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Abstract  Key Words 

In this study an evaluation on popularıty and musicality concepts in 

Turkish Pop Songs was studied. Through the data obtained from the 

survey questions asked to sample groups, an assessment was made about 

finding out the place of Turkish Pop Music in our country’s social structure, 

and the weak and strong aspects of society culture’s reflection to Turkish 

Pop Music. A survey form was prepared for sample groups and applied to 

college students. The sample groups included 50 undergraduate college 

students studying in Education Faculty Music Teaching department, 50 

undergraduate college students studying in Fine Arts and Design Faculty 

Music Department, 40 undergraduate college students studying in 

Education Faculty Primary School Teaching and 60 undergraduate college 

students studying in School of Economics Department of Business in Inonu 

University (n=200). The data was analyzed in SPSS program and 

commented. Results of the study showed that “Turkish Pop Music” genre 

didn’t represent Turkish culture; it caused cultural degeneration, and it was 

weak in terms of musical substructure and lyrics. In accordance with the 

data results, some advices were made about performing ways of Turkish 

Pop Music and its effect on society culture. Consequently it was decided 

that Turkish Pop Music genre didn’t fit the traditional society structure and 

those kind of genres which are performed sleazy could cause degeneration 

on society’s traditional structure. 
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Özet 

Bu çalışmada Türkçe pop şarkılarda popülarite ve müzikalite kavramları üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. 

Araştırmada örneklem gruplarına uygulanan anket sorularından elde edilen veriler doğrultusunda Türkçe pop 

müzik türünün ülkemizde toplumsal yapı içerisinde nasıl bir yeri olduğuna dair bilgilerin ortaya çıkarılması; 

Türkçe pop müziğin toplum kültürünü yansıtabilme açısından güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili bir durum tespiti 

yapılmıştır. Çalışmanın örneklem gruplarına uygulanmak üzere bir anket formu hazırlanarak lisans düzeyinde 

öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu İnönü Üniversitesi’nde lisans 

düzeyinde öğrenim gören 50 eğitim fakültesi müzik öğretmenliği programı öğrencisi, 50 güzel sanatlar fakültesi 

müzik bölümü öğrencisi, 40 eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programı öğrencisi ve 60 iktisat fakültesi işletme 

bölümü lisans öğrencisi oluşturmaktadır(n=200). Elde edilen veriler SPSS programında analizi yapılarak elde 

edilen bulgular yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler “Türkçe Pop Müzik” türünün toplum 

kültürünü temsil etmediği, kültür dejenerasyonuna yol açtığı, müzikal alt yapı ve şarkı sözleri açısından zayıf 

yönlerinin olduğunu göstermektedir. Bu anlamda çalışmada elde edilen verilerin sonuçları doğrultusunda 

Türkçe pop müziğin icra şekilleri, toplum kültürüne etkileri gibi konularda önerilerde bulunulmuştur. Çalışma 

sonucunda Türkçe pop müzik türünün geleneksel toplum yapısıyla örtüşmediği gibi kalitesiz bir şekilde icra 

edilen ilgili müzik türlerinin toplumun geleneksel yapısı üzerinde yozlaşmaya sebep olabileceği sonuçlarına 

ulaşılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Pop Müzik, Popülarite, Müzikalite. 

Giriş 

Günümüzde ve yakın geçmişimizde farklı toplumlarda yaşayanların sosyal yaşantılarına 

baktığımızda görebiliriz ki müziğin farklı türlerdeki icraları günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası 

haline gelmiştir. Müzik, kimilerinin hayatında sadece farklı türleri ile dinlenilen bir olgunun ötesine 

geçmez iken; kimilerinde ise icrasal boyutlarda da gerçekleşen bir sanat dalıdır. Bu çalışmada 

üzerinde durulacak olan esas konu, dinlenilsin ya da icra edilsin her ikisinde de müziğin hayata 

kattığı olumlu ya da olumsuz etkilerdir. “Müzik, bir sanat biçimi olarak temelde insanın zevklerine ve 

estetik kaygılarına hitap eder. Müzik, içerdiği farklı anlamlarla da toplumsal tutumların ve pratiklerin 

önemli bir yansıması olarak ortaya çıkar”(Sağır, Öztürk, 2015: 121). Bu tutum ve pratiklerin 

“ülkemizdeki toplumsal kültürel değişim sürecindeki en güzel örneklerden biri de müzik ve müzik 

eğitimi sürecinde yer alan yansımalardır”(Barış, Ece, 2007: 109).  

Müzik eğitiminin, estetik kaygıları güçlendirici bir etkiye sahip bir şekilde topluma sunulması, 

bireylerin müzik türleri içerisinde kaliteli olanı ayırt edebilme yetisini de geliştirecektir. Kaliteli olanı 

arama çalışmaları, bireyleri kültürel değerlerin de farkında olmalarını sağlayacaktır. Müzik 

icracılarının ortaya koydukları her eser bir anlamda toplum kültürünü zaman içerisinde doğrudan ya 

da dolaylı olarak etkileyen ürünlerdir. “Her kültürel ürün ortaya çıktıktan sonra beraberinde çeşitli 

sosyal, siyasal ve ekonomik faaliyet ve düzenlemeleri getirir. Bu düzenlemeleri destekleyen ya da 

karşı olan diğer kültürler de kendi yaşam biçimlerini koruma çabasındadırlar.”(Işıktaş, 2015: 35). 

