
435 

 

 

 

 

 

YENİ MÜZİK KÜLTÜRÜNDE HÂKİM KÜRESEL KÜLTÜR 

İLE “ÖTEKİ” KÜLTÜRLER ARASINDA KURULAN YENİ 

İLİŞKİLERLE TÜRKİYE’DEKİ YENİ POP MÜZİK 

KÜLTÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 

KONYAR, Hürriyet 

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı yeni kültürel yapılanmadaki kültürel 

karşıtlık ilişkisi, modern –geleneksel ikilemi yerine, küresel– yerel ikilemi 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yeni karşıtlık içinde küresel olan, hegemonik 

olarak yerel olana, farklı olana etki ederken aynı zamanda bu yereli, farklı olanı, 

“öteki”leştirilmiş olanı kendi içine katarak küresel hegemonik yapısını yeniden 

üretmektedir.  

Bu bağlamda Batı’nın “öteki”si olan Asya ve Afrika kültürleri, bu yeni 

karşıtlık ilişkisi içinde Batı hegemonik kültürel yapısı ile “bütünleşirken” kendi 

muhalif yapılarını, direnç gösteren kimliklerinin de kırılması söz konusu 

olmaktadır. Bu durum yeni kültürel yapılanma içinde en belirgin olarak pop 

müzik kültürü içinde gözükmektedir.  

Bu tür bir kültürel yapının oluşmasında en etkin olan ise piyasalar ve piyasa 

ile bütünleşmiş olan medya olmaktadır. Farklı olanın gerçek kimliklerinin 

kırılmasında ve bu kimliklerin poplaşmasında etkin olan medyadır.  

Bu ilişkiye Türkiye’de de Pop müzik kültürü üzerinden baktığımızda, 

yeniden yapılanan piyasa ve medya ilişkileri sayesinde oluşturulduğunu, farklı 

olan öteki, etnik vs. olan kültürel yapıların muhalifliklerinin kırılarak 

poplaştırıldıklarını görüyoruz.  

Anahtar Kelimeler: Ötekilik, pop müzik, medya.  

ABSTRACT 

The new cultural antagonism relation arose by the new cultural structuring 

process as a consequence of globalization process leads from opposition of 

modern and traditional to opposition of global and local. In this new 

controversy, the global one is dominant over the local one and it affects it in a 

different way, and at the same time, it reproduces its global dominant structure 

by absorbing the local and the different one which it made it as the “other”.  

In this context, the Asian and African cultures which might be regarded as 

the “other” in the west “integrate” with the western dominant cultural structure 
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and it will be true to propose that their opposing nature and their resistant 

culture are going to be refracted. This situation can be best observed in the new 

cultural structuring process in the popular music culture.  

Market and the media which is integrated with the markets are the most 

effective agents in the establishment of this kind of a cultural structure. Media is 

effective in the refraction of the real identities and the popularization of these 

identities.  

As we overview this relationship in Popular music, we see that it has been 

established by the help of restructured market and media relations and the 

opposing nature of the different one, the other and the ethnic is being refracted 

and they are being popularized in replacement.  

Key Words: Otherness, pop music, media.  

GİRİŞ 

Hegemonik olan ile “öteki”leştirilmiş olan kültürler arasında kurulan ilişkiler 

küreselleşme süreci içinde yeniden farklılaşarak belirlenmektedir. Bu ilişkiler 

sürecinde hâkim olan kültürel yapıların küreselleşme sürecinde meydana gelen 

hızlı kültürel alışverişler ile ortaya çıkan “öteki”leştirilmiş olan kültürler ile 

kurduğu yeni ilişki biçimi daha önceki dönemin kolonyal ilişkilerinden farklı 

olarak ötekinin fiilen merkezde yeralmasıyla belirlenmektedir. Özellikle           

Birinci Dünya Batı toplumlarına Afrika Asya kıtalarından göç edenlerin bu yeni 

süreçte kurdukları ilişkide, hâkim/hegemonik olanın kültürel yapısına kendi 

kültürel yapısı ile katılırken, “öteki” olan bu kültürel yapıların muhalifliklerinin 

kaybolması, eriyip hâkim yapı içine katılması söz konusu olmaktadır. Küresel 

ile yerel arasındaki etkileşimler, bu yeni dönemde hem hegemonik olanın 

kültürel yapısını yeniden güçlendirecek şekilde ötekinin hâkim yapıya 

eklenmesini getirirken hem de ötekinin kültürel yapısında belli bir değişimi, 

evcilleşmesini getirmiştir.  

“Öteki” ile hegemon olan kültürel yapı arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan bu 

değişimlerin Türkiye’deki yansımalarını izlemeye çalışırken özellikle pop 

müzik kültürü içinde başlayan değişimlere bakarak belirlemeye çalışacağız.  

Hegemonik Yapı ile “Öteki” Kimlikler Arasında Yeniden Kurulan 

İlişkiler 

Küreselleşmenin kültürel anlamdaki etkileşimi göçler, medya ya da turizm 

aracılığı ile gerçekleşirken ortaya çıkan bu hareket ve akışlar içinde toplumların 

kültürel yapıları da dönüşüme maruz kalmaktadır. Küresel politikalar 

sonucunda özellikle göçlerin giderek hızlanması ve yoksul Üçüncü Dünya 

ülkelerinin zengin Birinci Dünya ülkelerine doğru akışı içinde farklı olanın, 

öteki olanın giderek merkezin değerleri ile daha fazla karşı karşıya kalmasını, 

ve daha fazla merkezde yeralıp ortaya çıkmasını getirmiştir. (Chambers: 2005: 

38, 107)  
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Küresel hareketlilik ile birlikte kültürel ortamların da değişime uğramaları 

söz konusu olurken bu değişim, hâkim Anglo-Amerikan kültürel yapının diğer 

öteki kültürleri, kendi kültürel bakışı açısından yeniden konumlandırması söz 

konusu olmaktadır. Bu yeni konumlandırmada öteki olan, farklı olan kültürel 

yapılar artık önceki dönemin yapılanmasına göre merkezden uzakta 

belirlenmekten öte, merkezin içinde yer alarak ya da giderek merkeze daha 

yakın durumda olarak yeniden belirlenmektedir. Böylece Küresel-kültürel 

ilişkilerde ortaya çıkan postkolonyal ilişkiler, Batı hegemonyası ile öteki 

kültürleri yeniden ama, bir başka biçimde bir araya getirirken, ötekinin Batı 

medeniyeti içine eklemlenerek hegemonyayı yeniden ürettiği yeni bir kültürel 

ortam da meydana gelmekte/getirilmektedir. Hall, egemen olanla muhalif olan 

kültürlerin arasında hegemonik bir mücadele olduğunu ve farklı olan kültürel 

yapıların hegemonik yapı içinde kalarak hegemonik yapıyı çoğulcu biçime 

dönüştürdüğünü, buna karşılık muhalif olanın da meşruiyet kazandıklarını 

belirtmektedir. (Sholle, 1999: 279; Hall, 1999a: 238)1 

Bu yeni ilişkiler içinde hâkim olan Anglo-Amerikan kültürel yapı, öteki 

kültürlerde otantik olanı, saflığı bozulmamış olanı talep ederek kendi 

hegomonyasını kurmaktadır. “… Çünkü ‘Batılı’ bir tarzda, kurtulma umudu 

olmayan bir mutlaklığı hedeflemektedir. İşte bu paradokslar yoluyla batı bir 

yandan kendisini özne olarak kurmayı, eleştirel söylemin kalkış ve varış noktası 

olarak sunmayı sürdürürken öte yandan da bu farklılıkları, bu yerlileri, bu öteki 

kültürleri dünyamıza sokarak onları aynı anda hem biçimlendiren hem de 

dağıtan süreç ve araçları emperyalizm, yeni sömürgecilik, kapitalizm, batı 

medyası- gözardı etmektedir.”  Öte yandan, Batı hegomonyasıyla ilişki içinde 

olan ötekinin evcilleştirilmesi söz konusu olduğundan artık gerçek sesi 

kısılmıştır. Ötekinin konuşmasına ve çağdaş varoluş koşullarında kendi varlık 

                                                 
1 Hall, farklı olanın hâkim kültürel yapı tarafından dönüştürülme biçimini, özellikle göçmen 

kimliği üzerinden sorgularken bu kimliğin bitmemiş, tamamlanmamış anlamları olduğundan, 

farklılık sınırlarının sürekli olarak farklı algı dayanaklarına göre yeniden konumlandıklarını 

söyler. Buna göre bu farklılık anlayışı ile Karayiplilerin kimliklerinin biçimlenmesi konusuna 

baktığında üç ayrı kaynakla oluştuğunu görüyor. Afrika’nın varlığı, “Avrupalı olmak” ve 

“Amerikalı olmak” şeklinde açıklıyor. Amerika’yı birinci dünya olarak ele almakta, Afrikayı, 

ezilmişlerin alanı olarak, ele alınarak, … bizim adlandırabileceğimiz ve hissedebileceğimiz 

düşsel ya da simgesel bir değer kazandığını ve ona olan aidiyetimizin Benedict Anderson’un 

“Hayali Cemaat” dediği şeyi oluşturduğunu söylemektedir. “Afrika”’nın politika, bellek ve 

arzularımız aracılığıyla yeniden yaratılır. Anlattığımız Afrika’dır. “Kimlik denklemindeki 

üçüncü biçim Avrupa’dır. Avrupa, Karayip kültüründeki iktidar oyununa, zorlama ve rıza 

siyasetine, egemen olanın rolüne aittir. Sömürgecilik, azgelişmişlik, yoksulluk ve renk ırkçılığı 

bağlamında Avrupa varlığı, siyah kişiyi, görsel betimleme alanında kendi baskın betimleme 

rejimleri içinde konumlamıştır. “Sömürgecilik” söylemi, serüven ve keşif edebiyatı, egzotiğin 

romansı, etnografyacı ve seyyah göz turizmin tropikal dilleri, gezi broşürleri, Hollywood ve 

vahşi, pornografik ganja dilleri ve kentsel şiddet. Çünkü Avrupa kimliği, dışlama, dayatma, ve 

el koyma üzerine kuruludur. Ötekinin konumundan bakış bizi yalnızca vahşeti, nefreti ve 

saldırganlığı içinde değil, arzusunun çelişikliği içinde de sabitliyor. Diaspora kimlikleri 

dönüşüm ve farklılık aracılığıyla kendilerini durmaksızın üreten ve yeniden üreten kimliklerdir. 

