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ÖZET  

TÜRKİYE’DE İSLAMİ POPÜLER MÜZİĞİN ALGISI ÜZERİNE BİR 
İNCELEME 

Şerafettin ULUSOY 

Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Sosyoloji Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans Tez Programı 

Modern toplumda iletişim araçlarının gelişmesiyle beraber kültürel alanda 

paylaşım ve etkileşim süreçlerinin yoğunluğu artmıştır. Bu yoğunluk, popüler kültürel 

kavramının oluşmasını sağlamıştır. İnsanlığın ilk dönemlerinden itibaren ürettiği ve 

paylaştığı “müzik” kültürü, yine ilk çağlardan itibaren var olan din olgusu, söz konusu 

popüler kültür süreçlerinden etkilenmiştir. Türkiye’de toplumun büyük çoğunluğunun 

tâbi olduğu İslam diniyle şekillenmiş, geleneksel biçimde varlığını uzun zamandır 

sürdüren İslami müzik alanı, popüler kültür süreçleri, hegemonik güçler, Türkiye’nin 

tarihsel süreç içerisinde değişen siyasal ve toplumsal yapılarıyla etkileşime geçerek 

farklı bir biçimde üretilmeye başlanmıştır. Buradan hareketle bu çalışmada, İslami dini 

müzik üreten müzisyenlerin İslami Popüler Müzik (İPM) ile ilgili algıları ölçülmeye 

çalışılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de İslami Popüler Müziğin, geleneksel dini müzik 

müzisyenleri ve İslami Popüler Müzik müzisyenleri arasındaki algı farklılığı, bazı 

noktalarda ortak düşünceler olsa da net bir biçimde ortaya çıkmıştır. Buna göre, 

gelenekselciler İPM’ye değersiz, olumsuz ve eleştirel bir yaklaşım sergilerken, İPM 

müzisyenleri ise kendi yaptıkları müziğe değerli, işlevsel ve belirli alanlarda eleştirel 

yaklaşmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Popüler Kültür, Popüler Müzik, İslam, İslâmi Popüler 

Müzik, Geleneksel Dini Müzik 
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SUMMARY 

A RESEARCH UPON THE PERCEPTION OF ISLAMIC POPULAR MUSIC 
IN TURKEY   

Şerafettin ULUSOY 

Selcuk University
Social Sciences Institute 

Sociology Science Branch 
M.Sc. Thesis Program 

The intensity of sharing and interaction processes in the cultural area has 

increased together with the development of communication means in the modern 

society. This density has made it possible to create a popular cultural concept. The 

"music" culture that mankind has produced and shared since its earliest times, and the 

religiosity that has existed since the earliest times, has been influenced by the popular 

culture processes in question. The Islamic music field shaped by the Islamic religion, 

which is the majority of the society believes in Turkey, has been started to be produced 

in a different way by interacting with the popular culture, hegemonic powers, and 

Turkey’s political and social constructions which has changed in the historical process. 

By this way, in this study, it was attempted to measure the perceptions of Islamic 

popular music by musicians producing Islamic religious music. As a result, despite 

some common thoughts upon some points, the perception difference between Islamic 

Popular Music (IPM), traditional religious musical musicians and Islamic Popular 

Music musicians in Turkey has emerged clearly. According to this, while 

traditionalists have a valueless, negative, and critical approach to IPM, IPM musicians 

are critical of their music in valuable, functional and specific areas. 

Keywords: Popular Culture, Popular Music, Islam, Islamic Popular Music, 

Traditional Religious Music 
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GİRİŞ 

Birey, toplum içerisinde sürekli bir biçimde olguların ve süreçlerin etkisi altında 

kalmaktadır. Davranışları, düşünceleri, sosyal yapıyı düzenleyen, günlük hayatımızı 

etkileyen bu temel unsurlar arasında din ve müzik de önemli bir yer tutmaktadır. Bazen 

ayrı ayrı, bazen birlikte toplumsal süreçleri etkileyen güçlere sahip olan bu iki kavram, 

Türkiye’de de kendisine ait geniş etkileşim alanlarına sahiptir.  

Türkiye’de toplumun tamamına yakının mensup olduğu din olan İslamiyet, 

ortaya çıktığı 7. yüzyıldan bugüne kadar insanlık tarihini etkileyen temel dinler 

arasındadır. Dünyanın yaklaşık 5’te 1’i İslam dinine mensuptur. Türkler yaklaşık 1200 

yıldır bu dini benimsemiş, kendisine has bir dini gelenek ve yorum oluşturmuştur. 

Türkiye’nin üzerinde kurulduğu topraklar, sadece İslami geleneği değil, geniş bir 

kültürel ve sanatsal birikimi de üretmiştir. İslamiyet Öncesi çağlarda olduğu gibi 

sonradan Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde, bugün Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti döneminde de sanat ve özelde müzik günlük yaşam içerisinde önemli bir yere 

sahiptir. Yüzyıllardır birçok müzik türünde üretim gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet 

dönemiyle beraber serbest piyasa anlayışının kültürel ve hukuki boyutlarıyla 

yerleşmesi, müziğin de üretilip pazarlanmasını ve bu sayede yaygınlaşıp kolay 

ulaşılabilir olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla müzik, toplumsal alanda daha sık görünür 

hale gelmiş, günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. 

Bu iki güçlü olgunun birbiriyle etkileşim haline geçmesi kaçınılmazdır. 

İslamiyet’in tasavvuf geleneği eski dönemlerden beri ibadete müzik unsurunu 

eklemiştir. Yine aynı şekilde Osmanlı Devleti saray geleneğinde, İslami öğeler üzerine 

ezgiler ve şarkılar üretilmiştir. Cumhuriyet dönemindeki serbest piyasa anlayışının 

getirdiği etki İslami müzik alanını da etkilemiş; İslami müzik çeşitlenmiş, kolay 

ulaşılabilir hale gelmiş ve yaygınlaşmıştır. İşte bu dönemde ortaya yeni bir müzik türü 

ortaya çıkmıştır; İslami Popüler Müzik. Bu müzik türü özellikle 1980’ler sonrası 

teknolojinin de gelişmesiyle beraber geniş halk kitlelerine ulaşabilmiştir. Bu durum 

üzerine eski geleneksel müzikal altyapı, yöntem ve içerikle yapılan İslami müzik 

yapanlar ile yeni popüler müziği üretenler arasında bir çatışma doğmuştur. Tüm bu 
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süreçlerden sonra Türkiye’de İslami Popüler Müzik sosyolojik bir çalışma alanı halini 

almıştır. 

Bu çalışmada, Türkiye’de İslami Popüler Müzik kavramının bu müziği yapan 

müzisyenler ve eski geleneksel İslami müziği yapanlar arasındaki algısı ölçülmeye 

çalışılmıştır. Bu doğrultuda birinci bölümde kavramsal çerçeve ele alınmıştır. Bu 

kapsamda popüler kültür, popüler müzik, Türkiye’de popüler müzik, İslam ve müzik, 

Türkiye’de geleneksel dini müzik ve Türkiye’de İslami popüler müzik başlıkları 

altında temel kavramlar ve süreçler aktarılmıştır. İkinci bölümde, çalışmanın yöntemi, 

konusu ve amacı aktarılmıştır. Bu bölümde mülakat yapılan müzisyenlerin bilgileri, 

müzisyenlere sorulan sorular, temel problem alanları, çalışma sırasında yapılan 

eylemler ve süreç hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Türkiye’de İslami 

popüler müzik kavramının bu müzik türüyle ve geleneksel dini müzikle uğraşanlar 

arasındaki algısını ölçmek üzere yapılan araştırma yer almaktadır. Bu kapsamda; ilk 

olarak araştırmanın konusu, amacı ve yöntemi doğrultusunda müzisyenlerle yapılan 

mülakatlar, belirlenen “İslam ve Müzik İlişkisi”, “Tanım ve Kapsam”, “Tarihsel 

Gelişim”, “Geleneksel Dini Müzik ve İslami Popüler Müzik ilişkisi” problem alanları 

başlıkları altında derlenmiştir. Son olarak sonuç ve değerlendirme bölümünde ise 

kavramsal çerçeve temelinde araştırma bulguları yorumlanmıştır. 
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1. BÖLÜM

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1 1. Popüler Kültür 

Popüler kültür kavramı çeşitli tanımlamalara ve tartışmalara sahne olmuş 

problemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çağdaş sosyal bilimler literatüründe 

popüler kültürün değerlendirmelerinde sosyal bilimciler ve kuramları arasında çok 

ciddi farklılıklar ve çatışmalar ortaya çıkmıştır.  

“Popüler” terimi latince “popülaris”ten türeyen başlangıçta “halka ait” anlamına 

gelen hukuki ve siyasal bir terimdir. 16. yüzyılda popüler hükümet terimi halk 

tarafından kurulan ve yürütülen bir yasal sistem anlamına geliyordu. Aynı dönemde 

kavramın aşağı (low) veya değersiz (base) anlamı vardı. Daha sonra hâkim olan 

“yaygınca tercih edilen veya çok beğenilen” anlamını ifade eden modern anlamlarının 

içeriğinde, beğenilmek için hesaplı bir çaba içerisinde olma anlamını da 

barındırmaktadır. 19. yüzyılda bu anlamlar devam etmesine rağmen popülerin 

tanımında oluşan perspektif değişikliğiyle halk açısından olumlu bir kavram olarak 

kullanılmaya başlamıştır. Popüler kültürün halk tarafından kendileri için anlamı ise 

tüm bunlardan farklı olarak 18. yüzyılda Heder’e kadar uzanmaktadır. Bu kavramın 

babası olarak görülen Heder, popüler kültür kavramını “ eğitilmişlerin kültürü” 

kavramına karşıt olarak kullanmış ve yalnızca halka ait kültürün “ organik topluma” 

yakışan nitelikler taşıdığını öne sürmüştür (Williams, 1985; 236-238). 

Popülerin dil bilimsel temelinde tanımlanmasının Geç Orta Çağ Dönemi’ndeki 

“halkın anlamından günümüzde egemen birçok kişi tarafından sevilen veya seçilen” 

anlamına gelişindeki bu kavramsal evrim, sivil toplumun evrimine karşılık 

gösterilmektedir. Burjuva demokrasilerinin yükselmesiyle bu demokrasilerin popüler 

seçim özgürlüğüne ve bağımsızlığına dayanan iddialarıyla birlikte, bunun siyasal 

alandaki ifadesi olan seçim süreciyle popüler terimine yeni anlamlar yüklenmiştir 

(Erdoğan & Alemdar, 2005; 30). 



  4   

Popülerde vurgu, genel olarak sorunlu olsa da kavramdaki kast edilenin 

çoğunluk veya işçi kesimi olup olmadığı belli olmayan “halka” yapılmıştır. Halkın 

kültürünün başkaları tarafından üretilmesi ve halkın endüstriyel koşullarda üretilen 

ürünlerle ilişkisine yani yeniden üretim aşamasında olan anlamlandırma sürecindeki 

etkin veya edilgen konumuna bakılmaktadır (Erol, 2009; 42). 

Popüler kültüre olumsuz yaklaşan seçkinci bakış açısı, kitlelerin bu edilgen 

yanına vurgu yaparak popüler kültürü kitle kültürü kavramı ile eşitler. Popüler kültüre 

olumsuz yaklaşımların temelinde “kültür kavramına” yüklenen seçkinci bakış açısı 

yatmaktadır. Seçkinci yüksek kültür, zevklerin ve entelektüellerin bir uğraş alanıdır. 

Kültür en tependen en dibe bir akış içerisindedir. Seçkinci yüksek kültürün ürün ve 

faaliyetlerinin halk kitlesinin yaşamını kaliteli kılacak bir anlam içerisinde yer alması 

mümkün değildir. Bu yüzden popüler kültür sıradan ve hazza yönelik olarak 

değerlendirilmiştir. Kitlelerin büyük kısmı tarafından paylaşılan popüler kültürün 

niceliğinde artışa rağmen nitelikten yoksun olduğu kabul edilmiştir (Özensel, 2007; 

216). 

Tekelioğlu’nun elitist muhafazakâr model olarak kategorize ettiği bu düşünce 

yapısı, ne demokrasiden ne de popüler kültürden hoşlanır. Erken dönem Nietzsche 

düşüncesinden kaynaklanan bu bakış açısının 20. Yüzyıldaki temsilcileri F.R. Leavis, 

Ortega Y. Gasset ve T.S.Eliot sayılabilir. Bu yaklaşım “ popüler kültür”ü, “ yüksek 

kültür”ün en önemli düşmanı görmektedir. Demokrasi marifetiyle sıradan insan ve 

zevklerinin yükseltilebildiğini, böylece “yüksek sanat”ın giderek değer yitirdiğini öne 

süren bu yaklaşıma göre modern dönemin kitle kültürü(popüler kültür), çoğunluğu 

incelmemiş kaba kültürü “aşağıdan yukarıya” hızla taşımaktadır. Bu anlayışa göre 

popüler kültürün işe yarayabilecek tek özelliği, “folklorik” kültürün “milli kültür” ile 

kaynaşmasını sağlıyor olmasıdır. Böylece ulus fikriyle o ulusun mensupları ortak bir 

kültürde birleşebilirler. Belki de bu kültürel olgu, ulus oluştuktan sonra önemini 

yitirmelidir.  

Popüler kültüre olumsuz bakan bir diğer yaklaşım ise Frankfurt Okulu ve 

takipçilerinin ortaya koyduğu popüler kültürü, kitle kültürü ile birlikte okuyan ve bir 
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iktisadi tüketim sorunsalında gören yaklaşımdır. Bu yaklaşım iktisat ile siyaseti bir 

arada düşünüp, popüler kültürü kitleleri ideolojik olarak “normalleştiren” toplumsal 

özneleri kitle kültürü tüketicilerine dönüştüren, onlardaki radikal unsurları baskılayıp 

ya da yok eden bir “siyasetten uzaklaştırma” alanı olarak görür (Tekelioğlu, 2006; 44). 

Popüler kültür, kitle kültürünün somut şekillerinden birisidir. Kaynağı sadece 

“kültür endüstrisi” değil aynı zamanda halktır. Ama eskiden halkın olan, şimdi 

yaşamın bir parçası olmayandır. Halk kültürü popüler kültür tarafından yutulmuştur 

(Erdoğan & Alemdar, 2005; 36). Frankfurt Okulu kapitalist kültür endüstrisinin 

gücünü, bütün direniş ve direniş olasılıklarını ortadan kaldıran, her yerde ve her alanı 

işgal eden bir süper güç olarak tanımlamıştır. (Erdoğan, 1999;48). Popüler kültürü bir 

iktidar modeline oturtan ve egemenlik altına alma gücü üzerinde fazlaca yoğunlaşan 

bu yaklaşım, gerçek bir popüler kültürün var olmasını olanaksız hale getirmiştir (Fiske, 

2012; 33). 

Frankfurt Okulu’nun en önemli temsilcilerinden Theodor Adorno ve Max 

Horkheimer, “kitle kültürü” kavramı yerine “kültür endüstrisi” kavramını 

kullanmaktadırlar (Adorno & Horkheimer, 2010; 162-222). Adorno, bu kavramı 

kullanmalarının sebebini; “...kitlenin içinden adeta kendiliğinden yükselen bir kültür, 

halk sanatının günümüzdeki biçimi söz konusuymuş gibi, konuyu savunanların hoşuna 

gidecek bir yorumu en baştan olanaksızlaştırmak için “kitle kültürü” ifadesini “kültür 

endüstrisi” yle değiştirdik.” ifadelerini kullanarak açıklamaktadır (Adorno,2014; 109). 

Kültür endüstrisi, tüm alanlarda kitleler tarafından tüketilmeye hazır, bildik şeyleri 

yeni bir nitelikte birleştiren ve ürünleri planlı bir biçimde üretilen bir alandır. Kültür 

endüstrisinde, alanlar yapıları açısından birbirine benzer veya iç içe geçerek boşluk 

bırakmayacak bir sistem oluşturmaktadır. Bugünkü teknik olanaklar, ekonomi ve 

yönetimin yoğunlaşması buna imkân tanıyan olanaklardır. Kültür endüstrisinde 

kitleler özne değil nesnedirler. Müşterileri kasıtlı bir şekilde tepeden bütünleştiren 

kültür endüstrisi, yüksek ve düşük kültür alanlarını her ikisinin de zararına olacak 

şekilde birleşmeye zorlamaktadır. Kitleleri kendisine uyarlayarak var olan kültür 

endüstrisi, onların verili ve değiştirilemez varsayılan zihniyetini, ikiye katlamak, 

pekiştirmek ve güçlendirmek için kötüye kullanmaktadır. Aynı zamanda, kitlelerin 
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isyankarlık duygusunu ortadan kaldırarak, bilinç ve bilinçsizlik düzeylerini 

yönlendirirken kitleleri ikincil bir pozisyonda görmektedir (Adorno, 2014; 109-100). 

Popüler kültürü tamamen olumlayan ve eleştirel olmayan yaklaşımlar ise 

“popüler”i “halka ait” anlamında bir kavram olarak kullanmışlardır. Kitle kültürü 

eleştirmenlerinin iddialarının aksine halkın istek ve ihtiyaçlarının şeffaflığı 

varsayımına dayanarak “Halk bunu istiyor, popüler olan haklıdır” bakış açısına sahip 

olan bu yaklaşım, popüler kültür ürünlerini ve popüler yayınları tamamen 

olumlamışlardır. Bu bakış açısı popüleri “halka ait”  anlamında kullansalar da temel 

kıstas olarak “çoğunluk”u ele almıştır. Böylece seçkinci bir gruba ait olan yüksek 

kültüre karşın halkın çoğunluğunun beğenerek ürettiği ve tükettiği popüler kültürün 

üstünlüğünü savunmuştur (Jameson, 1979; 130-133). Popüler kültürü olumlayan bu 

yaklaşım onu demokratlaşmanın, çoğulcu demokrasinin ve bireysel özgürlüğün 

göstergesi olarak ele almış ve demokrasinin bir nimeti olarak kabul etmiştir. Liberal 

çoğulcu gelenek ise popüler kültürdeki özellikle seks ve vahşeti, azınlık kültürlere 

karşı eleştirmiş ve popüler kültürde “direniş ve mücadele” ögeleri bulmuştur (Erdoğan, 

1999; 45). 

Popüler kültüre nispeten olumlu bakan ancak bu alana olumsuz yaklaşan 

görüşlerin iktisadi analizlerine de ağırlık veren bir diğer eğilim ise popüler kültürü, 

iktidar ile toplumsal muhalefet arasında bir direnme ve protesto etme alanı olarak 

görmüştür. Bu bakış açısının temsilcilerinden John Fiske’ ye göre popüler kültür, 

gündelik yaşam ile kültür endüstrileri ürünleri arasındaki ortak kesimde halk 

tarafından oluşturulur. Kültür endüstrilerinin tek işlevi ise halkların kendi popüler 

kültürlerini oluşturma sürecinde kullanabilecekleri veya reddedebilecekleri bir 

metinler ya da kültürel kaynaklar dağarcığı üretmektir. Tüm popüler alan bir mücadele 

sürecidir. İktidar ilişkilerinin bir parçası olan popüler kültür alanı egemenlik altına 

alma ve tabi kılınma arasındaki iktidar ile ona direnme, ondan kaçınmanın çeşitli 

biçimleri arasındaki mücadelenin izlerini taşır (2012; 32-38).  

Bu yaklaşım “egemenlik altına alma güçlerinin iktidarını kabul ederken daha 

çok bu güçlere direnmek, onlardan sıyrılmak ve onlarla baş etmek için kullanılan 
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popüler taktikler üzerinde yoğunlaşır. Yalnızca dahil etme süreçlerinin izini sürmek 

yerine, daha çok dahil etmeyi sürekli bir zorunlulukla popüler ruh ile yaratıcılığı 

araştırır. Her yerde bulunan gizli egemen ideoloji pratikleri üzerinde durmak yerine, 

ideolojinin kendisini ver değerlerini böyle sert ve ısrarlı bir biçimde korumasına neden 

olan gündelik direnişleri ve kaçmaları anlamaya çalışır. Bu yaklaşım popüler kültürün 

gizli bir güç olarak, çoğunlukla da fiilen, ilerlemeci olarak görür ve özünde iyimserdir. 

Çünkü halkın dinçliğinde ve canlılığında toplumsal değişimin yanı sıra bu değişimi 

yönetecek güdülerinin izlerini bulur.” (Fiske, 2012; 33). 

Özbek’in “Popüler kültür ve Orhan Gencebay Arabeski” isimli kitabında da 

belirttiği gibi İtalyan teorisyen Antonio Gramsci’nin “Hegemonya” kavramına 

dayanarak geliştirdiği yaklaşım ile bu eğilimin önemli temsilcilerinden biri de Stuart 

Hall’dır. Bu yaklaşımda popüler kavramı üzerinde duran Hall, günümüzde kullanılış 

biçimiyle popüler kavramının üzerine iki temel tanım vermiştir. Stuart Hall’ın “Ticari” 

tanım dediği birinci tanımda popüler “yaygın olarak beğenilen, tüketilen” anlamına 

gelmektedir. Popüler kültüre olumsuz bakan yaklaşımlar bu tanıma dayanır. İkinci 

tanım ise kaynağı 18. Yüzyıl Heder’e kadar uzanan “halka ait” anlamına gelen 

tanımdır. Hall, bu tanıma “betimleyici” tanım der ve popüler kültüre olumlu yaklaşan 

görüşleri bu tanıma dayanır.  

Popülerin “halka ait” kavramını “bağımlı sınıflara ait olarak tanımlayan ve bu 

sınıfların hakiki bir popüler kültüre sahip olduklarını, ticari taktiklere kanmadıklarını 

ortaya koyan yaklaşım tartışmayı “yüksek kültür-popüler kültür” geriliminde 

sınırlamaz. Bu yaklaşım güdüp yönetme ve yanlış bilinçlilik olgularını ret eder ve 

Hall’a göre u görüşünde haklı olmasına rağmen, kültürel iktidar ilişkilerini göz ardı 

eder. Kültürel iktidar ilişkilerinin dışında bağımsız bir “popüler kültür” yoktur. Hall’ın 

“popüler”in “halka ait” tanımına bir diğer eleştirisi ise tanımın sınırsız bir şekilde 

genişleyebilecek betimleyici bir içerik tanımı olarak kullanılmasıdır. Halkın yaptığı 

her şey bu tanımın içerisine girebilir. Bunun sonucunda sorun; “popüler kültürü” , 

“popüler olmayan”dan ayırmak olacaktır. 
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Popülerin bu iki tanımın yerine Stuart Hall, her iki tanımı kullanarak onları 

değiştirip aşan yeni bir tanım önermiştir. Bu tanımda Hall, betimleyici tanımın 

iyimserliğini taşısa da popüler kültürü değişmez herhangi bir kalıp içerisinde 

sıkıştırabilecek sadece betimleyici bir tanım olarak görmez. Popüler kültürü halkın 

kültürüne karşı sürekli bir gerilim (ilişki, etki ve çelişki) içinde tanımlayan ilişkiler 

olduğunu söyler ve bu ilişkilere bir süreç olarak bakmıştır. Bu yaklaşıma göre sıradan 

insanlar “kültürel aptallar” değillerdir. Tamamen bir bağımlı kesimden ya da tamamen 

bir egemen kesimden söz edilemez. Aynı şekilde egemen kesimin ve bağımlı kesimin 

katkısız kendilerine özgü bir kültürünün olduğu söylenemez. İki kesimin kültürleri 

birbirleri içerisinde yer buldukları oranda işlevseldir ( Özbek, 2012; 81-87 ). 

Yukarıdaki popüler müzik imcelemelerinden farklı olarak Herbert J. Gans, ABD 

ve Avrupa’daki uluslaşma süreçlerini incelemiş ve popüler kültürü oluşturan sınıfların 

farklarından bahsetmiştir. Ona göre toplumun seçkin olmayan kesimi bir kitle değil 

sınıflar ve katmanlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla birden çok popüler kültür vardır ve 

bunlar yüksek kültür de dâhil olmak üzere beğeni kültürleridir. Popüler kültürde üç 

çeşit beğeni kültürü vardır. Bunlar, yüksek kültür, üst-orta ve alt-orta beğeni 

gruplarıdır. Gans’a göre popüler kültür ürünlerini tüketenler, bu ürünlerle estetik 

ilişkiler de kurabilmektedir. Popüler kültür özneleri pasif, niteliksiz tüketiciler 

değildir. Popüler kültür, yüksek kültür gibi bir beğeni kültürüdür ve yüksek kültür 

düşkünlerinin sahip oldukları eğitim ve ekonomik olanaklara sahip olmayanlar 

tarafından seçilmiştir. Popüler kültür ile yüksek kültür arasındaki farklar bahsedildiği 

kadar çok değil aksine benzerlikler azımsanmayacak kadar fazladır. Bu iki beğeni 

kültürü birbiri arasında geçişlidir. Popüler kültür alanındaki bir ürün yüksek kültür 

alanına geçebilir, aynı şekilde bir yüksek kültür ürünü popüler kültüre dâhil olabilir 

(Gans, 2007). 

1.2. Popüler Müzik 

Popüler kültürün önemli bir alanı olan popüler müzik ile ilgili tanımlamalar, 

popüler kültür ve müziğe ilişkin tanımlamalar kadar karmaşıktır. Başlangıçta latince, 
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“popülaris”ten türeyerek halka ait anlamına gelen popülerin betimleyici tanımından 

hareketle “popüler müzik” kabaca halkın müziğidir. 

Popüler müzik 19. Yüzyıl sonlarında doğmuş, 20. Yüzyıl başlarında Avrupa ve 

Kuzey Amerika’da endüstrileşmeyle birlikte kentlerde yayılmıştır. Kitlesel üretim 

teknikleriyle üretilip, Pazar koşullarında tüketime sunulan ve geniş kitlelerce dinlenip, 

beğenilmesi amaçlanan popüler müzik; (Akdağ, 2008; 33) İnsanların duygu dünyasını, 

özlemlerini, çatışmalarını, açmazlarını ortak beğeni içinde yansıtan bir araçtır. Popüler 

müzik bir dönemin sıradan ideolojisinin, kırılmalarının ve günlük hayatın izini 

sürebileceğimiz, dönemimin söylemleri ve ideolojisiyle oluşmuş felsefi metinler 

(Paker, 2008; 88) olmasının yanında, gelenekler içinde ortaya çıkan, alt kültürel 

etkileri yansıtan, bireyin ve sosyal hareketlerin yaratıcılığını dışa vuran bir alandır 

(Rothenbuhler, McCourt, 2000; 107). 

Popüler müzik tanımlaması yapmak amacıyla Middleton, Franz Birrer’in 

popüler müzik tanımlamasındaki ana kategori olarak verdiği şu başlıkları irdelemiştir. 

1- Normatif: Popüler müzik bayağı (inferior) bir türdür. Middleton’a göre bu 

tanımlama keyfidir ve kendi ölçülerine yaslanır. 

2- Olumsuz: Popüler müzik başka bir şey (Genellikle “folk” ya da “sanat 

müziği”) olmayan müziktir. Bu kategori sınırlarla başını belaya sokar ve 

popülerin bütünleyici tanımını yapmak için kendince ölçüt kullanmaya 

yönelir. Söz gelimi “Sanat müziği” genellikle kendi doğasından gelen 

karmaşıklığı, zorluğu ve talepkârlığı  ile dikkate alınır. O halde “popüler 

müzik” yalın, kolay bulunur ve bayağı olarak tanımlanmalıdır. Ancak 

çoğunlukla “sanat” olarak düşünülen çoğu parçalar da bu özelliktedir. Popüler 

müziği; o, olmayandan yola çıkarak onun müziksel karakteristiğini betimleyen 

tanımlamaların, batılı olmayan popüler müziklere uygulanması mümkün 

değildir. Bu tür tanımlamalar, batılı olmayan müzik dizgelerine sahip 

alternatif popüler müziklerin şaşırtıcı yapılarını yargılayamaz ve açıklayamaz. 

Popüler müziği genel olarak belirli bir müziksel karakteristik ile belirlemenin 

ve bunu batılı olmayan dünyaya uygulamanın imkânı yoktur. 
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3- Toplum bilimsel: Popüler müzik belirli bir toplumsal grup ile ilişkilidir.(Onlar 

için ya da onlar tarafından üretilen) Middleton’un bu tanımlama kategorisine 

eleştirisi oldukça açıktır. Ona göre popüler müziğin belirli bir toplumsal 

katmanla ilişkilendirilmesi, belirli toplumsal bağlamlar tarafından tamamıyla 

asla kapsanamayan hatta çoğu azınlık tarzlarında bile var olan müzik türleri 

ve pratiklerinden ötürü iflas eder. Bir popüler müzik hem başka toplumsal 

katmanlar ya da kitleler tarafından farklı anlamlandırılabilir hem de kendi 

sosyo-kültürel bağlamda sürekli bir durum değişimlerine bağlı olarak farklı 

izler kitleye sahip olabilir. 

4- Teknolojik- Ekonomik: Popüler müzik kitle medyası tarafından ve / 

veya bir pazarda yayılır. Bu tanımlama kategorisi Middleton’a göre yetersizdir. 

Kitle yayılmasının gelişme yöntemleri müziğin bütün türlerini etkilemiş ve bu 

türlerden herhangi bir mal olarak işlenebilmiştir (Middleton, 1997; 4 ). 

Endüstriyel ürünlerin sosyo-kültürel bir yapı içinde anlaşılması gerekmektedir. 

Müzik endüstrisi müzik ürünlerini tamamıyla belirlememiş, endüstriyel bir 

ürün olan popüler müzikler bir ifade aracı olarak bu uyum ve karşıtlık 

içerisinde oluşturulmuştur. 

Müzik endüstrisiyle ilişkiye girmemiş etnik, dinsel, kültürel vb. aidiyeti 

pekiştiren kaydedilmemiş pek çok müzik ürünü “popüler”in betimsel anlamına en 

yakın olandır. Müzik endüstrisi ve medya popüler müziklerin evrimini üretimine 

türlerin sınıflandırılmasına katkı sağlasa da popüler müzikler yüz yüze yayılabilen ve 

kollektif bir yapıda anlamlandırılabilen ürünlerdir (Erol, 2009; 88-97). 

Müzik ve sosyoloji arasındaki ilişkiye dair uluslararası düzeyde temel eserleri 

üreten bilim insanı Theodor W. Adorno’dur. Adorno, Frankfurt Okulu geleneğinin en 

önde gelen temsilcilerindendir. Müziği, kültür endüstrisi eleştirilerini yaparken 

popüler müzik kavramı bağlamında ele almaktadır. “Adorno, kültür endüstrisi 

kavramsallaştırması içerisinde özellikle müziğin gerçekten, anlamdan metaya, 

popüler kültüre, piyasa yönelimine doğru evrildiğini düşünmektedir” (Birekul, 2015: 

176; bkz: Adorno, 2006). 
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Popüler müzik belirli bir yapı değil tarihsel olarak sürekli olarak yeniden inşa 

edilen bir kategoridir ve doğası gereği kendini sürekli yeniden biçimlendirmiştir. Bu 

durum popüler müziğin sürekli durum değişimlerine bağlı deviniminden her türlü 

kültürel ayrımı hem gösterebilmesinden hem de ortadan kaldırabilme gücünü 

taşımasından kaynaklanır. Kültürel, sosyal, ekonomik, ideolojik, teknolojik, siyasal 

vb. gibi etmenler sayesinde sürekli kendini yeniden üreten, biçimlendiren popüler 

müzikte, bu etmenlerin ağırlığı ele alınan popüler müziğin özgül koşullarına göre 

değişmektedir (Erol, 2009; 102). 

 Popüler müzik, popüler öncesi durum ve bu durumu oluşturan gerecin 

popülerleşme sürecindeki işlenişine dayanır. Kolektif bir kültürel kimlikle belirlenen 

her kültürel yapı, söz konusu “özgül kültürel çerçevedeki popülerin” dışına çıkabilir. 

Gerecin değişim/mübadele sürecinin özgül yapısı içerisinde popülerleşen yapı, özgül 

kültürel alanı dışında başkaları için popülerlik bağlamı kazanır. Her popüler müziğin 

oluşmasında “öteki” unsurlarla fiili ve söylem düzeyinde ilişkinin “nasıl” kurulduğu 

tayin edici olmuştur. Farklı kültürel unsurların bir arada bulunduğu bir popüler müzik 

içinde, birinin ötekine sürekli tahakkümü yoktur. Üstelik bu unsurlar bir popülerin 

yeniden inşa sürecinde yeni roller üstlenebilirler. Popüler müzik belli bir sosyo-

ekonomik ve kültürel yapı içerisinde, kendisi için geçerli olan popülerlik koşullarının 

sağlanması durumunda var olabilmiştir. Popüler müziği anlamak için izlenmesi 

gereken yol; bir popüler müziğin önceden belirlenmiş içeriğine değil, bunların süreç 

içinde işlenişine odaklanmakla olabilir. Popüler müzik; insanların kültürel kimliklerini 

inşa ettikleri, ifade ettikleri ya da dönüştürdükleri hem bir kaynak hem de çok 

anlamlılığı yüzünden bir anlam “deposu” dur. Popüler müziğin müziksel ve müzik dışı 

bileşenleri, zihinsel inşa anlamında kolektif bir toplulukta benzerliğe aynı zamanda 

farklılığa yol açmaktadır (Erol, 2009; 102-105). 

