir 
perspektifle sunmaktadır. Aslında alışık olunanın 
farklı bir sunumudur. Çünkü popüler kültürle 
sunulan kendi çevremizdir, iç dünyamızdır. Pop 
müzik ise popülerliğin müziğin içinde erimesiyle 
oluşmuştur. Popülerlik müziğin içinde eriyerek 
sanatı geri plana itmiş ve müziği basitleştirmiştir. 
Pop müziğin tek amacı eğlendirmek ve bireyi 
kendinden geçirmektir. Böylelikle düşünmeyen 
ve düşünme potansiyelini kullanmayan bir kitle 
oluşturma amaçlanmıştır. Çünkü birey ne kadar 
az düşünürse o kadar az eleştirel bir perspektifle 
olaylara bakacaktır.  

Popüler kültürün amacı düşünmeyi unutturarak 
para kazanmaktır. Kapitalizmin en büyük işlev-
lerinden birisi de budur. Müzikte de bu plan aynı 
şekilde uygulanmaktadır. Ancak, müzik sanatsal 

bir araçtır. Popüler kültür müziğin bu işlevini 
öldürmeye çalışmaktadır.  Bu da müzikte popüler 
ancak niteliksiz işlerin çıkmasına sebep olmaktadır. 
Müziğin duygusal işlevleri mevcuttur. İnsanın 
içinde gizlediği duyguları dışarı çıkartmaktadır. 
Ancak tek işi bu değildir. Müzik daha önce de 
söylediğimiz gibi kültürel bir sanattır. Sanatın en 
büyük görevi kendine hizmet etmek olmalıdır. 
Fakat popüler kültür bu durumu engellemektedir.

Popüler müzik sanatsal müzikten devşirme yollarla 
elde edilmiş bir müzik türüdür. Yozlaşmış kültürün 
sembolik bir ifadesidir. Bu açıdan baktığımızda 
popüler müziğin sanatsallıktan ne derece geride 
olduğunu görebilmek mümkündür. Bundan ötürü 
popüler müzik sanata hizmet etmez. Onun hizmet 
ettiği alan kitleleri uyutmaktır. Bu şekilde egemen 
güçlerin iktidarının sürmesini amaçlamaktadır. 
Popüler müzik herkesin anlayabileceği tarzda icra 
edilen bir müzik türüdür. Herhangi bir sanatsal ya 
da ahlaki bir amaç gütmemektedir.  Bundan ötürü 
sanattan ziyadesiyle uzaktır. Bu şekilde popüler 
kültüre bağlı olarak çıkmıştır. Aynı zamanda ka-
pitalizmin bir sonucudur. Popüler müzik kısaca 
pop müzik olarak ifade edilmektedir.

Günümüzde popüler kültürün en önemli taşıyı-
cılarından biri de müziktir. Eğlence sektörünün 
vazgeçilmez unsuru olan müzik politika, medya, 
reklam, teknoloji, sinema… vb. birçok alanla 
dirsek temasındadır. Teknolojinin gelişim gös-
termesiyle birlikte müziğe hemen hemen her 
aygıttan ulaşabilmek mümkün olmuştur. Popüler 
müzik kullanıcının kontrolü altındadır. Müzik 
tekrar tekrar dinlenebildiği için kitleler tarafından 
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yoğun ilgi görmekte, özellikle de taşınabilir aygıt-
lardan rahatlıkla takip edilebilmektedir. Teknoloji 
çağının içinde olduğumuz bu günlerde müzik 
kitleleri kontrol gücüne sahip olmakta ve önemli 
bir iletişim aracı durumuna gelmektedir (Lull, 
2000: 39).  Fakat popüler müziği tamamen kötü 
olarak atfetmek doğru değildir. Popüler kültürün 
yerinde kullanılması duyguların açığa çıkmasına 
yardımcı olmaktadır. Çünkü duyguların ifadesi 
insansal bir ihtiyaçtır. 

Sanatın değerinin maddiyatla ölçülmesi pek de 
etik değildir. Ancak popüler kültür bunu öğüt-
lemektedir. Onun herhangi bir kaygısı yoktur. 
Popüler kültür için önemli olan metanın satılması 
ve kitlelere ulaştırılmasıdır. Metanın satılması ve 
de kar getirmesi hedeflenmektedir. Bu dünya 
içerisinde kar getirmeyen şeyler yok olmaya 
mahkûmdurlar. Bu da kapitalizmin bir sonu-
cudur. Popüler kültür araç olarak kendi ortaya 
koyduğu ve halk arasında meşrulaşmış araçları 
kullanmaktadır. Bunları paraya dönüştürmeyi 
amaçlamaktadır. Kapitalizmin vahşi ruhu bu 
işleyişi sağlamaktadır. Bu şekilde kısır bir döngü 
oluşturup maddiyatı elde etmektedir. 

Popüler kültür ile kişiler öğrenemedikleri şeyleri 
hızlı bir şekilde kavrayabilmektedirler. Dolayı-
sıyla popüler kültüre eleştirel bir bakış açısıyla 
yaklaşmak gerekmektedir. Popüler kültür çoğu 
zaman düşünme potansiyelini bireylerin elinden 
almakta ve sanatsal gelişimi zedeleyebilmektedir. 
Kültürün zarar görmesi ise toplumsal çözülmeleri 
beraberinde getirmektedir. 

Popüler kültür denildiği vakit hemen hemen 
birçok kimse için negatif ve küçümseyici bir 
anlam akla gelmektedir. Bunun farklı sebepleri 
olduğu bir gerçektir; çünkü popüler kültür elitist 
değildir. Seçkinci tarafı bulunmamaktadır. Bundan 
mütevellit geniş kitlelerin benimsediği bir olgu-
nun aşağılık olduğu düşünülmektedir. Bu durum 
Türkiye’de de kendisini göstermekte ve entelektüel 
çevrelerce popüler kültür reddedilmektedir. Hatta 
arabesk müziğin aydın kesimler tarafından aşağı-
lanması bunun canlı kanıtıdır. Popüler kültürün 
dışlanmasındaki diğer bir neden de insanların bu 
kültüre bağımlı bir hale gelmesidir. Yani popüler 
kültürü yaratanların, insanları baskı altına aldığı 
düşüncesi de hâkim bir görüştür. Bu görüşe göre 
popüler kültür insanları uyuşturmakta ve onları 
pasifize etmektedir (Örmeci, 2008: 7-8). Popüler 
kültürün en temel özelliği ise şüphesiz ki, geniş 
kitleler tarafından benimsenmesi, tüketilmesi ve 
gelişen iletişim teknolojileri ile beraber kanaat 
önderleri tarafından şekillendirilmesidir.

Popüler kültür sanatta etkisini göstererek toplumun 
bir takım katmanlarını yok edebilmektedir. Bu 
açıdan baktığımızda sanatın kültürel yaşamda ne 
derece önemli olduğu açık bir şekilde görülebil-
mektedir. Kültürel yaşam sanatı da içine alarak 
büyümektedir. Sanatın en temel dallarından biri 
de sürekli vurgulandığı gibi müziktir. Müzik, 
kültürü oluşturan temel etmenlerden sadece bir 
tanesidir. Müziğin geri plana atılması neticesinde 
toplumsal çözülme yaşanmaktadır. Toplumsal 
çözülme ise beraberinde bir takım sorunları 
meydana getirmektedir. Popüler kültür duygusal 
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olarak yıkıcıdır, bunun sebebi bu müzik türünün 
sahte hazlar sağlamasıdır. Aynı zamanda popüler 
kültürde şiddet, seks, cinsellik yoğun bir şekilde 
kullanılmakta ve bireylerin gerçeklikle buluşması 
engellenmektedir. Popüler kültür sahte hazlarla 
birlikte bireyleri yabanlığa, yoksulluğa itmekte-
dir.  Yavanlık ve yabanlık bireylerin gerçekleri 
görmesini engellediği için yıkım ve yozlaşma 
meydana gelmektedir. Popüler kültür ürünleriyle 
birlikte bireylerin yüksek kültüre katılma şansı 
tamamen ortadan kalkmaktadır (İncirlioğlu, 2007: 
53). Popüler kültür aynı zamanda bir algı ope-
rasyonu yaratmakta ve bu operasyonu kitaplarla, 
dergilerle, dizilerle, eğlence programlarıyla birlikte 
gerçekleştirmektedir. Böylelikle bireylerin zihin 
dünyaları yönlendirilmektedir. Popüler kültürün 
kolaycılığa itmesi, bireyi sığlığa itebilmekte ve 
yozlaşmayı meydana getirebilmektedir. 

Bir ürünün popüler kültürün alanına girebilmesi 
için basit ve sığ olması yeterlidir. Popüler kültür 
ürünlerine kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Popüler 
kültür, popülerliğini sıradanlığı ile oluşturmaktadır. 
Günümüzdeki müzik grupları ve yapılan şarkıların 
birçoğuna bakıldığında bu sığlık görülebilmektedir. 
Sanatsallıktan uzak bu yapıt ve gruplar gündelik 
hayatta sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 

Popüler kültürü güncel yapıya bir başkaldırı, 
bir isyan şeklinde gerçekleşmektedir. Diğer bir 
ifadeyle popüler kültürde gelip geçici zevkler yer 
almaktadır. Pragmatist bir uygulamanın kültürü 
olmaktan öteye gidememektedir. Popüler kültür 
sıradan insanları daha çok etkilemekte ve Ameri-
kan tarzı insan yetiştirmeye yardımcı olmaktadır. 

Çünkü zevkleri, beğenileri tekdüze hale getirme 
potansiyeline sahiptir. Sıradan insanları daha 
kolay bir şekilde etkisi altına alan popüler kültür 
gerek Türkiye’yi gerekse de dünyayı derinden 
etkilemiş bir burumdadır. Popüler kültür gündelik 
yaşamın farklı bir uyarlamasıdır. Çünkü elde ne 
varsa onunla yetinme sanatı popüler kültür olarak 
da adlandırılmaktadır. Kısacası popüler kültür; 
spontane, sınırlı ve benzeşik bir yapıya sahiptir 
(Özkan, 2006: 34). 

Küreselleşme beraberinde spontaneliği oluştur-
muş, standart bir dünya düzenine doğru çelişkili 
bir yol ortaya koymuştur. Günümüzde her şeyi 
tekdüzeliğe uyarlamış ve farklı kültürlerin giderek 
yok olmasına neden olmuştur.  Sınırları ortadan 
kaldırmış; zevkleri, beğenileri tekdüze bir hale 
getirmiştir. İşte küreselleşmenin sırrı burada yat-
maktadır. Hemen hemen her ülkeye belli modeller 
dayatılmaktadır. Bu dayatma sonuçsuz kalırsa 
ambargolarla karşılık verilmektedir. Müzik de bu 
sistemde görevini yerine getirmektedir. Müziğe 
çok fazla önem verilmektedir; çünkü müzik 
kültürel açıdan en etkili araçlardan bir tanesidir. 
Müzik aracılığıyla toplumların algılar değişikliğe 
uğrayabilmekte ve istenilen, düşünmeyen insan 
prototipi çıkarılabilmektedir. 

Popüler kültürün bir uzantısı olan popüler müzik; 
evde, fabrikada, ofiste, işte… kısacası hemen 
hemen her ortamda rahatlıkla dinlenebilmektedir. 
Popüler müzik eserleri birbirini çoğu zaman tek-
rarlamakta ve üretkenlikten uzak bir çizgi ortaya 
koymaktadır. Günümüzdeki modern insanın 
sıkıntıları, sorunları, gerginlikleri popüler kültür 
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ürünleriyle geçici olarak dindirilebilmektedir. 
Kısacası popüler kültür bireyin arzularını tatmin 
edebilmektedir (Çağan, 2003: 206). Müzik bu 
noktada arzuları doyurucu bir niteliğe sahiptir. 
Fakat bu işlemi gerçekleştirirken öz niteliklerini 
kaybetmekte ve yozlaşma sorunuyla karşı karşıya 
kalmaktadır. Kullan-at sistemi içerisinde müzik 
sanatsal kaygıdan giderek uzaklaşmakta, böylece 
zihinsel bulanıklık meydana gelmektedir. Zihin-
sel bulanıklık, bireysel dünya görüşlerinin de 
değişmesini sağlayabilmektedir. Bu durum kimi 
zaman olumlu, kimi zaman da olumsuz sonuç-
lar doğurabilmektedir. Kısacası birey, var olan 
toplumsal düzene ikna edilmeye çalışılmaktadır. 

3. MÜZİKTE YOZLAŞMA VE TEK TİP 
BİREY OLUŞUMU

Günümüzde müzik popüler kültüre bağlı bir 
şekilde kirlenme ve yozlaşma sorunuyla karşı 
karşıyadır. Popüler müzik de kar elde etme arzusu 
üzerine kurulmakla birlikte doğrudan kültürü 
etkilemektedir. Müzik aracılığıyla kültürel yoz-
laşma sağlanmakta ve aynı tür müzik zevki olan 
tek tip insan oluşmaktadır. Bu durum beraberinde 
birçok sorunu da getirmektedir.

Müzikteki yozlaşma sorununa değinmeden önce 
yozlaşma kelimesini irdelemek yolunda olacaktır. 
Türk Dil Kurumu sözlüğünde (TDK, 1988: 2465) 
yozlaşma; “Özündeki  iyi  nitelikleri  birtakım 
dış etkenlerle  zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, 
doğasındaki iyi  nitelikleri sonradan  yitirmek, 
tereddi  etmek. Manevi  anlamda değer yargılarını, 
özeliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Müzik sektörünün de 
ideolojik bir alt yapısı bulunmaktadır. Popüler 
müziğin doğuş sebebinin bir diğer nedeni de 
budur. Pop müziğin doğuşu popüler kültürle bir-
likte meydana gelmiştir. Popüler müzik herkesin 
anlayabildiği herhangi sanatsal kaygısı olmayan 
müzik türüdür. Bundan ötürü çok fazla bir değer 
taşımamaktadır. Popüler müzik bir afyon etkisi 
vermekte ve düşünmeye sevk etmemektedir. Dü-
şünmeye sevk etmediği gibi var olan düşünmeyi 
de durdurmayı amaçlamaktadır. Düşünen insan 
harcama yapmadığı için kapitalist düşünce bu 
durumu tasvip etmemektedir. Kapitalist dünya 
düşünen bir toplum yapısını onaylamamaktadır. 

