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Özet

Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tarihsel ve kültürel yapısı üzerinden, modernleşme süreci sonrası postmodern bileşimlerin bir aktörü olarak Zeki Müren incelenmiş,
Türk müzik hayatında 1950’li yıllar itibari ile radyo yaşamı, gazino ve konser sahnelerinde
kurguladığı ‘yıldız’ sanatçı niteliği ve farklı cinsiyet temsili ele alınmıştır. Sözlü tarih çalışma
yöntemi doğrultusunda Zeki Müren’in sanat hayatında birlikte çalıştığı kişiler ile yapılan
görüşmelerde elde edilen veriler söylem-analiz metodu ile çalışma içerisinde kullanılmıştır.
Zeki Müren’in sosyo-kültürel açıdan ve müzik açısından Türk toplumunda rolü nedir? Bir
‘yıldız’ olarak Zeki Müren’in Türk toplumundaki algısı nasıl olmuştur? Zeki Müren’in repertuarındaki dönüşümler, Türk toplumunun değişimi ile paralellik taşımakta mıdır? Osmanlı
Devleti eğlence yaşamı ile Cumhuriyet sonrası Türkiye’deki eğlence biçiminin ortak noktası
Zeki Müren olabilir mi? gibi sorular geliştirilmiş, bölümler içerisinde bu sorulara yanıtlar
aranmıştır.
Hünsa ses tonu ve üslubu ile farklı bir solist, “Sanat Güneşi”, bir “yıldız” ya da “ikon” olmasının yanı sıra, postmodern durumun aktörü ve aktivisti olarak Zeki Müren’in geliştirdiği söylemler ve figür olarak varlığı “ironik”, cinsiyet ve imajı ise “çoğulcu” bir algı yaratmaktadır.
Bu açıdan, Osmanlı döneminden nostaljik bir çağrışım ile köçek-tavşan eğlence figürlerine
değinilmiştir. Araştırmada, Zeki Müren’in sahne yaşamı, nostalji, eklektisizm, yerellik, simülakr, çoğulluk, pastiş, ironi gibi postmodern kavramlar üzerinden ele alınmış, yansıttığı bu
öğeler sebebiyle, postmodern bir özne olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Postmodern durum, Zeki Müren, Cinsiyet.

AN ACTOR WITH HERMAPHRODITE VOICE: ZEKİ MÜREN
Extended abstract
During the 1950s when one-party political identity of Turkey was transformed into pluralist
democracy, Turkish maqam music continued its existence on commercial arena with
Turkish Radio Corporation on official channels via night clubs and records. At this time

* Bu makale, birinci yazar tarafından İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programında
tamamlanmış olan “Postmodern Bileşimlerin Bir Aktörü ve Göstergesi olarak Zeki Müren” adlı doktora tezinden
hazırlanmıştır.
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national agenda was heavily occupied with political and religious disputes while at the
same cultural life was going through a change due to rising immigration to İstanbul in
particular. As of the 1970s the acceleration in the spread of mass communication tools
carried music to different musical and cultural dimensions and this shift was particularly
visible in night clubs and records. Between years 1950-80 which witnessed major political,
economic and cultural shifts in Turkey, Zeki Müren who proved himself as a ‘star’ brilliantly
managed to pass all twists and occupied the top seat for around 40 years, has managed
to create a difference with his musical performance, as well as stage strategies, repertory
selection, antithetical gender perception he created and his radical attitudes. Zeki Müren’s
career initiated with TRT (Turkish Radio and Television Corporation) continued with night
club performances, records, movies, compositions and similar artistic performances. All
throughout his artistic career up to his death in 1996 Müren was awarded with many titles
such as ‘sun of art’ and ‘pasha’ by Turkish people and media. Embodying an eclectic
symbol of tradition and modernism Zeki Müren is analyzed on grounds of hyperreal ‘show’
performance he demonstrated in his repertory, costume and stage works.
In this study in which Zeki Müren, who is the actor of postmodern compositions after
modernization period, his artistic quality as ‘star’ built in radio life, night-club and concert
halls in Turkish music life as of 1950’s and the different gender he represents is analyzed
over historical and cultural structure of Turkish Republic; in accordance with verbal history
study method, various data obtained through detailed interviews with people who worked
together with Zeki Müren in his artistic life were used in the study with discourse-analysis
method. Questions were developed such as; what is the role of Zeki Müren in Turkish
society in socio-cultural and musical sense? How was Zeki Müren perceived in Turkish
society as a ‘star’? Do the transformations in repertory of Zeki Müren show parallelism with
the changes of Turkish society? Can Zeki Müren be the common point of entertainment life
of Ottoman State and Turkey after Republic Period? and answers were sought for these
questions throughout the sections.
Apart from being a different soloist with his hermaphrodite voice and tone, being the “Art
Sun”, a “star” or an “icon”; discourses of Zeki Müren as the actor and activist of postmodern
status created an “ironic” perception as a figure and a “pluralist” perception with his gender
and image. With a nostalgic connotation from Ottoman period “köcek-tavsan” play figures
were mentioned. In the study, Zeki Müren’s stage life was analyzed through postmodern
concepts such as nostalgia, eclecticism, locality, simulacra, pluralism, pastiche and irony;
so he was evaluated as a postmodern agent due to these elements he reflected.
Key words: Postmodern status, Zeki Müren, Gender

Giriş
Osmanlı döneminden cumhuriyet yıllarına geçişte, modernleşmenin etkileri ile toplumsal cinsiyet
kurgularında, müzikal ve sosyo-kültürel yapıda oldukça önemli farklılıklar söz konusu olmuştur.
