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Bir Mekân Temsili: Taverna
Ahmed Tohumcu
Bu çalışmada, ‘taverna’ kelimesinin 1970’li ve 1980’li yıllarda Türkiye popüler
mü zik piyasasında oldukça rağ bet gö ren ve ‘arabesk’ olarak adlandırılan mü zik tü r ünün bir versiyonu ya da devamı olarak tanımlanan müzik tarzını temsil etmesi ve
bunun terminolojik açıdan olabilirliğ i tartışılacaktır.
Latince kul ü be ve d ükkân anlamına gelen taberrıa kelimesinden İ talyanca ile dilimize girmiş ‘taverna’ kelimesi, genel olarak içki içilen müzikli yer veya içki evi demektir. Bu anlamıyla taverna kavramı, toplumsal yaşantıya içki içilen ve hoş vakit
geçirilen bir mekân olarak girmiş tir. Ancak, terminolojik ve oluşsal açıdan farklı biçimler gösteren ‘taverna’ kavramını doğ ru şekilde analiz edebilmek için öncelikle tarihsel bağ lamda incelemek gerekir.
Tarihsel olarak tavernaların kö keninin Roma imparatorluğ u d ö nemine kadar
uzandığı bilinmektedir. Romalılar döneminde yemek ve şarap sunulan küçük dükkânlara taberrıa denildiğ i kaynaklarda belirtilmiş, ayrıca yapılan arkeolojik kazılarla
bu mekânların varlığı kanıdanmıştir. M.S. 4. yüzyılda Bati Roma İ mparatorluğ u yıkılıp, baş kenti Bi antion yani İstanbul olan Doğ u Roma İ mparatorluğ u Bizans İ mparatorluğ u’na dönüşmüştü r. 6. yüzyılda resmi dil olarak Latince’nin yerini
Yunanca’nın alması sebebiyle taberrıa kelimesinin Yunanca’ya bu şekilde geçmiş olması muhtemeldir. İstanbul, 1453 yılında Osmanlı İ mparatorluğ umun baş kenti
olmuş, tabernalara bu tarihten itibaren Fars ça’da (ş arap içilen) yer anlamına gelen
‘meyhane’ denilmiştir. İstanbul’un fethi sırasında kentte Bizanslılar’a ait birçok meyhane bulunduğ u, bunların dü nyaca ünlü olduğ u ve Osmanlı İmparatorluğ u döneminde sayılarının giderek çoğ aldığı kaynaklarda belirtilmiş tir (Koçu 2002: 26) . Ancak,
İslamiyet’in etkisiyle bu meyhaneler yalnızca Müslüman olmayanlar tarafından işletilebilmiş tir.
Bizans halkına gösterilen saygı ve hoşgör ü neticesinde, fetihten ö nce İstanbul’un
yerli halkının b üyü k çoğ unluğ unu oluş turan Rumlar, fetihten sonrada kent nü fusunun % 22’si gibi b üyü k bir b ölü mü nü olu ş turmu ş, ticaret hayatında önemli rol oynamışlardır. İş te, fetihten yani 15. yü zyıldan itibaren 20. yü zyıl ba şlarına kadar
İstanbul’daki içkili mekânların belki de değ iş meyen tek ortak özelliğ i ve kuralı, bunların sahiplerinin, çalışanlarının, müzisyen ve dansçılarının büyük çoğ unluğ unu özellikle Rumların oluş turmasıdır (Koçu 2002: 37). Bu arada, 16. yü zyılda İstanbul’da
ilk kahvehanenin açılması ve bir mekân olarak Osmanlı toplumuna girmesi önemlidir. Yine çoğ unluğ u Rumlar olmak ü zere M üslü man olmayanlara ait bu kahvehanelerin müş terilerine kahve ve çeşitli soğ uk içeceklerin yanında alkollü içecek de
sunması, bu yönleriyle meyhane özelliğ i taşımalarını sağ lamış tır ve zaman içerisinde
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i Osmanlı ve î stanbuFun içkili eğ lence mekânlarından

