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ÖNSÖZ

Etnomüzikolojik araştırma, metodolojik ilke olarak alan çalışması yolu ile toplanan enformasyonun teorik irdelemeye tabi
tutulduğu müzik incelemesidir. Ancak bu, etnomüzikolojinin alan
çalışması dışında müziksel bir “olgu” ile ilgili teorik inşa çabası
içinde olmasına engel değildir. Dolayısıyla etnomüzikolojik araştırma, alan çalışmasına dayanmayan bir bilgi üretme etkinliği
olduğunda, tarihsel de olsa güncel de olsa müziksel bir olgu ile
ilgili analizini, özgül kavramsal araçlar sunarak ya da kendini
kanıtlamış kuramsal bir yaklaşımın belirgin özelliklerini kullanarak gerçekleştirir. Buradaki makalelerin bazıları alan çalışması
gerecini de içerirken bazıları sözünü ettiğim ikinci eğilim dahilindeki modelleme çabalarını yansıtıyor. Dolayısıyla makalelerin
tümü ‘etnomüzikolojik’ bir saik ile yazıldı ve aynı motivasyonla
biraraya getirilerek ilgililere bir kitap olarak sunuluyor. Buradaki
makale konuları ile bir düşünce ileri sürmeye her yeltenişimde,
meselenin daha iyi kavranabilmesi için başkalarının yazılarını ya
da o makale için bir araya getirdiğim gözlem ve görüşmelerden
edindiğim enformasyonları olduğu kadar, ister istemez kendi
deneyim ve yorumlarımı da kullandım. Ancak bu deneyim; benim
yaşam boyunca, mekânla, nesnelerle ve başkalarıyla kurduğum
ilişkileri, ele aldığım müziksel olgu ile ilişkili kişisel birikimi ve
elbette ki etnomüzikoloji disiplininin kazanımları ile edindiğim
bir müzik incelemesinin nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin
kendimi oluşturma sürecini içeriyor.
Bu kitabın içinde yer alan bütün yazıların ya da tek bir makalenin hatta bir makale içindeki kimi argümanların okurların deneyimini farklı açılardan besleyeceğini söyleyebilirim. Kanımca
bunun nedeni günümüzde kullandığımız her türlü mal ve hizmetin, aslında hem “üretim” hem de “tüketim” açısından bir hege7
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monya süreci çıktısı olması. Dolayısıyla, disipliner bir bilgi üretme etkinliği içinden hareketle ancak interdisipliner katkı arayışlarımın da semeresini yeterince gördüğümü düşünerek gerçekleştirmeye çalıştığım bu “ürün” de öyle. Yani bir taraftan “rıza”
gösterilen diğer yandan “direnme” noktaları bulunan bir “metin”
bu. Başka bir deyişle ben de cümlelerimi kurarken, tek bir kelime
ile ilişkili saatlerce düşünürken, bir başka metinden alıntı yaparken ya da bir gözlem ya da görüşmenin notlarını aktarırken aynı
hegemonya sürecini tekrar tekrar deneyimlediğimi fark ettim.
Yani çoğu kez, alıntılamam ya da aktarmam gereken argümanları
bir rıza ve direnme eleğinden geçirdiğimi tecrübe ettim. Kitabın
kimi bölümlerinin bazı okuyuculara kimi bölümlerinin ise bir
başka okuyucu profiline daha ilgi çekici, yararlı, tatmin edici vb.
gelecek olması bundan. Genel olarak müziğe ya da özel olarak
müzik incelemelerine ilgi gösteren birbirinden farklı okuyucu
profiline eş zamanlı olarak seslenmek ve herkesin beklentilerini
karşılamak amacı ile böyle bir kitabı yazmak için yola çıkmadım.
Ben sadece işimi yaptım, kendimi içinde tahayyül ettiğim etnomüzikoloji disiplinine katkıda bulunmaya çalıştım. İşe yarama
duygusu içinde olmak, beni yine mutlu etti.