“Medya başat yapıyı oluştururken hangi olayları ele alıp yani hangilerini düzenli ve meşru bir tanım 

içine sokup, hangilerini dışarda bırakacağı, bunları sistemin gerçekliğinin dışında kalan aşırılıkça 

irrasyonel, anlamsız, ütopyacı, pratik olmadıkları gerekçeleriyle dışlanmasına karar 

vermektedir”(Konyar, 2007: 438). “Popüler müzik tartışmalarında, tıpkı popüler kültür alanında 

olduğu gibi "özgürleştirici ve hegemonik" özellikleri konusunda ana hatlarıyla iki görüş 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, popüler müziği içinde üretildiği kapitalist dinamiklerin 

doğrultusunda "kültür endüstrisinin araçlarından biri olarak görür ve halkı yanlış bilinçlendirip 

tüketim endüstrisine sunan bir araç olduğunu ileri sürer. İkinci görüş ise, popüler kültürü ve onun 

ürünü olan popüler müziği "halkın sesinin yansıması" olarak görür ve özellikle tüketilme anındaki 

bilinçli tercihe vurgu yaparak,   popüler kültür içerisindeki özgürleşim olanaklarını işaret eder”(Arık, 

2004: 84). Ortaya konulan müzik türlerine ait ürünlerin insanlar üzerinde ki etkileri sosyal yaşantısal 

süreçlerde gözlenmektedir. Bireylerin yaşadığı kültürün müziği ile büyüdüğü gerçeği 

düşünüldüğünde sosyal yaşantıda yer alan müzik türlerinin de incelenmesi bu anlamda gerekli 

görülmektedir. “Türk popüler müzik pazarındaki ürün ve icralarda farklı müzik türlerinden 

örneklerin yer aldığı repertuar çeşitliliğinin yaygınlığı göze çarpar. Bunun yanı sıra müzik türleri 
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arasındaki sınırlar gittikçe silikleşmiş ve birkaç türü birleştiren müzik akımları ortaya çıkmıştır. 

Dinleyici beğenilerine göre şekillenen bu karma yapının oluşmasında belirli tarihsel, toplumsal ve 

kültürel kırılma noktaları etkili olmuştur”(Dürük, 2011: 35). “Popüler müzik söylemi, son dönemlerde 

akademisyenler tarafından tartışma ve çalışma konusu yapılan ve özellikle Avrupa ve Amerika'da 

adına lisans ve lisansüstü eğitimde kürsüler kurulan popüler kültür olgusuyla birlikte ele alınması 

gereken bir kavramdır.”(Sevim, 2012: 200). “Bu kavram ister popüler, ister kitle veya sınıf kültürü 

olsun, isterse bir materyalin veya materyal olmayanın üretimi olsun, kültürle üretilen, belli biçimdeki 

materyal yaşam ve bu yaşamın ideoloji ve bilincidir.”(Erdoğan, 2001: 6). “Bu anlamda popüler müzik 

(sözleri) diğer popüler kültür ürünleri gibi, bir dönemin sıradan ideolojisinin, günlük hayatın ve 

kültürel kırılmaların izini sürebileceğimiz bir metin niteliği taşır”(Paker, 2008: 88).  

Müzik türlerini ister icra isterse de dinleme boyutunda olsun genel olarak ikiye ayırabiliriz. "Sözlü 

Müzik" ve "Sözsüz Müzik". Sözsüz müzikler, genellikle sadece çalgılarla icra edilen ve farklı çalgı 

topluluklarına özel müziklerdir. Kelimelere ihtiyaç duymadan sadece sesler aracılığıyla müziksel 

iletişimin kurulabildiği müzik türleridir. Hayatımıza müzik katabilmek ancak o müziğin anlamını da 

kendi kelimelerimizle, hislerimizle oluşturmak için sözsüz müzik türlerini bir araç olarak 

kullanabiliriz. Enstrümantal müzik olarak adlandırılan bu müzik türleri, hayatın her anında 

karşılaşabilen ve yaşadığımız sosyal çevreyi doğrudan etkileyebilen özelliktedir. Bu müziklerin 

hayatımızda bir TV, Radyo programında, bir kafe ya da restoranda yemek müziği olarak, market ya 

da alışveriş merkezlerinde turlarken, sokakta yürürken yanımızdan geçen bir aracın içerisinden, bir 

konser salonu sahnesinden, bir sergi salonunda sergiye eşlik eder bir vaziyette duyulabilme 

imkânlarını düşündüğümüzde şu dikkati çekmelidir. Sosyal ortamların her birinde farklı müzikler 

hayatımıza eşlik etmektedir. Peki, bunları tanımak için ne yapmak gerekir. Hangi sosyal ortamda 

hangi müziklerin seçileceğine dair nasıl karar verilir. Belli bir karar mekanizması var mıdır yoksa 

duyulan müzikler sadece tesadüflerden mi ibarettir. Evet, tesadüf tabi ki değildir. Belli bir karar 

mekanizması da vardır. Ama asıl önemli olan bu karar mekanizmasının nasıl oluştuğu da değil sosyal 

ortama yerleştirilen bu müziklerin insanların ortak hisleriyle şekillendirilerek mekânlara nasıl 

uydurulduğu gerçeğidir. “Müzik, doğumdan ölüme dek insanın tüm yaşantısında yerini alan önemli 

bir kültürel öğe olarak, ister istemez bütün yaşantıyı etkileyen bu sürecin de bir parçası olmuştur. 