meyhanelerin yanında kahvehaneler de yer almıştır.
Bahsedilen bu mekâ nların tarihini mü zik bağ lamında incelediğ imizde, bugü n elimizde m ü ziğ in ne
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Resim 1: Bir meyhane
19. yü zyılda Tanzimat’la birlikte eğ lence mekâ nminyatü r ü
larında batılılaşmanın etkisi gör ülmektedir. Bu dönemde İstanbul’da birçok meyhane ve kahvehane yanında alternatif olarak gazino,
baloz, cafe şantan gibi içkili eğ lence mekâ nları açılmış ve mü zik bu mekânların ana
unsuru olmuş tur. Aslında bu mekânlar (özellikle gazinolar) müzik eşliğ inde içki içilen,
yemek yenilen ve genellikle dans edilen eğ lence mekânları olarak yalnızca daha modern meyhanelerdir ve terminolojik açıdan batılılaşmaya u ğ ramış tır.
Bu mekânlardan baş ka, Osmanlı toplumunda önemli bir konuma sahip olan
Rumların, 1830 yılında şimdiki Yunanistan’ın kurulmasıyla millet statüsü kazanmalan
sonucu, İstanbul’la birlikte özellikle İzmir, Selanik, Atina, Pire gibi Osmanlı ve Yunan
kentlerinde Cafe A.nıan denilen içkili ve mü zikli kahvehaneler açılmaya başlamıştır.
Aslında Türk mani kahvehanelerinin bir taklidi sayılabilecek ve Amane Kahvesi de denilen bu mekânlar artık açıkça Yunan kimliğ i taşımaya başlamış, kazanılan bu kimlik
ve öze dö nme çabalan ile Cafe Amanhx 400 yıldan fazla süre varlığını sürdüren Rumlara ait mekânların,yani meyhanelerin Yunan tavernalarına dönüşmesinin başlangıcını
oluşturmuştur.
Osmanlı İ mparatorluğ umun yıkılıp Tü rkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğ u yıllarda ise
Yunanlılar’ın İstanbul’u geri alma d üşüncesiyle başlayan Türk-Yunan savaşı, bu dönüşümü etkileyen ö nemli olaylardan biridir. Savaş sonucunda İstanbul hariç Türkiye’deki b ü tü n Ortodoks Rumlar’la Yunanistan’daki Müslü manlar’ın karşılı klı
değ iştirilmesini öngören Lozan Antlaşması’nın imzalanması ve Anadolu’dan yaklaşık
1.500.000 Rum nü fusun Yunanistan’a zorunlu göç etmesiyle birlikte, Anadolu halk
k ültü r ü ile Yunanistan halk k ültü r ü nü n bir sentezi olan ve ‘Rebetiko’ denilen bir
müzik tür ü ortaya çıkmıştır.
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Rebetiko, başlangıçta Rebet denilen ve toplumun alt tabakasını temsil eden müzisyenler tarafından hapishane, sokak gibi genel alanlarda icra edilmiş tir (bkz. Resim
2). Bir s ü re sonra pop ü ler olan ve CafeAmanlarda santur, kanun, keman, lavta, ud,
bağ lama gibi çalgılardan oluşan k üçü k orkestralar tarafından da icra edilmeye başla-

yan Rebetiko zamanla batı etkisi altı nda kalmış, baş ta buzuki olmak üzere piyano,
gitar gibi çalgıların da orkestralara katılmasıyla Cafe Amanhı yerlerini genel anlamda
(taverna) olarak adlandırılan daha modern mekâ nlara bırakmış tır.
Resim 2: Rebetler (1933)

Rebetiko, Yunanistan dışında, aynı dönemde halen yüz binin üstünde Rum nüfusun yaş adığı İstanbul’da da oldukça popüler olmuş ve Rebetiko icra edilen Cafe
Amanl &nn sayısı hızla artmıştır. 1940’lı ve 1950’li yıllara baktığımızda İstanbul’da
Rumlara ait ve içinde ağırlıklı olarak Rebetiko tarzı müzikler icra edilen gazino, lokal
veya kulü p gibi mekâ nlar, artı k genel anlamıyla Rum veya Yunan tavernası olarak
adlandı rılmış tır.
Ancak 1955 yılında meydana gelen ve '6-7 Eylül Olayları’ olarak bilinen olaylar
neticesinde İstanbul’da yaşayan Rumlar’m büyü k çoğ unluğ unun Yunanistan’a göç
etmesiyle sahipsiz kalan geleneksel Rum meyhaneleri yani tavernalar azalmaya başlamış ve 1974 Kıbrıs meselesi sonucunda bir dönem - ki bu 1974 ile 1982 arasıdırtamamen yok olmuş tur. 1974’ten sonra asıl kimliklerini kaybedip, Tü rkler tarafından
işletilmeye başlanan tavernaların müzikal içerikleri de değ işmiş tir. Kıbrıs meselesiyle
birlikte Yunanca şarkıların yasaklanması sonucu tavernalardaki Rebetiko orkestrala-
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nmn yerini ilk önce piyano, daha sonra elektronik org eşliğ inde tek başına çalıp söyleyen ve ‘piyanist-şantör’ olarak tanımlanan erkek şarkıcılar almıştır.
İlk olarak 1974 yılında Ferdi Özbeğ en’in başlattığı bu yeni figür, mekân sahipleri
tarafından maliyeti beş altı kişilik bir m ü zik grubuna göre daha az olduğ u için tercih
edilmiş ve tavernaların yeni temsilcisi olmuştur (bkz. Resim 3). Ancak oluşan bu yeni
figürle birlikte ortaya çıkan müzikal tarz belirli bir türü kapsamamış ve terminolojik
bir belirsizliğ e sebep olmuştur. Bu belirsizliğ in sebebi, Özbeğ en’in dinleyici kitlesini
genişletebilmek için o dönemde Türk sanat müziğ i (TSM), Türk halk müziğ i (THM),
tango, blues, yabancı kaynaklı aranjmanlar gibi pop üler müzik türleriyle birlikte, dönemin Türk popüler kültürü üzerinde hâkimiyet kuran ve ‘arabesk’ olarak adlandırılan m üzik tür ü nü kapsayan karışık repertuarı ve bu farklı türlerdeki eserleri
tarzlarına uygun olarak yorumlamasıdır (Bkz. Tablo 1).

