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Berlin Humboldt Üniversitesi Popüler Müzik Teorisi ve Tarihi,
Kanada Ottawa Carleton Üniversitesi Müzik Bölümü Profesörü ve Müzik
Bilimleri Semineri Popüler Müzik Araflt›rma Merkezi Direktörü olan Peter
Wicke, popüler müzik kapsam›nda teorik, tarihi ve kültürel-politik
sorunlara iliflkin yapt›¤› araflt›rmalarla tan›nmakta ve dünyan›n ilk rock
profesörü olarak an›lmaktad›r. "Mozart’tan Madonna’ya Popüler Müzi¤in
Bir Kültür Tarihi" isimli kitab›nda, Wicke, e¤lence müzi¤inin toplumdaki
yükseliflini, kökenlerini sorgulama yoluyla araflt›r›rken iletiflim olgusuna
kültür tarihi perspektifinden bakmakta, yaln›zca popüler müzi¤in öznel
tarihini inceler gözükürken asl›nda birey-toplum iliflkisinde kitle iletifliminin
gözard› edilemez etkisini ve önemini, tüketim kültürünün h›zl› yükselifliyle
toplumun geleneksel de¤erleri aras›ndaki çat›flmay›, Viyana valsinden
tangonun erotizmine, Beatles’tan Rock’n Roll’la tabular›n y›k›lmas›na
uzanan süreçte ele ald›¤› örneklerle ortaya koymaktad›r.
Kitap, 1780 y›l›nda baba Leopold Mozart’›n o¤lu Wolfgang
Amadeus Mozart’› uyaran sözleriyle bafllar: "Sana önerim, çal›flmalar›nda
yaln›zca müzikten anlayanlar› de¤il, anlamayanlar› da düflünmen. Bildi¤in
gibi, müzikten gerçekten anlayan on kifli varsa, anlamayanlar›n say›s›
yüzdür. Bu nedenle ad›na popüler denilen ve her kula¤› g›d›klayan fleyi
unutma..."
Bu ö¤üdün verildi¤i dönem, Frans›z Devrimi’yle somut varl›¤›n›
bulan ayd›nlanman›n, ak›l ça¤›n›n bafllamas›yla birlikte, popüler
düflüncenin günlük yaflam›n gündemine oturdu¤u dönemdir. Edebiyatta,
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felsefede ve müzikte herkesin anlayabilece¤i, keyif bulup, tad al›p, birlikte
e¤lenebilece¤i bir sanat anlay›fl›n› yaflama geçirme çabas› kayna¤›n› 18. yüzy›lda
bulur. Burjuvazinin hayata geçirdi¤i, sermayeye dayal› yeni toplum biçiminde,
eskinin ve yeninin birleflmesinden bir kültür amalgam› oluflmakta ve bu oluflum
popüler müzi¤i de kendi geliflim yollar›ndan biri olarak benimsemektedir.
Daha önceki yüzy›llarda, çeflitlili¤in düzeni içinde, herfleyin, dolay›s›yla
müzi¤in de Tanr› taraf›ndan konuldu¤una inan›lan sabit bir yerde varl›¤›n›
sürdürmesi, sosyal s›n›flar›n müziklerinin de yaflam biçimleri ölçüsünde
birbirlerinden farkl›laflmas› sonucunu beraberinde getirirken 18. yüzy›lla gelen
popülerlik kavram›, sosyal s›n›rlar çizen ideolojik bir araca dönüflmüfl, modern
burjuva devletinin müzikal anlamda yaratt›¤› kamuoyu çerçevesinde devlete ait
balo salonlar›, e¤lence ve keyif yerleri, aç›khava gazinolar›, bira bahçeleri,
e¤lence tiyatrolar›, müzik pavyonlar› müzi¤in popüler flekline a¤›rl›k vermeye
bafllam›fl, müzi¤in esteti¤i üzerine yaz›lan yaz›lar›n yerini, ticari mekanizma
do¤rultusunda geliflen popülerlik eksenli yaz›lar alm›flt›r.
Art›k günlük yaflam›n vazgeçilmez bir parças› haline gelen müzik, Tanr›’n›n
koydu¤u düzene gerek kalmadan, kapitalizmin seküler dünyas› içinde herkesin
kendine lay›k yeri bulmas›n› sa¤lamakta, hakim düzen için bir tehlike yaratmadan
insanlar›n en gizli hayallerini yeniden biçimlendirmekte ve onlar›n durum ne
olursa olsun, sadece gerçeklefltirebilecekleri fleylere heves ve arzu
göstermelerine, sadece gerçeklefltirebilecekleri fleylerin hayalini kurmalar›na
olanak sa¤lamaktad›r.