Popüler müzik türleri, kültürel kimliklerin ifade edilme şekli olarak varlığını 

sürdürebilir. Farklı müzik biçimlerini, türlerini ve yapılarını birleştiren farklılaştıran 

ya da yeniden üretebilen bir alan olduğu gibi kültürel kimlikleri de birleştirebilmesinin 
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yanında tek bir kimlik olarak ifade edebilmesine de olanak tanıyan bir alandır. Bir 

popüler müzik ile ilgili değerlendirmeler onu üreten sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik 

bağlamda kendine özgüdür. Başka bir popüler müzik türüne uygulanamaz. “Popüler 

müzik, onu üreten ve tüketenleri kültürel deneyimi içine gömülüdür ve bu tecrübe, 

popüler müziğin biçimlenmesinde olduğu gibi değişmesinde de temel dinamikleri 

oluşturur” (Erol, 2009; 130). 

1.3. Türkiye’de Popüler Müzik 

Ülkemizde popüler müzik incelemelerini 19. Yüzyıl’a kadar götürebiliriz. 

Osmanlıda başlayan batılılaşma hareketleri, batı kültürünü tamamen kutsayan ya da 

tamamen karşı çıkan Doğu-Batı karşıtlığı içinde devam etmiştir. Cumhuriyetle 

birlikte, batılılaşmanın modernleşme projesi kapsamında hedef alınmasıyla, bu 

projenin tepeden dayatmacı uygulamaları sonucu ikili toplum yapısı ortaya çıkmıştır. 

Ortaya çıkan ikili toplum yapısı içerisinde, batılı kültür kodlarının geleneksel kültür 

kodlarına eklenerek Cumhuriyet ideolojisinin öngörmediği şekilde, toplum geleneğin 

yeniden üretimi yoluyla kendi modernleşme sürecini tamamlamıştır. Bu modernleşme 

süreciyle popüler müziğin bugünkü Doğu-Batı kendiliğinden sentezli, kozmopolit 

yapısı oluşmuştur.  Batılılaşma hareketlerinin müzik alanına etkilerinin sonucu olarak 

sarayda batı müziğine verilen öneminin artmasıyla birlikte saray himayesindeki 

geleneksel müzik bestecilerinin saray dışına çıkma süreci başlamıştır. 

Geleneksel müziğin saray dışına çıkmasıyla birlikte halkın beğenisine hitap eden 

eserler yazılmaya başlamıştır. Bu durum Klasik Türk Müziği’nde ve genelde müzikte 

köklü değişikliklere yol açmıştır. Büyük formlardaki esere kıyasla, toplumsal yapıyla 

da uygun olarak daha çok kişisel duygu ve düşünceleri yansıtan, halkın kolayca 

anlayıp dinleyebileceği şarkı formu ortaya çıkmıştır. Şarkı formunun bu özellikleriyle 

daha geniş kitlelere ulaştığı görülmüştür. Besteciye belirli bir serbestlik sağlayan bu 

form, zamanla klasik üsluptan daha çok uzaklaşarak daha esnek bir hal almıştır 

(Küçükkaplan, 2013; 41).  
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Aynı yıllarda Muzıka-yı Hümayun popüler müzik örnekleri seslendirmiş, 

Batı’dan gelen opera, kanto, operet gibi popüler türler yaygınlaşmıştır. Klasik Türk 

Müziği’nde şarkı formunun ortaya çıkmasında dönemin alt nitelikli opera, kanto gibi 

sözlü Batı müziği formunun hiç etkili olmadığı söylenemez. Açılan tiyatro 

salonlarında opera ve operetler sahnelenmiştir. Halkı eğlendirmek amaçlı Türkçe 

şarkılar oyunlarda söylenmeye başlanmış, bunlar zaman içerisinde kahve, tiyatro ve 

tuluat tiyatrolarına girerek yaygınlaşmıştır (Balkılıç, 2009; 73-74). Batı müziğinin 

nitelikli eserlerinin sarayda icra edilirken daha az nitelikli eserleri kentli tarafından 

tüketilmiştir (Işık & Işık, 2013; 70). Kantolar bu durumun en iyi örneklerindendir. 

‘’19. yy Türk Musikinde uzun terennümlü bol tekrarlı ağır ve ağdalı ‘’kar’’lar, 

yerlerini daha küçük, kısa terennümlü ‘’kaçe’’ veya ‘’kar-ı nev’’lere, ‘’darbeyn’’ 

besteler yerlerini ‘Hafif’ Bestelere; 2 beste - 2semai düzenindeki klasik fasıllar 

yerlerini çeşitli usullerde Şarkı’ların zincirlediği ‘’saz semaisi’’ yerine bazen 

‘’longa’’larla dahi bitebilen halk tarzı fasıllara bırakıyor; bütün formlardaki 

yaratmalarda Batı etkisine hep daha fazla hoşgörülü bir tutum gözlemleniyordu’’ 

(Tantıkorur, 1998;  273). 

Saraydan kopan geleneksel müzik, şarkı formunda nitelik kaybetse de halk 

arasında kurulan musiki dernekleriyle II. Meşrutiyet’ten sonra halkın müzik 

gereksinimlerini büyük ölçüde karşılamıştır. Aynı şekilde dergâhlarda Cumhuriyet 

dönemine kadar faaliyet göstermiş ve geleneksel müziğin kolu olan tasavvuf 

musikisinin canlılığının korunması sağlanmıştır (Durgun, 2005; 75). “Şarkı formu ile 

farklılaşan müzik, yeni kent kültürünün en önemli göstergesi olmuştur. Batı kültürüyle 

geleneğin arasındaki gidiş – geliş ve nerede olunduğunun bilinmezciliği, Cumhuriyet 

öncesinden başlamıştır “(Işık & Işık, 2013; 70). 

Cumhuriyet ile birlikte batılılaşma hareketleri değişime uğrayarak hız 

kazanmıştır. Yeni bir ulus oluşturma çabası içerisinde sınıfsız, homojen bir toplum 

ortaya koymaya çalışan Cumhuriyet kadroları, “Türk” kimliğini öne çıkararak ulusal 

bir kimlik oluşturma gayreti içerisine girmişlerdir. Bu doğrultuda Osmanlı’dan farklı 

olarak yalnızca siyasi alanda değil, toplumsal yapının bütün alanlarına müdahale 
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etmiş, geçmişin motivasyonlarını, inanç ve değerlerini değiştirmeyi amaçlamışlardır. 

“Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan reformlar, eski değerleri ve inançları değiştirmeyi 

amaçlayan kültürel ve siyasal inkılaplardı. Bunların topluma maliyeti yüksek oldu. 

Yalnızca yabancılaşma, huzursuzluk ve sıkıntı değil, yeni özlemleri de yarattılar” 

(Karpat, 2011; 244-245). 

Bu doğrultuda Cumhuriyet kadroları kültür politikalarına çok önem vermiş ve 

bu politikalar dayatmacı bir şekilde çok katı bir anlayışla uygulanmıştır. Mardin’in 

dediği gibi yerel kültürel kökeni arama gayretiyle inşa edilmiş, şaşkın bir batı 

hayranlığıyla oluşan “kültür politikaları” (Mardin, 2011; 275), içerisinde müzik 

politikaları ayrı bir yer ve önem kazanmıştır. Çünkü müzik sanatsal bir ifade aracı 

olarak “kolektif” özelliği en belirgin, bu yönüyle inkılabın amaçlarına en iyi hizmet 

edebileceği düşünülen ve batılı bir toplum olma çabasının görünürlüğünü sergilemeye 

uygun vitrin olarak düşünülen bir olgu olmuştur (Durgun, 2005; 78). Yeni ulusa, yeni 

ulusal bir müzik yaratmak isteyen Cumhuriyet kadroları, Klasik Türk Müziği’ni 

dışlayarak geçmişin mirasına karşı “müzik devrimini” başlatmışlardır.  

Müzik politikalarının oluşumunda Cumhuriyet’in en önemli ideoloğu ve ilk 

Türk sosyoloğu olan Ziya Gökalp’in büyük etkisi vardır. Batılılaşma süreci içerisinde 

yeni toplumun müziği resmen belirlenirken, Ziya Gökalp’in “Anadolu Halk Musikisi 

+ Batı tekniği” formülü benimsenmiş, Klasik Türk Müziği “ulusal kültürün” dışına 

itilmiştir (Aksoy, 2008; 158). 

Müzik politikalarının iki temel esası; Osmanlı’ya ait olandan kaçınma ve çok 

sesli bir Türk müziği oluşturmaktır. Osmanlı’ya ait olan müzikten kaçınma politikası, 

geleneksel müziğe sahip çıkma hareketini de beraberinde getirmiştir. Geleneksel 

müziğe, günümüzde “Türk Sanat Müziği’ne” sahip çıkma tepkisinde yok sayılma veya 

küçük düşürülme gibi durumların etkisi büyüktür (Sağlam, 2009; 102). Müzik 

politikaları devam ederken Klasik Türk Müziği’nin dışlanmasıyla birlikte batılılaşma 

hareketleriyle başlayan alaturka – alafranga tartışmaları alevlenmiştir. 
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Gökalp’in bu görüşlerinden temel alan müzik politikaları 1920-40 arasında çok 

katı bir şekilde uygulamaya konulmuştur. Tekke ve zaviyeler kapatılmış, bunun 

sonucunda Klasik Türk Müziği’nin yaygınlaşmasında ve yeniden üretiminde önemli 

bir kaynak yok olmuştur. Çeşitli kurullar (konservatuar, müzik okulları, orkestralar 

gibi) hızla açılmıştır. Yurt dışına müzisyenler gönderilmiş, bu müzisyenler daha sonra 

halk müziği ve batı tekniğiyle yeni sentezler oluşturmaya çalışmışlardır. Okullarda 

Klasik Türk Müziği eğitimi yasaklanmış, yerine Batı müziği eğitimi getirilmiştir 

(Kaygısız, 2000; Alpagut, 2010). Müzik politikalarının yayılması ve 

benimsetilmesinde halk evleri, basın yayın organları ve dönemin en önemli eğlence 

aracı olan radyo kullanılmıştır. Kasım 1934 ile 6 Eylül 1936’ya kadar radyoda 

geleneksel müzik yayını yasaklanmıştır. Daha sonra bu uygulamadan vazgeçilmiştir. 

Yasaklamanın kalkmasıyla geleneksel müzik yayınlar radyo yayınında önemli bir yer 

kaplamıştır (Kocabaşoğlu, 2010). 

Batı müziği ve tekniği üst kültür ifadesi olarak devlet elitleri tarafından 

benimsenmiştir. Halk, müzik politikalarının oluşturduğu boşlukta Arap radyolarına 

yönelmiş, özellikle radyo yasaklarında bu yöneliş zirve yapmış ve halk bu şekilde 

müzik ihtiyacını karşılamaya çalışmıştır (Özbek, 2012; 143). 

Arap müziğiyle kurulan ilişki bununla kalmamıştır. 1930-1950 arası ülkeye 

giren ve revaçta olan Mısır filmleri sayesinde bu müzik türü ile ilişkisini sürdürmüştür. 

1938 yılında Mısır film müziklerinin Arapça söylenmesi yasaklanmış, bunlarla birlikte 

birçok ünlü Klasik Türk Müziği bestecisi filmlere müzik yapmaya başlamıştır. 

Sadettin Kaynak bu bestecilerin en önemlilerindendir. Bu şekilde Türkiye’de film 

müziği adaptasyonu doğmuştur. Bu adaptasyonlar plaklara okunmuş, halk tarafından 

büyük ilgi görmüştür. İlerleyen yıllarda adaptasyon çalışmaları yerine Arap 

ezgilerinden esinle, yeni müzikler yapılmış, böylelikle film müziği sektörü gelişmiştir 

(Küçükkaplan, 2013; 106-112). 1960’larda 45’lik plakların ortaya çıkıp müzik 

piyasasının canlanmasından önce şarkılı filmler, Türk müzik hayatının niteliğinin 

belirlenmesinde önemli rol oynamıştır (Özbek, 2012; 152). Adaptasyon müzik, onu 

kendi döneminde popüler bir müzik türü yapmış, bu süreçte Tanzimat’la birlikte 

gelişen serbest icra tekniği farklı boyutlar kazanmıştır. 
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Radyonun ilk zamanları, 1920’li yılların sonu ve 1930’larda radyo genellikle 

kayıt yayınları ile doldurulurdu. Canlı fasıl gruplarının ve senfonik batılı orkestraların 

yaz tatilinde olduğu dönemlerde, Amerika’dan ihraç edilen plaklar radyo yayınını 

doldurmak için en etkili ve ucuz yöntem olmuştur. İhraç edilen bu plaklar caz kayıtları 

olmuştur. 1940’larda radyonun daha çok kişiye ulaşmasıyla azımsanamayacak bir caz 

müzik dinleyicisi ortaya çıkmıştır. 1950’li ve 1960’lı yıllarda caz ve Rock’n Roll 

orkestraları kurulmuştur (Kolluoğlu, 2012; 206-210). 

Dönemin resmi müzik politikalarının tamamen dışında olan serbest icra 

tekniklerinin çeşitlendiği ve müzik kültürünün geliştiği, dönemin müzik ortamına 

etkisinin büyük olduğu bir başka olgu ise gazinolardır. 1930 – 1960 yılları arasında 

Klasik Türk Müziği geleneğinden doğmuş, üslup olarak piyasa tarzının hâkim olduğu 

şarkıların seslendirildiği gazinolara, 1950’lerde başlayan göç ve yaşanan ekonomik 

değişimle birlikte kentin kırsal kökenli zenginleri rağbet göstermeye başlamıştır. 

Gazinolara kentin yeni zenginlerinin rağbet göstermeye başlamasıyla birlikte, halk 

müziğinin şehir tarzına uyarlanmış bir şekli de repertuara alınmıştır. Bu durum farklı 

bir müzik ortamının oluşmasına ve müzikal üslup açısından karma bir yapının ortaya 

çıkmasına da neden olmuştur (Küçükkaplan, 2013; 121-124). 

1950’li yıllar çok partili yaşamın başladığı yıllar olmuştur. Siyasal alandaki 

çoğulculuk başka alanlara da yansımış, bu döneme kadar uygulanan devletçi 

politikalar gerilemeye başlamıştır (Durgun, 2005; 91). Çok partili dönemde daha da 

dinamikleşen toplumsal yaşamla birlikte sürekli değişmekte olan gereksinimlere yanıt 

vermek amacıyla Klasik Türk Müziği gittikçe özünden uzaklaşmıştır (Güngör, 1993; 

80). Yukarıda da bahsedildiği üzere batılılaşma hareketleriyle birlikte Klasik Türk 

Müziği’nde ortaya çıkan serbest icra, bu müzik içerisinde yeni üretimleri ve arayışları 

ortaya çıkarmıştır. Serbest icra, bir Doğu – Batı sentezinden çok geleneksel tarzın nasıl 

popüler bir tarza evrildiğinin ipuçlarını vermektedir (Tekelioğlu, 2006; 113).  

Aynı yıllarda tarımda makineleşmenin sonucu olarak tarım işçileri ve küçük 

çiftçi köylerden şehirlere göç etmeye başlamıştır. Şehirlerdeki endüstrileşme ve 

inşaatçılık, iş gücüne ihtiyacı arttırarak köylerdeki fazla nüfusu şehirlere çekmeye 
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başlamış; Türkiye’nin sosyal yapısı hızla değişmeye yüz tutmuştur (Karpat, 2012; 

172). Göçle birlikte şehirlerin etrafında derme çatma (gecekondu) evlere yerleşen 

köylüler, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden gelmekteydiler. Dolayısıyla birbirinden 

ayrı değerler ve normlar içeren geleneksel yaşam biçimleriyle gelmişlerdir. 

Birbirlerini ayrıştıran, farklılaştıran bu değerleri aşmak zorunda kalmışlardır. Ne köylü 

ne kentli olabilen bu halk zamanla kendi anlamlandırma biçimlerini oluşturmuş ve 

yeni kentli kültürü ortaya koymuştur (Güngör, 1993; 82-92). 

Müzikteki çeşitliliğin arttığı, serbest icra denemelerinin çeşitlendiği bu 

dönemde, göç ile birlikte toplumsal yapının köklü değişikliklere uğraması, kent ve köy 

kültürünün karşılaşması birbirleriyle örtüşerek dönemin yeni kentli popüler müziğini 

ortaya çıkaracak koşulları sağlamıştır. Ortaya çıkan bu müzik Arabesk’ tir.  

1950’de başlayan çok partili siyasal yaşam, 1960 darbesiyle son bulmuştur. 

Gelişen siyasi hareketler hız kazanmıştır. Yeni ulusçuluk ve bağımsızlık fikirleriyle 

örtüşen Anadolu-Pop denen yeni sentez bir müzik doğmuştur. Devletin halk müziği + 

batı müziği senteziyle akraba olan Anadolu–Pop, tek bir farkla bu düşünceden 

ayrılmıştır. Çünkü Anadolu–Pop ciddi bir müzik değil, popüler alanda gelişmiş bir 

müzik tarzı olarak ortaya çıkmıştır. İçeriği politiktir ve mesajları kitlelere yöneliktir.  

Yine bu dönemde ortaya çıkmaya başlayan batılı şarkılara Türkçe söz yazarak 

ortaya konan “aranjmanlar”  60’ların 45’lik pazarında önemli bir yere sahip olmuş, 

ardından kimi batıya kimi Anadolu’ya yönelen solist ya da gruplar konserlerinde 

halktan büyük ilgi görmüşlerdir (Kocabaşoğlu, 1995; 143). Aranjmanlar batılı ve çok 

sesli bir yapıyla oluşturulduğu için yayın tekeline sahip devletin radyo ve televizyonu 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’de denetimleri aşabilmiş ve TRT 

tarafından bu müziğe Türk Hafif Müziği adı verilmiştir. Seçkin bir müzik olarak 

sunulan Türk Hafif Müziği, belirli bir kültür seviyesine hitap etmiş ancak zamanla 

Avrupa’nın ve Amerika’nın sistem karşıtı kültürü ile özdeşleşerek bu yönde bazı 

örnekler vermeye başlamıştır. Bu müzik türü devlet tarafından desteklenmiş, adeta 

patlatılmıştır. Tüm bu türlerin yanında bunlardan daha başarılı olan, geniş kitlelere 
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ulaşabilen, yeni popüler müziğin yeni standartlarını oluşturan Doğu–Batı sentezi 

Arabesk’tir (Durgun, 2005; 94-95). 

Cumhuriyet devrimiyle yaşanan değişim müzik üzerinde kendini göstermiştir. 

Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği birbirleri içinde kaynaşarak batı tekniği ile 

yeni bir biçime dönüşmüştür. Arabesk kültürün zihniyeti, böyle bir kültürel ortamda 

hayat bulmuştur. Arabesk icrasını, batılı tekniklerle yaparken anlam ve ezgiler 

geleneğe bağlı kalmış, bu anlamda sözler kaderciliği, kulluğu ve çaresizliği işlemiştir. 

Bu ifade tarzı batılılaşma sürecindeki başarı ve başarısızlığı gösteren bir ifade tarzdır 

(Işık & Işık, 2013; 80-81). 

Arabesk müzik, geleneği savunurken bir yönüyle de modernleşmeye açıktır. 

Savunmacı bir yönü olan Arabesk müzik, tepki müziği olarak görülse de bir 

uyumsuzluk ifadesi değil aksine kent dinamiğine çekilmiş gecekondu kültürünün, 

kentin getirdiği sorunları anlamlandırma şeklidir (Özbek, 2012; 107-142). Bu anlamda 

Arabeskin zaman zaman dolmuş kültürü diye aşağılanması ironiktir. Eğribel’e göre, 

dolmuşun Arabesk ve gecekonduyla ortak olan özelliği, devletin karşılayamadığı 

ihtiyaçlara popüler bir yanıt bulabilmesidir (Eğribel’den aktaran Stokes, 2012; 157). 

Arabeskin ağırlığıyla birlikte yetmişli yıllara kadar aranjmanlar ve Anadolu – 

Pop türleri ortaya çıkmış, özellikle aranjmanlar devlet tarafında ciddi destek almıştır. 

Modernleşme dinamiğinin etkisi ve kent kültürüne entegrasyonun hızla devam ediyor 

olmasının etkisiyle, gözden düşmüş gibi görünen arabesk halen toplumun geneline 

hitap edebilmiştir. Türk Hafif Müziği temelinde yeni derlemelerle kimliğini arayan 

pop müziği Türk Halk Müziği’nden çok yararlanmış bu yönüyle arabeskten ayrılan 

pop müziğinin bazı türleri Sanat Müziği’nden de yararlanmıştır (Durgun, 2005; 181-

182).  

Bu yıllarda ikinci kuşak varoşlar, yeni anlamlandırma biçimleriyle, yeni kentli 

kültürünü fark edilebilir bir şekilde yeniden üretmiştir. Örneğin Orhan Gencebay 

arabeski o yıllarda orta gelirli vatandaşın dinlediği bir müzik türü halini almıştır. Bu 

dönemler içinde arabesk çeşitlenerek farklı görünümlerde karşımıza çıkmıştır. 
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Bunlardan birisi de 12 Eylül darbesi ardından sol arabesk diye adlandırılan, arabeskin 

ideolojik şekilde işlenerek ortaya çıkan türü protez müziktir. Sol arabesk halkın yoğun 

ilgisine mazhar olmuştur (Güngör, 1993; 110-112). 

80’li yıllar Özallı yıllar olmuştur. Hükümet politikaları ve   konjonktürün de 

etkisiyle toplumda dışa doğru bir patlama yaşanmıştır. Dünyaya ve gelişmelere daha 

açık bir toplum ortaya çıkmıştır. Pek tabi bu süreçte popüler kültür de dünyadaki 

gelişmelerin etkisinde kalmış, müzik de bu gelişmelerden etkilenmiştir (Tekelioğlu, 

2006; 168). Toplumsal alandaki transformasyon 1980’li yıllarda toplumun bütün 

katmanlarına yayılmıştır. Bu durum arabeskin devamı ancak arabesk formlarından 

biraz farklı bir türün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu türün adı “Türk Pop” 

olmuştur. 1980’li yılların sonlarında doğru arabeske, TRT yasağı kalkmıştır. Kitle 

iletişim araçlarının yaygınlaştığı bu dönem Türk popunun çıkış yaptığı dönem 

olmuştur. Kente göçenlerin kimliğini arabesk ile ilişkilendirmesi kent yoksullarının 

müziği olarak ifade edilmesi modası geçmiştir. Bu dönemde arabesk poplaşmış, pop 

arabeskleşmiştir. Bu Türk ulusal kültürünün sürekli yenilenen kimlik oluşumuna, 

pekiştirilmesine ve dönüştürülmesine ilişkin bir süreci ifade etmektedir. Birbirlerine 

yaklaşan iki popüler müzik üslubu ortaya çıkmıştır. Türk ulusal kimliğinin bir 

metaforu olan arabeskle, pop kavramsal olarak eklenmiştir (Durgun, 2005; 145-202). 

90’lı yıllarla birlikte özel radyoların sayısı artmış, özel televizyonlar açılmış, 

kitle iletişim araçları çeşitlenmiştir. 60’lı yıllarda itibaren müzikte etkisini artıran batı 

kültürü bu dönemde iyiden iyiye Türk popüler müziğini etkilemiş ve çeşitlenmesini 

sağlamıştır. Dünyadaki müzik türleri ve batı popüler müzikleri çok yaygın bir şekilde 

Türk popüler müziğinde kullanılmıştır. Halk müziği ezgilerinin ya da halk müziği ezgi 

yapılarıyla bestelenmiş eserlerin elektro gitar eşliğinde çalınmasıyla ortaya çıkan 

‘’Anadolu Rock’’ bunun yanında, rock, rap, hip-hop, ve dünyadaki teknolojik 

gelişmelerle birlikte ortaya çıkan elektro müzikler ülkemizde yaygın bir şekilde icra 

edilmeye başlamıştır.  

Bunların yanında toplumsal yapıyla birlikte dönüşümünü devam ettiren arabesk, 

kendi mecrasında ilerleyen Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, geleneksel müzik 
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formları veya batı müzik formlarından oluşan protest müzikler ve popüler müzik 

formlarından faydalanan İslami popüler müzik gibi müzik türleri popüler olmuş ya da 

popüler olmaya devam etmişlerdir.  Günümüzde, geleneksel müzik formları ve tüm bu 

türleri zaman, zaman farklı şekillerde birbirlerine eklemlenerek popüler müziklerin 

karma yapısını oluşturmuştur(Stokes’e göre (2012; 48). bu durum yeni bir şey ithal 

etmek değil, bunu Türkleştirirken ustalaşmaktır. Böylelikle bir kişisel ulusal kimlik 

duygusunu pekiştirmiş, bunu resmi olarak üretilmiş bir geçmiş yerine günlük yaşamda 

hayat bulan ve tecrübe edinen toplumsal, kültürel ve tarihi ilişkilerin onaylanmasıyla 

yapmıştır.  

1.4. İslam ve Müzik 

İslam’da müzik ile ilgili tartışma ve düşünceler müziğin daha çok haram ya da 

helal boyutuyla veya hangi durum, yer ve dinleme şeklinde haram ya da helal 

olduğuyla ilgili olmuştur. İslamiyet’ten önce ve İslamiyet’in ilk yıllarında Arap 

toplumunda teorik bir müzikten ve dolayısıyla bugünkü batılı anlamda müzik 

olgusunu karşılayacak bir kavramdan bahsetmek mümkün değildir. Ses ve şiirle 

söyledikleri terennüm, gına gibi teorik boyutu olmayan müziksel nameler 

bulunmaktadır. İlk Arap şiiri Hz. Ömer zamanında bestelense de teorisi çok sonra 

ortaya konmuştur. Dolayısıyla Kuran sünnet ve hadislerde müzik olgusunu ifade eden 

bir kavramın kullanılmayışı İslam’da müzikle ilgili net bir hükmün verilememesine 

neden olmuştur. Bu durum İslam’da müzikle ilgili tartışmaların temel kaynağını teşkil 

etmiştir.  

 İslam dünyasında zaman zaman sert tartışmalara neden olan müzik ile ilgili bazı 

din adamı ve âlimler, Kuran-ı Kerim’de müziğin haram veya helal olduğunu gösteren 

hiçbir ayet bulunmadığını söylemişlerdir. Buna karşın bazı din adamları ise bazı 

ayetleri müzikle ilgili yorumlayarak müziğin haram olduğunu savunan görüşlerini 

bildirmiş ve itibar görmüşlerdir. Büyük oranda fıkıh âlimleri ise her türlü müziği oyun 

ve eğlenceyi haram saymışlardır. (Uludağ, 2004). Bunların yanında üçüncü bir görüş 

ise müziğe haram ya da helal şekilde kesin bir hüküm vermemiş, müziğin yapılış yeri, 

şekli, uygulanışı ve hissettirdikleriyle müziği faydalı ya da zararlı olarak ikiye ayıran 
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görüştür. Bu görüşe göre müzik tüm bu özellikleriyle insanı kötüye, şirke, yalana, 

şehvete, nefsani ve dünyevi duygulara itiyorsa bu tarz müzikler zararlı sayılmıştır. 

Bunun tersi olarak müzik insanı İslami çerçevede iyiye, Allah sevgisi, peygamber 

sevgisi, zikir, dua vb. gibi İslami ilkelere ulaştırıyorsa faydalı görülmüştür.  

Kuran’da müziğin haram kılındığı iddia edilen ayetlerden bazıları şunlardır: 

‘Halktan öyle bir takım kimseler vardır ki alay konusu yapmak ve körü körüne 

halkı Allah’ın yolundan saptırmak için “eğlencelik söz” satın alırlar, sahibini hor ve 

hakir edici azap işte bunlar içindir.’(Lokman:6) 

Bu ayetin nüzul (iniş) sebebi olarak anlatılan olay şöyledir; Nadr B. El- Haris’ 

le ilgili olarak inmiştir. İran’a ticaret için giden Nadr İran’nın destan ve masallarını 

satın alarak Mekke’ye getirip Kureyş’e “Muhammet (SAV) size ad ve semuddan 

bahsediyor, ben ise size Rüstem ve İsfendiyar’dan bahsedip kisraların hayat 

hikâyelerini anlatacağım” der ve İran efsanelerini anlatırdı. Onun sözleri Kureyş 

halkına daha eğlendirici geldiği için bazıları Kuran’ı dinlemekten vazgeçerdi (Uludağ, 

2004; 25-26). Ayetin iniş sebebine de baktığımızda müziği yasaklamasının zor 

olmasına rağmen bazı müfessirler “eğlendirici söz” ifadesinin müziği kastettiğini 

savunmuşlardır. 

Bir başka ayette ise Allah Teâlâ şeytanı huzurundan kovarken ‘Güç 

yetirebildiklerini sesinle zillete ve miskinliğe düşür’ (İsra:64) buyurmuşlardır. 

 Bazı âlimler ayette geçen şeytan sesini def çalmak olarak değerlendirerek 

müziğin haram olduğu fikrine ulaşmışlardır.  

Diğer bir ayette ‘Müşriklerin namazı Kâbe civarında ıslık çalmak ve el 

çırpmaktan ibarettir.’(Enfal:35)  

Yine bu ayette ıslık çalma ve el çırpma kelimeleriyle müziği kastedildiği 

düşünülmüştür. Fakat bu ayetlerde de yasaklama konusunda bir açıklık yoktur 

(Uludağ, 2004; 28).  
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Müziğin helal olduğuna delil olarak sunulan ayetlerden bazıları da şunlardır; 

‘İman edip salih amel işleyenler cennet bahçelerinde 

neşelendirileceklerdir.’(Rumi:15) 

Müziğe olumlu bakan İslam alimleri cennete has ödüllerin içerisinde müziğin de 

olduğunu söyleyerek ayeti bu doğrultuda değerlendirmişlerdir.  

İslam inancına göre Hz. Davut’a Allah tarafından mucize olarak çok güzeli bir 

ses verilmişti. O bu güzel sesiyle mezmurlar okur ve herkesi mest ederdi. Hayvanlar 

ve kuşlar bile o güzel sesin tesiri altında kalırlardı. İslam âlimleri Hz. Davut’a verilen 

güzel sesi müziği mubah kılan en kuvvetli delil olarak kabul etmiştir.  

Bir başka ayette ise; ‘Seslerin en fenası eşeklerin sesidir.’(Lokman:19). 

Bu ayette, rahatsız edici olan eşek sesini kötülenmesinde güzel seslerin 

dinlenmesinin uygun olacağı sonucu çıkarılmıştır.  

Müziğin haram ve helal oluğu konusunda ise birçok hadis bulunmaktadır.  

‘Şüphesiz ki Allah güzeldir ve güzeli sever.’ 

‘Nikâh ilan ediniz, mescitlerde kılınız ve nikâhlarda def çalınız’  

Yukarıdaki hadisler gibi müziğin helal olduğuna delil gösterilebilecek birçok 

hadis daha vardır. Müziğin haram olduğuna delil olarak gösterilen hadislerin bazıları 

ise şu hadislerdir; 

‘Oyun ve eğlence benden değildir, ben de oyun ve eğlenceden değilim’ 

‘Şüphesiz ki müzik kalpte nifak meydana getirir.’  
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Müziğin haram olduğuna işaret birçok hadis bulunmaktadır. Uludağ’a göre 

müziğin lehinde olmakla birlikte daha çok müzik aleyhinde hadis uydurulmuştur 

(2004; 124).  

Fıkıh mezheplerinin müzikle ilgili görüşlerine bakacak olursak; Hanefi 

mezhebine göre savaşlarda vurulan kös ve düğünlerde def çalmak dışında müzik 

haram sayılmıştır. Mezhep içerisindeki önemli âlimlere göre müzik başkalarına 

duyurulmadan yapılırsa helal bazı âlimlere göre tamamen haramdır.  

Hambeli mezhebi de müziğe Hanefi mezhebi gibi bakmaktadır. İmam Şafî ve 

İmam Malîk’ten aktarılan iki ayrı görüşe göre, müzik harama alet edilmediği takdirde 

mubah, diğer görüşe göre ise mekruhtur. 

Malîki mezhebinin önemli isimlerinden Abdulhayy El-Kettan eserlerinde müzik 

bütün çeşitleriyle caiz olduğunu belirtmiştir. Şafi mezhebinin önemli isimlerinde 

İmam Gazali ise müziğin İslam açısından tek bir hükme bağlanamayacağını 

söyleyerek haram, mekruh, mubah ve müstahak olabileceğini belirtmiştir. Buna göre; 

1. Dünya arzusu ve şehvet hisleri ile dolup taşan gençler için yalnızca bu 

duyguları tahrik eden müzik haramdır. 