Popüler kültürün müzik yaşantısındaki etkileri, müziğin ne olarak algılandığı ve algılanması 

gerekenin ne olduğu sorularıyla bizi karşı karşıya getirmektedir”(Solmaz, 2009: 2). “Günümüze değin 

yapılan müzik beğenisi araştırmalarının bir kısmı tercihin oluşmasında müzikal ve müzikal olmayan 

etkenlere odaklanır. Bu araştırmalar içinde müzikal uyaran üzerine birbirinden farklı teknikler 

kullanılarak gerçekleştirilen ritim ve tempo çalışmaları önemli bir yer tutar”(Erdal, 2009: 190). Farklı 

teknikler ile farklı mekânlar da yapılan araştırmaların hepsinin ortak noktası bireyler, dolayısıyla 

toplumlardır. Aracıyla yolculuk yapan bir insanın dinlediği müzik kişiseldir. Ancak belirli 

mekânlarda duyurulacak müzikler zaman içerisinde şekillendirilmiştir. Peki, son halini almış mıdır? 

Kimilerine göre evet kimilerine göre ise hayır diyebiliriz. Bu da müziğin esnek yapısından 

kaynaklanmaktadır.  

Toplumsal mekânlarda bu yüzden genellikle sözsüz müzikler tercih edilmektedir. Sözlü müziklere 

gelince müziğin duyum boyutunda sözlerle desteklenmesinin en güzel örnekleridir. Sözlü müzikler, 

bazen bir şiiri bazen bir hikâyeyi bazen de bir duyguyu düşünceyi dile getiren sözlerin müziksel 

boyutta ele alınarak bir araya getirilmesiyle oluşan müzik türleridir. Opera, arya, lied, missalar, 

kantat, halk türküleri, pop şarkıları, okul şarkıları gibi birçok örneğin verilebileceği sözlü müzik 

türlerinde önemli olan, söz ve müzik uyumudur. Prozodik hatalar özenle bestelenmemiş her şarkıda 

karşımıza çıkabilmektedir. Sözlü ya da sözsüz müzikler dinlenirken kaliteli olanı, farklı olanı öğretici 

olanı tercih etmeliyiz.  

Toplumda müzik olarak bize sunulan her sesi anlamadan dinlemeden müzik olarak tanımlamak çok 

doğru bir davranış değildir. Bu nedenle dikkat etmemiz gereken ister sözel ister çalgısal olsun 

dinlediğimiz müzikleri can kulağıyla dinleyerek sanatsal olup olmadığı konusunda eleştirel 



                        An Evaluation on Popularity and Musicality Concepts in Turkish Pop Songs  

 

yaklaşımlarda bulunabilmemizdir. Böylelikle etrafımızda müzik olarak bizlere sunulmak istenen 

seslerden doğru olanları dinlemek yoluyla hayatımıza güzel seslerle bir yön verebiliriz. Ders 

çalışırken, eğlenirken, dinlenirken, sohbet ederken, yemek yerken vb. günlük yaşamımızın her anında 

bilinçli olarak müziği kullanmak, güzel bir davranış biçimidir. Müziğin psikolojik anlamda insanlar 

üzerinde olumlu ya da olumsuz birçok etkisi vardır.  

Müzik eğitiminin temel amaçlarından birisi de bu etkilerin olumsuzlarını insanlardan uzaklaştırmak 

olumlu olanları daha yakın hale getirmek olmalıdır. O yüzden bireysel olarak kendimizden 

başlayarak çevremizi dolayısıyla da en genelde topluma doğru müziksel bir iyileşme süreci 

yaşayabiliriz. Her müziği sadece medya bize sunduğu için alıp kabullenmek yerine farkında olarak 

elemeler yapabilmeliyiz. İyi ile kötüyü ayırt ederek doğru müziği dinleyerek hayatımıza güzel seslerle 

güzel renkler katabilmemiz mümkündür. Buraya kadar olan cümleleri “farkında olarak müzik 

dinlemek” olarak özetleyebiliriz. Bu anlamda, çalışmada toplumların sosyal yaşantısında sıklıkla 

rastladığımız müzik türlerinden birisi olan pop müzik hakkında bir farkındalık araştırması 

yapılmıştır. Araştırmada özellikle genç yaştaki bireylerin etki alanına yönelik olan bir tür olan pop 

müziğin, sosyal yaşantıda nasıl bir yeri olduğu konusu üzerinde durulacaktır. 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmada örneklem gruplarına uygulanan anket sorularından elde edilen veriler doğrultusunda 

Türkçe pop müzik türünün ülkemizde toplumsal yapı içerisinde nasıl bir yeri olduğuna dair bilgilerin 

ortaya çıkarılması; Türkçe pop müziğin toplum kültürünü yansıtabilme açısından güçlü ve zayıf 

yönleri ile ilgili bir durum tespitinin yapılması amaçlanmaktadır. 

Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden kaynak tarama, nicel araştırma yöntemlerinden ise anket 

uygulaması yapılmıştır. Bu amaçla konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın örneklem 

gruplarına uygulanmak üzere bir anket formu hazırlanarak lisans düzeyinde öğrenim gören 200 

öğrenciye uygulanmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evreni lisans öğrencilerinden oluşturmaktadır. Örneklem grubu ise 2016-2017 eğitim-

öğretim yılında İnönü Üniversitesi’nde lisans düzeyinde öğrenim gören 50 eğitim fakültesi müzik 

öğretmenliği programı öğrencisi, 50 güzel sanatlar fakültesi müzik bölümü öğrencisi, 40 eğitim 

fakültesi sınıf öğretmenliği programı öğrencisi ve 60 iktisat fakültesi işletme bölümü lisans 

öğrencisinden oluşturmaktadır(n=200). Çalışmada yer alan örneklem gruplarının evreni temsil ettiği 

varsayılmıştır. 

Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde araştırma probleminin çözümü için araştırmaya katılan öğrencilerden araştırmanın veri 

toplama aracılığıyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde 

edilen bulgulara dayalı olarak açıklama ve yorumlar yapılmıştır. 

Tablo 1  

Cinsiyet Alan Bilgisi 

 f %  f % 

Erkek 82 41,0 Alan içi 100 50,0 

Kadın 118 59,0 Alan dışı 100 50,0 

Toplam 200 100,0 Toplam 200 100,0 

Tablo 1 de araştırmaya katılan örneklem gruplarının toplam cinsiyet ve alan bilgileri görülmektedir. 

Buna göre araştırmada %41 erkek(82), %59(118) kadın katılımcı yer alırken müzik eğitimi alan ve 

müzik eğitimi almayan öğrencilerin dağılımı ise %50(100) olarak eşit dağılım göstermiştir. 
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Tablo 2  

Lisans Programı 

 f % 

Eğitim Müzik 50 25,0 

GSF Müzik 50 25,0 

Sınıf Öğretmenliği 40 20,0 

İşletme 60 30,0 

Toplam 200 100,0 

Tablo 2 de araştırmaya katılan lisans programlarının dağılımları görülmektedir. Buna göre araştırmada 

elde edilen verilerin yüzdelik dağılımları %25 eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi müzik 

öğretmenliği programı öğrencileri, %25 güzel sanatlar fakültesi müzik bölümleri(müzikoloji-teknoloji) 

öğrencileri, %20 eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği programı öğrencileri ve son olarak da %30 iktisadi 

ve idari bilimler fakültesi işletme bölümü öğrencileri olarak görülmektedir.  

Tablo 3  

Cinsiyet 

 f % 

Erkek 48 48,0 

Kadın 52 52,0 

Toplam 100 100,0 

Alan Öğrencilerine uygulanan ankete katılan bireylerin cinsiyet dağılımı %48 erkek, %52 kadın olmak 

üzere tablo 3 de görülmektedir. 

Tablo 4 

Cinsiyet 

 f % 

Erkek 34 34,0 

Kadın 66 66,0 

Toplam 100 100,0 

Alan dışı Öğrencilerine uygulanan ankete katılan bireylerin cinsiyet dağılımı %34 erkek, %66 kadın 

olmak üzere tablo 4 de görülmektedir. 

Tablo 5 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 5 5,0 5 5,0 10 5,0 

Çok Az 9 9,0 22 22,0 31 15,5 

Orta Düzeyde 43 43,0 30 30,0 73 36,5 

Büyük Oranda 33 33,0 21 21,0 54 27,0 

Tamamen 10 10,0 22 22,0 32 16,0 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Şarkıların sözlerini anlamsız buluyorum” sorusuna verilen yanıtların analizi tablo 5 de 

görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %10, 33 ve 43; öteki programlarda okuyan öğrenciler 

%22, 21, ve 30; genel toplam olarak ise %16, 27 ve 36,5 gibi oranlarda Türkçe pop şarkıların 

sözlerindeki anlam bütünlüğüne dair olumsuz bir yargıda bulunmuştur. Tabloda görülen verilere 

göre Türkçe pop şarkılarının sözleri anlam bütünlüğü açısından yetersizdir denilebilir.  
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Tablo 6 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 14 14,0 15 15,0 29 14,5 

Çok Az 28 28,0 31 31,0 59 29,5 

Orta Düzeyde 47 47,0 27 27,0 74 37,0 

Büyük Oranda 9 9,0 18 18,0 27 13,5 

Tamamen 2 2,0 9 9,0 11 5,5 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Şarkıların müziklerini anlamsız buluyorum” sorusuna verilen yanıtların analizi tablo 5 da 

görülmektedir. . Buna göre müzik öğrencileri %10, 33 ve 43; öteki programlarda okuyan öğrenciler 

%47, 28, ve 14; genel toplam olarak ise %27, 31 ve 15 gibi oranlarda Türkçe pop şarkıların 

müziklerinde anlam bütünlüğüne dair olumlu bir yargıda bulunmuştur. Tabloda görülen verilere 

göre Türkçe pop şarkılarının müziklerindeki anlam açısından yeterlidir denilebilir.  