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Heteroseksüel cinsiyet yapısının Türkiye modernleşmesi ile kuvvetlendirildiği yıllarda, müzikal anlamda erkek ve kadın solistlerin mevcudiyeti ara-cinslerin gerek ses, gerekse görünüm anlamında
unutulmasına sağlamıştır. Modern dünya ile unutulan ara-cinsler postmodernizmin ‘nostaljik’ çağrışımları ile geri gelmiştir. Osmanlı eğlence yaşamında heteroseksüel kalıpların dışında üçüncü
cinsiyet aktörleri olarak köçek ve tavşan dansçılar daha önce yapılan yüksek lisans çalışması kapsamında (2007 Osmanlı’da Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Köçekler ve Çengiler) incelenmiş ve
devamı niteliğinde yapılan bu çalışmanın alt yapısını oluşturmuştur. Sosyal anlamda bu konunun
seçimi, Osmanlı döneminde var olan “çoğulcu” cinsiyet algısının yaklaşık bir asır sonra nostaljik
bir çağrışım ile postmodern bileşenlerin bir aktörü Zeki Müren’in temsiliyeti ile eğlence yaşamında
yeniden gözlemlenmesine bağlanabilir. Zeki Müren, sosyolojik niteliği sebebi ile postmodern durum üzerinden ele alınmış ve postmodern bir özne olarak incelenmiştir.
Bu çalışma, Zeki Müren’in 1931-1996 yılları arasında yaşamı üzerinden kurgulanmıştır ve
Türkiye’de Cumhuriyet sonrası modernleşme hareketleri ile toplumsal ve müzikal değişim sürecinin aktörü ve cinsiyetler arası postmodern bileşimlerin bir göstergesi olarak onun sanat ve sahne
yaşamını değerlendiren bulgulara dayanmaktadır. Zeki Müren, Türk Makam Müziği’nin dönüştüğü
1950-80 yılları arasında kitle iletişim araçlarının vasıtasıyla icra, sahne ve şov unsurlarına getirdiği
öncü tavır ile geleneğin popülerleşmesinde önemli bir örnek teşkil etmektedir. Gelenek ile günceli
birleştiren Zeki Müren, repertuar, kostüm ve sahne çalışmalarında kurguladığı eklektik gösteri
tavrı ile fenomen olmayı başarmıştır. Zeki Müren’in, Osmanlı dönemi eğlence yaşamının figürleri
köçek ve tavşan ile ilişkilendirildiği cinsiyet okumaları da postmodern durumu nitelemektedir.
Postmodern Durum
Zeki Müren sanat yaşamı boyunca ses sanatçısı, besteci, sinema-tiyatro oyuncusu, desinatör ve
şairliği ile yıldız sanatçılığı, sahne yaşamında simülakrı, cinsiyet söylemleri ve kostümleri ile ironik
üslubu, repertuar, kostüm seçimleri itibari ile eklektisizmi, yerellik algısını, cinsiyet görünümü ve
aktivistliği ile çoğulluğu, biçemi ile pastiş ve popüler kültür öğelerini onaylamaktadır. Postmodern
sözcüğü ilk olarak Avrupa’da Jean-François Lyotard’ın 1979 tarihli La condition postmoderne
(Postmodern Durum) adlı kitabında görülür ve sonra Avrupa’da kullanımı yaygınlaşır. Bu kitapta
‘bilginin ileri toplumlardaki durumu’ üzerine bir anlatım vardır ve yazar, ‘bu terim Amerika’daki sosyologların ve eleştirmenlerin yazılarında sık sık geçer’ ifadesini kullanır. Endüstri sonrası toplumlar
ile postmodern diyebileceğimiz kültürler arasında bir eşdeğerlilik oluşturabileceğimizi söyler. Bu
sözcük, 1934 ya da 1938’lerden itibaren aramaya başlandığında Amerika’daki edebiyat eleştirisi
alanında (Ihab Hassan’ın The Dismember of Orpheus: Toward o Post-Modern Litterature, New
York, Oxford UP, 1971), mimarlık üzerine yazılarda (özellikle The Rise of Post-Modern Architecture,
Ch. Jenks, 1975), sosyoloji alanında (The Coming of Post-Industrial Society, D.Bell, New York,
1973) görülmektedir. Bu terimin benzeri olan hiper-modernizm, geç-kalmış-modernizm (late modernism), modernliğin-ötesi (transmodernism, metamodernism) gibi terimler, bu anlayışın çok değişik kavramlar taşıdığını ve bunlara bir sınır çizmenin olanaksızlığını ortaya koymaktadır. 1980’li
yılların başında bu terime sık sık başvurulduğu ve sanatın hemen her alanında (dans, mimarlık,
müzik) kullanıldığı görülmektedir. Postmodernlik terimi birçok çelişkili anlam taşımaktadır. Lyotard,
önce modernliğin geldiği en uç nokta diye tanımlama yaparken, postmodern ‘mutlaka modernin
bir parçasıdır’ buna göre de ‘postmodernlik modernliğin sona erdiği an değil, onun doğuş anıdır’
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demiştir. İkinci bir postmodern tanımında ise miras edilen geleneğe genel bir dönüş ve böylece
modernliğe bir karşı çıkış olarak da kabul edilmektedir. Habermas’ın savunduğu ve Ferry’nin de
katıldığı bir başka tanım ise postmodernliği, modernliğin aşılması, Aydınlanma felsefesinin yeniden gündeme gelmesi, ‘aklın kendi sınırlarını aşması’ olarak ele almaktadır (Chevassus, 1998).