Kes, yapıştır estetiğidir.” (Hall, 1998: 173-191) 
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ya da otantiklik anlayışını tanımlamasına izin verilmemektedir. (Chambers, 

2005: 94, 108) Bu yeni ilişkide hâkim olan kültürel yapı folklorik olan ötekiye 

gözyummaktadır. Gerçek öteki ise, fundamentalizmi yüzünden anında 

reddedilir.” gerçek öteki hiçbir zaman ruhani bilgeliklerin ve hoş âdetlerin 

ötekisi değildir. Tanımı gereği, “ataerkil”dir.” vahşi”dir. (Zizek, 2006: 272)  

 Öte yandan, hâkim kültürel ya da hegemonik yapı ile öteki arasındaki bu 

ilişkileri poplaştırıp kitleselleştiren ise piyasalaşmış medya olmaktadır.  

Medyanın bu ilişkiler içindeki işlevi ise “bu hegemonik çerçeve içinde 

kalmayı sağlamasıdır. Medya karmaşık bir süreç olan bu oydaşmayı/ortak 

kabulü şekillendirme ve örgütlendirme işlevini yerine getirmektedir. Medya 

başat yapıyı oluştururken hangi olayları ele alıp yani hangilerini düzenli ve 

meşru bir tanım içine sokup, hangilerini dışarda bırakacağı, bunları sistemin 

gerçekliğinin dışında kalan aşırılıkçı, irrasyonel, anlamsız, ütopyacı, pratik 

olmadıkları gerekçeleriyle dışlanmasına karar vermektedir.” (Hall, 1999a: 

236,7,8,9-40) Medya bu işlevini gerçekleştirirken “gerçek”liği yeniden 

tanımlamaktadır. Medya, “gerçeği” dilsel pratikler aracılığı ile kurmakta ve 

seçilmiş tanımlarla temsil etmektedir. Bu temsil etme işinde aktif bir seçme ve 

sunma, yapılandırma ve biçimlendirme vardır. Burada söz konusu olan bir 

anlamlandırma pratiği olmaktadır. Bu anlamlandırmanın çoğulculuğu sağlaması 

açısından güvenilir, meşru olması, sorgulanmadan kabullenilir olması 

gerekmektedir. Bu durumda çoğulcu anlam yapılanmasının dışında kalan 

alternatif anlamların marjinalleştirilmeleri, önemsizleştirilmeleri veya 

meşruluklarından arındırılmaları gerekmektedir. (Hall, 1999b: 88-93) Böylece 

medya hâkim kültür tarafından ortaya konulan temel tanımları yeniden üretir. 

Bu tanımları medyanın kendisinin bağımsız olarak meydana getirdiği kamusal 

dillere çevirerek dönüşüm yaparken, hâkim kültür de medyaya dayanarak 

tanımlamalarını yeniden yapar. Daha açık bir ifadeyle, sapkın olarak tanımlanan 

davranışların yeniden tanımlanması sürecinde egemen grup olarak tanımlanan 

polis, iletişim araçları, yargı organları gibi kurumlar aykırı davranışları belirler 

ve yeniden tanımlarlar. Böylece bu bir döngü hâlini alır. (Jefferson & Hall, 

1998: 76) İletişim araçları, direnişi iletirken aynı zamanda egemen anlamlar 

çerçevesine yerleştirilmektedirler. Sonuç olarak medya görünen ticari işlevinin 

yanında toplumun merkezî değer sistemi çizgisinde işlev görerek bu değer 

sistemini güçlendirmekte ve toplumda çoğulculuğu sağlama bağlamaktadır. 

(Hall, 1999b: 85)  

Medyanın oluşturduğu bu çoğul anlamlar “çok kültürlü” bir kimlik anlayışı 

içinde yapılandırılırlar. Ancak bu kimlik içinde hâkim olan kimlik            

Anglo-Amerikan olandır. Diğer kimlikler bu hâkim kimliği yeniden üretmek 

için işlevselleştirilirler.  

Sonuç olarak hâkim Batı kültürel yapısı içinde kalan farklı, “öteki” olanın 

hâkim kültürün yeniden yapılandırması altında farklılıkları törpülenerek 

evcilleşerek, çoğulcu bir yapı hâline dönüştürülürlerken hâkim kültürel yapının 
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belirleyiciliği altında yeni melez bir karakter edinmektedirler. Diğer yandan 

piyasalaşmış medya aracılığı ile de, farklı olanın kültürünün dönüştürülüp 

poplaştırılması söz konusudur. Bu poplaştırma sürecinde özellikle de pop müzik 

kültürü önem taşımaktadır.  

Farklı Olanın “Öteki”nin Hâkim Kültürel Yapıya Eklenmesinde Pop 

Müzik Kültürü  

Hâkim olan kültür ile “öteki” olan arasındaki ilişkiyi daha yakından takip 

etmeye olanak tanıyan bir alan da Pop müzikdir. Pop müzik kültüründe öteki 

olan siyah kültürün, hâkim beyaz Anglo-Amerikan müzik kültüründe 

devşirilmesi çok daha hızlıdır.  

Pop müzik kültürünün gelişiminde önceleri hegemonik olan kültürel yapı ile 

öteki olan siyah kültürel yapı arasında, siyah kimliğin hâkim beyaz kültür 

tarafından ırkçı tutumlarla dışlanması söz konusudur.” Öteki” olan siyah için ise 

kendi muhalif kimliğinin bir parçası olarak müzik önemli hâle gelir. Blues 

müziği bu anlamda zencilerin direniş müziği olarak ortaya çıkar. Yıllar boyu 

zencilerin kendilerine kurdukları bu direnç kimliğinin daha sonraları genç beyaz 

muhalif altkültürler içinde de ortaya çıktığı görülmektedir. Siyah kimliği, 

gençliğe heyecan ve macera arayışı gibi değerleri de içeren, özünde yer altı 

adamı olarak bir imge şeklinde yer alıyordu. Gençlik kültürü içinde zenci 

kültürünün kullanımının artması sonucunda ortaya çıkan hâkim gençlik kültürü 

içinde, “gençlik” ve “zenci” konumlarının aynı çizgide kullanılmaları söz 

konusudur.2 Bunda rol oynayan temel faktör ise, bu kesim gençliğinin gelecek 

beklentisinin artık bir macera arayışına dönüşmüş olmasıdır. (Hebdige, 2004: 

49-68) Böylece “siyah kurtuluş”un kodlanmış simgelerinin savaş sonrası beyaz 

gençlik kuşakları arasında benimsenmesi ve yeniden ifade edilmesi söz konusu 

olmaya başlamıştır. Bu radikal simgeler gerek eylemci öğrenciler arasında ve 

gerekse de feminist ve gelişen eşcinsel dalga özgürlüğü hareketi içinde beyaz 

toplum içindeki aşağı kimlikleri güçlendiren konumda yer alarak eşitlik teması 

oluştururlar. Bu özdeşleşme biçimi 1969 Woodstock Festivali’nde bir araya 

gelip yeni bir düşsel topluluk oluşturduklarını düşünen; ağırlıklı olarak beyaz, 

orta sınıf gençlik arasında doruğa ulaşmıştır. (Mercer, 1998: 49-84) Daha sonra 

ise etnik kimliklerden etkilenim artar. 1970’ler ve 1980’lerin müzisyenleri de 

ilk olarak Jamaika’da kaydedilen şarkılarda keşfettikleri ham tarzlardan 

                                                 

2 Iain Chambers, “Yüzyılın başlarından bu yana kesik tempodan dans gruplarına Swing’den 

rock’n Roll’a kadar beyaz popüler müzikte ve dansında görülen değişmeler açısından siyah 

Amerikan müziğinin (ne denli) hayati bir rol oynadığını (betimler)” (akt. Rowe, 1996: 90) 

Simon Frith ise; “ABD’deki popüler müzik şimdi tüm dünyada yankılanan soundlar, güçsüzler 

tarafından, siyah müzisyenler ve fakir, beyaz cemaatler tarafından, Latin Amerika’dan ve 

Karayiplerden gelen göçmen nağmeleri ve ritmleri tarafından yeni izler kitleler için tekrarlanan 

eski biçimler tarafından şekillendirildi.” demektedir. (Akt.: Rowe, 1996: 92)  



440 

 

 

esinlendiler.3 (Hebdige, 2003: 165) Siyah kimliği popkültür içinde yer alarak 

muhalif duygularının oluşmasını kolaylaştıran imgeler yaratır.  

Ötekinin hâkim kültürel yapı içinde Pop müzik kültüründe yer alması 

durumu, gençlik alt kültürlerinin poplaştırılması ile birlikte rock kültürünün de 

popa dönüşümü sürecinde, folk kullanımın yerini Pop almaya başlar. Blues 

müziğinin gerçekçiliğinin, muhalifliğinin, yerini Pop’un yüzeyselliği alır. 