Türkiye’de de popüler kültür ve popüler müzik 
kitle iletişim araçları aracılığıyla egemen güçlere 
hizmet etmektedir. Böylece bireylerin düşünme 
sistemleri kuşatma altına alınmaktadır. Türkiye’de 
popüler müzik ve popüler kültür daha çok get-
tolarda üretilmektedir. Gündelik hayatın geçtiği 
mekânlar arasında kahveler, bakkallar, pazar 
yerleri, kasap-manavlar, mezarlıklar… vb. yer 
almaktadır (Özkan, 2006: 33). Müzik çok büyük 
bir kültürel araç olduğundan dolayı kültürel yoz-
laşmaya fırsat vermektedir.. Bu algı operasyonu ile 
kişilerin zihin dünyaları değiştirilmek istenmek-
tedir. Düşünen insan prototipinden düşünmeyen 
insan tipi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bundan 
ötürü müzik, popüler kültürün ve kapitalizmin 
çok etkili bir silahı olmuştur. Aynı anda birçok 
kişiye hitap edebilmekte ve onların duygularını, 
hislerini değiştirebilmektedir.
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Müzik ile amaçlanan toplumların zihin dünya-
larını yeniden inşa etmektir. Zihin dünyalarının 
yeniden inşa edilmesi egemen güçlerin istediği 
bir durumdur. Popüler kültür ve pop müzik 
sayesinden toplumun geniş kesimine çok daha 
rahat bir şekilde ulaşılmaktadır. Çünkü müzik top-
lumların kültürlerini taşıma ve aktarmadaki etkili 
araçlarından birisidir. Müzik sesler yardımıyla, 
ritimlerle oluşturulmaktadır. Ritimler yardımıyla 
ahenkli sesler üretilmektedir. Müzik aynı zaman 
toplumsal bir hatırat olma özelliğini taşımaktadır. 
Çünkü müzik de nesilden nesile aktarılabilmektedir. 
Bunun sebebi kültürel bir olgu olmasıdır. Müzik 
aynı zamanda sanatsal bir zevk aracıdır. Sanatsal 
kaygılar güder. Sanatsal ihtiyaçlardan doğmuştur. 
Toplumların bilgilerini ve sanatsal birçok özelliği 
taşımaktadır. Gelişigüzel değil, özeldir, biriciktir. 
Söz yazarının ve bestecisinin zevki uyarlamaları 
ile oluşturulmuştur. Yazıldığı dönemin zihniyet 
yapısını da çoğu zaman yansıtmaktadır. 

Popüler müzik üzerine farklı tartışmalar yapıl-
maktadır. Ancak popüler müzik sanılanın aksine 
her verileni alan kitleye değil, daha çok kendi 
estetik beğenisi doğrultusunda hareket eden ke-
sime sunulmaktadır. Pop müzik daha güncel, 
daha eğlenceye dönük ve herkes tarafından 
anlaşılan bir müzik çeşidi olarak bilinmektedir. 
Nitekim günümüzde gençler pop müziğe yoğun 
ilgi göstermektedir. Türkiye’de 1950’li yıllardan 
itibaren gelişim göstermeye başlayan popüler 
müzik; “pazarlanabilir unsurlarla, yani metalarla 
uğraşan bir popüler kültür ürünü, tüketim kültürü 
metası”dır (Çiftçi, 2010: 153-154). Pop müzik 

geniş kitlelerin beğenisine sunulduğu için hedef 
kitlenin genişlemesi amaçlanmaktadır. 

Günümüzde müzik bir meta gibi alınıp satılmak-
tadır. Kapitalizm müziği kendi çıkarları uğrunda 
yozlaştırmaktadır. Bu durum sanatsal kayboluş-
lara sebebiyet vermektedir. Sanatın yok olması 
kültürel yozlaşmaya yol açmaktadır. Ancak şu 
unutulmamalıdır ki müzik bir meta değildir. 
Sanatsal hiçbir unsur meta değildir. Sanatsal 
ürünlere değer biçilemez, para elde etmek için 
kullanılamaz. Sanatın ticari kaygı ile üretilmesi 
içinde yaşanılan topluma ve kültüre büyük bir 
saygısızlıktır. Müziğin yozlaşmasında kapitalizmin 
ve küreselleşmenin etkisinde bulunan kitle iletişim 
araçları önemli rol oynamaktadır. Yazılı basın, 
radyo ve televizyon bu kitle iletişim araçlarının 
başında gelmektedir.

Kitle iletişim araçları her geçen gün popüler 
kültüre daha fazla hizmet etmektedir. Bu şekilde 
sanata ve sanatçıya değer verilmeden sadece kar 
elde etme ve pazarlama amacıyla müzik eserleri 
oluşturulmaktadır. Müziğin gelişi güzel bir şekilde 
icra edilmesi sanatsal kalitenin düşmesine neden 
olmaktadır. Özellikle bilgisayar ve internetin hızlı 
bir şekilde gelişim göstermesi, popüler müziğin 
yaygınlaşmasını sağlamış; dünyadaki pop müzik 
akımları Türkiye’deki yeni nesil müzisyenleri de 
o ölçüde etkilemiştir. Önceleri yabancı bestelere 
Türkçe söz yazma şeklinde ortaya çıkan bu akım, 
günümüzde yerini hafif batı müziği ile Türk halk 
müziğinin kaynaştığı yeni ve özgün bestelere 
bırakmıştır (Çiftçi, 2010: 155). Radyolarda ger-
çekleştirilen müzik programları da sanatsal kaygı 
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gütmemektedir. Hızlı bir şekilde kitleye ulaşmak 
ve var olan kitleyi eğlendirmek amaçlanmaktadır. 

Televizyon popüler kültürün önemli bir aracı 
durumuna gelmiştir. Televizyon aracılığıyla 
topluma kolay bir şekilde ulaşılabilmekte ve algı 
operasyonları gerçekleştirilebilmektedir. Hem 
göze hem de kulağa hitap eden bir kitle iletişim 
aracı olan televizyon insanları cezbedebilme özel-
liğine sahiptir. Bu kitle iletişim aracı kullanılarak 
zihin dünyaları değiştirilebilmektedir. Televizyon 
aracılığıyla tüketim temelli bir toplum yapısı 
oluşturulmakta ve böylelikle kapitalizm gücünü 
arttırmaktadır. 

Kültür üzerine önemli araştırmaları olan Adorno, 
kapitalist toplumlarda müziğin üretim ve tüketim 
ilişkilerini belirlediğini ifade etmiştir. Ayrıca 
müziğin kapitalist süreç tarafından özümsenmesi 
neticesinde bu sanat dalı giderek rasyonel bir hal 
almıştır. Ona göre radyo, televizyon, sinema gibi 
propaganda amacı taşıyan kitle iletişim araçları-
nın varlığı nedeniyle müziksel pratik egemenlik 
altına alınmış ve bireysel müzik üretiminin 
devam edebilmesi gittikçe zorlaşmıştır. Çünkü 
müzik hayatın özü olmakla birlikte çelişkileri 
ve çatışmaları da bünyesinde barındırmaktadır. 
Müzik yabancılaşmayı da beraberinde getirmekte 
ve ortak bilinci ortadan kaldırmaktadır (Oskay, 
1995: 33-43). 

Gerek Türkiye’de, gerekse dünyada üretilen 
müzik eserlerinin birçoğu popüler kültüre hizmet 
etmektedir. Bu sayede ticari kar elde edilme 
amaçlanmaktadır. Hemen hemen her gün sanat 

dünyasında farklı farklı müzisyenler ortaya çık-
makta ve bu isimler sabun köpüğü gibi bir anda 
ortadan kaybolmaktadır. Böylelikle sanattan uzak 
bir yapı oluşturulmakta ve algı operasyonları 
meydana getirilmektedir. Sanatsal değer taşımayan 
ürünlerin ortaya çıkarılması yapay bir sanat algısı 
oluşturmakta ve pop müzik bu temel üzerinde 
yükselmektedir. Aynı şekilde televizyonlardaki 
ses yarışmalarında da müzikten ziyade reyting 
arzusu ön plana çıkmaktadır. Reyting elde etme 
arzusu ise sanatın özünü bozmakta ve müziği 
yozlaştırmaktadır. Bununla birlikte müziğin 
internet ve mobil araçlarla istenilen noktadan 
istenilen zaman dilimi içerisinde dinlenebilmesi 
daha vasıfsız yapıtların ortaya çıkmasını sağlamış 
ve mp3’lerin ücretsiz bir şekilde yasal olmayan 
yollarla indirilmesi albüm satışlarını durma nok-
tasına getirmiştir. 

Niteliği veya türü ne olursa olsun bütün sanat 
dallarında bütünlüğün korunabilmesi adına 
önem arz eden iki temel unsur bulunmaktadır. 
Bunlardan biri içerik, diğeri ise biçimdir. Bu 
durum müzik için de geçerlidir. Müzik, biçim 
ve içeriğin kurgulanmasıyla birlikte ortaya çık-
maktadır. Tüm sanat dallarında biçim ve şekil 
sanatçının tasarladığı form içerisinde ortaya 
çıkmaktadır. Bir müzik eserinin anlaşılabilmesi 
adına o eserin sonuna kadar dinlenebilmesi ge-
rekmektedir. Keza edebiyatta ise eserin sonuna 
kadar okunması anlaşılırlık adına büyük önem arz 
etmektedir (Cangal 2004: 9). Müziğin kar elde 
etme arzusuyla icra edilmesi sanatın kirlenmesine 
ve yozlaşmasına neden olmaktadır. Buna ek ola-
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rak toplumun bilinçsiz bir şekilde hareket etmesi 
ve bilgi düzeyinin düşüklüğü yapay sanatın fark 
edilememesine neden olmaktadır. Bu noktada 
doğru bir müzik eğitiminin oluşturulması ve 
programlanması sanatın ve müziğin gelişimine 
katkı sağlayacaktır. 

4. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MÜZİ-
ĞİN ROLÜ VE ÖNEMİ

Küreselleşme geride kalan 20.yüzyılın son çey-
reğinde ortaya çıkmış ve bu yüzyıla damgasını 
vurmuş önemli bir kavramdır. Küreselleşme, kimi 
kaynaklarda globalleşme ya da globalizasyon bi-
çiminde de kullanılabilmektedir. Küreselleşmeye 
yönelik kesin bir tanım yapabilmek mümkün 
değildir. Genel bir ifadeyle küreselleşme; “yerel-
evrensel spektrumunda her iki yöne doğru ilerleyen 
bir süreci tarif etmekte, statik bir yapıdan ziyade 
son derece dinamik ve değişken bir kavram”dır. 
Tanımdan da anlaşılacağı üzere; küreselleşme 
dünyanın hemen hemen her köşesinde var olan 
bir olgudur (Bayar, 2008: 25-26). Küreselleşme 
etkisini müzik üzerinde de hissettirmiş ve müzik 
zarar görerek özünü yitirmeye başlamıştır. Küre-
selleşmenin varlığıyla ön plana çıkan pop müzik 
kültürel değerlerin kaybına da neden olmuştur. 
Bu bölümde bu konu irdelenecek, müziğin hangi 
değerlerini kaybettiği, bu değerleri tekrar nasıl 
kazanacağı gibi konular üzerinde durulacaktır.

Günümüzde müziğin sanatsal boyutu ortadan 
kalkmıştır. Sıradan sözlerle tekdüze bir yapı 
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Düşünsel cümleleri 
eserlerde görebilmek oldukça zordur. Kısacası 

müzik küreselleşmenin de etkisiyle kendi doğa-
sının dışına çıkmıştır. Ritimler basitleştirilmiş ve 
kalıplar sıradanlaştırılmıştır. Şarkılar birbirini tekrar 
etmekte ve popüler kültüre hizmet etmektedir. 
Müziğin basit bir yapıya dönüşmesi ise tekdüze 
sözlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Birbirine 
benzer kalıpların kullanılması evrensel değerlerin 
yitirilmesine neden olmuş ve vasat müzik eserleri 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Bütün şarkılarda 
aşağı yukarı aynı kalıplar kullanılmaktadır. Bu 
da müziğe verilen değeri göstermektedir. Aynı 
kalıpların kullanılması basit eserlerin ortaya 
çıkarılmasının yanında orijinal eser verememe 
gibi bir durumlarla sanat dünyasını karşı karşıya 
bırakmıştır. 

Müziğin yozlaşması ve küreselleşme sürecinde 
zarar görmesinin en temel nedenlerinden bir 
tanesi gereken eğitim imkânının sağlanamama-
sıdır. Alınan müzik eğitiminde teori ve pratik eşit 
derecede verilmediğinden sistemsizlik sorunu 
ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de müzik eğitimi 
istenen düzeyde değildir. Çünkü müzik eğitimi 
verilen okullarda dahi yetişmiş öğretim elemanı 
sıkıntısı yaşanmaktadır (Solmaz, 2009: 4).  Eğitim 
eksikliğiyle birlikte müzikteki fikir yok olmuştur. 
İnsanı düşünmeye iten kalıpların içi boşaltılmıştır. 
Basit eserler konulmaya başlanmıştır. Derinliği 
olmayan melodiler kullanılmış ve bu melodiler 
kalıplaşmıştır. Sanat ve sanatçıya verilen değer 
de o denli düşmüştür. 

Küreselleşmenin sunmuş olduğu her türlü unsur 
müziğin kötüye gittiğinin birer ispatıdır. Müzik 
küreselleşme ve popüler kültürün varlığı nede-
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niyle adeta kendisini yok etmektedir. Kullan 
at psikolojisi müziğe hâkim olmakta ve özgün 
anlayış yok olmaktadır. Pop müziğin yoğun bir 
şekilde dinleniyor olması onun kıymetli olduğu 
anlamına gelmemektedir. Değerli olan gizli, 
özgün ve erişilmesi zor bir yapıya sahiptir. Pop 
müziğe kolay bir şelilde ulaşılabildiği için gi-
derek değer kaybetmektedir. Sanat için önemli 
olan biricikliktir. Özgünlüğün yitirilmesinin en 
temel sebeplerinden bir tanesi de küreselleşme 
olgusudur. Küreselleşme sürecinin hemen hemen 
her safhasında müzikte oluşturulmak istenen 
şekillendirmeler kitle iletişim araçlarıyla gerçek-
leştirilmektedir. Bu ve benzer nedenlerle birlikte 
müzikte olumsuz değişimler yaşanmış; böylelikle 
pop müzik halkın beğenisinden çok halka da-
yatılan bir olgu durumuna gelmiştir (Yöndem, 
2013: 1049). Kültür ve müzik arasındaki derin 
ilişki günden güne değişiklik göstermektedir. Pop 
müzik; karamsarlık, üzüntü, aşk, ihtiras, coşku, 
eğlence gibi unsurları dinleyicilere rahatlıkla 
sunabilmektedir. Bu nedenle küreselleşmenin 
müzik üzerindeki olumsuz etkilerini kırabilmek 
adına eğitime önem verilmelidir.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Kültür, nesilden nesle aktarılan milli bir mirastır. 
Bu mirasın korunmaması ve kaybedilmesi duru-
munda toplumsal bozulmalar meydana gelecektir. 
Çünkü kültür, toplumu bir arada tutan bir yapıya 
sahiptir. Herkesi ortak paydada birleştirebilmek-
tedir. Ortak kültür oluşturamamış topluluklar yok 
olmaya mahkûmdurlar. Dolayısıyla kültür ve 
toplumsal ilerleme doğru orantılıdır.  Kültürel 

birikimi olmayan toplumlar hep geri gitmiş ve 
asla ilerleyememişlerdir. İlerleyemedikleri için 
hep arka planda kalmışlar, dünya medeniyet 
sahnesine çıkamamışlardır. 

