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MÜZİK, HALK VE GELENEK*

. Genel olarak konuşmak gerekirse, halk dan ziyade, taklit ve örnek yoluyla bizzat ki*
müziği, geleneksel ye sözlü olarak bir nesil- çinin kendisi tarafindan öğrenildi# anlamına
den,bir netile aktarılan, her gün yar yüzyüze geliyor. Bu a^renme ffOresKİıûn sonucu,halk
iletiyim ve sosyal etkiletifimle sık sık uygula- türkülerinin Uygulamada var olmalarıdır.
. nan bölgeler ve etnik kökene bağlı müzik Yani, Beethoven'im dörtlü dizeleri gibi»ni*tarzlanndan oluşur.
peten daha kesin yazılı metihlerden ziyade
Başlangıçta folkloristler için (halk bilim- . çeşitli versiyon ver şekillerde olmalarıdır. Üs*
çiler), halk türkülerinin hem popüler müzik- teük, Aflpo-Amerikan kilise müziği gibi, bazı
ten (kâr am aa güdülen, medyada geniş yer. halk türküsü geleneklerinde müzik icra edialan ve profesyoneller tarafindan uygulanan)1. Ürken, irticalen söyleme ve değişme (varyashem de sanat müziğinden (şehirli ve eğitimli yon)’teşvik edilir ki' bu dunun türkünün uyelit kesim için beatelenip icra edil») farklılık gul amadan başka insan eliyle yapılmış degösterir. Onlar, halk türkülerinin zadece ta* ğerli bir şey olmasını güçleştirir. Bir metin
nmla uğraşan cahil köylüler arasında bulu* ' üzerinde okumadan ziyade kulak yoluyla mü*
nabildiğini düşünüyorlardı... Okur yazarlık, ziği yakaladığı İçin, halk müzisyeninin sanaşehirleşme ve modernizasyonun halk gelene* tıyla kulağı araaındadogrudan bir ilişki varjğine karşı olduğu düşünülüyordu. Bu ifade dır. Kağıt üzerinde eğitilen müzisyen için
halk ttirküsü öğrencilerinin, ölmekte dan ve müzik, hasuı aracılığıyla aktarıldığı için, iliş*
inşan eliyle yapılmış bu değerli şeyleri koru- ki hem gj|p|M hem de işitseldir. Buna rağ
maya mahkum olduğu ve yeni dünyada yaşa- men» bir rigtalı metinden müzik yapan klasik
yanların. torunları »azında halk türkülünün birmüzisyen bile, stil ve İfsdeyi kulakyoluy- .
yapı ve kalitesinin, türetilmiş ve düşük dabi- , la alır.
leceği anlamına geliyordu. Fakat,-Avrupa
Yüzyüze iletişimdeki uygulama, halk mü;
köylü kültürlerinin çoğu, yirminci yüzyılda ziğjUün, meslek, çevre, sosyal sınıf, etnik mi?
ortadan kayboldu. Kalk bilimciler, halk tür- ta ^ d in bağı» lehçe, ırk* yaş, politik görünüm
külerinin, Avrupa ve Amerikan işçi sınıfla- i drtsiyet ve benzeri özelliklerle yakından bağ*
rında, ve gerek kırsal belgede ve gerekzede lantaiı resmî olmayeş payîişılan deneyimi
şehirlerde «ki örülmüş etnikğmplar «rasın* . .yansıttığı anlamına gehr.Halk türküleri, evd ah ala çaıib olduğunu gözlemlediler. Ger- de özel günler münasebetiyle halk gruplan ,
, çakta, çağdaş halk bilimcileri göre halk nfltel- abasında, veya çoğu insazüann dinleyici,
ğinde süreç insan eliyle yapılamış değerli oyuncu, dansçı ve şarkıcı olarak etkileşimde
şeylerden daha önemli hale gelmiştir ve bu bulunup aktif r d aldüdan halk toplantı yergün halk türküsü sadece notah bir metin ola- lerinde icr* edilir. Kn«w Amerikada çağdaş
rak değil, o notah mebin olarak değil, o nota- halk müziği için en yaygın sahnelerden (yerlı metajm bir uygulamazı içra edilmesi olarak lerden) biHai de, yşfcel müzisyenlerin ve aile- i
düşünülüyor, fîalk türküsünün anlamı, met- Ierinin, sık sık, yemde, sosyalleşme ve müzik
nindeş, icra, edildiği durumda vermek istede* için toplandıklin, bunun $çfc;de genellikle
ği meat^dan oluşur.
akşamlan veya bir hafta sonu Öğleden sonraHalk müziğindeki sözlü iletim, çoğu halk y ı tercih ettikleri bir müzisyenin evidir. Çalı*
müziğimin, resmi eğitim veystzıh nota yolun- nan müzik, eski şarkılar, ballad’lar ve gde* Richard Banman, "Culturol Performance and
nekael dan» müziğinden, radyo re plaklarda
Entertientment." Oxford UnWer«ity Press: 1992.