Muhalif yapı kaybolur. Örneğin Bob Dylan’ın lirikleri artık meseleleri ele 

almamakta, aileyi duygusallaştırıp, seksi meşrulaştırmakta ve tamamıyla hâkim 

ideolojiyi desteklemeye başlamaktadır. Diğer Rock şarkıcılar da 1960’lı yıllarda 

ticari eğlencenin mantığına göre müzik yapmaya başlamaktadırlar. (Frith, 1988: 

111, 2; 1981: 51; 1998: 42) 

Diğer yandan, beyaz ve siyah müzikal alt kültürler arasında ilişkilerde, 

özellikle Rock müzik gibi örgütlenmeler içinde, ırkçılık politikalarının 

yumuşaması, farklı müzik tarzlarının hoşgörü ile karşılanması olsa da daha 

geniş ırkçılık ve iktisadi sömürü yapılarından sıyrılmak mümkün 

olamamaktadır. (Rowe, 1996: 164) Irkçılığın pop müzik kültürü üzerinden 

yayılması, beyaz orta sınıfa ait olan değer yapısı içine yerleştirilen siyah 

kimliğinin, örneğin siyah olanın seksi kimliği ya da siyahların sporcu kimlikleri 

gibi hegemonik bakış açıları ile yeniden kurulan siyah kimliği ırkçılığın 

poplaşmasını ve daha fazla yaygınlaşmasını sağlamaktadır.  

Siyah olanın, ötekinin hâkim beyaz kültür içinde giderek muhalifliğinin 

kaybolmasına karşılık yeni anlamlandırmalar içine konularak siyah kimliğin 

belli durumlar üzerinde yoğunlaşarak yeniden yapılandırıldığını söyleyebiliriz. 

Bu durum özellikle 1980’li yılların ortasında Afrikadaki açlık sorununa karşı 

oluşan kampanyalar, ırkçılık karşıtı düzenlenen Sun City kampanyasına dayalı 

politik müdahelelerle ve Paul Simon gibi beyaz Pop yıldızlarının Afrika 

müziğini ve müzisyenlerini kendi bünyesine katma ve “vitrine çıkarma” 

örnekleri ile gösterilebilir. Yine Live Aid, Band Aid ve USA for Africa popüler 

müzik kampanyalarında birer kilit simge olarak durmaktadırlar. (Rowe, 1996: 

95) 

Alt kültürlerin önemini kaybetmesi, medya teknolojileri ile farklı olanın 

sürekli keşfedilmesi sürecine girilmesi ile birlikte pop müzikde yeni bir tarz 

olarak “dünya müziği”nin ortaya çıkması, etnik kültürlerin, tınıların pop 

müzikte daha fazla kullanılmasını ve hızla bunun bir modaya dönüşümünü 

getirdi. Böylece ana akım içinde hegemonik Pop kültürel yapı içinde etnik 

olanın, farklı olanın müziğinin kullanılması çok fazla arttı.  

                                                 

3 “... Jamaika tarzı dans kültürünün önemli özellikleri; megawatt ses sistemleri, doğaçlama 

kayıtlar, davul ve basın öne çıkması ve ritm üzerine rap yapma, rave ve dans kültürüne 

uyarlandı. Aynı performansın farklı remikslerinin yaygınlaşması gibi diğer yenilikler ana Rock 

and Roll’un yanı sıra Hip Hop ve Rap gibi Reggae estetiğinden derinden etkilenen Afrika-

Amerikan pop müzik tarzlarının başlıca özelliklerinden birine dönüşmüştür. ” (Mıller, 2005: 

343) 
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“World Music” ya da “Dünya Müziği” olarak tanımlanan müzik biçiminde 

yerel kültürleri ortaya çıkaran yeni Pop müzik kültürü içinde büyük ölçüde 

Anglo-Amerikan bir hegomonya soundunu taşımaktadır. Bu hegomonya, 

marjinlerin çoğalmasını ve öteki seslerin ortaya çıkışını teşvik eden bir 

uluslararası sound ağının koşullarını yaratmış durumdadır.4 (Chambers, 2005: 

102) Böylece Frith’ın söylediği gibi ortaya çıkan bu hâkim müzik biçiminin 

kenardan kaynaklanan çeşitli soundlarla, multimedya, eğlence endüstrisiyle 

birlikte biçimlenen bu çok uluslu merkezin giderek daha fazla tek biçimli hâle 

gelmesinden ötürü, özellikle önem kazanmaktadır. (Akt.: Rowe, 1996: 167)  

Diğer yandan, küresel hareketliliğin etnik kimlikler üzerinde meydana 

getirdiği etkilerin farklı olanın, etnik olanın kimliği kültürü ve müzik biçimi 

üzerinde meydana getirdiği değişimler, yeni muhalif tarzların da örneğin rap 

müzik gibi gerek piyasa ve gerekse de medya aracılığı ile hızla poplaştırılması 

söz konusu olmaya başladı.  

Bu duruma İngiltere’deki Pop müzik kültüründen baktığımızda, göçmen 

nüfusun özellikle asyalı göçmenlerin pop müzik kültürü üzerinde etkileri olduğu 

görülmektedir. 1970’lerde ortaya çıkan Asyalı müzisyenler 1980’li ve 1990’lı 

yıllarda kökleri Pencap Folk müziğine dayanan etnik Banghra müziğini batı pop 

müziği ile birleştirerek yeni melez müzik biçimleri oluşturmuşlardır. Asyalı 

yeni genç nesil çağdaş dans müziğinden de etkilenerek rap ve reggea müziğinin 

de etkisiyle House, Reggea ve Techno biçimleri hâlinde yeni melezleşmiş 

formlar üretmişlerdir. Böylece Banghra müziğini reggea biçiminde anaakım 

ingiliz müziği içine sokmuşlardır. Banghra müziğinin İngiltere’deki Asyalı 

göçmenler açısından taşıdığı önem konusunda Sharma, bu müziğin gençler 

açısından şehirde kendilerini konumlandırmalarının mümkün hâle getirdiğini ve 

Asyalılara bir tür kültürel mekân oluşturduğunu belirtmektedir. Ancak, diğer 

yandan da yine bu etnik kimliğin, kendilerini yerel deneyimlere, geleneksel 

duygulara bağlanmayı da sağlayıcı bir işlev üstlendiği ortaya çıkmaktadır. 

(Bennett, 2000: 103, 5, 10, 15, 34, 60) 

Pop müziğin geldiği bu noktada oluşturulan yeni tarzlar ile özellikle son 

dönemin “dünya müziği” denilen yeni tarzı ile kıyıda, köşede olan marjinleri-

etnisite, toplumsal cinsiyet, cinsellik gibi merkeze taşındığını görebiliyoruz. Bu 

tür marjinlere sahip olduğumuz zaman, mekân ve kimlik anlayışlarımızın 

üzerine yerleştikleri görülmektedir.  

Diğer yandan, bu tür marjinal kimliklerin tınıları, sesleri merkeze taşınırken 

farklı bir zaman mekân içine taşınırken farklı bir yerde merkezde elektronik bir 

ortam içinde yeniden üretilmesi ile aynı zamanda merkezden çevreye taşınan 

hiyerarşik yapıları da kırar. Yani iki taraflı bir değişim meydana getirir. Bir 

                                                 
4 Hebdige önceleri siyahların müzikal mirasına yönelik ilginin giderek Funk, Afrika Pop ve Cazı, 

Batı Afrika Hi-Life’ı, Latin etkisindeki Pop ve Salsa’nın tüm çeşitlerinin yaygınlaştığını 

şimdilerde ise caz, Funk, Hip-Hop, Rap, Duck Rock, Afrika Burundi temposuna dayanan Pop gibi 

tamamen yeni müzik türlerini dinleyebildiğimizi belirlemektedir. (Hebdige, 2003: 177) 
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yandan farklı bir mekâna ve zamana taşınarak kendi anlamından uzaklaşır ancak 

aynı zamanda da taşındığı yerin mevcut yapısını da değiştirir.5 (Chambers, 

2005: 114) Ancak öte yandan bu görüşün aksine, örneğin Mattelard’ın 

savunduğu gibi, “dünya müziği”nin ortaya çıkan bu akışı ile kültürel çeşitliliği 

ortadan kaldırma tehlikesi yarattığı da yaygın olarak savunulmaktadır. (Akt.:  

Rowe, 1996: 160) 

Marjinal olanın, kenardakilerin müzik kültürünün küresel olana, hegemonik 

olana eklenmesi sürecinde bu müzik kültürlerinin her ne kadar arı, otantik, folk 

oldukları iddia edilse de; günümüzün hızlı, kültürel, iletişimsel ve teknolojik 

değişim çağında oldukları gibi kalmalarının imkânsız olduklarını söyleyebiliriz. 

Frith, hiçbir halkın ya da ülkenin “müzikal üretim, yeniden üretim ve aktarımın 

elektronik araçlarından ve bunun sonucu olan “evrensel pop estetiğinden” 

tamamen yalıtılamayacağını söyler.” (Akt.:  Rowe, 1996: 162) Bu yerel küresel 

etkileşiminde kenardaki kültürlerin otantiklikleri bir yandan hegemonik 

soundlar aracılığı ile kaybolurken ve bu kültürler ticarileştirilirlerken Kendi 

zaman ve mekân bağlamlarını da kaybederler. Böylece yeni ve farklı bir 

kültürel tanımla hegemonik olan soundlar ve Pop kültürü yeniden kurularak 

pekiştirilir, yaygınlaştırılır. Diğer taraftan da ötekinin farklı bir bağlama 

oturması ile ortaya çıkan yeni anlamı ticarileşmiş bir hâlde, yine kendilerine 

satılır. Özellikle siyah müziğin Batı Pop müziği içinde bu denli fazla 

kullanıldıktan sonra, “beyaz egemen popüler müzik, daha sonra onun 

yaratılmasına yardımcı olan başka ülkelerdeki insanların yanı sıra, güçlü yerli 

müzikal gelenekleri olan insanlara “gerisin geri satılır.” ve böylelikle bu 

insanlar kendilerine ait olan dönüştürülmüş kültür ürünlerinin tüketicileri hâline 

getirilir.”  Ancak bu tamamen hegomonya tarafından kaybolma süreci olarak 

görülmemelidir. Örneğin Manuel, Endonezya’da müzik üretimi ile ilgili 

incelemesinde Batı kökenli Popüler müziğin ve müzik teknolojilerinin 

geleneksel müzik üsluplarını silip süpürmediğine ya da soundların ve müzikal 

tercihlerin homojenleşmesine yol açmadığına dikkat çeker. Bunun yerine kaset 

teknolojisinin yöresel temelli müziğin yayılması sonucunu doğurduğunu ve 

böylelikle ilk kez farklı ilkelerin bileşimiyle oluşan yeni türleri besleyerek ve 

kitle iletişim araçlarının müzik üzerindeki denetimini tüm ülkede küçük, arka 

bahçe donanımlarını genişleterek ulusal popüler üslupları yarattığını savunur.  