2. Vakitlerinin çoğunu buna veren, iştigali adet haline getiren kimse için 

mekruhtur. 

3. Güzel sesten zevk alma dışında bir duyguya kapılmayan kimse için müzik 

mubahtır. 

4. Allah sevgisi ile dolup taşan, duyduğu güzel ses kendisinde yalnızca güzel 

sıfatları tahrik eden kimse için mubahtır. 

Gazali incelemesine devam ederken, müziği haram kılan şeyin dış etkenlerden 

kaynaklandığını söyleyerek bunları şu şekilde sıralar: 

1. Şarkı söyleyen kadınsa ve dinleyen kadın sesinin şehvetini tahrik 

edeceğinden korkarsa dinlemek haramdır. Buradaki haram hükmü kadın 
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sesinden gelmektedir. Esasen kadın sesi şehveti tahrik etmiyorsa haram 

değildir. 

2. Müzik aleti, içki meclislerinin sembolü olmuş ise bunu kullanmak haram olur, 

diğerleri mubahtır. 

3. Müziğin sözleri, İslam inanç ve ahlakına uygun değilse bunu müzikli ya da 

müziksiz söylemek ve dinlemek haramdır. 

4. Gençliğinden dolayı şehvet duygularına mahkûm olan bir kimse, aşırı 

derecede müziğe düşkünlük yaşarsa ve müzik onun cinsel arzusunu tahrik 

ederse o kişinin müzikten uzak durması gerekir. 

5. Müzik, bir insanda hiçbir olumlu ya da olumsuz duygu ve istek uyandırmasa 

da bütün vakitlerini işgal edip onu başka işlerden alıkoyarsa müzik yine 

haram olur (Karaman, 2010; 170-174). 

Hicrî 2. Asırda Tasavvuf ile birlikte tekke ve zaviyelerin ortaya çıkmasıyla köklü 

bir değişim geçiren en önemli meselelerden birisi müzik olmuştur. Tasavvuf’a özel bir 

tabir olan “Sema” kavramı ile adlandırılan dini müzik ilk defa genel hatlarıyla bu 

şekilde ortaya çıkmıştır. Sufîler ve Fakîhler arasında müziğin helal mi haram mı? 

olduğu tartışması dışında; müziğin cezbedici, Allah’a yaklaştırıcı, ilahi sırları 

barındıran, ruhu dinlendiren, nefsi terbiye eden gibi özelliklere sahip olup olmadığı 

konusunda köklü bir tartışma başlamıştır. Sufîler içerisinde de görüş ayrılıkları 

olmuştur. Kimileri dini olmayan müziği haram saymış, kimleri ise günlük hayattaki 

herhangi bir sese bile ilahi bir yön atfetmiştir (Uludağ, 2004; 163-168) 

Tüm bunların yanında müzik, bazı İslam âlimleri tarafından incelenmiştir. 

Müzik günümüzde güzel sanatların bir dalı olarak kabul edilse de kozmolojik 

prensipleri çok çeşitli alanlarda uygulayan İslam alimleri, müziği de kozmolojik 

prensiplerin uygulandığı yüksek ilimlerden biri olarak görmüşlerdir. Teorik yapısının 

matematik ilmine benzer özellikler içermesi de bu durumu ortaya çıkartmıştır. Müzik 

ilmiyle uğraşan İslam âlimlerinin başında El-Farabi, Ladikli Mehmet Çelebi, İbn 

Haldun gibi isimler sayılabilir (Çetinkaya, 2014; 20-22)  
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Görüldüğü gibi İslam’da müziğin kabul edilmesi ya da reddedilmesi konusu hep 

tartışılmıştır. Kur'an-ı Kerim’de müziği reddeden kesin bir ayet olmamasına rağmen 

Hz. Muhammed’in müzik dinlediği ya da müziği kınadığı yönündeki hadislerden 

bahsetmek mümkündür. Hadis âlimleri içinde aynı durumdan söz edilebilir. Bazı hadis 

âlimleri müziği onaylarken, bazıları ise reddetmiştir. Geleneksel İslam anlayışı müziğe 

şüpheci yaklaşmış, dini ortamda yapılan müziği onaylamasına rağmen dini 

ortamlarında dışında yapılan İslami popüler müziğe karşı alınmış net bir tavır 

olmamıştır. 

1.5.  Türkiye’de Geleneksel Dini Müzik 

Türkiye’de geleneksel müzik incelemelerine baktığımızda saz ve söz müziği gibi 

çeşitli sınıflandırmalar yapıldığı görülmüştür. Bu sınıflandırmalardan biri de dini – din 

dışı müzik ayrımıdır. Dini müzik cami ve tekke müziği başlıları altına incelenmiştir. 

Dini ve din dışı müzik incelemelerinde bu alanlar çeşitli müzik formlarıyla 

tanımlanmıştır. Bunlar dini müzik alanında, ayin-i şerif, mevlit, kaside, naat, salât, 

ezan gibi formlarla din dışı müzikte ise yürük sema-i, kâr, şarkı, kârca gibi formlarla 

incelenmiştir. Geleneksel müziğin dini ve din dışı ayrımı her ne kadar kategorize 

etmek açısından doğru gibi görünse de büyük oranda İslam kültürünün etkisiyle 

gelişen geleneksel müziğin pratiğinde sınırları çizilemeyen, birbiri içerisine geçişli 

problemli bir sınıflandırmadır. 

Çavdaroğlu (2016)’na göre müzik türlerindeki farklılıkları bu türlerin 

kapsamlarına bakmadan sadece formlarına ve sözlerindeki mutlak anlamlarına göre 

değerlendirmek tanımlamada yanlış değerlendirmelerin yapılmasına sebep 

olmaktadır. Dini – din dışı müzik ayrımı, dini mesajlar taşıyan sözlü musiki de açık 

olsa da din dışı müzik olarak adlandırılan türün formlarında işlenen temanın sadece 

“seküler” bir kaynaktan beslendiği iddia edilemez. Örneğin geleneksel müzik 

içerisinde “saz musikisi” türünde olan peşrev, saz semaisi, taksim gibi formlarda din 

ve din dışı ayrımı yapılmamaktadır. Bir Mevlevi ayini sırasında çalınan peşrevle, bir 

kâr öncesi çalınan peşrev aynı olabilir. 
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Klasik Türk Müziği (Geleneksel Müzik) bugünkü yapısını Selçuklular 

döneminde oluşturmaya başlamıştır. İslamlaşan Selçukluların İran ve sonra 

Anadolu’ya gelmesiyle birlikte, İslam kültürü İran ve Anadolu coğrafyalarının etkisi 

sonucu İslami Türk Edebiyatı gelişmiştir. Yine bu dönemde Yunus Emre gibi isimler 

ortaya çıkmış Mevlana Celaleddin Rûmi ile Mevlevilik, Hacı Bektaş-i Veli ile 

Bektaşilik gibi tarikatların temelleri atılmıştır. Dönemin kültürel ve manevi ortamında 

edebiyat gelişmiş, bu tarikatlar özellikle Mevlevilik müziği ilk sıraya alarak bugüne 

dek uzanan Klasik Türk Müziği’nin (Geleneksel Müzik) oluşup gelişmesinde etkili 

olmuşlardır (Öztuna, 1987; 71-72). Klasik Türk Müziği ilk formunu dini bir kisve 

altına almaya başlamıştır. Daha sonra din dışı eserler verilse de dini kısım çok daha 

ileride ve yoğunlukta olmuştur. Özellikle Mevlevilik tarikatında bulunan dervişler 15. 

Yüzyılda okunan ilahilere daha geniş bir çeşitlilik kazandırarak geleneksel müzikte 

önemli bir gelişme kaynağı olan ayinleri bestelemiştir (Volkan, 1986; 61-68). 

 Selçuklular döneminde ortaya çıkan tasavvuf müziğinin yanında Osmanlılarla 

birlikte Divan Müziği (Saray Müziği) ortaya çıkmıştır. II. Mehmet zamanında 

Enderun’ da kurulan müzik okulu “Meşkhane” II. Selim ve Kanunî dönemlerinde 

desteklenmiş, bunun sonucunda 17. Yüzyılda ilk ciddi ürünler ortaya çıkmıştır. 

Sarayın müzisyenleri korumaya almasıyla Divan Müziği gelişme göstermiş ve dini ve 

din dışı konular iç içe işlenerek pek çok makam bulunmuş, farklı müzik formları 

oluşmuştur. Osmanlının çeşitli dönemlerinde o dönemin özelliklerine göre Osmanlı 

müziği de farklılık göstermiştir. Bu dönemlerde dini ve din dışı motifler kimi zaman 

birlikte kimi zaman ise sınırları net çizilemeyen ayrımlarla müziğe yansımıştır. 

Böylece Osmanlının askeri, eğitsel, dini ve eğlence müziği biçimlenmiştir (Kaygısız, 

2000; 149-158).  

Klasik Türk Müziği geleneğinde dini ve din dışı müzik tekkelerin kapatılmasıyla 

birbirinden kopmuş gibi görünse de aynı müzik kurallarına bağlı olan türlerdir. 

Özellikle de Osmanlıda bu ayrımı yapmak çok mümkün değildir. Klasik Türk Müziği 

bestecilerinin neredeyse tamamı tekke ve tarikatlara bağılı bestecilerdir. Bu kurumlar 

dini işlevlerinin yanı sıra aynı zamanda müzik okulları gibi çalışmışlardır. Birçok 

büyük besteci buralardan yetişmiştir. Bu tarikatlar başta Mevlevilik olmak üzere 
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Kadirî, Halveti, Sümbülî, Rıfaî, Celvetî, Nakşıbendî, Cerrahî, Şabanî, Bektaşî gibi 

tarikatlardır (İnançer, 1986; 147-158). Buralardan çıkan besteciler aynı zamanda din 

dışı eserleri de üretmişler ve dönemin en büyük bestecileri olmuşlardır. Yine bu 

kurumlardan yetişen müzisyenler sarayın müzisyen kadrolarında “Baş ilahici” ve “Baş 

müezzin”  gibi en üst mertebede bulunmuşlardır. Tekkeler musikinin merkezi 

olmuştur.  

19. yüzyıl batılılaşma hareketleriyle birlikte bestecilerin saray dışına çıkmasıyla 

Klasik Türk Müziği formlarında değişiklikler oluşmuştur. Bol tekrarlı, ağdalı ve uzun 

formlardaki sözlü-sözsüz eserlerin yerini daha kısa ve basit formlardaki eserler 

almıştır. 18. Yüzyılda ilk örneklerine rastladığımız şarkı formu 19. Yüzyıla kadar beste 

ve semailerin yanında pek değer taşımazken, daha sonra en çok kullanılan form haline 

gelmiştir. Buna paralel olarak dini musikide “naa’t”, “salat” ve “savt”lar yavaş yavaş 

kaybolmuş, mevlit ve miraciye’nin ağırlığı azalmış buna karşılık Mısır, Şam ve 

Trablus ağızı ürünler olan “Şuğl” (Arapça güfteli ilahi)ler revaç bulmuştur. Bu arada 

örneğin Ali Şirugani’den sonra en fazla dini eser bestelemiş olan Zekai Dede’nin 

(1824-1897) Mısır ağzı Şuğl’lerinde dahi Türk zevki hâkimken Arif ve Faik Bey’lerin 

dini eserlerinde de şarkı formu hâkim olmuştur. Dini ve din dışı musikide formların 

rağbetten düşmesine rağmen, tekke musikisinin önemli kollarından biri olan Mevlevi 

musikisinde umulmadık bir gelişmeyle 14. Yüzyıldan itibaren 19. Yüzyıla kadar geçen 

beş yüzyıl içerisinde 10-15 ayin bestelenebilmişken, sadece 19. Yüzyılda 35-40 ayin 

bestelenmiştir (Tanrıkorur, 1998; 273). 

Dini ve din dışı müzik ayrımının zorluğu askeri ve halk müziği alanında da 

karşımıza çıkmaktadır. Osmanlıda askeri alanda icra edilen mehter müziği muhteva, 

biçim ve sözleriyle tamamen dini referanslı olmuştur. Klasik Türk Müziği’nin peşrev 

ve saz semaisi gibi saz eserlerinin seslendiren mehter, dini temalı sözlü eserleri de 

seslendirmiştir. Savaş sırasında moral amaçlı kullanılan mehter, barış dönemlerinde 

Allah, Peygamber, padişaha dua ve methiyeler düzen tören elemanları olmuştur.  

Judetz’e göre mehter Arapça “ümmet” teriminin dile getirdiği İslam cemaati 

içerisindeki insanların kendilerini tanımladıkları kimliğin musikideki ifadesi olmuştur. 
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Ulemanın musiki üzerindeki tartışmalı görüşlerine rağmen mehter musikisi din 

bilginlerince hiçbir zaman tartışma konusu edilmemiştir. Mehter konserinde Gülbank 

denilen bir dua okunur. Bu duaya Eyyam-ı Adiye Gülbank’ı, savaş sırasında okunan 

duaya ise Cenk-i Gülbank denmiştir. Mehterin bir başka dini özelliği ise Allah, 

Peygamber ve sultan için dua etmesidir. Mehterin günlük görevi her gün namaz 

vakitlerinden sonra nevbet vurmadır. Öbür dünya için ayrılan zaman diliminden sonra 

başlayan mehter icrası namaz ibadetinin bir sonucu olmuştur. Mehterin askeri ve siyasi 

güç gösterisi bu zaman diliminin büsbütün dışında değildir. Mehter gösterisi İslam 

halifesi ve Osmanlı sultanı olarak padişahın manevi gücünü ve iktidarını temsil eden 

bir simge olmuştur. Bu durum namaz ibadetine aykırı olmayan ve onunla birlikte 

düşünülebilecek bir şey olmuştur (Judetz, 2008). 

Dini musikiyi halk musikisinden de bütünüyle ayırmak zordur. Osmanlı 

musikisinde din kökenli musikinin halka mal olmuş pek çok örneğini bulmak 

mümkündür. Örneğin tamamen Osmanlı dünyasına özgün olan başka İslam 

toplumlarında bizdeki işleviyle görülmeyen “mevlit”, Kuran’ı musikiyle okuyan 

hafızların Kuran tilaveti, halkın ezbere bildiği “Bayram tekbiri”, “salat-ı ümmiye” gibi 

eserler halkın kültürünün içerinde halkın zevkine uygun eserlerdir. Camii musikisinde 

ilahiler Klasik Türk Müziği usullerine bağlı olsalar da bu eserlerin sadeliği halk 

zevkini açıkça ortaya koymuştur. Aynı özelliği tekke musikisinin önemli eserlerinde 

de görmekteyiz. Örneğin Bektaşi müziği bu alanda önemli özellikler taşımaktadır. Bu 

müziğin günümüze ulaşan örneklerinde görüldüğü gibi Klasik Türk Müziğine özgü 

renklerle, halk müziğine özgü renkler arasında bir kaynaşma vardır (Aksoy, 2008; 146-

147).  

Görüldüğü gibi özellikle Osmanlılarda dini - din dışı müzik ayrımı yapmak pek 

olanaklı görünmemektedir. Klasik Türk Müziği alanında din en temel kaynak 

olmuştur. Özellikle Klasik Türk Müziği alanının dini – din dışı müzik, usul ve makam 

olarak birbirinin aynısı, içerik ve muhteva olarak birbiri içerisine geçişli, sınırları net 

olmayan alanlardır. Dolayısıyla geleneksel dini müzik incelemeleri aslında Klasik 

Türk Müziği incelemelerinden bağımsız yapılamaz. Osmanlının batılılaşma 

hareketleriyle birlikte batı müziğinin artması sonucu saray müzisyenlerinin saraydan 
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kopup batı müzik formları etkisiyle bestelenmiş daha hafif formlardaki eğlence 

müziklerine yönelmişleridir. Cumhuriyet sonrası modernleşme politikaları 

kapsamında, tekke ve zaviyelerinin kapanmasıyla Klasik Türk Müziğinin önemli bir 

kaynağı yok olmuştur. Radyolarda ve okullarda Klasik Türk Müziği yasaklanmış, bu 

politikalar ve batılılaşma sürecinin etkisiyle bunların yanında yabancı doğu ve batı 

müzikleriyle kurulan ilişkinin artması sonucu Klasik Türk Müziği geleneğinde 

dönüşen yeni icra ve müzik türleri ortaya çıkmıştır. Tüm bunların sonucu olarak 

Cumhuriyetten sonra Klasik Türk Müziğinde dini – din dışı ayrımı daha bariz hale 

gelse de hala birbirinden beslenen iki önemli kaynaktır.  

Laik Cumhuriyet, kamusal alan ile özel alanı birbirinden ayırmaya yönelik 

politikalarının sonucu müzikte dini-din dışı ayrımı konservatuvarda yapılsa da pratikte 

böyle olmamıştır. Tekkelerin kapatılmasına rağmen konservatuar sistemini kurmaya 

çalışan kişiler Mevlevi şeyhlerinden ciddi miktarda sanat müziği formu 

öğrenmişlerdir. Stokes’in de ifade ettiği gibi ‘Popüler müzik kültürü ile popüler din 

Türkiye’de karmaşık bir biçimde aynı mekanları paylaşmıştır.’ (Stokes, 2012; 48-50). 

1.6. Türkiye’de İslami Popüler Müzik 

İslami popüler müzik büyük oranla İslam’ı bir yaşam biçimi olarak kabul etmiş 

bir kitleye hitap eder ve üretimi bu yaşam tarzına sahip insanlar tarafından 

yapılmaktadır.  

Popüler ve pop kavramlarına genellikle olumsuz anlam yükleyen bazı İslami 

popüler müzik üreten müzisyenler, bu kavramları eğlence amacıyla ticari kaygılarla 

üretilmiş ve tüketim amaçlı tüketiciye sunulan bir müzik türü olarak algılamışlardır. 

Bu doğrultuda Türkiye’de kullanılan enstrüman ve biçim bakımından pop müziğine 

benzemesi nedeniyle İslami popüler müziğe atıfta bulunan özel bir terim olan “Yeşil 

pop” nitelendirmesini de kabul etmemişler ve reddetmişlerdir. Bu kavramı bir 

aşağılama niteliği taşıdığı ve kasıtlı olarak üretildiği düşünülmüştür. Bunun yerine 

“İslami müzik”, “Dini müzik” kavramlarını kullanılması gerektiğini söylemişlerdir. 

(Özel, 2016; 161). Bununla birlikte yeşil pop kavramı genel olarak kabul görmüştür. 
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Bu çalışmada, “İslami Popüler Müzik” kavramı kullanılmıştır. Erol (2009)’a 

göre popüler müzik türleri, farklı kimliklerin ifade edilme biçimi olarak varlığını 

sürdürebilir. Ayrıca farklı müzik türlerini, biçimlerini, yapılarını birleştiren, 

farklılaştıran ya da yeniden üretebilen alandır. Bunun yanında farklı kültürel 

kimliklerin kolektif bir yapıda birleştirebilen veya tek bir kimlik olarak ifade edebilme 

olanağı sunan bir alandır. Bu bağlamda, İslami popüler müzik bütün müzik türlerini 

barındıran, kendi İslami değerlerini bu müzik türlerine ekleyerek yeniden üretim 

içerisinde farklılaşan bir müzik türüdür. İslami popüler müzik tanımlaması içerisinde, 

İslami kavramı ile özgünlüğünü İslam’dan alan ve kendi tanımladığı İslami değerlerini 

mevcut popüler müzik türlerini, biçimlerini ve yapılarını kullanarak mesajlarını izler 

kitleye ulaştıran bir müzik türü olduğu anlatılmaktadır. 

Önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi İslam’da müzik hakkında birçok farklı 

yorum olduğunu görmekteyiz. Bu durum İslami popüler müziğin çeşitlenmesinde 

etkili olmuştur. İslam’da müzik hakkındaki görüş ayrılıklarının temelinde İslam’ın 

kaynağından pratiğe dökülmesindeki çeşitliliğin büyük etkisi vardır. Uyanık (2013)’ın 

çalışmasında belirttiği gibi İki tür İslami yaşam tarzından söz edilebilir. Bunlar: 

“Yüksek İslam” ve “Popüler İslam” kavramlarıyla açıklanmıştır. Yüksek İslam; 

İslam’ın ilkelerini ve ihtiyaçlarını, onun temel kaynaklarının incelenip 

yorumlanmasına dayanarak ifade etme şeklidir. Popüler İslam ise halk İslam’ıdır. 

Popüler İslam, İslam’ın temel ölçülerinin gelenek ve kültürel pratiklerle eklemleyip 

ortaya koyar.  

İslam’da müzik ile ilgili farklı görüşlerin ortaya çıkması sonucu; kadın sesinin 

kullanılmaması, sözle ilahiler ya da bazı enstrümanlarla yapılan müzikli ilahilerin 

ortaya çıkması veya İslami popüler müzik türlerinde toplumun belleğindeki İslami 

motiflere uygun söz ve müzik biçimi oluşturmak gibi çeşitliliklere neden olmuştur.  

Türkiye’deki İslami popüler müziği, evrensel İslami popüler müziğin bir 

görünümü olarak ele alan Ayhan Erol’a göre müzisyenler bir bölgedeki izler kitleye 

yönelik İslami popüler müzik oluştururlarken, diğer bölgelerdeki izler kitleyi de 

etkilemeye çalışmışlardır. Toplum yapısı ve dinleyişiyle her biri yerelden evrensele 
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belli bir müzik tarzıyla ilişkilendirilebilir. Bu bağlamda 1980’lerden beri İslami 

popüler müziği 4 kategoride incelemek mümkün olmuştur.  

1. Popüler Evrensel Dini Melodiler;  

Çoğunlukla Arapça söylenen bu şarkılar İslami bir popüler tarzı oluşturan tarihi 

kaynaklara dayanır ve evrenselden yerel İslami popüler müziğe doğru ilerleyen bir ses 

akışını temsil etmektedir. Yerel İslamcı toplulukları birbirine bağlayan Müslüman 

kimliğinin bir ifade şekli olan bu şarkılar, İslamcı müzisyenler tarafından 

“tanımlayıcı” ve “temsil edici” bir müzik olarak görülmüştür. Yusuf İslam söylediği 

ve ilk evrensel İslami popüler şarkı olan “Taleal Bedru Aleyna” şarkısıyla tüm 

Müslümanların ortak hafızasına seslenmiş, yarı Arapça, yarı İngilizce söyleyerek hem 

yerel hem de evrensel dinleyiciye ulaşmayı başarmıştır. Bu tarz daha sonraki evrensel 

İslami şarkılar için örnek olmuştur.  

2. Popüler Yerel Dini Melodiler; 

Yerel popüler repertuarı şekillendiren, o yöreye özgü dini müzik mirasıyla 

oluşmuştur. Sufî müzisyenlerce üretilen bu melodiler, Sufi müziğinde evrensel İslami 

müziğe doğru bir ses akışını ifade etmektedir. Allah’a ve Hz. Muhammet’e yalvarma 

şeklinde oluşturulan bu melodiler dini ibadetlere dâhil olmuş ve dünyevi ortamlarda 

icra edilmemiştir. Ancak yapılan kayıtlar ve model İslami şarkıcıların icralarıyla, din 

dışı ortamlarda duyulmuş ve popülerleşmiştir. Buhurizade Mustafa Itri’nin bestesi 

“Salavat” yerel ve evrensel dinleyicilere yönelmiştir.  

3. Güncel (Modern) Evrensel İslami Popüler Şarkılar; 

Öne çıkan evrensel İslami popüler müzisyenler tarafından genellikle İngilizce 

söylenen bu şarkılar, pop, rock, rap gibi birçok popüler tarz ve üslupta üretilmiştir. 

İslami konulardan oluşan sözleri çoğunlukla İngilizce olmuştur.  

4. Güncel (Modern) Yerel İslami Pop Şarkılar; 
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Bu melodiler yerel İslami popüler şarkıcılar tarafından yeni üretilmiş şarkılardır. 

Türkiye’de bu müzik arabesk, pop, rock, rap vb. gibi tarzlara dayanarak üretilse de 

Türk Sanat Müziği’nin yerel dokularından da etkilenmiştir. Sözleri Türkçe olan bu 

şarkılar Türkiye’de bazı çevrelerin ve tutucu İslami kesimin eleştirilerine uğramış ve 

tartışmalı bir pozisyona düşmüştür (Erol, 2010; 199-203). 

Türkiye’de İslami popüler müzik 1980’lerin ortalarında ortaya çıkmıştır. 

Geleneksel dini müzik şemalarından farklı olarak İslami popüler müzik Türkiye’deki 

arabesk, pop, halk, rap vb. gibi popüler müzik kalıplarıyla üretilmiştir. Bununla birlikte 

Türkiye’de bu müziği tanımlamak için “yeşil pop” terimi kullanılmıştır. Yeşil renk 

İslam’ı sembolize eden bir renk olarak değerlendirilmiştir. “Yeşil pop” terimi bazı 

çevreler tarafından onaylanmasa da genel olarak kabul görmüştür (Durgun, 2005; 

206).  

1980’lerin ortalarına kadar klasik Türk musikini ve tasavvuf musikisini 

önemseyen birkaç tarikat ve dini çevre dışında, dindarlar müzik dinlemeye çok olumlu 

bakmamışlardır. Enstrüman kullanımı ve kadın sesinin uygunluğu tartışmalarıyla öne 

çıkan müzik, dindarlar için sadece Kuran tilaveti ve defin eşliğinde ilahilerden ibaret 

kalmıştır (Bilgin, 2003; 200-201). 

12 Eylül Askeri darbesi modern Türkiye’deki din ile laiklik arasındaki gerilimi 

tırmandırmıştır. Kamusal İslam’ın simge ve sembolleriyle ilgili oluşan kaygı ortamıyla 

birlikte sufi pratikler yer altına inmiş veya yurt dışına taşınmıştır. Bu süreçle birlikte 

popüler İslam ile popüler müzik arasındaki organik bağ kopmuştur. Bu dönemden 

sonra İslami hareket bu bağları diriltmeye çalışmış, bu girişimler sonucu İslami 

popüler müziğin (Yeşil pop) ortaya çıkışı yaşanmıştır (Stokes, 2012; 51).  

Kitle amaçlı dini müzik düşünüldüğünde, Türkiye’de dini müzik devlet, sanat ve 

medya politikalarıyla kontrol altında tutulmuştur. Bu alanda 1950’lerde bazı şarkıcılar 

çıksa da 1980’lerin ortalarına değin ticari kayıt ortamında çok fazla yer işgal 

edememişlerdir. TRT, yayınlanan dini müzik miktarını kısıtlasa da kurum içindeki bir 

grup profesyonel müzisyen, ilahiler, cami müziği, nefes müziği ve tasavvuf müziğini 
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içeren repertuvarı desteklemişlerdir. 1980’lerin sonlarına doğru kırsal Müslüman 

topluluklarındaki yüz yüze iletişim, şehirlerdeki kitlesel sosyal bağlamda teknolojik 

medya iletişimine doğru dönüşmüştür. Bununla birlikte şehirli Müslümanlar tüketici 

toplumun ayrılmaz bir parçası olmuş, kendi dini ve kültürel miraslarını yeniden 

keşfetmeye başlamışlardır. Kültürel temsil açısından şehirli Müslümanların ihtiyacı 

popülerleşmiş dini şarkılarla karşılanmıştır. Bu bağlamda 10 yıldan kısa bir süre 

içerisinde emektar tasavvuf müzisyenleri, kendilerinden yeni bir performans 

göstermelerini isteyen şehirli Müslümanlarla karşı karşıya kalmıştır (Erol, 2011; 197). 

Yeni ortaya çıkan İslami popüler müzik anlayışı, kendini kısıtlı müzik türleriyle 

ifade eden İslami kesimin güncel bir ihtiyacını karşılamıştır (Durgun, 2005; 214-215). 

İslami popüler müzik anlayışı 1990’larda geleneksel dini musikiden tema anlamında 

pek çok izler taşısa da siyasal bir mesaj taşıyan protest bir yapısı vardır. İslami popüler 

müzik bu özelliğini ülkemizdeki sol örneklerden almıştır. Popüler dini müzik 

içerisindeki marş formu bu şekilde ortaya çıkmıştır (Bilgin, 2012;7). Toplumdaki bir 

rahatsızlığı protesto etme amacıyla bir refleks olarak değerlendirilebilecek toplumsal 

hareketlerin, müziği bu yönde bir amaç olarak kullandıkları söylenebilmektedir. Bu 

bağlamda marşlar, geçmişten günümüze toplumları dinamize eden önemli bir aktör 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Birekul, 2015; 87-118) 

İslami popüler müziğin siyasal içerikli protest yapısının oluşmasında dini, 

vicdan alanına sıkıştırıp, seküler batı modernliği içerisinde dini referanslardan uzak 

yeni bir toplum oluşturmak isteyen Cumhuriyet anlayışına islam’ın siyasal alandaki 

ideolojisi olan İslamcılığın bir tepkisi şeklinde oluşmuştur. İslami pratikler ve 

değerlendirmelerin, tarihsel bir süreç içerisinde politik bir bakış açısıyla ortaya 

koyduğu İslamcılık akımı, İslami popüler müziğin geleneksel dini müzikten farklı 

olarak oluşmasında tarz ve üslup açısından etkisi büyük olmuştur.  

Keyman’a göre devlet merkezli bir siyasi proje olan Türk modernleşmesi, geri 

kalmış toplumu seküler anlamda uygar ve gelişmiş bir topluma dönüştürmeyi 

hedeflemiştir. Bunu yaparken Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Devletçilik, Laiklik, 

Halkçılık ve devrimci reformculuk Türk devletini tanımlayan ilkeler olmuştur. Bu 



  34   

ilkeler tasavvur ettiği topluma ulaşmak için Türk devletiyle ulus arasında seküler bir 

birlik oluşturabilecek aynı zamandan siyasi(toplumsal) ve kültürel modernliği 

birbirine bağlayabilecekti. Devlet bir dizi uygulamayla kamu işlerinde dini 

yasaklamayı özel ve kültürel alanlara ilişkin tercihlerin ve kimliğin oluşmasında dinin 

rolünün engellemeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda Türk devletini tanımlayan ilkelerden 

birisi olan “Laiklik” sekülarizmin bir formu olmuş ve kullanılmıştır.  

Yine Keyman’a göre Türk modernleşmesi içinde sekülerleşme tarihine 

baktığımızda “Nesnel(objektif) sekülerleşme” din ve devlet işlerini birbirinden 

ayrılması bağlamında ele alınmıştır. “öznel(subjektif) sekürlerleşme” ise modern 

kimliğin/benliğin kurulma sürecinde dinin dışlanması olarak değerlenmiştir. Türk 

modrenleşmesi, nesnel sekülerleşmenin kurulmasında başarılı olsa da öznel 

sekülerleşme alanında aynı başarıyı gösterememiştir. Türk modernleşmesi ve 

oluşturmaya çalıştığı laik ulusal kimlik, tanınma ve kültürel grup haklarına ilişkin 

çeşitli İslami kimlik iddialarına cevap verememiş, ciddi bir meydan okuma meşruiyet 

kriziyle karşı karşıya kalmıştır (2012; 121-131). Türk devleti batılılaşma sürecini 

hayata geçirebilmek için İslam’ı devlet kontrolüne almaya çalışmıştır. Bu girişim 

İslam’ı bir ideoloji olarak İslami yerel cemaat örgütlenmelerinde ve siyasal 

muhalefetin alanlarında baskı altına almıştır (Gülalp, 2003; 26). 

Türkiye’de İslamcılık ideolojisinin tarihsel seyri, 19. Yüzyılın sonlarında 

başlamıştır. İslamcılık, Osmanlı Devleti Padişahı II. Abdülhamid tarafından 

desteklenmişse de görünür bir akım olarak 1908’den sonra ortaya çıkmıştır. Batı 

karşısında yenilen Osmanlı batıyı taklit etmekle geriliğinin ortadan kaldıramadığını 

görmüştür. Bu batı taklitçiliği onu hareketlendiren iç dinamiğini söndürmüştür. Bu 

güce kavuşmak için yeniden İslamlaşmak gerektiği düşünülmüştür. Bu düşüncenin 

temelinde, İslamiyet kültürü bilim alanında ilerlemeye engel değildir ve ilerici bir 

toplum sistemini ön görür fikri yatmaktadır (Mardin, 2002; 24). Batılılaşma 

hareketlerini İslam’ın ilkeleriyle bağdaştırmaya çalışan bu İslamcılık anlayışı 20. 