1877’de Edison’un fonograf› bulmas›yla, müzik kiflinin özel yaflam›n›
geçirdi¤i evinde de radyo ve gramofon arac›l›¤›yla her an mevcut hale gelmifltir.
Müzik bu yolla, zaman›n organize edilmesi için bir araç, toplumca üretilen ve
medya taraf›ndan kiflinin öznel iç dünyas›na tafl›nan önemli bir yap› malzemesine
dönüflür. Üstelik zaman›n beden bilinci ve deneyiminin kültürel temel ö¤esi
kendini müzik arac›l›¤›yla belli etmekte, müzik deneyimi dansla iliflkilendirilerek,
kiflinin kendini alg›lamas›, gerçeklefltirmesi ve d›flavurmas›yla ilgili bir bedensellik
infla edilmektedir. Bu geliflme, popüler müzi¤in kültür tarihi sürecinin ayr›lmaz bir
parças› haline gelmifltir. Günümüzde, içinde genifl kapsaml› bir globalleflme
sürecinin çat›flma ve çeliflkilerini bar›nd›ran s›n›r tan›maz bir medya kültürüyle,
evdeki televizyon ekran› ve CD çalar arac›l›¤›yla global bir iliflki kurulmaya
bafllanm›flt›r.
Wicke, bu tarihsel geliflimin üzerine konumland›rd›¤› vals, tango, shimmy,
caz, rock türlerini ortaya ç›kt›klar› dönemin siyasi, ekonomik koflullar›, teknolojik
geliflmeleri do¤rultusunda incelemekte ve popüler müzi¤in biçimleniflini
belirleyen sanatç›lar›, ifl adamlar›n›, halkla iliflkiler sorumlular›n›, halkla iletiflim
kurma biçimlerini örneklendirerek sosyo-psikolojik aç›dan analiz etmektedir. Bu
örneklerden en çarp›c›s›, rock’n roll’un ortaya ç›kt›¤› döneme iliflkin oland›r.
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Bas›nda ç›kan uyar›lar halk›n huzursuzlu¤unu artt›rmakta, örne¤in The New York
Times rock’n roll’u temel ahlaki de¤erleri yok eden, gençli¤i kaba kuvvete,
uyuflturucu kullan›m›na ve suç ifllemeye yönelten ac›mas›zlar›n kendi ç›karlar›n›
gözetmelerinin bir arac› olarak tan›mlamaktad›r. fiüphesiz, 50’li y›llarda dans
pistlerinde geleneklerin d›fl›na ç›k›lmas›na karfl› gösterilen afl›r› tepkinin nedeni,
medyan›n ç›¤ gibi büyüyen gücü ve kitle iletiflim araçlar›n›n iflbirli¤i içinde
dikkatleri tek bir noktaya toplamas›d›r: Müzik.
Böylece, özellikle gençler üzerinde e¤itimcilerin etki alan›n› ellerinden alan
bir tüketim kültürü hakimiyeti bafllamakta, müzik hayranl›¤› kullan›larak moda,
kozmetik ve benzeri tüketim mallar›na istek yarat›lmaktad›r. Rock’n roll, bu
anlamda, ‹kinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan üzerinde durulan "kitleye
yayg›nlaflt›rma" kavram›n›n medya arac›l›¤›yla uygulanmas›n›n en tehlikeli arac›
olarak görülmektedir.
Amerika’da ç›kan Time dergisi, ifli rock’n roll’la Hitler’in kitle üzerindeki
etkilerini karfl›laflt›racak kadar ileriye götürmüfltür. Ticari mekanizmaya karfl› bir
yandan savunmas›z, di¤er yandan da teslimiyetçi olan gençli¤in akut bir
tehlikeyle karfl› karfl›ya oldu¤u düflünülmektedir. Dönemsel giyim ve davran›fl
stillerinin moda anlam›na gelmedi¤i, yeni insan tiplerinin psikoteknik
gereksinimlerin yönlendiricileri taraf›ndan laboratuvarlarda oluflturuldu¤u, giyime
biçim verenlerle ruhu biçimlendirenlerin elele çal›flt›¤› düflüncesi, rock’n roll’a
yönelik tepkilerde kayna¤›n› bulmaktad›r.