—

ESER ADI

BESTECİSİ

Tadı Yok Sensiz Geçen
Unutturamaz Seni
Eski Dostlar
Köprüden Geçti Gelin
Esmerim Biçim Biçim
Kar Yağ ar Kar Üstü ne
Sevdim Bir Genç Kadını
Kaderimin Oyunu
Bir Teselli Ver
Mutlu Ol Yeter

TSM
Muzaffer İlkar
Ekrem Güyer
TSM
Gültekin Çeki
TSM
(Kaynak: Neşet Ertaş) THM
(Kaynak: Celal Güzelses)
(Kaynak: Neşet Ertaş) THM
Tango
Necip Celal
Orhan Gencebay
Arabesk
Orhan Gencebay
Arabesk
Burhan Bayar
Arabesk

TÜRÜ

ESERİN YER ALDI Ğ I
ALBÜM (YILI)
45 Dakika (1977)
45 Dakika (1977)
Siyin Seçtiklerinizle (1984)
Bu da Biyden (1969)
THM Tefekk ürler {1978)
Tefekk ürler (1978)
45 Dakika (1977)
Sohbet (1978)
Tefekk ürler (1978)
Bir Sır Gibi (1982)

Tablo 1: Ferdi Özbeğen’in albümlerinde yer alan farklı türlere örnekler
Özbeğ en’in bu tarzı zamanla kendisini takip eden çağ daşları ve sonraki kuşak icracıları tarafından da benimsenmiş, yaygınlaşan dinleyici ve alıcı kitlesiyle popüler
müzik endüstrisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Özbeğ en’den sonraki önemli
temsilciler arasında Ümit Besen, Arif Susam, Nejat Alp, Metin Kaya, Atilla Kaya,
Cengiz Kurtoğ lu, Cengiz Coşkuner ve Coşkun Sabah gibi isimleri sayabiliriz , (bkz.
Resim 4). Çoğ unluğ u Türk müziğ i ve Batı müziğ i eğ itimli olan bu isimler, asıl tarzlarını bırakıp ‘averna müziğ i’ kategorisinde yer almışlardır. Örneğ in; Coşkun Sabah,
müziğ e klasik Türk müziğ i korolarında ud çalarak başlamış ve daha sonra ‘taverna
müziğ i’nde ‘Udi-Şantör’ figür ünü oluşturmuştur. Bir diğ er örnek Arif Susam, İstanbul Konservatuarı Klasik Batı Müziğ i Bölümü mezunudur ve ‘taverna müziğ i’nden
önce batı müziğ i orkestralarında piyano, klarnet ve saksofon çalmıştır.
Bahsedilen karmaşık müzikal yapıdan dolayı net bir tanımı ve terminolojik olarak
adlandırılması yapılamayan tarz, genellikle tavernalarda icra edildiğ i için ‘taverna mü-