Postmodern birey, olumsuz güçler tarafından ya da daha doğru bir ifadeyle, belirsizlik tarafından
belirlenmiş duygulara ve içselleştirmeye yönelik bir ‘yaşa ve yaşat’ tavrıyla yetinen bölünmüş ve
parçalanmış bir kimliğe karşılık gelmektedir. Kendi temelsizliği üzerine temellendirilen bu özne, ayrık bir kişiliğe ve gizil olarak karışık ve parçalanmış bir kimliğe sahip, teğel teğel dökülen bir yamalı
bohçadan başka bir şey olmayan bir personadır. Postmodern özne, paradoksal bir anlam içinde,
hem özgürdür, hem de özgür değildir. Özgürdür, çünkü ta nüvesine dek dağınık, olumsal güçler
öbeği tarafından belirlenmiş ve biçimlendirilmiştir; özgür değildir, çünkü Adorno’nun söylediği gibi
‘kendini Ben olarak ortaya koyan şey gerçekte bir ön yargıdır, tahakküm merkezlerinin ideolojik bir
hipostazlaştırılmasıdır.’ (Turan, 2011) (Bkz. Tablo 1)

Tablo 1. Postmodern Durum-Postmodern Özne
Postmodern durumun öznesi olarak Zeki Müren’in sanat yaşamı incelendiğinde genel
anlamda farklılık unsuru ön plana çıkmaktadır. Sinema filmleri, cinsiyet söylemleri, medya ilişkileri
ironi kavramı üzerinden ele alınabilmektedir. Görünüm/imajının androjen olması, cinsiyetinin belirsizliği, solist, besteci, film aktörü, şair, desinatör gibi yönleri ve homoseksüel kimliği ile çoğulluk
temsiliyeti, repertuar ve kostümleri ile eklektik yapısı postmodern durum ile ilişkilendirilmiştir. Bu
anlayış müzikteki postmodernizm ile de örtüşmektedir. Parçalanma, yeniden canlandırma, eklektik yapı, sınıfsızlık, ironi, avangarte, hipergerçek, simülasyon, pastiş, çoğulculuk, zamansal ve
mekansal birleşmeler gibi kavramlar ortaya çıkmaktadır. Birçok teorisyene göre postmodern terimi
kültürel teori içerisindeki bazı kavramlar üzerinden ele alınabilir: Metinlerarasılık, interreferentially
(veriler-referanslar arası), pastiş, brikolaj, parçalanma, depthlessness (derinsizlik-yüzeysellik), konunun parçalanması vb. (Lochhead, Auner, 2002)
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Postmodern durumun ilgisi dahilinde tuhaf, acayip vb. karşılıkları olan ve 1980’lerin sonunda eşcinsel erkekleri küçük görmek için kullanılan queer ibaresi, 1990’ların başında ‘cinsiyet
normları’ dahilinde olmayanlarca, yani gey, lezbiyen, travesti, transseksüel, biseksüel, transeksüel
vb. kişilerce, pejoratif anlamıyla birlikte sahiplenilmiş, heteroseksüel matrisin dayattığı ikili kimlik
rejiminde “öteki“ kılınanları ve onların eşit haklar mücadelesini işaret etmeye başlamıştır. Queer
hareketle paralel olarak gelişen queer kuram, cinsiyetin tamamen bağlamla şekillendiğine, sabit
olmadığına, tanımının tarih boyunca koşullara göre değiştiğine dikkat çekerken, toplumsal yapının
bütününe nüfuz etmiş olan heteroseksüel mantığı, yani heteronormatifliği okuma, açık etme ve alt
üst etme yollarını araştırmaktadır. Queer kuram üzerinden toplumsal yapının çözümlenmesinin
önemini belirten Eva Kosofsky Sedgwick şunları söylemiştir: “Modern Batı kültürünün herhangi bir
veçhesini, modern homoseksüel / heteroseksüel tanımının eleştirel bir çözümlemesini kapsamadan anlama girişimlerinin tümü sadece eksik değil, özünde hasarlı kalmaya mahkumdur” (Öztürk,
2011).
Baskı altında olan queer kimliklerin çoğulcu bir yapı içerisinde ikili kimlikler kurguladığı,
dışarıya gösterilen ve içeride olanın farklı olduğu görülebilmektedir. Örneğin, erkek bedeni ya da
biyolojik kimliği içerisinde kadın varlığını, durum, hal ve kıyafet olarak taşımaya çalışan bir insan,
toplum tarafından tanımlanmış olan heteroseksüel yapının dışarısında ‘farklı’ olarak görülmektedir. Zeki Müren’in erkek biyolojik cinsiyet kimliği üzerine inşaa ettiği kadınsı hal, tavır, kostüm
ve benzeri ifadeler de bu farklılık dolayısıyla hem dikkat çekici olmuş, hem de eleştirilmiştir. Üç
semavi din ve toplumların kurguladığı heteroseksüel yapı içerisinde kadın ve erkek cinsiyeti
olmak üzere iki tür cinsiyet olmasına karşılık, queer kuram bu tanımlamanın eksik olduğunu
belirterek, diğer cinsiyetlerin de aynı oranda var olduğunu savunmaktadır. Butler’ın toplumsal
cinsiyet kategorisine ihtiyaç duymasının sebebi, toplumsal cinsiyet ile cinsiyet arasındaki süreksizlik, ürkütücü ve tehdit edici ayrışmayı göstermek içindir. Bu kategoriye, erkek bir öznenin kadın gibi davranabileceğini ve kadın bir öznenin de erkek gibi davranabileceğini, heteromerkezli
talepli queer öznenin, kadınla bağdaştırılan kıyafetleri giyen (drag) öznenin, heteroseksüel norm
ve buyrukları hem performatif bir şekilde tekrar eden, hem de onları alt üst eden öznenin yıkıcı
ihlallerinden ayıran gerilim ve huzursuzluk noktasını, radikal bağlantısızlık alanını göstermek için
ihtiyaç duymaktadır (Grosz, 2011) Bu bağlamda performans olarak bedenin gösterdiği cinsiyet
ile zannedilen cinsiyet arasında ikilem doğduğunda Zeki Müren’in sahne yaşamında olduğu
gibi bir çelişki meydana gelmekte ve heteroseksüel düzlemde kimliklendirme yapılamamaktadır.
Eğer bir beden yaptıklarından ibaretse, performans önem kazanır ve cinsiyetler kadın-erkek
ikileminden çoğulluğa doğru yol alır.
Modern bir solist olarak ele alabileceğimiz Münir Nurettin Selçuk ve postmodern göstergelerin bir aktörü olarak Zeki Müren‘den bahsetmeden önce süreç olarak modernleşme kavramına değinmek yararlı olacaktır. Modernleşme kavramının algısında var olan heteroseksüel yapı,
toplumsal yaşamın kadın ve erkek olmak üzere iki cinsiyet üzerinden kurgulanmasına sebep olmuştur. Modern toplum yaşamının, aile kurma olgusu üzerindeki vurgusu, hemen her toplumda
var olan ara cinsiyetlerin gölgelenmesine sebebiyet vermiştir. Türkiye modernleşmesine bakıldığında da bu gözlem doğrulanabilir. Müzik alanında solist icracı kavramının doğuşu modernleşme
sürecine denk gelmiştir.