Müzik ve küreselleşme arasında da kuvvetli bir bağ 
bulunmaktadır. Küreselleşme günümüzde olumlu 
sonuçlar doğurmuş olsa da birçok olumsuz olguyu 
da beraberinde getirmiştir. Küreselleşme toplumun 
düşünme kapasitesini düşürmüş ve bireyi adeta 
bir köle durumuna getirmiştir. Düşünme potan-
siyelini kaybeden birey ise kapitalizmin kölesi 
olmuş ve maddiyat ön plana çıkmıştır. Nitekim 
küreselleşme olgusuna eleştirel bir perspektifle 
yaklaşmak kavramın daha iyi analiz edilmesini 
sağlamaktadır.

Küreselleşme müziği ve kültürü olumsuz yönde 
etkilemektedir. Gelinen nokta itibariyle kültür 
tabiri caizse can çekişmektedir.  Bu durum 
kendini sanatta da göstermiştir. Sanatsal alanlar 
küreselleşmenin kurbanı olmuşlardır. Müzik ise bu 
sanatsal alanların başında gelmektedir. Müzikteki 
estetik kaygı geri plana itilmiş ve sanatsal özellikler 
kaybolmuştur. Bu durumun oluşumunda popüler 
kültürün rolü oldukça büyük olmuş ve kültürel 
yapı yozlaşma sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. 
Kültürel yozlaşmanın ve müzikteki kirlenmenin 
önüne geçebilmek için eğitime yönelik adımlar 
atılması gerekmektedir. Eğitime verilen önem 
arttıkça yozlaşma problemi ortadan kalkacaktır. 
Bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarının halkı 
bilinçlendirmesi gerekmektedir. Çünkü halkın 
bilinçlenmesiyle birlikte kültürel yozlaşma sorunu 
ortadan kaldırılabilecektir. Sanatçıların popüler 
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kültüre yönelik eleştirel bir tavır takınmaları daha 
nitelikli eserlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 
Şu unutulmamalıdır ki bir eserin yoğun bir talep 
alması, o eserin çok iyi olduğu anlamına gelme-
melidir. Popüler kültüre eleştirel bir bakış açısıyla 
yaklaşılması toplumsal bozulmanın ve kültürel 
yozlaşmasının da önüne geçecektir. 

Kapitalizmin vahşi yapısına rağmen sanatçıların 
dik durması ve kendi özgünlüklerini yitirmemesi 
gerekmektedir. Çünkü sanat biricik ve özgün ol-
duğu müddetçe değer kazanacaktır. Sanatçıların 
her zaman sanatlarının arkalarında durmaları 
gerekmektedir. Çünkü sanatçı aynı zamanda 
içinde yaşadığı toplumu bilinçlendiren kişidir.

Sanattaki, müzikteki yozlaşma ve kirlenmenin 
önüne geçilebilmesi adına daha ilkokul yıllarında 
sanatsal derslere ağırlık verilmesi gerekmektedir. 
Derslerin içerisine sanatın yerleştirilmesi yeni nes-
lin sanatsal bir bakış açısı kazanmasına yardımcı 
olacaktır. Çünkü sanatsal estetik ve sanat bilinci 
küçük yaşlarda verilirse gelecek adına umut ışığı 
tekrardan görünecektir. Kısacası toplum hiçbir 
suretle sanattan uzaklaştırılmamalıdır. En önemli 
sanat dallarından biri de müzik olduğu için hiç 
şüphesiz küçük yaşta verilecek müzik eğitiminin 
sanata yapacağı katkı oldukça büyük olacaktır. 
Sanatsal gelişim beraberinde kültürel birikimin 
artmasını da sağlayacak, böylece küreselleşme ve 
yozlaşmanın olumsuz boyutları ortadan kalkacaktır. 

Müzik ve kültür arasında sıkı bir bağ bulunmak-
tadır. Bu nedenle kültür ikinci plana atılmamalı 
ve kültüre yönelik adımlar devlet tarafından 

atılmalıdır. Kültürel birikimin arttırılması adına 
küçük yaşlarda gerekli eğitim verilmeli ve maddi 
imkânlar arttırılmalıdır. Gerekirse müzik derslerinin 
saatleri arttırılmalı, kültür-sanat ağırlıklı dersler 
müfredatlara eklenmelidir. Müzik eğitimine gereken 
önem verildiği takdirde pop müzik daha da iyi 
anlaşılacak ve kültürel yozlaşma sorunu ortadan 
kalkarak, topluma ait olan unsurlar nesilden nesle 
daha rahat bir şekilde aktarılabilecektir. 
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GİRİŞ 

Her alanda olduğu gibi müzik alanında yaşanan 
olumsuzluklarda artık vazgeçilmez bir gerçektir. 
Günümüzde müzik sektör çalışanlarının yaşadığı 
birçok olumsuzlukların başında işe karşı tutum ve 
motivasyon azalması yönündeki sorunları göste-
rebiliriz. Yapılan birçok araştırma ve çalışmada 
da durum bu şekilde ifade edilmektedir. Özellikle 
kültürel ilişkiler, sosyal ve beşeri ilişkiler açısından 
müzik faktörü bireylerin bir araya gelmesinde ya 
da farklı alışveriş içerisinde olmasına ciddi katkı 
sağlamaktadır. Bunların başında birçok toplum 
bireyinin bir araya gelmesine katkı sağlayan 
müzik kulüplerini gösterebiliriz. Ayrıca bunlara 
paralel olarak günümüzde etkinliğini kaybetmesine 
rağmen gazino ve müzikhol olarak adlandırılan 
mekanlardan bahsedilebilir. Bu mekanlarda görev 
yapan müzik sektör çalışanlarının yaşadığı birçok 
farklı olumsuzluk onların iş ve performans kaybı 
yaşamasına neden oluşturduğu gibi sosyo-kültürel 
açıdan da olumsuzluklar meydana getirmektedir. 
Sektör çalışanlarını aslında bir örgüt şeklinde 
düşünebiliriz. Çünkü birden fazla enstrümanın bir 
araya gelerek koro oluşturması, farklı konularda 
teknik yapı ile diğer alanlarda çalışan müzik ele-
manlarını genel açıdan ele alabiliriz. Bu durum 
aslında sektörün bir bütün olduğu ve bu bütünün 
her bir parçasının olması zorunluluğunu ortaya 
çıkarmasıdır. Mevcut olması gereken parçaların 
birisinin eksikliği diğer parçaların pasifleşmesi ve 
etkinliğini ortadan kaldırmaktadır. Oysaki bugün 
yaşanan müzik sektör sorunlarına baktığımızda 
örgüt içi iletişim başta olmak üzere, gelir, psiko-

lojik sorunlar, hukuksal yaptırımlar, fiziki şartlar 
ve en önemlisi sektörün kendi içinde bulunduğu 
olumsuzluk tüm müzik çalışanlarının problemlerle 
savaşmasına neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu 
problemlerin çözümünde yetersiz kalan bireyler 
farklı sorunlarla yüzleşmek onları bertaraf etmek 
için asıl yapmak zorunda olduğu işinde başarısızlık 
ve performans kaybına uğramaktadır. 

“İş, bir kişinin yaşamını devam ettirmesi için 
gerekli olan ekonomik kazancın elde edilmesin-
de temel bir işleve sahiptir” (Aşık, 2010: 31). 
İş ve gelecek hayat birbiriyle paralel bir yapı 
içerisindedir. Yapılan tanımda da görüldüğü gibi 
ekonomik kazanç ancak çalışılarak elde edilebilen 
bir değerdir. Bu durumda bireyin üretmesi ve 
kazanması gerekir. 

Müzik sektörünü bir bütün olarak değerlendirdi-
ğimizde aslında büyük bir örgüt yapısına sahip 
olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü birbirine bağlı 
hareket eden bütünün tüm halkaları aslında bu 
örgütün faaliyetlerini gerçekleştirmesinde önemli 
bir etkiye sahiptir. “Örgütlerin sürekliliği, başarısı, 
kendi sosyal yapıları içerisindeki faaliyetleri ancak 
etkin iletişim, huzur, iyi yönlendirme, tatmin olma 
ve algı boyutu ile yakından ilişkilidir” (Dönmez 
ve Korkmaz, 2011: 183). 

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Başarı bütün içerisinde yaratılan önemli bir 
değerdir. Ortaya çıkan başarıda bu bütünün en 
önemli değerleri örgüt üyeleridir. Bu durum 
örgütün başarısını ve sürekliliğini artırır. Kendi 
içinde dengeli ve bilinçli geliştirilen ilişkiler 
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örgüt yapısını ve başarısını devamlı kılar. Örgüt 
bu sayede belirlediği hedefler ile amaçlara daha 
hızlı ulaşır (Sabuncuoğlu ve Tuz, 2001:11). 

“Günümüzde ekonomik, sosyal ve teknolojik 
çevredeki değişimlere bağlı olarak bilgi deneyim, 
yetenek ve gelişme potansiyeli ile işletmenin kıt 
kaynağı durumuna gelen insan faktörüne yöne-
lik yeni yaklaşım ve hedeflere ihtiyaç vardır” 
(Doğan, 1997: 53). 

Doğan’a göre çevresel değişimin önemi oldukça 
fazla. Çünkü çevrede yaşanan değişimler kişi 
ve kurumların farklılık yaşamasına da neden 
olmaktadır. Günümüzde bu durum müzik sektör 
yapısı ve çalışanları içinde geçerli bir kavramdır. 

“Bireyin içinden veya dışından gelen, çoğu zaman 
bireyde gerilime ve çöküntüye yol açan, modern 
toplumun hastalığı olarak kabul edilen stres; 
bireyin bir ihtiyacından vazgeçmesine ya da bir 
tepkide bulunmasına zorlayıcı bir güç olarak 
bireyin psikolojik durumu üzerinde önemli bir 
etki göstermektedir” (Kaya ve diğ., 2014: 235). 

Kaya ve arkadaşları tarafından yapılan araştır-
madan elde edilen bulgulara bakıldığında stres 
ve strese neden olan faktörlerin iş verimliliği 
başta olmak üzere birçok psikolojik sorunun 
yaşanmasına neden olduğuna işaret edilmektedir. 
Müzik sektör çalışanlarında bu durum oldukça 
fazla yaşanan bir olaydır. 

“Günümüzde bireyler hangi işi yaparlarsa 
yapsınlar, yaşamlarının büyük bir kısmını kendi 

yetenek ve sınırlarını zorlayarak sürdürmektedir” 
(Işıkhan, 1999: 43). 

Işıkhan’a göre de işin nevi ya da içeriği fark 
edilmeyecek şekilde bireylerin hangi işi yaparsa 
yapsın kendi yetenek ve sınırları çerçevesinde 
başarılı olabileceğine vurgu yapılmaktadır. Bu 
tanımdan da anlaşıldığı gibi müzik sektör yapısı 
içerisinde yaşanan olumsuzluklar bireyin başarısı, 
performansı ve verimliliğini oldukça derinden 
etkilemektedir. Çünkü ortaya çıkan bir olumsuzluk 
beraberinde başarısızlığı, motivasyon kaybını ve 
sorunları getirmektedir. 

Müzik sektörü başta olmak üzere güzel sanatların 
birçok alanında çalışan bireyler özellikle duygu-
sal zeka yönünden zengindirler. Çünkü ortaya 
çıkan iş bireyin ya da kişinin duygu durumu ile 
paralellik göstermektedir. 

Duygusal zeka ve tükenmişlik arasında bir ilişki 
olduğu sonucuna varılan bir araştırmada, bireylerin 
duygusal tükenmişlik yaşaması iş performansı, 
sosyo-kültürel hayat, kişiler arası ilişki, başarı, 
tutum ve davranışları üzerinde ciddi olumsuzluk-
lar yarattığını ortaya koymuştur. Bu araştırmada 
özellikle yapılan istatistiksel araştırma bulgularında 
duygusal zeka ve tükenmişlik arasında anlamlı bir 
ilişki olduğu saptanmıştır (Ak Sütlü, 2013: 57). 

Ayrıca yine aynı çalışmada çalışanların aylık 
gelir miktarları ile duygusal zeka tükenmişliği 
arasındaki ilişkiye bakılmış ve istatistiksel an-
lamda bir farklılık görülmemiştir. Oysaki farklı 
yapılan araştırmalarda kişinin gelir azalması iş 
motivasyon ve performansına yansımakta mutsuz-
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luk hissini ortaya çıkarmaktadır. Sütlü (2013)’ün 
araştırmasında ise yine gece ve gündüz çalışma 
durumu arasında bir tükenmişlik ve motivasyon 
farklılaşmasına rastlanmıştır. 

“Çalışanların gece-gündüz çalışma durumu ve 
duygusal zeka ve tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları 
arasında; tükenmişlik ölçeğinin duyarsızlaşma alt 
boyutunda farklılık saptanmıştır. Sadece gündüz 
ve gece-gündüz karma çalışanlar arasındaki 
ilişkiye baktığında duyarsızlaşma gece-gündüz 
(karma) çalışanlarda daha yüksek çıkmıştır. Gör-
düğümüz gibi karma çalışma düzeni, kişinin uyku 
düzeninin farklı olması duyarsızlaşmayı olumsuz 
etkilemiştir” (Ak Sütlü, 2013: 57).

Müzik sektörü dediğimizde akla ilk gelen gece 
hayatıdır. Çünkü genelde bu sektör çalışanları gece 
daha yoğun bir çalışma hayatı içerisindedir. Yuka-
rıdaki yapılan araştırma ve tanımlara bakıldığında 
gece yapılan çalışmalarda çalışanların duygusal 
ve motivasyon anlamında bir kayba uğradığına 
işaret edilmektedir. Ayrıca yapılan iş ve bu işin 
bireye kazandırdıkları işin kalitesi, verimliliği, 
performansı ve doyumu üzerinde olumlu ya da 
olumsuz etkiler doğurmaktadır. 

 Müzik ve diğer sektör çalışanlarının işyerindeki 
uyumu başta verimliliği olumlu yönde etkileyecek 
ve diğer çalışanlarında aynı uyumu sağlaması du-
rumunda diğer ekip üyeleriyle birlikte hedeflenen 
amaca hızla ulaşılmış olacaktır (Heller, 2002).

Her alanda ve sektörde olduğu gibi müzik sektör 
çalışanları da ekonomik ve psikolojik yönden bir 
doyuma ulaşmalıdır. Bu şekilde yaptıkları işe karşı 

duydukları saygı ve değer işin verimliliği başta 
olmak üzere performansı artıracaktır (Baysal ve 
Tekarslan, 1996;Quarstein ve diğ., 1992).

Yüksek iş doyumuna sahip işletme ve organizas-
yonlarda çalışanların işe karşı tutum ve bağlılığı 
artacaktır. Bu durum iş devir hızını artıracak ve 
kalite verimlilik seviyesini yükseltecektir. Fakat 
bunun tam tersi bir süreçte ise olaylar aksine ha-
reket edecektir. Çünkü iş doyumu sağlayamayan 
birey işine karşı tutum ve algıda sorun yaşayacak 
verimlilik ve performansı düşecektir (Gannon ve 
Noon, 1971; Romzek, 1989; Leck ve Saunders, 
1992; Saunders, 1992).

