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Henüz birkaç y›l öncesine kadar bir
arada an›labilece¤i bile düflünülemeye-
cek olan, türkü ve bar kavramlar›, Mali-
nowski’nin de Bilimsel Bir Kültür Teori-
si adl› kitab›nda ayr›nt›lar› ile anlatt›¤›,
eylemlerin bir ifllevi oldu¤u noktas›nda
düflünülecek olursa, türkü-barlar›n da
bir ihtiyac› karfl›lamak üzere günlük ya-
flant›da yer etmifl olduklar› görülecektir.
Türkü-bar fleklinde isimlendirilen, canl›
müzik eflli¤inde alkollü içki içilebilen bu
mekânlar›n hangi ihtiyac› karfl›lad›¤›,
bu mekânlarda türkünün ifllevinin ne ol-
du¤u ve dinleyici kitlenin özellikleri üze-
rinde tart›flmaya geçmeden önce, ortam
ya da mekân ve “türkü-bar” müzi¤i ara-
s›nda ne tür bir iliflki oldu¤unun incelen-
mesi faydal› olacakt›r.

M. Öcal O¤uz, Türk Dünyas› Halk
Biliminde Yöntem Sorunlar› adl› kita-

b›nda, context terimine karfl›l›k kendile-
rinin önerdi¤i “anlat›m ortam›”n›n üze-
rinde önemle durur. O¤uz, “ ‘Metni anla-
mak için metnin anlat›ld›¤› ortam› anla-
mak gerekir’ fleklinde özetleyebilece¤i-
miz bu kuramlar, antropoloji çal›flmala-
r›n›n halkbilimi olaylar›na uygulanma-
s›yla bafllam›fl ve geliflerek günümüzdeki
biçimini kazanm›flt›r” (32) der. O¤uz’un,
Malinowski’den al›nt›lad›¤› “Metin el-
bette ki son derece önemlidir, ama ba¤-
lam olmadan cans›z kal›r” cümlesi ve
Lutz Röhrich’in, “anlat›m ortam›n› anla-
madan yap›lan halkbilimi çal›flmalar›,
sardalye konservesini inceleyerek, sar-
dalye bal›klar›n›n deniz yaflamlar›n› an-
lamaya çal›flmak gibidir” (85) anlam›na
gelen cümlesi ile anlat›m ortam›n›n,
metnin oluflumundaki etkisine dikkat
çeker. O¤uz, folklor aç›s›ndan her anlat›-
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n›n ancak kendi ortam›nda anlaml› ve
de¤erli oldu¤unu söyler (85). Bu bak›m-
dan, öncelikle inceledi¤imiz, bir türkü-
bar olan “Can Dostlar”›n mekân› hak-
k›nda bilgi vermek do¤ru olacakt›r. 

Ankara’da, Sakarya Caddesi’ndeki
bu mekânda, öncelikle günün her saatin-
de lofl bir ›fl›kland›rma oldu¤u görülmek-
tedir. Duvarlarda kilim ve gaz lambalar›
as›lm›fl; ›fl›kland›rmada sadece bu gaz
lambalar›ndan faydalan›lm›flt›r. Duvar-
lara, kerpiçten yap›lm›fl görüntüsü veril-
mifl, bütün bunlar sayesinde ortamda
otantik bir hava sergilenmeye çal›fl›lm›fl-
t›r. Ayr›ca duvarlara Y›lmaz Güney gibi
toplumun belli bir kesimine mâl olmufl,
kiflilerin resimlerinin as›ld›¤› görülmek-
tedir. Ancak, türkü-bar benzeri birçok
“cafe” diye isimlendirilen e¤lence mekâ-
n›nda da ayn› kiflilerin resimlerinin ol-
mas› bu tavr›n popüler bir tav›r olmas›-
na yol açm›flt›r. Bu durumda bu resimler,
ifllevsel de¤ildir; bu mekânlarda, sadece
popüler bir nesne olarak kullan›ld›klar›
söylenebilir. ‹çeri girenler, servis yapma-
yan sadece gelenleri yerlefltirmekle gö-
revli kiflilerce karfl›lan›p yaln›z olmalar›,
çift olmalar› veya k›zl›-erkekli grup ol-
malar›na göre yerlefltirilmektedirler.
Çiftler ve gruplar bir arada, sahneye ya-
k›n yerlere, özellikle yaln›z gelen erkek-
ler bar›n baflka bir köflesine oturtulmak-
tad›rlar. Bar›n en iç k›sm›nda tabureli
bar bulunur. Bar›n mönüsünde, yerli-ya-
banc›, alkollü-alkolsüz içkiler, salata ve
mezeler, mevsim meyveleri, tavuk ve
k›rm›z› et vard›r. Ancak en çok tercih
edilen alkollü içecek, belki de en ucuzu
oldu¤undan bira olmaktad›r. D›flardan
arada bir çi¤ köfte servisi yap›l›r. Barda,
genel olarak üniversiteli gençler ve orta
yafll›, gelir seviyesi yüksek olmayan in-