Bu kitapta yer alan yazılar, 2010’lu yılların başlangıcından
itibaren farklı süreli yayınlarda makale ya da kitap bölümü olarak kendilerine yer bulmuş ve İngilizce olarak yayınlanmış çalışmalarıma dayanıyor. Son 10 yıldır İngilizce makale yazma
konusunda biraz ısrarcı oldum. Bunun nedeni ülkemizin müzik
yaşamı üzerine yazı yazan dışardan (outsider) araştırmacılara,
içerden (insider) bir bakış açısıyla katkıda bulunmaktı. Dolayısıyla yazıların biri dışında üçü Türkçe’de ilk kez yayınlanacak
makalelerden oluşuyor. Disipliner ya da disiplinlerarası müzik
incelemelerine ilişkin çalışmaların Türkçe’deki yayın düzeyinin,
nicelik olarak bile daha yeni yeni olgunlaşmakta olduğu düşünüldüğünde, bu makaleleri bir kitapta bir araya getirme isteğini,
çalışmaları daha geniş bir okur kitlesiyle buluşturma çabası
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olarak görmek mümkün. Bu arada daha önce İngilizce yayınlanan makalelerin içeriğini buradaki Türkçe versiyonlarında hayli
genişletmiş olduğumu, hatta tüm makaleleri neredeyse yeniden
yazdığımı belirtmek isterim.
Bu derlemeyi gerçekleştirme yönünde teşvikleri için öğrencilerime ve meslektaşlarıma teşekkür ederim.
Ayhan Erol
Eylül-2018
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İSLAMÎ POPÜLER MÜZİĞİN RİZOMATİK VE
KÜYEREL NİTELİĞİ:
TÜRKİYE’DE İSLAMÎ POPÜLER MÜZİK

Müziğin İslam İçindeki Yeri: Kısa Bir Giriş
Müzik, İslam dininin ortaya çıktığı dönemlerden günümüze
Müslüman dünyada önemli bir tartışma konusudur. İslam’ın dünyada hızla büyüyen bir din olduğu, Müslümanların gerek kendi
aralarındaki gerekse Müslüman olmayan toplumlar arasındaki iletişiminin bugüne dek hiç görülmemiş ölçüde arttığı göz önüne alındığında, müziğin İslam içindeki yerinin ne olduğu ya da ne olması
gerektiği konusunda Müslümanlar arasında bir uzlaşının olduğu
düşünülebilir. Ancak hemen söylemek gerekir ki, böyle bir fikir
birliği yoktur. Bu durum, araştırmacıların İslam ve müzik ile ilgili
yerel araştırma deneyimlerinden yansıyan çalışmalarında açıktır:
müziğin İslam toplulukları arasındaki yeri, önemi, işlevi, rolü vb.
çok farklı anlayışları yansıtacak ölçüde çeşitlilik göstermektedir.
Bu, elbette ki tarihsel perspektifte meseleye baktığımızda da böyledir. Gerek yazılı gerekse sözlü olsun, müzik üzerine İslam’ın
farklı dönemlerinden ve farklı İslam toplumlarından günümüze
ulaşan düşüncelerin birbiriyle mutabakat içinde olmadığı açıktır.
Bugün sıkça yinelenen ‘İslam’da müziğin yeri konusunda kimin
sözü dinlenmelidir’ sorusu ile mesele iyice karmaşıklaşmıştır. Teolojik olarak konunun aydınlatılması için iki temel İslam kaynağını
 Bu yazı, “Erol, Ayhan (2017) “The Glocality of Islamic Popular Music: The
Turkish Case”, Routledge Global Popular Music Series, Made in Turkey,
107-118, (ed) Ali Cenk Gedik, London-New York: Routledge”, künyeli makaleyi referans almakla birlikte, yeni bölüm ve kesimleri ile önemli ölçüde
genişletilmiş bir çalışmadır.
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