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Zeki Müren’i postmodern bir
aktör olarak ele almamızın
bir nedeni de, dönemin modernist tavrını geliştirmiş olan
Münir Nurettin Selçuk’un varlığıdır. Dâr’ül-Feyz-i Musiki
Cemiyeti’nde müzik eğitimi
almış olan Münir Nurettin
Selçuk, döneminde yenilikçi
kıyafet, duruş, okuyuş ve üslubu ile dikkat çekmiştir. İlk kez
frak giyerek sahneye çıkması,
Türk musikisi icrasını ayakta
gerçekleştirerek verdiği konser havası, gazinolarda sahne
almaması ile seçkinci tutumu,
Tablo 2. Modern Aktör – Postmodern Aktör
üslubundaki sadeliği, icrasını
sergilerken mimiklerini minumumda kullanması o dönemde modern batılı bir duruşu temsil etmesine sebep olmuştur. Selçuk’un, heteroseksüel cinsiyet yapısına uygun yaşamı ve aile kurup çocuk
sahibi olması dönemin koşullarına uygun düşmektedir. Türk makam müziğinin, opera dinlenir gibi
dinlenilmesini istemesi, elit bir tutum çerçevesinde modern bakış açısını temsil etmektedir. 1928
yılında Paris’e giden Selçuk, şan, solfej ve piyano dersleri almış, iki yıl sonra Türkiye’ye döndüğünde kendi kendine oluşturmak istediği yenilikçi müzik anlayışını şöyle ifadelendirmiştir: “Avrupalı,
müziğin klasiğini iki saat süreyle konser salonunda çıt çıkarmadan, tam bir sessizlik içinde, zevk
alarak dinleyebiliyorsa, Türk halkı da kendi klasik müziğini aynı saygı ve ilgiyle, zevk duyarak
dinleyebilmelidir. Öz musikimizin Batı müziğinden eksiği yoktur. Batı müziği çok seslidir. Bir sekizli
içinde on iki eşit aralık vardır. Bizim musikimiz ise, bir sekizli içinde eşit olmayan yirmi dört aralıkla,
müthiş bir ses ve melodi zenginliğine sahiptir. İşte çeşitli makamları, usulleriyle, dini temalarıyla
bu eşsiz müzik, meyhanelerden ve eğlence toplantılarından kurtarılmalı; müzik dinlemeye gelen
müziksever insanların katına, konser salonlarına yükseltilmelidir” (Kulin, 2012). (Bkz. Tablo 2)
Türkiye’nin gelenek-modernite sorunsalı adeta Zeki Müren’in cinsiyet-görünüm sorunsalı
ile izdüşümleri oluşturmuştur.
Nostaljik bir çağrışım
Haluk Bilginer’in gazetelere konu olan Türkiye-Zeki Müren benzetmesinde olduğu gibi ikilemsiz bir
Müren hayal etmek oldukça zordur. Müren denildiğinde muğlaklık ilk akla gelen tanı olabilir. 2011
yılında manşet olan Bilginer’in söylemi şöyledir. “Türkiye, Zeki Müren’dir.” (Hürriyet, 2011)
Zeki Müren‘in toplumsal bellekteki konumu, modernleşme sürecinde her alanda yaşanan
tereddütler gibi hipergeçek bir algı üzerinden yaşanan muğlaklığın bir yansımasıdır. Gelenekselden
beklediğini modernleşme ile birleştiren bir özne olarak Zeki Müren, aynı zamanda Osmanlı döneminde var olan ara-cinsiyet modellerinin de geri çağrımı olarak belleklere yerleşmiştir. Nostaljik bir
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çağrışım olarak homoseksüelite, modernleşen Türkiye’nin heteroseksüel algısını farklılaştırmış ve
ilgi görmüştür. Bu nostalji, Osmanlı dönemi eğlence dünyasının saray ve şehir yaşamındaki temsilcileri olarak çengi, köçek ve tavşan dansçılar tarafindan yaratılmış olan geçmişin çağrışımıdır.
Toplumsal bellekteki bu figürler 19. yüzyılda unutulmaya başlanmış ve modernleşme döneminde
heteroseksüel toplumsal cinsiyet kalıplarına yenik düşmüşlerdir. Aktivist varlığı ile Zeki Müren,
1960 sonrası Türkiye’nin nostaljik bir çağrışımı olarak eğlence dünyasında ara-cinsiyetlerin yeniden temsiliyetini üstlenmiştir.
Cemal Süreya’nın, Zeki Müren nostaljisi hakkında açıklamları şöyledir: “Zeki Müren, son
kırk yılın sadece en ilginç değil, aynı zamanda en büyük şarkıcısı. Evet yineleyelim. Demokrat
Parti dönemindeki eskiye özlemin, halk avcılığının simgesi oldu. Radyonun yeni işlevi. Köçek kavramını yeniden ve çok değişik biçimde yarattı. Banka ikramiyeleri, devlet eliyle zenginleşmiş bireylerin eğlence biçimleri, çok ilkel, ama bin bir renkli reklam tasarımları...”(Süreya, 2004).
M. Bakhtin’in karnivalesk kavramında belirttiği gibi sınırlı bir özgürlük içerisinde kutlama ve şenlikler, bir tür toplumsal sübap işlevi görmektedir. D. Terzioğlu da Osmanlı şenliklerinde
benzer bir karnivalesk duruma işaret ederek, resmi mercilerin, ahlaki yargı ve baskıyı bu süreler
için askıya aldığından bahsetmiştir. Terzioğlu’nun verdiği bir örnek şöyledir: ‘Şenlikte bir oyuncu
İstanbul kadısını canlandırılıyor ve eşeğe ters bindiriliyor. Din adamlarının alaya alınmasından
rahatsızlık duyan ulema ise Başvezir tarafından yatıştırılıyor, bu tür alayların ‘hoş görülmesi’ gerektiğini, bunlara ‘zaten resmi olarak izin verildiğini’ söylüyor. Toplumsal hoşnutsuzlukların yarattığı ve
potansiyel olarak yıkıcı olabilecek negatif enerjilerin ‘kontrollü’ bir şekilde salıverilmesi açısından
bu tür resmi izin’lerin sağladığı koruyucu şemsiye işlevi dikkat çekicidir (Aytar, 2011). Zeki Müren’in
1960’larda Türkiye Cumhuriyeti’nde var olan, Türk Makam Müziği ve popüler kültür içerisindeki
vazifesi de bu karnivalesk içerisinde postmodern bir aktör olarak birçok anlamda çoğullğu temsil
etmek olmuştur. Osmanlı’da müzik, eğlence ve dans işlevleri ile varolmuş köçek, tavşan misali
Cumhuriyet sonrası Türkiye’de, cinsiyet temsili ile Müren varlığını oluşturmuştur. Danstan ziyade
şarkı söylerken, kostümleri ile gösterisini süslemiş ve farklı cinsiyet algısı ile geçmişten beri varolan toplum karşısındaki üçüncü cinsiyet temsilini çağrıştırmıştır. Aynı zamanda postmodern durumun öğesi olarak repertuar ve kostümlerinde eklektisizmi kullanmıştır. Repertuarını Dede Efendi,
Hacı Arif Bey gibi klasik dönem bestecilerinin eserlerinin yanı sıra modernleşme dönemi şarkı
formu eserleri ve halk müziği eserleri, türküler ile de çeşitlendirmiştir. Kostümlerinde ise Anadolu
motifleri kullandığı gibi yenilikçi fikirler ile birçok farklı kıyafet denemiştir. Eşcinsel eğlence anlayışı,
her ne kadar Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında resmi olarak yasaklanmış olsa da, Cumhuriyet
sonrası Türkiye’de düzenin değişmesi, kentsel göçlerin çoğalması ile eğlence sektörünün yeniden
hareketlenmesi söz konusudur. Bu dönem itibari ile özellikle Müren sonrası pastiş1leri ile eşcinsel
bireylerin yeniden eğlence sektörüne dahil olduğu da görülmektedir.