çalman eski ve yeni hit parçalara kadar faric-
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Iılık gösterip amabu metinde hepsi halk mü- ni radyo, kayıtlar, televizyon, çizgi filmler) t
zigidir.
aracıh^yla aktûnlır. Bu medya eserleri, tam
Tüm halk sanatları gibi halk müziği, in- müzisyenlerin taklit etmesi böylece beste ve •tanların duygularına ulaşma veorilar etldlrf- metinleri düzeltmesi ve versiyon ve varyant
me güçü gibi bir etkiye sahiptir- Etki, müzi- (değişimler) aleyhinde çalışması için modeller
. ğin uygulanmasıyla oluşur ve müziğin uygu- olarak işlev görmüştü. Kayıtların öncesinde ,
lanması, özel bir kültürdür ve halk grubu içe- örneğin "blues şarkı'' yapısı ve uzunluğu de
risinde müziği icra edenler ve dinleyiciler ta- ’■ fişti, fakat kayıtlar ve radyo yeni bir norm
rafindan anlaşılan kurallar ve prensiplere gö- kazandırdı ve bir78-RFM plağın içine alabire ifrler.Halk ıhüziği, icra edenler ve d in ili- leoeği çoğu müziğin şarkı uzunluklarım yakciler tarafindan anlaşılan kurallar ye pren- lapküç dakÜflftölarak düzenledi,
siplere göre işler, Halk müziği uygulamaları
1920'li yılların başlarında, Amerika Bir, bilinçli olarak yapılır. Müzik uygulayıcıları leşlk Devletlerinin ticari ses kayıt şirketleri
ve hûlk gruplan anlamile uygulamayı bfrbi- çeşitli etnik gruplar (PolonyalIlar, îrlanda’hrine bağdaştırır. .
, İar ve Afro-Amwikanlair) için özel diziler haHâlk müzisyenini müziklerini safça ve zırladı. Aynı zamanda, medya iletimi, yerel
yansımasız bir şekilde uygulamâzlar. Bunla* ve bölgesel repertuarları diğer bölgelere ve
nn çoğu, nadiren müzik eleştirmenlerinden hatta diğer milletlere götürmüşlerdir ve mey. " " oluşan profesyonel bir sınıfa veya yazık bir dana gelen müzikle ilgili karşılıklı etkileşim,
' müzik eleştirisine güvenerk, kendi aralanın- çoğu sözlü olarak aynı zamanca da medya
da repertuarve mUaik uygulamalanmn du- aracılığıyla aktanlan meleı (kanşık) stiller
rumlannı değerlendirirler ve müzakere eder- ve taslar yaratmıştır. Bü karşılıklı etkileşim
ler. Hafiza, halkmüziğinde önemli bir rol oy- lerin birçok örneklerinden birkaçı Salsa'yı
. nar, sözlü olarak öğrenilen sadece hatırlama- (Latin müıiği, Afrikan müziği veCaz'ın "Pa
ya yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda <eri» Rica" karışımı), Zyde co'yu (Cajun müzibelirli müzikle, belirli insanlar» olaylar, duy- - ği; Latin ritimleri ve Ritim ve blues'un bir
gul ar. semboller vegeçaaişten gelen dinî tö* Louisiana Creole karışımı) 1960'lı yılların în*
renler arasmda ilişM kumamızısağlar.
, ğiliz Rock'ım (Ök Rock and Bool'un geîenekle- Geçen yüzyılda çeşitli etnik gruplar arar ri, tngâiz müziği, Anglo-Ameriltan halk müziaındaki kültürel uyanma ha c etleri, halk ği ve İ950'li yıllardaki Chicago'daki Afiromüziği ye dahşı miraslarım raHpnak için öz- Amerikan hlues’un karışımı^ 196Ö'h yılların
bilinci çaba göstermelerine n elöi olmuştur, ortasındanberi pahalı olmayan portatif kaset
Ve süc sik bu hareketler, sanat müziğini ka- ' *' çalarlar medyayı büyük ölçüde halkın hizmerakterize eden ve sözlfj gelenek aleyhinde ça- tine sunmuştur ve şu anda halk, onlan korulışmaya yönelen, yazılı nota, resmî dersler ve maktan ziyade aslında öğremnek amacıyla
resitaller gibi konseratuarlann metötlannm ^medyadan ve kaset-çalara kaydetme işlemlebazılanm benimsemişlerdi. Latin Amerikada
rinden çok iyi şekilde faydalanmaktadırlar,
vs özellikleBoğu Avrupada, halk şenlikleri,
Halk müzmine ^ahip olan birçokDünya
festivalleri, yarışmaları bölgesel ve millî . kültÜrieri, ham ile diğer ttürmüzÜderi birbi- /
halk-ttirküaü ve dana gruplan Ve diğer bu tür rindçn ayıran bit kavram olmayan vartıklanaktiyiteler, halk müziğini profesyonelleştir m korumaya devam ederler. Gerçekte, birçok
meye yönelir veonu yerel metninden çıkarır. , ktütürdp müziğin k*ndi»i için ayn bir kelime
' trionda müziği îrlandada bir rüneeans geçiri- yoktur. Fakat, halk müziği fikri Avrupada ve
yor ve Amerika BirteşikDevletleri mâlî bir Yeni Dünyada en azmdan iki yüzyıldır vardır
müzik teşkilatı, okulları, kulüpleri ve bölge- ve alelâde insanların müziğini (halk müziğisel ve milli müzik yanşmalanyla çok iyi şe- ni) şehirlerde ve üniversitdei^ki eğitİlmiş
kilde organize edilmiştir, Birçok halk grupla- ' müzikten ayırt etmeye yardımcı olmuştur.
►n içerisinde, mesela doğu Avrupada veya Af* Terim, Euro-Amerikan metninin dışında da; ro-Amerikanlar arasında profesyonellerin söz , ha az ffeydakdir. Batta o metin İçerisinde bi, „ sahibi dduğu ve toplumun halk türkttsügeie- le, diğerleri, etnik ye bölgesel kimliğingösterneklerinin bazısım taşıdığı aym zarftenda bi* gesi olarak terim kucaklarken, halk gruplanlinmelıdir.
tun bazı üyeleri, terimin, müziklerini aşağılaYirminciyüzyılda birçok bölge«l ve etnik
dığını düşünerek terimden dolayı gücenirler,
kökenli halk müzik repertuarları medya (ya*
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