Yüzyıla geldiğimizde batı medeniyetiyle İslam arasındaki çelişkinin varlığını kabul 

eden bir anlayış olmuştur (Gülalp, 1998; 45). İslamcılığın tarihsel süreci içerisinde 

1946 yılında çok partili hayata geçilmesiyle birlikte 1950’lerde iktidara gelen 
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Demokrat Parti, siyasi ve dini özgürlüğün temsilcisi olmuş ve bu dönemden sonra 

batılılaşma sürecini İslam üzerindeki etkileri azalmıştır. 1970’te İslami ideolojiyle 

kurulan Milli Nizam Partisi 1971’de askeri müdahaleyle kapatılmış, sonra 1973 

yılında Milli Selamet Partisi olarak yeniden kurulmuştur. Daha sonraki süreçte ise 

1980 askeri darbesi ve etkileri, 28 Şubat süreci olarak adlandırılan siyaset, bürokrasi 

ve muhafazakâr kesimler arasındaki sorunlar, 2000 sonrası siyasi iktidarı elde eden 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin güçlü olduğu dönem, İslamcılığın tarihsel gelişimde 

etkili olan unsurlar ve süreçler olarak ifade edilebilir. 

İslamcılık insan deneyiminde var olmamış, ileri bir toplum seviyesine erişmeyi 

hedefleyen bir ütopya ileri sürmez. İslam’ın altın çağı olan peygamber ve sahabenin 

yaşam sürecini, vahyin İslam toplumuna uygulanma yollarını gösteren ideal bir toplum 

modelini öne sürer. Geçmiş bir deneyim örneğinden esinlenen İslam’ın altın çağı bir 

ütopya değildir. Zamanda ve mekânda var olmuştur. Başlangıçtaki otantik İslam’ın 

yeniden canlanmasını amaçlayan İslamcılık, çağdaş İslami aktörlerle kendi dinsel 

gelenekselciliğine ve de modernizme yönelik eleştirel bir yaklaşımdır. İslamcılık 

yalnızca İslam’ın siyasallaşmasıyla açıklanabilecek bir olgu olmamıştır. Aynı 

zamanda İslamcılık, modernlik karşıtı içsel değişmez mantığa sahip bir akım olmamış 

ve her zaman siyasal bir içeriğe de sahip değildir. İslamcılık Müslüman din ve 

kültürünün bir ürünüdür. Benliğin ve modernliğin kültürel çerçevesini eleştiren, bir 

şekilde değiştirmeye çalışan bir kimlik arayışıdır. Dışlanmasına ve damgalanmasına 

neden olan farklılığı, kolektif ve kişisel güç kaynağı olmuştur (Göle, 2002; 21-30). 

Cumhuriyet’in ön gördüğü dini anlayış, bireyin vicdanıyla sınırlıyken dini 

hareketlenmelerde dinsel anlayış bireyin vicdanının dışına taşarak ekonomik bir alt 

yapı oluşturup kendini birçok alanda olduğu gibi geliştirmeye başlamıştır. 1980’li 

yıllara kadar İslami hareket, dini hassasiyetlere vurgu yaparak onu siyaset sahnesine 

çekebilmek için parti ve cemaat çalışmalarıyla örgütlenmiştir. 1980’den sonra devletin 

kapsayıcı, kontrolcü anlayıştan kısmen daha özgürlükçü, farlılıklara alan açan bir 

yaklaşıma geçmesi bu kesimi de etkilemiştir. Bu döneme kadar parti, dernek gibi 

alanlarla sınırlı kalan siyasal İslam anlayışı, bu dönemden sonra kamusal alana 

taşınarak sivil bir İslam anlayışına bürünmüştür (Durgun, 2005; 204). 
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İslami kimliğin 1980’lerden sonra artan kamusallığı ve her şeyin “İslami” sini 

üretme arayışları pek çok kavramda tartışma konusu oluşturmuştur. İslam’ın 

modernliğin dışında ve üzerinde duran bir kimlik olarak kodlanması, modern yaşama 

ve onun sahip olduğu kurumlara alternatif, özgün kurumlar sunabileceği düşüncesi, 

önce İslami entelektüeller tarafından üretilmiş, daha sonra kitlelerce içselleştirilmiştir. 

Dolayısıyla pek çok kurum ve eşyanın İslami’si üretilmiştir (Bilici, 2000; 218). Bu 

durumun müzik alanında da yansımaları olmuştur. Eskiden beri var olan geleneksel 

müziğe ek olarak, popüler kültürün İslami bir yorumu biçiminde İPM’nin ortaya 

çıktığı ifade edilebilir.  

İslami hareketin kamusal alana taştığı bu yıllarda İslami popüler müzik, 

Müslüman kimliğinin bir ifade biçimi olan İslamcılığın popüler müzik alanında 

görünen yüzü olmuştur. Batılı bir anlayışla üretilen popüler müziklere bir alternatif 

olma iddiasıyla ortaya çıkan İslami popüler müzik aynı zamanda, İslami mesajlarını 

Popüler müzik alanını kullanarak ortaya koymuş ve küresel yaşam biçimleri içerisinde 

görünürlük kazanma gayretinde olmuştur. İslami popüler müzik, İslami kimliğin 

modernlikle ilişkisini müzik ile ortaya koymuştur. 

İslami popüler müziğin alternatif müzik olma iddiası ise var olan popüler 

müziklerin “olumsuz, dünyevi” etkiler oluştururken, İslami popüler müzik ilahi 

“olumlu” gerçeğe dikkat çekmektedir.  Örneğin, diğer müzik türlerinde dans edilirken 

cinsel istek ve dünyevi duyguları canlandırma potansiyeli olduğu düşüncesiyle dans, 

İslami popüler müzik eşliğinde uygun görülmemiş dünyevi zevkler içerisinde 

değerlendirilmiştir. İslami popüler müziği yapan ve dinleyenler tarafından dans uygun 

görülmez. Bunun yanında kadın ve erkek arasındaki karşılıklı ilgi ve aşkı vurgulayan 

bir içerik bulunmaz. Bu durum cinsel bir çağrışım olarak değerlendirilmiştir. İslami 

popüler müzikte aşk; “Allah’a duyulan bağlılık, şükür ve kulluk” gibi duyguların 

ifadesi olmuştur (Kaniyolu, 2010; 10). 

İslami popüler müzik dini konuların yanında siyasal İslam’ın ve İslami kesimin 

sorunlarını dile getirse de geleneksel dini müzik kalıplarının dışında popüler müzik 

kalıplarıyla bestelenip üretilen bir müzik türü olmuştur. Müziğin İslam’daki yeri 



  37   

düşünüldüğünde İslami popüler müziğin ne kadar geleneksel kalıpların dışında olduğu 

görülebilir (Durgun, 2005; 207). İslami popüler müzik içerisinde İslami idealizmin ve 

söylemlerin geleneksel İslami müzik anlayışıyla bu denli farklılık göstermesi gelenek 

ile modernlik arasındaki sınırları bulanıklaştırmıştır.  

İslami popüler müzik örneğinde görüldüğü gibi söylem düzeyinde modernlik 

eleştirilse de İslami kesim ile modernlik arasındaki etkileşim her geçen gün 

derinleşmekte ve karmaşıklaşmaktadır. İslami aydınlar eleştirilerini bizzat İslamcıların 

benimsedikleri modernlik biçimlerin yönetmektedir (Göle, 1999;81). İslami kesimin 

üretim ve tüketim kalıplarıyla kamusal alana katılması beraberinde melezleşmeyi de 

getirmiştir. Çünkü kamusal alan katılım herkese seslenmeyi gerektirmektedir (Bilici, 

2000; 34). 

1980’li yıllarla birlikte dindarlar medya, konser salonlar, parlamento, 

üniversiteler, kentsel mekânlar gibi birçok alanda görülmesi sonucu kültürel 

melezleşmeyle birlikte dindar kesimin, popüler kültürle etkileşimi ve soncunda 

popülerleşme süreci başlamıştır. Bu durum dindar kesimde hızlı bir değişime sebep 

olmuştur.  

İslami kesimdeki değişimin müzik alanındaki ilk örneği, 1986 yılında Zaman 

Yayıncılığı’nın “Mute Destanı” ismiyle çıkardığı bant tiyatrosunda bağlama eşliğinde 

icra edilen üç ezgi olmuştur. Dini bir ezginin ilahi formatının dışında seslendirilmesi 

dindarlar için beklenmedik bir durum oluşturmuştur. Daha önceleri “marş” denilen 

kasetler olsa da hiçbirinde enstrüman kullanılmamıştır. 1989 yılında piyasaya çıkan 

“Mekke’nin Fethi” ismindeki kasetle ezgiler org eşliğinde söylenmiştir. Bunu diğer 

kasetler takip etmiş, dindar çevrelerin kurduğu radyolarda bu müzikler dinlenmiştir 

(Bilgin, 2003; 201). 

1990’lı yıllarda İslami popüler müzik içerisinde en çok işlenen tema zulüm ve 

mazlum olmuştur. Daha sonra peygamberin önderliği, ona duyulan özlem ve feda takip 

eder. Bunların yanında şehit/şahadet, savaş/cihat/mücahit, Allah’ın sıfatları, Allah 

aşkı, İslam, kardeşlik gibi temalar bulunmaktadır. İslami popüler müzikte neredeyse 



  38   

İslam dünyasının bütün sembol şehirleri, peygamberler ve sahabeler, kıyam, eylem, 

direniş, sabır, özgülük gibi kavramlar sıkça yer almıştır. Karanlık, güneş, ışık, bahar, 

kuş gibi metaforların yanında umut, yalnızlık, hüzün gibi duygular geçer. İslami 

popüler müzikte zulüm neredeyse evrenseldir. İslam coğrafyalarında işgalciler 

acımasızca “Müslümanı” ezmektedir. Yapılması gereken şey hakkını aramaktır 

(Bilgin, 2012; 8-9). Bu durum İslami popüler müziğin, evrensel İslami kimlikle bağını 

ve evrensel İslami popüler müzikler arasındaki ses akışını ortaya koyar.  

İslami popüler müzik bu dönemlerde dindar çevrelerin birçok alanında 

görülürken, 2000’li yıllara gelindiğinde bahsedilen temalar eski gücünü kaybetmiştir. 

Sevgili kavramı muğlaklaşmış, dünyevi konular işlenmeye başlanmıştır. Bunun 

yanında geleneksel dini müzik formatındaki ilahilerin, tasavvuf müziğinin popülerliği 

artmış ve İslami popüler müzik müzisyenleri tarafından icra edilmeye başlanmıştır. 

Yine bu yıllarda İslami popüler müzik kullandığı ezgi, ritim ve enstrümanlarıyla mesaj 

iletmekten uzak, müzik piyasası koşullarına uygun ticari kaygılarla dinlendirici ve 

eğlendirici bir müzik halini almıştır. “30 yıldır İslamcı düşünce paradigmasıyla 

siyaset yapmayı tercih eden bir siyasal gelenek içerisinden “muhafazakârlık, 

demokratikleşme ve liberal” değerleri merkeze yerleştiren bir siyasi partinin siyasal 

iktidarı elde etmesi bu dönüşümün en önemli dönüm noktasını oluşturmaktadır.” Bu 

iktidar ilişkisi, eleştirel ve muhalif söylemlerde dönüşümler meydana getirmiş ve 

Müslüman kimliği kollektif bilinçten bireysel tutumlara doğru bir yönelim içerisine 

girmeye başlamaktadır(Yenen, 2016; 19-20).  

Bu durumun sebeplerinden biri de en başta İslami kesimin popüler kültürle 

ilişkisi sonucu dinin popülerleşmesi sürecinde geçirdiği değişimdir. Bir diğer faktör 

ise 1994 yılından itibaren dindar insanların giderek iktidar içinde olmaları 

gösterilebilir. İktidara ortak olan bir toplum kesiminin eleştirel olmaktan ziyade 

destekleyici olması beklenir. 28 Şubat’la başlayan ve AKP iktidarında da devam eden 

tahkikat dönemi de popüler dini müziğini etkileyen faktörler arasındadır. Sistem karşıtı 

hareketler görece özgülüğün ve refahın olduğu bir dönemde ortaya çıkmışlardır. Bu 

yoğun tahkikat dönemiyle var olanı koruma, içe dönme anlayışı ortaya çıkmıştır. 
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Böylece kamusal alanlarda müzik de dâhil olmak üzere dini görünürlük azalmış, özel 

hayatta ise mümkün olduğunca kamufle olmaya çalışılmıştır (Bilgin, 2012; 12). 

Bu faktörler sonucu İslam’ın referans alındığı bir toplum talebi yerine herkesin 

hakkına saygı dolayısıyla dindarların da hakkında saygı gösterilen çoğulcu bir anlayış 

kendini hissettirmiştir. 1970-1980’lerden sonra ailelerine rağmen dini hayatı tercih 

eden neslin yerine aileden dindar bir neslin gelmesini bu faktörler arasında sayılabilir. 

Bu yeni durum İslami popüler müziği dinleyici ve üretici anlamda etkilemiştir. Yeni 

besteler ortalama tüketiciye hitap edici bir form ve mesaja doğru evrilmiş ve tam 

anlamıyla popüler olma yoluna girmiştir. Dinleyiciler ise İslam’ın genel ilkelerine 

aykırı olmadıkça her türlü müziği dinlemeye başlamıştır (Bilgin 2012; 13). 

İslami popüler müzik ülkenin gidişatına uymuş, piyasa koşullarına tabi olmuştur. 

İslami tüketim kültürünün genel tüketim kültüründen farkı, eğlenceye fazla yer 

vermemesidir. İslami popüler müzik Türkiye’nin mevcut popüler müzik piyasasıyla 

içerik ve teknoloji yönünden örtüşmektedir. Geleneksel ile moderni birleştirme modası 

bu müzik için de geçerli olmuş, müzik estetiği ve yeni bir müzik dili arayışı ortaya 

çıkmamıştır. İslami popüler müzik de arabesk örneğindeki gibi güçlü bir müzik eğitimi 

almamış kişiler tarafından üretilmiştir (Durgun, 2006; 216).  
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2. BÖLÜM 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

2.1. Çalışmanın Konusu 

Bu çalışmanın temel konusunu İslami Popüler Müzik (İPM) oluşturmaktadır. 

Çalışmanın temel sorusu, dini müzik üreten müzisyenlerin İPM’ye bakış açılarının 

nasıl olduğudur. Bu bağlamda ‘İslam, müzik, popüler kültür, geleneksel dini müzik, 

müzik ve kimlik, müzik ve devlet politikaları’ gibi alt konular bağlamında araştırmanın 

konusu belirlenmiştir. 

2.2. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, İPM’nin (İslami Popüler Müzik) geleneksel dini müzik ve 

İPM müzisyenlerinin İPM’ye yönelik bakış açılarını tespit etmektir. Bu çerçevede; 

İslam ve müzik ilişkisi, İPM’nin tanımı ve kapsamı, İPM’nin tarihsel gelişimi, 

geleneksel dini müzik ile İPM arasındaki ilişki ve İPM hakkındaki diğer genel 

değerlendirmelerin tespit edilip bulgular üretilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda temel 

amaç, dini müzik üreten müzisyenlerin bakış açısını ortaya koymak olarak ifade 

edilebilir. 

 2.3. Yöntem 

Bu çalışma bir nitel araştırmadır. Araştırmanın hedefine ulaşabilmek için 5 adet 

geleneksel dini müzikle uğraşan müzisyen ve 10 adet ise İPM müzisyenle mülakat 

yapılmıştır. Mülakatlar yarı yapılandırılmış sorular dâhilinde gerçekleştirilmiştir. 

Sosyal bilimlerde nitelikli çalışmaların ortak özelliği olan çok boyutlu analiz kavramı 

çerçevesinde, bu çalışmada da araştırmanın öznesi konumundaki müzisyenler 

Türkiye’deki dini müzik alanıyla uğraşan iki temel grup arasından seçilmiştir. Bu 

sayede daha tutarlı, daha geniş ve karşılaştırılabilir verilerin elde edilmesi 

hedeflenmiştir. Söz konusu müzisyenler aşağıda yer almaktadır; 
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Geleneksel dini müzik müzisyenleri 

‐ Uzun yıllar bu müziği icra eden, halen Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya 

Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı Hafız 

Ahmet Çalışır, 

‐ Ulusal çapta tanınan geleneksel dini müzik müzisyeni Ahmet Özhan, 

‐ Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü 

öğretim üyesi Ahmet Şahin Ak,  

‐ Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarında öğretim üyesi olarak 

çalışan Sühan İrdem, 

‐ Bir diğer geleneksel dini müzik ses sanatçısı Enes Ergür, 

İslami Popüler Müzik müzisyenleri ise; 

‐ Bu müziği icra eden ve ulusal çapta dinlenen Ambar Acarlıoğlu, 

‐ Bu müziği uzun yıllardır üreten ve icra eden Eşref Ziya Terzi, 

‐ Bu müziği üreten ve icra eden genç kuşak sanatçılardan Alper Kış, 

‐ Modern ve popüler tasavvuf müziği müzisyeni Erkan Mutlu, 

‐ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 

öğretim üyesi Mustafa Demirci, 

‐ Uzun yıllardır bu müzikle uğraşan ve ulusal çapta tanınan Hasan Dursun, 

‐ İPM müzisyeni ve aynı zamanda Diyanet Radyo Genel Yayın Yönetmeni 

olarak çalışan Mustafa Cihat, 

‐ İPM albümleri bulunan, bir dönem yurtdışında da bu müziği icra eden, 

Diyanet Radyo’da prodüktör olarak çalışan Abdullah Sevinçkan. 

‐ Konya Karatay ilçe müftülüğünde şube müdürlüğü görevinde bulunan ve aynı 

zamanda gerek İPM gerekse geleneksel dini müzik alanında besteci ve icracı 

olarak sanat faaliyetlerine devam eden Cahit Nazlı 

‐ İPM alanında müzik icra eden “Grup Gönül” üyesi, besteci ve icracı Hasan 

Akgül.   
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Bu müzisyenler mail ve telefon aracılığıyla iletişime geçilmiştir. Her müzisyenle 

yüz yüze mülakat yapılmıştır. Müzisyenlerle mülakatlar Konya, Ankara ve İstanbul’da 

gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar ses kayıt cihazı aracılığıyla kaydedilmiştir. Her 

müzisyene belirli aynı sorular yöneltilmiş ve daha sonra bu ses kayıtları 

çözümlenmiştir. Bu sorular şu şekildedir: 

‐ İslam ve müzik arasındaki ilişki hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

‐ İPM’nin tanımı ve kapsamı hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

‐ İPM, popüler kültürün bir parçası mıdır? 

‐ İPM ve geleneksel dini müzik arasındaki ilişki hakkında görüşleriniz nelerdir? 

‐ İPM toplumsal, siyasal, kültürel ve dini kimliklerle ilişkili midir? 

‐ İPM’nin içeriği ve sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

‐ İPM’in protest tavrı var mıdır? Bu tavrın değişimi hakkındaki görüşleriniz 

nelerdir? 

‐ İPM’deki değişimin iktidarla bir ilişkisi var mıdır? 

‐ Müzikle uğraşmak sizin için dini motivasyonlarla yapılan bir eylem mi yoksa 

daha genel olarak müzikle profesyonel bir meslek mi? 

‐ İPM’nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? 

‐ Diğer müzik türleri ve İPM arasındaki ilişki hakkındaki düşünceleriniz 

nelerdir? 

‐ İPM, sizce hangi duygularla dinlenmektedir? 

‐ İPM, alternatif bir eğlence kültürü müdür? 

Sorulara verilen cevaplar üzerinden ortaya 4 adet temel problem alanı 

belirlenmiştir. Bunlar; 

‐ İslam ve Müzik İlişkisi 

‐ İPM’nin Tanımı ve Kapsamı  

‐ İPM’nin Tarihsel Gelişimi 

‐ Geleneksel dini müzik ve İPM arasındaki ilişki 
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Bu başlıkların altına genel konulara ek olarak; İPM’de kimlik, aidiyet, iktidar 

etkisi, içerik ve dil, protest tavır, Cumhuriyet dönemi politikalarının etkileri, diğer 

müzik türlerinin yeri gibi diğer alt konular da işlenmiştir. Her başlık altında önce, ilgili 

problem alanının çalışmanın amacına yönelik durumu ifade edilmiştir. Bunu takiben; 

önce geleneksel müzik müzisyenlerinin söyledikleri sırayla daha sonra ise İPM 

müzisyenlerinin söyledikleri teker teker yine sırayla aktarılmıştır. Başlıkların son 

bölümünde ise müzisyenlerin söyledikleri, geleneksel ve İPM müzisyenleri 

gruplandırılarak benzer ve farklı görüşlere yer verilmiştir. Bu kısımların ardından 

sonuç kısmında kavramsal çerçeve ile yorum ve bulgular geniş bir bakış açısıyla ele 

alınmıştır. Bu doğrultuda, İPM algısını belirlemeye yönelik sorulan sorulara verilen 

cevaplar üzerinden üretilen ilgili problem alanları oluşturulmuştur. 

Araştırmanın hedefine ulaşabilmesi amacıyla literatür çalışması da yapılmıştır. 

Bu kapsamda, Selçuk Üniversitesi kütüphanesi, elektronik veri tabanları ve 

kitabevlerinden temin edilen makale, tez, kitaplar incelenmiştir. Bazı ulaşılamayan 

kaynaklar için eser sahipleriyle iletişime geçilmiştir. Örneğin Ayhan Erol ve Vejdi 

Bilgin’den mail yoluyla makaleler temin edilmiştir. İngilizce bazı makaleler Türkçeye 

tercüme ettirilmiş ve bu yolla incelenmiştir.  

 

 

 

3. BÖLÜM 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

3.1. İslam ve Müzik İlişkisi 

Kavramsal çerçevede de görüldüğü üzere İslamiyet’te müziğin tartışmalı yeri, 

genel İPM algısını ölçmek için önemli bir zemin oluşturmaktadır. Bu bağlamda bu 
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problem alanı; müzisyenlerin, İPM’nin iki temel bileşeni “İslamiyet” ve “müzik” 

arasındaki ilişki hakkındaki görüşlerini tespit etmek üzere oluşturulmuştur. Bu 

nedenlerle katılımcılara, söz konusu ilişki hakkındaki düşüncelerinin yanı sıra 

İPM’nin üretilme aşamasındaki motivasyon unsuru olarak dinin yeri hakkında sorular 

yönelmiştir.  

ÇALIŞIR’a göre müzik “dinî” ya da “la dini” (din dışı) diye sınıflandırılamaz. 

Ona göre müzik bir anlamlandırma işidir, dinleyenin onu nasıl dinlediğiyle ilgilidir. 

Dinleyicide dini duyguları, dünyevi duyguları ya da isyan gibi hisleri uyandırabilir. 

Şirke ve günaha sevk eden sözleri olan müzikler, yozlaşmış ve uygunsuz alanda icra 

edilen müzikler gayri meşrudur. ÇALIŞIR ‘a göre Batı müziği ve Türk müziği dini 

alanlardan çıkmıştır ve geleneksel müziğimiz İslâm’ın güzellik anlayışından 

temellenerek diğer müzik türlerinden etkilenmiş ve onları etkilemiştir. Müzik İslami 

bir kökten geliyorsa tassavvuf en iyi protest müziktir. Burada amaç “emr-i bi'l ma'rûf 

ve nehy-i anil münker” (iyiliği emretmek, kötülükten men etmek) dir. O’nun deyimiyle 

“Müzik kısmen dini hayatı olgunlaştırır ama bir ibadet şekli değildir.” ÇALIŞIR’a 

göre müzik profesyonel bir meslektir ama müziğe medeniyet bağlamında bakmaktadır. 

Hafız olan ÇALIŞIR’a göre, Kuran tilaveti ve müzik alanları birbirinden ayrılamaz. 

ÖZHAN’a göre din dışı müzik diye bir müzik yoktur. Bazı müzikler dinin caiz 

gördüğü, bazı müzikler ise dinin caiz görmediği müziklerdir. Günah da dine dâhildir. 

Ona göre İslam’da boş söz yoktur. İslam’da müzik Kur’an, cami ve dergah musikisi, 

mevlit-i şerif caiz olabilir. Hatta klasik eserlerin caizliği bile tartışılabilir. İslam’da 

vahdet konsantrasyonunu bozacak hiçbir şey makbul sayılmaz. Özhan’a göre, müziği 

ve Allah’ın bahşettiği bir takım özellikleri paraya tahvil etmek caiz değildir. Bunlar 

insanın toplumdaki varlığının katma değeridir ve karşılığı Allah’tan olmalıdır. Bu 

bağlamda bunları Allah rızası için kullanmak gerekir, ancak o zaman İslam ve müzik 

bağdaşabilir. Kendisi ile ilgili bir öz eleştiri yapan ÖZHAN; “tenkit ettiğim çukurda 

kendim yaşıyorum, paramı müzikten kazanıyorum.” demektedir. 

ERGÜR’e göre ise “Bizim kültürümüzde her şey Allah’ı zikreder, müziğin bir 

kabahati yoktur. Müziğin nasıl kullanıldığı önemlidir. İnsanı Allah’tan ayıran her şey 
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haramdır”. Ona göre müzik bir araçtır. Bu aracı Allah rızası için kullanmak gereklidir. 

Müzik insanı Allah’tan ayırıyorsa haramdır aksi halde caizdir. Geleneksel dini musiki 

de bir araçtır. “İnsanları cezbederek Allah’a çekme aracıdır. Bizdeki tevhit inancı 

müziğimize yansır, o yüzdendir ki bizim müziğimiz tek sesli bir müziktir.” Geleneksel 

dini musikiyle uğraşması O’nun için dini bir davranış şeklinden ziyade para kazandığı 

profesyonel bir alandır ve bu bir tercih meselesidir. 

AK’a göre müzik sanatın bir malzemesidir, malzemenin dini veya dini olmayanı 

olmaz. Sadece nerede ve nasıl kullanıldığı o malzemenin din ile ilişkisini gösterir. 

Sesler ve makamlar evrenseldir, nasıl kullanıldığı önemlidir. Bunun yanında müziğin 

diniliği onu konumlandıran kişinin o müziği anlamlandırması ile de ilgilidir. Bizim 

müziğimizde din dışı diye icra edilen müziklerin çoğunda dini duyguların 

bulunduğunu ifade etmektedir. Ona göre “Sanat ruhumuzu inceltiyor ve Allah’a 

yaklaştırıyorsa İslam ile müzik arasında bir köprü vardır ve bu köprünün yıkılmaması 

gerekli. Osmanlıda üç doğrudan bahsedilir. Bu doğrular “Kalb-i Selim” , “Akl-ı 

Selim” ve “Zevk-i Selim”dir. Bu üç şeyden Osmanlı taviz vermemiştir. ‘Zevki Selim’ 

Allah’a ulaştıracak ince bir zevke ve sanat zevkine sahip olmaktır.” AK’ a göre 

müzikle uğraşmak bir amaç değil araçtır. Müziğin nasıl ve neye yöneldiği, kişiyi 

nereye yönlendirdiği önemlidir. 

Müziğe daha geniş ve “hakikat” perspektifinden bakan İRDEM’e göre müziğin 

dini ve din dışı ayrımı olamaz, fikri doğru değildir. Pek tabi dini ve din dışı müzik 

ayrımı yapılabilir. İrdem’e göre, müziği İslam ya da Hristiyanlık gibi dinler ayrımı ile 

düşünmemek gerekir. Ona göre bütün dinlerde bir yaratıcı vardır ve hakikat, yaratıcıyı 

aramaktır. Dolayısıyla müziği sadece İslam açısından değil, hakikat gibi daha üst bir 

kavram üzerinden değerlendirmek gerekmektedir. Müzik anlayana hakikatin ta 

kendisidir. İRDEM’ e göre “Gerçekten hakikati anlıyorsanız siz zaten kötü bir müzik 

yapamazsınız. İslam’ın bize vermeye çalıştığı hakikat tarafı musikide de vardır.” Ona 

göre müzikle uğraşmak bir ibadettir ama bu, bugün insanların algıladıkları gibi kalıpsal 

bir davranış şekli değildir. Müziğin ruhu yakalanırsa ancak hakikat bulunabilir. 

Müziğin kişiye hakikati hissettirmesi, doğruları yapmasını sağlaması önemlidir. 
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Müzikle uğraşmanın kendisi için bir “ibadet” şekli olduğunu söyleyen İPM 

müzisyeni ACARLIOĞLU, Allah’ın verdiği kabiliyetleri bir davaya hizmet için 

kullandığını dile getirmiştir. Müziğe para kazanma amaçlı başlamadığını söyleyen 

ACARLIOĞLU’na göre müzik insanlara ulaşmak için bir araçtır. Müzik maddi çıkar 

amaçlı yapılmamalı ve hizmet amaçlı yapılmalıdır. Ona göre müziğin kullanım şekli 

önemlidir ve bu kullanım şekli İslam açısından müziğin konumunu belirler. Eğer 

müzik İslami çerçevede yapılıyorsa İslamidir. 

KIŞ, bu konudaki görüşlerini “Müzik dini bir davranış şekli mi, profesyonel bir 

iş mi? Bu konuda kararımı veremedim. Adalet ve Kalkınma Partisi’ne müzik yaptım 

bu anlamda profesyonelim ama Cumhuriyet Halk Partisi isteseydi yapmazdım bu 

bağlamda ayrımını yapamıyorum. Burada aidiyet ön plana çıkıyor. Ama asla dini bir 

davranış türü olarak görmüyorum.” şeklinde ifade etmektedir. KIŞ’ a göre müziğin 

dini ve din dışı ayrımı yadsınamaz. Ona göre güzel olan her şey İslamidir. Bir  müzikte 

Allah’ı inkar yoksa İslamidir. Müziğin sözleri İslami unsurları taşımıyor dâhi olsa eğer 

güzelse İslamidir. Müslümanın  hayatı iki müzik arasında geçmektedir. Tam da bu 

yüzden, İnsan doğduğunda kulağına ezan okunur, öldüğünde ise sela verilir. 

MUTLU’ya göre din hayatın her yerinde ve hatta bilmediklerimizdedir. Dini 

müzik yapmak için illa dini sözlerle müzik yapmak gerekmemektedir Dolayısıyla dini 

ve din dışı müzik ayrımı yapılamaz ama isyankar, küfürbaz müzik vardır. Bu bağlamda 

MUTLU, ‘Bir İslam âlimini tanımını yapıyım; insani, nefsi, şehevi duygularını tahrik 

eden âlat ve sesler haramdır. Müsbet, güncel, ulvi duyguları besleyen, şevke getiren 

âlat ve sesler zarar etmez. İkisi arasında bir hal vardır ki eşhasa göre değişir.” 

demiştir. Müzik sizin için dini bir davranış şekli mi sorusuna; “müzikle uğraşmak 

bence hayatın ta kendisidir. Benim müziğime bakan hayatımı görebilir.” demektedir.  

TERZİ’ ye göre müzik, İslam’a ve insana saygılıysa uygundur. Bu bağlamda 

dini ve din dışı müzik ayrımı yapılamaz. Müzikte İslami olan ve Şeytani olan diye bir 

müzik ayrımı kabul edilemez. Çünkü Şeytan da Allah’ın yarattığı Rahmani bir 

varlıktır. Bu yüzden İslam’ın genel prensiplerine aykırı olmayan her şey İslamidir. Ona 

göre yaptığı müziğin sözlerinde tamamı İslami olmasa da insani olmasına dikkat 



  47   

etmektedir. Çünkü  “İnsani olan tüm şeyler İslamidir.” insanilik fıtri bir yapıdır ve 

İslam insan fıtratını reddetmez, ona uygundur. Bir müzik İslam’ın reddettiği sözleri 

içermiyorsa uygundur. TERZİ, müzikle uğraşmanın karakteri olduğunu ve hayata 

bakışını müzikle ifade ettiğini söylemektedir. Müzikle uğraşmayı sadece para 

kazanmak amaçlı yapmadığını, müziği bir profesyonellik içerisinde yapmaya 

çalıştığını vurgulamaktadır. Ona göre Müslüman yaptığı her işi profesyonelce ve en 

iyi şekilde yapmalıdır. 

DEMİRCİ ise bu konunun öteden beri tartışmalı bir alan olduğuna vurgu 

yapmaktadır. Ona göre “Bu konuda öteden beri bir tartışma söz konusudur. Bunu 

sebebi Kur-an’ı Kerim’de müziğin lehinde veya aleyhinde kati bir hüküm ifadesinin 

yer almamasıdır.” diyen Demirci, bu konudaki hadislerin de doğrulunu tartışmalı 

görmektedir. İslam âlimlerinin bu konuda çıkardığı sonucun; Allah’a isyan 

içermemesi, İslami ölçülere ters düşmemesi ile günaha ve aşırı kötümserliğe teşvik 

etmemesi kaydı ile müziğin dinlenebileceği yönünde olduğunu söylemiş ve kendisinin 

de bu şekilde düşündüğünü vurgulamıştır. Müzik yaparken duygularını dini olduğunu 

ama çalışmalarının profesyonel olduğunu söyleyen Demirci, bu işi meslek edinmenin 

profesyonelliği kaçınılmaz bir şekilde sağladığını vurgulamış ve insanların gönül 

dünyasının, samimiyetlerinin sorgulanamayacağını söylemiştir.  