sanlar görülmektedir. Gözlemledi¤imiz
kadar›yla, gelenler belli bir süre sonra
ne çald›¤›n› çok da umursamamaktad›r.
Bu noktada türkü-barlar›n ifllevi ve tür-
künün bardaki ifllevi nedir sorusu sorul-
mal›d›r. 

Malinowsi, Bilimsel Bir Kültür Te-
orisi adl› kitab›nda ifllev hakk›nda flun-
lar› söylüyor: “Tasla¤›n› çizdi¤imiz gibi
ve kültür eylemleriyle ilk ya da türemifl
insan ihtiyaçlar› aras›nda var olan iliflki-
leri belirlemeyi deneyen bir analiz ifllev
analizi diye adland›r›labilir. Bu durum-
da ifllevin, insanlar›n birlikte hareket et-
ti¤i, el ürünlerinden yararland›¤› ve mal
kulland›¤› bir eylem arac›l›¤›yla bir ihti-
yac›n doyurulmas› olarak tan›mlanmas›
gerekir” (68). 

Türkü-barlar›n ve türkünün barda-
ki ifllevinin ne oldu¤u konusunda, barda-
ki birkaç insana neden bu tarz mekânla-
r› tercih ettikleri soruldu¤unda, e¤len-
mek ve efkar da¤›tmak için bu mekanla-
r› tercih ettikleri ve içki ile birlikte din-
lenebilecek en uygun müzik türünün
türkü oldu¤una dair verdikleri cevaplar
ayd›nlat›c› olmaktad›r. 

