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POPÜLER KÜLTÜRÜN “MÜZ K E ”NE ETK  ÜZER NE B R
DE ERLEND RME

r. Gör. P nar BE EVL  SOLMAZ
OMÜ. E t.Fak. GSEB. MEABD

20. yüzy l, ya anan iki dünya sava n gölgesinde bilim ve teknolojinin h zla ilerledi i,
toplumsal hayat n de ti i, s rlar n ve güç dengelerinin yenilendi i, özellikle ikinci
yar nda olu an dü ünsel, tarihsel, yap sal ve ekonomik de imlerin sanat kuramlar na ve
dolay yla müzi e olan etkisinin aç kça görülebildi i zaman dilimidir. kinci dünya sava n
hemen ard ndan sanat olarak müzik, teknolojik imkânlar n da yard yla birçok yeni yakla m
içermektedir. Bu yakla mlar elbette ki geçmi ten izler ta  gibi tümüyle yeniyi aramay
ve sunmay  da beraberinde getirmi tir. Bu aray lar içinde, modernizmin etkisini bu etkinin
dönü ümlerini, modernizm kar  ve sonras  sanat hareketlerini içermekte bu hareketler sanat
tarihçileri, dü ünürler, sanatç lar, ara rmac lar vb. taraf ndan çe itli adlarla ve ..izmlerle
adland lmakta  hatta çe itli ak mlar içinde sanat n ve müzi in yeri sorgulanmaktad r.
kinci dünya sava  sonras  yeniden ekillenen s rlar ve yeni ekonomik sistemler pek çok

yenili in ta  oldu. Bu yeniliklerden birinin, tüm dünyay  etkileyen popülerle me süreci
oldu u ku ku götürmez. Dalga dalga büyüyen bu etki, 1960’l  y llardan itibaren kendini
ortaya koymu , Sovyet Rusya’n n da lmas n ard ndan tek kutuplu dünya düzeninin
yerle mesi sonucu, küreselle menin de katk yla, Türkiye’de de özellikle yirminci yüzy n
son çeyre inde iyiden iyiye hissedilir olmu tur. Bu sürecin getirdi i devinim, dünya geneline
yans r. Popülerle me sürecinin kültürel yans mas  popüler kültür olarak
adland lmaktad r.   Popüler kültür asl nda kolay tan mlanabilecek bir kavram de ildir. Farkl
yakla mlar, farkl  inceleme yöntemleri farkl  tan mlamalar  beraberinde getirmektedir.
Kavram n sözlük anlam ndan yola ç kacak olursak “pop”, “popüler” sözcü ünün k salt lm
halidir. ngilizce kaynakl  bu sözcüklerin etimolojisi Latin kökenli olup, Populus-dan
people’a yani Türkçesi: “halk” olan sözcükten türedi i san lmaktad r.
Popüler sözcü ünün birden çok anlam  bulunmakta: halk, halka ait, avama ait, gözde, yayg n,
ra bette/revaçta olan, herkesin tan , herkesin sevdi i, herkesçe anla labilir vb. halk n
aras nda ya ayan motiflere, ö elere yer veren, onlardan yararlanan anlam  da kar za ç kan
tan mlar aras ndad r.
Kültür ise; kavram  olarak, insan n do aya ekledi i, yap p etti i her ey anlam  ta makla
birlikte  bireyin ya da bir toplulu un ya amlar n bütününü olu turan al kanl klar , gelenek ,
görenek , örf  vb. davran  ve inançlar n tümü olarak aç klanmaktad r. Do an Özlem, Kültür
Bilimleri ve Kültür Felsefesi kitab nda (2000:198)  kültürü  “hem insan n yapt  hem insan
yapand r” diye tan mlamaktad r.

Popüler kültür kavram  irdelendi inde, kültür ve popüler kavramlar n ard arda gelerek
olu turdu u sözcük bütünün, tek ba na anlamsal bütünlü e ula mam  sa lamad
belirtmek isterim. Bu kavramlar  bilmek bize yaln zca bir yol açacakt r.
Sosyal bilimler sözlü üne bak ld nda popüler kültür, en genel anlam yla h zl  üretilen ve

zl  kaybolan, tarihsel önem, derinlik ya da süreklilik iddias  olmayan, elitlik özelli i
ta mayan, ortalama insanlar n sahip oldu u kültürel özellikler olarak ele al nmaktad r.1