Tablo 7 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 1 1,0 1 1,0 2 1,0 

Çok Az 8 8,0 13 13,0 21 10,5 

Orta Düzeyde 19 19,0 26 26,0 45 22,5 

Büyük Oranda 57 57,0 30 30,0 87 43,5 

Tamamen 15 15,0 30 30,0 45 22,5 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Şarkıların ritmik yapıları birbirine benzer durumdadır” sorusuna verilen yanıtların analizi 

tablo 7 de görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %15, 57 ve 19; öteki programlarda okuyan 

öğrenciler %30, 30, ve 26; genel toplam olarak ise %22,5, 43,5 ve 22,5 gibi oranlarda Türkçe pop 

şarkıların ritmik benzerliğine dair durum gözlenmektedir. Tabloda yer alan verilere göre Türkçe pop 

şarkılarının ritmik yapıları birbirine benzerdir görüşüne varılabilir.  

Tablo 8 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 4 4,0 13 13,0 17 8,5 

Çok Az 20 20,0 21 21,0 41 20,5 

Orta Düzeyde 35 35,0 32 32,0 67 33,5 

Büyük Oranda 30 30,0 19 19,0 49 24,5 

Tamamen 11 11,0 15 15,0 26 13,0 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Şarkıların müziksel alt yapıları yetersiz ve tek düzedir” sorusuna verilen yanıtların analizi 

tablo 8 de görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %11, 30 ve 35; öteki programlarda okuyan 

öğrenciler %15, 19, ve 32; genel toplam olarak ise %13, 24 ve 33,5 gibi oranlarda Türkçe pop şarkıların 

müziksel alt yapılarındaki yetersizlik ve tek düzeliğe dair görüşler elde edilmiştir. Tabloda yer alan 

verilere göre Türkçe pop şarkılarının alt yapıları birbirine benzer ve yetersizdir görüşüne varılabilir.  
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Tablo 9 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 1 1,0 9 9,0 10 5,0 

Çok Az 15 15,0 14 14,0 29 14,5 

Orta Düzeyde 33 33,0 23 23,0 56 28,0 

Büyük Oranda 33 33,0 17 17,0 50 25,0 

Tamamen 18 18,0 37 37,0 55 27,5 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Şarkılarda müzik ön planda tutularak sözlerin anlamı geri planda bırakılmaktadır” sorusuna 

verilen yanıtların analizi tablo 9 da görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %18, 33 ve 33; öteki 

programlarda okuyan öğrenciler %37, 17, ve 23; genel toplam olarak ise %27,5, 25 ve 28 gibi oranlarda 

Türkçe pop şarkıların müziksel alt yapılarındaki baskınlığın hâkim oluşuna sözlerin geri planda 

kaldığına dair görüşler elde edilmiştir. Tabloda yer alan verilere göre Türkçe pop şarkılarının müzik 

alt yapıları sözel yapının önüne geçmektedir görüşüne varılabilir.  

Tablo 10 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç - - 9 9,0 3 1,5 

Çok Az 11 11,0 14 14,0 28 14,0 

Orta Düzeyde 32 32,0 23 23,0 65 32,5 

Büyük Oranda 49 49,0 17 17,0 82 41,0 

Tamamen 8 8,0 37 37,0 22 11,0 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Şarkılarda müziksel alt yapılarda genellikle elektronik müzik hâkimdir” sorusuna verilen 

yanıtların analizi tablo 10 da görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %8, 49 ve 32; öteki 

programlarda okuyan öğrenciler %37, 17, ve 23; genel toplam olarak ise %11, 41 ve 32 gibi oranlarda 

Türkçe pop şarkıların müziksel alt yapılarındaki elektronik müziğin hakim oluşuna dair görüşler elde 

edilmiştir. Tabloda yer alan verilere göre Türkçe pop şarkılarının müzik alt yapılarında dijital bir 

çerçevede ele alındığı sonucuna varılabilir. 

Tablo 11 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 3 3,0 23 23,0 26 13,0 

Çok Az 12 12,0 11 11,0 23 11,5 

Orta Düzeyde 12 12,0 12 12,0 24 12,0 

Büyük Oranda 36 36,0 31 31,0 67 33,5 

Tamamen 37 37,0 23 23,0 60 30,0 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Şarkılara çekilen klipler ilgi çekiciliği artırır” sorusuna verilen yanıtların analizi tablo 11 de 

görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %37, 36 ve 12; öteki programlarda okuyan öğrenciler 

%23, 31, ve 12; genel toplam olarak ise %30, 33 ve 12 gibi oranlarda Türkçe pop şarkılara çekilen 

kliplerin ilgi çekiciliği artırdığına dair görüşler elde edilmiştir. Tabloda yer alan verilere göre Türkçe 

pop şarkılarının popülerliğinin klipler yolu ile artırılabildiği sonucuna varılabilir. 
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Tablo 12 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 1 1,0 11 11,0 12 6,0 