Öte yandan, hegemonik olan soundların yeni bir kültürle karşılaşması 

sürecinde eski hiyerarşik yapıların kırılıp yeniden farklı olanla yeni bir sentez  

                                                 
5 Chambers bu konuda Rai müziğini örnek vermektedir. “ . . Ortak bir dili olan uzamda tarihsel 

anları yeniden yapılandırmak suretiyle bizler örneğin Rai müziğinin farklı kültürel ve tarihsel 

uzamlara farklı deneyim ve özdeşleşme biçimlerine nasıl dönüştürüldüğünü ve uyarlandığını 

görmekteyiz. Soundlar farklı uzamları katedip geçiyor…  Bu tikel tarihler çağdaş ve eşzamanlı 

olanaklar hâline gelen, farklı zamanlara doğru açılan, elektronik medyanın yarattığı 

bağlamlarda ve kirlenmede birbiriyle çakışan soundlar tarafından hem bağlanıyor hem 

çözülüyor, hem tutuluyor hem salıveriliyor. ”(Chambers, 2005: 103, 4, 5, 6) 
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ortaya çıkarması da mümkün hâle gelir.” … rock ve popüler müzik”, 

“geleneksel” müzikal biçimler ile yeni ve eskinin, yerel olanın ve ithal edilmiş 

olanın yeni sentezleri tarafından kısmen gerisin geri döndürülürler yani 

gerçeklikleri, otantikleri bir ölçüde farklılıklar tarafından geri döndürülmüş olur. 

(Rowe, 1996: 91, 92, 160) 

Sonuç olarak hegomonyanın işleyişi içinde karşılıklı belirlenim sürecinde 

küreselden yerele olan akışdan öte yerelden küresele doğru olan belirlenim 

süreci içinde farklı olanın kendi kültürel yapısı ile hâkim olanı yeniden 

kurduğunu söylerken farklı otantisiteler, gerçeklikler, yenilikler kurduğunu yeni 

stratejilerin bile bu ilişkiler ile ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ancak, yerelin de 

bu ilişki içinde kendini yeniden konumlandırdığı görülmektedir. Bu durumu 

Türkiye örneği üzerinden tartışmak gerekecektir.  

Türkiye’deki Pop Müzik Kültüründe, Farklı Olanın Hegemonik 

Kültürel Ortamla İlişkisi  

Yukarıda belirlediğimiz küresel ve yerel arasındaki etkileşim sürecinin 

Türkiye’deki yansımalarını pop müzik kültürü üzerinden değerlendirdiğimizde 

benzer bir yapılanmanın oluştuğunu görebiliyoruz. Bu yeni süreçte küresel olan, 

hegemonik olan kültürel yapının yerel olanı içine alarak kendini yeniden 

üretirken yerel, muhalif, öteki kısaca, farklı olanın kendi kimliğini dönüşüme 

uğratarak bu yeni sürece katılımının söz konusu olduğunu gözlemliyoruz.  

1. Yeni Pop Müzik Kültürünü Hazırlayan Sosyo-Ekonomik Koşullar 

Pop müzik kültüründeki yeni eğilimleri belirlemeye çalışırken bu yeni 

yapılanmanın ortaya çıkmasını sağlayıcı sosyo-ekonomik koşulların altını 

çizmek gereklidir.  

Bu yeni koşullar küresel kültürel ortamın yerel kültürel ortam ile etkileşimini 

hızlandırmaktadır. Yeni yapılanmanın başında, özellikle 2000’li yıllardan 

itibaren hem siyasal platformda ve hem de ekonomik alanda ortaya çıkan bir 

yeniden yapılanma süreci görülmektedir. Siyasal alanda tek parti olarak iktidara 

gelen AKP’nin istikrarlı bir siyasal yönetim uygulama anlayışı içinde olmasına 

paralel olarak uygulanan ekonomik politikaları ile de global politikalara 

eklenme sürecinin hızlandırıldığını söyleyebiliriz. Bu dönemin uygulanan 

ekonomik programıyla ilgili olarak Yeldan, bu dönemin yeni bir yapılanmayı 

başlattığını, ulusal ekonomide kalıcı dönüşümleri amaçladığını ve Devlet’in 

toplumsal sınıflar ile olan tarihsel taahhütlerini yeniden gözden geçirmeyi de 

hedeflemek olduğunu saptamaktadır. (Yeldan, 2001: 161, 2)  

Ekonomik yapılanmada, özellikle yabancı sermayenin giderek artan önemi, 

ayrıca ekonomik kriz ile girilen yeni ortamda ulusal sermayenin çok fazla 

hareket edememesi durumu ile birlikte, orta sınıfların da giderek yabancı 

sermaye ile ortaklıklar kurmaya itmektedir. Orta sınıfların global-ekonomik 

politikalarla bütünleşmek isteği, aynı zamanda global-kültürel dünya ile de 

bütünleşmek durumuna yol açmaktadır. Bu durum kültürel açıdan da, global 
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olanın etkin ve hâkim konumda yer almasına yol açmaktadır. Bu ise ulusal 

kültürel ortamdan kopmayı ulusal söylemlerin, problem ve çözümlerin yerine 

global söylemlerin, problemlerin ve çözümlerin geçerli olması anlamına 

gelmektedir.  

Öte yandan, siyasal ve ekonmik alanda ortaya çıkan yeni yapılanmalara 

paralel olarak kültürel alanda da global-kültürel ortamlarla daha hızlı etkileşim 

sağlayacak yapılanmaların olduğunu söyleyebiliriz. Bunların başında piyasa ile 

bütünleşmiş medya yapısının ortaya çıktığını söyleyebiliriz.  

Türk Medya Sektörü’nün yeniden yapılanması sürecinin son dönemde, 

özellikle de 2000’den sonra ortaya çıkan değişimlerde yabancı sermayenin 

medya şirketlerini satın almaları ve ortaklıklar kurmaları ile dış piyasalara da 

açılmaya başlayan bir süreç oluşmuştur. Medya bu yeni dönemde, ulusal 

kimliğini siyasetin belirlediği milliyetçi-muhafazakâr bir çerçevede kurarken 

kültürel olarak yoğun ilgi alan program formatlarını ise yabancı programlarla 

belirlemektedir.6  

Diğer yandan, ticari amaçlı  olarak örgütlenen medyanın yeni yapısı, global 

medya örgütlenmesine benzer biçimde, farklı medyaları ve piyasaları elinde 

tutan tekelci yapılanmalar biçiminde oluşurken, hâkim kültürel yapının kitleye 

aktarılması görevini yapabilecek şekilde bir işleyişe sahiptir.7 Ancak Türkiye’de 

medyanın RTÜK gibi bir kurumsal denetleme örgütüne de sahip olması 

nedeniyle genel ahlakı, maneviyatı, millî ve manevi değerleri, Türk aile 

yapısını, seçkinlerin kişilik haklarını korumaya yönelik olarak yapılanarak 

(Kejanlıoğlu-Adaklı ve Çelenk, 2001: 137) muhafazakâr bir biçim içinde de 

olduğunu görebiliyoruz.  

Türkiye’de yeni Pop müzik kültürünü oluşturmada, global olanı yerele 

iletmede önem taşıyan medya yapılanması, yukarıda açıkladığımız kitlesel 

iletim araçlarının genel yapılanmasından öte, tekelleşen medyanın dijitalleşen 

yapısı içinde endüstri ile de yöndeş olması söz konusudur. Bu ise muhafazakâr 

kuralların kolayca kırılmasını ve global ortamların kolayca yansıtılmasını 

mümkün kılan bir yapısallaşmayı getirmiştir.  

Öte yandan, artık görsel medyanın interaktif ortamlara dâhil olması, video 

kayıtlarının paylaşımı gibi pek çok alanda da kullanımı söz konusudur.  

                                                 
6 Adaklı Türk medyasının bu yeni döneminde ulusal kimliğini biçimlendiren milliyetçi, faşist 

söyleme olduğu kadar İslami yönelimlerin tetiklediği muhafazakâr bir dünya görüşüne de bel 

bağlandığını belirtirken, diğer yandan Türk izleyicisinin en fazla seyretmeyi hoşlandığı 

program formatlarının Biri bizi gözetliyor türünden ‘reality’ ler olduğunu söylemektedir. 

