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BODRUM MÜZİK MEKÂNLARINDA UZLAŞMANIN SESİ:
CUMHURİYET CADDESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Ebru YAZICI

Interdisciplinary work, so much discussed these days, is not about confronting already constituted
disciplines (none of which, in fact, is willing to let itself go). To do something interdisciplinary
it’s not enough to choose a “subject” (a theme) and gather around it two or three sciences.
Interdisciplinary consists in creating a new object that belongs to no one.
Roland Barthes1
Bugünlerde çokça tartışılan disiplinlerarası çalışma, zaten kurulmuş disiplinlere ki bunların
hiçbiri aslında gitmek için istekli değildir- karşı değildir. Disiplinlerarası bir şey yapmak için bir
“konu” -tema- seçmek ve bunu iki veya üç bilim etrafında toplamak yetmez. Disiplinlerarasılık,
fikri kimseye ait olmayan yeni bir nesne oluşturmanın ifadesidir.
Roland Barthes

Abstract
The Sound of an Agreement in The Musical Spaces of Bodrum: An Investigation on
Bodrum Cumhuriyet Street
Bodrum... The southern Aagean town has a legendary reputation that claims that people
will “leave their mind” there. In other words, that they ill lose their hearts to it. How might
music contribute to an explanation for: “the uniqueness of Bodrum”? A unique way of living,
the one represents the town Bodrum is investigated in this study.
The aim of this study is to approach the authenticity as a concept which has to be
understood with the help of cultural and musical mobility, rather than roots. Bodrum, with
its past as a town of fishermen/spongers has long been used as a place of exile especially
for intellectual who were objectionable tot he government. In that way, the state has kept
these intellectuals cut off from the state structure in Bodrum’s remoteness. That was a
rebirth and the beginning of the survival of in another life, which brought intellectuals and
the inhabitants of the Bodrum together in every way in day-to-day life, and even in their
nightlife. The point that nearly all who were interviewed in made, was the fact that Bodrum’s
nightlife is the backbone of this situation. To investigate Bodrum and Cumhuriyet Street, it is
important to look in a way that clarifies the combination of local music features and general
music trends. The focus needs to be the idea of understanding the authenticity, which is
being built constantly changing, and its dynamics in the process. The state of continuity
of practices which are connected to the ever-changing dynamics and which continue
to maintain its fluidity, gave rise to the point of view that the social scientists define as
“practice theory”. In this case, it is thought that this theory will be helpful, especially, since
whenever the popular music is the subject, it may be insufficient to use a broad theoretical
approach as a tool that is not adequately suited for analysis. Additionally, focusing on the
1 Roland Barthes. 1972. “Jeunes Chercheurs”. Communications, Vol.19, N.1, pp. 1-5.
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individuals, who are alleged to have the power to change and determine newness with their
determinism in their elections might be an explanation in this regard. On the other hand,
the idea of rock music might play a kind of umbrella role in all musical genres contributing
to the story, also is the approach which based on individualism. To track the evidence of a
“local sound”, “a unique musical resonance”, in other words, the existence of the “Bodrum
Stage”, is possible with an interdisciplinary approach based on these questions.
Examining and evaluating Bodrum and Cumhuriyet Street, which is known as Street
of Clubs, may remind us of the reason why post-structuralism is criticized for its nature.
Which is an occurrence as a process of defining an entirely new concept, but not being
able to put something new in its place beside the tearing down and examining the whole
old concepts? In the case of Bodrum, the field of musical thought and music performance
seems like a construction of a society that will facilitate the fusion of choices made by
charismatic individuals and music consumption in the most exuberant way.
Bodrum... Dünyanın her köşesinden, her türlü sosyal yapı ve eğilimin özelliklerini gösteren insanın
“aklını bırakması”na sebep olduğu, “geldiği gibi gidememelerini”ni2 sağladığı iddiası ile efsanevi
bir üne sahip olan Bodrum’un büyüsünü açıklamak nasıl mümkün olabilir? Doğal güzelliği ve
zenginliği açısından benzerleri kabul edilebilecek bölgelerden, gösterdiği açık farklılıklarla ayrılan
Bodrum’un sahip olduğu bu benzersizlik etkisinde müziğin yeri nedir? Ve bu benzersizlik söylemine
ne boyutta katkısı vardır?
Bu alan araştırmasının görüşme listesinde yer alan tüm bilgi vericilerin birleştiği
noktalardan biri, Bodrum’un gece yaşamının bu durumun bel kemiğini oluşturduğu gerçekliği
olmuştur. Temelinde bu soruları barındıran benzersizlik etkisinden yola çıkılarak, Bodrum’un
simgelerinden biri olan ve Barlar Sokağı olarak anılan Cumhuriyet Caddesi’nin geçmişten bugüne
hikayesinin özellikle müzik tarafından bakıldığına görülen bölümünün anlatılması ve bunun, birden
fazla kuramın aynı anda değerlendirilmesi ile -başka bir deyişle uygulama teorisi bakış açısı ilegerçekleştirilmesi mümkün olabilir mi?
Otantisitenin köken yerine kültürel ve müzikal hareketliliğe bakarak anlaşılmasının içi
boşaltılmış bir kavram haline gelmesinin önüne geçeceği düşünülür (Erol 2009: 219). Bodrum
ve Barlar Sokağı’nın anlaşılması için aynı yönde düşünmek fayda getirecektir. Süreç içerisinde
kavranıp sürekli olarak inşa edilmesi ile anlaşılmasının kullanışlı bir bakış açısı olacağı,
dinamiklerinin analizinin böylece daha kolaylaşacağı noktasından yola çıkılarak, yerel müzik
özellikleri ile genel müzik eğilimlerinin birleşiminden türemiş, özgün bir müzikal tınıdan, başka
bir deyişle, Bodrum “yerel sound”u ve “Bodrum Sahnesi”nin oluşmuş olmasından bahsetmek
mümkün olabilir mi?

2 Halikarnas Balıkçısı adlı eserinin ismi ile de bilinen gazeteci, yazar, şair, ressam, araştırmacı Cevat Şakir
Kabaağaçlı (1890-1973), siyasi söylemleri ile sakıncalı bulunması sebebiyle, 1925 yılında sürgün olarak
gönderildiği Bodrum’un doğal güzelliğine hayran kalmış ve bu küçük balıkçı-süngerci güney Ege kasabasına
ve insanına, yaşamı boyunca oradan ayrılmak istemeyecek kadar bağlanmıştır. Bugün hala Bodrum’a gelen
ziyaretçileri, Bodrum Kalesi’nin görünmesinden önceki son tepe olan Yokuşbaşı girişindeki tabelada yazılı
olan ve çok bilinen dörtlüğü ile karşılamaya devam etmektedir:
Merhaba!
Yokuşbaşı’na geldiğinde Bodrum’u göreceksin,
Sanma ki sen sandığın gibi gideceksin,
Senden öncekiler de böyleydiler,
Akıllarını hep Bodrum’da bırakıp gittiler...
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Ankara kökenli Bodrumlu iş adamı, Barlar Sokağı’nın en önemli mekânlarının başlarında
gelen Mandalin ile Kule Rock City’nin kurucusu ve işletmecisi Atilla Serttaş ile geçmişte Barlar
Sokağı ismini taşıyan, şimdiki Tekilacılar Sokağı’nın eski efsanevi mekânı Avlu ile başladığı
yolculuğuna şimdilerde Neyzen Tevfik Caddesi sonundaki Marina Yacht Club ve Barlar Sokağı
sonundaki eski Han, şimdiki New Old ile devam eden başarılı yelken sporcusu Şenkar Öztüzün’e
göre bu pek mümkün görünmemekte… Öztüzün, geçmişten bu yana Bodrum kulüplerinde, müzik
türlerinin en iyi örneklerinin çalınmış olduğunu hatırlatırken, son 20 yıldan bu yana yavaş yavaş
gelinen noktada sorumluluğu, 90’ların Türk Pop Müziği furyası ve önemli figürlerine yüklüyor.