1 Ö. Demir, M. Acar, “Sosyal Bilimler Sözlü ü” Adres Yay nlar ,  Ankara  2005
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Dikkat edilirse tan mda h zdan bahsedilmektedir. Burada h n anlatt  yaln zca zamansall k
de ildir. H  yaratan teknoloji de dikkate al nmal r. Üretim sürecinin h  teknolojinin de

 belirlemektedir. H zl  kaybolan ise, h zl  tüketilen anlam  da ta yabilmektedir.
Süreklilik ise; kal  simgelemektedir. H zl  tüketilen olmas  nedeniyle kal k beklentisi
olamamaktad r. Ancak üretilen ürünün tüketiciye dönük olmas  sat  unsurunu gündeme
getirir. Sat n geni  bir alanda gerçekle ebilmesi, insanlar n ortalama kültürel özeliklerine
uygun ya da kültürel yap  sat a uygun hale getirilmi  (ko ulland lm ) –ki burada reklam
devreye girer- olmas yla gerçekle ebilmektedir.
Ahmet Oktay popüler kültürü aç klarken “Biçim olarak orta karma kl ktad r, aktar  ya da
iletimi, ortam ve teknoloji olarak dolayl r. Bilinen bir kayna  ya da yarat  (Üreticisi)
vard r, kültürel de erleri ve gelenekleri, yeni formüller biçiminde yans r, Ürün tüketiciye
dönüktür, oldukça ucuza fakat parayla elde edilir” demektedir.  (1994:21)
Kitle ileti im araçlar n ve bili im endüstrisinin, dolay yla teknolojinin dur durak
tan mayan geli imi ve de imi her birimizi ne oldu umuzu anlamadan içine çekip, heyecan
ve merakla takipçisi olmaya ve anlamland rmaya yöneltmi  bir yandan da fark nda ya da de il

lg n bir tüketime ve kolayc a al maya sevk etmi tir. Bu durum bizim ku z
taraf ndan zor alg lan rken anneannelerimiz ve çocuklar z aras nda olu an ya amdaki
kullan m fark , inan lmaz bir ayr ma olu turmaktad r. “… teknoloji, sanat , sadece herkesin
ula abilece i hale getirmekle kalmad , sanat ürününün alg lanma biçimini de de tirdi.
Ekonomik ve mekanik olarak yay lan müzi in canl  ve kaydedilmi  pop müzik dinlemenin
standard  haline geldi i, bir çocu un görüntüyü dondurabildi i, yaz  metinleri ancak
yeniden okuyabilecekken bir sesi ya da görsel bir bölümü tekrar tekrar izleyebildi i,
televizyon ekranlar nda dramatik bir anlat  otuz saniye içinde aktarmak gibi teknolojik
yenilikler kar nda teatral bir görünümün hiçbir etki yaratmad  bir ça da yeti mi  birinin,
modern yüksek teknolojinin bütün mevcut televizyon kanallar  sayesinde alg n birkaç saniye
içinde harekete geçirilmesini mümkün k lmas ndan önceki günlerde geçerli olan basit çizgisel
ya da ard k alg  hat rlamas  pek mümkün de ildir. Teknoloji sanat dünyas  dönü türdü.
Ancak bu dönü türme, popüler sanat ve e lence biçimlerinde, “yüksek sanatlar”, özellikle
daha geleneksel sanatlarda görülenden daha erken ve daha bütünlüklü oldu.” (Hobsbawm,
2006: 675-676)
Dolay yla popüler kültürle ekillenen, sadece günlük ya ant larla s rl  olmay p onunla iç
içe olan bili sel yap  da içermektedir. Konu müzik aç ndan ele al nd nda ise; kar za
ba ka bir boyut daha ç kmaktad r. Müzik, do umdan ölüme dek insan n tüm ya ant nda
yerini alan önemli bir kültürel ö e olarak, ister istemez bütün ya ant  etkileyen bu sürecin
de bir parças  olmu tur. Popüler kültürün müzik ya ant ndaki etkileri, müzi in ne olarak
alg land  ve alg lanmas  gerekenin ne oldu u sorular yla bizi kar  kar ya getirmektedir.
“ Müzik kültürel bir olay ya da ürün olarak  tek ba na varolabilen ( konser, sokak yorumu,
kendi kendine söyleme ve çalma, plaklar, kasetler ,kompakt diskler vs.); bir ba ka araç için
içerik oda  olarak i lev gören( radyo, müzik klibi, baz  filmler); ya da bir ba ka eserin ya da
etkinli in genel esteti ine ve anlam na katk da bulunan (televizyon ve sinema için fon müzi i,
kilise ayinleri, dü ünler, cenaze törenleri, sportif olaylarda e lik unsuru vs.) benzersiz bir
sembolik anlat m biçimidir. Di er bir çok eyin yan  s ra al veri  yaparken, araba sürerken,
ders çal rken müzik kulaklar zdad r. Müzik bazen a  fiziksel hareketler e li inde
(örne in dans, aerobik) ve s kl kla dü ünceli ve aylak anlarda dinlenir.” ( Lull, 2000:34)
Müzi in kullan  o kadar çok boyutludur ki insanlar n gece uyumas ndan gündüz
uyanmas na var ncaya kadar ya am n her an nda etki eden olarak yer almaktad r.
leti im arac  olarak bak ld nda kullan  kolayd r, televizyondan, sinemadan, gazetelerden,