(Adaklı, 2006: 374,5 ayrıca Türk medya sektörünün değişimi için bkz.: 358-369)  

7 “Özel televizyon kanalları iddia edildiğinin aksine çoğulcu ve demokratk bir alternatif 

yayıncılığı tesis edememişlerdir. Çoğu Amerikan televizyonlarından alınarak türkleştirilen 

Soap Opera, reality Show vb. formatlar ise kültürel çeşitlenmenin değil, egemen kültürün 

yeniden üretilmesinin araçları olmuşlardır. ” (Adaklı, 2001: 159) 
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Yeni medya yapılanması, izleyiciyi de farklı konumlandırmaktadır. Pasif 

izleyicinin yerini aktif ve katılan izleyici almaktadır. Bu katılım ise, yeni 

teknolojik imkânların artmasıyla müzikle uğraşmak, müzik albümü 

oluşturabilmek, kayıda alma vb. denemelerin yapılması bazı temel teknolojik 

malzemeler ile evin içine kadar girmiş olması, ayrıca evde olmasa bile İstanbul 

gibi büyük kentlerde kurulan müzik stüdyolarının çoğalmaya başlaması, yine 

kurulan özel, devlet okullarının müzik bölümleri ile de yeni müzik kültürünü 

daha yakından takip etme ve daha da ötesi, artık dünyada oluşan gelişmeleri 

bire bir yakından izleme imkânı ortaya çıkmaktadır. Ancak bu durumun yine 

teknolojik donanıma sahip olan ve bu donanımı kullanabilen üst ve orta kesim 

gençliğine açık olduğunu söylemek gerekmektedir. Bu durum, gençlere yönelik 

müzik kültürünün hızlı bir biçimde global ortamlar ile alışverişini sağlarken 

aynı zamanda da kültürel alışverişine de olanak tanımaktadır.  

Diğer yandan, Pop müzik piyasa ilişkilerinin de global-yerel etkileşimleri 

hızlandıracak biçimde yapılandığını bu konuda yapılan çalışmalardan anlıyoruz. 

Müzik sektöründe rol oynayan firmalar ise, özellikle endüstriyel boyutlarda, 

gelişmiş üretim kapasitesine sahip ve medya ile de kurduğu ilişkilerle de Batı 

standartlarına yakındır. İkincil sektör olarak kalanlar ise, kenarda kalan 

medyada, büyük şehirlerin marketlerinde gözükmeyen ürünleri vardır. Küçük 

yapımcılar, pazarın yaklaşık % 70’ini kontrol etmelerine karşılık, çokuluslu 

şirketlerin genel stratejileri, doğrudan yatırım yapmak yerine güçlü gördükleri 

yerli firmalar ile ortaklıklar kurarak pazara girme yönündedir.  

Sonuç olarak ortaya çıkan ve hâkim konumda olan sektörün reklamcılıktan, 

sinemaya, televizyondan modaya, müzikten bilgisayar oyunlarına kadar pek çok 

alan ile içiçe geçen kültürel bir alan oluşturma durumunda bulunduklarını 

söyleyebiliriz. Türkiye pazarında da yerini alan çok uluslu firmalar,         

medya-eğlence-enformasyon sektörüne hâkim olarak yerini almaktadır. Bu 

belirlenim içinde özellikle dijital teknoloji ve internet zaman ve mekândan 

bağımsız olarak kitlesel kullanıma olanak tanımaktadır. (Çakmur, 2002: 50-69; 

Pekman, 2003: 216, 217)  

Özetle, Türkiye’de Pop müzik kültürünün değişiminde belirleyici olan 

ekonomik ve toplumsal şartların global şartlara göre yeniden düzenlenmesinin 

çok önemli rolü vardır. Buradaki değişmelerle birlikte Pop müzik kültürel 

biçemin, modern-geleneksel ikilemini oluşturan toplumsal ve ekonomik 

koşulların belirleyiciliğinden farklı olarak artık global-yerel ikilemini oluşturan 

toplumsal ve ekonomik koşulların belirleyiciliği altında meydana geldiğini 

söyleyebiliriz.  

2. Pop Müzik Kültüründe Meydana Gelen Değişmeler 

Türkiye’de yeni Pop müzik kültürünü oluşturan bileşenler global kültürün 

belirlediği şartlar doğrultusunda ortaya çıkarken bu yapılanmanın meydana 



446 

 

 

getirdiği yeni Pop müzik hareketleri de global Pop müzik piyasalarının ortaya 

çıkardığı yeni müzik kültürüne uyumlu olarak ortaya çıkmaktadır.  

Global Pop müzik dünyasının “dünya müziği” olarak tanımlanan 

kenardakilerin, marjinlerin, otantik, farklı olanın merkeze taşınması ile 

oluşturulan yeni Pop müzik biçiminin Türkiye’deki müzik dünyasını da 

etkilediğini görebiliyoruz. Bu biçimde oluşturulan müzik hareketlerinin     

Doğu-Batı sentezi oluşturduğunu ve bunun bir füzyon müziği olduğu şeklinde 

yorumlandığını görüyoruz.  

Bu yeni anlayış ile ortaya çıkan Rock müzik kültürü, yeni Pop müzik 

kültürünü oluşturmaktadır. Yeni müzik kültüründe arabesk yerine Rock, Rap 

gibi müzik türleri ağırlıktadır. Yeni dönemin Rock müzik kültürü, arabesk 

ögeleri dışlayan, Türk Pop akımına karşı çıkan ve ulusal kültür politikalarını 

öne çıkaran bir yorum içindedir. (Akay, 1995: 39-46; Martin-Stokes, 2000: 161) 

Son dönemde ise şimdiye kadar olan Doğu/Arabesk müzikle kurulan 

ortaklığın8 yerini giderek daha fazla Batı soudlarına/ritmlerine bırakmaya 

başladığını, global kültürel politikalarla da daha fazla ilgilenmenin söz konusu 

olduğunu görebiliyoruz.9  

                                                 

8 “Türkiye müzik pazarının en çarpıcı özelliklerinden biri, yüzyıldır istikrarlı bir biçimde süren 

yerli müzik türlerinin mutlak egemenliğindedir. Burada “yerli” derken sadece Türkçe müzik 

değil, hatırı sayılır oranda kürtçe albümler de dâhildir.” (Çakmur, 2002: 54) 

9 Yeni müzik kültürünü aktaran ve modern bir kültürel içeriğe sahip olan ve bu nedenle de modern 

kitlelere seslenen Rock dergilerinden Roll Dergisini incelediğimizde, Rock müziğini yukarıda 

tanımladığımız yeni ortasınıf gençlerine vermeyi hedefleyen bir dergi olarak tanımlanabilir. 

Derginin içeriğine baktığımızda, Amerika’nın saldırgan politikalarına karşı durduğunu, popüler 

olandan ticari olandan yana olmayıp sanattan, kültürden yana olduğunu, Çok kültürlülüğü esas 

aldığını bu anlamda da ulusal sınırların silinebilirliğini kabul ettiğini, ulusallıkla bağlantılı 

olarak klasik eğitimin de karşısında olduğu anlaşılan,milliyetçi söylemleri dışlayan ancak yerel 

olana değer veren, dünyada saldırgan politikalara karşı çıkanların yanında örneğin 

Saraybosna’nın bombalanmasına, Güney Afrika’da özgürlük adına savaşanların, Seattle’da 

sağlıklı gıda için savaşanların, Tibet’e özgürlük adına savaşanların, Blair’in, Thatcher’in 

uyguladığı baskıcı politikalara, Bush’a karşı savaşanların yanında oldukları, çevre kirliliğine 

karşı savaşanların yanında yer aldıklarını, Rock müzikte Doğulu, etnik ritmlerin artık daha fazla 

yeralmasına, yine ruhanilik, mistisizm, sufilik gibi doğuya ait olguların yükselen değerler 

olarak tanıtıldığını, yaratıcılığın artık doğuda bulunduğunun kabul edilmesi, endüstriyel 

müzikten uzak durulmaya çalışıldığını, ancak yine de profesyonelliğin de öneminin 

vurgulandığı cinsiyet fetişizminin yapılmadığı farklı cinslere de hoşgörü ile bakıldığı bu 

anlamda demokratik, liberal tavırlı olduğunu ifade eden, medyanın popüler olanı, ticari olanı 

körüklemesi nedeniyle etkilerine karşı çıktığı bir dergi olarak tanımlanabilir. Rock kültürünün 

uyuşturucu ile mutlak ilişkisini reddeden bir tavır içinde oldukları da anlaşılmaktadır. 

Amerikan kültürüne karşı yapılan eleştiriler arasında, amerikan vatandaşlığı yerine global 

vatandaş olmanın artık daha önemli olduğu, Amerikan tüketiminin bireyi yokettiğini, 

Amerika’nın aslında yoksul olduğu zenginliğin bir imajdan ibaret olduğu, yabancılaşmanın 

fazla olduğu vb. Amerikan toplumuna yönelik eleştirilerin yapıldığını görüyoruz. Derginin, 

oluşan global kültürel ortamı ortasınıftan olan okuyucularına iletme görevini üstlendiğini 

söyleyebiliriz. (Roll, 2005)  
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Bu, yeni tür müzik hareketlerinin meydana getirmiş olduğu en önemli 

değişim; geleneksel, yerel, müzik kültürümüze yeniden bakmak ve bu yeni Pop 

müzik kültürü çerçevesinden yorumlamak olurken farklı müzik kültürlerinin, 

marjinal kalmışların da ortaya çıkması söz konusudur. Yeni müzik kültürü 

içinde global müzik endüstrisinin dikkatini çekmek; özgün olmaktan, yerel olanı 

öne çıkarmaktan, kültürel olanı almaktan, farklılıkları yakalamaktan 

geçmektedir. Türkiyeli müzisyenlerin de çelişkileri burada toplanmaktadır. 