DURSUN’a göre, İslam’da müzik hakkında farklı görüşler olsa da müzik insanı 

kötüye ve harama itmiyorsa günah değildir. Yukarıda bazı müzisyenlerin de 

vurguladığı gibi müziğin kullanım yerinin ve şeklinin İslam açısından yerini 

belirlediğini söylemiştir. DURSUN, bu konuda örnek aldığı İslami kimlikteki 

hocaların da müzikli ilâhiler yaptığını söylemiş ve bu durumun da onun için bir 

referans olduğundan bahsetmiştir. Ona göre “Allah herkese ses nasip eder ama 

herkese Allah yolunda kullanmayı nasip etmez.” 

SEVİNÇKAN, İslam ve müzik arasında çok sıkı bir bağ olduğunu söylemiş ve 

müziğin İslam’ın temelinde var olduğunu ifade etmiştir. İnsan ile müzik ilişkisinde 

dine aykırı durumların insanların müziği nasıl ürettikleriyle ilgili olduğunu ve bu 

şekilde İslami açıdan sakıncalı ürünlerin ortaya çıkabileceğini vurgulamıştır. Ona göre 
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insanla ilişkisinin dışında salt manada müzik İslam’ın özünde vardır. Müzikle 

uğraşmanın çerçevesinin iyi belirlenmesi şartı ile dini bir davranış şekli olduğunu 

söylemiştir. Bu dini davranış şeklinin profesyonel anlamda değerlendirilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. 

CİHAT ise söz konusu iki temel unsur arasındaki ilişkiyi yorumlamanın 

kendisini aştığını düşünmektedir. Bu konuda “fetva” veremeyeceğini ve müziğin 

İslami açıdan günah olup olmadığıyla ilgili kesin konuşamayacağını söylemektedir. 

Bunula birlikte, müzikle uğraştığı için bu alanı doğal olarak gayri İslami görmediğini 

belirtmektedir. Müziğin araçsallığını ve kullanım amacını önemseyen CİHAT müzikle 

uğraşmayı dini bir davranış şekli olarak ve yapmak zorunda olduğu bir uğraş olarak 

görmektedir. 

İPM müzisyeni AKGÜL, İslam ve müzik ilişkisinin tartışmalı bir konu olduğunu 

ve farklı görüşlerin bulunduğunu ifade etmektedir. Müziğin İslam’daki yeri konusunda 

bazı İslam âlimlerinin ve çevresinde bulunan dini kanaat önderlerinin görüşlerini 

benimsediğini söylemektedir. Ona göre müzik, insanı günaha ve şirke sevk etmiyorsa 

uygun ortamlarda yapılıyorsa İslam açısından bir sakıncası yoktur. Dini amaç ve 

duygularla müzik yaptığını belirtmektedir. Yaptığı müziklerde Allah’ı, peygamberi ve 

dini duyguları hatırlattığını öne sürmektedir. 

Hem geleneksel dini müzik hem de İPM alanında besteci ve icracı olan NAZLI, 

kimilerinin İslam açısından müziği haram gördüğünü belirtmiştir. Buna karşın 

çoğunluğun görüşlerinin ise müziğin kendisinin haram olmadığı, dışarıdan dahil olan 

etkenlerin müziği haram kıldığı şeklinde olduğunu söylemektedir. Kendisinin de 

çoğunluğun görüşlerini benimsediğini ifade etmektedir. NAZLI’ya göre şirk ve ahlak 

dışı sözlerin olmadığı, nağmeli kadın sesinin kullanılmadığı ve haram işlerden uzak 

ortamlarda yapılan müzikler İslam açısından uygundur. Müziğin, dini anlamda 

birilerini kazanmak için bir araç olduğunu ifade etmektedir. Müzikle uğraşmanın, boş 

zamanlarında yaptığı bir manevi tatmin aracı olduğunu söylemekte ve ticari bir bakış 

açısının olmadığını vurgulamaktadır. Amacının, “Allah’a ulaşmak, peygamberimizin 
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sevdasını, muhabbetini kazanmak” olduğunu belirtmiştir. Ona göre “Müzik, Allah’a 

yaklaşmanın vesilesidir ancak bir ibadet şekli değildir.” 

 Geleneksel dini müzikle uğraşanların yorumları değerlendirildiğinde, müziğin 

dini veya din dışı gibi bir ayrıma tabi tutulamayacağının vurgulanması dikkat 

çekmektedir. Ayrıca, İslam’ın müziğe negatif yaklaşmadığı konusunda da bir ortak 

görüş göze çarpmaktadır. Ancak onlara göre bu ilişkinin belli koşulları ve bir çerçevesi 

vardır. Genel kanıya göre müzik kişiyi kötüye, günaha, nefsi duygulara sevk etmiyorsa 

“caiz” ve “uygun”dur. Bunlarla birlikte müziğin yapıldığı yer ve yapılış amacı gibi 

boyutlar da önemlidir. İslam’ın doğru bulmadığı mekanlarda ve şekilde yerine 

getirildiği takdirde uygun değildir. Bu bağlamda, gelenekselciler müziğe araçsal bir 

bakış açısıyla yaklaşmaktadır. İrdem, genel ortak bakış açısına, sadece İslam dini 

üzerinden değil, genel din kavramı ve “hakikat” olgusu üzerinden konuyu 

değerlendirmiştir. Bununla birlikte, müzikte dini motivasyonun yeri konusunda Çalışır 

ve Ergür, daha çok profesyonel güdülerle; Özhan, Ak ve İrdem ise dini 

motivasyonlarla hareket ettiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca İrdem, din ve din dışı 

müzik ayrımının varlığını kabul etmektedir. 

 İPM müzisyenleri, geleneksel dini müzik icracıları gibi müziğin kişiyi kötüye, 

günaha, nefsi duygulara sevk etmiyorsa caiz ve uygun olduğu konusunda hemfikirdir. 

Bununla birlikte, “müziğin bir araç olması”, “müziğin kullanım yeri ve şekli”, 

“müziğin genel kalitesi” ve “İslam’a saygılı olma” gibi unsuların göz önünde tutulması 

gerektiğini vurgulamaktadırlar. Öte yandan müzisyenlerin genel kanısının aksine 

teknik anlamda dini ve din dışı müzik ayrımının yapılabildiğini söylemesi dikkat 

çekicidir. Yine genel ortak görüşe ek olarak Demirci, İslam ve müzik arasındaki 

sorunlu ilişkinin varlığına vurgu yapmaktadır. Cihat ise Demirci gibi bu sorunlu alana 

vurgu yapmakla beraber, tartışmayla ilgili kesin bir görüş bildirmekten kaçınmıştır. 

İPM’yi üretme motivasyonu konusunda ise müzisyenler temelde iki gruba ayrılabilir. 

Bunlardan ilki, bu müzik türünü daha İslami ve manevi boyutta ele alan yaklaşım, 

diğeri ise daha maddi ve profesyonel boyutuyla ele alan yaklaşımla oluşan gruptur. 

Bununla birlikte bu ikisi arasında melez bir motivasyon güdüsüne sahip olan Terzi ve 

Demirci gibi müzisyenleri de belirtmek gerekir.  
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3.2. İslami Popüler Müzik (İPM) Kavramının Tanımı ve Kapsamı 

Bu alt başlık, müzisyenlerin İPM kavramını nasıl tanımladıklarına dair ve bu 

kavramın kapsamı hakkındaki düşünceleri ile ilgili sorular yöneltilerek oluşturulmuş 

bir problem alanıdır. İPM algısını ölçebilmek için genel bakış açılarının öğrenilmesi 

amaçlanmıştır.  

Geleneksel dini müzikle uğraşan ÇALIŞIR, “popüler” kavramını olumsuz 

almaktadır. “Toplumları yozlaştıran, aslından uzaklaştıran, çabuk tüketilen ve 

medeniyetin karşısında onu yok eden bir alan” olarak görmektedir. İslami popüler 

müziği de bu bağlamda değerlendirmektedir. Bu yüzden bu müziği piyasa koşullarına 

uygun, çabuk tüketilen ve çıkar amaçlı görmektedir. Dönemin popüler ihtiyaçlarına 

göre şekillenen ve bir medeniyet algısı olmayan, bu nedenle de topluma değer 

katmayan bir müzik olarak gördüğü bu türü, “kanserli” ve “hastalıklı” olarak 

nitelemektedir. ÇALIŞIR, geçmiş dönemde devlet tarafından yapılan bazı reformların 

gelenekten kopuşa neden olduğunu ve bunun yozlaşma ürettiğini, bu sürecin sonucu 

olarak İPM’nin ortaya çıktığını savunmaktadır.  

Akademisyen AK, bu müziği “arabesk dini musiki” olarak tanımlamaktadır. 

Türkiye’deki varoşlarda ortaya çıkan arabeskleşme kültürü, dini musikiyi de 

etkilemiştir. Ona göre; “Arabesk nasıl belirli bir kültüre, bir medeniyete, tarihe 

dayanmayan, belirli bir formasyona, forma dayanmayan bir müzikse, burada da aynı 

şeyler vardır.” Cumhuriyetle birlikte doğal seyrinde olmayan değişimlerden dini 

musiki de etkilenmiştir. Bu müziğin ticari kaygısı olduğunu, sanat kaygısı olmadığını 

ve popüler amaçlı üretilmiş olduğunu ifade etmektedir. Ancak AK, bu müziğin ortaya 

çıkışını sadece bu şekilde ve ekonomik kaygılarla değil, esasen dini duygularla 

olduğunu vurgulamıştır. Ona göre, bu müzikte sanat endişesi yoktur, insanların 

popüler olarak dinledikleri, tamamen basit ritm kalıplarıyla ve tamamen ritme dayalı 

müzikleri kullanarak, dini duygularla insanları coşturmak için kullanılmış bir müziktir.  

Popüler kültüre olumsuz anlam yükleyen bir diğer geleneksel dini musiki icracısı 

ERGÜR, İPM’yi de popüler kültürün bir ürünü olarak görmektedir. Kendi ifadesiyle 
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“saygın olup olmaması önemli olmadan üretilen ve yaygın olan şeye popüler” denir. 

Bu bağlamda, bu müzik türü de kültür yozlaşmasıyla ilgilidir. Bununla birlikte, 

ERGÜR’e göre göç, devlet politikaları ve toplumsal kültürel zayıflama gibi konular 

İPM’in temel bileşenleridir. Ona göre müzik geleneğimiz varken Batı müziği örnek 

alınmış ve pop müziği değiştirilip dini sözler eklenmiştir. Böylelikle İPM, eğlence 

kültüründe bir boşluğun doldurulması için ve belli maddi çıkarların etkisiyle 

oluşturulmuştur. 

İPM’ye yönelik eleştiri dozu biraz daha yüksek olan gelenekselci İRDEM, bu 

müzik türünü “işkence” olarak tanımlamaktadır. İPM’deki bu niteliksizliği sadece 

müzikal anlamda değil, popüler kültür, müzik dünyası ve dine ait yozlaşmalarda 

bulmaktadır. Bu durumları da aslında esasen tüm insanlıktaki genel olumsuz gidişata 

bağlamaktadır. Ona göre “Popüler olan bir müzik türü başarılı demek değildir hatta 

tam tersi popüler olan her şeyi kötü ve değersizdir.” Öte yandan İRDEM, İslami 

kesimde bazı grupların siyasi ve maddi faydalar için bu müzik türünü ürettiğini ifade 

etmektedir. Bu durumdan da belli gruplara çıkar için angaje olmuş müzisyenler 

sorumludur. 

Geleneksel dini müziğin ulusal çapta tanınan ismi ÖZHAN, diğer 

gelenekselcilerin aksine, İslami popüler müzik kavramı ile ilgili olumlu veya olumsuz 

bir görüş bildirmemiştir. Bu müziğin, geçmiş dönemlerdeki baskı, askeri darbe ve 

sonrasındaki rahatlama gibi tarihsel koşullar ile dönüşümler nedeniyle belirli kültür 

seviyeleri ve yaşam tarzlarına hitap ettiğini ifade etmiştir. ÖZHAN, İPM’yi varoşlarda 

yaşayan insanların kendi imkânları dâhilinde, dini duygularını müzik aracılığıyla ifade 

edebilmelerinin bir yolu olarak görmektedir. Bu yüzden bu müziğin desteklenmesi 

gerektiğini, böylece belirli bir seviyeye gelebileceğini belirtmiştir. Bu bağlamda 

popüler kültüre olumsuz bakmadığını, dolayısıyla popüler kültür alanı doğru 

kullanılırsa, estetik ve sanat değeri taşıyan ürünlerin topluma tanıtılabileceğini 

düşünmektedir. İPM özelinde ise yeni ve güncel ürünlerin ortaya koyulabileceğini, 

böylece hem toplumun hem de bu müziğin estetik, sanat ve kültürel seviyesinin 

artmasına katkı sağlanabileceğini ifade etmektedir. 
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İPM icracısı KIŞ, İ.P.M tanımlamasını doğru bulmamaktır. Ona göre, “Müziğin 

değerlendirilmesinde Batı’nın da kabul ettiği tasnif ‘dini müzik ve lâ dini (din dışı) 

müziktir’. Dini müzik; cami müziği, tekke müziği ve ilahilerdir. Dini müzik formu böyle 

değildir. Ben bizim yaptığımız müziği dini müzik olarak görmüyorum bu bağlamda. 

Dini müzik çok daha farklı formda ve ulvidir. Ayrıca, bazılarının bu müziği 

tanımlarken kullandığı “ezgi” tanımlamasını da doğru bulmuyorum, ezgi melodidir. 

Ne yapacaklarını bilmeyenler bir isim bulmaya çalıştı ama yanlış kullandılar. Bununla 

birlikte bu müzik popüler kültürün bir parçasıdır ve bunu kabul etmeyenler yok olmaya 

mahkumdur. Kendine has özgün bir müziktir. Bir kimlik ifadesi olması yanında 

alternatif bir eğlence kültürü olmuştur.” 

Bir diğer İPM müzisyeni ACARLIOĞLU’na göre ise İPM, güncel problemleri 

yine güncel bir dille ifade eden bir müziktir. Bu anlamda popüler olabilir ama popüler 

kültürün bir parçası değildir. Popülerliğin güncelliğine vurgu yapıldığında, İPM 

kavramının tanımlanması doğru olabilir. Öte yandan Ona göre İPM, geleneksel dini 

müzikten beslenmektedir ve ana teması tasavvufa dayanmaktadır ancak Batı 

müziğinin de etkisi vardır. ACARLIOĞLU, İPM’yi, teknik ve müzik dili açısından 

modern ama öte yandan protest içeriği modern dünyaya bir karşı duruş olarak 

görmektedir. Toplumsal sorunlara ve dünyadaki zulme karşı bir şeyler söylemelidir ve 

sözleri evrensel olmalıdır. Kendisi ifadesiyle “Bizim yaptığımız sadece müzik değil 

sözlü müziktir.” 

İPM’nin ilk dönem icracılarından TERZİ, İPM’ye daha çok içerik ve amaç 

kapsamında yaklaşmaktadır ve müzikal boyutu ikinci plandadır. İPM’nin İslami 

motifler taşıdığı için toplumun tümü arasında popüler olmadığını ve bu nedenle 

popüler kabul edilemeyeceğini ifade etmektedir. İPM’nin sahip olduğu temel 

değerlerin yine toplumda genel kabul görmediği için popüler olma özelliklerinden 

bahsedilemeyeceğini ifade etmektedir. Bu nedenlerle, İPM, popüler kültürün bir 

parçası değildir. Alternatif bir eğlence kültürü de değildir. TERZİ, İPM’nin çabuk 

tüketilen bir yönünün olmadığını, kendi eserlerinin hala dinlendiğini ifade etmektedir. 

TERZİ’ye göre, altyapısı Batı formlarını, üst yapısı ise Türk formlarını taşıyan özgün 

bir sentez müzik türüdür. Kendine has özellikleriyle İPM, “Türkiye’nin kendisidir.”  
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MUTLU’ya göre ise popüler kelimesi, yaşanılan çağın tercih edilenidir. Popüler 

kavramından korkulmaması gerektiğini söylemektedir. “İslami Popüler Müzik” 

kavramı yerine “Popüler İslami Müzik” kavramının kullanması gerektiğini 

vurgulamaktadır. Mutlu, İPM’nin popüler kültürle tam anlamıyla bütünleşemediğini 

düşünmektedir. Bugün yapılan müzik Ona göre popüler bir müzik değildir. Buna ek 

olarak, “…hatta ben de onu desteklemeye ve popülerştirmeye çalıştım” demektedir. 

MUTLU da diğerleri gibi, bu müzik türünün varoşlar ve toplumun diğer kesimlerine 

ulaşan bir müzik biçimi olduğunu, bu bağlamda pozitif katkıları olduğunu 

söylemektedir. Sadece müzikal yönüyle değil içerik açısından da önemli ve özgün 

olduğunu düşünmektedir.  

Akademide dini musiki alanında dersler veren ve İPM müzisyeni DEMİRCİ’ye 

göre ise tanımlama eylemi çok önemlidir. İPM’yi tanımlama konusunda da henüz bir 

uzlaşma olmadığını ifade etmektedir. 1990’lı yıllarda alt yapıları modern müzikle 

sentezlenmiş, protest müzik, Türk müziği, arabesk müzik ve dünya müziklerinden 

etkilenmiş bir tarzın ortaya çıktığını söylemektedir. Bu müzik için geçmişte ezgi ve 

marş kelimelerinin kullanıldığını, daha sonra gazeteci Hakan Albayrak tarafından 

kullanılan “Yeşil Pop” kavramının olduğunu, kimilerinin “İslami Müzik”, kimilerinin 

ise “İslami Pop” dediğini ve yeni bir tanımlama ihtiyacının oluştuğunu söylemektedir. 

Ancak ona göre ezgi kavramı daha ön planda kalmıştır. Ayrıca, İslami popüler müziğin 

pop müzik olmadığını ifade etmektedir.  Dini müziklerin etkilendikleri kaynaklar 

açısından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir. DEMİRCİ’ye göre, 

İslami kelimesi “dini”, popüler kelimesi “güncel ve aktüel” anlamda kullanılırsa İPM 

doğru bir kavram olabilir. Tüm bu görüşlerinden sonra DEMİRCİ’ye göre, yaptığı 

müzik, “… modern müzik tarzıyla ve tasavvuf ile birleştirilmiş, dini içeriğin 

bulunduğu popüler bir müzik türüdür.”  

CİHAT’a göre ise İPM, geleneği olan bir müzik türü değildir. İPM, ona göre 

popüler müziğin bir parçasıdır. Bir dönem “Yeşil Pop” ismiyle anıldığını ifade 

etmektedir. Öncelikle Yeşil’in yaslandığı dini anlam itibariyle kullanıldığını, daha 

sonra da müziğin Batı müziği altyapılarından beslenmesi sebebiyle Pop kelimesinin 

uygun olduğunu ve bu nedenlerle “Yeşil Pop” tanımının doğru olduğunu 
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söylemektedir. Tasavvuf eserlerinin ibadete yönlendiren, farkındalık oluşturan yönleri 

yerine, İPM’nin içerik ve aksiyon yönlerinin ön plana çıktığını söylemektedir. Bu 

müzik türünün bir derdi olduğunu ve bir şeyler anlatmak istediğini düşünmektedir. 

Bununla birlikte söyleme şekli ve içeriği popülerdir. Günün problemlerini bugünün 

müzik formlarıyla yapmaktadır. CİHAT’a göre, popülerlik kavramı gelip geçici 

anlamında kullanılmaktadır, İPM de bu anlamda çok tüketilen bir tür değildir. Çünkü 

İPM’nin yayılma ve tüketilme hızı yüksek değildir. CİHAT, güncel anlamında 

kullanılan bir popülerlik kavramına karşı olmadığını bununla birlikte, bunun bir 

çoğulculuğa, bir renge neden olduğunu ve İPM’nin bu anlamda popüler olduğunu 

düşünmektedir. Teknik olarak İPM eserlerini kaliteli bulmamaktadır. Öte yandan 

kalıcı olmasını ise ortak değerler ve hassasiyetin etkilerine bağlamaktadır.  

Kendisini “ezgilerin yiğit sesi” olarak tanımlayan İPM müzisyeni 

SEVİNÇKAN’a göre, İPM kavramlaştırması yerindedir. Ona göre, İPM, kendi 

disiplini içerisinde başlamış bir müzik geleneği değildir. Batı ve Türk tipi gibi köklü 

müzik geleneklerini kendisine adapte etmiştir. Belirli bir geleneği ve disiplini olan 

müzikal formların devamı niteliğindedir. SEVİNÇKAN’a göre “muhtevası Türk müzik 

geleneğinden ancak müzik formları bağlamında Batı tarzlarıyla icra edilen popüler 

müzik argümanlarına dayanan, içerik ve güfte olarak İslami değerleri misyon edinen, 

hakikati söyleme amaçlı, aksiyon yönü olan, İslami kimlikle ilişkili” bir müzik 

biçimidir. Ona göre bu müzik türü, bir “mümin kimliği” ortaya koymakla ilişkilidir. 

İçeriğinin zamana göre değişebildiğini, Kuran ve sünnetten beslendiğini, başkaldırı ve 

isyan gibi söylemleri her daim içermesi gereken bir türdür. Yine SEVİNÇKAN’a göre 

İPM, eğlenceli amaçlı değildir ancak son dönemde bunu böyle görenler vardır. 

Müzikal ve teknik açıdan popüler olsa da muhteva açısından popüler değil, “yerel”dir. 

Çünkü belirli değerler ve normlar içerisinde yaşayan sınırlı bir kesimin anlayışını 

yansıtmaktadır. Güncel olma anlamında popülerdir, ancak, bu müzik bir fikriyatı, bir 

inancı, bir değerler silsilesini temsil ettiği için diğer popüler müzik türlerinden ayrılır 

ve bu bağlamda popüler kabul edilmeyebilir.  

DURSUN’a göre ise müzik; evrensel, sözlü ve sözsüz biçimlerde üretilen ve 

insan kalbiyle doğrudan ilişkili bir eylemdir. İPM de zamanında “Yeşil Pop” olarak 
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adlandırılan ve tasavvuf ile Türk musikisi geleneğinden etkilenen bir türdür. Ona göre 

popülerlik meselesine takılmamak gerekmektedir. İPM’nin çeşitli biçimlerde 

üretilebildiğini ve bunun sorun edilmemesi gerektiğini düşünmektedir. İPM’nin 

eğlence boyutuyla ilgili ise “Hakkı seven âşıkların eğlencesi tevhid olur” şeklinde 

cevap vermiştir. DURSUN, İPM’nin, Türk Klasik musikisinden ritim ve ezgi yapısı 

bağlamında etkilendiğini düşünmektedir.  

NAZLI, İPM’yle ilgili olarak “Yeşil Pop” tanımlamasının yapıldığını ancak bu 

tanımlamaya katılmadığını ifade etmektedir. Bu tanımlamanın bazı çevreler tarafından 

İPM’yi basite indirmek için yapıldığını belirtmektedir. Ona göre, İPM, “Peygamber 

efendimizi ve Allah’ı anlatan, dini duyguları ifade eden Tasavvuf musikisinin 

günümüzdeki güncel yorumudur.” Bu bağlamda İPM’nin özgün müzik olduğunu ifade 

etmektedir. Geleneksel dini müzikle konu ve muhteva bakımından aynı olsa da İPM’de 

geleneksel yapıların yanında popüler müzik ve aletler kullanılmaktadır. İPM 

tanımlamasının, kendi içerisinde çok farklı popüler müzik türlerinin bulunduğunu ve 

farklı türlere ayrılabilecek bu müziği, kapsayıcı bir tanımlama olması açısından 

kullanılabileceğini dile getirmektedir. NAZLI, İPM’nin sorunları dile getiren protest 

bir yönünün varlığından da bahsetmektedir. İPM’nin bir popüler kültür ürünü 

olmadığını düşünmektedir. İPM’nin zaman zaman düğün, nişan gibi toplu gösterilerde 

kullanılsa da alternatif bir eğlence kültürü olmadığını söylemektedir. Eğlence amaçlı 

yapılan müziklerle benzeşse de alternatif değil bir değişiklik olduğunu öne 

sürmektedir. Bu müziği yapan ve dinleyenlerdeki asıl amacın dini olduğunu 

düşünmektedir. 

AKGÜL, İPM’yi dini bir müzik olarak tanımlamakta ve özgün müzik olarak 

ifade edilebileceğini belirtmektedir. İPM’nin popüler müzik türlerini kullandığını 

ancak dini bir amaçla yapıldığı için pop müzik olmadığını ifade etmektedir. Bu 

bağlamda İPM’ye yapılan “Yeşil Pop” tanımlamasının doğru olmadığını 

söylemektedir. İPM’nin popüler müzikleri kullanan ve güncel dilini vurgu yapan 

AKGÜL, bu anlamda İPM kavramlaştırmasının doğru olabileceğini söylemiştir. Ona 

göre İPM, popüler kültürün bir parçası değildir. Dini duygularla yapılan, dini değerleri 

ve İslami kesimin sorunlarını dile getiren bir müziktir. Bu müziğin bir kimlik ifadesi 
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olması yanında günümüzde ifade etme biçimi değişse de hala protest bir dilinin 

olduğunu ifade etmektedir. İPM’nin ticari kaygılarla yapılmadığını dini amaçlar 

güttüğünü öne sürmekte ve alternatif bir eğlence kültürü olmadığını dile getirmektedir. 

Tüm bu yorumlar değerlendirildiğinde, mülakat yapılan geleneksel dini müzikle 

uğraşan müzisyenler arasında popülerlik kavramına, popüler kültüre ve İPM’ye 

negatif ve olumsuz bakma konusunda ortak bir bakış açısı tespit edilmiştir. 

Gelenekselciler, İPM’yi “alt kültüre ait, varoşların dini duygularını ifade etmeye 

yönelik, çeşitli kişisel çıkarlar nedeniyle üretilen, arabesk kültürden beslenmiş, 

yozlaşmış, bir medeniyete dayanmayan, kanserli, işkence” kavramlarını kullanarak 

tanımlamaktadır. İPM’nin kapsamı ile ilgili olarak ise gelenekselciler, popüler kültür 

ve eğlence kültürünün belirleyici unsurlar olduğunu düşünmektedir. Öte yandan, bu 

genel ve ortak kanıların aksine, Özhan’ın, popülerlik, popüler kültür ve İPM 

kavramlarına tümüyle negatif yaklaşmadığı anlaşılmıştır. Hatta Özhan’a göre bu 

müzik türü desteklenebilir, böylelikle belli bir grubun dini duygularını ifade etmelerine 

imkân tanınmış olur. Bu sayede de bu müzik türünün gelişmesi gerçekleşebilir. Ayrıca, 

Özhan ve Ak, diğerlerinin aksine bu müzik türünün ortaya çıkışında salt çıkar amacı 

güdülmediğini, dini duyguları ifade etme gibi bir işlevinin bulunduğunu 

belirtmişlerdir. 

Öte yandan İPM müzisyenleri, yaptıkları müziğe yönelik bu eleştirileri büyük 

oranda reddetmektedir.  Onlara göre, bu müzik türü ve popülerlik kavramı ile ilgili 

olarak “güncel olma hali” doğruyken, yüklenilen “çabuk tüketilen, negatif, olumsuz, 

köksüz, medeniyete dayanamayan, çıkar amaçlı, yozlaşmış” gibi nitelikler kabul 

edilemezdir. Bu kavramlar yerine “topluma faydası olan, protest tavrı bulunan, 

güncel, sorunları dile getiren, Batı-Doğu sentezine dayalı, özgün, kimlikle ilişkili, 

aksiyoncu bir tavır barındıran, ortak değerlere vurgu yapan, müzikal boyutundan 

ziyade sözün, güftenin ve anlatımın önemli olduğu” nitelikleri olan bir müzik türü 

olduğunu ifade etmektedirler.  İPM’ciler, bu müzik sayesinde Müslüman kesimin 

sorunları ile ilgili eleştirel bir tavırla ses duyurma işlevinin yerine getirildiğini 

düşünmektedirler. Popüler müzik formları kullanmanın topluma ve gençlere ulaşma 

bağlamında doğru ve faydalı hatta çağın gerekliliği olduğu düşünülmektedir. Bununla 
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birlikte, gelenekselcilerin aksine, İPM müzisyenleri, geleneksel dini müziğe karşı 

değildir ve bu müzik türüne değer veren bir bakış açısına sahiptir.  

İPM’ciler arasında popülerlik kavramının “güncellik” anlam ve bağlamında 

tanımlanmasına karşı çıkan bulunmamaktadır. Ancak Mutlu’ya göre, “İslami Popüler 

Müzik” kavramı yerine “Popüler İslami Müzik” kavramının tercih edilmesi daha 

uygundur. İPM’ciler arasında, popüler kültür ve İPM arasında bir ilişki bulunmadığı 

kanısı hâkimdir. Ancak Kış, bu müziğin popüler kültürün bir parçası olduğunu 

düşünmektedir. Mutlu ise popülerlik vurgusuna “yaygın ve çok tüketilme” bağlamında 

olumsuz bakmamaktadır ve bu müzik türünün popüler olamadığını ve popüler kültürle 

bütünleşemediğini düşünmektedir. Gelenekselciler arasında yaygın olan “İPM’nin 

varoşlara yönelik bir müzik türü olduğu algısı” Mutlu’da da görülmektedir. Bir diğer 

ilginç görüş ise yine Kış’a aittir. Kış, İPM’nin dini bir müzik türü olmadığını, popüler 

kültürün bir parçası olarak alternatif bir eğlence kültürü olduğunu düşünmektedir. 

Gelenekselcilerin “köksüzlük” eleştirine katılan Cihat’a ek olarak, Sevinçkan da 

İPM’nin kendi disiplini olmadığını düşünmektedir.  

Görüldüğü üzere, kavramlaştırma ve tanımlama konusunda, her iki grup da 

kendi içinde yakın, tutarlı ve homojen görüşlere sahiptir. Gelenekselciler daha eleştirel 

ve karşı çıkma refleksiyle yaklaşırken, İPM’ciler belli eleştirileri kabul edip kendileri 

de zaman zaman eleştirse de bu müzik türünün önemli ve faydalı olduğu görüşündedir.  

3.3. İslami Popüler Müziğin Tarihsel Gelişimi 

İPM’nin tarihsel dönüşümü hakkındaki görüşler, İPM’nin müzisyenler 

tarafından algılanması hakkındaki temel düşünce biçimlerini göstermesi bakımından 

önemlidir. Tarihsel dönüşüm ve değişim birçok konuyu içinde barındıran bir süreçtir. 

Bu nedenle, mülakat yapılan müzisyenlerin geleneksel dini müziğin dönüşümü, 

İPM’de kimlik ve aidiyet, hegemonik güçlerin etkileri, İPM’nin protest içeriği, 

Cumhuriyet dönemi politikaların etkisi ve diğer müzik türlerinin tarihsel süreçteki 

etkileri konularındaki görüşleri bu başlık altında toplanmıştır.  
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ÇALIŞIR, İPM’nin siyasal, sosyal, kültürel veya dini bir kimlik ifadesi 

olmadığını söylemektedir. Ona göre, İPM’ye ideolojik anlamda İslami bir kimlik 

atfedilemez çünkü İslam’ın ideolojik yönü yoktur. İslam’da asıl gaye İlahi 

Kelimetullah’tır. ÇALIŞR, dinleyicilerin bu müziği dini bir kaygıyla değil, popüler 

kültür alanı içerisinde bir boşluk doldurma aracı olarak dinlediklerini ifade etmektedir. 

İPM’nin tüm bu protest yapısı ve kimlik iddiasını reddetmektedir. Bu müzik İslam’a 

ait bir kültür ve anlayışla üretilmemektedir. ÇALIŞIR’a göre bu müziğin kimlik iddiası 

ancak “Popüler kültürün peşinde koşarak toplumda yer edinebilme, onunla şahsiyet 

bulma, kimlik bulma kaygısıdır.” İPM’nin protest olma iddiasının bir özenti olduğunu 

söylemektedir. Protest anlayışı ortaya çıkaranların Marksistler olduğunu belirtmekte 

ve İslami kesimin kültüründe bu anlayışın olmadığını, dolayısıyla bu hedefin başarı 

sağlayamayacağını ifade etmektedir. Ona göre tasavvuf müziği, halk müziği en iyi 

protest müziklerdir çünkü “müminin protestosu iyiliğe çağırmaktır”. Bu bağlamda 

İPM’nin bir karşı duruş olmadığını, popüler kültürele bütünleşme süreci olduğunu 

vurgulamaktadır. İPM’nin ortaya çıktığı dönemlerde protest söylemin popüler 

olduğunu ve bu söylemin tamamen ticari kaygılarla kullanıldığını dile getirmektedir. 