Yüksek moral ve motivasyon ancak doyuma 
ulaşmış çalışanlardan sağlanabilir. Moral ve 
motivasyon eksikliği bireylerin ve işletmelerin 
verimliliklerini olumsuz yönde etkileyecek amaç-
lara ulaşmada zaman, performans ve en önemlisi 
örgüt içi sorunların yaşanmasına neden olacaktır. 
(Schoderbekvd.,1991: 380).

İş verimliliğinde en önemli faktörlerin başında 
çalışanlarda moral ve motivasyon olgusunun 
yüksek olmasıdır. Çünkü bu iki kavram birbiriyle 
paralellik gösterdiği gibi iş verimliliği başta olmak 
üzere çalışanların işe karşı tutum ve algısı üze-
rinde de önemli etiklere meydana getirmektedir 
(Şenatalar,1978: 300)

Birçok araştırma ve yapılan çalışmaya bakıldığında 
iş doyumuna ulaşmış çalışanlarda sosyo-kültürel 
boyut ile birlikte moral yüksekliği, performans 
artışı, verimlilik, stresten uzaklaşma, endişeli ve 
şikayet edici durumlardan sıyrılma, devamlılık, 
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işe karşı saygı, işten kaçışlarda azalma ve kendine 
özgüven olgusunun yüksek olduğu görülmektedir. 
Yine birçok araştırma özellikle müzik sektörü 
içerisinde faaliyet gösteren organların yapısı 
içerisinde yer alan çalışanlarda ciddi anlamda 
moral ve motivasyon kaybı yaşandığı, bu nedenle 
ortaya çıkan ürünlerde kalite azalması, işe karşı 
tutumda azalma, algıda bozulma, çerce unsurları 
ile olan ilişkilerde sorunlar yaşanması ve bireylerin 
psikolojik çöküntü içerisinde olduğu gerçeğine 
işaret edilmektedir  (Davis, 1981; Yammarino 
ve Dubunsky,1987; Aksu vd., 2002; Kim,2002; 
Lee,2006). 

Tatmin edilmeyen ya da talep olunan değerlerin 
yaratılmaması sonucu ortaya çıkan en önemli so-
runların başında çalışanlarda iş doyum boyutunda 
azalmaya neden olduğu bilinmektedir. Tatmin 
edilmeyen duygular ya da ihtiyaçlar beraberinde 
verimde azalma, performans kaybı ve işe karşı 
saygıda azalmaya neden olur  (Chacko, 1983: 165). 

Kamu banka çalışanlarına yönelik yapılan bir 
araştırmada özellikle gelir ve özel sağlanan im-
kanların azalması işe karşı tutum ve davranışta 
olumsuz sonuçlar doğurduğu yönünde bulguları 
ortaya çıkarmıştır. Çalışanların özel sigorta talepleri, 
ücret artışı, makul ücretlendirme, sosyal adalet, 
çalışma ortam atmosferi ve yönetim kavramları-
nın olumsuzluğu beraberinde işe karşı doyumda 
azalma, motivasyon azalması, performans kaybı 
ve işten uzaklaşma gibi durumların ortaya çıktığını 
göstermektedir  (Thakur,2007: 64).

Müzik sektör çalışanlarının en çok şikayetçi ol-
duğu sorunların başında adil ücretlendirmememin 
yaratılmaması, yüksek tempolu iş yapma, çalışma 
sürelerinin değişkenliği, emir kademe zincirinin 
farklılık göstermesi, rekabet ortamının yaratılması, 
ucuz iş gücü yaratılmaya müsait olması, ekip içi 
saygı unsurlarının ortadan kaldırılması ve stres 
olgularının yoğunluğu çalışanları başta mutsuz 
ve performansta azalmaya neden olmaktadır 
(Oshagbemi,2000: 219).

Yapılan yine bazı çalışmalara bakıldığında iş 
devir oranlarının ve verimliliğinin çalışanlarda 
iş doyumu ile paralellik gösterdiği yönündeki 
bulgularıdır. Özellikle iş doyumunun azalması, 
iş devir oranlarında azalmaya neden olurken, işe 
gelmeme, işi ya da görevi önemsememe, işten 
ayrılma isteğinin artması ve çalışanda ciddi psi-
kolojik mutsuzluk unsurlarının ortaya çıkmasına 
neden olur  (Poon,2004: 325).

Tüm dünya toplumlarında olduğu gibi Türkiye 
açısından da müzik sektörü artık hayatın bir gerçeği 
ve en önemlisi vaz geçilmezleri arasındadır. Bu 
sektör içerisinde yaşanan olumsuzluklar medya 
aracılığı ile toplumsal algı üzerinde de olumsuz 
durum meydana getirmektedir. Ortaya çıkan bu 
sorunlar nedeniyle toplumda sektöre karşı bakış 
açısı olumsuzlaşmakta ve sektör içerisinde bulunan 
bireylerin mevcut yapısı olumlu ya da olumsuz 
hale gelmektedir. Kısaca saygınlık kavramı ya 
tam sağlanmakta ya da hiç sağlanamamaktadır. 
Özellikle son yıllarda yaşanan medyatik geliş-
meler bunun en önemli göstergeleri arasındadır. 
Topluma mal olmuş sanatçı kimliği ile medya 
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tarafından yansıtılan görüntüler maalesef sektör 
çalışanlarına karşı bakış açısını olumsu hale 
getirmektedir. Çünkü toplum bu bireyleri model 
olarak kabul etmekte yaptığı ve yapacağı birçok 
işlevi kendisi adına yapmaya hazır beklemektedir. 
Ortaya çıkan bu sorunlar toplumun diğer bireyle-
rini de olumsuz hale getirdiği gibi farklı yönlere 
de itmektedir. Bunların en önemli sorunlarının 
başında uyuşturucu kullanımı, alkol, gece hayatı 
ve özel hayat ilişkileri şeklinde ifade edilebilir. 
Aslında toplumun birer bireyi müzik sektör çalı-
şanları içinde bulundukları ortam ve ortaya çıkan 
stres ile psikolojik sorunlara bağlı olarak kimlik 
ve yapılarında değişime uğramaktadır. Saygın-
lık kavramı yerini önemsizleştirerek toplumsal 
yanılgıya dönüştürmektedir  (Davis,1988: 100).

Yine bir önemli sorun olarak sektör içerisindeki 
maddi doyum boyutudur. Beklenti ve yaşanılan 
lüks hayat maalesef sektör çalışanlarının maddi 
beklentisini yüksek kılmaktadır. Ayrıca bu sektör 
içerisindeki bireyleri iki grup altında toplamakta 
mümkündür. Çünkü bir alt grup birde üst grup 
olarak nitelendireceğimiz sektör çalışanlarının 
gelir dağılımında ciddi farklılıklar gözlenmektedir. 
Ya çok yüksek bir gelire sahip grup ve bireyler 
topluluğu, ya da çok az gelirle alt grup içerisinde 
kendini kendi içinde kabul etme sorunu yaşayan 
bireyler topluluğu. İşte bu durumda ortaya çıkan 
sorun müzik sektör çalışanlarını mutsuz, işe karşı 
tutum ve algı sorunu ile en önemlisi performans 
sorununun yaşanmasına katkı sağlamaktadır (Saal 
ve Knight,1988: 304).

Müzik sektörü içerisinde cinsiyet farklılıkları 
da sorun yaşanmasında en önemli etkenlerden 
birisini oluşturmaktadır. Bu araştırmanın bulguları 
arasında yer alan kadın erkek boyutu sektör içeri-
sinde önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü sektörün 
içerisindeki kadın vokallerin erkek vokallere göre 
daha etkili ve saygın olduğu, erkek çalışanların 
ise daha geri planda perde arkasında kaldığı 
gözlenmiştir. 

Ayrıca sektör içerisindeki yer ve konum savaşı 
da çalışanların farklılaşmasına neden olduğu 
gibi yapılan işin kalitesi başta olmak üzere 
performans ve verimliğimi olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

Amaç, Kapsam Ve Yöntem

Bu araştırma müzik sektör çalışanlarının yap-
tıkları iş ve mesleklerine karşı tutum algılarının 
uygulamalı olarak incelenmesi şeklindedir. 
Araştırma kapsamında farklı müzik dallarında 
çalışan bireylerin müzik alanına yönelik duyduğu 
rahatsızlık, psikolojik sorunlar, beklentileri, işe 
karşı motivasyon ile performanslarına etki eden 
olumsuzlukların belirlenerek çözüm önerilerinin 
sunulmasıdır. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen bu 
araştırma, Türkiye evreni “İstanbul, İzmir, Bursa, 
Ankara” illeri örneklemidir. Araştırmaya (N=387) 
müzik sektör çalışanı katılmıştır. Katılımcılara 
yönelik 5’li likert ölçekli iki bölümden oluşan 
bir anket uygulanmıştır. Katılımcıların tamamı 
rast gele seçilmiş, hazırlanan anket katılımcılara 
sosyal medya “Facebook”, “Mail” ve “Elden” 
dağıtılmıştır. 
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Verilerin Analizi

Basit Rassal yöntem ile yapılan bu araştırmadan 
elde edilen veriler SPSS istatistik 18 programı 
ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda 
Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.783 değeri 
elde edilmiştir. Farklı analiz teknikleri kullanıla-
rak genişletilen çalışma sonunda müzik sektör 
çalışanlarında yaşanan sorunlara yönelik işe karşı 
tutum ve algıda azalma, motivasyon ve performans 
verimliliğinde düşüş yaşadıkları saptanmıştır.

UYGULAMA VE ANALİZLER

Tablo 1: Güvenirlilik Analizi
Cronbach’s Alpha Madde sayısı

,783 29

Güvenilirlik analizi sonucunda Alpha = 0,873 
olmasından dolayı 29 faktörün çok yüksek 
güvenilirlik düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz.

Tablo 2. Demografik İstatistikler 

Frekans
Sütun N 

%

1.      CİNSİYETİNİZ Kadın 221 57%

Erkek 166 43%

2.      MEDENİ DURUMUNUZ? Evli 215 56%

Bekar 149 39%

Diğer 23 6%

3.   ÇOCUĞUNUZ VAR MI var ise KAÇ 
ÇOCUĞUNUZ VAR? 

Yok 50 13%

1 189 49%

2 74 19%

3 39 10%

3+ 35 9%

4.      KAÇ YILDIR ÇALIŞMA HAYATI 
İÇERİSİNDESİNİZ? 

1-3 24 6%

4-6 51 13%

7-9 32 8%

10-12 86 22%

13-15 113 29%

16-20 65 17%

21+ 16 4%
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5.      EĞİTİM DURUMUNUZ NEDİR? Okuryazar 110 28%

İlköğretim 177 46%

Lise 67 17%

Yüksekokul-Üniversite 18 5%

Yüksek lisans-Doktora 15 4%

6.      MESLEĞİNİZ - GÖREVİNİZ NEDİR? Ses asistanı 42 11%

Enstrüman kullanıcısı 82 21%

Teknik personel 31 8%

Kumanda personeli 92 24%

Ses sanatçısı 94 24%

Sahne düzenlemesi ve 
dekor sorumlusu

31 8%

Diğer 15 4%

7.      GELİRİNİZ NEDİR? 501-1000 95 25%

1001-2500 161 42%

2501-3500 86 22%

3501+ 45 12%

8.      SOSYAL GÜVENCENİZ VAR MI? Evet 176 45%

Hayır 211 55%

9.      ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINDAN 
FAYDALANIYOR MUSUNUZ? 

Evet 56 14%

Hayır 331 86%

10.  HERHANGİ BİR PSİKOLOJİK SORUN 
YAŞADINIZ MI? 

Evet 325 84%

Hayır 62 16%

11.  BELİRLİ ARALIKLARLA FİZİKSEL ve 
DUYU – DUYMA  KONTROLLERİ YAPTIRIYOR 
MUSUNUZ? 

Evet 54 14%

Hayır 333 86%

12.  AŞAĞIDAKİ MADDELERDEN HANGİLERİNİ 
SÜREKLİ KULLANIYORSUNUZ?

Sigara 54 14%

Alkol 50 13%

Antideprasan ilaçlar 15 4%

Alkol+Sigara 268 69%

13.  SAHNEDE YA DA YÜKSEK SESLİ 
ORTAMLARDA SESİN İZOLE EDİLMESİ İÇİN 
KULAKLIK TIKACI KULLANIYOR MUSUNUZ? 

Evet 16 4%

Hayır 371 96%
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14.  İŞİNİZ ve MESLEĞİNİZ İLE İLGİLİ SOSYAL 
AİLEVİ SORUNLARINIZ OLUYOR MU? 

Evet 314 81%

Hayır 73 19%

15.  SOSYAL MEDYA KANALLARINI 
KULLANIYOR MUSUNUZ. KULLANIYORSANIZ 
HANGİLERİNİ KULLANIYORSUNUZ? 

Facebook 97 25%

Twitter 66 17%

Youtube 8 2%

Hepsi 216 56%

16.  GELECEĞİNİZ İLE İLGİLİ KAYGILARINIZ 
OLUYOR MU? 

Evet 368 95%

Hayır 19 5%

17.  YAPTIĞINIZ İŞ ve GÖREVİNİZ NEDENİYLE 
EŞİNİZ İLE ÇOCUKLARINIZ KONUSUNDA 
İLETİŞİM SORUNLARINIZ OLUYOR MU? 

Evet 357 92%

Hayır 30 8%

18.  YAPTIĞINIZ İŞİ YAPMAK ZORUNDA 
OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? 

Evet 328 85%

Hayır 59 15%

19.  GERÇEKTE HAKKETİĞİNİZ GELİR ve DİĞER 
SOSYAL HAKLARDAN TAM ANLAMIYLA FAYDA 
SAĞLADIĞINIZI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? 

Evet 48 12%

Hayır 339 88%

20.  ÇALIŞTIĞINIZ BU SEKTÖRDE İŞ YAPMAK ve 
BU ALANDA İŞ İMKANI YARATMAYA ÇALIŞAN 
YAKINLARINIZ İLE SİZE MÜRACAAT EDENLERE 
BU ALANDA İŞ YAPMALARINI TAVSİYE EDER 
MİSİNİZ? 

Evet 92 24%

Hayır 295 76%

21.  SİZCE BU SEKTÖR ÇALIŞILACAK ve İÇİNDE 
OLUNACAK BİR SEKTÖR MÜDÜR?

Evet 36 9%

Hayır 351 91%

22.  SEKTÖRDE GENELLİKLE AKADEMİK 
EĞİTİM ALAN ve ALANINDA EĞİTİMLİ 
İNSANLAR MI BULUNMAKTA? 

Evet 42 11%

Hayır 345 89%

23.  MÜZİK SEKTÖRÜ ve ALANIYLA İLGİLİ 
OLARAK BAZI TELEVİZYON KANALLARINDA 
YAPILAN ÇOÇUK İLE FARKLI YAŞ GRUBUNDAKİ 
KATILIMCILARIN ALANA GİRMELERİNE VEYA 
KAZANDIRMALARINA YÖNELİK PROGRAMLAR 
İÇİN NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

Medyatik fayda 
sağlamak

177 46%

Maddi kaygı 122 32%

Toplumsal sorunlar 10 3%

Sanal bir dünya 
yaratmak

25 6%

Psikolojik ve 
sosyokültürel sorunlu 
bireyleri topluma 
sokmak

16 4%

Faydalı projeler 37 10%
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24.  MÜZİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN ve 
İSTİHDAN OLANLARIN TAMAMI YA DA BİR 
KISMI HAKEKTİĞİ YERE GERÇEKTE DONANIM 
İLE HAKETTİĞİ İÇİNMİ GELMİŞTİR? 