Zeki Müren’in giymiş olduğu sahne kostümleri, kullandığı aksesuarlar, saçı, makyajı
gibi efemine görünümü ile ilgili sorular karşısında takındığı tavır oldukça ironiktir. Gazeteci Halit
Çapan’ın sahnede payetli uzun elbiseler giyen ve gösterişli mücevherler takan Müren’e kıyafet

1- Biçimsel taklit.
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tercihleri ile ilgili sorduğu soru ve aldığı yanıt şöyledir: “Zeki Bey bir erkeğin kadın giysileri içinde
sahneye çıkması o erkeğin erkekliğinden bir şeyler eksiltir mi?” Müren şöyle yanıtlıyor: “Benim giydiğim elbiseler kadın elbiseleri değildir. Benim giydiğim elbiseler Sezar’ın, Baytekin’in ve Brutus’un
giydiği elbiselerdir.”
Gazeteci: “Sahnedeki çıplaklığınız size ne hissettiriyor?” Müren: “Mayo ile güneşlenmeye
çıkan bir pehlivanın hissettirdikleri” (Hiçyılmaz: 1997).
Müren’in ironik yanıtı ile geçmişe yaptığı nostalji, modernizm sürecinde unutulan aracinsiyet modellerini geri çağırmaktadır. Zeki Müren, genel dünya tarihinden ve Osmanlı’dan örneklerle meşrulaştırdığı kıyafetlerini, eşcinsellik söylemini kullanmaksızın geçmişe ve heteroseksüell cinsiyet yapısına atıfta bulunmaktadır. Bu sayede Türk halkının aslında geçmişten itibaren
Osmanlı saray ve şehir yaşamında büyük bir gizlilik ancak hoşgörü içerisinde yaşanmışlıklarına
da işaret etmekte ve modernizm sonrasında bu durumu tekrar meşrulaştırmaktadır. (Bkz. Tablo 3)

Tablo 3. Köçek, Tavşan – Zeki Müren

Hünsa2 sesli ‘yıldız’
Zeki Müren’in, ilk olarak 1950’li yıllarda radyo icrası daha sonra ise gazino ve plak okumaları
arasındaki farklılıklar dikkat çekicidir. Radyo yıllarında Müzeyyen Senar gibi bir önceki kuşağın
etkisi altında kalarak sade bir üslûba sahipken, sonraki yıllarda daha abartılı okuma üslubu ile
eklektik bir tavır geliştirmiştir. Kelimelerin her hecesine yaptığı vurgu ve nüansla etkisi giderek
yoğunlaşmış, yıllar geçtikçe arabesk tabir edilen daha süslemeli ve uzatmalı icralara ulaşmıştır.
Ancak Zeki Müren’in radyolarda duyulan ilk icrasından itibaren üslubunun dışında, ses renginin
farklılığı dikkat çekici olmuştur. Bu konu ile ilgili Mehmet Güntekin’in yorumları oldukça açıklayıcı
2- Kendisinde hem erkeklik hem dişilik alâmeti bulunan kimse.
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olacaktır: “Müren için hep şöyle denir. 1950’lerde ilk radyo mikrofonuna çıktığı zaman farklıydı,
sonradan okuyuşu bozuldu. Kendi açımdan baktığımda böyle birşey yok aslında. Hünsa denilen cinsiyeti belirsiz, kadın mı, erkek mi belli olmayan bir tabir vardır. Mesela, Müren ile ilgili
genel kaanat düzgün okuyor şeklindedir. Ancak, ben bunun çok doğru olduğuna inanmıyorum.
Çünkü bizim müziğimiz üslûp müziğidir zaten. Mesela ses güzelliği ikinci planda kalır. Önemli
olan üslûp ve tavırdır. Zeki Müren’in icrasında hiçbir zaman böyle bir üslûp ve tavır yoktur. Türk
müziğinde öyle bir tavır o güne kadar işitilmemiştir. Erkek okuyuşu denilen bir tavır vardır. Bu değişiklik çok çarpıcı olduğu için bu bir şaşkınlık yaratmıştır. Yanlış bir kaanattır bu. Zeki Müren’in
basınla ilişkileri ve insan ilişkilerini yönetmekteki başarısı gibi başka etkenler de söz konusudur
ve Zeki Müren olayı Türkiye’de söz konusu olmuştur. Tabii bizi hiç ilgilendirmez insanların cinsel
tercihi, ancak o cinsel tercih sahneye ve yapılan müziğe de yansımıştır. Gittikçe üslûbun son
zamanlarına doğru dejenerasyonuna sebep olmuştur. Kılığına, kıyafetine ve yaşayış biçimine
yansımıştır. Cinsel yaşama karışmak hiç kimsenin hakkı değildir. Her türlü cinsel tercih tarihin
her döneminde vardır, bunlar bilinmektedir. Ancak, toplumsal olarak bu kadar üst derecede etkisi olması ne kadar zararlıdır (Güntekin, 2011).