Yerel olanı yakalamak ve global müzik dünyası ile birleşmektir. Türkiyeli 

müzisyenler artık Batı müziğini taklit etmekle global müzik dünyası içine 

girilemeyeceğinin farkındadırlar. Bu nedenle de müzikte özgünlüğü yakalamak 

en önemli mesele olmaktadır.10  

Yeni Pop, kültürel anlayışta özgün olanı yakalamak kadar varolan biçimi de 

dönüştürmek önemli olmaktadır. Bu anlamda arabesk müzik de yeniden 

yorumlanarak yeni Pop, kültür anlayışında yerini almaktadır. Bu yeni anlayışın 

belirlediği en önemli temel kriter, yeni Pop müzik biçeminin artık geleneksel- 

modern ikileminin belirlediği bağlamlar ile şekillenmeyip global-yerel 

bağlamlarının belirlediği biçemler altında ortaya çıkıyor olmasıdır. Arabesk 

müzik de bu yeni ilişki içinde yeniden belirlenmektedir.  

Arabesk müzik, kırdan kente göçedenlerin şehirle, ulusal değerlerle 

bütünleşmesi, modernleşmeye çalışması çerçevesinde, kentin problemlerine 

karşı kenardakilerin kendilerine şehirde hem direnme ve hem de şehirle uyum 

sağlama gücü veren bir müzik türü olarak ortaya çıkmaktadır. Arabesk müziğin 

ortaya çıktığı bu sosyal bağlam içinde geleneksel olan Türk Halk müziği ve 

Türk Sanat müziğinin kendi özgün yapısından koparak daha çok Doğu, Arap 

müziğinin etkin olduğu bir biçimde yeni bir melez müzik türü olarak kendini 

ortaya koymuştur. (Bu konuda geniş bilgi için bkz.: Özbek, 1991: 113, 116 ve 

1998: 175, 187)  

Arabesk müzik, bağlı olduğu sosyal şartlara göre kimliğini yenileyen bir 

özelliğe sahiptir. Bu arabeskin sadece 1960’lı yıllarda değişen toplumsal şartlara 

bağlı olarak Türk Halk müziği ve Türk Sanat müziğinin Arap müziği ve Batılı 

ritmlerle melezleşmesi ile kalmayıp, 1980’li yıllarda değişen, küresel şartların 

artık söz konusu olduğu dönem içinde arabesk daha fazla Batı sazları ile 

melezleşerek poplaşmaya başlaması ile de ortaya çıkmaktadır.  

Arabesk müziğin bu melez karakteri, yeni Pop müzik kültürüne de uyum 

sağlamıştır. Burada da yeni dönemin koşulları ile yapılan bir melezleştirme söz 

                                                 

10 Örneğin Serdar Öztop ile yapılan bir görüşmede özgün olmanın önemini vurguluyor ve şöyle 

diyor: “Rock, Batı’dan gelmiş yerleşmiş kalıpları olan çalma tarzları olan bir müzik anlayışı… 

bizimse yöresel etkilerden kaynaklanan ritmik, melodik, duygusal farklılıklarımız var… dünya 

müzik piyasasında varolacaksam … bir sanatçının taklidi olmanın da bir manası yok. Elektrik 

gitar, Rock veya heavy metal çalmak yerine Türk melodileriyle harmanlanmış şekilde bir 

müzisyenlik ortaya koymaya çalıştım” (20.11. 05, Cumhuriyet)  
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konusudur. Bu melezleşmeyi özellikle arabesk şarkıcıların yeni yaptıkları 

albümlerde görmek söz konusudur.11  

Öte yandan, Arabesk müziğin kültürel tanımları yeni kültürel bakış açısından 

yapılmaya başlamaktadır. Arabesk’in protest müzik olarak direnişçi kimliğinin 

bağlamı daha önceki kentleşme, modernleşme bağlamından alınarak küresel bir 

arenaya taşınarak Amerika’daki siyahların direniş ve isyan müziği olan blues 

müziği ile benzerlik taşıdığı ve bu müziğin bizim blues müziğimiz olduğu da 

söylenmektedir. Blues müziğinin siyahların ırkçılığa karşı ezilmeleri karşısında 

ortaya koydukları bu müzik, geleneğinin arabeskin protest tavrı ile benzerlik 

taşıdığı belirlenmektedir.12 Arabeski yeni bağlamlar içine yerleştirme 

çabalarının eski geleneksel hâlini eleştirmekle daha da pekiştirilmesi söz 

konusudur. Özellikle Arabesk müziğin Batı’nın istediği Doğu müziği olduğu, 

popüler kültür gibi sığ bir kültür oluşturduğu (04.09.05, Cumhuriyet) sürekli 

yalvarma, yakarış ve duygusal çıkışları da eleştirilmektedir. (02.07.05, Radikal) 

Yine arabeskin Pop şarkılarla birlikte değerlendirip, eğlenceye yönelik bir 

müzik olduğu da söylenilmektedir. (Roll/2004-09) Arabesk’e karşı çıkılırken 

popülerlik ve ticarileşmeye de karşı çıkılmakta, böylece kültürel olandan yana 

tavır belirginleştirilmektedir.13 

Yeni Pop müzik kültüründe; “öteki”nin kültürünü, farklılıklarını merkeze 

taşıma stratejisi içinde arabesk müzik de bir dönem şehirde yaşayan “öteki”nin 

ortaya çıkardığı direniş ile farklılık oluşturmuşken şimdi bu farklılık yeni müzik 

anlayışı içinde keşfedilerek kültürel bir unsur olarak “direniş” kimliği 

sunulmaktadır.  

Arabesk müzik gibi türküler de yeni Pop müzik kültüründe önemli bir 

yerdedir. Yeni dönemin türkülere ilgisi, Arif Sağ, Yavuz Top, Musa Eroğlu gibi 

                                                 

11 Ünlü Arabesk şarkıcısı Müslüm Gürses’in yazar Murathan Mungan’ın öncülüğünde popüler 

olmuş Batı Rock ve Jazz müziklerinin sözlerini değiştirerek arabesk formatına uygun yeniden 

yazarak yapmış oldukları “Aşk Tesadüfleri Sever” adlı albümü buna iyi bir örnektir. Yine 

“Dolapdere Big Bang” adlı müzik topluluğu tanınan Pop ve Rock şarkılarını alaturka yorum 

yaparak bu melez müzik denemelerini devam ettirmektedir. Bir başka melez müzik biçimi de 

klasik müziklerin doğu ritmleri ile yapılan yorumudur. Gürol ağırbaşlı, Erkan oğur, Okay 

Temiz gibi müzisyenler önemli klasik eserleri yeniden yorumlamaktadır. (5.11.06, Birgün) 

12 Örneğin Zerrin Özer Arabesk müzikle Amerikan bluesları arasındaki bağlantıyı kurarken, 

Blues’un aslında bir ağıt olduğunu ve anadolu aşıklarının da değerlerini ifade edişinin bizim 

bluesumuz olduğunu, halk müziğinin etnik yapısını bozmadan ama dünya piyasasının istekleri 

doğrultusunda dünyaya açılabileceğini söylüyor. (30.4.05, Radikal) 

13 Örneğin Athena grubu popüler olmak konusunda huzursuz olduklarını ve popüler olmak 

istemediklerini, insanın karakterinin sağlam kaldığı sürece popülerliğin batağına 

saplanmayacağına inandıklarını söylemekle beraber Eurovizyonun olumlu katkıları olduğunu 

ve avrupayla köprü kurup tanındıklarını da belirterek bu anlamda bir popülerliğe karşı 

olmadıkları ancak banal bir popüler olmaktan arabeskleşmekten korktuklarını ve ticarileşmenin 

çok fazla olduğu bu ortam içinde kimsenin kimseye güvenin kalmadığını ve çıkarların 

sözkonusu olduğunu belirliyorlar. (12. 6. 05 Cumhuriyet) 
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türkücülerle ortaya konulurken (Erol, 2006) türküleri yeni soundlarla 

yorumlama da önem kazanır. Türkülerin yeniden yorumlamasında Kazım 

Koyuncu, Laz türkülerini Rock soundu ile yorumladığını ifade etmektedir.14 

Ayrıca, türkülere ilginin müzik piyasasında önemli bir güce sahip olan Kalan 

Müzik Şirketi’nin rolünü de belirtmek gerekir. Geniş bir arşive sahip olması bu 

alanda türkülere eğilimi pekiştirirken, büyük şirketlerle birlikte çalışması global 

piyasaların da dikkatini çekmeye başlamıştır. Son dönemde Erkan Oğur’un 

albümü bu konuda türkülerin farklı formatlarda çalınmasına örnek verilebilir. 

Ayrıca türkülerin yeniden TV programları hâlinde gündeme gelmesi ve pek çok 

türkücünün15 yeni Pop formatları ile piyasaya çıkması da söz konusudur.  

Yeni kültürel ortam içinde, global-yerel ikilemi içinde yerele dönük ilginin 

türkülere, yerel ezgilere yönelmeye başlaması söz konusu olmaktadır. Oysa 

Türkülerde, modern-geleneksel ikilem ve ulusal kimliğin homojen yapısı içinde; 

farklı, etnik ve yerel olana ilginin azlığı söz konusuydu.  

Yeni Pop müzik kültürünün oluşumunda; farklı ve etnik kökenli müzik 

arayışlarına da bir yönelim olduğunu görüyoruz. Özellikle Kürtlerin yaptığı 

müziğin bu şekilde değerlendirilmesi söz konusudur. Kürt şarkıcı olarak 

ünlenen isimlerden biri Aynur’dur. Yeni kültürel yaklaşım içinde Kürt 

şarkıcılara yaklaşım, müziğin etnik kimliği, Kürt kimliği arka planda kalması 

söz konusu olurken özellikle Aynur’un kimliğinde Kürtlerin artık ayrılıkçı bir 

yapılanma içinde oldukları değil, Türk ulusal bütünlüğü içinde, acı çeken bir 

ulus olarak muhalefet ettikleri belirlenmektedir. Bu anlamda dünya müziğine de 

renk katan bir anlayış içinde değerlendirildiğini görüyoruz.16  

Yeni Pop müzik kültürü içinde, yerel kültürel anlamların keşfedilmesini ya 

da farklılaşmasını izlemeye çalışırken “öteki” kimliklerin özellikle de 

Çingenelerin de bir kültürel motif olarak önemli görüldüğünü anlıyoruz. 

