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ÖZET
Bu yaz›da, Türkiye’de Anadolu Rock ak›m›n›n tarihsel geliﬂimi ele al›narak, “Kent ve Türkü” ba¤lam›nda, doksanl› y›llarda yeni biçimlerle ortaya ç›kan ve bu dönemde ad› daha çok Haluk Levent’le an›lan “Anadolu Rock” ak›m› ile türkü iliﬂkisi üzerinde durulmuﬂtur.
Türkülerin ve icrac›lar›n›n zaman içindeki geliﬂimlerine dikkat çekilen yaz›da, Türkiye’de kentleﬂmenin had safhaya ç›kt›¤› seksenli y›llardan itibaren, türkülerin ve sanatç›lar›n kentlerde yeni biçimler alarak
varl›klar›n› koruduklar› iddias›, Rock müzik sanatç›s› Haluk Levent’in ﬂark›lar›ndaki türkü ö¤eleri incelenerek kan›tlanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
This article deals with the historical development of Anatolian Rock movement and, with special consideration to “City and Folk Song”, the relations between folk songs and “Anatolian Rock”, which emerged in
nineties in new forms and which was recalled mostly together with Haluk Levent at that time.
Pointing out the development of folk songs and folk singers over time, the article attempts to prove that
folk songs and folk singers sustained their existence in cities in new forms since eighties, when urbanisation
reached the maximum level in Turkey. For this purpose, the folk song components of Haluk Levent’s songs
are investigated.
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Bu yaz›da, Türkiye’de Anadolu
Rock ak›m›n›n tarihsel geliﬂimi ele al›narak, “kent ve türkü” ba¤lam›nda, doksanl› y›llarda yeni biçimlerle yeniden ortaya ç›kan ve bu dönemde ad› daha çok
Haluk Levent’le an›lan Anadolu Rock ve
türkü iliﬂkisi ele al›narak, bu olgunun
Haluk Levent örne¤indeki geliﬂimi ele
al›nacakt›r.
I.Anadolu Rock ya da Kente Taﬂ›nan Türkü:
Tarihi XIV. yüzy›la kadar giden kay›tlarda rastlan›lan “ozan” kelimesi,
epik bir anlat›n›n sürdürümcüsünü sim-

geliyordu. Geleneksel çalg›s› kopuzla
simgeleﬂen sanatç›lara verilen ad olan
“ozan” kelimesinin XV. Yüzy›lla birlikte
giderek küçümseyici bir anlam kazand›¤›, bu devirde art›k “âﬂ›k” kelimesinin
öne ç›kt›¤› görülür. Âﬂ›k, “ozan”dan farkl› olarak, ço¤unlukla lirik bir anlat›ya
yaslanmaktad›r. Ancak, “ozan” veya
“âﬂ›k”lara atfedilen kimi özelliklerin ortadan kalkmas›yla beraber, Cumhuriyet
devrinde, “halk ozan›” tan›mlamas› kullan›l›r olmuﬂtur. Ad› ister “ozan”, ister
“âﬂ›k”, isterse de “halk ozan›” olsun, bu
gelene¤in kendini her seferinde yeniledi-
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¤i ya da baﬂka bir yap›ya evrildi¤i görülür.
1960’l› y›llar›n sonunda, devrin politik yap›lamas›n›n içinde yer alan kimi
halk ozanlar›n›n, türküyü meydanlara
taﬂ›malar›n›n bir sonucu olarak, halk
ozanlar›n›n eleﬂtirel kimliklerini artt›rd›klar› söylenebilir. Özellikle bu y›llarda
ortaya ç›kan Âﬂ›k Mahsuni ve Âﬂ›k ‹hsani gibi halk ozanlar›n›n bu konuda büyük bir öneme sahip olduklar› görülmektedir. Eleﬂtirmen Zeki Çoﬂkun, dönemin
politik havas› içinde türkülerin konumuyla ilgili olarak ﬂunlar› söylemektedir:
‘Yeni Dünya’ya yönelip, bilinen dünyaya, halk müzi¤ine dönüﬂ bir rastlant›
m›yd›? Pek sanm›yoruz. Çünkü ayn› dönemde türkü, ilginç bir yenilenme, gürleﬂme süreci yaﬂ›yordu. 1950’lerde ‘e¤lence’ havas›na bürünmüﬂ müzi¤in 1960
sonras› ‘misyonlarla’ varoldu¤unu gördük. [...] K›rsal kesim insan›n›n dertlerini, s›k›nt›lar›n›, yine onun duyarl›l›k biçimiyle dile getiren Mahsuni’nin yan› s›ra Âﬂ›k ‹hsani do¤rudan politik bir tav›r
içinde oldular. (42)
Bu dönemdeki müzi¤in temel iﬂlevinin topluma bir mesaj iletmeyi esas ald›¤›n› belirten Zeki Çoﬂkun, bu müzi¤in
geleneksel türkü ve ba¤lama düzeni üzerine kuruldu¤unu belirterek, türkünün
günümüzdeki formunu daha çok 70’li
y›llar›n baﬂ›nda ald›¤›na dikkat çeker.