Türk Pop Müziği anlayışının, varoluşunu sürdürebilmek için, kendini rock müziğin tınısı içerisinde
eritme yolundan başka seçeneği kalmadığı şekilde yorumlayabileceğim gelişmelerin olduğu
günümüzde, bunun nedeninin ne olabileceği konusunda, rock müziğin en iyi potansiyelleri
ortaya koyma kabiliyeti konusunda birleşilmiştir. Aynı noktaları vurgulamakla birlikte Serttaş,
bahsi geçen pop müzik döneminden, dönemin kulüplerin kapılarının önüne kadar araba ile
gitmek gibi öne çıkan davranış biçimleri gereği Bodrum’da yürüme alışkanlığının kitlesel olarak
kaybedildiği dönem olarak bahsederek Barlar Sokağı üzerindeki yıkıcı etkisini hatırlatıyor. Barlar
Sokağı ve Bodrum çarşısının eski günlerine kavuşmasının kendisi için önemini, ilk olarak Kule
Rock City ile iş yaşamını gece yaşamı kültürüne yöneltmesinin altında bunun yattığını ekliyor.
Daha sonraki yıllarda, Bodrum Belediyesi’nin “Bodrum yürüyerek güzel” kampanyası ile verdiği
destek, ardından Şenkar Öztüzün’ün efsanevi Han’ı kurtarma projesi olarak anlattığı New Old
projesi başta olmak üzere benzer bazı hareketlenmeler ile belirli bir gelişme sağlanmış durumda...
Bodrum’a duydukları sorumluluğu temel alan sevgileri gözlerinden okunmakta olan bu girişimci iş
adamlarının hepsi gelecekten umutlu ve daha iyisinin yolda olduğundan eminler. Alanda geçirilen
sürenin devamındaki gözlemlerin ve bilgi vericilerin açıklamaları kapsamında edinilen bulgular
Bodrum’un kendine özel oluşan bir yerel müzikal tınısının oluşmadığı sonucuna vardığından,
araştırmanın teorik temellerinin arayışında yeni yönelimlerde bulunmak kaçınılmaz olmuştur.
Peki, eskinin öncü ve keskin tavırlı, şimdinin ekonomik ve politik gelişmelerinin tehdidi
altında, çözümü uzlaşmada bulmuş Bodrum’un Barlar Sokağı, devam ettiricileri tarafından
heyecanla bekleniyor olan parıltılı geleceğinin müzikal kodları hakkında öngörüler veriyor mu?
Esas soru, eski görkemli günlerine kavuşması gerçekten söz konusu olabilir mi?
Bir adım geride uzlaşma
Alan araştırmasının ilk gecesinde ziyaret etmeyi hedeflediğim iki eğlence mekânından ilki
Mandalin, ikincisi ise -Han henüz sezonu açmadığı için- Marina Yacht Club oldu. Bu birbirinden
çok farklı iki mekânda, müzikal detaylarda bütünüyle aynı özelliklerin belirgin hale gelmesi
şaşırtıcıydı. Aynı zamanda, henüz araştırmamın ilk günü olmasına rağmen dikkat çekici bir veri
sunmuş olması açısından da sevindirici oldu. Her iki mekân da, bir Cumartesi gecesi için tanıdık
kabul edilebilecek yoğunlukta bir kalabalığa sahipti. Servisten müziğe, güvenlikten yönetim
kademelerine kadar tüm ekip ciddiyetle çalışmasını sürdürürken, sahnede performans gösteren
müzisyenler ve masalarında yerlerini henüz almış dinleyiciler arasında, gecenin henüz başları
olması nedeniyle gerekli iletişim yoğunluğuna ulaşılmadığına tanık oldum. Fakat birkaç saat sonra
bulunacağım Marina Yacht Club’ta gayet kuvvetli bir müzisyen-dinleyici iletişimi söz konusuydu.
Bunlar gibi rutin benzerlikler gayet alışılagelmiş iken, her iki sahnede de temel bir rock band, yani
davul, bas gitar, gitar, keyboard ve vokalin bulunması, o geceye dair bir tesadüf olabilir miydi?
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Her iki sahnede de, çalınan parça ne türde olursa olsun, gürültülü distorsiyon elektrik gitar tınıları
eşliğindeki kuvvetli bir davul ve gayet aktif bas gitar yürüyüşleri Nisan ayı havalarının güzelliğini
fırsat bilip açık alanlarında faaliyet gösteren mekânlardan Bodrum semalarına yayılıyordu. Bu
müzikal tını çalınan parçaya göre fazla değişim göstermemekteydi. Her iki sahnede neredeyse
aynı şarkı listelerinin olması ve bu şarkıların özellikle birkaçında, normalde birbirleriyle paylaşacak
pek bir şeyleri olamayacağı gözlenen, birbirlerine komşu masalarda ama birbirine yabancı
insanların, ortak ilgi uyandıran bir parça esnasında gözlemlenen anlık yakınlaşma seremonileri
oldukça dikkat çekiciydi. Hiçkimse yabancılığı umursamıyor, en yakın mesafesinde denk geldiği
herhangi bir insanla eğlenmekten, şarkıya haykırışlarla eşlik etmekten, kadeh, bardak veya şişe
tokuşturmaktan, hatta bazen omuz omuza zıplamaktan çekinmiyordu.
Victor Turner’ın (1975) liminalite ve communitas kavramları ile açıklamaya varabilecek
özellikler gösteren bu süresi belli geçici tepe noktaları anlarına, bahsi geçen özellikteki parçalar
haricinde rastlanmıyordu. Görünmez bir elin bu parçalarda bir şalteri kaldırıp, parça bittiğinde
indirmesi keskinliğinde görünen bu etkinin sebebi ne olabilirdi? Çoğunluğunu geçmişten veya
günümüzden rock, pop ve hatta arabesk örneklerin oluşturduğu bu “tepe noktası” parçalarının
içerisinde bana göre en şaşırtıcı olanı Dire Straits’ten Money for Nothing idi. Üstelik, mekânların
her iki klübün de rock müziğe ağırlık veren kulüpler olarak adlandırılması söz konusu değildi.
Bodrum’un yerlilerinden ve uzun yıllardan bu yana Bodrumlu olan yabancılarından3
oluşan görüşme listem, Barlar Sokağı dinamiği içerisinde farklı görevleri üstlenen, birbirinden
çok farklı özellikler gösteren bilgi sağlayıcılardan oluşmakta… Bu insanların en belirgin ortak
noktalarının biri, müzik türleri içerisinde farkedilir bir biçimde “rock sound”una yoğunlaşan ilgileri
oldu. Yalnız, dikkat çekici olan bu müzikal tınıyı her birinin farklı biçimlerde tanımlamasıydı. Yani,
hepsinin kendine özgü bir rock müzik tınısı anlayışı vardı ki, birleştikleri noktalardan bir diğeri
Bodrum’un imzası olabilecek tek bir sound anlayışının söz konusu olmadığıydı. Burada, herkesin
“rock sound”unun kendine özgü farklılıklar gösterdiği Bodrum’da süregelen bu durumu açıklamak
için bireysel eğilimlerin toplumdaki değiştirici gücü temeli ile yola çıkarak, buradan ortaya çıkan
olguları açıklamada başka yaklaşımlardan yardım almak kaçınılmaz oldu.
Bodrum efsanesini, Barthes’ın söylemi (1972:5) doğrultusunda kendisine çok yakışacak
bir orjinallik iddiasıyla, üzerinde oturduğu temelleri ortaya çıkarıp inceleyerek, gerçekliklerini
sorgulayarak tanımlamak, anlamak ve anlatmak yolunda, sürekli değişen dinamikleri ile
değerlendirmek gerekir. Artık, antropoloji ve etnomüzikoloji çalışmalarında, tek bir kuramdan
bakmak olguları açıklamaya yeterli gelmemektedir.
Sürekli değişen dinamiklere bağlı, akışkanlığını sürdürerek yol alan pratiklerin devamlılığı
hali, sosyal bilimcilerin uygulama teorisi diye tanımladıkları bakış açısını doğurmuştur (Ortner:1984)4.
3 Bodrum kökenliler; yıllardır Bodrum’da yaşıyor olsalar dahi, Bodrum yerlisi dışındaki tüm Bodrumlulardan
yabancı olarak bahsederler.
4 Uygulama teorisinden bir yapının çalışmasıyla ilgili bir sistematik arak bahsedilebilir. Her şey birbirine
çok sıkı olmayan bir ağ ile birbirine bağlanmış bir sürü öğenin eylem dizisiyle ilgilidir. Böylece bağlantının
sürekliliğinden bahsedilebilir. Bazı eylemler hem mekân hem de zaman için ortaktır, diğerleri üreme ile
yaratılmış varyasyonlar olarak hazırdır ve bekler. 1970’lerden bu yana, uygulama teorisi hakkında konuşmaya
gelince, çeşitli alanlarla iletişim, strateji teorisi, siyaset antropolojisi, malzeme kültürü çalışmaları, tüketim ve
sinirbilim sosyolojisi gibi çeşitli alanları içerecek şekilde sürekli olmuştur.