Evet 41 11%

Hayır 346 89%

25.  ŞUANDA TÜRKİYE ve FARKLI DÜNYA 
ÜLKELERİNDEKİ MÜZİK SANATÇILARININ 
GERÇEKTEN BULUNDUKLARI YERİ 
HAKEDEREK GELDİĞİNİ KABUL 
EDEBİLİRMİYİZ? 

Evet 40 10%

Hayır 347 90%

Faktör Analizi 

29 Madde ile yapılan faktör analizi sonucunda 
toplam 3 faktör belirlenmiştir. Bu faktörler sıra-
sıyla aşağıdaki gibidir;

1. Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor

2. Sektöre yönelik düzenleyici uygulamaların 
olması gerekiyor

3. Yaptığım iş nedeniyle psikolojik ve fiziksel 
sorunlar yaşıyorum

Tablo 3. Rotated Component Matrixa

 
Component

1 2 3

Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor ,593   

Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor ,580   

Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor ,554   

Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor ,538   

Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor ,533   

Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor ,519   

Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor ,476   

Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor ,468   

Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor ,460   

Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor ,429   

Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor ,427   

Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor ,326   

Sektöre yönelik düzenleyici uygulamaların olması gerekiyor  ,879  

Sektöre yönelik düzenleyici uygulamaların olması gerekiyor  ,857  

Sektöre yönelik düzenleyici uygulamaların olması gerekiyor  ,654  

Sektöre yönelik düzenleyici uygulamaların olması gerekiyor  ,407  
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Sektöre yönelik düzenleyici uygulamaların olması gerekiyor  ,407  

Sektöre yönelik düzenleyici uygulamaların olması gerekiyor  ,377  

Sektöre yönelik düzenleyici uygulamaların olması gerekiyor  ,311  

Sektöre yönelik düzenleyici uygulamaların olması gerekiyor  ,290  

Sektöre yönelik düzenleyici uygulamaların olması gerekiyor  ,288  

Sektöre yönelik düzenleyici uygulamaların olması gerekiyor  ,267  

Yaptığım iş nedeniyle psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşıyorum   ,700

Yaptığım iş nedeniyle psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşıyorum   ,604

Yaptığım iş nedeniyle psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşıyorum   -,589

Yaptığım iş nedeniyle psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşıyorum   ,544

Yaptığım iş nedeniyle psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşıyorum   -,420

Yaptığım iş nedeniyle psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşıyorum   ,401

Yaptığım iş nedeniyle psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşıyorum   ,383

İleri Analizler 

H0: Cinsiyet faktörler üzerinde etkili bir değiş-
ken değildir.

Yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına 
göre; Cinsiyet, sektöre yönelik düzenleyici 

uygulamaların olması gerekir ve yaptığım iş 
nedeniyle psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşı-
yorum faktörlerinde farklılığa sebep olmazken, 
sektör koşulları savaşmaya zorluyor faktöründe 
farklılığa sebep olabilmektedir. 
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Tablo 4. Independent Samples Test

Levene’s Test 
for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. 
(2-tai-
led)

Mean Diffe-
rence

Std. Error 
Difference

95% Confidence Interval of 
the Difference

Lower Upper

1.      Sektör 
koşulları 
savaşmayı 
zorunlu kı-
lıyor

Equal 
vari-
ances 
assu-
med

,077 ,782 -2,977 383 ,003 -,30350350 ,10194727 -,50394989 -,10305710

Equal 
varian-
ces not 
assu-
med

-2,971 350,561 ,003 -,30350350 ,10216534 -,50443760 -,10256939

2.      Sek-
töre yönelik 
düzenleyici 
uygulama-
ların olması 
gerekiyor

Equal 
vari-
ances 
assu-
med

,599 ,439 -1,810 383 ,071 -,18588609 ,10268171 -,38777653 ,01600436

Equal 
varian-
ces not 
assu-
med

-1,800 345,416 ,073 -,18588609 ,10328731 -,38903731 ,01726514

3.      Yap-
tığım iş 
nedeniyle 
psikolojik 
ve fiziksel 
sorunlar ya-
şıyorum

Equal 
vari-
ances 
assu-
med

,530 ,467 -,686 383 ,493 -,07069398 ,10305680 -,27332191 ,13193395

Equal 
varian-
ces not 
assu-
med

-,694 367,796 ,488 -,07069398 ,10179575 -,27086869 ,12948074

H0: Eğitim faktörler üzerinde etkili bir değişken değildir.

Yapılan Anova testi sonuçlarına göre; Eğitim, 
sektör koşulları savaşmaya zorluyor faktöründe 
farklılığa sebep olmazken, sektöre yönelik düzen-

leyici uygulamaların olması gerekir ve yaptığım iş 
nedeniyle psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşıyorum 
faktörlerinde farklılığa sebep olabilmektedir. 
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Tablo 5. Anova Sonuçları
Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

1.      Sektör koşulları savaşmayı 
zorunlu kılıyor

Between Groups 2,106 4 ,527 ,524 ,718
Within Groups 381,894 380 1,005
Total 384,000 384

2.      Sektöre yönelik düzenleyici 
uygulamaların olması gerekiyor

Between Groups 16,464 4 4,116 4,256 ,002
Within Groups 367,536 380 ,967
Total 384,000 384

3.      Yaptığım iş nedeniyle 
psikolojik ve fiziksel sorunlar 
yaşıyorum

Between Groups 17,861 4 4,465 4,634 ,001

Within Groups 366,139 380 ,964
Total 384,000 384

H0: Çalışma süresi faktörler üzerinde etkili bir 
değişken değildir.

Yapılan Anova testi sonuçlarına göre; çalışma 
süresi, sektöre yönelik düzenleyici uygulama-

ların olması gerekir faktöründe farklılığa sebep 
olmazken, sektör koşulları savaşmaya zorluyor 
ve yaptığım iş nedeniyle psikolojik ve fiziksel 
sorunlar yaşıyorum faktörlerinde farklılığa sebep 
olabilmektedir. 

Tablo 6. Anova Sonuçları

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

1.      Sektör koşulları 
savaşmayı zorunlu kılıyor

Between Groups 15,412 6 2,569 2,634 ,016
Within Groups 368,588 378 ,975
Total 384,000 384

2.      Sektöre yönelik 
düzenleyici uygulamaların 
olması gerekiyor

Between Groups 6,804 6 1,134 1,136 ,340
Within Groups 377,196 378 ,998
Total 384,000 384

3.      Yaptığım iş nedeniyle 
psikolojik ve fiziksel 
sorunlar yaşıyorum

Between Groups 13,013 6 2,169 2,210 ,041

Within Groups 370,987 378 ,981
Total 384,000 384

H0: Meslek faktörler üzerinde etkili bir değiş-
ken değildir.

Yapılan Anova testi sonuçlarına göre; meslek, 
bütün faktörlerde farklılığa sebep olabilmektedir. 
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Tablo 7. Anova Sonuçları

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

1.      Sektör koşulları 
savaşmayı zorunlu kılıyor

Between Groups 16,788 6 2,798 2,880 ,009

Within Groups 367,212 378 ,971

Total 384,000 384

2.      Sektöre 
yönelik düzenleyici 
uygulamaların olması 
gerekiyor

Between Groups 13,846 6 2,308 2,357 ,030

Within Groups 370,154 378 ,979

Total 384,000 384

3.      Yaptığım iş 
nedeniyle psikolojik 
ve fiziksel sorunlar 
yaşıyorum

Between Groups 16,078 6 2,680 2,753 ,012

Within Groups 367,922 378 ,973

Total 384,000 384

H0: Psikolojik sorun yaşama faktörler üzerinde 
etkili bir değişken değildir.

Yapılan Anova testi sonuçlarına göre; psikolojik 
sorunlar yaşama, sektör koşulları savaşmaya 
zorluyor faktöründe farklılığa sebep olmazken, 

sektöre yönelik düzenleyici uygulamaların olması 
gerekir ve yaptığım iş nedeniyle psikolojik ve 
fiziksel sorunlar yaşıyorum faktörlerinde farklılığa 
sebep olabilmektedir. 
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Tablo 8. Anova Sonuçları

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

1.      Sektör koşulları 
savaşmayı zorunlu kılıyor

Between Groups 3,501 1 3,501 3,524 ,061

Within Groups 380,499 383 ,993

Total 384,000 384

2.      Sektöre yönelik 
düzenleyici uygulamaların 
olması gerekiyor

Between Groups 16,618 1 16,618 17,324 ,000

Within Groups 367,382 383 ,959

Total 384,000 384

3.      Yaptığım iş nedeniyle 
psikolojik ve fiziksel 
sorunlar yaşıyorum

Between Groups 14,232 1 14,232 14,741 ,000

Within Groups 369,768 383 ,965

Total 384,000 384

H0: Eğitim durumu meslek üzerinde etkili bir 
değişken değildir.

Yapılan Anova testi sonuçlarına göre; eğitim 
durumunun, meslek üzerinde etkili bir faktör 

olduğu belirlenmiştir. Meslektekilerin eğitim 
seviyelerinin düşük olduğu ve akademik eğitim 
almadan bu işi yaptıkları belirlenmiştir.

Tablo 9.  Meslek Görev Eğitim Durumu Anova Karşılaştırma

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Between Groups 35,890 4 8,972 3,370 ,010

Within Groups 1016,901 382 2,662

Total 1052,791 386

H0: Cinsiyet kazanılan gelir üzerinde etkili bir 
değişken değildir.

Yapılan Anova testi sonuçlarına göre; cinsiyetin, 
kazanılan gelir üzerinde etkili bir değişken olma-

dığı belirlenmiştir. Sektördekilerin tamamı ücret 
adaletsizliği yaşamaktadır. Bunun da iş performansı 
ve verimliliği üzerinde etkisi büyüktür.
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Tablo 10. Gelir ve Sosyal Haklara Yönelik Anova Karşılaştırması

Sum of 
Squares df

Mean 
Square F Sig.

Between Groups ,458 1 ,458 4,240 ,040

Within Groups 41,589 385 ,108

Total 42,047 386

H0: Sektör içerisinde yaşananlar sosyal hayat 
ve ailevi ilişkileri olumsuz yönde etkileme-
mektedir.

Yapılan Anova testi sonuçlarına göre; cinsiyetin, 
ailevi sorun yaşama ile ilişkili olmadığı belirlen-
miştir. Katılımcıların tamamı ailevi ve sosyal 
sorunlar yaşamaktadır.

Tablo 11. Independent Samples Test

17.  YAPTIĞINIZ İŞ ve GÖREVİNİZ NEDENİYLE 
EŞİNİZ İLE ÇOCUKLARINIZ KONUSUNDA 
İLETİŞİM SORUNLARINIZ OLUYOR MU? 

Equal variances 
assumed

Equal variances not 
assumed

Levene’s Test 
for Equality of 
Variances

F ,751

Sig. ,387

t-test for 
Equality of 
Means

t -,434 -,429

df 385 341,477

Sig. (2-tailed) ,665 ,668

Mean Difference -,01194 -,01194

Std. Error Difference ,02753 ,02781

95% Confidence 
Interval of the 
Difference

Lower -,06607 -,06664

Upper ,04219 ,04276
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

•	 Yapılan faktör analizi sonucu 3 faktör belir-
lenmiştir.

1. Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor

2. Sektöre yönelik düzenleyici uygulamaların 
olması gerekiyor

3. Yaptığım iş nedeniyle psikolojik ve fiziksel 
sorunlar yaşıyorum

•	 Sektör koşulları savaşmayı zorunlu kılıyor 
faktörü; cinsiyet, çalışma süresi ve meslek 
değişkenlerine göre değişmektedir. 

•	 Sektöre yönelik düzenleyici uygulamaların 
olması gerekir faktörü; eğitim, meslek, psi-
kolojik sorun yaşama değişkenlerine göre 
değişmektedir.

•	 Yaptığım iş sebebiyle psikolojik ve fiziksel 
sorunlar yaşıyorum faktörü; eğitim, çalışma 
süresi, meslek ve psikolojik sorun yaşama 
değişkenlerine göre değişmektedir. 

•	 Meslektekilerin eğitim seviyelerinin düşük 
olduğu ve akademik eğitim almadan bu işi 
yaptıkları belirlenmiştir.

•	 Sektördekilerin tamamı ücret adaletsizliği 
yaşamaktadır. Bunun da iş performansı ve 
verimliliği üzerinde etkisi büyüktür.