                                                 
14 Geçtiğimiz yıllarda ölen Koyuncu yaptığı müziğini şöyle yorumlamaktadır: “…  ‘ kendi yöremi 

öğrenemedikten sonra yazacağım müziğin çok gerçek bir müzik olabileceğine inanmıyorum. 

Hayde arasına yazdığım tulum ve elektrik gitarla üç yüz yıllık melodiymiş gibi duruyor. Oysa 

üç dört ay önce benim ürettiğim bir tulum ezgisi. …şarkıların ana melodilerine müdahele 

etmiyorum. Sözlerini de değiştirmiyorum. Saçmalamıyorum ama düzenleme yaparken yeni 

melodiler katmaya çalışıyorum. Yeni enstrümanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum.” 

“…bütün bu düzenlemelerle ezber bozmanın yanında hayata dair duruşlarımızla da ezber 

bozmak gibi bir tavrım olduğunu da söyleyebilirim … biraz bildiğim şeyleri bozan, biraz 

statükoyu parçalayan, biraz ezberlerini bozan işler yapmayı çok istiyorum.” diğer yandan Rock 

müzisyenlerin hepsinin dile getirdiği bir şekilde müzikle aslında eylem yaptıklarını tek 

başlarına bir şey yapamadıklarını ama müzikle eylem yaptıklarını söylüyor. (25.12.05 

Cumhuriyet)  

15 Türkülere yönelen yeni bir şarkıcı çıkardığı albümle ilgili olarak şöyle demektedir: “ Hopa’nın 

bütün köylerine gittim. Ninelerin, dedelerin türkülerini kaydettim. Hemşinlilerin çoban kavalı 

çok meşhurdur. Yaşlı amcalara kaval, tulum çaldırdım. Yerel kültürün yaylalarda fışkırdığını 

gördüm”. (05.11.06, Cumhuriyet) 

16 Bu konuda Roll dergiside yapılan bir röportajda da Kürtlerle Türklerin kardeşliği vurgulanıyor. 

Ayrı bir kimliğin olmadığı, kürtlerde de bağlamanın yani türk çalgılarının kullanıldığını ve 

müzik kanalıyla da kardeşliğin kurulduğunu söylemektedir. (Roll, 2004-12. )  
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Örneğin Fatih Akın’ın İstanbul filminde Brenna Maccrimmon ve Selim Sesler 

Roman, Çingene müziği yapıyorlar. Çingenelere yönelik ilginin ise 

farklılaştığını ve kültürel olarak öne çıktıklarının söz konusu olduğunu 

görüyoruz.17 Ayrıca çingenelerin de kendi müziklerini, yeni müzik kültürü 

içinde ifade etmeye başlamaları söz konusudur. Örneğin, bir Fransız ve iki 

Türk’ün bir araya geldiği bir grup. S.O.S. grubu, Batı Trakyalı Buzuki Orhan, 

Çorlulu klarnet ustası Savaş Zurnacı ve füzyon ustası bir Fransız. Buzuki, 

klarnet ve elektronik ut var. Yeni kültürel ortamda Çingenelerin İstanbul’un bu 

çokkültürlü mekânında kendilerini yeniden tanımladıkları görülmektedir. 18 

Yeni Pop müzik kültüründe yerelin, gelenekselin birer birer ortaya çıkarılıp 

keşfedildiği bir ortamda; İslam, tasavvuf müziğinin ve danslarının da yavaş 

yavaş Batılı formlar içinde ortaya çıkarıldıklarını ve Mercan Dede, Kudsi 

Erguner gibi müzisyenlerin de ney, kudum gibi İslami çalgıların da yeni 

dolaşımda yerlerini aldıklarını görebiliyoruz.  

Yeni Pop müzik kültürünün önemli bir ayağını da, yurt dışındaki Türklerin 

getirdiği kültürel ortamlar oluşturmaktadır. Özellikle Almanya’da yaşayan 

Türklerin göçmen kimlikleri ile bağlantı kurdukları rap müziğin Cartel aracılığı 

ile (Çınar, 2001) Türkiye’ye taşınmasının ardından Rap müziğin benimsenip 

Ceza ile günümüzde moda bir müzik akımı hâline dönüşümü söz konusu 

olmuştur. Rap, Almanya’daki Türklerin getirdiği müzik olmakla beraber 

yerelleşme, varoş kültürüyle beslenme ve arabeskin yerine geçme eğilimleri 

taşımaktadır.  

Rap müzik, yeni dönemin küresel-yerel ikileminde, Türkiye’de özellikle 

İstanbul’un global bir kent hâline dönüştürülmesi sürecinde yeni bir kategori 

olarak ortaya çıkan yeni yoksul kimliğinin global yoksul kimliği ile 

bağlantılandırıldığı yerdedir. Yeni yoksul kesimin global yoksulluk ile 

bağlantırılarak, kentin en aşağı kesimi olarak sürekli ezilenler kategorisinde yer 

alarak aşağılandığı, horgörüldüğü ve “öteki”leştirildiği bir durumda Rap müzik, 

bu kesimleri kentin benzer problemleri karşısında birleştiren bir müzik olarak 

ortaya çıkmaktadır. Örneğin Rap müzik yapan Ceza, Amerika’daki yeraltı 

dünyası içinden çıkışı gibi kendisinin de lüks olmayan alt sınıfların oturduğu 

Üsküdar semtinde oturduğunu, çok da fazla kültürlü olmadığını ve eğitimsiz 

                                                 

17 Maccrimon, Balkan türkülerinin kardeş müzikler olduğunu söylerken Çingenelerin eskiden 

aşağılandıklarını ancak, şimdi böyle bir durumun olmadığını, aksine çingenelerin dillerini ve 

kültürlerini öğrenmek gerektiğini belirliyor. (12.06.05, Cumhuriyet) 

18 “…İstanbul’un çok kültürlülüğü bizi biribirimize kenetliyor. . . Biz bir haritanın yalnızca küçük 

bir parçasıyız. ” “. . Uzun zamandır istanbulda yaşıyorum. Buranın bir kültür başkenti olduğunu 

zaten biliyordum. Burada geleneksel ve modern birarada. İstanbulun farklılığı insanların 

geçmişlerine sadık kalarak kendilerini geliştirmeleri ve dinamizminde.” (22.01.06 

Cumhuriyet) Bir başka müzisyen ise şöyle demektedir: “. . İstanbul öyle bir yer ki, her türlü 

müziğe hâkim olmak ve onu bulmak mümkün… Türkiye’nin uzak noktalarındaki kültürleri 

İstanbul’a yaşanan göçler nedeniyle görebilirsiniz. Dolayısıyla ABD’nin de AB’nin de her 

şeyini bilebileceğimiz bir yere konuşlanmışız…” (05.11.06, Birgün)  
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olduğunu söyleyerek hangi kesime ait olduğunun vurgusunu yapmaktadır. Ceza 

bir Rapçi olarak karşı olduğu durumların tanımlamasını yaparken, 

Amerika’daki; “para”, “kadın”, “cinsellik” gibi mesajlardan farklı olarak daha 

çok, “doğanın yok edilmesine”, “savaşa”, “ırkçılığa”, “eğitim sistemine” ve 

“aile baskısına” karşı olduğunu belirlemiştir. (05.09.04, Cumhuriyet Pazar)  

Rap müzik içinde bir diğer önemli isim de Jöntürk ve Barikat grubu 

gelmektedir. Burada Ceza’nın popülerliğine karşılık Jöntürk’ün ayırt edici 

tarafının yeraltı kimliğini daha fazla vurgulaması ve popülerliğe karşı 

çıkmasıdır. Jöntürk Rap’in bir yeraltı kültürü olduğunu ve sert olarak devam 

edilmesi gerektiğini söylemekle beraber yine de, popüler olmanın kaçınılmaz 

olacağını belirtiyor. (27.02.05, Hürriyet Keyif) Jöntürk, “rap”in dinleyicisinin 

varoş gençliği olduğunu ve milliyetçiliğe karşı bir müzik kültürü olarak 

Amerika’da doğduğunu belirtirken, “Rap bir kent kültürüdür. Aynı zamanda 

Underground’dır. Kent kültürüyle kuşatılmış egemen değerlerin dışında kalan, 

kentin bir bölgesine mahkûm olan, dışlanan, marjinal, genel kabul görmeyen bir 

kesimin oluşturduğu yaşam tarzını yansıtır bu müzik.” demektedir. Jöntürk 

underground olmayı, “…bizleri boğan bu daracık dünya karşısında sonsuz 

özgürlük ve bağımsızlıktır. Egemen dünyanın dayatmacı ve yok sayıcı zorba 

değerleri karşısında; yeni ahlak, yeni değer, yeni ilişkiler, yeni bir yaşam 

tarzı…” şeklinde açıklıyor. Türkiye’deki yer altı kimliğinin de kente gelenlerin 

varoşlarda oluşturduğunu ve burada yaşayıp arabesk müzik dinleyen kesimin 

çocuklarının artık rap, hiphop müzik dinlediklerini belirtiyor. (09.05.2004, 

Cumhuriyet Pazar)  