dergilerden ve kitaplardan farkl  olarak müzik görsel dikkat gerektirmedi inden, dinleyici
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gözlerini me gul etmeden müzikle içi içe olma özgürlü üne sahip oldu u gibi, müzik
dinlemek için bir yere oturmak zorunda da de ildir.(di er e lence araçlar  kullan rken
ço unlukla oturmak gerekir). Asl nda müzik bir dizi hareketi dürtüler. (Lull,2000)

“Müzi in kullan  artt ran birkaç faktör vard r. Öncelikle, nispeten dü ük maliyetlidir.
Dükkanlardan sat n al nan plaklar ve kompakt diskler ucuz olmamakla birlikte y nla albüm
sat lmakta ödünç verilmekte, kullan lm  albümler al nmakta”, albümler art k internetten
indirilmekte internet üzerinden payla lmakta ve telif haklar  yasalar  olmas na ra men
rahatl kla kopyalanabilmektedir. (Lull,2000:39)
Tüm bu anlat m içinde gözden kaç lmamas  gereken udur: Görüldü ü üzere müzik her
yerde her an yan zda olabilen bir kültürel unsurdur. Ayn  zamanda endüstriyel bir kültür
ürünüdür. Her kullan n bir üretimi ve pazar  bulunmaktad r. Günümüzde nsanlar n her
an na uygun müzik yarat  ve bunun pazarlan  ister alt kültür ister üst kültür olsun tüketimi
söz konusudur.

Müzik günümüzde popüler kültürün ta lar n en ba ndaki ö elerden biridir.  E lence
sektörünün vazgeçilmezidir. Medya, politika, sermaye, reklam, teknoloji, sinema, vb. pek çok
alan müzikten nemalanmaktad r. Ipodlarla cep telefonlar yla her an her yerde istedi imiz
müzik kula zda olabilmektedir. …müzik kullan n kontrolü alt ndad r. nsanlar
sevdikleri ark  tekrar tekrar ve istedikleri yerde dinleyebilirler. Bu nedenle müzi i kullanan
ki inin kendisi bizzat aktif bir müzik kullan mc r. Özellikle de compactdisk - mp3- ça
ya ad z bu günlerde. Böylelikle kullan  müzi in ileti imsel bir rol oynad  ba lamlar
üzerinde büyük bir kontrol gücüne sahip olmaktad r.” (Lull, 2000:39)

Ayr ca geli en teknoloji ve ses sistemlerinin kolay ula labilirli i, sokakta, cafede, al veri
merkezlerinde, dolmu ta, takside her yerde be enip be enmedi imiz her türlü müzikle bizi
muhatap k lmaktad r.
Müzik kategorileri o kadar giriftle meye ba lam r ki popüler müziklerde s flama
yapabilmek için her geçen gün alt ve yan kategorilere ihtiyaç artmaktad r. (Pop rock, pop
punk vb.) Talepler de bu de imlere göre ekillenmektedir. Gençler aras nda ye eren trend
(e ilim/ak m) yakalama sorunsal  ve bu yüzden sat  için gerekli olan trendin sürekli
yenilenmesi gere i de gözden kaç lmamal r.

