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A vrupa’nın en önemli etnomüzikoloji 
topluluklarından biri olan ESEM’in (European 
Seminar in Ethnomusicology) otuzuncu yıllık 

konferansı 3-7 Eylül 2014 tarihleri arasında Prag’da, kentin 
dokusuna da uygun bir şekilde “Crossing Bridges” (Köprüleri 
Aşmak) başlığıyla gerçekleşti. 

Sempozyumun değerlendirmesi başka bir zamana kalsın 
ama genç akademisyen Malik Sharif’in sunumunun akla 
getirdiği bir soru, Türkiye’de etnomüzikoloji alanına bakmanın 
bizler için ne kadar elzem olduğunu hatırlattı. 

Sharif, Avrupa’da etnomüzikolojinin yerine, disiplinlerarası 
bir alan olarak önerilen “Kültürel Müzikoloji”nin 
özgünlüğünü ve özetle böyle bir “icadın” gerekliliğini tartıştı. 
Kültürel Müzikoloji kavramını öneren akademisyenlerin 
“etnomüzikoloji”ye getirdikleri en temel eleştiri, kavramın 
doğrudan kolonyalist bir bakış açısının uzantısı olduğuydu. 
Kısaca özetlenmek gerekirse, disiplinin başındaki “etno” ön 
eki”, “etnik müzik” kavramını, dolayısıyla Batı ve Batı-dışı 
halklar (etno) tanımlamasına dayanan, Avrupa merkezli bir 
bakış açısını çağrıştırıyordu. 

Ancak, biliyoruz ki, özellikle karşılaştırmalı müzikoloji 
(elbette antropoloji de bu algının çocuğudur) yola bu saiklerle 
çıktıysa da etnomüzikoloji, aynı antropolojinin yaptığı gibi 
bu tartışmayı on yıllar önce tüketti. Bugün hâlâ dünyanın 
her yerindeki etnomüzikologların, disiplinin adındaki “etno” 
ön ekinin etnik müzikleri değil, etnografik metodolojiyi 
tamamladığını anlatmaktan dillerinde tüy bitmekteyse de, 
en azından kendileri ne yapıp ne yapmadıklarının tamamen 
farklındalar. Bu bakımdan etnomüzikolojinin “Batı-dışı 
müzikleri” araştırmak gibi bir iddiası da olmadığını, Avrupa 
halk müziği çalışmaları bir yana, Batı çoksesli müziğinin 
etnografik metodolojiyle araştırılmasının etnomüzikoloji içinde 
gelişmeye devam eden bir damar olduğunu hatırlamakta fayda 
var. 

Elbette, özellikle Türkiye gibi, disiplinin görece yeni ve 
küçük olduğu ya da başka disiplinlere bağımlı olarak geliştiği 
ülkelerde etnomüzikolojinin tanımı genişlemeye müsait, ayrıca 
etnografik metodolojiyi kullanmayan, tarihsel çalışmaları 
ya da halkbilime yakın duran çalışmaları da kapsadığı bir 
gerçek. Ancak kişisel görüşüm, zaten küçük bir disiplini bu 
tartışmalarla parçalamanın bir anlamı olmadığı yönünde. 

Asıl gelmek istediğim nokta şu ki, etnomüzikoloji 

Türkiye’de de, adının önündeki ön ek yüzünden eleştirilmekte. 
Fakat burada dönen tartışmalar yazık ki yukarıda bahsedilenin 
tersi yönde ve çok gerisinde. “Etno” ön ekini “etnik” anlamında 
algılayanlar, alanın Türkiye’nin bütünlüğüne ilişkin bir tehdit 
içerebileceği gibi yersiz ve sevimsiz bir endişe duyuyorlar. 
Yine hatırlayalım, dünyanın her yerinde halk müziği/kültürü 
araştırmaları özellikle ulus-devletlerin inşa sürecinde bu 
projelerin bir parçası olarak kullanıldı; ve de elbette yerel 
kültürlerin ve bu ulus-devletler içindeki çok kültürlülüğün 
araştırılması da bu nosyonun tartışmaya açılmasına paralel 
gelişti. 

Ancak “etno” ön ekinden korkarak bir disiplini tekinsiz 
görmek, sosyal bilimler literatürüne aşina olmamak bir yana, 
tehlikeli bir milliyetçi reflekse işaret ediyor. Her şeyden önce 
bir ülkenin bileşenlerini oluşturan “etnik” kültürlerin kabulü ve 
incelenmesi, bir arada yaşamaya, kuşkusuz bu kimliklerin yok 
sayılmasından çok daha fazla katkı sunacaktır. Ancak yukarıda 
da belirttiğim gibi, asıl mesele etnomüzikolojinin böyle bir işe 
soyunmak gibi bir derdi olmadığı, “etno” ön ekinin de alan 
çalışması, gözlem, görüşme gibi etnografik yöntemlere referans 
verdiğidir. 

Sharif’in sunumunda dikkat çektiği temel nokta, 
etnomüzikolojinin adını ya da içeriğini tartışmaktansa, bu 
alanı güçlendiren bir birlikteliğe duyulan ihtiyaçtı. Dünyada 
bu birlikteliği gerçekleştirmeyi hedefleyen ve bir biçimde 
birbirleriyle ilişkili çok sayıda meslekî organizasyonların 
varlığına rağmen, etnomüzikolojinin üniversitede daha geniş 
bir yer ve ödenek alabilmesi için bunun gerekliliği konuşuluyor. 
Türkiye’de ise yazık ki derli toplu bir meslekî organizasyondan 
ve daha önemlisi meslek birliğinden yoksunuz. 

Oysa ülkemizde hem akademiye hem de kültür alanına 
yönelik neo-liberal ve muhafazakâr saldırılara bir de yukarıda 
bahsedilen ön yargılar eklendiğinde, biz etnomüzikologların bir 
arada durmamız gerektiği aşikâr. Etnomüzikologlar tarafından 
kurulacak bir meslek birliğinin, düzenli bilimsel faaliyet ve 
yayın üretmekten, bağımsız çalışmalara fon sağlama ve en 
önemlisi akademik ve uygulamalı (applied) alanda kendine 
daha geniş bir yer açma konusunda disipline kazandıracakları 
tartışılmaz. 

Şimdilik bu konuyu aklımızın bir kenarında tutalım. “Nasıl 
bir meslek birliği?” sorusu da bir sonraki sayıya kalsın. 
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