Sürekli birbiri ile ilişki halinde akışlarını sürdüren dinamiklerden, değişken pratiklerden, uygulamaların
bütününe bakmayı ilk öne süren sosyal bilimci Sherry B. Ortner olmuştur (1984). Sherry B. Ortner, 1984
yılında (Theory in Anthropology since the Sixties), 1960’lardan makalenin yazım tarihi olan 1980’lerin ilk
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Özellikle popüler müzik söz konusu olduğundan, analiz için yeterince uygun olmayan bir üst dil bir
ifade aracı olmaya yetersiz kalabilir. Tam tersi söz konusu olabilir. Bu dil ideolojik mitleri onaylar
ve eleştirel olmayı sağlamaz. Her iki yolun karşılıklı eleştirel kullanımından geçen bir konvansiyel
strateji ihtiyacında, uygulama teorisi bağlamında inceleme yardımcı olacaktır.
Çalışmada ağırlıklı olarak ortaya çıkan, güçlü bireyler ve onların kuvvetli eğilimleri yönünde
kendi gelişimini göstermiş ve kendisi de güçlü bir birey olmayı başarmış olan Bodrum’a ve Barlar
Sokağı’na, Ortner’ın haritasını temel alarak çıkılan yolculuğun ilk bölümünde, seçimlerindeki
belirleyicilik ile olanı değiştirme ve yeniyi oluşturma gücü olduğu iddia edilen bireylerin öne çıktığı
Bodrum tarihi ve gelişiminde, konunun metodolojik bireycilik temelli anlaşılması için Marksist kuram
eleştirileri ve Jon Elster (1985) yaklaşımları ele alınacaktır. Bununla birlikte, hikayeye katkısı olan
tüm müzik türleri içerisinde rock müziğin öne çıkıp bir tür şemsiye görevi gördüğü fikrinin masaya
yatırılacağı diğer bölümde ise, Althusser (1971) ve Gramsci (1929-1935) temelli, ideolojilerin maddi
karşılıklarını tartışarak bireyciliğin konuşulmasının önünü açtığı düşünülen yaklaşımlardan yola
çıkılarak düşünülecektir. Bu doğrultuda, tarihsel gelişime dayanarak hareket etmek kaçınılmaz
olacaktır. Ortner’ın vurguladığı gibi, “uygulama teorisi aynı zamanda bir tarihsel teoridir; sosyal
uygulamaların iyi kavranabilmesi, tarihsel olaylarla eklemlendikleri noktaların iyi anlaşılabilmesi
ile mümkün olabilecektir.” (2006:11).
Metodolojik bireyci yaklaşım
Marksist kuramcılar Eric Olin Wright, Andrew Levine ve Elliott Sober; çalışmalarında, Marksist
kuram üzerine yeni bir bakış açısı getirmeyi denemişlerdir. Marksist teorinin içinde bulunduğu
krizden tazelenmiş olarak çıkacağını iddia etmekle birlikte, bunu açıklamak için seçtikleri yollardan
biri de birey merkezli yaklaşımları incelemek olmuştur. Bu noktada, analitik felsefenin teknik ve
dogmalarını Marksist söylemlere uygulayan Jon Elster (1985) ve metodolojik bireycilik konusundaki
önerileri üzerine tartışmışlardır. Metodolojik bireycilik, toplumsal olguların nasıl oluştuğunu
açıklamak ve bunu bireye indirgemeyi amaçlamaktadır. Toplumsal olayların bireysel eylemlerden
ortaya çıkan hareketlerle ivmelendiği fikrini desteklemek amaçlı bu yaklaşımda, toplum, işlevin
yapısı kavramını eleştirmek için bireysel davranışı belirleyici olarak alır ve indirgemelerle yol alma
yöntemi ile bireye ulaşmaya çalışır. Metodolojik bireycilik, savaşlar ve durgunluklar gibi makro
toplumsal olayların ve ekonomik, siyasi, kültürel sistemler gibi koşulların bireysel inançlar ve
eylemlerle açıklanması gerektiği önermesiyle birlikte gelir (Elster 1985:5). Metodolojik bireyciler
ve tam karşılarında yer alan anti-indirgemeciler… Her iki bakış açısı da sosyal bilimlerde bireylere
yarısına kadar olan dönemin antropolojik çalışmalarını değerlendirdiği, ve bunu uygulama teorisi bağlamında
bir pratikler bütünü diye açıkladığı bakış açısından bahsettiği makalesini yayımlamıştır. Ezber bozan bu
çalışma, disiplinin uygulamaya dönüşümü hakkında işaret olarak nitelendirilmiştir (Postill ve Baeuchler 2010).
Ortner, 1980’lerin başında kültürel antropolojiye egemen olan, kısıtlamalarla dolu olduğunu düğündüğü daha
sonra ifade edeceği, yorumlayıcı antropoloji, Marksist politik-ekonomi ve Fransız yapısalcılığı temelli bakışını
açıklamış, süreçleri açıklamak için yetersiz olduklarını düşündüğünden, Bourdieu (1977), Giddens (1979) ve
Sahlins (1981)’e başvurmak ihtiyacını duyduğundan bahsetmiştir (Ortner 2006:2).
Bu çalışmalarda, ilginin toplumsal süreçlere geri döndürülmesini faydalı bulmakla birlikte, eylemlerini
etkinleştiren ve de sınırlayan daha büyük yapıları ihmal etmeden, kaynağa inmeye çalışmıştır. Öte yandan,
Ortner, tanınabilir bir kültür kavramından yoksun olarak uygulama teorisinden bahsetmeyi de çok sağlıklı
bulmadığını söylemiştir. İktidar ve tarih temelli soruların karşısına çıkması noktasında, Gramsci’nin
hegemonya kavramını Foucault’nun disiplinin gücü açıklamalarından daha yararlı bulmuştur. Ortner,
Sahlins’in çalışmalarına dayanarak, tarih ve teori çalışmalarının sınırlarının muğlaklığını göz önüne alarak
sosyal uygulamaların sadece tarihsel olaylarla olan eklemlendiği sonucuna varmıştır (2006:11).
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dayanarak yapılan açıklamaların gücünü kabul etmektedirler (Wright, Levine ve Sober, 1992:117).
Yazarlar, Jon Elster gibi, metodolojik bireyciliğin Marksist savunucularının, Marksist geleneğe
dayalı olduğunu düşündükleri ve her daim bir tehdit olarak beklediğini düşündükleri radikal
bütünlük kavramını vurgulayarak, makro teori için mikro esaslı analizin yapılmasının öneminden
bahsetmektedirler (Wright, Levine ve Sober, 1992:126).
Bodrum’un efsanevi eğlence yaşamının tüm dünyaya ün salacak gelişiminde, iyi eğitimli,
vizyon sahibi, meraklı ve hevesli, öncü bireylerin ağırlığı söz konusu... 1970’li yıllarda küçük bir
süngerci/balıkçı kasabası olan Bodrum’da gece yaşamının başlangıcı denilince Hadigari’den
bahsediliyor. Hadigari’nin kurucularından, tüm Bodrum tarafından çok sevilen Hakan Aykan’ı
birkaç yıl önce kaybettiğimiz için, bu eksikliği, yine bir Bodrumlu olan, Hakan Aykan’ların bir
sonraki kuşağı ve öğrencilerinden, Bodrum Kültür Sanat Topluluğu ve Bodrum Art Dergisi Yayın
Yönetmeni Necmi Cavlı tamamladı ve Hadigari’nin hikayesini anlattı. 1974 yılında Hakan Aykan,
Erhan Topaloğlu ve Kadir Özvezneci tarafından bir incir deposunda kurulan Hadigari, daha
sonra, Bursa’ya okumaya giden Kadir Özvezneci’nin yerini Mehmet Helvacıoğlu’nun almasıyla
gelişecektir. Çok seyahat eden Helvacıoğlu’nun, her seyahatinden mutlaka plak koleksiyonları
ile geri dönmesi ile Hadigari’nin kaderi çizilmeye başlanacaktır. Dönemin en bilinen Bodrum
müdavimlerinden Erol Simavi’nin mekânı keşfetmesi ile, şair, yazar, ressam, tiyatrocu vb.
entellektüel kitlenin uğrak yeri olur. Cavlı’nın aynı zamanda, çocukluktan yeni çıkıyor olduğu
bu yıllarda, şimdi gemi yanaşma iskelesi olan, İçmeler yolundaki bölgede Amerikan gemilerinin
olduğundan ve Amerikan denizcilerinin kendilerine dönemin plaklarından dağıttığını hatırlayarak
eklemesi üzerine, bunun bir sistemli çalışma olup-olmadığını anlamak üzerine sorduğum sorular
sonucu, bu durumun oldukça kısa sürdüğü, Bodrum’da genellikle bu tip bir sistematik çalışma
olmadığı sonucunu ortaya çıkarsa da, Althusserian yaklaşımlara dokunmak, Althusser’in temel
aldığı kadarıyla Gramsci ve Hegemonya kavramından bahsetmek önemli olacaktır.