Popülerlik kavramı kitlelere, kalabalığa hitap etmek çoğunluk tarafından algılanmak ya
da sevilmek anlamına geldiğinden belirli standartları ve kolaylıkları sağlamak gerekmektedir.
Çoğunluğun algıyabildiği konular daha temel ve sade olanlardır. Dolayısıyla herhangi bir olgunun
karmaşıklaşması, algılayan sayısının azalması anlamına gelmektedir. Popülerlik ise en önemli
vurgusunu çoğunluk üzerinde kurduğundan standart ve kolay, anlaşılırlık gibi iki unsur ön plana
çıkmaktadır. Popüler olan bir şarkı ya da bir sanatçı belirli standartlar içerisinde aykırı ancak kolay
anlaşılabilen dikkat çekici öğeler içermelidir. Sanatçıda popülerlik unsuru imaj üzerinden yönetilebilir. İmaj bir sanatçının kalıbı haline gelir ve tekrarlanan kalıp görüntü olarak imaj sanatçının kolay
anlaşılmasında yardımcı olur. Ancak Müren’in farkı imajını sürekli androjen görünümü ile tazeleyerek farklılaşmasıdır. Zeki Müren‘in toplum yapısına aykırı gibi duran imajı, gerçekte Türk toplum
yapısının bir aynası olmaktadır. Zeki Müren’in yıldız/idol ya da Sanat Güneşi gibi popüler kültür
divası olması imajının, çeşitlenen tekrarının, algılanmasındaki kolaylığın dışında, ataerkil Türk toplum yapısına aykırı ve toplumsal cinsiyet kurgularının dışına taşırılmış ancak Türk toplumuna ayna
tutmuş bu kolajın bütününde yatmaktadır. Yıldız bir sanatçı olmanın tüm kaidelerini yerine getirmiş
olan Zeki Müren, solistliği, şairliği, besteciliği, desinatörlüğü, sinema ve tiyatro oyunculuğu ile her
alanda kendini ispatlamayı başarmıştır. Bu yolda aldığı Sanat Güneşi, Paşa gibi ünvanları ile döneminde var olan sanatçılardan kendini sıyırmış ve söylemlerinde belirttiği gibi daima en büyük
olduğuna inanmıştır.
Zeki Müren’in okuduğu bir çok eserin bestecisi ve uzun yıllar albüm yönetmenliğini yapmış Selami Şahin, Zeki Müren’in sahnelerde yarattığı etkiyi anlatırken şu ifadeleri kullanmıştır:
“Zeki Müren’i izlediğin zaman müzik adına oh be amma güzel okudu be ne güzel bir gece yaşattı
bize, tiyatroya gitmemize gerek yok, tiyatro da yaşattı bize, bir şairi dinlemeye gerek yok, şair gibi
bir takım şiirler de okudu bize, yani ne arıyorsan var. Hani çık oku, oku.. güle güle değil. Tiyatrosu
var, bir takım espriler var, yorum desen şarkıya göre yorumlar yapıyor. Allah bir ses vermiş, böyle
bal gibi, rüya gibi akıyor. Ben bu kadar sanatçı tanıdım herkese saygım sonsuz, fakat Zeki Müren
kadar mesleğine aşık bir sanatçı tanımadım (Şahin, 2011).
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Heteroseksüel algı üzerinden geliştirilen bu süreç, solist icralarının özellikle vokal alanda
kadın üslubu ya da erkek üslubu üzerinden örneklerine tanıklık etmiştir. Bu alanda, modernleşmenin yeni yüzleri de kadın ve erkek solist sanatçılardan oluşturulmuştur. Müzikteki bu heteroseksüel algı, postmodern bir aktör ve aktivist Zeki Müren’in varlığı ile başka bir boyuta taşınmıştır.
Zeki Müren’in ses rengindeki farklılığın dikkat çekici olmasını Murat Bardakçı şu sözleri ile gazete
yazısında aktarmıştır: “Zeki Müren’in sesi mükemmel mi idi? Hayır! Değişik bir sesti ve değişik
gelmesinin sebebi, tınısının “hünsa” olması yani içerisinde hem erkek, hem de kadın tınısının bulunmasıydı. Halkın merakını çeken, hatta hayran bırakan tarafı, sesinin o zamana kadar örneği
pek işitilmemiş olan bu özelliği, yani “hünsalığı” ve sahnede kıyafetleri idi” (Bardakçı, 2011).
1968-73 yılları arasında sahnelerde Zeki Müren’e ney üfleyerek eşlik eden Fikret Bertuğ
ise Müren’in sesindeki farklılığı şöyle ifade etmiştir: “Müzikte insan sesi olarak erkek sesi, kadın
sesi, bir de çocuk sesi vardır. Zeki Müren dördüncü bir türdür. Mesela, hiç tanımayan bir kişi bir
Fransız Zeki Müren’i dinlediğinde biraz teşhis koyabilir gibi geliyor bana, bu insan dördüncü sınıf
sestendir diye...Bana göre yani kadınla erkek arasında bir üsluptur. Kırılgan, mubaşağalı, kırıtkan
diyebiliriz. Duygulu olayım derken bir yerde bana göre komik olmuştur Zeki Müren” (Bertuğ, 2011).
Postmodern bir aktivist
Popüler kültürün önemli bir aktörü olan Zeki Müren’in kültürel ve sanatsal yaşam alanında geliştirdiği marjinal tavırları vasıtasıyla dikkat çekmesi, solist olarak elde ettiği başarılar ile pekişmiş
ve Türk popüler tarihine bir yıldız sanatçı olarak geçmesini sağlamıştır. İlk kez radyo yayını ile
sesi üzerinden dinleyiciye ulaştığı günden itibaren farklılığı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Sanatçı
kimliğini cinsiyet açılımı ile postmodern bir
aktivistliğe dönüştüren Müren, her zümreden
insanı kapsamayı başarmıştır. Söyleminde
ifade ettiği gibi; Prima sanatçılar eşcinseldir
(Çevik, 1996) algısını dünyada yürütülen cinsiyet manifestoları ile bütünleştirmiştir. Türkiye
gibi ataerkil toplum ve ahlak yapısına ait bir
toplumda algıları değiştirmiş ve eşcinsel kimliklerin kabulünde sanatı üzerinden aktivist
hareketini yürütmüştür.