•	 Katılımcıların tamamı ailevi ve sosyal sorunlar 
yaşamaktadır.
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EK 1. Kullanılan anket ve Ölçek Değer Yüzdeleri (%) 

 

Kesinlikle 
katılıyorum 

Oldukça
katılıyorum

Biraz 
katılıyorum

Çok az 
katılıyorum

Hiç 
katılmıyorum

Yaptığım iş nedeniyle sürekli sorunlar 
yaşıyorum. 4% 20% 22% 32% 22%

İş yeri çalışma koşulları fiziksel anlamda 
sorun yaşamama neden oluşturmaktadır. 3% 14% 51% 26% 7%

Fiziksel çalışma için kullandığımız takım 
alet ve edevatın ergonomik özellikler 
açısından yetersiz olması iş performansı ile 
verimliliğini olumsuz etkilemektedir. 10% 38% 31% 13% 8%

Kalıcı fiziksel sağlık sorunları yaşadım. 15% 32% 32% 13% 7%

Bulunduğum ortamdaki yüksek ses 
nedeniyle duyma kaybı ve denge sorunu 
yaşıyorum. 15% 30% 32% 19% 5%

Sosyal aktivitelerim düzensiz. Kendimi 
toplumdan bir birey olarak görmüyorum. 8% 25% 37% 20% 10%

Yaptığım işi saygı duymuyorum. 7% 31% 33% 21% 8%

Sektör içerisinde her konuda ve alanda 
büyük bir dengesizlik var.  11% 25% 40% 19% 5%

Sık sık baş ağrılarım oluyor. 10% 34% 28% 20% 9%

İş ve mesai arkadaşlarımla sürekli sorunlar 
yaşıyorum. 16% 28% 29% 21% 5%

Sektör içerisindeki eğitim kalitesi nedeniyle 
ortaya çıkan sorunlar yapılan işin kalitesini 
düşürmekte ve kaos ortamı yaratmaktadır. 10% 20% 34% 22% 15%

Mesleğimizi icra etmekten çok finansal 
kaygılarımızla uğraşıyoruz. 9% 32% 31% 21% 8%

Kamusal denetim olmadığından kendimiz 
ve geleceğimizi güvende hissetmiyoruz. 16% 31% 29% 17% 7%

Sektör içerisinde sürekli bir yer kapma 
savaşı var. Bu durum bizleri işimizi 
yapmaktan çok farklı sorunlarla savaşmaya 
ve mücadele etmeye itiyor. 10% 34% 33% 18% 4%

Bulunduğumuz sektörün dünyası dışarıdan 
görüldüğü gibi ışıl ışıl renklerden değil 
büyük sorunlardan oluşmakta. 12% 28% 38% 16% 6%

İçinde bulunduğumuz sektöre yönelik 
hukuki uygulamalar ve yaptırımlar 
bulunmuyor. 11% 28% 34% 22% 4%
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İş güvenliği, yönetmeliği, çalışma koşulları 
her geçen gün daha da çekilmez bir hal 
alıyor. 6% 30% 36% 23% 4%

Nedenini bilmediğim bir korku 
içerisindeyim. Bu durum işime karşı 
saygımı ve verimliliğimi olumsuz yönde 
etkiliyor. 9% 30% 36% 22% 3%

Fikri ve sınai haklar kanununun yaptırımları 
sadece sözde kalıyor. Uygulama konusunda 
bir yaptırım söz konusu değil. 16% 28% 31% 18% 7%

En fazla emeğin sömürüldüğü ve 
üretenlerin ürünlerinin gasp edildiği bir 
sektör halinde. 6% 33% 33% 18% 10%

Üretenlerin en önemli haklarından birisi 
olan telif haklarının üreticiyi korumadığı 
bu nedenle kalitesiz ve sıradan ürünlerin 
piyasaya girmesi oldukça kolaylaşıyor. 13% 27% 34% 18% 8%

Mahalle anlayışı ile yönetilen bir sektör. 
Bu durum sektör içerisinde çalışanların 
birbirine saygı duymasını değil birbiriyle 
savaşmasını zorunlu kılıyor. 11% 35% 28% 15% 10%

Gece hayatı içerisinde olmaktan, kendini 
bilmeyen bireylerin bazı kullandıkları 
maddeler nedeniyle ortaya çıkardığı 
sorunlar nedeniyle yaptığım işe karşı 
saygım azaldı. 13% 27% 35% 21% 3%

Hayatı daha zor yaşıyorum gibi 
hissediyorum. Çünkü ben müzik sektöründe 
çalışıyorum. 12% 29% 35% 19% 5%

Her an kendime biz zarar gelecek gibi gard 
halinde bulunuyorum. 10% 34% 33% 18% 5%

Sektör bir rulet çarkı gibi işliyor. Kime ne 
zaman ne olacağının bilinmesi imkansız 
gibi görünüyor. 14% 29% 35% 16% 5%

Hayata karşı savaşmak müzik sektörü 
içerisindeki oluşan sorunlarla savaşmaktan 
daha kolay geliyor. 9% 34% 33% 14% 10%

Medya tarafından topluma gösterilen 
sektörün gerçek yüzü ile görünen yüzü 
arasında ciddi bir yanılgı ve farklılık var. 15% 31% 28% 20% 7%

Bu sektör içerisinde bulunmaktan dolayı 
mutsuzum. Bu durum performans ve 
verimliliğimiz azaltıyor. Farklı bir sektör 
içerisinde bulunsam daha fazla üretim 
yapacağımı düşünüyorum. 16% 29% 31% 18% 6%
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GİRİŞ

Rusya’da Sovyet döneminden bugüne kadarki 
etnomüzikoloji ve folklor yaklaşımlarını inceleyen 
bu çalışmada, Sovyet ve Post Sovyet Dönemi 
etnomüzikolojisi ve folklorunun durumu, Rus 
kültür politikaları bağlamında ele alınacaktır. Ça-
lışmanın ilk bölümünde, 1917 Ekim Devriminin 
oluşturduğu Rus kültür politikası bağlamındaki 
etnomüzikoloji ve folklor, ikinci bölümünde ise 
Unifikasyon1 Dönemi sonrası etnik ve dinsel 
milliyetçiliklerin ve ayrımların önemsendiği, 
Sovyet Rusyası’ndaki etnomüzikoloji ve folklor 
ele alınacaktır. Ayrıca bu iki disiplin, A.B.D. ve 
Avrupa’daki ekollerden farkı ve bu ekollerle ortak 
noktaları yönüyle ele alınacaktır.  

Çalışmada Rus etnomüzikolojisine ve folklo-
runa bir arada yaklaşılmasının temel nedeni; 
yaklaşım farklılıklarına karşın her iki alanın da 
yöntem ve teknik konusunda ortak bir potaya 
sahip olması ve tarihsel müzikolojiyle karşılaş-
tırıldığında etnomüzikoloji ve folklorun birbirine 
daha yakın alanlar oluşudur.  Etnomüzikoloji ve 
folklor, ağırlıklı olarak endüstrileşme dönemi 
öncesi müzik kültürü, yerel nitelikli müzikler 
ve müziğin kültürel boyutu ile ilgili noktalara 
odaklanırlar ve alan çalışması, gözlem, görüşme 
ve derleme yöntemlerini kullanarak ilerlerler.  
Farklı oldukları nokta ise, etnomüzikolojinin 
modernleşmemiş/ yabanıl kültürleri nesnel bir 
yaklaşımla ele alması; folklorun ise daha çok ulus 

1  Unifikasyon Dönemi, Çarlık Dönemi Rusya’sın-
dan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne ge-
çiş (Ekim Devrimi) ve Rusya’nın tek çatı altında 
bileşmesi anlamında kullanılmaktadır.  

bazlı yerel değerleri kaybolma endişesine karşı 
bir önlem olarak derleme, toplama, arşivleme 
eğilimi olarak açıklanabilir. Vasilçenko da aynı 
biçimde yerel müzik incelemelerinin 19. Yüzyılda 
Avrupa ülkelerindeki çıkış amacını ikiye ayırır: 
Biri ulusun kendi müziklerini (folklore), diğeri 
ise Avrupa dışı müzikleri (social antropology) 
incelemesi biçimindedir (Vasilçenko, 2006: 8–10). 
İlkinin ortaya çıkması, Avrupa’da ve Dünya’da 
ulusçuluk hareketleriyle, diğerinin ortaya çıkması 
ise, Avrupa’nın ve A.B.D.’nin kolonyalist politi-
kaları sonucu farklı kültürler içerisine sızabilmesi 
adına oluşturulmuştur2. 

Çalışmada Rusya’nın seçilmesinin özel bir ne-
deni vardır. Bilindiği gibi etnomüzikoloji, ilkin 
Avrupa’da çıkan, ABD’de olgunlaşan ve tüm 
dünyaya yayılmaya başlamış bir bilim türüdür: 
Almanya’da başlatılan Avrupa dışı müzik kül-
türlerine yönelik araştırmalar, 1930’lu yıllarda 
Nazizmin yükselmesiyle A.B.D.’ye taşındı.  
Almanya’daki ses arşivleri A.B.D. ye taşındı; 
orada çeşitli etnomüzikolojik kurumlar kuruldu; 
etnomüzikolojide yeni akımlar ortaya çıktı. Böy-
lelikle etnomüzikoloji, bilim olarak ilk Avrupa’da 
ortaya çıktıysa da, daha çok Amerika’da gelişti 
(Vasilçenko, 2006: 11–12).  Dolayısıyla etnomü-
zikolojinin Almanya’daki, diğer Avrupa ülkele-

2  Etnomüzikoloji, antropolojiyle kardeş bir disiplin-
dir. Dolayısıyla etnomüzikoloji disiplininin işlevi 
ve amacı da antropolojininkiyle paraleldir. Ant-
ropolojinin kolonyalist hedeflerinin Sudan, Hin-
distan, Fiji, Nijerya, Kuzey Rodezya, Afrika gibi 
farklı bölgelerdeki görünümü, editörlüğünün Talal 
Asad’ın yaptığı Antropoloji ve Sömürgecilik adlı 
çalışmada, detaylı olarak incelenmiştir (2008).
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rindeki ve ABD’deki örnekleri üzerine birçok 
akademik tartışma gerçekleştirilirken, Rusya’ya 
çok fazla odaklanılmamıştır. Bu odaklan(a)
mama durumuna olan en önemli etkenlerden 
biri de ‘dil’dir. Tahmin edileceği gibi Rus dili 
ve alfabesi, İngilizce kadar yaygın değildir. 
Ancak Çarlık, Komünizm ve Dünya Savaşları 
gibi önemli dönem ve devrimlere damgasını 
vuran ve devasa sınırlara ve ekonomik-politik 
güce sahip olan Rusya’nın kültür politikaları 
ve bu politikalarla paralel giden etnomüzikoloji 
ve folklor yaklaşımının, tartışılmaya değer birer 
vaka olduğu gerçektir. 

BULGULAR ve YORUM

1. 1917 Ekim Devrimi’nin İdeolojik Yapısı ve 
Kültür Politikası İçerisinde Etnomüzikoloji ve 
Folklorun Yeri

Ekim 1917’den sonra Bolşevik iktidarın sürdür-
düğü etnisite ve kültür politikaları aracılığıyla bir 
taraftan sanat ve bilim alanlarındaki ifade özgür-
lükleri hayli kısıtlanıyor, diğer taraftan değişik 
etnik toplulukların kültürel özellikleri ve etnik 
çeşitliliği görmezden geliniyordu.  “Monolit”, 
yani tek devlet şeklinde düşünülen Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetler Birliği’nde tüm halklar ve 
etnik gruplar, sosyalist olmayan evveliyatlarını 
(yani etnik kimliklerini) kendi ilkel geçmişlerinde 
bırakarak, “sosyalist gelecekleri”ni yazıyor, tek 
ülkenin tek ulusu olmanın kaderini yaşıyorlardı. 

Sovyetler Birliği’nden “Perestroika3”  dönemine 
kadarki unifikasyon, yani tek çizgi durumu, tüm 

3 “Glastnost ve Perestroika” – “Türkçeye “açıklık 

farklılıkların ortadan kalkmasını ve tek bir güç 
olarak tanımlanmasını sağlayan politik bir yön 
olarak felsefeyi, bilimi ve sanatı belirlemişti.  Bu 
ideolojik çerçeveye uygun olarak, tek bir Sovyet 
ulusu ve bu ulusun tek sosyalist ve gerçekçi sanatının 
olması gerektiği, Stalin iktidarı kültür politikaları 
bakanı ve Sovyet ideolojisinin kurucularından 
olan A. Jdanov tarafından bir dogma olarak ileri 
sürmüştü. Jdanov, çeşitli kongre ve toplantılarda, 
sanatın sosyalist ideolojinin hizmetinde olma 
zorunluluğunun altını çizmiş, Ekim Devrimi’ne 
ve sonraki olaylara farklı bakış açıları yansıtan 
özgür eserleri, sosyalist düşünceye düşman, anti-
devrimsel burjuva işi olarak nitelemiş, Sosyalist 
sanatının gerçekçi ve toplumu eğitmeye yönelik 
olması gerektiğini savunmuştur (Jdanov, 1996: 
13–65). Jdanov’un bu dogması dışına çıkan sa-
natsal örnekler, şiddetli eleştiriye maruz kalmış 
ve yaygınlaşması engellenmiştir. 

Vasilçenko’ya göre sömürülen halkların etnik 
özellikleri, kültürü ve sanatı, Batılı etnologlar için 
bir nevi “terra incognita4’ydı”. Aynı zamanda, 
sömürgelerdeki etnolojik araştırmalarda “küçük 
kardeş”, “ilkel toplum” gibi bakış açıları uzun 
süre devam etmiştir (Vasilçenko, 2006: 10). 
1928’de Stalin tarafından Marksizm karşıtlarına 

ve yeniden yapılandırma” şeklinde tercüme edi-
len bu (ekonomik) reformlar, belli safhalar ge-
çirmiş ve Sovyetler Birliği’nin dağılması ile son 
bulmuştur”(Abdullayev N., Elma F.: 2009, 74). 
“Gorbaçov’un Sovyetler Birliği’nde “Glastnost ve 
Perestroika” adı altında yürüttüğü reform politika-
sının zemini 1980’li yılların ilk yarısında oluşmuş-
tur” (Abdullayev N., Elma F., 2009, 71).

4 (Lat.)Bilinmeyen,keşfedilmemiş,sömürülmeye 
açık toprak. 



ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜZİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Music Researches

Eylül – Ekim – Kasım - Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Kış
September-October - November - December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Summer Winter

ID:07 K:13
www.uhmadergisi.com

(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)

94

karşı açılan savaş sırasında etnoloji, diğer bilim 
dalları gibi konusunu, amacını ve metotlarını ye-
niden gözden geçirmek durumunda kaldı; çünkü 
etnoloji, Marksist teoriyi yansıtan bir bilim dalı 
olarak değil,  burjuva düzeninden kalma bir bilim 
dalı olarak görülüyordu. Anti-Marksist konular, 
kurumlar ve fikirler ile mücadele sürerken müzeler 
ve bilimsel araştırma kurumları kapatılıyor, eski 
kuşak etnoloji öğreticileri takip ediliyordu (Slez-
kin, 1993: 117). Kısa sürede etnoloji, Marksizmin 
tarihsel evrimini yansıtan disiplinler arasında 
yerini aldı; konuları ise ilkel toplumdan sosyalist 
topluma geçiş biçimleri, milli sosyalist kültürün 
inşa ediliş yolları, sosyal sınıfların oluşumu gibi 
Marks ve Engels tarafından öne sürülen konular 
çerçevesinde belirleniyordu. Sovyet etnolojisi, 
yavaş yavaş ilkel feodal düzeni inceleyen ve 
bu düzenin evrimsel aşamalarını gözlemleyen, 
sınıfların oluşumu ve evrim süreci içinde “manevi 
kalıntıların” yerini ve rolünü ele alan bir bilim 
şekline getirilirdi (Slezkin, 1993: 120).

Ekim devriminin ilk yıllarında, endüstriyel gelişi-
min dışında kalan halkların yaşantısını inceleyen 
etnoloji, Marksist ideoloji ile çelişmiyordu; çünkü 
Marksist teorideki sınıf mücadelesi, ilkel toplumda 
söz konusu değildi. Üstelik etnolojinin Marksist 
teoriye adapte edilmesini isteyen komünist bilim 
adamlarının sayısı gittikçe çoğalıyordu. Sonradan 
Sovyet araştırma enstitülerinin ve üniversitelerin 
öğretim programlarında sosyal bilim disiplinlerinin 
kaldırılmasına ve yerine Marksist teoriye adapte 
edilen güncel siyasi teorilerin yerleştirilmesine 
yeşil ışık yakılmıştı (Slezkin, 1993: 113–117) .