Kentli gençli¤in, yetiﬂme döneminde,
Bat›’n›n protest müziklerini benimsedi¤ini vurgulayan Çoﬂkun, 1970’lere gelinirken, politik etkenlerle bu tür müziklerin yavaﬂ yavaﬂ önemini kaybetmeye
baﬂlad›¤›n›, halka yönelim, halk müzi¤i
ve çalg›s› ba¤lamay› “kendi de¤erlerine
ba¤l›l›k” anlam›nda öne ç›kard›¤›n› belirtir (46).
Müzik eleﬂtirmeni Orhan Kahyao¤lu, tam da bu y›llarda ortaya ç›kan Anadolu Rock’un niteli¤ine dikkat çekerek,
toplumsal de¤iﬂimin sonucu olarak kente taﬂ›nan Anadolu kökenli kitlelerin ge-
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tirdi¤i folklorik kültürün 60’l› y›llar›n
sonunda canl› bir biçim kazand›¤›n›, bu
durumun da pop sanatç›lar›n› halk müzi¤ine karﬂ› büyülü bir ilgiye kanalize etti¤ini vurgular:
Düﬂünün ki; 70’in hemen baﬂ›nda,
kolej kökenli e¤itimlerden gelen Fikret
K›z›lok, Hümeyra gibi isimler Âﬂ›k Veysel’in evine kadar gidip elini öpüyor; bu
Âﬂ›k’›n türkülerini gitar eﬂli¤inde söylemeye çal›ﬂ›yorlard›. Bar›ﬂ Manço ve daha sonra gelen Cem Karaca da bu çizgiye yaklaﬂ›rken; Avusturya Lisesi kökenli ö¤rencilerden oluﬂan Mo¤ollar adl›
grup bu motiflere çeﬂitli bat› çalg›lar›yla
ilginç yorumlar kat›p, o zamana de¤in
benzerine hiç rastlanmam›ﬂ bir müzikal
bileﬂimi yakalay›p büyük ilgi topluyorlard›. (52)
Ancak, ayn› dönemde arkas›nda
radyo ve televizyon deste¤i bulunan pop
müzik sanatç›lar›n›n da varl›¤› görülmektedir. Türkiye’de pop müzi¤in genellikle 80’li y›llarla an›lmas›na karﬂ› ç›kan
sosyolog Can Kozano¤lu, Türkiye’de pop
müzi¤in biraz farkl› biçimlerlerle de olsa
büyük ilgi gördü¤ü dönemleri daha önce
de yaﬂad›¤›n› vurgular.
Arajmanlar, 60’lar›n 45’lik pazar›nda önemli bir paya sahipti. Ard›ndan kimisi Bat›’ya, kimisi Anadolu’ya dönük
gruplar ortaya ç›kacak ve solistler de
gruplar da konserlerinde izdihamlarla
karﬂ›laﬂacaklard›. 70’lerde ise, bir aral›k, bugünün pop müzik sanatç›lar›ndan
daha kaliteli olamayan ﬂark›lar saracakt› ortal›¤›. [...] yani ne pop müzi¤in “popüler” olmas› yeni bir ﬂey ne de rastgele
ﬂark›lar›n “hit” olmas›. Ama yeni olan
bir ﬂey var: Pop müzi¤in bir kültüre, bir
kimli¤e denk düﬂmesi. (143)
Kozano¤lu’na göre, 80’li y›llarda yaﬂanan h›zl› de¤iﬂimin yaratt›¤› koﬂullar
bir müzik türünün patlamas›n›, seri üretim temposuyla ﬂark› ve ﬂark›c› üretilmesini zorunlu k›l›yordu. Çünkü, kesin
olmayan rakamlara göre, say›s› bir dönem iki bini bulan özel radyolar ve sade-

Millî Folklor

Y›l: 15 Say›: 59
ce müzik yay›n› yapan televizyon kanallar› bu “tüketimi” h›zland›rm›ﬂ, bu yüzden de ülkemizde arabesk ve pop müzik
“üretim” için en uygun alanlar olarak seçilmiﬂti. Ancak, Kozano¤lu’na göre, bir
süre sonra arabesk müzik de k›smî olarak poplaﬂt›r›lacak, böylece pop müzik
dönemin merkezî kültürü olarak öne ç›kar›l›p (144) ve yine, Kozao¤lu’nun, Yeni
ﬁehir Notlar› adl› kitab›ndaki ifadesiyle,
bu dönem vasata seslenen vasat starlar›n dönemi olacakt› (125).