İlk tartışılan makalelerinden bu yana Althusser (1961-1965), tarihsel materyalizmi
yeniden kurmak veya yeniden yapılandırmak amacıyla Marksist ideoloji teorisini geliştirmenin
veya hatta sıfırdan bir teori üretmenin önemine değinmiştir. Etienne Balibar, Althusser’in bunu,
yaşadığı dönemin siyasi olgusunun yeniliğinin getirdiği bir hak olarak düşündüğünü, bu yönde
bir meydan okuma ile hareket ettiğini ve bunu bir hak olarak görerek bu şekilde açıklayabileceği
izlenimini verdiğini söylemiştir. Siyasi örgütlerin artan eğilimlerinin Marksist olduğunu iddia
ettikleri entelektüel bir ortama geçmek kolay olmadığı ve birçok eleştirel kuramcının Marx’a olan
referanslarını, Foucault da dahil olmak üzere giderek arttırmakta olduğu bir dönemdir (Althusser
1971:Etienne Balibar’ın önsözünden).
Althusser (1971) fikirlerin maddi varlığına değinmiş ve ideolojinin maddi varlığının
aparatlarda, yani uygulamalarında olduğunu belirtmiştir (1971:184). Ana teması, taban ve üstyapı
metaforunun yetersiz ve aldatıcı olduğunu açıklamaktadır. Bu metafor, ekonomik tablonun her
şeyi belirlediğini gösterirken, Althusser’ın bakış açısına göre, bir üretim biçimini son örnekte
karakterize eden bir toplumsal üretim ilişkisi vardır (1971:55). İdeolojik aparatlar ile ilgili tezin
gücü, her şeyden önce toplumun sınıf ilişkileri tarafından nüfuz edilmiş ya da doyurulmuş olduğu
yorumundan yola çıkar ve şu ya da bu şekilde uygulanan bir sınıf iktidarına tabidir. Bu güç, bunu
sadece kurumların özel alana karşı bir kamusal alanı ve/veya özel kişiler arasında karşılaşmaların
meydana geldiği bir yer oluşturacak bir şemaya göre, yani yalnızca devlet kurumları aracılığıyla
uygulamaz. Althusser, bu uygulamanın, kiliseler, partiler, sendikalar, aile, özel okullar, kültürel
dernekler ve benzeri özel kurumlar tarafından da tamamen uygulandığını belirterek, dönemi için
büyük bir farkındalık yaratmaya katkıda bulunur. Büyük toplumsal kurumların sınıfsal egemenlik
ilişkilerinin bir parçası, bir nevi parseli olması gerçeğinin unutulmaması da vurgular (1971:125).
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Gramsci, 1929-1935 yılları arasında cezaevinde olduğu sırada yazdığı yazılarda, siyasal
topluluğa karşı sivil toplumu önermiş, yani devlet organlarını sıkı bir şekilde tanımlaması için
kullandığı bilinen bu alt yapı fikriyle Althusser’in düşüncelerine temel oluşturmuştur. Egemen sınıf
ideolojisinin üstünlüğü ve hegemonyası (Gramsci Reader ed. Forgas, 2000:194-197) yoluyla, özel
ve kamusal kurumların bütünlüğünden bahseder. Gramsci için hegemonya kontrol etmektedir
ancak hiç tamamlanmamaktadır, ya da bütünde öyle gözükmektedir (Ortner, 2006:11). Bununla
birlikte, ideoloji kavramını dünya görüşü, bilgisi, kültürü ve etiği kapsayacak geniş anlamda
tanımlayan Gramsci, sivil toplumun, yükselen sınıfın proletaryanın ilerici mücadelesinin oynandığı
veya oynanacağı alana da hizmet ediyor, bir nevi alanı sağlıyor olduğunu, hegemonyanın fethi
dolayısıyla asimile olan devrimci sürecin de kendi alanını oluşturduğunu iddia etmektedir (Gramsci
Reader ed. Forgas, 2000:195). Althusser ise, burjuvazinin kendi egemenliğini güvence altına
alma eğilimi sonucunda, oluşturduğu kurumlar topluluğunun, bir nevi devlet unsurları denebilecek
şekilde sunarak, tüm yapıyı değiştirdiğini söyler (Althusser 1971:137).
İzole haliyle tüm zamanlar boyunca, özellikle düşünsel olarak sakıncalı kabul edilen
isimlerin sürgün yeri olarak kullanılmış olan, devlet yapısından uzak kendi özgün yaşamını
sürdüren balıkçı/süngerci kasabası Bodrum’da 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren başlayan
kişisel atılımlar sonrası Hadigari’ye ve Hadigari’nin varlığından önce hayatına başlamış olan
Veli Bar’a, Cumhuriyet Caddesi’nin tam anlamıyla diğer ucunda açılan Halikarnas’a, yine çeşitli
girişimci ve renkli karakter sahibi karizmatik bireylerin çabalarının eklendiği görülmüştür. Erdek’te
senfoni orkestrası üyeleri ile müzikli yaz mekânları işletmeciliği konusunda çeşitli tecrübeleri
olmuş iki yelkenci genç, bu yıllarda bir sünger deposunda kurulan ve küçük bir aile işletmesi
olan Vira Bar’a ortak olurlar. Bunlardan, bu günlerde Bodrum yerine Çökertme koyunda yaşamayı
tercih eden Barbaros Uludağ, sadece rahat koltuklu ve bol sohbetli Bodrum gece yaşamının
kendileri ile yeni bir ivme kazandığını vurguluyor. Herşeyin, yavaş yavaş Bodrum’a yeni ayak
basmaya başlamış olan İngiliz turist rehberlerinden birinin kendilerine Kos’ta neler olup bittiğinden
haberdar olup olmadıklarının sorması üzerine başladığını söylüyor. Uludağ ve ortağı, artık sık
sık gerçekleştirdikleri Kos seyahatleriyle, bistro masalardan tuvalet tasarımlarına, içki ve kokteyl
seçimlerinden teknik ekipmanda gözlemledikleri detaylara kadar, Kos’taki herşeyi birebir Bodrum
Vira Bar’da uyguladıklarını aktarıyor. İki dual deck pikap ve bir lambalı amlifikatörden ibaret ses
sistemine, üreticisi ile anlaşıp satmaya ikna ettiklerini söyledikleri, Turgut Özal’ın seçim çalışmaları
için yapılan miting kolonları -yenilerinin yapılması için bir zaman olmasının yardımıyla- ekleniyor.
Vira Bar, böylece Bodrum’un yeni dönemini başlatmış olmuştur. Hadigari başta olmak üzere
birçok mekân bu yeni akıma uyum sağlamakla birlikte, Veli Bar gibi, eski gidişatta ısrar edenler de
görülmüştür ki, bunlardan Veli Bar bugün aynı çizgide varlığını sürdürmektedir.
Peki, tüm bunlar olurken, Bodrum’da müziğin sesi gittikçe yükselirken duyulan tür hakkında
ne söylenebilir? Rock “sound”ları…
Tüm görüşmeciler her dönem olduğu gibi, fakat doğal olarak en çok da bu bahsi geçen
dönem için aynı noktada birleşmekteler. 1970’li yılların müzik hayatına tanıttığı ve 1980’li yıllarda
farklı müzik türleri ile etkileşerek farklı ses alanlarına yönelen efsanevi rock döneminin Bodrum
üzerinde büyük etkisi olduğu görülmekte. Bu etkiyi, hakim temel bir müzikal tını olarak bir şemsiye
görevi gören, fakat çok sert örneklerinin sınırlı kabul gördüğü, bir başka deyişle bir dönem etkisi
olarak tanımlamak doğru olur mu?