Çok Az 10 10,0 13 13,0 23 11,5 

Orta Düzeyde 32 32,0 24 24,0 56 28,0 

Büyük Oranda 40 40,0 17 17,0 57 28,5 

Tamamen 17 17,0 35 35,0 52 26,0 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Şarkılara çekilen klipler, şarkılara ait sözlerle anlam bütünlüğü açısından çelişkilidir” sorusuna 

verilen yanıtların analizi tablo 12 de görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %17, 40 ve 32; öteki 

programlarda okuyan öğrenciler %35, 17, ve 24; genel toplam olarak ise %26, 28,5 ve 28 gibi oranlarda 

Türkçe pop şarkıların kliplerinin şarkı sözleriyle anlam bütünlüğü açısından çelişkili olduğuna dair 

görüşler elde edilmiştir. Tabloda yer alan verilere göre Türkçe pop şarkılara çekilen klipler şarkı 

sözleri ile anlam bütünlüğü sağlamamaktadır görüşüne varılabilir.  

Tablo 13 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 4 4,0 6 6,0 10 5,0 

Çok Az 14 14,0 25 25,0 39 19,5 

Orta Düzeyde 41 41,0 44 44,0 85 42,5 

Büyük Oranda 35 35,0 16 16,0 51 25,5 

Tamamen 6 6,0 9 9,0 15 7,5 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Şarkılarda ses sınırları konuşma aralıklarında seyretmektedir” sorusuna verilen yanıtların 

analizi tablo 13 de görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %6, 35 ve 41; öteki programlarda 

okuyan öğrenciler %9, 16, ve 44; genel toplam olarak ise %7,5, 22,5 ve 42,5 gibi oranlarda Türkçe pop 

şarkıların ezgisel yapısının çok dar bir frekans aralığında seyrine dair görüşler elde edilmiştir. 

Tabloda yer alan verilere göre Türkçe pop şarkılarının ezgisel yapılarının konuşma ses aralığında 

seyrettiği çok geniş aralıklarda seyretmediği görüşüne varılabilir.  

Tablo 14 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 28 28,0 26 26,0 54 27,0 

Çok Az 40 40,0 32 32,0 72 36,0 

Orta Düzeyde 21 21,0 24 24,0 45 22,5 

Büyük Oranda 7 7,0 15 15,0 22 11,0 

Tamamen 4 4,0 3 3,0 7 3,5 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Şarkıların enstrüman çaldırmaya özendirme durumu var mıdır” sorusuna verilen yanıtların 

analizi tablo 14 de görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %28, 40 ve 21; öteki programlarda 

okuyan öğrenciler %26, 32, ve 24; genel toplam olarak ise %27, 36 ve 22,5 gibi oranlarda Türkçe pop 

şarkıların enstrüman çaldırmaya özendirmediğine dair görüşler elde edilmiştir. Tabloda yer alan 

verilere göre Türkçe pop şarkılarının alt yapıları enstrüman çalmaya özendirme açısından yetersiz bir 

durumdadır görüşüne varılabilir.  
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Tablo 15 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 24 24,0 26 26,0 69 34,5 

Çok Az 50 50,0 32 32,0 84 42,0 

Orta Düzeyde 16 16,0 24 24,0 30 15,0 

Büyük Oranda 8 8,0 15 15,0 14 7,0 

Tamamen 2 2,0 3 3,0 3 1,5 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Şarkıları Türk kültürüne ait öğeler temsil ediliyor mu” sorusuna verilen yanıtların analizi tablo 

15 de görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %24, 50 ve 16; öteki programlarda okuyan 

öğrenciler %26, 32, ve 24; genel toplam olarak ise %34,5, 42 ve 15 gibi oranlarda Türkçe pop şarkılarda 

Türk kültürüne ait değerlerin temsil edilmediğine dair görüşler elde edilmiştir. Tabloda yer alan 

verilere göre Türkçe pop şarkılar Türk kültürüne ait değerleri temsil açısından yetersizdir görüşüne 

varılabilir.  

Tablo 16 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 22 22,0 34 34,0 56 28,0 

Çok Az 42 42,0 40 40,0 82 41,0 

Orta Düzeyde 29 29,0 15 15,0 44 22,0 

Büyük Oranda 6 6,0 8 8,0 14 7,0 

Tamamen 1 1,0 3 3,0 4 2,0 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türk Müziğine ait çalgılar Türkçe Pop müziklerde temsil ediliyor mu” sorusuna verilen yanıtların analizi 

tablo 16 da görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %22, 42 ve 29; öteki programlarda okuyan 

öğrenciler %34, 40, ve 15; genel toplam olarak ise %28, 41 ve 22 gibi oranlarda Türkçe pop şarkılarda 

müziksel alt yapılarda Türk kültürüne ait çalgıların temsil edilmediğine dair görüşler elde edilmiştir. 

Tabloda yer alan verilere göre Türkçe pop şarkılar Türk kültürüne ait çalgıları temsil açısından 

yetersizdir görüşüne varılabilir.  