Popüler müziklerin ülkemizde ekillenen bir k sm  (örn. Arabesk, fantezi vb) bir önceki ku ak
taraf ndan alt kültür /varo  kültürü olarak anlamland rken popüler müziklerin alt yap  ve
sound olarak gitgide birbirine benzemesi neyin Arabesk neyin pop müzik2 olarak
alg lanaca , ancak söyleyenin kim oldu uyla birlikte karar verilebilir hale getirmi tir.
Genel gözlem odur ki günümüz gençli i bu ay , daha çok seçtikleri popüler ürünün hangi
türe (pop, rock, metal vb.) girdi iyle ilgili yapmaktad r ve bu kategorilere göre
grupla maktad rlar. (Rockç , metalci vb.)
Müzik e itimi aç ndan bu konuyu de erlendirecek olursak; müzik e itimi ders
programlar yla, ö rencilerimizin müzi i ya ay lar  aras ndaki fark gün geçtikçe aç lmakta, bu
durum, ö renci ve okul aras nda anlamsal bir bo luk yaratmaktad r.

Hepimizin bildi i üzere ülkemizde düzenli, örgün müzik e itimi ve profesyonel anlamda
müzik ö retmenli i e itimi Cumhuriyet’in kurulmas yla birlikte gerçekle mi tir. Ülkemizdeki
müzik e itimi tarihinde pek çok kurum i lev görmü tür. Günümüzde ise Anadolu Güzel
Sanatlar Liseleri Müzik ve Sahne Sanatlar  Fakülteleri, Konservatuarlar, E itim
Fakülteleri’nde yap land lan Müzik Ö retmenli i Ana Bilim Dallar , Türk Müzi i

2 Pop müzik: ngiliz ve Amerikal lar n ba latt klar  hareketli ritimli folklor motiflerinden  yararlan larak yap lan
müzik. (Türk Dil Kurumu, Türkçe sözlük,  Türk Dil Kurumu Yay nlar   Ankara, 1988 ,s.1194)
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Konservatuarlar , Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde yap land lan Müzik Bölümleri Türkiye’de
müzik e itimi veren okullard r.  Bunun yan  s ra son y llarda aç lan pek çok özel üniversitede
müzikle ilgili de ik alanlarda e itim veren bölümler olu turulmaktad r. Bu kurumlar da
genellikle Güzel Sanatlar Fakültelerinin bünyesinde yer almaktad r. Ayr ca örgün e itim
içinde ilkö retim ve liselerde müzik dersleri verilmektedir.

Cumhuriyetin 86. Y nda  görülen odur ki müzik e itim kurumlar  nicelik olarak artm
olmas na ve hatta ço unda ortak ders program  olmas na ra men dersler, hoca yeterlili ine
ba  olarak nitelik kazanmaktad r. E itim fakülteleri nispeten olmakla birlikte, genel
görünü e bak ld nda müzik e itimi alan çocuklar n uygulama alanlar  daralt lm r, yani i
bulma olanaklar  s rl  hale gelmi tir. Bir bireyin yeti mesinde son derece önemli olan okul
öncesinden ba layarak, belirlenmi  standartlarda müzik e itimi alabilmek, henüz
uygulanabilir a amaya ula abilmi  olamamakla birlikte, örgün e itimde Müzik derslerinin
azalt lmas  üzücü bir tart ma konusu haline gelmi tir. Tüm bunlar n yan  s ra ça n
gereklerine uygun s f ve teknolojik imkânlar da çok s rl r.

Müzik e itim sistemimizde hedeflenenle ula lan sonuç -yani teori ile pratik- birbirini bir
türlü tutamad ndan uygulamada sürekli birbiriyle örtü meyen sistem ve sistemsizliklerle
kar  kar ya kal nmaktad r (Müzik Ö retmeni aç n giderilmesi, Müzik dersi yap labilecek
ortam n olu turulmas , araç-gereç vb.).  Okul öncesinden ba lay p üniversiteye gelene kadar
müzik e itimi ad na bir sürü olanaks zl klarla ba  ba a kalm , ancak yine de müzi i -hangi
tür olursa olsun- kendine yol seçmi  gençler için, müzik e itimi veren okullar, ya ama
sevdikleri bir alanda devam etme ans  olarak görünmektedir. Ancak; bu bölümlere girene
kadar ald klar  e itimin aç klar  edindikleri/edinemedikleri kültürel birikim önce de
belirtildi i gibi daha çok popüler kültür s rlar  içinde ye ermektedir.