8

M Ü Z İ KTE TEMS İ L/ M Ü Z İ KSEL TEMS İ L l . KONGRES İ B İ LD İ R İ LER İ

ziğ i olarak sınıflandırılmış, böylelilde oluşan
terminolojik bo şluk doldurulmuş tur.
Alb ü m kapakları nda imaj olarak yorumcuyla birlikte, genellikle yorumcunun kullandığı solo çalgı figü r ü vurgulanmış, gö rsel
açıdan dinleyicinin dikkatini çekmek hedeflenmiş tir. Ayrıca, yapılan alb ü mlerde taverna ortam ı aynen yansı tılmış; dans
atmosferi, alkış sesleri, eğ lenen insanların
konuş ma ve eşlikleri, icracını n dinleyici ile
diyalogları gibi bir takım stratejik içeriklerle
sanal bir eğ lence ortamı yaratılarak hedeflenen kitleye ulaş ma yolu seçilmiş tir. Örneğ in;
İÜ! Arif Susam’ın 1988 yılında yayı nlanan O
| Kadın İçin isimli albü m ü nde yer alan bir dili yalog bu interaktif ortamı açıkça göstermektedir: “...Bana bu gü zel çiçekleri
* gönderme lü tf û nda bulunan bu şirin lokaResim 3: Ferdi Özbeğ en
limizin şirin sahibi Mehmet Koç Bey’e ve
beni ş u anda evinde, arabasında ve işyerlerinde dinleyen tüm kaset dinleyicilerim
dostlarıma sonsuz sevgilerimi ve şü kranlarımı sunuyorum ...”
5

Resim 4 Taverna müziğ inin temsilcileri

Müzik marketlerde ‘taverna m üziğ i’ olarak kategorize edilen ve bu sayede tür
özelliğ i kazandırılan tarz, gerek pop üler m üzik piyasasında, gerekse araştırmacılar
ve m ü zikologlar tarafından arabesk etkilerinin tespit edilmesinden, fakat arabeskin
aksine eğ lence odaklı ve daha dinamik olmasından dolayı ‘arabesk mü ziğ in versiyonu
veya ‘soft arabesk gibi kavramlarla tanımlanmış tır. Fakat başlangıcından itibaren taverna mü ziğ ini incelediğ imizde, Özbeğ en ile başlayan ve dönemin bü tün popüler
müzik türlerini kapsayan belirsiz tarzın daha sonra arabesk özelliğ i kazanmaya başlaması, bahsedilen bu etkileşimin belirli bir zaman sü recinde oluş tuğ unu göstermektedir.
Bu noktada denilebilir ki; arabesk sunumu kendi ortamından taverna ortamına
taşınarak farklı bir kimlik kazanmış, daha geniş ve farklı bir kitleye ula ş mış tı r. 705li
ve 80’li yıllarda, dö nemin popüler mü zik piyasasının etkisiyle, taverna mü ziğ i repeı5
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tuannı oluş turan eserler zaman içerisinde arabesk özelliğ i taşımaya başlamış ve bunun
sonucunda taverna ortamına taşınan arabesk müziğ in tarzı değ il, yalnızca kimliğ i değ iş miş tir. Başka bir ifadeyle arabesk, taverna ortamına taşınarak 'soft arabesk’e dönüşmemiş, tam aksine müzikal yapısını ve içeriğ ini aynen korumuştur. Taverna tarzı
albümlerde yer alan eserleri incelediğ imizde de bazı eserlerin gerek müzikal yapılanyla
gerekse düzenlemeleriyle tamamen arabesk tarzda özellik taşıdıklan görülmektedir.
Bununla birlikte, kullanılan solo çalgılardan piyanonun yerini elektronik orgun almasıyla arabesk icra kolaylaşmış, ud ve elektrogitar gibi çalgılar da tarz olarak arabesk
yorumla icra edilmiştir.
Sonuç olarak tarihsel süreçte 'taverna’ ve 'taverna’ müziğ i kavramlannı incelediğ imizde, bu mekânlarda icra edilen müziklerin tarz ve barındırdığı türler açısından
farklılıklar gösterdiğ i gör ülmektedir. Dolayısıyla, belirli bir dönemde tavernalarda
icra edilen müziklerin bu mekânın ismi kullanılarak 'taverna müziğ i’ şeklinde adlandırılması terminolojik olarak farklı algılamalara neden olduğ undan, kavramsal birtakım sorunlara neden olmaktadır. Bunun nedeni ise, taverna olarak adlandırılan
mekânlarda icra edilen müzik türlerinin zaman içerisinde farklılık göstermesidir. Örneğ in, İstanbul’da rebetiko ve popüler Yunan müziklerinin icra edildiğ i Rum orijinli
tavernaların 1982 yılından itibaren tekrar faaliyete geçmeye başlaması ile aynı nitelikteki ve isimdeki mekâ nlarda eşzamanlı olarak farklı tarzlar icra edilmiştir. Bu nedenle taverna kavramını özel bir müzik tür ü, ya da arabesk müzik tür ünün bir çeşidi
olarak adlandırmak yerine, kendine özgü mekânda iç ki, yemek ve eğ lencenin birlikte
sunulduğ u bir sektör olarak algılamak, tü rler ve ilgili müzikal kodlarının sınıflandırılmalarında da yarar sağ layacaktır.
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