Tablo 17 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 12 12,0 5 5,0 17 8,5 

Çok Az 21 21,0 21 21,0 42 21,0 

Orta Düzeyde 24 24,0 20 20,0 44 22,0 

Büyük Oranda 29 29,0 29 29,0 58 29,0 

Tamamen 14 14,0 25 25,0 39 19,5 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Müzikler Kültür dejenerasyonuna(yozlaşma) yol açar” sorusuna verilen yanıtların analizi tablo 

17 de görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %14, 29 ve 24; öteki programlarda okuyan 

öğrenciler %25, 29, ve 20; genel toplam olarak ise %19,5, 29 ve 22 gibi oranlarda Türkçe pop şarkıların 

kültür yozlaşmasına yol açabileceğine dair görüşler elde edilmiştir. Tabloda yer alan verilere göre 

Türkçe pop şarkıların kültürel değerlere zarar verebileceği görüşüne varılabilir.  
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Tablo 18 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 1 1,0 16 16,0 17 8,5 

Çok Az 21 21,0 21 21,0 42 21,0 

Orta Düzeyde 40 40,0 34 34,0 74 37,0 

Büyük Oranda 27 27,0 23 23,0 50 25,0 

Tamamen 11 11,0 6 6,0 17 8,5 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Müzik türünde grup halinde müzik yapan kişiler daha popülerdir” sorusuna verilen yanıtların 

analizi tablo 18 de görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %11, 27 ve 40; öteki programlarda 

okuyan öğrenciler %6, 23, ve 34; genel toplam olarak ise %8,5, 25 ve 37 gibi oranlarda grup halinde 

icra edilen pop müziklerin daha popüler olduğuna dair görüşler elde edilmiştir. Tabloda yer alan 

verilere göre Türkçe pop şarkıların grup halinde icrası daha popüler olarak benimsenmiştir görüşüne 

varılabilir. 

Tablo 19 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 1 1,0 5 5,0 6 3,0 

Çok Az 15 15,0 18 18,0 33 16,5 

Orta Düzeyde 35 35,0 29 29,0 64 32,0 

Büyük Oranda 39 39,0 34 34,0 73 36,5 

Tamamen 10 10,0 14 14,0 24 12,0 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Müzik türünde bireysel olarak müzik yapan kişiler daha popülerdir” sorusuna verilen yanıtların 

analizi tablo 19 da görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %10, 39 ve 35; öteki programlarda 

okuyan öğrenciler %14, 34, ve 29; genel toplam olarak ise %12, 36,5 ve 32 gibi oranlarda bireysel olarak 

icra edilen pop müziklerin daha popüler olduğuna dair görüşler elde edilmiştir. Tabloda yer alan 

verilere göre Türkçe pop şarkıların bireysel icrası daha popüler olarak benimsenmiştir görüşüne 

varılabilir. 

Tablo 20 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 5 5,0 5 5,0 10 5,0 

Çok Az 14 14,0 29 29,0 43 21,5 

Orta Düzeyde 31 31,0 33 33,0 64 32,0 

Büyük Oranda 38 38,0 17 17,0 55 27,5 

Tamamen 12 12,0 16 16,0 28 14,0 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

 

“Türkçe Pop Müzik yapanların popülaritesi kısa zamanda yok olmaktadır” sorusuna verilen yanıtların 

analizi tablo 20 de görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %38, 12 ve 14; öteki programlarda 

okuyan öğrenciler %17, 33 ve 29; genel toplam olarak ise %27,5, 32 ve 21,5 gibi oranlarda sunulan 

Türkçe pop müziklerin kısa sürede popülaritesini yitirdiğine dair görüşler elde edilmiştir. Tabloda yer 

alan verilere göre Türkçe pop şarkıların kısa zamanda popülarite kaybına uğradığı görüşüne 

varılabilir. 
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Tablo 21 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç - - 3 3,0 3 1,5 

Çok Az 8 8,0 12 12,0 20 10,0 

Orta Düzeyde 22 22,0 19 19,0 41 20,5 

Büyük Oranda 42 42,0 35 35,0 77 38,5 

Tamamen 28 28,0 31 31,0 59 29,5 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Yeni bir Türkçe Pop müzik piyasaya sürüldüğünde bir önceki kısa sürede unutulmaktadır” sorusuna verilen 

yanıtların analizi tablo 21 de görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %28, 42 ve 22; öteki 

programlarda okuyan öğrenciler %31, 35, ve 19; genel toplam olarak ise %29,5, 38,5 ve 20,5 gibi 

oranlarda Türkçe pop müziklerinin bir yenisinin piyasaya sürülmesiyle bir öncekinin popülaritesinin 

kısa sürede kaybolduğuna dair görüşler elde edilmiştir. Tabloda yer alan verilere göre Türkçe pop 

şarkıların kalıcı etkilerinin zayıf olduğu görüşüne varılabilir. 

Tablo 22 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 5 5,0 6 6,0 11 5,5 

Çok Az 17 17,0 15 15,0 32 16,0 

Orta Düzeyde 18 18,0 19 19,0 37 18,5 

Büyük Oranda 37 37,0 26 26,0 63 31,5 

Tamamen 23 23,0 34 34,0 57 28,5 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Günümüzde kaliteli, toplum kültürünü temsil eden şarkılar bestelenmemektedir” sorusuna verilen yanıtların 

analizi tablo 22 de görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %23, 37 ve 18; öteki programlarda 

okuyan öğrenciler %34, 26, ve 19; genel toplam olarak ise %28,5, 31,5 ve 18,5 gibi oranlarda Türkçe 

pop müzikleri içerisinde kaliteli, toplum kültürüne hitap eden şarkıların bestelenmediğine dair 

görüşler elde edilmiştir. Tabloda yer alan verilere göre Türkçe pop şarkıların toplum kültürünü temsil 

edecek kalitede olmadıkları görüşüne varılabilir. 