Türkiye’de Rap müzik içinde bir diğer popüler isim “Fuat” olarak tanınan 

Fuat Ergin’dir. Fuat, kendisinin Batı Berlin doğumlu olduğunu ve ailesi 

Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapmış olan bir işçi ailesi çocuğu 

olduğunu, kendisinin eğitimli olmadığını ve işçi olarak çalıştığını söylerken 

Almanya’da üç sene evsiz barksız yaşadığını, parklarda yattığını sokağa tekrar 

düşmemek için elinden ne gelirse yapacağını belirtiyor. Fuat dünyanın gidişatı 

ve politikasını değiştirmeyi hedeflediğini; hortumculara, rüşvet alanlara, 

vergisini ödemeyenlere, sistemin değişmesi için hiçbir şey yapmayanlara, 

popüler kültüre karşı olduğunu, ancak derdini anlatmak için de popüler olmanın 

gerektiğini, Rap’in suratı asık bir tarz olmadığını ve insanların bu müziği 

sevmeleri gerektiğini, bir kültür biçimi olduğunu, Rapin “boynuna zincir takıp 

arabanın içinde hava atmaya kalkmak” demek olmadığını, Paranın kendisini 

şımartmayacağını, parayı eğlenmek için harcamayı tercih ettiğini ve siyasi bir 

duruşu olmadığını kendini ifade etmektedir. Hiphop kültürünün ise kapitalist 

dünyada zengin fakir herkesi birleştiren bir kültürel zemin olduğunu 

anlatmaktadır. (12.06.05, Cumhuriyet Pazar) 

Böylece yerel, etnik olanın farklılıklarının ortaya konulmasının yanında, 

yoksulluğun da “öteki” olarak farklı kimliği ile bu global kültürel ortama 

katılması, sesini duyurması söz konusu olmaktadır.  
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SONUÇ 

Türkiye’de son dönem içinde ortaya çıkan bu yeni ortamla birlikte yeni 

kültürel yapının ipuçlarını müzik kültürü üzerinden yakalamaya çalıştığımızda 

yeni bir pop müzik kültürü içinde “öteki”nin, farklı olanın sesinin piyasa ve 

piyasa ile bütünleşmiş medya tarafından değiştirilerek yeniden biçimlendirilerek 

şekillendirildiğini görüyoruz.  

Bu kültür global müzik kültürünün ortaya çıkarmış olduğu yeni eğilim olan 

dünya müziği bağlamında farklı kültürlerin hâkim Batı pop müziğinde 

birleşerek oluşturduğu müzik biçimine uygun olarak yapılanan melez karakterli 

bir müzik kültürü olmaktadır. Ortaya çıkan bu tür bir müziğin önceki dönemin 

arabesk karakterli yani doğulu, geleneksel tınıların yerini Batılı müzik 

soundlarının aldığı, bu anlamda Batılı tınıların hâkim tını hâline geldiği bir yeni 

biçim altındadır.  

Yeni müzik kültürünün oluşumu, farklı kültürel açılımları getirmektedir. 

Globalleşmenin toplumsal yapıda meydana getirdiği modernleşme geleneksellik 

ikileminin yerine, global yerel kutuplaşmasının ortaya çıkmasına paralel olarak 

yerele, geleneksele, otantik olana kültürel anlamda bir ilginin ortaya çıkmasının 

söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Bu ilgi türkülerin yeniden canlanışıyla, 

farklı etnik müziklerin, kültürlerin keşfedilme çabaları ile belirlenmektedir. 

Ortaya çıkan bu ilgi, uzun dönemde farklılıkları özümsemeye, kabul etmeye 

doğru bir yaklaşımın benimsenmesini getirmektedir. Bu ise yerel global 

ekseninde bir yandan yerele inerken öte yandan da, globalleşmeye çalışmayı 

“çok kültürlülük” biçimine erişerek yapmaya çalışmaktır. Bu yeni kültürün 

belirlenen kavramları içinde; modern olmak globalleşmek, çokkültürlü olmak, 

etnik, yerel, bölgesel kültürel farklılıkların ortaya çıkarılması olarak 

algılanırken, gelenekselliğin de eleştirel olarak anlamlandırıldıklarını da 

özellikle arabesk müziğe yeni bakış açıları içinden görebiliyoruz. Geleneksel 

olan aynı zamanda global olan karşısında “ötekileştiril”miştir. Geleneksel olan 

artık sadece kırsal olanla ilintili değildir. Aynı zamanda globalleşmeyi tam 

olarak becerememiş olandır. Tekbenci, ırksal kültürel politikaları oluşturandır. 

Bu anlamda siyaset de geleneksellik içinde ele alınarak dışsallaştırılmıştır. Bir 

başka söyleyişle yeni dönemin kültürel yapısı içinde yeniden bir arabeskleşme 

söz konusudur. Ancak bu seferki Arabesk kültür ya da melez kültür, kentle kır 

arasındaki uyumsuzluktan doğmamakta, global ile yerel olan arasındaki 

uyumsuzluktan globale eklenmeye çalışıp da beceremeyen ve bunun sıkıntısını 

yaşayan bir kesimin ortaya çıkardığı bir kültür olmaktadır. Ötekileştirilen, 

eleştirilen de bu Arabesk kültür olmaktadır.19 Diğer döneme ait olan Arabesk 

kültür ise nostaljik bir kültür hâline dönüştürülmektedir.  

                                                 

19 Ötekileştirilen geleneksellik sadece Arabesk müzik üzerinden eleştirilmemektedir. Bir yaşam 

tarzı olarak Arabesk kültür, modern kültür tarafından dergilerde örneğin maganda tiplemesiyle 

sık sık eleştiriye uğramaktadır. Bu konuda bkz.: Öncü, 2002: 183-200) 
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Diğer yandan, Türkiye’de de müzik kültürü üzerinden oluşturulan bu “çok 

kültürlü” ortam endüstri ve medya ilişkilerinin etkilediği haz ve eğlence 

amacıyla oluşturulan, kültürel olanı alarak sorunları genelleştirip apolitize eden 

bir hegemonik bir kültür olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kültürel yapı farklı olanı 

hâkim orta sınıf söylemi içine katarak evcilleştirerek, direncini kırararak ve 

kendi zaman ve mekân bağlamı içinden çıkarıp hâkim kültürel zaman ve mekân 

bağlamı içine yerleştirerek bunu yapmaktadır. Türkiye’de bu çerçevede ortaya 

çıkan pek çok yerel müziklerin anlamları içindeki muhalif yapıların, direnç 

kimliklerinin bu yeni kültürel ortam içinde daha genel orta sınıf söylemleri 

içinde anlam kazanarak evcilleştirildikleri görülmektedir. Arabesk, Kürt, vd. 

müzikler olsun, bu kimliği güçlendiren unsurlar olarak yer almaktadırlar. Bu 

yeni kültüre uyumlu olarak kendilerini, etniklerini yeniden tanımlayarak var 

olmaktadırlar. Kürt müziğinde çekilen acılar ile çingelenelerde renkleri, neşesi 

ile yani hâkim kültürün belirlediği anlamda Pop kimliğine uygun eğlence 

formatı içinde tanımlanmaları söz konusudur. Böylece bu yerel farklılıklar 

kültürel anlamda birer folklorik unsur olarak bu “çok kültürlü” yapı içine 

katılarak anlam oluşturmaktadırlar. Hâkim kültürün belirlediği zaman ve mekân 

kavramları içinde anlam kazanmaktadırlar. Bu durum hızla yerel farklılıkların 

hâkim yapı içinde erimesini ve giderek global hâkim kültürel yapının etkisinin 

güçlenmesine neden olmaktadır.  

Yeni Pop müzik kültürü, özellikle müzik endüstrisi ve medya bütünleşmesi 

ile belirlenen biçimler ile “çokkültürlülük” kavramının benimsenmesinin yanı 

sıra yerel pek çok kavramın yer ve zaman bağlamlarının değişime uğrayarak 

hâkim kodlar içindeki zaman ve yer ile bağlam oluşturduklarını söyleyebiliriz.20 

Bunlar içinde örneğin kentleşmenin global bağlamlar içinde 

kavramsallaştırılması artık söz konusudur. Kentin yoksul mahallelerinin 

gecekonduları, Rap müzikte varoş olarak tanımlanmaktadır. Kentin 

sorunlarından bahsederken global sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kirlilik, medya, yabancılaşma vb. bütün bu kente ait sorunlar artık dünyanın 

hemen bütün kentlerine ait olan sorunlardır. Yine bir başka farklı 

kavramsallaştırma da dirençler, isyanların yerel kimliklerinden uzaklaştırılıp 

zenci isyan ve dirençleriyle özdeşleşen bir yeni bağlamsallık almalarıdır. Yeni 

Arabesk müzik bu isyanlardan beslenen bir blues niteliği kazanır.  

Bu tür farklı bağlamsalda kavramsallaştırmalar, yeni Pop müzik kültürü 

içinde çoğalarak devam eden bir yapıdadır. Bu durumun meydana getirmiş 

olduğu en önemli sonuçlardan biri, farklı yer ve zaman bağlamsallığı içinde 

yerel bağlamsallıkların kaybolmaya başlamasıdır. Giderek daha çok küresel bir 

kültürel ortam içinde yer almaya ve kavramlarla düşünme eyleminin içinde 

bulunulmasıdır. Burada modern kesim gençliğinin içinde bulunduğu bu kültürel 

ortam ile yerel olanı kültürel olarak folklorik bir malzeme olarak 

                                                 
20 Bu belirlenimlerin marjinal kalan bazı müzik kültürlerini etkilemediklerini de söylemek 

gereklidir. Özellikle ticarileşme ve popülerleşme kaygısı taşımayan müzikleri bu sürecin 

dışında tutmak gerekir.  
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değerlendirirken siyasi anlamda yani bir güç unsuru olarak görmeyi kabul 

etmemektedir. Öte yandan, bu farklı zaman ve mekân bağlamsallıkları orta sınıf 

gençliğini farklı toplumsal algılamaların, yorumların ve siyasal farklılıkların 

oluşumuna götürmektedir.  
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