Günümüzde İPM’nin dilinde protest söylemden uzaklaşmasının nedeni olarak popüler 

alanda bu dile olan ihtiyacın ortadan kalkması olduğunu söylemektedir. Söylem 

değişikliğinin belirli bir kesimin iktidar olması ya da iktidar ilişkisiyle bir bağlantısının 

olmadığını söylemektedir. ÇALIŞIR bu müziği değerlendirirken cumhuriyet dönemi 

politikalarına ve özelde Cumhuriyetin müzik politikalarına ayrı bir parantez 

açmaktadır. Cumhuriyet politikaları ve harf inkılabıyla birlikte toplumun gelenekle 

bağının koptuğunu belirtmektedir. Müzik alanında bu kopuşu ise müzik politikaları 

sağlamıştır. Gelenekten kopuşla birlikte müzik alanında bir yozlaşma olduğunu ifade 

etmektedir. Tarihsel süreç içerisinde dönemin hükümetlerinin bu politikaları 

uygulamada kararlı ve samimi davrandıklarını belirtmektedir. Ona göre bu durum 

İPM’nin ortaya çıkışında en büyük rolü oynamıştır. Bu müziğin popüler kültürün 

ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde karşımıza çıkacağını vurgulamaktadır. 

AK, Cumhuriyet dönemi politikaları ve özelde Cumhuriyet dönemi müzik 

politikalarının İPM’nin doğmasında çok fazla etkisinin olduğunu belirtmektedir. 

Cumhuriyetle birlikte baskıcı devlet anlayışı içerisinde tabii seyrinde olmayan 
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değişimlerin yaşandığını ve dini müziğinde bu değişimden etkilendiğini 

söylemektedir. Uzun yıllardır yasaklanan şeylerin İPM ile ifade edildiğini söyleyen 

AK’a göre bu müzik, bastırılmış bir kimliği ifade etmektedir. Günümüzde devlet 

tarafından bir baskı olmasa da İPM’nin bir kimlik ifadesine dönüştüğünü, farklı cemaat 

ve dini grupların kendilerini bu müziğin farklı türleriyle ifade ettiğini vurgulamaktadır. 

İPM’nin protest olma iddiasıyla ilgili olarak; “Her ne kadar beğenmesek ve yanlış 

bulsak ta bir başkaldırı var.” demektedir. Buna karşın protest dilden daha önemli 

olanın müzikteki kalite olduğunu ve daha fazla sanat değeri olan ürünlerle de protest 

bir tavır sergilenebileceğini söylemektedir. Protest olma kaygısıyla arabeskleşmeye 

gerek olmadığını ifade etmektedir. Bu bağlamda İPM’nin protest olma kaygısını 

problemli bulmaktadır. Bu müzikteki söylem değişikliği ve protest yapının belirli 

oranda azalmasını iktidarla ilişki gören AK, Türkiye’deki değişim ve dönüşümün 

müzik alanında da kendini gösterdiğini söylemiştir. Geçmişte İPM’yi de ortaya çıkaran 

“ceberut devlet” anlayışının günümüzde olmadığını belirtmektedir. Buna karşın son 

yıllarda devletin baskıcı anlayışının ortadan kalkmasıyla geçmiş araştırmalarının daha 

çok arttığını ve bu kesim içerisinde geleneği tanıma fırsatı olan insanların bu müziğe 

daha eleştirel baktıklarını düşünmektedir. Ona göre, İPM hiçbir şekilde modern 

dünyayla bir entegrasyon sürecinde olamamış ve olamayacaktır. Gelecekte İPM’nin 

çok büyük bir hacminin olmasını istemediğini söylemektedir. AK, toplumu etkileyen 

en önemli araçlardan birinin müzik olduğunu düşünmektedir ve İslami mesajlar bu 

popüler müzik türüyle verilebilir. İPM’nin dünyada bir geçerliliği olsa bile Türkiye’de 

çok geniş ve ince bir müzik kültürü olduğunu dolayısıyla bu müziğe ihtiyaç olmadığını 

ifade etmektedir. Ancak bu müziğin popüler alanda devam edeceğini söylemektedir. 

Buna karşın insanların bilinç düzeyi artar ve devlette kararlı bir politika izlenirse 

İPM’de kalitenin artacağını vurgulamaktadır. 

ERGÜR, İPM’nin geleneksel müziğimizi örnek almak yerine popüler batı 

müziklerini örnek alıp dini sözlerin eklenmesiyle ortaya çıkmış bir müzik olduğunu 

söylemektedir. Bu sözlerin zaman zaman dinen de sakıncalı olan örneklerinin 

olduğunu vurgulamaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında Cumhuriyet Dönemi 

politikalarının etkisi olduğunu söylemektedir. Cumhuriyet Dönemi politikalarının 

Müslümanların gelişmesine engel olsa da İslami kesimin bu konuda gayret 
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göstermediğini ifade etmektedir. Bunun sonucu olarak özgün bir kültür oluşturamayan 

bu kesimin tespit etmek amacıyla söylediğini özellikle vurguladığı “laik” kesimin 

eğlence kültürünü aldığını belirtmektedir. İPM’yi de bu bağlamda değerlendiren 

ERGÜR’e göre bu süreç, bir bütünleşme süreci değildir. Bunun tersine uyumsuz bir 

yozlaşma süreci olmuştur. 1980’lerde İslami kesimin kamusal alana açılmasıyla 

birlikte popüler bir alandan çıkan İPM’nin protest dili, sonraki dönemlerde 

kaybolmuştur. Bu durumun sebebinin protest hali motive eden unsurların ortadan 

kaybolması olduğunu ve iktidar ilişkisinin de bunda etkili olabileceğini belirtmektedir. 

Protest yapının ortadan kalkmasının bir diğer sebebinin ise toplumun dönüştürülmesi 

olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda ERGÜR; “Dış etkenler İslami kesimi 

geleneksel kültürden kopardı. Ötekinin kültürüyle birleşmek isterken yabancı kültürün 

kölesi olduk ve bunu bu müzikle yaptık. Zulümleri protesto ederken farkında olmadan 

onların istediği şeyi yaptık. Protesto ettiğimiz aslında kendi değerlerimizdi.” 

demektedir. İPM’nin geleceğiyle ilgili olarak; “Marifet iltifata tabidir.” demektedir. 

Bu müziğin alıcı bulduğu müddetçe devam edeceğini ancak alıcı bulmaması 

gerektiğini düşünmektedir. Bu nedenle insanların seviyesinin yükseltilmesinin 

önemini vurgulamaktadır. Ona göre İPM dönemin şartlarına göre değişecektir. 

İRDEM, İPM’nin doğuşunu gelenekten kopuşun sonucu olarak arabeskleşmeyle 

ilgili görmektedir. Ona göre bu süreçte cumhuriyet politikalarının etkisi olsa da esasen 

Osmanlı döneminde 18.yy’a kadar dayanmaktadır. Osmanlı’da padişahların batı 

müziğine olan ilgilerinin artması ve bu müziğin çeşitli kurumlarda yaygınlaşmasıyla 

yozlaşma süreci başlamaktadır. Devam eden süreçte Mızıkayı Hümayun‘nün 

kurulması, Enderun okullarında Batı müziği eğitimi verilmesi ve saraya Batı müziği 

müzisyenlerinin kabul edilmesi gibi durumlar bu süreci hızlandırmıştır. Gelenekten 

kopuk, köksüz bir müzik olan İPM’nin tamamen maddi amaçlı üretildiğini, protest bir 

yönünün olmadığını söylemektedir. İPM’nin protest dilin dönüşümü ve iktidar 

ilişkisiyle ilgili olarak farklı bir bakış açısı getiren İRDEM, her durumun siyasi 

düşünce içerisinde değerlendirildiğini söylemiştir. Sanatın başka bir olgu olduğunu ve 

siyasi düşünce içinde değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu yozlaşmanın 

devleti yönetenlerde de olduğunu ve halka indikçe aynı oranda devam ettiğini 

belirtmektedir. İPM nin bir kimlik ifadesi gibi gözüktüğünü ifade eden İRDEM’e göre, 
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İslami kesim arabeskleşmenin de etkisiyle İslami değerlerin yanında müziği de 

yozlaştırmış bir şekilde ve yanlış uygulamaktadır. Bu yozlaşmış alandan nemalanan 

İslami kesim kendi müziğini de daha kötü bir noktada üretmiştir. Bu durumun bilinçli 

olmadığını tıpkı “Müslümcüler” gibi ne olduğu fark edilmeden ve gelenekten kopuk 

bir şekilde ortaya çıktığını vurgulamaktadır. İPM’nin sözlerini hiçbir açıdan uygun 

bulmamaktadır. 

 ÖZHAN, Cumhuriyetin müzik politikalarının bu müziğin doğuşunda etkili 

olduğu fikrine katılmadığını ifade etmektedir. ÖZHAN’a göre, 100 yıldan bu yana 

İslami sanat ve estetik anlayışı çok ciddi baskı ve yasaklamalarla karşı karşıya 

kalmıştır. Bunun sonucu olarak insanlar ellerindeki İslami argümanları 

sosyalleştirememişlerdir. Bu argümanları gizli uygulamaya çalışmışlar ve yeni bir 

estetik anlayışı ortaya koyamamışlardır. 1950‘lerdeki rahatlama sürecini darbeler 

engellemiş ama 1980’lerle birlikte bu argümanlar önlemez şekilde halk tarafından 

kullanılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte toplumun farklı sosyo-kültürel seviyedeki 

kesimleri bu argümanları estetik anlayış dışında kullanarak kendini ifade etmek 

istemiştir. ÖZHAN, İPM’yi İslam ve kimlik bağlamında Müslüman kimlikli insanların 

kendi kültür ve estetik seviyeleri içerisinde kendilerini ifade etme biçimi olarak 

anladığını söylemektedir. Ona göre bu müzik, “Müslüman olup ama hayatın 

nefsaniyetinden de çok vazgeçemeyen insanların hem İslami kimliklerini muhafaza 

edebilmek hem de gönüllerince eğlenebilmek amacıyla icat ettikleri bir müziktir”. 

ÖZHAN sosyo-kültürel açıdan ise bu müziğin varoşlardaki kompleksten ortaya 

çıktığını ve varoşlardaki insanların kendi anlayışlarıyla kendini ifade etme aracı 

olduğunu belirtmiştir. İPM’nin protest yapısındaki değişim ve iktidar ilişkisiyle ilgili 

olarak önceleri yapılan haksız baskıların dillendirildiğini daha sonra yıllar içerisinde 

tatmin olmuşluk ve hayatı yaşama sonucu söylemlerdeki “asabiyetin” kaybolduğunu 

söylemektedir. Dünyadaki problemlerle ilgili protest eserlerin bizimle ilgili olmadığını 

ifade etmektedir. İPM’yi dinlemediğini ve muhtevasıyla ilgili olarak bir yorum 

yapamayacağıını söyleyen ÖZHAN, bu müziğin sosyolojik devinim içerisinde kendini 

dönüştüreceğini belirtmektedir. 
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KIŞ’ a göre, İPM İslami kesimin müzik üzerinden bir kimlik ifadesidir. Bu 

yüzden İPM’yi sınıflandırma ve bu müziğe bir isim bulma kaygısının oluştuğunu ifade 

etmektedir. Bunun sonucu olarak bu müziğin özgün bir müzik olduğunu tekrar 

vurgulamıştır. KIŞ, dinleyiciler bağlamında bu müziğin 1990’lı yıllara kadar bir 

kimlik ifadesi olduğunu söylemektedir. Şu anda ise bu durumun yanında bir eğlence 

kültürüne dönüştüğünü düşünmektedir. İPM’nin öncüsü isimlerin başlarda yaptığı 

müziğin protest olduğunu belirtmektedir. O yıllarda bu isimlerin İslami kesimin 

problemlerinden kaynaklanan dertleri ve kavgaları olduğunu, bu durumu İPM’deki 

protest yönün kaynağı olarak gördüğünü ifade etmektedir. “Bir parçayla dünyayı 

değiştirebileceğimizi zannediyorduk bu inanç kayboldu ve işin endüstrisi başladı” 

demektedir. Geçmişte bu müziğin “Edip AKBAYRAM’ın müziğinden ve isyan 

kelimeleri dışında Müslüm GÜRSES’in müziğinden bir farkının olmadığını” 

düşünmektedir.  Günümüzde ise protest yapının kaybolduğunu ve İPM’nin “özgün” 

bir müzik türüne dönüştüğünü vurgulamıştır. Ona göre değişen dünyayla birlikte 

geçmişteki problemlerin önemsizleşmesi, İPM’nin protest yapısının değişmesinde 

etkili olmuştur. Bu değişimin bir başka nedeni ise iktidar ilişkisidir. Adalet ve 

Kalkınma Partisi iktidarı ile devletin temsil makamına dindar bir kişiliğin geldiğini ve 

İslami kesim üzerindeki baskıların kalkmasıyla protest dile ihtiyacın kalmadığını 

belirtmektedir. Buna örnek olarak, “Dünya ve sıkıntılar değişiyor. Önceden başörtüsü 

sıkıntısı çeken ablalar şimdi topluma karıştı ve başka sosyolojik problemleri var.” 

İfadelerini kullanmıştır. Kendi ürettiği İPM’nin diğer müzik türleriyle kesin bir ilişki 

içinde olduğunu vurgulamaktadır. KIŞ, Türkiye’deki İPM’nin söz ve müzikalite 

açısından yeterli olmadığını bu bağlamda yabancı İPM müziklerinin daha kaliteli 

olduğunu ancak son dönemde yabancı İPM’lerin de kalite olarak Türkiye’dekilere 

benzemeye başladığını belirtmiştir. 

ACARLIOĞLU, modernliğin her alanda ve herkesin kabiliyetlerine göre fırsat 

bulup gelişim kaydetmesi olduğunu söylemektedir. Günümüzde Modernliğin bu 

şekilde algılanmadığını ve İslam’la birleştiği zaman mükemmelliğe ulaşacağını 

düşünmektedir. Bu bağlamda, İPM’nin İslam’la bağdaşmayan her dünyaya bir 

başkaldırı müziği olduğunu belirtmektedir. Bu müziğin modern dünyada kabul görme 

kaygısının olmadığını vurgulamaktadır. İPM’nin teknik anlamda, müzik dili ve formu 
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ile modern bir müzik olduğunu ancak içerik olarak modern dünyaya bir karşı duruşu 

temsil ettiğini düşünmektedir. ACARLIOĞLU’na göre, İPM’nin protest yapısı kişiler 

bazında zamanla kaybolmuştur. Bu müziğin ilk dönem temsilcilerinden sonraki kuşak, 

çıkar amacıyla İPM’ye yönelmiştir. Ona göre bu grup “Kur’an satan şarapçılar” 

gibidir. Kendisinin, İPM’nin çıkar amacıyla yapıldığı dönemde ayağı yere basan bir 

müzik yapmak istediğini ve bu amaçla İPM’yi icra ettiğini söylemektedir. Protest 

söylemden uzaklaşılmasının bir diğer nedeninin iktidar ilişkisi olduğunu ifade 

etmektedir. Bununla birlikte Türkiye’de İslami kesimde bir rahatlama olsa da dünyada 

zulmün devam ettiğini belirtmektedir. Dünyaya yeni şeyler söylenmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. Müziğin evrensel yönü bu bağlamda değerlendirilmeli ve sıkıntılar 

dile getirilmelidir. İPM’yi çıkar amaçlı yapanların arabesk müzikten etkilendiğini 

ifade etmektedir. Arabesk müziğin toplumdaki olumsuz algısı nedeniyle bu 

etkileşimin İPM açısından doğru olmadığını söylemiştir. ACARLIOĞLU, müziğinde 

rock ve batı soundları denediğini, bu açıdan çok eleştiri aldığını ifade etmektedir. Ona 

göre, sözler bestelerden daha önemlidir. Sözler kaliteli ve toplumsal olmalıdır. 

Dünyada üretilen İPM’ler ile Türkiye’dekilerin etkileşim içerisinde olduğunu 

düşünmektedir. Bu bir yabancılaşma değildir. Yabancı müziklerde kullanılan 

İngilizcenin evrensel olmasının müziğin yaygınlığını artıracağını belirtmektedir. 

Gelecekte insanlığın haline kayıtsız kalınamayacağını ve İPM’ye de ilginin artacağını 

söylemektedir. Zaman içerisinde çok değişim geçiren İPM’nin şu anda iyi bir noktada 

olduğunu ve bu süreçten sonra iyi bir seviyeye ulaşacağını ifade etmektedir. 

TERZİ, İPM’nin İslami kesim içerisinde bir kimlik ifadesi olduğunu 

belirtmektedir. “İçinde bulunduğumuz kitlenin söylemek istediklerini onlar adına 

söyleyen bir konumda olduk” demektedir. Ona göre; İPM’nin yükseldiği dönem 

aslında tüm İslami hareketlerin yükseldiği dönemdir. Müzik, siyaset, sanat birbirine 

bağlı gelişerek diğer unsurları harekete geçirmiş ve bu durum sosyolojik bir olgu 

üzerine bina edilmiştir. İPM’nin ortaya çıktığı dönemden itibaren geçirdiği söylem 

değişikliğinin, toplumsal olaylardaki değişimle ilgili olduğunu söylemektedir. 

Toplumun davranışlarına göre müzik üretildiğini, kendi müziğindeki değişimin de 

toplumsal değişim ve yaşla ilgili olduğunu düşünmektedir. Bu durumla ilgili olarak; 

“Dağa bakmak ile dağdan bakmak farklıdır. Bu olgunluğa ulaşınca söylemlerin ayağı 



  64   

daha yere basar oluyor.” ifadesini kullanmıştır. İlk dönemlerde toplumdaki 

çatışmaları dile getirdiklerini, Özal döneminde ise birlikte yaşama söyleminin ön 

planda olduğunu belirtmektedir. İPM’nin protest dilindeki değişimin iktidar ilişkisiyle 

ilgili olduğu fikrine katılmaktadır. Protesto edecek bir alan kalmadıysa protest dile de 

ihtiyaç olmadığını söylemektedir. Buna karşın dünyada genel çerçevenin hiç 

değişmediğini, evrensel zulmün hala devam ettiğini dile getirmektedir. Söylem 

değişikliğinde ekonomik kaygıların etkili olmadığını vurgulamaktadır. Ona göre; 

değişen dünyayla birlikte insanların etkileşimi artmış ve her türlü müziğe ve ideolojiye 

ulaşmaları kolaylaşmıştır. Bunun sonucu olarak günceli yakalama çabası dildeki 

değişim sebeplerindendir. “Yaptığımız müziğin sözlerinin tamamı İslami değildir ama 

insani olmasına dikkat ederim çünkü insani olan her şey İslamidir.” ifadelerini 

kullanmıştır. İPM modernleşme sürecinden etkilenmiş ancak bu durumun bir 

yozlaşma olduğu düşünülüyorsa bu en az müzik alanında olmuştur. İPM’nin ortaya 

çıkışında cumhuriyetin müzik politikalarının oluşturduğu boşluğun etkili olabileceğini 

söylemektedir. “İslami değerler o günün ihtiyacını karşılayabiliyorsa, bir müzikte 

buna yardımcı olmuşsa bu olabilir.” demektedir. TERZİ, dünyadaki diğer İPM’lerle 

etkileşim olabileceğini ama her müzisyenin ürettiği eserlerde kendi kültürünü 

yansıttığını ifade eder. İslami değerler kaldığı sürece İPM’yi dönemin şartlarına göre 

farklı şekillerde yapacak genç müzisyenlerin çıkacağını belirtir. Yine zulüm ve baskı 

dönemi olursa İslami şuurla farklı bir müzik türünün ortaya çıkabileceğini 

düşünmektedir. Ona göre ekonomik seviyenin yükselmesi, refah ve huzur ortamının 

artması sonucu İslami değerlerden bir uzaklaşma hissedilirse birileri de İPM 

aracılığıyla bunu dile getirebilir.         

MUTLU, İPM’nin doğuşunda cumhuriyet politikalarının etkisinin olduğunu 

düşünmektedir. Kendi müziğine düşman olan bir zihniyetin hâkim olduğunu ve 

geleneksel müzik üzerinde uygulanan baskıcı politikalar sonucu doğan boşlukta 

İPM’nin halkın müzik ihtiyacını karşılayan araçlardan biri olarak ortaya çıktığını ifade 

etmektedir. Ona göre, İPM bir kimlik ifadesi olarak ortaya çıkmıştır. Sözlü bir müzik 

olan İPM, ideolojik ve siyasal söylemler içerir. Bu bağlamda “ezilmiş Müslümanlar 

için bir haykırıştı.” demektedir. Buna karşın sonraki dönemlerde bu müziğin 

yozlaştığını ve İslami kimlik ifadesi olmaktan çıktığını belirtmektedir. Kötü 
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taklitçilerin ortaya çıkarak insanın ruh halini bozan zararlı yapılar ürettiğini 

belirtmektedir.“İslami demekle İslami olunmayacağını” söyleyen MUTLU, 

“Peygamber efendimiz, ümmetim yedi fırkaya ayrılacak, yalnızca bir tanesi kurtulacak 

demektedir. Bunu söylemek yeterli.” ifadelerini kullanmıştır. İPM’nin protest 

yapısının kaybolmasında iktidar ilişkisinin olduğunu düşünmektedir. Önceki 

dönemlerde iktidarın İslami kesime karşı bir tutum sergilediğini, mevcut durumda ise 

İslami kesimin iktidar ilişkisi dolayısıyla yandaşlık ve rehavet ortamının arttığını ifade 

etmektedir. MUTLU, Söylem değişikliğinin diğer bir nedeninin ise ekonomik 

olduğunu düşünmektedir. O dönemlerden bu tarafa bu dili kaybetmeyen iki, üç kişi 

kaldığını vurgulamaktadır. Ona göre, “hedef İslami ve kutsaldır.” Bu yolla ortaya 

çıkmış kitleleri olan insanların bu sorumluluğu taşımaları ve çeşitli çıkarlar için İslami 

olan hedeften vazgeçmemeleri gerektiğini söylemektedir. Dünyada zulmün devam 

ettiğini ama bu müzisyenlerin bunları dile getirmediğini belirtmektedir. Ancak 

İPM’cilerin kendilerini yenileyemediklerinden ve bu yönde üretim yapmadıklarından 

yakınmaktadır. İPM’nin diğer popüler müzik türleriyle ilişkiye girme hevesinde 

olduğunu ama bunu başaramadığını söyleyen MUTLU, müzik eğitimleri zayıf olan 

müzisyenlerin diğer popüler türlerini analiz etme yetisinin olmadığını ve aranjörlerin 

kendi anlayışlarıyla düzenlemeler yaptığını vurgulamaktadır. Dönemin şartları İPM’yi 

desteklese de artık bu müziğin söz ve yapı olarak miadını doldurduğunu belirtmekte, 

dönemin şartlarına göre yeni üretimler yapılması gerektiğini ifade etmektedir. 

Günümüzde insanların mistik arayışlara girdiğini ve dini üretimlere ihtiyacının 

olduğunu söylemektedir. Bu yüzden nitelikli İPM’ye ihtiyaç olduğunu ve 

müzisyenlerin bu yönde üretim yapması gerektiğini düşünmektedir. 

DEMİRCİ, medeniyetleri, kimlikleri tanımlayan birçok unsur olduğunu ve 

müziğin bu unsurlardan biri olduğunu söylemektedir. Ancak İPM’nin tek başına 

kimlikleri tanımlayan bir kimlik projesi olmadığını belirtmektedir. Aynı sanat dalında 

farklı müzik türlerinin olduğunu, bu türlerin tek başına bir kimliği 

tanımlayamayacaklarını belirtmektedir. Müzik türlerini ayrı ayrı değerlendirilerek 

çıkan sonucu bir kimliğe dökmek gerektiğini vurgulamaktadır. Bunun yanında 

müzikte kimlik kodlarının olduğunu, yapılan müziğin bu kodları ne kadar temsil 

ettiğinin değerlendirilebileceğini ifade etmektedir. DEMİRCİ, İPM alanında yapılan 
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çalışmaların dönemin gündemiyle alakalı olduğunu aktarmaktadır. Toplumun sosyal 

gelişimi, bilinç düzeyi, bakış açısı gibi unsurların müzisyenlerin çalışmalarını başka 

yöne çevirmiş olabileceğini düşünmektedir. Önceki dönemlerde Müslümanların 

çektiği sıkıntıları ve cihat duygularını işleyen eserlerin daha çok yapıldığını ancak 

tasavvuf müziğine yakın olduğu için kendi çalışmalarıyla ilgili aynı şeyleri 

söyleyemeyeceğini ifade etmektedir. Dünyada zulmün devam ettiğini ve bu bakış 

açısını taşıyan müzisyenlerin hala bu yönde eserler ürettiklerini söylemektedir. Ona 

göre, İslami kesimin iktidar ilişkisi, mazlum psikolojisinin ortadan kalkması ve 

baskıların azalmasını sağlamış, söylemlerin buna yönden uzaklaşmasına neden olmuş 

olabilir. Ancak söylem değişikliği sadece bu durumla izah edilemez. Sanatçı her an 

toplumun duygularını, hassasiyetlerini okuyabilmeli ve yön verebilmelidir. İPM’nin 

ticari kaygılar içerisinde olduğu ve popüler bir alana kaydığı eleştirileriyle ilgili olarak 

sanatçının refah seviyesi ve şartlarının değişmesiyle ilgili olduğunu, tek tek kişilerle 

ölçmek gerektiğini, genelleme yapmanın doğru olmadığını ifade etmektedir. Bu 

durumun yönetimle de ilgili olabileceğini, geçmiş dönemlerde insanların yaptığı 

çalışmalarla ilgili sorgulandığını aktarmaktadır. Yönetimle karşı karşıya gelmenin 

faturasının mutlaka sanata kesildiğini düşünmektedir. Müziğin bir sektör olduğunu ve 

İPM içinde de ticari kaygılarla yapılmış çalışmaların olabileceğini öne sürmektedir. 

İPM’nin modernizme olan eleştirel dilinin kaybolduğu ve modernizmle olumsuz bir 

ilişkiye girdiği eleştirilerini toptancı bir yaklaşım olarak görerek kabul etmemektedir. 

Kendi yaptığı müzikte böyle bir değişikliğin olmadığını ancak kullanılan çalgı 

aletlerinde bir değişim ya da günümüz popüler müziğine bir yakınlaşma olabileceğini 

vurgulamıştır.  Günümüz dünyasında teknolojinin de etkisiyle modern dünyaya 

uyumun kaçınılmaz olduğunu söylemiştir. Buna karşın önemli olanın, dönemin şartları 

içerisinde temel ilkelerden vazgeçilip geçilmemesi olduğu demektedir. Dini içerikli 

olan çalışmaların, insanların manevi dünyasına hitap eden, zihinsel, ideolojik ve inanç 

eğilimlerini gözeterek üretilen çalışmalar oluğunu bu yüzden eğlence amacıyla 

dinlenmediğini belirtmektedir. Bu eserlerde zaman zaman söz müzik uyumsuzluğu 

olduğunu, sadece ritim ve modern alt yapıların ortaya çıkmasıyla eserlerin mesajının 

geri planda kaldığını ifade etmektedir. Böyle çalışmalarda sadece eğlenilebileceğini 

söylemektedir. İPM’nin sözlerinde insanların kendilerine yakın buldukları duyguları 

genellikle dini bir hassasiyetle dile getirdiklerini beyan etmektedir. Bunula birlikte az 
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da olsa dini hassasiyetleri gözetmeden yazılmış problemli sözlerin olduğunu dile 

getirmektedir. Ona göre, İPM’nin her zaman bir geleceği vardır. Bu müziğin 

konumunu toplumun vereceği değer ve yetiştirilen müzisyenler belirleyecektir. 

İnsanların kulakları en iyi teknik imkânlarla yapılmış modern müziklere aşina 

olmuştur. İnsanlar fazla özen gösterilmemiş ve fazla klasik ses yapılarına ilgi 

göstermeyecektir. 

CİHAT, İPM’nin ortaya çıkış sürecini sadece cumhuriyet politikalarının 

etkisinden ziyade daha geniş bir bakış açısıyla açıklamaktadır. Değişimin sadece tek 

bir olguyla olmadığını topyekûn hayata etki eden olgularla olduğunu dile getirmiştir. 

Ona göre TV’nin, internetin olmadığı bir dönemin sosyolojik etkisi güncel durumla 

aynı değildir. Cumhuriyet dönemindeki değişim ve kopuş çok farklıdır. Toplumsal 

hareketlenmelerin çok kolay olduğu mevcut durumda amaçlarımız, yaşam biçimimiz 

değişmekte ve değerlerimizi taşıyarak değişime ayak uydurmamız gerekmektedir. 

CİHAT, İPM’deki protest dilin değişmesinde kesinlikle iktidar ilişkisinin etkili 

olduğunu ve bu durumun da etkisiyle sosyolojik değişimlerin müziği de 

dönüştürdüğünü belirtmektedir. “ 1990’lı yıllardaki problemler şu anda yok, olmayan 

derdi anlatamayız ama 2017 yılının dertleri de o yıllarda yoktu. Bugün gençlere 

namazı anlatmak zorundayız. O yıllarda sokaktaki mücadele ile bugünkü fark var ise 

ezgiler değişti demek yanlıştır. Ezgiler değişmez toplum ne ise onu söyler, toplum 

değişmiş ise ben onu anlatırım.” demektedir. 1990’lı yıllarda bireysel aşkı anlatmak 

gibi bir durumun olmadığını, mevcut durumda gençlere doğru düzgün bir aşk 

kavramını, sevmenin yüceliğini anlatmak gerektiğini ifade etmektedir. İPM’nin bir 

kimlik ifadesi olduğunu ifade eden CİHAT, aidiyet hissinin hayatın her alanına ve 

müziğe de yansıdığını öne sürmektedir. İnsanların neyi seviyorsa orada birikeceğini 

aktarmaktadır. İnsanların iyi hissettiği, yaşaması için gerekli tüm argümanları hayatına 

eklediğini ve değerlerini temsil ettiği şeyleri dinlemek istediğini öne sürmektedir. 

“Kişinin dinlediği şey kendi kimliğine tezat oluşturuyorsa bu durumu sorgular. Günah 

işlediğinde yaptığı tövbesi gibi o mahcubiyeti yaşar. Buraya gitmiyorsa kaldığı yer 

aslında inandığı şey ve kendisidir. Oranın eylemi ne ise onu yapar. Bütün bunları 

gerçekleştirmek kimliğin dışa vurumudur. Kişi pasif bir kişiliğe sahip ise dinlediği 

hayatına kattığı şeylerle bir kimlik oluşturabilir. Bu durum karşılıklı etkileşimdir.” 
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ifadelerini kullanmıştır. CİHAT, dünyadaki yabancı İPM’lerin Türkiye’deki 

örneklerinin 15 yıl önceki hali gibi olduğunu ve kendilerinin bu tarz müzikleri daha 

önce yaptıklarını beyan etmektedir. İPM’nin dünyayı ve günceli takip ettiğini, 

dünyada yapılan müzik türlerinden etkilendiğini bu doğrultuda söz ve müzik yapısının 

dönüştüğünü belirtmektedir. Bu bağlamda İPM’nin popüler olduğunu ve bu şekilde 

insanlara ulaşılabileceğini ancak gelip geçici anlamda popüler olmadığını 

düşünmektedir. Bütün müzik türlerini dinlediğini ve kendi eserlerinde faydalandığını 

dile getirmektedir. İnsanların duygularını tatmin etme ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu 

ve bu müziği, dinleyenlerin dini hislerin yanında müzikal ihtiyaçlarını da giderdikleri 

bir alan olarak görmektedir. Üretim anlamında İPM’nin talebi ve arzı olmazsa bir 

geleceği olamayacağını düşünmektedir. Yeni nesil İPM’cilerin yeterli arzı 

oluşturamadıklarını ve yeterli arz oluşmazsa talebin de oluşmayacağını çünkü İslami 

camianın gençlerinin artık çok çeşitli müzikleri dinlediklerini söylemektedir. 

SEVİNÇKAN, geleneksel dini müziğin Allah sevgisi, peygamber sevgisi, İslami 

normlar gibi konuları işlediğini, bu olgunun her devirde devam edeceğini ve 

Cumhuriyetin müzik politikalarının bu anlamda bir kopuş sağlayamadığını 

belirtmektedir. Değişen dünya ve popüler kültürle birlikte insanların ihtiyaçlarının 

değiştiğini, geleneksel müziğin bu ihtiyaçlara cevap veremeyeceğini aktarmaktadır. 

Buna karşın İPM’nin kendi değerlerine göre bir disiplin ortaya koyamadığını ve yerel 

kaldığını, bu durumun nedeninin baskıcı cumhuriyet politikaları olabileceğini 

düşünmektedir. İPM’nin bir kimlik ifadesi olduğunu söyleyen SEVİNÇKAN, bu 

müzikteki söylem değişikliğini iktidarın “mütedeyyin” kesim üzerindeki baskısının 

ortadan kalkmasıyla ilgili olduğunu düşünmektedir. Dönemin şartlarına göre 

söylemlerde yumuşama olması gerektiğini ancak aşırıya kaçıldığını ifade etmektedir. 