90’l› y›llarda ise pop müzik içinde
belli k›r›lmalar›n oldu¤u, bu k›r›lmalar›n ise daha çok, çal›ﬂmalar›nda daha
yumuﬂak ritimleri tercih eden yerli rock
sanatç›lar›, Nazan Öncel, Umay Umay
ve Haluk Levent taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤i görüldü. Nazan Öncel, müzi¤inde
ve ﬂark› sözlerinde daha sert formalara
yönelirken, ilk kasetiyle büyük be¤eni
toplayan Umay Umay, ayn› ilgiyi bir daha göremeyecek ve zaman içinde bir çeﬂit undergrand müzik türüne yönelecekti.
II. Yeni Bir ‘Ozan’: Haluk Levent
Pop müzi¤in yaratt›¤› “patlamayla”
beliren sanatç›lardan biri olan Haluk
Levent ise, daha ilk kasetinden baﬂlayarak, ﬂark›lar›nda türkü formuna ya da
türkülere yer vererek, 70’lerde ortaya ç›kan Anadolu Rock ak›m›n›n 90’lardaki
temsilcisi haline geldi.
Haluk Levent, henüz albüm ç›karmad›¤› dönemlerdeki yaﬂam›n› ça¤daﬂ
bir ozanl›¤a benzeterek adeta ileride yapaca¤› albümlerin içeri¤i konusunda da
bir iﬂaret veriyordu:
89 y›l›nda [...] gitar›m ve ben, Mersin, Antalya, Marmaris, Bodrum, Gemlik, Küçük Kumla ve ondan sonra ‹stanbul’a uzanan, dönüp Ankara’y› da içine
alan bir gezginlik dönemi yaﬂad›k. Ça¤daﬂ bir ozan gibi belimde gitar ﬂehir ﬂehir dolaﬂ›yordum. (Levent 13)
Özel televizyon kanallar›n›n ortaya
ç›kmas›yla, türkülerin yeniden ve özgün
yorumlarla gündeme gelece¤ini umarak
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k›sa bir sevinç dönemi yaﬂad›¤›n› söyleyen Haluk Levent, bu yeni dönemdeki
niyetini ﬂöyle aç›kl›yordu:
[...] Benim çocuklu¤umdan beri rock
müzik dinledi¤imi, ama rock müzikle beraber hem toplumsal sorunlar› ele alan
sözler etmem gerekti¤ini, hem de TRT
döneminde topluma neredeyse düﬂman
edilen türkülerin yeniden yorumlanmas›
gerekti¤ini böyle bir kaset ç›karmay› düﬂündü¤ümü söylemiﬂtim. Anadolu motifleri taﬂ›yan bir rock albümü olacak, yani
hem türkü olacak, hem bat› standartlar›nda rock müzik aletleri kullan›lacak,
hem de rock müzi¤in ruhunda bulunan
toplumsal mesajlar verilecekti yapa¤›m
kasette. (20)
Haluk Levent, Kedi Köprüsü adl›
kitab›nda, eleﬂtirilerini, pop müzik sanatç›lar› kadar, türkülerin toplumun
tüm kesimlerine ulaﬂmamas›n›n müsebbibi olarak gördü¤ü TRT üzerinde yo¤unlaﬂt›r›r. Levent’e göre, TRT, kendilerinin yakalad›¤› de¤iﬂimi bir türlü yakalayamam›ﬂ ve yay›nlar›nda yaln›z klasik
formdaki türkülere yer vererek adeta
türkülerin pop müzik karﬂ›s›nda ölümünü sa¤lam›ﬂt›r (18).
Haluk Levent, 1989 y›l›nda ç›kard›¤› Yollarda Bulurum Seni adl› kasetinden baﬂlayarak, bütün kasetlerinde birden fazla türküye yer verdi. Levent’in
yay›mlad›¤› albümler ve bu albümlerde
okudu¤u türküler ﬂöyle s›ralan›yor: Yollarda: Rinna Nay, “K›z›lc›klar Oldu
mu?”; Bir Gece Vakti: “Köprü”, “All› Turnam”; Arkadaﬂ: “Ka¤›zman”, “Edirne
Türküsü”; Mektup: “Zeytinden Aﬂ› m›s›n?”, “‹rem K›z”; Yine Ayr›l›k: “Cemal›m”, “Heyyamola”, “Bülbül”; www.leyla.com: “Ela Gözlüm”; Kral Ç›plak: “Çerkes K›z›”, “Gümüﬂyaka Köprüsü”. Görüldü¤ü üzere, Haluk Levent, yay›nlad›¤›
sekiz albümden sadece 2003 y›l›nda yay›nlanan Bir Erke¤in Günlü¤ü adl› kasetinde türkü okumam›ﬂ. ‹lk yedi albümde
ise, ortalama olarak kaset baﬂ›na iki türkü okundu¤u görülüyor.