Ellili y›llarda Hollywood film endüstrisinin birçok sözcüsü ve birçok
tan›nm›fl müzikçi Amerika’ya komünizmi gizlice sokmakla suçlanm›fl ve AntiAmerikan Davran›fllar› Araflt›rma Komisyonu’nda sorguya çekilmifllerdir. Ancak
suçlama belgelerle ispatlanamad›¤›ndan, bu kez de gençli¤in müzikçiler
taraf›ndan uyuflturucu kullan›m›na özendirilerek zehirlendi¤inin propagandas›
yap›lmaya bafllanm›flt›r. So¤uk Savafl’›n k›flk›rt›c› etkisi, yerini büyümenin
garantisi fleklinde gösterilen pazar›n yükselifline, okul ve ailenin yan›s›ra en
önemli sosyalizasyon faktörü haline getirilen medyan›n gücüne, tüketim
mallar›n›n seri üretimle toplumu yeniden yap›land›rma sürecine b›rak›rken, rock’n
roll bu tabloda insanlar› geçmiflten kurtararak, kendi gerçekleriyle yüzleflme
yan›lg›s›n› veren, çekicili¤ini dizginlenemez hareketlere, cinsel özgürlü¤e, suça
e¤ilime borçlu bulunan yeni bir kültür ak›m› olarak yerini almaktad›r.
Wicke’in bu örnekte ve benzerlerinde vurgulamak istedi¤i nokta, her
kufla¤›n kültürel alanda kendi müzi¤ini ses ç›karan bir parfüm markas› gibi eski
kuflaklar›n karfl›s›na koymakta oldu¤u, müzi¤in arac›l›k yapmak, daha do¤rusu
dünle bugün aras›ndaki mesafeye çok belirgin bir damga vurmak için var
oldu¤udur. Dolay›s›yla, flark›lara ve türlere verilen adlar, onlar›n zaman ak›fl›
içindeki de¤iflik zamanlar›n›n birbirlerinden ay›rdedilmesini sa¤layan birer yol
gösterici markadan baflka bir fley de¤ildir.

188

Günümüzde ise, de¤iflim sürecinin afl›r› h›z› içinde, de¤iflik zamanlar›n
farkl› ritimleri çok s›k aral›klarla birbirini takip etmekte ve bazen de üst üste
gelerek çat›flmaktad›r. Postmodern ayr›ms›zl›¤›n alan›nda, doksanl› y›llardan
itibaren, bir seçim yapmadan kültürel zaman ekseni üzerinde sörf yapmak itibar
kazanm›flt›r. Teknoloji ve t›n›n›n ortak yaflam iliflkisi, o zamana de¤in müzik
yapma konusunda stil ve teknikle iliflkili olarak bilinen ne varsa, oda müzi¤inin
karmafl›k yap›s›ndan senfoniye, geçmiflte ve flu anda var olan pop müzi¤in tüm
biçimlerinden egzotik müzik kültürlerinin kula¤a yabanc› t›n›lar›na kadar, herfleyi
içsellefltirmektedir. Bu ortak yaflam iliflkisi, bedensellik, duygusall›k ve hayal
gücüne dayal› bir deneyimle yarat›c›l›¤›n kontrolü alt›nda tuttu¤u kültürel sürecin
içeri¤i üzerinde söz sahibi olmaya bafllamaktad›r. Böylece tüketimin maskesi
düflecek, kendini gerçeklefltirme olgusu iyilik getiren bir ö¤reti olarak
benimsenecek, Beatles’›n 1967’de "She’s Leaving Home" da "Fun is the one
thing that money can’t buy" dizesinde ifade etti¤i gibi, paran›n nefleyi, e¤lenceyi
sat›n alamayaca¤› düflüncesinin, müzik piyasas›ndan ç›kar sa¤layan kâr
odaklar›n›n ötesinde topluma kavrat›lma umudu tafl›nacakt›r. Ancak bunu yapan
68’lilerin çocuklar›, anne babalar›n›n toplumu de¤ifltirme özlemindeki idealist
yana ironiyle yaklaflarak, looplar ve bilgisayarda oluflturulan sound-track’ler
yoluyla hedonist bir yaflam biçimini benimsemekte, tüketilebilen her fleyi, beden
de dahil olmak üzere, tüketmeye odakl› yaflamaktad›r. Wicke, bu süreçte hiçbir
fleyin oldu¤u gibi kalmad›¤› ve kalan›n hiçbir fley olmad›¤› inanc›n› e¤lence
kufla¤›n›n betimleyici diliyle tan›mlar: "The world raves on."