Bu bağlamda yapılmak istenenin dışına çıkıp popüler kültüre eklemlenen çalışmalar 

ortaya çıktığını öne sürmektedir. Bu müziğin popüler kültürün bir parçası olma 

yolunda ilerlediğini söylemektedir. Ona göre İPM mesajlarını Kur’an ve sünnet 

kaynaklı oluşturur. Zulmün kaldırılması için söylemlerin her daim devam etmesi 

gerekmektedir. İPM’nin popüler müzik yapılarını kullansa da popüler kültüre 

tamamen adapte olmadığını, gelinen noktada etkin olan müzikal formun 80’li 

yıllardaki yapısından farklı olarak hala mücadelesine devam ettiğini öne sürmektedir. 



  69   

Ona göre şu anda az bir kesim İPM’yi eğlence müziği olarak dinleyip icra etse de bu 

müzik bir eğlence müziği değildir. Dinleyicilerin geneli İPM’yi dini hislerle 

dinlemektedir. İPM’de kullanılan sözlerin 80’li yıllarda daha aksiyona yönelik ve 

edebi sözler şu anda daha basit sözler kullanılmaktadır. SEVİNÇKAN, dünyadaki İPM 

örneklerinin dünyaya ve insana dair söylem biçimi geliştiremediklerini buna karşın 

Türkiye’de üretilen İPM eserlerinin daha kuşatıcı olduğunu düşünmektedir. İnsan 

hayatı ve imtihanı devam ettikçe bu müziğin kıyamete kadar devam edeceğini 

söylemektedir. Güftelerde edebi ve şiirsel yön dikkate alınırsa İPM’nin daha ileri bir 

noktaya taşınacağını vurgulamaktadır. Bu bağlamda daha güncel, kuşatıcı ve işlevsel 

çalışmaların ortaya çıkacağını ifade etmektedir. 

DURSUN, İPM’nin bir kimlik ifadesi olduğunu söylemektedir. İslami kesimin 

iktidarıyla birlikte bir değişimin olabileceğini ancak kendi müziğinde bir değişimin 

olmadığını vurgulamaktadır. Bu müziğin İslami kesimin eğlence kültürü olduğunu dile 

getirmiş bu bağlamda  “Hakk’ı seven âşıkların eğlencesi tevhit olur.” İfadelerini 

kullanmıştır. Bu müziğin değişik türlerinin alıcısı olduğunu ve dönemin şartlarına göre 

değişerek devam edeceğini düşünmektedir. Baskıcı bir iktidar gelirse ne yönde 

evirileceğinin tahmin edilemeyeceğini belirtmektedir. İPM’nin protest yapısıyla ilgili 

görüş bildirmeyen DURSUN, kendi yaptığı müzikte böyle bir karşı duruşun 

olmadığını ifade etmektedir. Yaptığı müziğin İslami değerleri dile getirdiğini söylemiş 

ve müzik yapmak için para kazanmak gerektiğini dile getirmiştir. Dinleyicilerin bu 

müziği dini duygularla dinlediğini söylemektedir. İPM’nin diğer müzik türleriyle 

ilişkisi hakkındaki soruya kendi müziğiyle ilgili cevap veren DURSUN, özgün ve 

tasavvuf müziği tarzında olan müzikleri dinleyip alt yapılarından faydalandığını ifade 

etmektedir. 

İPM’yi bir kimlik ifadesi olarak görmeyen NAZLI, Müslüman kimliğiyle 

bulunan ama müziği haram gören ya da İPM yerine farklı müzik türlerini dinleyen 

insanların olduğunu söylemektedir. İPM’yi bir kimlik ifadesi olarak görmenin aynı 

idealleri paylaşan bu yapıdaki insanları dışarıda bırakan bir yargı olduğunu ifade 

etmektedir. NAZLI, İPM’nin protest bir yönünün olduğunu belirtmiştir. Protest 

yapının oluşmasında, bu müziğin ortaya çıktığı yıllarda olan “İran İslam Devrimi”nin 
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ve dünyadaki İslamcı hareketlerin etkisinin rol oynadığını dile getirmektedir. Bu 

bağlamda toplumsal olayların müzik üzerinde etkisinin olduğunu vurgulamaktadır. 

Zaman içerisinde protest dilde bir değişimin yaşandığını ve değişen şartlarla birlikte 

dilde yaşanan değişimin doğal olduğunu düşünmektedir. Ona göre, “Bazı hükümler 

zaman ve mekâna göre değişmez ama bazı hükümler ise zaman ve mekâna göre 

değişebilir. Duygu ve düşünceler döneme göre farklı dillerle ifade edilebilir. Zamana 

hükmedebilmek için, güncel sorunları dönemin dilini kullanarak ifade etmek, beklenti 

ve ihtiyaçları göz ardı etmemek gerekir.” Dildeki değişimin sebepleriyle ilgili olarak 

NAZLI, eğitim seviyesindeki artış ve değişen toplumsal şartlar ve iktidar ilişkisiyle 

birlikte baskıların ortadan kalkması gibi gerekçeleri ortaya koymaktadır. Protest 

yapıda bir yumuşama görülse de hala dünyada zulmün devam ettiğini öne sürmektedir. 

Buna bağlı olarak ifade biçimi değişse de protest yapının İPM’nin içeriğinde hala 

mevcut olduğunu, Türkiye’deki ve dünyadaki sorunları dile getirdiğini düşünmektedir. 

NAZLI, cumhuriyet müzik politikalarının geleneksel dini müziği olumsuz 

etkilemediğini belirtmektedir. Bu politikalarla birlikte geleneksel müzikte bir kopuşun 

yaşanmadığını, bu müziğin kaynaklarının ve belgelerinin günümüze gelebildiğini 

ifade etmektedir. Bu bağlamda İPM’nin ortaya çıkış sürecinde cumhuriyet müzik 

politikalarının etkisinden bahsedilemeyeceğini beyan etmektedir. İPM’nin popüler 

kültürün bir parçası olduğu değerlendirmelerle ilgili olarak NAZLI, “…popüler kültür 

ürünleri kullanmışsa onun bir parçası olması doğaldır. Kimilerine göre popüler 

kültürün bir parçası olmuş olabilir. Ben bazı örneklerinin popüler kültürün bir parçası 

olduğunu, bazı örneklerinin olmadığını düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştır. 

İPM’nin alternatif bir eğlence kültürü olarak kullanılmadığını, eğlence amaçlı 

müziklere benzese de onlardan farklı olduğunu bu anlamda dinleyicilerin dini hislerle 

bu müziği dinlediklerini söylemiştir. Ona göre, İPM’de sözler genel olarak uygun olsa 

da İslam açısından sakıncalı örneklere rastlamak mümkündür. Sözlerin önemi kadar 

müzikalitede önemlidir. Müzik insanlara ulaşmak için bir araçtır ve bu aracı kaliteli 

yapmak gerekir. Müzikaliteyi önemseyen insanları da etkilemek gerekir. İPM’de 

geleneksel dini müziğin yanında diğer müzik türlerinin de etkisi olduğunu ifade 

etmektedir. Bu açıdan İPM’nin alt kategorilerde incelenebileceğini ve bunun 

gerekliliğini vurgulamıştır. NAZLI, İPM’nin geleceğinde, geleneksel makam ve 

ritimlerin kullanımının artması ve Türk müziği alt yapılarının ön plana çıkarılarak 
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eserler üretilmesi gerektiğini belirtmektedir. İPM ve geleneksel müziğin yakınlaşması 

gerektiğini ve bu yönde bir değişimin olduğunu vurgulamakta, gelecekte bu 

yakınlaşmanın örneklerini daha bariz bir şekilde göreceğimizi öne sürmektedir. 

AKGÜL, İPM’nin ortaya çıkış sürecinde cumhuriyetin müzik politikalarının 

etkisinden bahsedilemeyeceğini belirtmiştir. Geleneksel dini müziğin asırlardır 

dinlendiğini ancak günümüzde değişen şartlarla birlikte bu müziğin fazla talep 

görmediğini ve ihtiyaçlara cevap veremediğini ifade etmektedir. Geleneksel dini 

müzik yerine, dini müzik ihtiyacını İPM’nin karşıladığını ve insanların genel olarak 

İPM dinlemeyi tercih ettiklerini vurgulamıştır. Yıllardır İPM’nin belirli bir kesim 

tarafından icra edilip dinlendiğini belirtmiştir. Bu durumun, İPM’nin bir kimlik ifadesi 

olma yönünü ortaya koyduğunu dile getirmektedir. İPM’de protest bir dilin olduğunu 

söylemektedir. Ona göre, İPM’deki protest dil, yıllar içerisinde dönemin şartlarına 

göre değişime uğrayıp, yumuşamış ya da kaybolmuş gibi görünse de hala farklı ifade 

biçimleriyle varlığını sürdürmektedir. Bu müzikteki söylem değişikliğinin değişen 

toplum yapısı ve iktidar ilişkisiyle birlikte İslami kesimin sorunlarının farklılaşmasıyla 

ilgili olduğunu öne sürmüştür. 2000’li yıllar öncesi İslami kesimin üzerinde baskıların 

olduğunu, bu yıllardan sonra değişen iktidarla birlikte baskıların ortadan kalktığını ve 

bu durumun İPM’nin diline de yansıdığını dile getirmiştir. İPM’de sözler önemli olsa 

da daha çok insana ulaşmak için müzikalitenin de önemli olduğunu söylemektedir. 

AKGÜL, İPM’nin içerisinde popüler bir bakış açısıyla üretilmiş ve tamamen maddi 

amaçlı popüler kültürün bir parçası mahiyetinde eserler ve bu düşüncede müzisyenler 

olsa da İPM’nin popüler kültürün bir parçası olmadığını vurgulamıştır. Dinleyicilerin 

bu müziği dini duygularla dinlediğini söylemektedir. İPM’nin günümüzde düğün, 

tören gibi toplu yerlerde yaygınca sunulması alternatif bir eğlence kültürü olduğu 

anlamına gelmemektedir. AKGÜL, bu durumu “İnsanların düğünlerde uygunsuz 

sözleri bulunan pop şarkıları dinlemektense dini duygu ve öğretileri anlatan İPM’yi 

dinlemeleri daha uygundur.” şeklinde ifade etmiştir. İPM’de diğer popüler müzik 

türlerinin kullanıldığını, bunu yanında zaman zaman bazı popüler müzik sanatçılarının 

İPM eserlerini seslendirdiklerini Mustafa CECELİ örneğini vererek beyan etmektedir. 

Bu durumun İPM ve diğer türler arasındaki etkileşimin boyutunu ortaya koyduğunu 

düşünmekte ve İPM’nin geleceğini olumlu yönde etkileyeceğini belirtmektedir. 
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İPM’nin dönemin şartlarına göre hızlı bir şekilde dönüşerek devam edeceğini ifade 

etmektedir. 

Bu başlık altında verilen cevaplar incelendiğinde, gelenekselcilerin İPM’nin bir 

kimlik ifadesi olduğu konusunda tek kişi hariç hemfikir oldukları görülmektedir. Öte 

yandan geleneksel dini müzik müzisyenlerinin İPM ve iktidar arasında bir ilişkinin 

olduğu konusunda yine tek kişi hariç ortak bir görüşe sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Gelenekselciler başka bir alt problem alanında ise görüş birliğinde değildir. Söz 

konusu alan protest içerik ve değişimi hakkındadır. Gelenekselcilerin bazıları İPM’de 

protest bir içerik olmadığını, bazıları olduğunu, bazıları ise protest içeriğin eskiden var 

olduğunu, sonradan değiştiğini belirtmektedir. Gelenekselcilerin üzerinde ortak 

görüşlerinin olduğu cumhuriyet dönemi müzik politikalarının İPM’ye etkisi 

konusunda, müzisyenlerin tümü bir ilişki olduğunu ifade etmektedir. Gelenekselciler, 

İPM’nin geleceği konusunda ise popüler kültüre olumsuz bakış açısından kaynaklanan 

bir görüş birliğine varmışlardır. Onlara göre, bu müzik tasvip etmeseler de varlığını 

dönemin şartlarına göre devam ettirecektir. 

Bu başlık altında İPM’cilerin tümü yaptıkları müziğin bir kimlik ifadesi 

olduğunu vurgulamaktadırlar. Aynı zamanda İPM’nin ortaya çıkışı ve dönüşümde 

iktidar ilişkisinin etkili olduğu konusunda ortak görüşlere sahip oldukları 

görülmektedir. İPM’ciler protest içeriğin değişimi konusunda da ortak görüş 

bildirmektedirler. Onlara göre, ilk dönemlerde yapılan müziğin içeriğinde protest bir 

dil olsa da sonraki dönemlerde çeşitli etkilerle bu dil kaybolmuştur. Buna karşın hala 

protest dili koruyan bir grubun varlığı devam etmektedir. Cumhuriyet dönemi müzik 

politikalarının bu müziğe etkisi konusunda bir kısmı görüş bildirmemiş, bir kısmı ise 

bu politikaların İPM üzerindeki etkisini dile getirmiştir. İPM’cilerin bir kişi hariç 

üzerinde anlaşma sağladıkları bir diğer konu ise İPM’nin geleceği konusudur. 

İPM’ciler bu müziğin gelecekte devam edeceğini ifade etmektedir. 

Geleneksel dini müzik müzisyenleri ve İPM’ciler kimlik ifadesi, iktidarla ilişki, 

protest içerik ve değişim, geleceği ve cumhuriyet dönemi müzik politikalarının etkisi 
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konularında, farklı etmenler ve bakış açıları aracılığıyla da olsa sonuç olarak aynı 

fikirde oldukları görülmektedir.  

3.4. Geleneksel Dini Müzik, Popülerleşme ve İPM 

İPM, geleneksel dini müziğin devamı ve/veya zıttı niteliğinde anılmaktadır. Bu 

bağlamda, geleneksel dini müzikle arasında içerik, nitelik ve kapsam konuları 

bağlamında etkileşimler olduğu ifade edilebilir. Hem geleneksel dini müzik 

icracılarının hem de İPM müzisyenlerinin geleneksel ve yeni müzik akımları 

hakkındaki düşünceleri, İPM’nin algısı açısından önem taşımaktadır. Bu nedenlerle, 

bu başlık atında, katılımcılara bu konu ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Bunula birlikte 

katılımcılara geleneksel müziğin popülerleşmesi hakkındaki görüşleri sorulmuştur. 

Öte yandan katılımcılar diğer sorulara cevap verirken bu konu hakkında yoğun bir 

biçimde görüş bildirmişlerdir.  

ÇALIŞIR, daha önce de belirtildiği üzere müziğe medeniyet bağlamında 

bakmakta, geleneksel değerlerin ve müziğin korunması gerektiğini düşünmektedir. 

Geleneksel dini müzik, birçok medeniyetle etkileşime giren Osmanlı medeniyetinden 

doğmuş ve İslam’ın güzellik anlayışından etkilenmiştir. ÇALIŞIR, geleneksel müziğin 

topluma daha çok ve doğru tanıtılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu konuda 

kendine ve geleneksel müzik camiasına eleştiriler getirir. Bunun yanında geleneksel 

dini müziğin popülerleşmesiyle ilgili olarak görünürlüğünün arttığını ama bu durumun 

tamamen bir popülerleşme olmadığını, esasen “öz musikimize dönüş” olduğunu 

söylemiştir. Yeni Türk müziği uygulamaları olduğunu ifade etmiş ve insanları bu 

müziğe yöneltecek müzisyenlerin varlığından bahsetmiştir. Geleneksel dini müziğin 

görünürlüğünün artmasını olumlu karşılayan ÇALIŞIR, söz konusu müziğin gösteri, 

eğlence amaçlı ve uygun olmayan ortamlarda icra edilmesinin son derece yanlış 

olduğunu vurgulamıştır. Bu durumun popüler kültürün etkisiyle kültür yozlaşmasının 

bir sonucu olduğunu ve yozlaşmayı hızlandıracağını söylemiştir. Ona göre popüler 

kültür ürünü olan İPM, Cumhuriyet politikalarının etkisi ile gelenekle bağı koparılmış 

ve kültürel anlamda bir alt yapıya sahip olmayan toplumun önüne geleneksel dini 

müziğin boşluğunu dolduracak bir unsur olarak çıkmıştır. ÇALIŞIR, bu müziğin ne 
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olduğu anlaşılmayan ve bu toplumdan olmayan bir alandan etkilendiğini 

söylemektedir. İPM, popüler kültürden etkilenerek geleneksel makamların ve icra 

şekillerinin aslını bozmaktadır. Kimsenin bunu yapmaya hakkının olmadığını 

belirtmiştir. ÇALIŞIR, bu bağlamda, İPM ile geleneksel dini müzik arasında sesleri 

kullanma dışında hiçbir ilişkinin olmadığını belirtmektedir. 

AK, geleneksel müzikle ilgili olarak ÇALIŞIR ile benzer görüşleri dile 

getirmektedir. Geleneksel dini müziğin popülerleşmesiyle ilgili olarak AK, bu müziğin 

çok geniş bir alanda yer aldığını ifade etmiştir. Ona göre geçmişte toplumun her 

kesimine hitap eden eserler bestelenmiş ve birçok ihtiyaca cevap veren türler ortaya 

çıkmıştır. Geçmişte bu üretimler yapılırken aslı bozulmadan, kaliteden ödün 

verilmeden yapılmıştır. Popülerleşmeyi, arabeskleşme ile eş değer gören AK’a göre, 

şu anda geleneksel dini müzik genellikle sistemi bozarak, kaliteyi yozlaştırarak 

yapılmakta ve arabeskleştirilmektedir. Bu bağlamda geleneksel dini müziğin 

popülerleşmesine olumsuz bakmaktadır. Aksi halde klasik eserler aslı bozulmadan her 

yerde ve her sıklıkla yaygınlaşabilir. AK, İPM ve geleneksel dini müzik ilişkisi 

hakkında ise, bu iki müzik türünün kesin bir ilişki içerisinde olduğunu 

vurgulamaktadır. İPM’nin, geleneksel müziğin makamlarından ve bazı formlarından 

faydalandığını ifade etmiştir. Buna karşın İPM’nin geleneksel dini müzik içerisindeki 

yapıları, gelenekten kopuk ve geleneğe uymayan farklı müzik yapılarıyla kullandığını 

söylemektedir. İPM’nin geleneksel yapıları kullansa da bunları “tampere” ( batı 

müziği ses sistemi) düzen kullanan sazlarla seslendirdiğini ifade etmiştir.  

ERGÜR, geleneksel dini müziğin bu toplumun medeniyetinin müziği olduğunu 

söylemektedir. Ona göre geleneksel müzik formlarında yapıyı ve esası bozmadan yeni 

eserler üretiliyor veya üretilebilir. Bununla birlikte geleneksel dini müziğin üretiminde 

bir seviyeye ihtiyaç vardır. ERGÜR, geleneksel dini müziğin popüler bir alana 

kaymadığını düşünmektedir. Ona göre, kültür seviyesi yüksek bazı kişilerin talep 

edeceği başka bir müzik yoktur ve bu durum geleneksel dini müziğin yaygınlığını 

arttırmış olabilir. Bunun yanında iktidarda olan bazılarının bu müziğe yönelmesi diğer 

çıkar gruplarını da bu müziğe yöneltmiş olabilir. İPM’nin popüler kültürü amaç 

edindiğini söyleyen ERGÜR geleneksel dini müziğin ise; “insanları cezbederek 
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Allah’a çekme aracı” olduğunu söylemiş ve problemin bu çelişki de ortaya çıktığını 

vurgulamıştır. AK’tan farklı olarak İPM’nin söz ve melodi bakımından geleneksel dini 

müzikle hiçbir bağlantısı olmadığını ifade etmiştir. Bazı İPM eserlerinin sözlerinin 

dinen sakıncalı olduğunu söylemiş, sözlerinde “Muhammed’in düğünü var cennette” 

ifadesi geçen bir İPM eseriyle bu konuyu örneklendirmektedir. 

İRDEM, geleneksel dini müziğin üretiminde ciddi sorunların olduğunu 

belirtmiştir. Geçmiş yüzyıllarda üretilen geleneksel eserlerin bugünün bakış açısıyla 

değerlendirildiğini ifade etmektedir. Bu durumun müzik arkeolojistlerinin oldukça az 

sayıda bulunmasından kaynaklandığını söylemektedir. Bu bağlamda geleneksel dini 

müzik üretiminde artış olsa da bu müziği doğru algılamadan, kurallarının dışında 

üretimler ortaya çıktığını vurgulamıştır. Bu durumun popülerleşme isteğiyle de ilgili 

olduğunu söylemiştir. Ona göre, geleneksel dini müziğin yaygınlaşması ve gösteri 

amaçlı kullanılması popülerleşme yani yozlaşmadır. Geleneksel dini müzikten farklı 

olarak, İPM’yi İslami müziğe zarar veren bir olgu olarak gören İRDEM’e göre, 

“Geleneksel dini müzik ile İPM arasında ilişki var(mış) gibi gözüküyor. Belki ucundan 

azıcık. Bazı makam yapıları, ritim kalıpları kullanılıyor ama özünden uzak. Geleneği 

kalite, estetik ve sanatsal açıdan özümsememiş bir durumdur.” 

ÖZHAN, geleneksel dini müziği, binlerce yıllık bir geleneğin İslam’ın çizdiği 

sınırlar içerisinde yüksek sanat seviyesi, bilimsel alt yapıya ve estetiğe sahip bir müzik 

türü olarak görmektedir. Ona göre bu müzik, toplumun belirli sosyo-kültürel 

seviyesindeki insanların dinlediği ve yaptığı bir alandır. Geleneksel dini müziğin 

popülerleşmesiyle ilgili olarak “…popüler kimliğim bu müziğe ilgiyi arttırdı” 

demektedir. Görüldüğü gibi ÖZHAN, bu müziğin yaygınlaşmasına olumsuz 

bakmamaktadır. Geleneksel dini müziğin yaygınlaşmasının iktidarla ilgili olmadığını, 

demokrasi ve hürriyet ortamının artmasıyla olduğunu söylemiştir. Bu müziğin 

zamanla tutulan ve müşterisi olan bir meta haline dönüştüğü için yapanların sayısının 

çok olduğunu söylemiştir. ÖZHAN, İPM “Müslüman olmasına rağmen hayatın 

nefsaniyetinden vazgeçemeyen insanların, hem İslami kimliklerini muhafaza 

edebilmek hem de gönüllerine göre eğlenebilmek için icat ettikleri bir müziktir.” 

şeklinde görüş bildirmiştir. 
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İPM müzisyenlerinden KIŞ, geleneksel dini müziğin klasik bir form olduğunu 

söylemiştir. Klasik yapıların kalıcı olabileceğini ama çok geliştirilemeyeceğini ifade 

etmiştir. Ona göre klasik Türk müziği, geriye doğru gitmekte dini bir form olan klasik 

tasavvuf müziği ise az da olsa ilerlemektedir. Bununla birlikte geleneksel dini müzik 

ve ritüellerinin gösteri amaçlı kullanılmasını doğru bulmamaktadır. Geleneksel 

müziklerin görünürlüğünün arttığını söyleyen KIŞ, geleneksel dini müzik endüstriyel 

anlamda ileri gitmese de dindar kesimin gençleri arasında tasavvuf müziğine ilginin 

arttığını söylemektedir. Gençleri yakalamak için tek çarenin belki de bu müziğin 

popülerleşmesi olabileceğini belirtmiştir. Bu müziklerin dar çerçeve dışında asla takdir 

görmediklerini, artık kullan at dönemi olduğunu ifade etmiştir. Geleneksel dini 

müziğin dışında  İPM’yi dini bir müzik türü olarak görmeyen KIŞ’ a göre, İPM ile 

geleneksel dini müzik arasında hiçbir ilişki yoktur ancak tavır olarak bir taklidin söz 

konusu olabileceğini söylemektedir. Her iki müziğin de sözlerinin dini referans alması 

konusunda; “ …ikisi de Hakk’ı anlatıyor dersek çok geniş bir paydadan bahsederiz 

doğru olmaz.” demiştir.  

ACARLIOĞLU, geleneksel dini müzikle ilgili olarak klasik müziklere hiçbir 

zaman ilgi ve sevginin bitmeyeceğini söylemiştir. Bununla birlikte geleneksel dini 

müziğin günümüzde insanlara ulaşamayacağını ve güncellikten uzak olduğunu 

belirtmiştir. Ona göre, geleneksel dini müzik “deforme olarak modernize” olmuştur. 

Geleneksel dini müzik ve ritüellerinin gösteri amaçlı kullanılması bir “din 

istismarıdır.” Bu alandaki bazı icraların samimi ya da rant için yapıldığı 

anlaşılamamaktadır. ACARLIOĞLU, İPM’nin kesin olarak geleneksel dini müzikten 

beslendiğini söylemektedir. Ona göre İPM muhteviyat ve itikâdi olarak tasavvufa 

dayanır. Gelenekçilerin eleştirilerine karşın, İPM müzisyenlerinin geleneksel dini 

müziği deforme etmeden onu daha güncel bir dille aktardığını ifade etmiştir. Bu 

eleştirileri yapanların yeni üretimler yapamadıklarını ve insanlara ulaşamadıklarını 

vurgulamıştır. 

Terzi, geleneksel müziğin bir değer olduğunu ama toplumda ve özellikle 

gençlerde bir karşılığının olmadığını söylemiştir. Bu müziğin bir saray müziği bir, 

gösteri müziği gibi durduğunu ve bu müzikten hiçbir şekilde faydalanılamayacağını 
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ifade etmiştir. Gelenekçilerin İPM hakkındaki eleştirileriyle ilgili olarak; 

“Gelenekçiler bizim birçok insana ulaşmamızdan rahatsızlar” demiştir. Ona göre, 

değerler klasik şekilde de güncel şekilde de ifade edilebilir. Bu müziği değerli kılan 

şeyin ifade ettiği İslami değerler olduğunu ve bu değerler var oldukça bu müziğin 

devam edeceğini söylemiştir. Gelenekçilerin medeniyet bağlamında İPM eleştirilerini 

anlamsız bulmuştur. Terzi bu eleştirilere, “…bizim medeniyetimizin temelinde müzik 

yok” diyerek cevap vermiştir.  

MUTLU, yaptığı müziğin İslam’dan beslenen tasavvuf müziği kaynaklı 

modernize çalışmaları olduğunu söylemiştir. Müziğinin geleneksel dini müziğin 

popüler olması için önemli işlevler yaptığını belirtmiştir. Bu yönüyle diğer İPM 

müzisyenleri arasında değerlendirilemeyeceğini ifade etmiştir. Geleneksel dini müzik 

müzisyenlerinin genelinin aksine MUTLU, bu müziğin popülerleşmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Geleneksel müzik eğitimi almış sanatçıların son on yıl içerisinde bu 

müziğin bu güne bakan tarafını oluşturduklarını ve popüler bir alana taşıdıklarını dile 

getirmiştir. MUTLU, “Medeniyetimizin bugünkü versiyonunu her alanda üretirsek 

insanlığa çok büyük katkı sağlarız, dünya huzur bulur. Müzik alanında bunu 

becermeye başladılar” demiştir.  Geleneksel dini müziğin yaygınlaşmasını, iktidarla 

birlikte imkânların artmasına dayandırmıştır. Ona göre, Geleneksel müziğe bağlı 

kalarak bugünün anlayışıyla müzik yapmak doğrudur. İPM müzisyenlerinin geleneğe 

yaklaşmaya çalıştıklarını ancak tecrübe, bilgi ve estetik seviyeleri buna uygun 

olmadığı için bunu yapamadıklarını ifade etmiştir. Halkın çok azının bu müzikteki 

kötü örnekleri ayırt edebildiğini ve kötü örneklere olan taleple birlikte bunlarının 

sayısının arttığını vurgulamıştır. Bazı dernek, vakıf ve cemaat aidiyetleriyle ortaya 

çıkan kötü örneklerin, taraftar boyutuyla kabul gördüğünü ve ülkemizin kültüründe 

zafiyet yarattığını söylemektedir. 

DEMİRCİ, geleneksel dini müzikle ilgili olarak; Klasik Türk müziğini sevdiğini 

ve değer verdiğini ifade etmektedir. Kendi çalışmalarının Geleneksel müziğe 

dayandığını ve o kaynakları dinleyerek ürettiğini söylemektedir. Bu bestelerin sanatsal 

değeri çok yüksek eserler olduğunu ve birçok müzisyenin bunlardan faydalandığını 

belirtmektedir. Çalışmalarının tasavvuf müziğini unutmuş insanlara bu müziği tekrar 
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hatırlattığını dile getirmiştir. DEMİRCİ, geleneksel dini müziğin yayınlaşmasını 

olumlu karşılamaktadır. Ona göre, İPM ve geleneksel dini müzik arasında din kaynaklı 

olması bakımından ortak bir nokta vardır. Ancak bu iki müzik dinden aldığı referanslar 

bakımından ortak değildir. “tasavvufi eserlerin” tarikat kökenli olduğunu, zikir 

formuyla birleşerek kişinin manevi hissiyatını arttırma amaçlı olduğunu ve sözlerinin 

de bu şekilde yazıldığını ifade etmiştir. Bu müziğin dünyada karşılığının mistik müzik 

olduğunu söylemektedir. Buna karşın kahramanlık, cihad ve aksiyon gibi duyguları 

besleyen Kur-an kaynaklı müziklerin farklı olduğunu ifade etmektedir. Bu bakımdan 

İPM ve geleneksel dini müziğin birbirinden ayrıştığını vurgulamaktadır. 

Gelenekçilerin İPM eleştirilerine katılmayan DEMİRCİ, İPM’nin yirmi beş yıldır 

varlığını sürdürdüğünü ve bu müzik içerisinde geleneksel müziği geleceğe taşıyan 

çalışmalar olduğunu belirtmiştir. Kendi müziğini de bu kapsamda değerlendirmekte 

ve “Ben geçmişi sahiplenerek yeniyi savunuyorum” demektedir. Ona göre, “Gelenek 

geleceğe taşınmazsa gelenek olarak kalır.” Gelenekçilerin bu eleştirileri yaparken 

yeni nesle hitap edecek eserler ortaya koyamadıklarını söylemektedir. 

CİHAT, İPM müzisyenlerinin büyük kısmında olduğu gibi, geleneksel dini 

müziği yadsınamaz olarak görse de günümüzde bir karşılığı olmadığını ifade 

etmektedir. Bu alanda yapılan üretim ve icraların ise klasik olarak kaldığını ve dar bir 

çerçevede talep gördüğünü vurgulamaktadır. Yine bu alandaki çalışmaların sanat 

kaygısı olan müzikal çabalar olduğunu dile getirmektedir. Geleneksel dini müziğin 

popülerleşmesi konusunda, geleneksel eserleri bu günün insanına taşımak adına yeni 

alt yapılarla üretilen eserler olsa da bunların yine bu müzik camiası tarafından 

eleştirildiğini söylemektedir. Bu alanda var olan eserlerin yeni formlarla 

söylenmesinin bu müziğe bir değer katmayacağını yeni eserlerin üretilmesi gerektiğini 

dile getirmektedir. Geleneksel dini müziğin ticari amaçla popüler sektör içine 

çekildiğini belirtmektedir. Bunun yanında bu müzik içerisindeki mistik yönün ve 

ritüellerin ticari amaçla kullanılmaması gerektiğinden bahsetmektedir. “Gelenek” 

kavramıyla ifade edilen bir alanın popüler olamayacağını söylemektedir. İPM ile 

geleneksel dini müzik arasında, alt yapı, kullanılan makamlar ve enstrümanlar 

bakımından ilişki bulunduğunu ifade etse de sözler bakımında ilişkili görmemektedir. 

Geleneksel dini müziğin daha direk sözler kullandığını buna karşın İPM’nin ise daha 
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dolaylı bir anlatıma sahip olduğunu belirtmektedir. Ona göre, Tasavvuf müziğinde 

amaç müzik ve sanat değeridir. İPM’de ise sanat kaygısı yoktur ve müziği amaç 

edinmez. Gelenekçilerin İPM’ye getirdikleri gelenekten kopuk eleştirilerine kısmen 

katıldığını söylemektedir. İPM’nin yoktan var edilmeyen, toplumun dinlediği 

makamların popüler müzik formlarıyla birleştirilerek oluşturulmuş bir müzik 

olduğunu ifade etmektedir. CİHAT, “ Hz. Peygamberi karşıladıkları eser o dönem 

hangi geleneği barındırıyordu. Bu bir zafer şarkısıydı. Bunu söylerken müzikal 

dertlerle söylemediler ama 14 asırdır var.” diyerek İPM’nin içerik ve işlevinin bu 

tartışmalardan daha önemli olduğunu vurgulamaktadır. İPM’yi 18. Yüzyıl klasik 

eserleriyle kıyaslamanın doğru olmadığını belirtmektedir. Geleneksel müziğin de 

İPM’nin de devamını savunduğunu söyleyen CİHAT, gençliğe ulaşma anlamında 

önemli olan İPM’yi eleştirirken gelenekçilerin daha saygılı olması gerektiğini 

vurgulamaktadır. İPM’yi eleştiren gelenekçilerin çocuklarının bile kendilerini 

yeterince dinlemediğini söylemektedir. Bu eleştirilerin popüler bir anlayışla 

yapıldığını ve toplumu ötekileştireceğini dile getirmektedir. 