Şekil 1. Zeki Müren’in makyaj malzemeleri

Zeki Müren, gazino sahnesinde giymiş olduğu ilk kostümden itibaren kurguladığı
gösterisi ile büyük bir değişime imza atmıştır.
1960’lı yıllarda hem yıldız olma isteğinin verdiği farklılaşma düşüncesi, hem de sonraki yıllarda iyiden iyiye ortaya çıkacak olan cinsiyet
vurgusuna yönelik kostümlerinde oldukça dikkat toplamıştır. Güzel Sanatlar Akademisi’nde
aldığı tüm eğitimi sanat yaşamına yansıtmak
isteyen Müren, sahne düzeninden, kostümle-
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rine her detay ile kendi ilgilenmiş ve ilk yıllarda giymiş olduğu frakların yerine renkli pantolon ve
kıyafetler tasarlamıştır. Payetlerle, simlerle, tüylerle işlenmiş renk renk kostümlerine çeşitli isimler
vermiş, bu kostümlerde de androjen yapısını korumuştur. Giymiş olduğu pantolon, mini şort ya da
etekleri, dar kesim, vatkalı, V yakalı, açık ve süslü bluzler ve aksesuarlarla birleştirerek, bedeninde
hem erkeğin hem kadınının temsiliyetini sunmuş, yapmış olduğu makyaj, röfleli saçlar manikürlü
ve ojeli tırnakları ile bu androjen yapıyı bütünlemiştir.(Bkz. Şekil 1)
Pembe Rüya, Batmayan Güneş, Şövalyenin Aşkı gibi isimler taktığı kostümlerinin (Aşan,
2003) en dikkat çekici olanlarını yine 1960’lı yıllarda giymiştir. Bu yıllarda Müren, mini etekleri, apartman topukları ve göğüsleri açık kıyafetleri ile sahneye çıkmaya başlamış ve Türk halkı tarafından
ilgiyle izlenmiştir. Taşlık Maksim Gazinosu’nda mavi mini eteği ve apartman topuklu lame çizmeleri
ile sahneye çıktığında, Sadettin Aslan’ın “dönemin cumhurbaşkanı Cevdet Sunay gelmiş, bu gece
eteği giymesen olmaz mı?“ sorusuna sahneye kostümünü değiştirmeden çıkarak yanıt vermiştir.
Sahneden indiğinde Aslan’ın “Ben sana bu giysiyi giyme dememiş miydim?” demesi üzerine Müren
şu yanıtı vermiştir: “Cumhurbaşkanı geliyor diye giysi mi değiştireceğim? Ben sanatçıyım. Sanatçı
başkalarının isteklerine kulak verip, onları karşılamaya kalktığı an sanatçı olmaktan çıkar. Sıkıcı ya
da eğlendirici bir zanaatçı ya da üçkağıtçı bir esnafa döner” demiştir. (Aşan, 2003).
Zeki Müren’in çoğul kimliğini ve farklılığını Türk milletinin kabul etme biçimini anlatırken
Bülent Aksoy’un ifadeleri şöyledir: “Burada en önemli nokta şu: Türk toplumu erkeği çok yücelten,
kadını ezen bir toplumda ben eşcinselim diye ortaya çıkan bir sanatçının eşcinselliğini hoş gördü,
görmemezlikten geldi. Onun en büyük dinleyicileri kadındı. Kadınlar matinelerde sahneye fırlayıp
O’nu öpücüklere boğardı. İşte bu Türk toplumunun iki yüzlülüğüdür. Eşcinsel bir erkek kadınlar
için bir tehlike değildir. Erkek serttir, kadını aşağılar, kötü muamele eder, döver, eder, erkek çok
kuvvetli bir varlıktır. Öyle olması gerekir. Ama ilk defa hem erkek, hem centilmen bir insan çıkıyor
ortaya, belki Türk kadını şunu yaşıyor bilinç altında. Eşcinsel de olsa erkek erkektir. Eşcinsel bir
erkek yine erkektir, kadın değildir, yani cinsiyeti erkektir. Bir kadın olamaz, bir kadın olması mümkün değildir. Kadınların hissettiği şeyi erkek cinsiyeti içerisinden hissetmek zorundadır. Dolayısıyla
hiçbir zaman bir kadın hissedemez, bir aşk ilişkisinde. Dolayısıyla hem bir erkek, hem de yumuşak, centilmen bir erkektir, Türk kadını bunu sever. Kadınların bilinçaltına hitap ediyor. Erkeğin
yumuşak da olabileceğini, zarif de olabileceği hissettiriyor. (Aksoy, 2011)
Zeki Müren’in çoğulcu kimliği sayesinde seyirci profilini genişlettiği fikri, hem erkek, hem
kadın izleyiciye ulaşırken farklı algıları uyandırması ile bağlantılıdır. Heteroseksüel bir erkek ya
da kadının ulaşamayacağı noktalara Müren’in ulaşması, postmodernitenin unsurlarından olan
eşcinsel yapının inşaası, çoğulcu ve farklı kimliği sayesinde gerçekleşmiştir. Türkiye’de cinsiyet
belirsizliği müzikal ifadeyi taşıyan en temel unsurlardandır. İki dünyayı birbirine bağlayan ‘ötekileştirilmiş’ eşcinsellik, müzik alanında geçmişten beri önemli bir ifade biçimi olmuştur. Zeki Müren ise
bu temsiliyetin farkındalığını yaşayan ve yaşatan Türkiye’deki ilk sanatçı olarak fenomen olmayı
başarmıştır. Zeki Müren’in yarattığı çoğulluk, çeşitlilik ve farklılık gibi algılar tüm sanat yaşamı
boyunca içinde bulunduğu alanlara getirdiği çarpıcılık ile oluşmuştur. Bir yanda frapan kostümleri
ile gazinoda sahne alırken, bir yandan uzun tırnaklı feminen elleri ile mevlüd okuyan bir erkeği
canladırdığı sinema karakteri ile daima ikilemlere vurgu yapmıştır.