Birkaç gün dikkatle izlenen bar or-
tam›nda, yap›lan gözlemler ile grup üye-
leri ve bara gelen birkaç kaynak kifliden
al›nan bilgiler ço¤u zaman paralellik iz-
lemifltir. Yap›lan gözlemlerde oldukça
nesnel bir bak›fl aç›s› hâkim olmufltur.
Öncelikle, sadece ne görülüyorsa yani ilk
kaynak olarak bar ortam›, yap›lan mü-
zik ve insanlar aras›ndaki iletiflim temel
al›nm›fl daha sonra ortam› daha iyi tan›-
yan kaynak kiflilerden al›nan bilgiler
do¤rultusunda, türkü-bar kavram› ve ifl-
levinin ne oldu¤u noktas›nda eldeki bü-
tün bilgilerden faydalan›larak bir sonu-
ca var›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 
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Grup üyeleri ile yap›lan röportajda,
bu kaynak kifliler sadece türkü çalma-
d›klar›n›, özgün müzik örnekleri de sun-
duklar›n›, ayr›ca Kürtçe ve Lazca da söy-
ledikleri belirtiyorlar. Repertuarlar›nda
yaklafl›k 80-90 parça oldu¤unu, ancak
neredeyse her akflam bunlardan 40-50
tanesini sürekli çald›klar›n›, çünkü din-
leyicinin ayn› parçalar› istedi¤ini söylü-
yorlar. Program› önceden haz›rl›yorlar;
ancak isteklere yer verdiklerini hatta ço-
¤u zaman öncelikle onlar› çald›klar›n›
belirtiyorlar. Seçimlerinde nelere dikkat
ettikleri soruldu¤unda, insanlar›n bu
mekânlara e¤lenmeye geldiklerini ve po-
pülariteye dikkat ederek e¤lence müzi¤i
yapt›klar›n› söylüyorlar. Gruptakilerden
yirmi sekiz yafl›ndaki bir erkek üye, hâ-
len üniversite ö¤rencisi oldu¤unu, dört
y›ld›r türkü-barlarda çal›flt›¤›n›, önce-
sinde rock-barlarda çald›¤›n›, sonuçta
bir iflçi oldu¤unu ve ço¤u zaman bir komi
ile efl de¤erde görüldü¤ünü, sigara kul-
lanmad›¤›n›, ancak haftada bir içki içti-
¤ini, evli ve evcil bir insan oldu¤unu be-
lirterek asl›nda bu mekana kendisini
pek de yak›n bulmad›¤› belirtiyor. Bu
kaynak kiflisi, çal›flt›¤› bar›n kaliteli bir
bar oldu¤unu ve dinleyici kitlesinin yo-
¤un olarak üniversite ö¤rencilerinden
olufltu¤unu söylüyor. Kaynak kiflinin
kendi hakk›nda verdi¤i bu bilgiler, ilk
etapta insan›n zihninde canlanan bir
türkü-bar çal›flan›n›n özellikleri olmas›
noktas›nda flafl›rt›c› olabilir. Ancak gün-
lük yaflam flartlar› düflünüldü¤ünde, as-
l›nda kendisi için çok da uygun olmad›¤›-
n› düflündü¤ü bir iflte çal›flan kaynak ki-
flinin özellikleri, hem barda çal›flanlar›n
hem de e¤lenmek için türkü-bara gelen-
lerin aras›nda ekonomik ve sosyal flart-
lar bak›m›ndan benzerlikler oldu¤u göz-

lendi¤inde çok da flafl›rt›c› de¤il. Genel
olarak, türkü-barlarda çal›flanlar ve ba-
ra gelenler aras›nda sosyal ve ekonomik
yönden büyük benzerlikler oldu¤u söyle-
nebilir. Grubun canl› müzi¤e ara verdi¤i
zamanlar, müzik yay›n› banttan devam
ediyor. Haluk Levent’ten, Ahmet Ka-
ya’ya ve Duman’a kadar uzanan farkl›
parçalar bu arada banttan çal›n›yor. 

Dinleyiciler, ço¤u zaman birlikte
söyleyerek, alk›fllarla ve ›sl›klarla soliste
efllik ediyorlar. Türk halk müzi¤i eflli¤in-
de dans edenler görülüyor. Oyun havala-
r›nda, baz›lar› piste ç›karak veya masa-
lar›n›n hemen yan›nda oynuyorlar. Ha-
lay havas›nda, birbirini tan›yan veya ta-
n›mayan erkekler modern dans figürleri
ile geleneksel halay› harmanlayarak
oluflturduklar› yap›da halay çekiyorlar.
Baz›lar›, özellikle k›zl›-erkekli gruplar,
masalar›nda oturduklar› yerlerde el ele
tutuflup mendil sallayarak halaya efllik
ediyorlar. Bu arada, Can-Dostlar’›n amb-
leminde de halay çeken insan figürleri
oldu¤u belirtilmeli. Mönüye, bir slogan
gibi “yüzünüzde gülümseme/ yüre¤iniz-
de sevgi/ dilinizde türkü eksin olmas›n”
diye yaz›lmas›n›n, türkü-bar›n tavr›n›
d›flardan yans›tmas› bak›m›ndan önemli
oldu¤unu belirtmek gerekiyor. 