1920’li–30’lu yıllar, Sovyet Cumhuriyetlerinin 
devlet sınırlarını belirleme noktasında, Bolşe-
viklerin etnolojik bilgilere muhtaç oldukları bir 
dönemdi. Stalin döneminde ise etnoloji bilimi, 
nerdeyse burjuvaya ait bir disiplin olarak görülerek 
marjinalleştirilmişti. Etnoloji, hiç bir zaman geç-
mişi inceleyen bir bilim olarak düşünülmemesine 
karşın özellikle Stalin döneminden Perestroika 
Dönemi’ne kadar eski uygarlıkları ve özellikle 
ilkel, Marksizm öncesi toplumları araştıran bir 
bilim olarak tanıtılmaya başladı: 

Sovyet Birliği ve “Doğu bloğu” ülkelerinde 
Marksist-Leninist ideolojinin yaygınlaşması ile 
hemen her bilim dalı, bu ideolojinin bir uzantısı 
olarak algılanmış, bilimler öne sürülen bu ideoloji 
doğrultusunda ya geliştirilmiş ya da gerileyip yok 
olmuştur. Bu anlamda, folklor ve etnoloji gibi 
bilim disiplinleri (tarih, sosyoloji, kültüroloji, 
felsefe ile beraber) ideolojik baskıya maruz kal-
mış, içerikleri ise ideolojinin “gündemine” göre 
yeniden gözden geçirilmiştir (Slezkin, 1993: 113). 

Etnomüzikloji ve folklora gelince; P. Çaykovski, 
M. Balakirev ve birçok Rus Besteci, halk müziğini 
derlenmesi ve incelemesi gereken başlıca kaynak 
olarak görmese de, bir hammadde olarak algıla-
maktaydı; ancak 19. yy’ın sonlarında Rusya’da 
gerçekleşen  ‘Panslavist’ toplum hareketinin geliş-
mesi ile halk sanatına ve özellikle halk müziğine 
bakış değişti.  ‘Panslavist’ görüşlerinin yaygın-
laşması, entelektüel kesimin Rus halk müziğine 
olan ilgisini artırdı” (Tsvetkova, 2011: http://www.
dissercat.com/content/nasledie-me-pyatnitskogo-
v-kontekste-sovremennoi-etnomuzykologii). Rus 
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halk müziğine artan bu ilgi, bölgedeki yerel 
müziklerin, tıpkı diğer yerel kültür öğeleri gibi 
Slavist ideolojinin önemli bir harcı olmasından 
ileri gelmekteydi. Dolayısıyla bu dönemde halk 
sanatını araştıran yeni kurumlar oluşmaya baş-
ladı. En başta Rus Coğrafyası Topluluğu olmak 
üzere, Moskova Arkeoloji Topluluğu, Müzik ve 
Etnografi Komisyonu, Kazan Üniversitesi hima-
yesindeki Arkeoloji, Tarih ve Etnografi Topluluğu 
gibi kurumlar faaliyete geçti. Bu dönemde Rus 
bölgelerinin çoğunda halk müziğine ve etnomü-
zikoloji ve folklor araştırmalarına ilgi gittikçe 
arttı. Voronej eyaletinde, etnografik araştırmalarla 
ününü uzun yıllara yaymış olan M. Pyatnitskiy ve 
kurduğu Rus halk müziği korosu,  Devrim öncesi 
Rusya’sında folklor araştırmalarının gelindiği 
noktayı işaret etmektedir.5

Karşılaştırmalı müzikolojinin (etnomüzikoloji-
nin ilk hali) yaygınlaşması ile Rusya’da, dünya 
müzik kültürüne Avrupa merkezli bakış açıları 
ortadan kalktı ve etnomüzikolojiyle ilgili yeni 
yaklaşım yöntemlerinin uygulanması mümkün 
oldu (Vasilçenko, 2006: 10). Sovyet Rusya’sı, 
ideolojisi gereği uluslararası sanat müziğini 
müziksel hiyerarşinin en üst noktasına koysa da, 
Ekim Devrimi Dönemi sürecinde etnomüzikoloji 
çalışmaları devam etti. 1917’den önceki etnografik 
araştırmalar, Rus Coğrafya Topluluğu tarafından 
desteklenmişse de, 1917 Ekim Devriminden 
sonra Moskova Müzikolojisi, Devlet Enstitüsü 
Etnografi Bölümü, Leningrad (St. Petersburg) 

5  (Tsvetkova, 2011: http://www.dissercat.com/
content/nasledie-me-pyatnitskogo-v-kontekste-
sovremennoi-etnomuzykologii).

Sanat Tarihi Enstitüsü Köy Sanatları Bölümü 
gibi kurumlar tarafından yönetilmeye başladı 
(Vasilçenko, 2006: 20).   

Fransız etnomüzikolog Laurent Aubert’ın sözleri 
ile “…etnomüzikoloji, öncelikle metodu ile daha 
doğrusu metotların çeşitliliği ile ortaya çıkan bir 
bilimdir”  (Aubert, 2008: 91). Sovyet Dönemi 
etnomüzikoloji ve folklor anlayışı ve metodu da, 
söz konusu dönemin siyasi ideolojisi çerçevesinde 
oluşuyordu. Marksist-Leninist ideolojinin baskın 
olduğu 20’li, 30’lu, 40’lı yıllarda, Sovyetler 
Birliği’nde etnoloji ve folklorun neyi incelediği 
sorusunun yanıtı açısından bir karmaşa vardı, 
çünkü Devrim Dönemi, etnoloji gibi etnomü-
zikolojinin de en önemli özelliğini yok etmeye 
çalıştı. Bu bilimlerle ilgili temel özellik, etnisite, 
din ve kültüre biçimini veren diğer alanlar üze-
rine derin bir analiz ve sorgulama yapmak idi. 
Oysa Sovyet Dönemi’nde halk bilimi, dönem 
ideolojisine uygun olarak katmanlaştırılmıştır: 
1.  İşçi sınıfının halk sanatı 2. İlkel topluluk-
ların kültürü.  Sovyetler Birliği’nde bu iki ayrı 
disiplinden ilki folklor, ikincisi etnografi ismini 
taşıyordu. Folklor, Batı’daki gibi sadece sözlü 
(edebiyat) ifade olarak değil, geniş işçi kitlelerin 
sesli (müzik) veya görsel (tiyatro, koreografi) 
aktivitelerinin toplamını inceleyen bir bilim 
olarak görülmekteydi. Bu açıdan Sovyet folklor 
disiplinin içeriği, bazı Batı tanımlamalarından 
daha geniş kapsamlı olarak inşa edildi. Etnografi 
ise, daha çok endüstriyel gelişim geriliği yaşayan, 
okuma yazma bilmeyen toplumların kültürel 
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yapısını incelemeye yönelik bir bilim olarak ele 
alınıyordu (Gusev, 1966: 11–14). 

Etnomüzikolojinin 20’li yıllardaki durumunu 
ele alan G. Lobkova, Zadaçi Sovremennoy Et-
nomuzıkologii i Programma Podgotovki Spetsı-
alistov (Çağdaş Etnomüzikolojinin Hedefleri ve 
Etnomüzikoloji Kadrolarının Hazırlanması) adlı 
yazısında, 1929 yılına kadarki etnomüzikolojinin 
tarihçesine kısaca değinmektedir. 1860 yılından 
beri halk müziğinin başlı başına araştırılması ge-
reken bir alan olup olmadığı hakkında Rusya’da 
polemiklerin sürdüğünü vurgular. O dönemde Rus 
halk müziğinin tek başına incelenmesi taraftarı 
olan V. Odoyevski, bu konuda yapılan hataların 
halk ezgilerine genel müzikolojik birikim ile 
yaklaşmaktan kaynaklandığını savunarak, kon-
servatuarlarda halk müziği bölümlerinin açılması 
gereğini savundu. 1925 yılında ise K. Kvitka, 
geleneksel müziğin profesyonel yazılı müzik ile 
paralel olarak geliştiğini, profesyonel müziğinin 
ilkel müziğin gelişmemiş hali olmadığını savun-
muştu. Lobkova, Sovyet Rusya müzikbiliminin 
önemli ismi Boris Asafiyev’in etnomüzikoloji 
biliminin yaygınlaşmasında önemli rolü oyna-
dığını altını çizer. Petrograd  (Sankt-Petesburg) 
Sanat Tarihi Enstitüsü’nde 1919’dan beri B. 
Asafyev, etnomüzikoloji bilimini desteklemekte 
olup eğitim kurumlarında “Müzik Etnografisi’ne 
Giriş”, “Halk Enstrümantal Müziği” gibi dersler 
vermekteydi. 1925’te ise Asafyev, Leningrad 
Konservatuvarı’nın Müzik Bilimi bölümünü 
kurup, başına geçti. Burada, dört mesleki dal 
kuruldu: Müzik Teorisi, Müzik Tarihi, Müzik 

Eleştirisi ve diğeri de Müzik Etnoloji’siydi. 1928 
yılında bu eğitim programında “SSCB Halk Mü-
zikleri”, “Bölgesel Müzik Etnolojisi”, “Rus Halk 
Müziği”, “Çalgılar Tarihi”,  “Ses Kaydetme ve 
Notalama Teknikleri” gibi dersler işlenmekteydi. 
Asafyev, müzik etnolojisi’nin genel etnoloji, sos-
yoloji ve tarih ile iç içe öğretilmesi taraftarıydı. 
K.Sach karşılaştırmalı müzikolojisini iyi bilen 
Asafyev, dünyadaki çeşitli müzik pratiklerinin 
ilgili toplumların kültürel özellikleri çerçevesinde 
incelenmesine yönelik önemli adımlar atmıştı. 
Müzikoloji disiplini içerisinde müzik sosyolojisi, 
karşılaştırmalı müzikoloji ve müzik estetiği gibi 
alanların yer almasını öngörüyordu. Bununla 
birlikte V. Asafyev, E. Gippius, H. Kuşnarev gibi 
müzikologlarla Rusya ve diğer Sovyet ülkelerine 
etnomüzikoloji seferleri gerçekleştirmiş ve önemli 
araştırmalar yapmışlardı (a.g.e.). 

Sovyet ideolojisi, konservatuarların müfredat-
larına kadar yaygınlaştırılarak, etnomüzikoloji 
metotların öğretilmesinde etkili bir engel oluş-
turuyordu. Öyle ki Sovyet müzikbiliminde, Batı 
Avrupa’da olgunlaşan yazılı ifade formlarının 
(bestecilik) dışına pek çıkılmamıştı. Bestecilik 
ve yazılı eserler, Sovyet müzikologlar için sa-
natsal ifadenin en yüksek ve incelenmeye değer 
tek müziksel fenomeni idi. Sovyet müzikolojisi, 
Batı Avrupa bestecilik geleneğinin uygulanması 
dışında, uzun yıllar pek çok konuyu göz ardı 
etti. Sovyet müzikolojisi, ilkel müzik kültürleri 
nota üzerinde herhangi bir eser ulaştırmadığı 
için, bu kültürleri araştırma konusu yapmanın 
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manasız olduğu düşüncesi ile hareket ediyordu 
(Vasilçenko, 2006: 21).

Sovyet müzikolojisinin diğer önemli noktası 
ise, müzikologların araştırmaları için Sovyetler 
Birliğindeki ülkelerin müzik kültürlerini tercih 
etmekti. Avrupa ve A.B.D. etnomüzikologları, 
Yakın ve Uzak Doğu, Hindistan, Afrika ve Latin 
Amerika’nın müzik kültürlerini ele alırken, Sov-
yet etnomüzikologları Sovyetler Birliği ve Doğu 
Bloğu sınırları ile yetinerek, kendi Doğu (Orta 
Asya, Kafkaslar vs.) müzik kültürleri ile ilgilen-
meyi tercih etti. Dolayısıyla Rus müzikologlar, 
kendi “Doğu Müzikbilim” alanını oluşturdular. 
Doğu müzikbilimi içinde hem Doğu ülkelerinin 
bestecilik ekolleri, hem de o ülkelerin geleneksel 
müzikleri yer alıyordu. Bu konuda yapılan çalış-
malar geleneksel müziklerin notaya alınmasını, 
bu ezgilerin besteciler tarafından çoksesli düzen-
lenmesini ve eski Doğu müzikbilimi kitaplarının 
Rusçaya çevrilmesini kapsıyordu. Bu çalışmalarda 
Ü. Hacıbeyov’un, H. Kuşnarev’un, K. Kvitka’nın 
ve S. Galitskaya’nın katkıları önemliydi. Bunun 
yanında, Sovyetler Birliğindeki ideolojik baskı ve 
materyalist dünya görüşünden dolayı etnomüzi-
koloji araştırmalarında Asya ve Doğu kültürlerin 
dini boyutları (dinsel tören müzikleri, sufi sanatı 
vb.), tamamen konu dışında bırakılmıştı.6

Sergeeva’nın vurguladığı, Sovyetler Birliği’nin 
kendisi için biçtiği Doğu müzikolojisi misyonunun 
politik nedenleri bulunmaktadır. Bilindiği gibi 
dönemin Sovyetler Birliği sınırları, ekonomisi 

6  (Sergeeva, 2013: http://www.musigi-dunya.az/
new/read_magazine.asp?id=1287).

ve siyasi gücü yönünden hafife alınamayacak 
bir devletti. Komünist rejimin, geniş toprakları 
olan bir ulusu bir arada tutabileceği harç ise, 
dinsel nitelikli olamazdı. Bu ulusal harcın bir 
ayağı komünist ideoloji ve bu ideolojinin totaliter 
tutumu, diğer ayağı ise dinsel değil ama etnik bir 
temele dayanmakta olan Pan-Slavizm’dir. Dola-
yısıyla bu büyük toprakları bir arada tutabilmek 
için Rusya’nın dışarıdaki topraklar üzerinde bir 
sömürge kurmaktan çok, evvela kendi içindeki 
Slavik ya da Slavik olmayan unsurları tanıyarak 
üzerlerinde etnik ve kültürel çözümleme yapması 
gerekmektedir. Dolayısıyla çok büyük toprakları 
olan Rusya’nın kendi içindeki unsurları ve kendine 
komşu unsurları daha iyi tanıyabilmesi adına Ekim 
Devrimi’nden bugüne kadarki etnümüzikoloji 
ve folklor politikası, dışa değil “içe dönük” bir 
politika olmuştur.

Halk ezgilerini, dönemin teknolojik donanım 
açısından yoksun bir durumda olan Sovyet Rus-
ya şartlarında derleyen kişiler, Avrupa notasyon 
sistemini kullanarak notaya alıyordu. Batı’da 
fonograf yaygınlaşmışken, Sovyet etnomüziko-
loglar Batılılara göre bu teknolojiden daha geç 
faydalanabildikleri için araştırma alanında sadece 
kâğıt, kalem ve konservatuarlarda öğretilen tam-
pere sistemin notasyon kurallarını kullanabildiler. 
Dolayısıyla bilindik notasyon tekniği ile yazılan 
geleneksel müzikler, bölgesel müzik kültürlerinin 
kullandığı ses sistemlerinden ve müzikal yapıdan 
kaynaklanan orijinal durumları yansıtamamaktaydı 
ve böylelikle her kültüre özgü farklı ses sistemleri 
göz ardı edilmekteydi. Bazen de, belirli bir müzik 
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kültürüne özgü ses sisteminden kaynaklanan ve 
derleyen kişinin kayıtlarında “pürüz” olarak algı-
lanan durumlar düzeltiliyor, kalıplaşmış akademik 
eğitim birikimi ile ezgilere müdahale ediliyordu.