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Haluk Levent’in kasetlerinde, türküleri rock formuyla okumakla kalmad›¤›, sözlerini kendi yazd›¤› kimi ﬂark›larda da türkü formundan yararland›¤› görülmektedir. Örne¤in, Kral Ç›plak albümüne ad›n› veren ﬂark›da, Haluk Levent, ﬂark›y› dörtlük biçiminde yaz›p t›pk› halk ozanlar gibi son dörtlükte kendi
ad›n› anarak bu gelene¤e at›fta bulunmaktad›r:
Haluk uzakt›r kendine
Kalmam›ﬂ derman derine
Yok sorunum mükemmelim
Dese de inanma sözüne (Kral Ç›plak)
Mahlas kullan›m›, söz konusu Anadolu Rock çizgisini sürdüren di¤er sanatç›larda da görülen bir durumdur. Örne¤in Bar›ﬂ Manço da kimi ﬂark›lar›n›n son
bölümünde s›k s›k mahlas kullanarak
kendini bir gelene¤e eklemeye çal›ﬂ›r.
Haluk Levent, gerek okudu¤u türkülerde gerekse de kendi bestesi olan
ﬂark›larda, adlar› rock müzikle an›lan
akustik gitar vb. enstürümanlar›n yan›
s›ra, ba¤lamaya da s›kça yer vermektedir. Ama belki de çeliﬂki olarak de¤erlendirilebilecek as›l nokta, okunan türkülerin yeniden düzenlenmiﬂ müzikleri konusunda ortaya ç›kmaktad›r. Ço¤u ﬂark›s›nda ba¤lama ya da curay› kullanan
Levent, kasetlerine ald›¤› türkülerin
müzi¤inde bat› çalg›lar›na yer vermektedir. Örne¤in, Bir Gece Vakti albümünde
yer alan “All› Turnam” ﬂark›s›n›n müzi¤inde ba¤lama veya baﬂka bir halk çalg›s›na hiç yer verilmezken, yine ayn› kasette yer alan “Sevenler A¤larm›ﬂ” adl›
ﬂark›n›n müzi¤inde ba¤lama bask›n enstürümand›r. Türküleri bat›l› enstürümanlarla yorumlayan Levent, ﬂark› formunu türkü formuna yaklaﬂt›rarak bir
çeﬂit senteze ulaﬂmaya çal›ﬂ›r.
Türkülerin nispeten televizyonlarda
yer buldu¤una de¤inen Haluk Levent,
klasik formlarla düzenlenen türkülerin
yeni dönemde tutunamayaca¤›n› fark etti¤ini ve gitarla türküyü biraraya getirerek, türkünün özellikle gençler aras›nda
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yeniden yayg›nlaﬂmas›n› amaç edindi¤ini belirtiyor (18). Türkü yorumunun yan›
s›ra, ﬂark›lar›nda protest ö¤elere de yer
veren Levent, Gökova Termik Santrali’nin çevreye verdi¤i zarardan, Bosna’daki savaﬂa, toplumsal eﬂitsizliklere,
adalet sistemine ve medyaya varana de¤in ülke ve dünyadaki pek soruna ﬂark›lar›yla muhalif bir tutum tak›narak, hem
rock müzi¤in bilinen protest ruhuna sad›k kald› hem de yaﬂad›¤› dönemin özlemlerini, gündelik olaylar›n›, sorunlar›n› yans›tan halk ozanlar› gibi bir çeﬂit
“temsilci” görevi üstlenmiﬂ oldu.
90’l› y›llar›n sonunda yaﬂanan türkü patlamas› Haluk Levent’i hakl› ç›kard›. Say›s› her gün artan türkü barlar, yeniden düzenlenmiﬂ ve bat› müzi¤i formlar›na yaklaﬂt›r›lm›ﬂ türkülerin kente
giriﬂ kap›s› oldu adeta. Haluk Levent’in
ard›ndan Kubat, Zara, K›raç, Murat Kekilli gibi sanatç›lar ile Duman gibi gruplar 90’l› y›llarda Levent’in açt›¤› yolu izleyerek ve kendilerine has farkl›l›klar›
öne ç›kararak türkü yorumlamaya baﬂlad›lar.
90’l› y›llar sona erdi¤inde, türkü art›k iyice kente yerleﬂmiﬂ bulunuyordu.
T›pk› Dede Korkut O¤uznameleri’ndeki
omzundan çalg›s›n› eksik etmeyen ozan
gibi, yeni dönem ‘ozan’lar› da bir çalg› taﬂ›yorlard›. Bir farkla: ‘Ozan’›n omzunda
art›k ba¤lama de¤il, gitar vard›!
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