Kendilerini Hakan Aykan’ın ve özellikle Mehmet Helvacıoğlu’nun öğrencileri olarak anlatan
Hakan Subaşıoğlu ve Alp “Apoli” Engin, bu etkinin Bodrum’u hiç terketmediğini, Bodrum’da
“Rock’n Roll”un “forever”, yani “daimi” olduğunu söylüyorlar. Kendilerinin ve birlikte oluşturdukları
Körfez Bar’ın, bir dönem sonra ortalığı kasıp kavuran Türkçe Pop, Arabesk eksenli furyadan
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Şekil 1. Bodrum Barlar Sokağı’ndan bir duvar
etkilenmediklerini vurguluyorlar. Her ikisi de, birçok Bodrum kökenli girişimci gibi Girit kökenli olan
mekân işletmecileri, Bodrum’daki diğer tüm köşe başı işletmecilerin de olduğu gibi, aynı zamanda
mekânlarının DJ’leri… Bodrum’da, kalıcı olmayı başarmış işletmeler içerisinde bu durumun aksini
görmek pek mümkün olmamakla birlikte, bunu daha da ileriye götürüp kendileri müzisyen-sanatçı
olan işletme sahiplerine sıklıkla rastlamak mümkün. Subaşıoğlu, Bodrum Barlar Sokağı’nın kötü
günlerini yaşadığı bahsi geçen günlerde yaşamlarını eskisi gibi sürdürebilmiş olmalarını, sağlam
bir yerli, üniversiteli kitlelerinin olmasına bağlıyor. Bunun yanında, her zaman için yabancı kitlenin
en çok tercih ettikleri mekânlardan olmuşlar. Engin’in Adamik’te çalıştığı dönemde olduğu gibi,
yabancı sörf ve yelken sporcularının değişmez buluşma noktası olmayı başarmışlar. Hiçbir
zaman vazgeçmeyecekleri rock tınısını mekânlarında duyurmaktan vazgeçmeden, üstelik belirli
tıkanıklık dönemlerinde bazı yenilikler düşünüp ekleyerek kitlelerinde canlanma sağlamışlar.
Subaşıoğlu, bir İstanbul efsanesi olan Kemancı’nın DJ’yi Serdar Orcan’la, çalınan örneklerin
konser kayıtlarını duvarlara yerleştirdikleri ekranlardan görüntüleri eşliğinde gösterilmesi fikri ile
bir yenilik yaratmışlar. Subaşıoğlu’nun, mekânı devralmak üzere iki yıldır yetiştirilen on dokuz
yaşındaki, Bodrum’un popüler, köklü yerli işletmeci simalarından olan dedesinin adını almış
olan oğlu Hasan Subaşıoğlu, bu iyi fikri uygulamadan vazgeçmeyeceklerini, halihazırda birçok
mekânın uygulamaya başladığını aktarıyor.
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Canlı performansların vazgeçilmez çekiciliği Bodrum’a her daim hareket katmış ve katmaya
devam ediyor. Köy enstitüsü mezunu sporcu anne babanın oğlu ve rock müzisyen, gitarist ve şarkıcısı
Tanju Eksek, ilk geldiği 1980’lerden bu yana canlı müziğin Bodrum’da etkisini hiç yitirmediğinden
bahsediyor. O yıllardan bu yana sürekli veya aralıklı olarak Bodrum’da performanslarına devam
etmiş. Her mekânın kendisi için çok özel olduğundan bahsetmekle birlikte, bugünlerde Blue isimli
belgesel ile onları tanımayanların da hayatlarına sızmayı başaran Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı ile
geçen Beyaz Ev günlerini unutamıyor. Bu iki isim için de, fakat özellikle Yavuz Çetin için, Bodrum,
trajik sonlanan, olağanüstü yeteneğinin şekillendirdiği yaşamının önemli noktalarından biriydi.
1990’lı yılların İstanbul sahnesinin en önemli performans gruplarından biri olarak nitelendirilen
Blue Blues Band’ın kurulmasının hikayesi de, Batu Mutlugil’in bir akşam Beyaz Ev’e uğraması ile
başlamıştır.

Şekil 2: Kerim Çaplı ve Yavuz Çetin, Beyaz Ev
Bodrum’un, zaman zaman sound seçimlerini yumuşatmış olmakla birlikte rock müzikal
tınısı ve düşünsel altyapısından ödün vermeden uzun yıllar aktif olmayı başarmış, Cumhuriyet
Caddesi’nin, yani Barlar Sokağı’nın diğer uçtaki köşesini tutuyor tutan Mavi Bar’ı, hala ilk yaratıcıları
ve değişmeyen çizgisi ile yolları kesişen genç müzisyenlerle yoluna devam etmekte... Kendilerinden
ve bahsi geçen mekânlardan çok farklı kitlelere hitap eden birçok işletmenin elbette ki varolduğunu,
diğer yaklaşımların da hatırı sayılır kitleleri olduğunu söyleyen Faruk Şen, bu işletmelerin kalıcı
olamamasının kilit nokta olduğunu vurguluyor. Şen gibi diğer görüşmeciler de aynı yönde bilgiler
vermekteler. Belirli dönemlerde 40 ve 50 civarı rakamlarla ifade edilen mekân sayılarının bir
anda 18’e düştüğü zamanlardan bahsediyorlar. Görüşme listemin ağırlığını oluşturan, kalıcılık
konusunda tecrübeleri ile öne çıkan isimlerin, Bodrum’un süregelen ve bundan sonra söz konusu
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olacak dinamikleri ile ilgili en sağlıklı saptamalarda bulunabilecek kişiler olduğunu düşünüyorum.
Sürecin içinde böylesi özelliklere sahip, yön belirleyici bireyler tarafından şekillendirilmiş, keskin
bireysel özellikleri ile Bodrum’un içinde bulunduğumuz dönemdeki yaşantısının, Althusser (1971)’in
söylediği gibi, maddi varlıklar olan ideolojilerin, kendi maddi kimlikleri, veya bir nevi ikinci benlikleri
tarafından içleri boşaltılıp ortalamada uzlaşmaya zorlanmalarının bir örneği olduğu düşünülebilir
mi? Bunun tam tersi olarak, protesto kültürünün, uzlaşmayı kabul etmiş ve uzlaşması ile kabul
görmüş yapıların görünmeyen bir yerinde zamanını bekliyor olma fikri, bir nevi bir “ara yüz” mantığı
ile bu soruya cevap aranmak suretiyle, geleceğin kültürel ve dolayısıyla müzikal gelişiminin
kodlarını aramak fikriyle incelemeye devam etmek faydalı olacaktır.
Ellerin havada buluştuğu an: Money for Nothing
Bildiğimiz anlamda, herhangi bir boyutta protesto ifade eden sözcükler genellikle yorumlamaya
fazla ihtiyaç duymayacak şekilde, soru cevap netliğinde ve akıcı bir ritmik yapılarıyla kendilerini
gösterirler. Bazı durumlarda çok fazla müzikal olmalarına ihtiyaç dahi duyulmaz; sessel olmaları
yeterli görülür. Bu kadar net özellik göstermeyen örnekler ise, anlaşılmak için yeni düşünce
sistemleri geliştirmeye zorlar.
Alan Merriam’ın (1964) müziğin sosyal işlevler üzerine yapılanması bakış açısı ile
oluşturduğu modeli, şüphesiz ki, düzeni, uyumu, bütünleşmeyi ve birliği vurgular. Çağdaş kültürler
içerisinde bu fonksiyonların örneklerini, anaokullarından futbol tezahüratlarına, milli marşlara
kadar birçok örnekte görmek mümkündür. Bununla birlikte, bunları gözlemlememe pratiğinin, bir
topluluk belirtmesinden çok, toplumun sınıf şemasında bir değişiklik önermenin ilerisinde bir öneri
getiremeyeceği görülecektir. Çeşitli yaş grupları ve etnisiteleri, yaşam tarzını birleştirerek bir şekilde
biraraya getirişiyle, bir nevi dahili kabul edilecek bir gruplama ile ilgilidir. Örneğin, sözleşmeleri
sınırlandırılmış müzik üretimlerinin hegamonik normlarla sorgulanmasının bu normların istikrarını
güçlendireceği söylenebilir mi? Ya da, bu tür sorgulamaların yeni normlara yol açacağı ve bunun
toplumun entegrasyonuna bir katkısı olmayacağından bahsetmek mümkün olabilir mi?