SEVİNÇKAN, geleneksel dini müziğin söylem, form ve biçim olarak işlevinin; 

Allah sevgisi, peygamber aşkı, İslami değerler ve normlar olduğunu söylemektedir. 

Bu müziğin “İnsanı Kamil”i hedeflediğini vurgulamaktadır. Ona göre bu misyon, her 

devirde devam edecektir. Ancak dönemin şartları, değişen toplum yapısı ve popüler 

dünyanın etkisiyle insanların algı, istek ve ihtiyaçları değişmiştir. Bu bağlamda 

geleneksel dini müziğin işlevi yetersizdir. SEVİNÇKAN, geleneksel dini müziğin 

popüler alanda yaygınlaştığını belirtmekte ve bu durumu olumlu değerlendirmektedir. 

Geleneksel müziğin yaygınlaşmasının anlamını ve etkisini değiştirmeyeceğini 

söylemektedir. İPM ile geleneksel dini müziğin içerik ve öz olarak bağlantılı olduğunu 

ifade etmektedir. Bu iki müziğin söylem olarak çelişmediğini belirtmektedir. İPM’nin 

geleneksel dini müziği form açısından çok az kullandığını söylemektedir. 

SEVİNÇKAN’a göre geleneksel dini müzik yaygınlaşsa da bu müziğin amaçladığı 

mesaj ile İPM’nin amaçladığı mesaj aynı değildir. İPM İslami değerleri ve kimliği 

hayatın her alanına dâhil etmeyi amaçlar. Bunun yanında İPM bir aksiyon ortaya 

koymayı hedefler. 
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DURSUN, bu alanla ilgili uzun ve ayrıntılı cevaplar vermemiştir. Müziğin 

evrensel yönüne vurgu yaparak her iki müziğin de “bir ritim üzere” yapıldığını 

söylemiştir. İPM ve geleneksel dini müziğin birbirine benzediğine vurgu yapmıştır. 

Ona göre, İPM’de geleneksel ritim kalıpları ve ezgi yapıları kullanılmaktadır. Buna 

karşın İPM gelenekesel dini müzikten faydalansa da insanlara bugünün diliyle 

ulaşmaya çalışmaktadır. 

NAZLI, geleneksel dini müziği Allah’ı ve peygamberi anlatan, dini duyguları 

ifade eden bir müzik olarak tanımlamaktadır. Genel görüşe paralel olarak NAZLI’da 

bu müziğin beslenilen bir kaynak olduğunu, zengin makam ve ritim yapılarının 

bulunduğunu belirtmektedir. Geleneksel müziğin sanat boyutuyla ön plana çıkan ve 

bu ihtiyacı gideren bir tür olarak varlığını sürdürdüğünü ifade etmektedir. İPM ve 

geleneksel dini müziğin birbirini besleyen türler olduğunu öne sürmektedir. Ona göre, 

geleneksel dini müzik İPM’yi besleyen bir kaynaktır. Her iki müzikte İslam’dan aldığı 

referans bağlamında aynı muhtevaya sahiptirler. Bununla birlikte geleneksel dini 

müziğin aksine İPM’de çoğu icra ve yorumlar taklittir. Gelenekselcilerin İPM ile ilgili 

eleştirilerini ağır bulduğunu beyan etmiştir. Bu konuyla ilgili olarak NAZLI, “Her 

müzik zamanında popülerdir. Geleneksel müziğe de çıktığı dönemde köksüz 

denilebilirdi. Bu denli sert eleştirilere karşıyım. Her şeyde bir sanat vardır ve 

görebilmek önemlidir.” demektedir. Bununla birlikte bazı müzisyenlerin geleneksel 

dini müziğin işlevini yitirdiğine dair yorumlarına da katılmadığını belirtmektedir. Bu 

konuda, “Geleneksel müziğin sözleri güncelleştirilip, ritimlerin canlandırılmasıyla 

çok daha işlevsel hale gelebilir. Burada geniş bir müzik birikimi var. Nitekim böyle 

yapıp daha çok insan ulaşan gelenekselciler oldu.” ifadelerini kullanmıştır. Buna ek 

olarak mevcut durumda geleneksel müziğin İPM’ye oranla daha az rağbet gördüğünü 

söylemiştir. Her iki müziğin de yakınlaşarak yumuşak bir geçiş içerisinde olması ve 

ortak bir noktada buluşması gerektiğini vurgulamaktadır. NAZLI, İPM’nin icrasının 

azalırken geleneksel dini müziğin icrasının arttığını ve az da olsa popüler bir alan 

kaydığını öne sürmektedir. Buna karşın geleneksel dini müziğin formlarından olan 

Mevlevi ayinleri ve sema törenlerinin düğün gibi toplu gösterilerde icra edilmesinin 

uygun olmadığını beyan etmektedir. İPM ve geniş bir makam ve ritim geleneği olan 
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geleneksel dini müziğin ortak bir noktada buluşarak daha çok insana ulaşması 

gerektiğini belirtmektedir. 

AKGÜL, müzisyenlerin genelinin ifade ettiği gibi geleneksel dini müziğin köklü 

bir medeniyetin ürünü olan,  vazgeçilemez geniş bir kültürel kaynak olduğunu ifade 

etmektedir. Geleneksel dini müziğin asırlardır var olan ve dinlenen bir müzik olduğunu 

söylemektedir. Buna karşın geleneksel dini müziğin değişen günümüzde şartlar ve 

toplum yapısıyla beraber İPM’ye göre daha az ilgi gördüğünü düşünmektedir. 

Geleneksel dini müzik müzisyenlerinin İPM ile ilgili eleştirilerine katılmadığını 

vurgulamaktadır. Bu bağlamda İPM’nin, geleneksel dini müzikle kesin bir etkileşim 

içerisinde olduğunu belirtmektedir. Her iki müzik tarzının da İslam’a dayanan yapılar 

olduğunu öne sürmektedir. Bunun yanında her iki müzikte de kullanılan makam ve 

ritim yapılarının ortak olduğunu bu özellikleriyle teknik anlamda sıkı bir ilişki 

içerisinde olduklarını dile getirmektedir. AKGÜL, son dönemlerde geleneksel dini 

müziğin bazı formlarının daha yaygın bir şekilde icra ediliyor olduğunu ve 

popülerleştiğini söylemiştir. İktidar ilişkisinin ve sosyo-ekonomik değişimlerim bu 

yaygınlaşmanın nedenlerinden biri olduğunu ifade etmektedir. Sema törenleri gibi 

geleneksel dini müzik formlarının düğün ve kutlamalar gibi toplu alanlarda gösteri 

amaçlı kullanılmasında bir sakınca olmadığını vurgulamaktadır. Ona göre, 

“İnsanların haram sayılan eğlencelerle günaha girmesindense sema gösterisi izlemesi 

daha uygundur.” 

Mülakatlarda bu başlığa yönelik verilen cevaplar değerlendirildiğinde, 

geleneksel dini müzikle uğraşan müzisyenlerin geleneksel müziğe olumlu bir değer ve 

anlam atfettikleri görülmektedir. Gelenekselci müzisyenlerin ortak bir kanıyla İPM’yi 

“bağı koparılmış, alt yapısı olmayan, ne olduğu anlaşılmayan, arabeskleşmeyle eş 

değer, dinen sakıncalı, yozlaşmış, zarar veren” gibi ifadelerle olumsuz bir şekilde 

değerlendirdikleri ortaya çıkmaktadır. Gelenekselci müzisyenlerin bu başlık altında 

tümüyle ortak bir görüşte birleşmedikleri konu ise; geleneksel dini müzik ile İPM 

arasındaki ilişkinin varlığı hususudur. Kimine göre böyle bir ilişki yoktur, kimine göre 

ise problemli ve/veya sadece teknik alanda da olsa böyle bir ilişki mevcuttur. Bir diğer 

ortak görüş ise geleneksel dini müziğin eğlence ve gösteri amaçlı kullanılmasının 
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yanlış olduğu fikridir. Geleneksel dini müziğin popülerleşmesi konusunda ise ÖZHAN 

hariç tümünün popülerleşme olgusuna olumsuz baktığı görülmektedir. Bunula birlikte 

bu müziğin popülerleşip popülerleşmediği tartışmasına dair farklı görüşlerin ortaya 

çıktığı anlaşılmaktadır.  

İPM müzisyenlerinin bu başlık sorularına verdikleri yanıtlar incelendiğinde, 

geleneksel dini müziğe duyulan saygı konusunda genel olarak ortak bir bakış açısına 

sahip oldukları görülmektedir. Bununla birlikte, kendi yaptıkları müzikle ilgili genel 

eleştirilere karşı çıkmaktadırlar. Geleneksel dini müzik ile İPM arasındaki ilişki 

hakkında ise müzisyenler, “teknik”, “ortak dini referanslar”, “söz” gibi farklı alanlar 

üzerinden mevcut bir iletişim olduğunu düşünmektedirler. Geleneksel dini müziğin 

popülerleşmesi ve yaygınlaşması konusunda ise genel olarak pozitif bir ortak görüş 

bulunduğu ve hatta bazılarının bu müziğin popülerleşmesi gerektiğini ancak bu şekilde 

bir karşılık bulabileceğini düşündüğü anlaşılmaktadır. Bazılarına göre ise geleneksel 

dini müzik yaygınlaşsa bile, belli ve dar bir alanda etkili olabilir ancak İPM’nin daha 

güncel bir dile sahip olduğu için daha geniş alanlara ulaşabileceğini düşünmektedir. 

Bu bağlamda, yapılan eleştirilere karşı çıkmaktadırlar.  

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, gelenekselcilerin İPM’ye karşı bir 

duruşları olduğu açıktır. Buna karşın, İPM müzisyenleri geleneksel dini müziğe önem 

atfetmekte ve hatta zaman zaman yaptıkları müziğin kökeninde geleneksel akımı 

görmektedir. Geleneksel dini müzik ile İPM arasındaki ilişki hakkında ise her iki 

gruptaki müzisyenler de çeşitli görüşler belirtmektedir. Geleneksel dini müzikle 

uğraşan müzisyenler genel olarak popülerleşme ve yaygınlaşmaya olumsuz bakarken 

İPM’cilerin tümüyle değilse de büyük oranda bu konuda daha pozitif bir tutum 

sergiledikleri anlaşılmaktadır. Bunun nedeni olarak ise İPM müzisyenleri, daha geniş 

toplumsal kesimlere ulaşabilme kapasitelerinin olduğunu düşünmektedir. 
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SONUÇ 

İslam’da müzik tartışmalı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. İslamiyet’ten 

önce ve İslam’ın ilk yıllarında Arap toplumunda teorik veya bugünkü batılı anlamda 

bir müzik kavramından bahsetmek mümkün olamamaktadır. Ses ve şiirle söylenen 

müzik yapıları bulunsa da bu ezgiler müziğin teorik boyutunu oluşturacak nitelikte 

olmamıştır. Kur’an, hadis ve sünnetlerde müziği işaret eden kesin bir ifadenin 

bulunmaması müziği her dönemde İslam açısında tartışmalı bir alan olarak karşımıza 

çıkarmaktadır. Bu bağlamda İslam dünyasında müzikle ilgili temel üç ana görüş ortaya 

çıkmaktadır. Müziğin haram ve helal olduğuyla ilgili görüşlerin yanında ortaya çıkan 

üçüncü görüş; müziğin yapılış şekli, yeri, sözleri, uygulanışı ve hissettirdikleriyle 

müziği İslam açısından uygun veya uygun olmayan şeklinde ikiye ayıran görüş 

olmuştur. Hicri ikinci asırda tasavvuf ile birlikte dini müziğin ilk defa ortaya 

çıkmasıyla, müziğin helal ve haram tartışmasının dışında cezbedici, Allah’a 

yakınlaştırıcı, ilahi sırları barındıran, ruhu dinlendiren, nefsi terbiye eden gibi 

özelliklerinin olup olmadığı tartışmaları başlamıştır.  

Geleneksel dini müziğin bugünkü yapısı Selçuklular döneminde oluşmaya 

başlamıştır. Selçuklular döneminde başta Mevlevilik olmak üzere bazı tarikatların 

müziği ön plana almasıyla Geleneksel müziğin oluşup gelişmesine katkı 

sağlamışlardır. Geleneksel müzik ilk formunu dini bir kisve altında oluşturmuştur. 

Daha sonra din dışı eserler verilse de dini boyutu daha yoğun oluşmaktadır. Osmanlı 

dönemiyle birlikte Selçuklular döneminde ortaya çıkan tasavvuf müziğinin yanında 

Divan müziği ortaya çıkmaktadır. Tekke ve tarikatlarda yetişen müzisyenler sarayda 

koruma altına alınmış ve Divan müziği gelişme göstermiştir. Bu müzik içerisinde dini 

ve din dışı konular iç içe işlenmektedir. Osmanlı döneminde dini-din dışı müzik ayrımı 

yapılamamaktadır. On dokuzuncu yüzyıl batılılaşma hareketleriyle birlikte sarayda 

batı müziğine önem verilmeye başlanmasıyla besteciler saray dışına çıkmış bunun 

sonucunda geleneksel müzik formları çeşitlenmiştir. Müzisyenler batılı müzik formları 

etkisiyle bestelenmiş basit formlardaki eğlence müziğine yönelmiştir. Bu gelişmelerle 

birlikte Geleneksel müzikte dini formların ağırlığı azalmıştır. Cumhuriyet sonrasında 

modernleşme politikaları kapsamında tekke ve zaviyeler kapatılmasıyla geleneksel 
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dini müziğin önemli bir kaynağı yok olmuştur. Radyolarda ve okullarda geleneksel 

müzik yasaklanmış, batı müziğiyle girilen ilişki sonucu geleneksel müzikte yeni icra 

ve müzik türleri ortaya çıkmıştır. Batı müziği eğitimi veren müzik okulları ve 

konservatuarlar açılmıştır.  Cumhuriyetin kamusal alan ile özel alanı birbirinden 

ayırmaya çalışan politikaları sonucunda geleneksel dini müzik üretimi ve icrası büyük 

oranda azalmış ve dar bir alan sıkışmıştır. Bu alanda 1950’lerde bazı müzisyenler 

görülse de 1980’li yıllara değin piyasada hatırı sayılır bir yer tutamamışlardır. Bu 

dönemde İslami kesim ile Popüler müzik arasındaki ilişki kaybolmuştur.  

1980’lerin ortalarında devletin kapsayıcı ve kontrolcü yapısının kısmen daha 

özgürlükçü bir anlayışa dönüşmesiyle birlikte İslami kesim kamusal alana açılmaya 

başlamıştır. Bunun yanında kırsal kesimdeki Müslümanların yüz yüze iletişimi, 

şehirlerdeki kitlesel medya iletişimine dönüşmüş ve İslami kesim tüketim toplumunun 

bir parçası haline gelmiştir. Yine bu yıllarda İslami kesim ile popüler müzik arasındaki 

ilişki tekrar oluşturulmaya çalışılmıştır. Kendi dini ve kültürel miraslarını yeniden 

keşfetmeye başlayan İslami kesimin müzik ihtiyacı popülerleşmiş dini müziklerle 

karşılanmıştır. Sonuçta ortaya çıkan İslami popüler müzik türü, kendini kısıtlı müzik 

türleriyle ifade eden İslami kesimin güncel bir ihtiyacını karşılamıştır. İslami hareketin 

kamusal alana taştığı bu yıllarda İslam’ın modernliğin üzerinde bir kimlik olarak 

kodlanmış ve modernliğin sahip olduğu kurumlara alternatif kurumlar üretebileceği 

düşüncesi İslami camia tarafından ortaya konmuştur. Her şeyin İslamisini üretme 

anlayışı tartışmalara neden olsa da bu anlamda üretimler yapılmış, popüler müziğe 

alternatif olarak ise İslami popüler müzik üretimi karşımıza çıkmıştır. İslami popüler 

müzik dini konuların yanında siyasal İslam’ın ve İslami kesimin sorunlarını dile 

getiren bir müzik türü olmuştur. İslami popüler müzik dini konuları ve İslami kesimin 

sorunlarını dile getirirken geleneksel dini müzikten tema anlamında izler taşısa da 

geleneksel müzik yapılarının dışında popüler müzik kalıplarıyla üretilmiştir. İslami 

popüler müziğin bu özelliği onu İslami kesimin ve siyasal İslam’ın popüler müzik 

üzerinden bir kimlik ifadesi haline getirmiştir. Cumhuriyet anlayışının İslami 

referanslardan uzak Batı modernliği içerisinde bir toplum oluşturma çabalarına siyasal 

İslam’ın tepkisi İslami popüler müziğin protest yapısının oluşmasına neden olmuştur. 

İslami popüler müziğin alternatif olma iddiası içerisinde var olan popüler müziklerin 
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dünyevi etkilerine karşın İslami popüler müzik ilahi gerçeğe dikkat çekmektedir. 

İslam’daki müzik tartışmaları İslami popüler müzik içerisinde sözlü veya kısıtlı 

çalgılarla yapılan eserler oluşmasında ve bu müziğin çeşitlenmesinde etkili olmuştur. 

1990’lı yıllarda İslami popüler müzik içerisinde en çok işlenen temalar zulüm, 

mazlum, peygamber sevgisi, cihat, mücahit, kardeşlik, Allah sevgisi gibi temalar 

olmuş, 2000’li yıllara gelindiğinde popüler kültürle ilişkinin artması ve kültürel 

etkileşimle birlikte bu temalar gücünü kaybetmiş, aşk kavramı muğlaklaşmış ve 

dünyevi konular işlenmeye başlamıştır. Çalışmada İslami popüler müzik, İslam 

kavramı ile özgünlüğünü İslam’dan alan ve kendi tanımladığı İslami değerlerini var 

olan popüler müzik tür, biçim ve yapılarını kullanarak izler kitleye ulaştıran bir müzik 

türü olarak tanımlanmıştır. 

Bu çalışmanın konusunu İslami Popüler Müzik oluşturmaktadır. Çalışmada yer 

alan konular, İslâm, müzik, popüler kültür, geleneksel dini müzik, müzik ve kimlik, 

müzik ve devlet politikaları gibi alt konulardır. Çalışma, geleneksel dini müzik 

müzisyenleri ve İPM müzisyenlerinin İPM algısını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu 

çerçevede İslam ve müzik ilişkisi, İPM’nin tanımı ve kapsamı, İPM’nin tarihsel 

gelişimi, geleneksel dini müzik ile İPM arasındaki ilişki ve İPM hakkındaki diğer 

genel değerlendirmelerin tespit edilip bulgular üretilmesi hedeflenmiştir.  

Bu doğrultuda Geleneksel dini müzik müzisyenlerinin İPM algısı 

değerlendirildiğinde olumsuz bir bakış açısı ortaya çıkmaktadır. Burada, 

gelenekselcilerin genelinin “muhafazakâr” ve “dışa kapalı” bir tutum sergiledikleri 

ifade edilebilir. Bunun nedeni olarak; kendi müziklerini geleneği ve medeniyeti temsil 

eden bir “üst kültür” unsuru, İPM’yi ise geleneği yozlaştıran ve medeniyeti temsil 

edemeyen bir “alt kültür” unsuru şeklinde değerlendirmeleri gösterilebilir. 

İPM müzisyenleri bu müziği zaman zaman müzikalite açısından eleştirse de 

anlam ve fayda açısından değerli bulmaktadır. Geleneksel dini müzik müzisyenleri 

İPM’yi hiçbir faydası olmayan aksine zararlı bir müzik olarak görmelerine karşın, İPM 

müzisyenleri geleneksel dini müziği bir kaynak olarak değerlendirip saygı ile 

yaklaşmışlardır. Bu tutum, İPM’cilerin kendi yaptıkları müziğe “aşkın” bir anlam 
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yüklemeden hatta zaman zaman eleştirerek  “tarafsız” bir gözle yorumlaması olarak 

değerlendirilebilir. 

İPM müzisyenleri, popüler kültürün “güncel olma” yönüne vurgu yaparak, 

İPM’yi bu bağlamda popüler bulduklarını ancak İPM’nin genel popüler kültürün bir 

parçası olmadığını ifade etmektedir. Burada, İPM’yi hem popüler kabul etme hem de 

popüler kültürün bir parçası kabul etmeme şeklinde bir çelişki göze çarpmaktadır. Bu 

düşüncelerin aksine geleneksel dini müzik müzisyenleri İPM’yi popüler kültürün bir 

parçası olarak görmektedir.  

Genel olarak her iki müzisyen grubu da İPM’yi bir kimlik ifadesi olarak 

görmektedir.  

Müzisyenlerin genelinin üzerinde hemfikir olduğu diğer bir konu ise İPM’nin 

içeriğinin ilk dönemlerde protest tavra sahip olduğu konusudur. Yine her iki grupta 

protest içeriğin zamanla zayıfladığını ifade etmiştir. Buna neden olarak, bazı 

müzisyenlerin de ifade ettiği üzere, dönemler arasındaki siyasi ve bürokratik 

hegemonya farklılıkları gösterilebilir. Türkiye’de son 15 yıldır muhafazakâr demokrat 

olarak tanımlanan bir siyasi partinin kesintisiz iktidarda bulunması, kültürel ve 

ekonomik gelişmeler, teknolojinin kültürel etkileşimi artırmadaki katkısı, İslami 

kesimin her alanda ve dolayısıyla müzik alanında da çeşitli alternatif alanlar üretmesi 

gibi faktörlerin protest tavrın zayıflaması konusunda etkili olduğu değerlendirmesi 

yapılabilir. Gelenekselciler İPM’yi daha çok alt kültüre ait bir müzik türü olarak 

değerlendirirken, İPM’ciler böyle düşünmemektedirler.  

Geleneksel dini müzik müzisyenleri ve İPM müzisyenleri genel olarak İPM’nin 

bir geleceğinin olduğunu ve muhtemelen dönemin şartlarına göre dönüşerek devam 

edeceğini belirmiştir. Burada ortaya çıkan ilginç nokta, gelenekselcilerin karşı 

çıktıkları İPM’ye dair gelecekte bir var olma ihtimalini ifade etmeleridir. 

Literatürdeki çalışmalar gözden geçirildiğinde ÖZEL, İslami popüler müzik 

tanımlarından birisinin de bu müziğe dışarıdan ve eleştirel bakanlar tarafından yapılan 
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“Yeşil Pop” tanımlaması olduğunu öne sürmektedir. Yine ÖZEL, İslami popüler 

müziği üreten müzisyenlerin yaptıkları müziği “özgün müzik” olarak tanımlama 

eğiliminde olduğundan bahsetmektedir. Mülakatlardan edinilen bulgular 

değerlendirildiğinde İPM müzisyenlerinin genelinin “özgün müzik” tanımlamasını 

benimsedikleri görülmektedir. Bu bağlamda ÖZEL’in ortaya koyduğu görüşlerle bu 

çalışmadaki bulgular örtüşmektedir.  

BİLİCİ, İslam’ın modernliğin dışında ve üzerinde duran bir kimlik olarak 

kodlanması, modern yaşama ve onun sahip olduğu kurumlara özgün alternatifler 

sunabileceği düşüncesinin kitlelerce içselleştirildiğini söylemektedir. Ona göre, bu 

olgularla birlikte 1980’li yıllardan sonra İslami kimliğin artan kamusallığı sonucu pek 

çok kurum ve eşyanın İslamisi üretilmiştir. Bu bağlamda EROL, kültürel temsil 

açısından şehirli Müslümanların müzik ihtiyacının popülerleşmiş dini şarkılarla 

karşılandığını ifade etmektedir. BİLİCİ ve EROL’un değerlendirmeleri ışığında İslami 

kimliğin popüler müziğe alternatif olarak ürettiği müziğin İPM olduğu 

değerlendirmesi yapılabilir. Bu bağlamda İPM’nin bir kimlik ifadesi olduğu görüşü, 

bu çalışmada yer alan hem geleneksel dini müzik müzisyenleri hem de İPM 

müzisyenleri tarafından da kabul edilmektedir.  

BİLGİN, İPM’nin 1990’larda geleneksel dini musikiden tema anlamında pek 

çok izler taşısa da siyasal bir mesaj taşıyan protest bir yapısı olduğundan 

bahsetmektedir. Bu bağlamda, İPM’de en çok işlenen “zulüm ve mazlum” temalarının 

yanında kıyam, özgürlük, sabır, direniş, eylem gibi konuların sıkça işlendiğini dile 

getirmektedir. DURGUN’un, İPM’nin, dini konuların yanında siyasal İslam’ın ve 

İslami kesimin sorunlarını geleneksel dini müzik kalıpları dışında popüler müzik 

kalıplarıyla dile getiren bir müzik olduğu görüşü de bunu destekler niteliktedir. 

İPM’nin protest yapısıyla ilgili çalışmada ortaya çıkan bulgu değerlendirildiğinde, her 

iki müzisyen grubunun da genellikle İPM’nin protest yapısının olduğunu ifade eden 

görüşlere sahip oldukları görülmektedir. Bunun yanında geleneksel dini müzik 

müzisyenlerinin geneli popüler ve ticari kaygılarla üretilen İPM’nin ilk dönemlerinde 

ortaya çıkan protest tavrı, popülerleşmenin bir yolu olarak görmekte ve o dönemlerde 

popüler tavrın protest olduğunu düşünmektedir. 
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YENEN, 2000’li yıllara gelindiğinde İPM’nin protest yapısının zayıfladığını, 

yukarıda bahsedilen temaların eski gücünü kaybettiğini belirtmektedir. Bu temaların 

yanında din dışı ve dünyevi konuların İPM’de işlenmeye başladığını ifade etmektedir. 

Mülakata katılan müzisyenlerin büyük oranda bu durumu kabul ettikleri görülmüştür. 

BİLGİN, bu durumun gerekçelerinden birinin, İslami kesimin popüler kültürle ilişkisi 

sonucu dinin popülerleşmesi sürecinde geçirdiği değişim olduğunu belirtmektedir. 

Buna ek olarak GÖLE, İPM’ye modernlik bağlamında bakmakta ve İPM’nin söylem 

düzeyinde modernliği eleştirse de modernlikle etkileşiminin her geçen gün daha derin 

ve karmaşık hale geldiğini vurgulamaktadır. Mülakatlarda ortaya konan görüşlere 

bakıldığında müzisyenlerin bazıları bu durumu kabul etse de geneli, kendi 

müziklerinde ve İPM’de temel yapıyı oluşturan müzisyenlerde böyle bir durumdan söz 

edilemeyeceğini öne sürmektedirler. Yine BİLGİN’in söylem değişikliğinde iktidar 

ilişkisine vurgu yapan görüşleri mülakata katılan müzisyenlerin ifadeleriyle 

karşılaştırıldığında, müzisyenlerin büyük bir çoğunluğunun söylem değişikliğinde, 

iktidar ilişkilerinin etkili olduğu görüşünü benimsedikleri görülmektedir. İPM’ciler, 

değişen iktidarla birlikte İslami kesim üzerinde baskıların kalktığını buna bağlı ve 

doğal olarak söylem değişikliğinin olduğunu belirtmektedir. Buna karşın İslami 

kesimin sorunlarının ve ihtiyaçlarının da değiştiğini, bu durumun söylem 

değişikliğinde etkili olduğunu söylemişlerdir. Bunu yanında dünyada hala zulmün 

devam ettiğini ve bu durumun hala bazı müzisyenler tarafından dile getirildiğini ifade 

etmektedirler. 

DURGUN’un İslami popüler müzik Türkiye’nin mevcut popüler müzik 

piyasasıyla içerik ve teknoloji yönünden örtüşmektedir. İPM ülkenin gidişatına uymuş, 

piyasa koşullarına tabi olmuştur görüşleri mülakata katılan gelenekselcilerin genelinin 

görüşleriyle paralellik göstermektedir. Geleneksel dini müzik müzisyenlerin büyük 

çoğunluğu bu duruma olumsuz bir anlam yükleyerek İPM’nin popüler kültürü 

kullanarak tamamen ticari bir amaçla üretildiğini düşünmektedirler. İPM 

müzisyenlerinin geneli bu müzikte ticari amacın öncelikli olmadığını belirtmiş ve 

İPM’ye işlevsel bir anlam yüklemişlerdir. Bununla birlikte DURGUN, geleneksel ile 

moderni birleştirme modasının bu müzik içerisinde de olduğunu ancak yeni bir müzik 

dili ve anlayışı ortaya çıkamadığını belirtmektedir. İPM’nin arabesk örneğindeki gibi 
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güçlü bir müzik eğitimi almamış kişiler tarafından üretildiğini öne sürmüştür. 

Mülakata katılan geleneksel dini müzik müzisyenlerinin genelinin görüşlerinin 

DURGUN’un fikirleriyle örtüşmekte olduğu görülmektedir. İPM’cilerin ise bu 

müziğin kalite ve icracılarıyla ilgili çekinceleri olduğu görülmüştür. Buna karşın 

İPM’de müzikalitenin önemsemelerinden ziyade söylem ve işlev boyutunu 

önemsedikleri anlaşılmıştır. 

Daha önce de ifade edildiği üzere, ÖZENSEL’e göre, popüler kültüre yönelik 

olumsuz yaklaşımların temelinde, kültür kavramına yüklenen “seçkinci bakış açısı” 

yatmaktadır. Bu yaklaşıma göre, seçkinci yüksek kültür, zevklerin ve entelektüellerin 

bir uğraş alanıdır, kültür en tepeden en dibe bir akış içerisindedir. Seçkinci yüksek 

kültürün ürün ve faaliyetlerinin halk kitlesinin yaşamını kaliteli kılacak bir anlam 

içerisinde yer alması mümkün değildir. Bu yüzden popüler kültür, sıradan ve hazza 

yönelik olarak değerlendirilmiştir. Kitlelerin büyük kısmı tarafından paylaşılan 

popüler kültürün niceliğindeki artışa rağmen nitelikten yoksun olduğu kabul 

edilmiştir. Geleneksel dini müzik müzisyenlerinin genelinde bulunan, popüler kültüre 

yönelik olumsuz görüşlerle kendi yaptıkları müziğe atfettikleri elitist değer literatürde 

anılan seçkinci bakış açısıyla uyuşmaktadır. 

Popüler kültüre nispeten daha olumlu bakan Fiske’nin görüşlerine göre, popüler 

kültür, iktidar ile toplumsal muhalefet arasında bir tür direnme ve protesto etme 

alanıdır. Aynı görüş, popüler kültüre yönelik olumsuz iktisadi eleştirilere de yer 

vermektedir. Fiske’nin ortaya koyduğu popüler kültür tanımıyla, İPM 

müzisyenlerinin, azalıyor olmasına rağmen hala varlığını sürdürdüğünü düşündükleri 

“protest içerik” ve yaptıkları müziğin sahip olduğunu belirttikleri “işlevsel boyut” 

kavramlarının örtüştüğü ifade edilebilir. 

Bu çalışmanın bulguları, tartışmaları ve değerlendirmelerinin ardından 

incelenmesi faydalı olabilecek hususlar şöyle sıralanabilir. Dinleyicilerin de dahil 

edildiği İPM’nin algılanma biçimleri hakkında bir çalışma katkı sağlayabilir. Belirli 

bir süre sonra aynı iki müzisyen grubu ile yapılacak bir algı ölçme çalışması dönemler 

arasındaki algı değişimiyle ilgili karşılaştırmalı bir veri sunabilir. Yapılacak başka bir 
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çalışmada diğer müzik türleriyle uğraşan müzisyenler çalışmaya dahil edilebilir. 

Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminin İPM’nin içeriği, yaygınlaşması ve 

algısının üzerindeki etkilerinin olup olmadığı başka bir çalışmada incelenebilir. Bu 

müziği üretenlerin dışında kalan yapımcı, söz yazarı, aranjör, teknik uzmanlar gibi 

paydaşların düşünce ve görüşleri ölçülebilir. Uluslararası İPM’ler hakkında yapılacak 

incelemeler, bu çalışmanın bulgularıyla karşılıklı değerlendirildiğinde önemli sonuçlar 

üretilebilir.  

Sonuç olarak, Türkiye’de İslami Popüler Müziğin, geleneksel dini müzik 

müzisyenleri ve İPM müzisyenleri arasındaki algı farklılığı, bazı noktalarda ortak 

düşünceler olsa da net bir biçimde ortaya çıkmıştır. Buna göre gelenekselciler, 

yukarıda ayrıntılarıyla aktarılmış nedenlerden dolayı İPM’ye negatif, olumsuz ve 

eleştirel bir yaklaşım sergilemektedir. İPM müzisyenleri ise kendi yaptıkları müziğe 

pozitif, işlevsel ve belirli alanlarda eleştirel yaklaşmaktadır.  
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