Türkü-barlardaki ortamdan, türkü-
barlar›n ve türkünün barlardaki ifllevin-
den bahsettikten sonra bardaki müzi¤in
yap›s›na gelince, öncelikle özgün müzik
ve Türk hafif müzi¤inden de örnekler su-
nuldu¤u söylenmelidir. Örne¤in, türkü-
lerin aras›nda “Rüzgar” isimli Türk hafif
müzi¤i bestesine de yer verilmifltir. Tür-
külerden örnek verilecek olursa, “Ey sev-
di¤im sana flikayetim var”, “Yalan dün-
ya”, “Bingöl dört da¤ içinde”, Nurettin
Rençber’den “Vakti geldi”, Grup Ç›¤’›n
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yorumlad›¤›“Bir ay do¤ar”, “Niye çatt›n
kafllar›n›”, Mahzunî fierif’den “Çeflm-i si-
yah›m”, Ali Ekber ‹nan’›n “Ben akl›m›
gözlerine takm›fl›m”, Orhan Hakal-
maz’dan “Evvelim sen oldun/ ahirim sen-
sin” ve “Ayva çiçek açm›fl” ile Hüseyin
Turan’›n yeniden yorumlad›¤› “Beyaz
giyme toz olur” gibi anonim parçalar› sa-
y›labilir. Bunlar›n yan›nda, özgün müzik
örne¤i olarak Ahmet Kaya’n›n, “Kum gi-
bi”, “Bafl›m belada”, “Tezgahtar Neba-
hat” adl› parçalar› ve “Rüzgar”, “Telgra-
f›n tellerine” gibi Türk hafif müzi¤i ve
Türk sanat müzi¤i parçalar› da yer al›r.
Görüldü¤ü gibi, söylenen türkülerin bü-
yük bir ço¤unlu¤u anonim de¤il, güfteci-
si ve bestecisi belli olan türkülerdir.
Bunlar›n aras›ndan da grup üyelerinin
de belirtti¤i gibi popüler olanlar tercih
edilmektedir. Türkü-barlarda söylenen
türküler, geleneksel türkü yap›s›ndan
uzaklaflm›flt›r. Kullan›lan müzik aletle-
rinin de çeflitlili¤inden dolay›, pek çok
türküde rock ve jazz t›n›lar› hakimdir.
Hatta baz› özgün müzik örneklerinde,
nerdeyse underground bir müzik yap›l-
d›¤› söylenebilir. Grup, türkünün sözleri-
ni de ço¤u zaman de¤ifltirerek söylemek-
tedir. Örne¤in, bir türküde “yar üstüne
yar seveni kurflunlamal›” yerine “yar üs-
tüne yar seveni alk›fllamal›” fleklinde bir
de¤ifliklik yap›lm›flt›r. Bütün bu neden-
lerden dolay›, bu “türkü”lerin, gelenek-
sel türkü yap›s›nda oldu¤unu söylemek
oldukça zordur. 

Sonuç olarak türkü-barlar›n, di¤er
e¤lence mekânlar›n›n yan›nda, toplu-

mun bir kesiminin talepleri sonucu son
y›llarda ço¤almas›n›n, bu tarz mekânlar-
da bu yap›da müzik dinlemek isteyen in-
sanlar›n rahatlama ve e¤lence ihtiyac›n›
karfl›lamas›na ba¤l› olarak olufltu¤u ve
yayg›nlaflt›¤›, yeni bir kavram olarak ha-
yat›m›za girdi¤i söylenebilir. Her ne ka-
dar as›l hallerinden uzaklaflm›fl olsa da,
mekân›n dekorasyon ve üretilen müzik
bak›m›ndan temelde geleneksel de¤erle-
re yasland›¤› görülmektedir. Ankara’n›n
sadece belli yerlerinde, bir arada bulu-
narak tutunabilen türkü-barlar›n, fleh-
rin herhangi baflka bir semtinde özellik-
le de “zengin semti” olarak bilinen yer-
lerde tek bafl›na ayakta duramamas› ve-
ya oralarda talep görmedi¤i de düflünü-
lecek olursa, gelir seviyesi düflük insan-
lara özellikle de Anadolu’dan gelmifl üni-
versite ö¤rencilerine hitap etti¤i düflü-
nülebilir. Türkü–barlar, eskiden beri
yerli ve yabanc› rock müzikle veya pop
müzikle birlikte an›lan bar tarz› mekân-
lara alternatif olarak, kendisini içinde
yetiflti¤i müzikte yani türküde daha ra-
hat hisseden ve bar ortam›nda bu müzi-
¤i dinlemek isteyen genel olarak Anado-
lu’lu oldu¤u söylenebilecek insanlar›n
talebinin bir sonucudur. 
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