Merriam modelinde görünürde yer almayan, muhtemelen bir nevi ara yüz kabul edilecek
yerinde sessizce beklemede olan, fakat bu tip bir meydan okumada rol oynayacağı kesin olan
müziğin bir şeması var mıdır? Bir durumu protesto etmek, bir ölçü ile muhalefet ifade etmek
demektir; fakat aynı zamanda, doğrudan karşı çıkmaktan daha az şey ima eder. Bir şarkı söylemek
kendi başına bir darbe indirmek değildir. Bu bağlamda, sosyal protesto, mutlaka ilgili iktidar
ilişkilerinin gerçeğini kabul eden bir hegamonik gruplaşmaya muhalefet anlamına gelmektedir.
Bir protesto sözcüğü, bir doğrudan ifadedir. Soru-cevap dokusunu, ritmik düzenliliği ve
bu tür bir muhalefetin özellikle etkili ifadesi olan patlamalarını anlamak asgari eleştiri gerektirir.
Kullanılan kelimelerin analizi, sonuçlarını doğru bir şekilde anlaşılması için performans dikkate
alınmalıdır. Bazı durumlarda, bu analizin müzikal olması dahi gerekmez, fakat, en azından sonik,
yani sessel olmalıdır.
Bizim konumuzda, karşımızda son derece müzikal bir örnek olan Money for Nothing var.
Money for Nothing Britanyalı rock grubu Dire Straits’in, grubun gitarist ve solisti Mark
Knopfler’ın efsanevi müzisyen Sting’in katkılarıyla yazdığı, 1985 tarihinde önce single olarak
yayımlanıp daha sonra Brothers In Arms albümünde yer alan (Url-1), en çok tanınan ve ticari başarı
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elde etmiş olan çalışmasıdır. Parça, Sting’in dönemin bilinen bir söylemine5 gönderme yapan
vokali ile açılır. Mark Knopfler’ın imzası haline gelmiş gitar “riff”i ile hafızalara kazınmış bir çalışma
olarak hala etkisini sürdürmekte olan Money for Nothing son derece basit bir anlayışla şekillenen
müzikal yapısı6, temel akor yürüyüşleri, alışılageldik form yapısını kullanması, Mark Knopfler’ın
şarkı söyleme ve konuşma arasında gezinen, kolay eşlik edilebilirliğinin yanında etkileyici vokali7
ve tüm bu basitliğin altında hissedilen müzisyen dehası ile kitleleri hala peşinden sürüklemeyi
başaran, dünün rock, bugünün ise rock soundlu pop parçası olarak klasikler arasında yerini almış
bir çalışmadır. Ayrıca, yine dönemi için çok önemli bir yenilik olan bilgisayar ortamında yaratılmış
anime karakterlerin müzik videolarında kullanılmalarının ilk örneklerinden birini sergileyen video
çalışması ile adını müzik tarihine yazdırmıştır (Url-2). Parçanın tartışma yaratan sözlerinin8 uzun
süre bir şehir efsanesi olarak kulağımıza çalınan hikayesinin9 izlerini yazar ve televizyon yapımcısı
Bill Flanagan’ın (1987) Mark Knopfler röportajında bulmak mümkün… Röportajda, parçayı bir
mağazanın elektronik eşyalar bölümünde kulak misafiri olduğu, eşya taşıyan iki işçinin sohbeti
üzerine yazdığını anlatan Knopfler, hikayenin baş karakterinin konuşmanın esas kahramanı
olduğunu, kendisinden izin alarak neredeyse hiç değiştirmeden kullandığını eklemiştir. Müdahale
etmeden kullanmaktan çekinmediği bu dil, daha sonraları Knopfler ve Dire Straits için bazı
sorunlara yol açacaktır (Url-3, Url-4).
Kompozisyon ve diğer müzikal unsurların ağırlığı altında ortaya çıkacak ilginç verilerle
bambaşka bir yazıya konu olabilecek bu efsanevi müzik eserinin dahil olduğu bir müzikal
şemsiyenin altında periyodik toplanmalar yaşayan bu sosyal yapı, bir inceleme mantığı ile mercek
altına alınabilir.
Bir şarkının içeriğindeki metaforlar, sembol ve işaretler bütünlüğü ile şarkı sözlerinin
anlamının eşitliği hali performanstan soyut düşünülürse çeşitli kullanışlı yöntemler üzerine
düşünülebilir. Şarkı sözlerinin bağlama oturtulmasına yardımcı bir araç sağlamak için ilk olarak
birey ile ortam ilişkisi düşünülmelidir ki, bu, metnin içerisinde, başlığa eşlik edip destek verdiği
düşünülebilecek;
5 "I Want My MTV", 1980’lerin başında hayata geçen video müzik kanalı projesi MTV’nin uzun süre kablolu
kanallara dahil edilmemesine duyulan tepki sonucu başlatınlan ve hızla büyüyen kampanyanın simgesi haline
gelmiş cümledir. Kampanyanın etkisi ve müzik videolarının albüm satışlara hızlıca etkisinin gözlenmesi ile
MTV kablolu kanallara dahil edilmiştir. Craig Marks ve Rob Tannenbaum 2011 yılında yayımlanan ve aynı ismi
taşıyan kitaplarında, 1 Ağustos 1981 tarihinde daha sonra klasikleşecek olan Apollo 11 görüntüsü eşliğindeki
promo ile açılan MTV’nin 1992 yılında yayımlanan ve içeriği sadece müzik videoları olmayan ilk programı
olan The Real World’e kadar olan dönemdeki hikayesini konu edinmişlerdir. Sözlü tarih olarak niteledikleri
çalışmalarında yazarlar 400’den fazla sanatçı, müzik endüstrisi üyesi ve VJ ile yaptıkları görüşmelerin ışığında
MTV’nin İngiltere’den ithal edilen ilk yeni dalga videolardan Heavy-Metal gruplar ve Michael Jackson başta
olmak üzere Afrika kökenli Amerikalı müzisyenlerin videolarına uzanan MTV’nin evrimini anlatmışlardır. Çığır
açan bir yenilik olduğunu kabul etmekle birlikte, “sadece müzik video” çağının bitimi olarak gördükleri ve ilk
kez Grunge akım müzisyenlerini konu ederek hayat başlayan The Real World ile çalışmalarını sonlandırırlar.
Craig Marks and Rob Tannenbaum. I Want My MTV: The Uncensored Story of the Music Video Revolution,
Dutton (Penguin Publishers): New York, 2011. 608 pp.
6 Bkz. Ek 1
7 Sprechstimme, speech-voice, konuşma ve şarkı söyleme arasında, çaprazlama düşüncesiyle uygulanan
stildir. Konuşma tonunun müziğin içinde melodik konturlar boyunca adım adım yükseltilip alçaltılması suretiyle
uygulanır.. Sprechstimme 20. yüzyıl müziğinde sıklıkla kullanılmıştır. Pierrot Lunaire’de (1912) kullanması
sonucu, sıklıkla Arnold Schoenberg ile ilişkilendirilmiştir. Schoenberg’den önce Engelbert Humperdinck’in
yazdığı melodram Königskinder’de (1897) kullanılmış olduğu bilinmektedir (Url-5).
8 Bkz. Ek 2
9 Bill Flanagan. Written in My Soul. Contemporary Books, Inc.: Chicago, 1987. 473 pp
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• armonik yapı,
• öykü yapısı, veya
• form yapısı ile okunabilir.
Olayların gerçekleşme sırasıyla, kalıplar gibi tekrarlayan yapılar ise birtakım aşamalar
düşünülerek incelenebilir:
• anlamına katkısı olmayan bir duruş, eylemsizlik
• az sayıda dinleyicinin tepkisi, çoğunlukla durgunluk şeklinde
• veya destekleyici, aktif olma hali görülebilir.
• Sessizlik ve eylem skalasındaki gidiş-geliş hali en sık rastlanılır olandır.
Daha seyrek rastlanılabilecek olanlar ise:
• müdahaleci olabilir; bu müdahalecilik hali sözlerle belirtilenlerle birlikte yükselir,
• direkt karşı bir duruş olabilir.