Yap lan çe itli müzik içerikli yar malar n, pop starl k dü lerinin pohpohlanmas n,
televizyonda görülen star olma halinin ve star adaylar na verilen göstermelik e itimin
özenilen hale gelmi  olmas n etkilerini de gözden kaç rmamak gerekmektedir. Bu
ko ullanm k, müzik e itimi bölümlerine gelindi inde ço unlukla bir hüsranla
sonuçlanmaktad r. Bilindi i üzere müzik e itiminde Nota ö renmek, bir çalg  çalmak,
armoni bilmek,  farkl  müzik kültürleri hakk nda birikim edinmek gibi çal malar, emek, sab r
ve sorumluluk gerektiren zorunluluklard r. Uzaktan kumandal  ve çok kanall  televizyonlarla
zap yaparak, cep telefonlar  yoluyla k sa mesaj  k smay  beceren, messengerla / facebookla,
art k 3G ile an  yakalayan ve bu teknolojiyi kullan rken bir ço umuzu sollayan, ancak ciddi
bilgiye gelince genelde viraj  alamayan dolay yla sanal alemden gerçe e geçi te matrixden

kamayan ö rencilerimizin ve bu hali alg lamaya çal an e itimcilerin i i zor görünmektedir.
Kendine ait müzik dünyas  olan gençler bu bölümlere geldiklerinde kendi çizdikleri s rdan
(yani kendi kendine söyledi i ya da piyasada çal p/söyledi i ark lardan- müzikten) çok uzak
bir evrende ve bir üniversite ö rencisi olma artlanm n verdi i kayg yla hareket etmek
zorunda kalmaktad rlar. Müzik E itim fakültelerinin bir s nt  da ö rencilerin bir k sm n
-yine popüler bir yakla mla-  müzi in asl  ikinci plana at p i  sahibi olabilece i bir
diplomaya kavu ma arzusudur. Bu yakla m da müzik duyarl n edinilmesini zorlay
popüler unsurlardan biridir. Bu aç klamalar n ya ananlar, gözlenenler ve okunanlar sonucu
elde edilen tecrübe ve genellemeler oldu u gözden kaç lmamal  ve istisnalar n olabilece i
elbette ki unutulmamal r.

Popüler kültürün sar p sarmalad  hemen tüm dünyad r. Mutlu, Popüler kültürü ele tirmek
makalesinde öyle aç klamaktad r :“Popüler kültür ne tamamen tutucudur, ne ilerici. Popüler
kültür ne tamamen uyu turucudur, ne özgürle imci. Popüler kültür hakim ve muhalif
söylemlerin birbirleriyle kar  kar ya geldi i, çat , birbirlerini dönü türdü ü bir
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aland r”3. Tarih boyunca insanl n gidi at  etkileyen en ba  unsur ekonomi olmu tur.  Bu
noktada devaml n ekonomiden geçmekte oldu u yads namaz. Popüler kültür, sat tan
kazanmaktad r bu ba lamda sosyal bilimciler ve dü ünürler de, yüksek sanat olarak ifade
edilen üst kültür ürünlerinin de popüler kültürden etkileniyor olmas n ve popüleri itiyor
gözükürken popülere yak nla n alt  çizmektedirler. Geli en teknoloji ve kitle ileti im
araçlar  ortak ko ullar n hemen her yerde ve benzer zamanlarda ya anmakta oldu unu
görülebilir hale getirmi tir. Dolay yla asl nda sorunlar da ortakt r. Ça zda üzerinde
durulmas  gereken konular n en ba nda e itimin yer ald  ku ku götürmez bir gerçektir.

itimin iyi olabilmesi maddi olanakl kla sa lan r hale gelmi  bulunmaktad r. E itimin her
alanda ça n gereklerine uygun hale getirilmesi ça da  bireyler yeti mesinin art r. Müzik

itiminin, teknolojik, ar ivsel, alt yap  sa lam ve bunlar n uygulanabilece i ko ullara, yani
öncelikle Okul binalar na, okullarda günün artlar na uygun tam donan ml  (Çalg , Bilgisayar,
ses sistemi, araç-gereç vb.) müzik odalar na/s flar na, konser salonlar na, ve ayr ca yine
günün artlar na ve bu donan ma uygun i levsel ders programlar na sahip olmas
gerekmektedir. Ancak, bu artlarda yeti mi  ö renci ve ö retmenler gelece imizi

tabileceklerdir.
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