Özetle Sovyet Rusya’sında etnomüzikolojinin 
gelişimi Batı’ya göre oldukça yavaştı. Çünkü 
komünist ideoloji açısından bu disiplinin metotları 
ve incelediği konulardaki “burjuva” etkilerinin 
güçlü olması nedeniyle yıllarca etnomüzikolo-
jinin konularındaki belirsizliğin sürmesine göz 
yumularak, gerçek ihtiyaçlar görmezden gelinmiş, 
disiplinin gelişimi engellenmişti. Sovyet dönemin-
deki etnomüzikologların sayısının az olması, zayıf 
donanımı ve maruz kaldığı ideolojik baskılara 
karşın etnomüzikoloji, konservatuar içerisindeki 
müzikoloji disiplinleri arasında kendine özel bir 
yer bulmayı başardı. 

2. Bugünün Rusya’sında

Etnomüzikoloji ve Folklor Anlayışı

Seksenli yıllara kadar Rusya’da, folklorun yalnız-
ca halk sazları eşliğindeki geleneksel kostümlü 
koro ve koreografi gösterisi kalıbından ibaret 
olduğuna dair bir algı bulunmaktaydı. Sovyet 
Rusya’nın desteği ile tüm dünyayı gezen folklor 
toplulukları, başta Rusya olmak üzere belirli 
Sovyet ülkelerinin geleneksel kostümleri ve 
müziklerini, Sovyet folkloru adıyla dünyaya 
tanıttı. Bu faaliyet, aynı zamanda Sovyet Rus-
ya’sının bir propagandasıydı.  Bu propaganda 
faaliyetleri, alan araştırmalarını ciddi anlamda 
engelliyor, disiplinin gelişmesini durduruyordu. 
Ancak Sovyetler Birliği’nin dağılması ve eski 

Sovyet ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmasıyla 
birlikte etnomüzikoloji, müzikolojinin diğer dal-
ları arasında layık olduğu yeri tekrar bulmuştur: 
Sovyet Etnografisinden Rus Etnolojisine Giden 
Yol makalesinde Çeşko, 80’li yıllardan bu yana 
Rusya’da etnik faktörün önemi arttıkça, etnolo-
jinin rolünün ve inter-disipliner pozisyonunun 
yeniden göz önünde bulundurmaya başladığını ve 
dile getirir (Çeşko, 2005: 8).  Post Sovyet toplu-
munda 80’lerden itibaren insanların kendilerinin 
ve diğer toplulukların etnik köklerine artan ilgisi 
sonucu etnoloji, yeniden ihtiyaç duyulan popüler 
bir bilim olarak görülmeye başlar; bir taraftan 
toplumdaki etnik ve kültürel meselelerle ilgili 
merakları tatmin eder, diğer taraftan ise gittikçe 
artan etnik çatışmaların tahminleri ve raporları 
ile ilgili bilgilendirme görevini üstlenir.

Bilindiği gibi Sovyet Rusya’sı, etnik ve dinsel 
kimlik temeline değil, komünist ideoloji temeli-
ne dayanmaktaydı. Dolayısıyla Sovyet Rusyası 
Dönemi’nde yüzyıla yakın bir süre (20. yy. 
boyunca), etnik ve dinsel kimlikler yok olma-
sa da uyumuştur. Bu ünifikasyon döneminde 
önemsenmeyen ve uyuyan kimlikler, Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra tekrar uyanışa 
geçmiş, bu durum da etnoloji ve dolayısıyla 
etnomüzikoloji disiplinlerinin daha fazla revaç 
bulmasını sağlamıştır.  Artık farklı kültürel 
kimliklere sahip olan bireyler, devletin ideolojik 
baskısından kurtularak, milliyetçi dogmalarının 
doğrultusunda hareket etmeye başladı. Başka bir 
deyişle Sovyet halkları, SSBC’nin dağılımından 
sonra büyük bir sosyo-kültürel boşluk içerisine 
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düşmüş, bu boşluğu dinsel ve etnik milliyetçilik 
yoluyla doldurmaya çalışmıştır.  

Sovyet Dönemi’nde halkların birleştirici figürünü 
nasıl Komünist Devlet oluşturduysa, Post Sovyet 
Dönemi’nde halkların birleştirici figürünü ço-
ğunlukla din ve etnik milliyetçilik oluşturmuştur.  
Bu noktada etnoloji, tarihle beraber toplumun 
bilgilenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 
Etnoloji ve tarih disiplinleri, çoğu zaman Rus 
ulus-devlet kavramının belirlenmesi problemine 
yoğunlaşmıştır. “Tek Rus milleti” kavramının 
gittikçe yıpranması ile sonuçlanan tarihi olaylar, 
zaman zaman gündeme Rus İmparatorluğu düşlerini 
de beraberinde getirdi. Fakat bugünkü sınırları 
itibariyle 17.075.400 km²lik bir yüzölçümüne 
ve 144 milyonluk nüfusa sahip olan ülkenin 
%75’inden fazlasını oluşturan Rus Ortodoks 
popülasyonun yanı sıra Rusya, pek çok etnik 
topluluğu da içinde barındırır (İlyas, Haskınacı: 
2003, 1-2). Dolayısıyla Rusya Federasyonu, tek 
ulus-devlet fikrinin hüsrana uğradığının farkındadır. 
Bu gerçek ile yaşamayı öğrenen Rusya Federas-
yonu etnolojiyi, Rus köklerini kuvvetlendirme 
ve ülkenin barındırdığı farklı etnisiteleri tanıma 
ve kucaklama hedefine hizmet eden en önemli 
disiplin olarak görmektedir denilebilir. 

Bu konunun, etnomüzikolojinin bugünkü durumuna 
katkısı da vardır. Öyle ki bugünün Rusya’sında 
çeşitli yüksek müzik öğretim kurumlarında (Kon-
servatuar ve Müzik Akademileri) “etnomüziko-
loji” bölümleri açılmaktadır. Bugün Moskova, 
St-Peterburg, Voronej, Kazan, Petrozavodsk, 
Vologodsk gibi konservatuar ve üniversitelerin 

etnomüzikoloji bölümleri “etnomüzikolog”, 
“folklor müzikoloğu”, “öğretmen” ve  “folklor 
grubunun sanat yönetmeni” gibi alanlarda kadro 
hazırlamaktadırlar. Bu kurumlarda eğer genel 
müzikoloji ve içerdiği nazari ve pratik bilgiler 
etnomüzikologlar için bir temel oluşturuyorsa, 
etnoloji, etnografi, etnisite tarihi, filoloji gibi 
disiplinler ise onlarda etnomüzikoloji konularında 
geniş inter-disipliner bakış açısı geliştirmektedir.7

Rus etnomüzikolojisinin bugüne gelmesine ola-
nak sağlayan, Sovyet kökenli araştırmacılardan 
bahsederken, yetmişli yılların ortasında Moskova 
Konservatuarı’nın,  dönemin ideolojisi gereği 
müzikbiliminin bestecilik kavramı üzerinde 
yoğunlaşmasına karşın,  bugün müzik kültürbi-
lim grubunun faaliyetlerini vurgulamak gerekir. 
Bu araştırmacılar, müzik kültür bilimci Civani 
Mihailov (1938–1995) etrafında birleştiler. Bu 
grubun araştırmacıları sadece Rusya’ya değil Asya, 
Avrupa, Amerika ve Afrika ülkelerine etnografik 
seferler düzenlemeyi başardılar. Bu grup, çeşitli 
uluslararası etnomüzikoloji sempozyumlarında 
Rusya’yı temsil etmiş, topladığı önemli ses ve 
nota örneklerini Moskova Konservatuarı’nın öğ-
rencileri ile paylaşmış, böylelikle etnomüzikoloji 
alanını 1991–1995 yıllar arasında “Dünya Müzik 
Kültürleri” adı altında geliştirmiştir (Vasilçenko, 
2006: 21).

Rus müzikbiliminde ilk olarak Mihaylov’un, 
dünyanın farklı müzik geleneklerine ve ifade 
sistemlerine kültürolojik yaklaşımın çığırını 

7  (Lobkova, 2013: http://www.musigi-dunya.az/
new/read_magazine.asp?id=1287 )
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açtığı bilinmektedir. Bundan böyle Rus etnomü-
zikolojisinde belirli bir bölgenin müzik geleneği, 
o bölgedeki kültürel birikiminin bir ifadesi ve 
sonucu olarak ele alınmaya başladı. Seksenli 
yıllara doğru St. Petesburg Konservatuarı’nda 
“müzik folkloru” gibi alana ilişkin eğitim prog-
ramı geliştirilmiştir. Folklor üzerine araştırmacı 
kadrosu yetiştirme yönünden, bu programın 
rolü önemliydi. Rusya’nın çeşitli bölgelerine 
etnografik seferler düzenlenip, önemli bir ses 
kayıt fonu oluşmuştu. 1989 yılında St-Peterburg 
Konservatuar’ında Müzik Etnografisi bölümü 
açıldı. 2002 den itibaren ise “etnomüzikoloji” 
artık başlı başına bir disiplin haline geldi.8

Sovyetler Birliğinin yıkılması ile Sovyet Etno-
müzikolojisi, “Doğu Müzikbilimi” olarak önemli 
gelişmeler kaydetti. Moskova ve Novosibirsk 
Konservatuvarlarında iki önemli Doğu Müzikbilim 
ekolü oluştu. İlki, Batı müziği tarihi bölümünün 
tarihsel ve kültürolojik yaklaşımı ile öne çıkar. 
Burada Civani Mihailov’un tarafından Rusya’da 
yaygınlaştırdığı müziğe “İnsanoğlu’nun dünyayı 
keşfetme sürecindeki beşeri bir araç olarak bakıl-
ması fikrinin üzerinde durulmaktadır”... Bunun 
yanı sıra kültürolojik yaklaşım, “... müzik kül-
türünü, içindeki kompleks ilişkilendirmelerinin 
çeşitliliği ile beraber tek bir sistem” olarak öne 
sürülmekteydi. Novosibirsk Konservatuarı’nın 
Etnoloji Bölümü ise, etnomüzikolojinin nazari 
konuları üzerinde yoğunlaşmaktaydı ve kendi 
coğrafik konumu gereği daha çok Uzak Doğu 
müziklerini incelemekteydi. Doğu müzikbiliminin 

8 (Lobkova, 2013: http://www.musigi-dunya.az/
new/read_magazine.asp?id=1287)

bugünkü araştırmaları, Hint ve Çin müzikleri, İs-
lam ülkelerinin müzik gelenekleri gibi konulardır. 
Aynı zamanda Rusya’nın Doğu bölgelerindeki 
müzik kültürleri de araştırmaların merkezinde 
bulunmaktadır.9

SONUÇ

Sovyet Rusya’sına ait etnomüzikoloji ve folklorun 
en büyük sıkıntısı, yaklaşım ve bakış darlığıydı. 
Başka bir deyişle komünist ideoloji, Rusya’yı 
birçok alanda kalkındırabilmişken, etnomüzikolojik 
perspektife ket vurmuştu. Sovyet müzikbilimci-
lerin uzun yıllar konservatuar çatısı altındaki dar 
ihtisaslaşması, Rus etnomüzikolojisinin temel 
sorunuydu.   Batı’da ise etnomüzikologlar, üni-
versitelerde tarih, dilbilim, antropoloji, psikoloji 
gibi disiplinlerle bilimsel bir yakınlık içerisinde 
yetişiyordu. Dolayısıyla Batılı etnomüzikologlar, 
kendi alanlarındaki konularda daha donanımlı ve 
geniş bir çerçevede bakabiliyorlardı. 

İlerleyen dönemlerde, özellikle Post Sovyet dö-
neminde etnomüzikolojinin farklı disiplinlerin 
kesişme noktasında bulunduğu gerçeği kabul 
edilerek kültürel ve inter-disipliner bir yaklaşım 
geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, halen Sovyet yapısı-
nın var olduğu yıllarda “kültüroloji” adını taşıyan 
bir araştırma metodu olarak ortaya çıkarmıştır 
ve yaygınlaşması, Rus etnomüzikolojisinin en 
önemli başarılarından biri olmuştur. 

Etnomüzikoloji ve folklor alanında çeşitli ulusal 
ve uluslararası sempozyum ve panellere ev sa-

9 (Sergeeva, 2013: http://www.musigi-dunya.az/
new/read magazine.asp?id=1287).
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hipliğini yapan bugünün Rusya’sı, kendi etnik 
köklerini sorgulamak, nota ve ses kayıtlarından 
oluşan zengin bir arşiv oluşturmak, etnomüzikolog 
kadroları yetiştirmek, kendi topraklarının etnik 
potansiyelini tanıyarak kendi kültürel zenginliğini 
ortaya koymak gibi hedefler belirlemiştir. Bugünün 
Rusya’sında etnomüzikoloji, 70 yıllık ideolojik 
sansür ve konu kısıtlamasını geride bırakarak, dünya 
müziklerine yaklaşımında modern teknolojiler ve 
araştırma metotlarından genişçe faydalanan bir 
bilim dalı olarak görünürlük kazanmıştır.

Ancak Rus etnomüzikolojisini A.B.D. etnomü-
zikolojisinden ayıran en temel nokta, Rusların 
geniş topraklarının içinde bulunan farklı unsur-
ların, Rusya’nın birincil düzeydeki araştırma 
konusu olmasıdır. 2009 yılında Sant-Petersburg 
Konservatuarında düzenlenmiş olan “Ulusal 
Etnomüzikoloji: Bilim Tarihi, Araştırma Yön-
temleri, Gelişim Perspektifleri” başlıklı Ulus-
lararası Bilimsel Sempozyumu’nun özetlerine 
bakıldığında, Rus etnomüzikolojisinin Sibirya’nın 
etnik çeşitliliğinin ve oradaki halkların müzik 
formlarının incelenmesi üzerinde durduğu öne 
çıkar. Ayrıca, “Rusya Folklor ve Etnografi Atlası” 
nın oluşturulması, ‘audio’ ve ‘video’ kaynakla-
rının arşivlenmesi, etnomüzikoloji bölümlerin 
yaygınlaştırılması, halk müziğinin otantik icra 
formlarının korunması gibi konular sempozyu-
mun ana hatlarını oluşturmaktadır. (Valevskaya, 
Mehmetsova vd., 2010: 1–5). Genel olarak Rus 
etnomüzikolojisinin odak konuları Sibirya, Orta 
Asya, Kafkaslar ve Türkiye halk müzikleri, halk 
oyunları ve merasimler olarak tanımlanabilir. 

Bununla birlikte son süreçte, yani yeniden ya-
pılanma (perestroika) dönemiyle birlikte, Rus 
etnomüzikolojisi, uluslararası etnomüzikoloji 
seferlerini iyiden iyiye artırmıştır.  
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