İsyan Simülasyonu
Bodrum Barlar Sokağı’nda görülen ve konu edilen yükselen müdahalecilik haline denk düşme
noktasında kendini gösteren bu gürültülü, uzlaşmacı, kucaklayıcı, kendine özgü özellikleri ile
dikkat çekici isyan noktasında, farkında olarak ya da olmadan işbirliği içinde olmaktan çekinmeyen
ve belki de birçok açıdan tam anlamıyla karşıtlarının yanında yer alarak aynı şarkıya kadeh
kaldıran bireyleri bu derece kesiştiren noktaların neler olabileceği konusunda ekonomik sıkıntılar
ve siyasal ortamın gerginliğinin etkili olabileceği konusunda birleşilirken, bunun müziğe olumsuz
etkilerinden mutlaka bahsedildi. Bodrum’un önemli işletmecilerinden ve en sevilen simalarından
biri olan Vedat Atlı, bugünlerin atlatılacağına inanmaktan yana... Bodrum’un çeşitli dönemlerde,
çeşitli şekillerde yaşadığı, hatta bugüne kıyasla daha tahmin edilemez olup hazırlıksız yakayan
krizlerden sağlam çıkmayı başardığından bahsediyor. Bugünün koşullarının insanlar tarafından
uzun süredir hissedildiğini ve bu gelişmelerin bekleniyor olduğunu vurgulayarak,, sorunların
esas kaynaklarından biri olan şehirleşmenin en fazla dikkat edilmesi gereken sorun olduğunu
hatırlatıyor. Marina Yacht Club bar şefi, Bodrum’un renkli siması, eski tiyatrocu Barış Yıldırım ise,
insanların -benim isyan simülasyonu olarak bahsetmeyi tercih edeceğim şekilde- isyan ifade eden
sözlerle duygularını boşaltıp, sonucunda kendilerinin ve kimsenin zarar görmeyeceğinden emin
oldukları bir nevi rahatlama hissi yakaladıklarını düşünüyor.
Barış Yıldırım’ın Marina Yacht Club sahnesinde, müdavimlerin istinasız her geceki
ısrarlarıyla, Cem Karaca’nın efsanevi Islak Islak’ı aracılığıyla “feleğin tekerine çomak sokulması”
suretiyle tepe noktasına topluca ulaşılmasına önderlik ettiğini izlerken, daha önce söylediklerine
katılmaktan kendimi alamıyorum ve bir nevi “isyan simülasyonu”na tanıklık ettiğimi düşünüyorum.
İdeolojilerin kendi maddesel karşılıkları tarafından içlerinin boşaltıldığı günlerin başından
günümüze uzanan süreç içerisinde, Blue Blues Band’in kurucusu Batu Mutlugil’i bir telefon servis
sağlayıcının sponsorluk tabelasının altında Gezi Parkı için güzellemesini çalıp söylerken dinlemek
gibi tuhaf bir ana şaşırmamayı öğrenmiş olduk belki ama Neyzen Tevfik’in evinin müze olması
beklenirken dondurmacı olacağının haberini almak hala pek çok kişinin tepkisine sebep oluyor.
Aynı günlere denk gelen, Halikarnas’ın veda ilanı bu etkiyi derinleştiriyor.
Araştırmam esnasında denk geldiğim, John Kiff ve Paul Mills’in Uluslararası Para Fonu
tarafından 2007 yılında yayınlanan, emlak krizinin analizi ve uyarılar içeren makaleleri “Money
for Nothing and Check for Free: Recent Developments in U.S. Subprime Mortgage Markets”
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Şekil 3: Neyzen Tevfik’in evinin dondurmacı olması sonrasında yerel basının tepkilerinden bir
örnek10
iç dinamikler ve kontrolden bahsediliyor. Ekonomi alanında Kiff ve Mills’in bahsettikleri kontrol
mekânizmasının mümkün olacağı düşünülebilecekse de, müzik düşüncesi ve müzik performansı
alanlarında durum farklıdır. Bütünün parçası olan tüm öğeler, izleyiciler, müzisyenler, objeler,
mekânlar ve tüm bunları etkileyen ekonomik, siyasi koşulların hepsi denklemin doğal bir parçasıdır.
Money for Nothing, sıradan bir iş gününü yaşayan bir işçinin süregelen yaşamını MTV’de
sunulan hayatlarla kıyaslayarak sorguladığı bir anda hissettiklerini ifade edişine tanık olan
yetenekli bir müzisyen aracılıyla hayatlarımıza girmiş bir çalışma olarak içten ve etkili, fakat otorite
için tehlike arzetmeyecek yumuşaklıkta bir isyan halini temsil ediyor. Hem kolay anlaşılır müzikal
yapısı, hem de müzikal düşüncesindeki sadeliğin altında yatan dehası ile çok büyük bir kitleyi
yakalayarak endüstriye hizmet etmekten de geri duramıyor. Bu yönüyle müzik endüstrisi üzerine
eleştirel çalışmalara başlık olurken , müzik endüstrisinin bilinen en verimli örneklerinden bir olması
haliyle de modernizm sonrası zamanların sorularının öznelerinden biri olmaktan kurtulamıyor.
Müzikal düşünce ve müzik performansının alanı en üretken biçimde, kimlik siyasetinin ve müzik
10 Art Ajanda Bodrum, 2017, S. 49, s. 14.
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tüketiminin kaynaşmasını kolaylaştıracak bir topluluğun inşası gibidir. Kendi iç dinamikleri ile aktif
sosyal yapılar olup, sorulara zaman içinde yanıt bulacaklardır. Bu bağlamda, Post-yapısalcılığın
eleştiri aldığı yön olan, tüm yapıyı parçalayıp mercek altına almasının yanında yerine birşey
koyamıyor olmasının tamamen yeni bir kavram tanımlama aşamasında olmasından kaynaklandığı
düşüncesinden yola çıkarak bir açıklama getirilebilir mi?
Sonuç: Çözüm=Avant-garde
James Clifford (1986), göçebeler, batılı olmayan gezginler ve melez kültürleri keşfettiği çalışmasının
seyahat eden kültürleri tanımladığı bölümünde modernizm döneminin ilkelci yaklaşımına
değinmiştir (1986:113). Sürecin içerisinde, farklı kültürlere eşitlikten yoksun yaklaşımlardan ve bu
durumun onları tarihsel olarak Avand-garde ilan edişinden bahsederek duruma dikkat çekmeye
çalışmıştır. Tam da bu noktada, modernizm ve 20. yüzyılın ilkelci yaklaşımının “Afrika ve Okyanusya
sanatı”nı keşfi esasında ulaşmayı başarmış olduğu sonuca vurgu yaparak; postmodernizm ve
yaklaşımlarının da bugünkü durumlara gerekli açıklamaları yapacağı, tuhaf ve anlaşılmaz olan bir
şeyi görünür ve geçerli hale getirmek konusunda kendisine gösterilecek güveni hak ettiğini, gerekli
krediyi teslim etmenin gerekli ve önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu perspektiften bakıldığında,
müziğin modern kuşağının Avand-garde’larının, James Clifford’un deyimiyle “tercüme terimi”
olarak adlandırdığı belirleyici ifadelerle anılmasının yakın olduğunu varsaymak önemlidir. Bu
yolda, eşitlik talepleri üzerinde ısrarcı olmak; anlayış, takdir etme ve anlayıp-açıklama açıları gibi
önemli gereksinimleri atlama veya çarpıtma ihtimalinden de kaçınmak gerekli olacaktır.
Bodrum, tarihi boyunca çok farklı kültürlerin kesişme alanı, “seyahat eden kültürler”in
uğrak alanı olması ile bu yaklaşıma mükemmel bir örnek olarak kendini göstermektedir. Uğrak
alanı olmasının dışında, geçtiğimiz son yirmi yılda hızla tırmanan bir göç alma grafiğine sahip
olması ile son derece hızlı bir şehirleşme süreci yaşamaktadır. Nitekim, Marmaris merkezli yerel
internet gazetesinin 9 Şubat 2016 tarihli haberinde yer alan Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge
Müdürlüğü’nün paylaştığı, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarında yer alan ülke içi göç
istatistikleri ilçe düzeyinde yapılan araştırma, Bodrum’un 2014-2015 döneminde Muğla ilinin en
fazla göç alan ilçesi olduğunu göstermektedir. Belirtilen tarihlerde Bodrum’un aldığı 10829 kişilik
göç, Muğla’nın aldığı göçün (42112 kişi) %25,3’ünü oluştururken, aynı zamanda Muğla ilinde en
çok göç veren ilçe de olan Bodrum’un verdiği göç (9664 kişi) Muğla’nın verdiği göçün (37663 kişi)
%25,6’sını oluşturmuştur (Url-6). Bu araştırmanın sonuçları bahsedilen argümanı destekleyen
bir veri olarak görülebilecek olmakla birlikte, alınan ve verilen göçün dikkat çekici derecede az
bir farkla, neredeyse aynı oranda olması ile bir başka detaya daha işaret etmektedir. Bu önemli
detay, tarihimizin en önemli halk müzik bilimcilerinden Veysel Arseven’in kızı Alev Arseven’in
görüşme esnasında vurguladığı, Bodrum’un şehirleşmesinin en büyük ekonomisi olan turizme
olumsuz katkıları ve bu durumun genç, eğitimli nüfus için yarattığı istihdam problemi gerçekliğidir.