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Müren’in eşcinsel ilişkileri hakkında yaptığı açıklamalar şöyledir: “Evini, karısını, çocuğunu
terk etmek pahasına bana aşık olan erkeklerle seks ilişkim olmadı. Bir noktayı daha açıklamak istiyorum. Eşcinsel demek, ille de pasif demek değildir. Eşcinsel, aktiflik de yapar. Kadınla da yatar,
bir erkeğe erkeklik de yapar. Eşcinsel demek yatakta kadınlık görevi yapan değildir, bir eşcinselle
yatan erkek de eşcinseldir. Bunu hep yanlış biliyorlar. Saraylarımıza dönelim. İç oğlanları vardı. Hiç
mi kadın yoktu? Padişahlarımızın emrinde nice cariyeler, nice Çerkes güzelleri vardı. Ama bu bir
olaydır. Bu bir çeşnidir. Ben hep derim kimseye zararı olmadığı sürece dört duvar arasında kaldığı
sürece, Taksim Parkları’na düşmediği sürece, herkesin bir özel hayatı vardır. Benden bebek aldırtan
hanım da oldu. Ben kadınlara karşı da kuvvetliyim. İş ki gönlüm istesin. Hani insan bir gün Coca Cola
içerse, bir gün canı Malibu çeker. Hani bir de var ki acz içinde. Sakalı çıkmaz da, göğsünde şu tüy
çıkmaz da. Ben icabında matineli günlerde, günde iki kere traş olurdum” (Çevik, 1996).
Cumhuriyet sonrası Türkiye’de, eğlence sektöründe üçüncü cinsiyet temsili ancak
1960’larda Zeki Müren’in sahnesi ile yeniden gündeme gelmiştir. Bu sebeple Müren’in hem cinsiyet, hem de sanatsal anlamda oluşturduğu çoğulcu cinsiyet kimliği postmodern bir aktivist hareket
olarak algılanabilir. Müren, bedenini gösterisinin bir enstrumanı olarak kullanmış, erkek, kadın ve
eşcinsellere hitap eden çoğul kimliğini sözel ifadeleri, kostümleri ve davranışlarıyla süslemiştir.
Müren’in varlığı sosyal ve müzikal anlamda varolan homoseksüel aktörleri de gün ışığına çıkarmıştır. Toplumsal cinsiyet kavramından baktığımızda Türk toplumu önünde Zeki Müren erkeksi olmayan efemine bir algıyı uynandırmıştır. Müren’in ses tonu, hitap şekli, kostümleri ve
sahne anlayışı toplumun alışılagelmiş toplumsal cinsiyet kalıplarının yani Türk toplumunun
heteroseksüel kurgusunun dışına taştığından
dolayı ilginç bulunmuş ve dikkat çekmiştir. Zeki
Müren’in toplum yapısındaki belli başlı kalıpları
yıktığı reformist kimliği ile tanınmasının öncelikli unsuru, cinsiyet anlamında geliştirdiği aktivist
kimliği olmuştur. Zeki Müren’in rol aldığı sinema
filmlerinde aktörlüğü ironiktir. Müren, sinema
filmlerinde canlandırdığı karakter ile neredeyse akla gelebilecek her tür kılığa bürünmüştür.
Büyük İskender’den, Mevlevi dervişine, frak
giymiş naif erkekten, pırlantalı prense, kaytan
bıyıklıdan, leopar kürklü, mini etekli apartman
topuklu efemine hallerine, bahçevan dekolte
tulumlu pozlarından revü yıldızına, gladyatörden allı pullu ceket takımlarına kadar girdiği her
rolde, bol makyajlı, yapılı saçlı androjen kimliğini koruduğundan aktörlüğü ironik bulunmaktadır. (Bkz. Şekil 2)
Şekil 2. Zeki Müren’in beyaz mini elbisesi
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Sonuç
Sonuç olarak, Zeki Müren 1950’li yıllarda Türkiye’nin çok partili döneme geçişini takiben müzikal ve
görsel anlamda reformlar yapmıştır. Bu reformist tutum, modernleşme sürecinde Türkiye’de yerleşen
heteroseksüel algı ve aile vurgusu üzerinden kalıplaşmış yargıların da değişmesini sağlamıştır. Müren,
postmodern bir aktivist olarak homoseksüel yaşamın nostaljik çağrışımını yapmış ve sonraki pastişlerine yol açmıştır. Aynı zamanda, nostaljik bir çağrışım yaparak, Osmanlı döneminde Enderun’da yetişen
iç oğlanlarından, eğlence yaşamında var olmuş ara-cinsiyet temsilcisi dansçı köçek ve tavşanların
imajlarını, 1960’lar itibari ile yeniden yaşatmıştır. Müren, androjen görünümünü röfleli saçları, epilasyonlu vücudu, makyajlı yüzü, manikürlü ve ojeli tırnakları, gösterişli aksesuarları, mini şort, etekleri
ve dekolteli kostümlerinin altına giydiği apartman topukları ile oluşturmuştur. Zeki Müren, Türkiye’de
toplumsal bellekte geçmişten beri varolan, ancak modernleşme sürecinin heteroseksüel algıya baskısı
sebebi ile arka plana atılan üçüncü cinsiyet varlığının yeniden temsilini sağlamıştır. Müzikal anlamda,
icrası ve üslubu ile farklı bir ekol yaratmıştır. Müzik kariyerinin ilk yıllarındaki repertuarı ile son yılları
arasında oldukça büyük farklılıklar vardır. Müren’in sahne yaşamına veda ettiği 1980’li yıllara doğru gittikçe arabeskleşen üslubu, dikkat çekici bir farklılık yaratmıştır. Cumhuriyet sonrası Türk Müziği
popüler şarkılarında kullanılan makamların kürdi ve hicaz ağırlıklı olduğu düşünülmektedir. (Oransay,
1973) Zeki Müren’in repertuarında 1955-1975 yılları arasında yer alan 248 eser üzerinden yapılan analiz sonucunda, kullanılan makamların ağırlıklı olarak hicaz, nihavend ve muhayyer kürdi eserler olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Müren’in besteleri incelendiğinde de sonucun aynı 3 – 4 makam
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Sinema filmlerindeki aktörlüğü kadar cinsiyet söylemleri de ironik
olan Müren’in, sanat kariyerinde tek emeli yıldız olmak ve o mertebede hep kalmakla alakalıdır.
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