Bodrum’un yıllar öncesinde yerleşmiş bir sakini olarak, Bodrum’u Bodrum yapan tüm dokusunun
yaratıcısı olan, gerek yerli gerek yabancı, en çok ta yaratıcı-üretici yerleşimcilerinin büyük bir
sorunu olduğunu vurgulamıştır. Bu alan araştırması esnasında gerçekleşen görüşmelerin
tümünde, Bodrum’un bir nevi sıkışma süreci yaşamakta olduğuna, ve bu durumdan kurtulmanın
yolunun, gerek kültürel gerek ekonomik açıdan korkusuz atılımların varlığından geçtiğine işaret
edilmiştir. Bu tip korkusuz atılımlar tüm dönemlerde ancak yoğun birikim dönemleri sonucunda
ortaya çıkabilecekleri gözlenen, ilk anda geleceğe potansiyel etkileri kestirilemeyen, öncü
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hareketler olarak göze çarpmışlardır. Efsanevi free caz müzisyeni Archie Sheep’in 1966 yılında
Down Beat dergisinin körlemesinde11 yer aldığı sohbet esnasında söylediği gibi:
Birkaç çocuk, veya kilise gibi bir kurum olması farketmez, kültürel birikimimizin bir sonucu olarak
kendini yansıtan herhangi bir şeyi yok etmeye niyetlenemezsiniz. Bence öncü tam olarak budur.
Archie Sheep, “Blindfold Test”, Down Beat 33 (1966)
(You can’t blow up three children and a church without it somehow reflecting itself in some
aspect of our cultural experience. That is what the avant-garde is about, I think.
Archie Sheep, “Blindfold Test”, Down Beat 33 (1966).

Archie Sheep’in avant-garde tanımına Bodrum örneğinden bakıldığında “birtakım
çocuklar”ın varlığının her dönem olduğu gibi bu dönemde de tartışmasız biçimde karşımıza
çıkmakta olduğunu rahatça söylemek mümkün iken, kurumlar ise “yok”luklarını yine her dönemde
olduğu gibi bu dönemde de hissettirmekte. Gerek konuk ettiği, gerekse yerleşik hale gelmiş
olan onca müzikal çeşitliliğe rağmen yerel sound ile yeni müzikal eğilimleri birleştirip bir sahne
(scene) oluşturulduğunun görülmesinin halen mümkün olmamasına, bu soruya verilecek bir yeni
sound cevabı bulunmamasına neden olarak bu gerçekliği göstermek isabetli olabilir. Bodrum, tüm
bahsedilen bireysel çabalar hareketliliğine, yoğun potansiyellerin varlığına rağmen bir kültür inşa
etme konusunda herhangi bir çıkış yakalayamamış görünmektedir. Bu durumun olası nedenleri,
sosyal bilimlerdeki disiplinlerarası yaklaşımlarla desteklenerek tüm dinamiklerinin birbiriyle sürekli
ilişkili pratiği yaklaşımına dayanılarak tartışılmaya çalışılmıştır. Arjun Appadurai (2000), kurumların
yokluğunun hissedildiği toplumlarda, veya, toplumlarda kurumların yokluğunun hissedildiği
durumlarda sivil toplum hareketlerinin, hissedilecek boşluğu kapatmak açısından önemini ve bunun
zaman içerisinde bir taban hareketi olarak toplumsal gelişime olan önemli katkısını mercek altına
yatırmış, bunu yaparken akademinin benzer konu ve durumlardaki sessizliğini ayrıca eleştirmiştir.
Bodrum’un, unutulmaz Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı ile değişim sürecine girdiği
varsayılan “merkez otorite tarafından terk edilmişlik” kaderi her dönemde farklı şekillerde kendini
hissettiriyor görülmektedir. Bu durum Bodrum’un yerlileri ve sonradan yerleşimcileri açısından
da şaşırtıcı derede fark edilir bir durumdur. Çok parçalı bir kültürel yapı gözlenmekte ve bunların
birbirlerinden etkileşerek bir araya geldiği çalışmalara çok seyrek rastlanmaktadır. Hele ki, yerel
kültürün güncele taşınması ve birbirleri ile kaynaşmaları, birbirlerinin içinde erimeleri yoluyla ortaya
çıkabilecek yeni yaratımlara ise neredeyse hiç rastlanmamaktadır. Bireysel çabaların ise, fazlaca
kişisel alanlarda seyrettiği ve bir kültür altyapısı oluşturacak çabalara ulaşılamadığı görülmektedir.
Bu durumu açıklamanın tek yolu, Bodrum’un her dönemde biraz kendi haline bırakılmış bir alan
olması gerçekliği olabilir. Buna sebep olan bağımsız karakteri ile, yine kendi gibi bağımsız ve
benzersiz karakterlere sonuna kadar kucak açmış ve açmaya devam etmektedir.
Bodrum’un tüm çeşitliliği ile bir yerel sound oluşturma olasılığı çok çekici görünmekle
birlikte, bu yolda kurumsal destekler beklemek yerine sivil oluşumların alternatif aramak adına
biraya gelmeleri yolu ile hareket etmeleri düşüncesi faydalı olabilir. İlk olarak Necmi Cavlı ve
daha sonra başka görüşmeciler tarafından bir şehir efsanesi gibi bahsedilen, stüdyoların dışında
şehrin hiçbir bölgesinde -şimdilik- görülemeyen gizemli Bodrumlu genç müzisyenler ile genç
Hasan Subaşıoğlu gibi şehirde görünmekten çekinmeden babalarından devraldıkları misyonu
sürdüren genç girişimci işletmeciler Bodrum’un yaşadığı sıkışmanın çözüm olasılıkları olarak
11 Körleme: Down Beat dergisinin röportajları esnasında, konuk müzisyenin dinletilen soloların hangi müzisyene ait olduğunu bulmasının istenmesi şeklinde uygulanan test geleneği.
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belirmektedirler. Bu gençlerin, Bodrum henüz kimsenin tanımadığı bir balıkçı kasabası iken, o
dönemin imkansız şartlarında dünyayı takip ederek Bodrum’da uygulayan, kısa sürede dünyanın
Bodrum’a gelmesini ve başta İstanbul olmak üzere birçok önemli şehir tarafından takip edilmesini
sağlayan öncülerinin yolunda olduğunu düşündürecek bir ortamın varlığının tartışılmazlığı, bu
konunun başlı başına bir araştırma konusu olarak sırasını beklemekte olduğu sonucunu ortaya
çıkarmaktadır.
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Money For Nothing
Now look at them yo-yo’s that’s the way you do it
You play the guitar on the MTV
That ain’t workin’ that’s the way you do it
Money for nothin’ and chicks for free
Now that ain’t workin’ that’s the way you do it
Lemme tell ya them guys ain’t dumb
Maybe get a blister on your little finger
Maybe get a blister on your thumb
We gotta install microwave ovens
Custom kitchen deliveries
We gotta move these refrigerators
We gotta move these colour TV’s
See the little faggot with the earring and the makeup
Yeah buddy that’s his own hair
That little faggot got his own jet airplane
That little faggot he’s a millionaire
We gotta install microwave ovens
Custom kitchens deliveries
We gotta move these refrigerators
We gotta move these colour TV’s
I shoulda learned to play the guitar
I shoulda learned to play them drums
Look at that mama, she got it stickin’ in the camera
Man we could have some fun
And he’s up there, what’s that? Hawaiian noises?
Bangin’ on the bongoes like a chimpanzee
That ain’t workin’ that’s the way you do it
Get your money for nothin’ get your chicks for free
We gotta install microwave ovens
Custom kitchen deliveries
We gotta move these refrigerators
We gotta move these colour TV’s, Lord
Now that ain’t workin’ that’s the way you do it
You play the guitar on the MTV
That ain’t workin’ that’s the way you do it
Money for nothin’ and your chicks for free
Money for nothin’ and chicks for free
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