Tablo 23 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 5 5,0 4 4,0 9 4,5 

Çok Az 9 9,0 16 16,0 25 12,5 

Orta Düzeyde 20 20,0 20 20,0 40 20,0 

Büyük Oranda 39 39,0 20 20,0 59 29,5 

Tamamen 27 27,0 40 40,0 67 33,5 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Türkçe Pop Şarkılar yeni nesillerin özellikle sosyal medya yoluyla müziksel zehirlenmelerine yol açmaktadır” 

sorusuna verilen yanıtların analizi tablo 23 de görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %27, 39 ve 

20; öteki programlarda okuyan öğrenciler %40, 20, ve 20; genel toplam olarak ise %33,5, 29,5 ve 20 gibi 

oranlarda Türkçe pop şarkıların yeni nesilleri olumsuz etkileyebileceğine dair görüşler elde edilmiştir. 

Tabloda yer alan verilere göre Türkçe pop şarkıların kalite ve kültür kavramlarından uzak bir şekilde 

sunulduğunda yeni nesillerin müzik algılarına olumsuz etkileri olabilir görüşüne varılabilir. 
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Tablo 24 

 Müzik Öğrencileri Öteki Programlar Genel Toplam 

 f % f % f % 

Hiç 1 1,0 3 3,0 4 2,0 

Çok Az 7 7,0 7 7,0 14 7,0 

Orta Düzeyde 22 22,0 31 31,0 53 26,5 

Büyük Oranda 43 43,0 24 24,0 67 33,5 

Tamamen 27 27,0 35 35,0 62 31,0 

Toplam 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

“Müzikalite bilgisi yetersiz kaldığında popüler kültürün ürünü olan geçici kalitesiz müzik türlerinin bireyler 

tarafından kaliteli olarak algılanıp dinlenildiği görülmektedir” sorusuna verilen yanıtların analizi tablo 24 

de görülmektedir. Buna göre müzik öğrencileri %27, 43 ve 22; öteki programlarda okuyan öğrenciler 

%35, 24, ve 31; genel toplam olarak ise %31,5, 33,5 ve 26,5 gibi oranlarda müzikalite bilgisi 

yetersizliğinde popüler kültürün ürünü olan geçici kalitesiz müzik türlerinin bireyler tarafından 

kaliteli olarak algılanıp dinlenebildiğine dair görüşler elde edilmiştir. Tabloda yer alan verilere göre 

Türkçe pop şarkıların müzikalite açısından doğru algılanmadığında popüler olarak algılanabildiği 

görüşüne varılabilir.  

Sonuçlar ve Öneriler 

Araştırmada Türkçe pop müziğin toplum kültürünü yansıtabilme açısından güçlü ve zayıf yönleri 

nelerdir; dinleyiciler üzerinde müzikal kalite anlamda nasıl bir etki bırakmaktadır; popülarite 

açısından ne gibi özellikler taşımaktadır; şarkılarda toplum değerlerininin temsil durumu ne 

boyuttadır gibi sorulara dair yanıtlar aranmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin sonuçlarına göre: 

Türkçe pop şarkılarının sözleri anlam bütünlüğü açısından yetersiz, müziklerindeki anlam açısından 

yeterli görülmüştür. Ayrıca Türkçe pop şarkılarının ritmik yapıları birbirine benzer; şarkılara ait alt 

yapılar birbirine benzer ve yetersizdir. Türkçe pop şarkılarının müzik alt yapıları sözel yapının çoğu 

zaman önüne geçmektedir.  

Türkçe pop şarkılarının müzik alt yapılarına bakıldığında dijital bir çerçevede ele alındığı fark 

edilmiştir. Türkçe pop şarkılarının popülerliğinin klipler yolu ile artırılabildiği; çekilen kliplerin ise 

şarkı sözleri ile anlam bütünlüğü sağlamadığı ortaya çıkmıştır.  

Türkçe pop şarkılarının ezgisel yapılarının konuşma ses aralığında seyrettiği çok geniş aralıklarda 

seyretmediği ortaya çıkmıştır. Türkçe pop şarkılar enstrüman çalmaya özendirme; Türk kültürüne ait 

değerleri ve çalgıları temsil açısından yetersiz durumdadır.  Bu anlamda kültürel değerlere de zarar 

verebileceği sonucuna varılmıştır.  

Türkçe pop şarkıların grup halinde ve bireysel icrası değerlendirildiğinde bireysel icracıların daha 

popüler olarak benimsendiği görülmüştür. Türkçe pop şarkıların kısa zamanda popülarite kaybına 

uğradığı, şarkıların kalıcı etkilerinin zayıf olduğu görüşleri ortaya çıkmıştır.  

Türkçe pop şarkıların toplum kültürünü temsil edecek kalitede olmadıkları; kalite ve kültür 

kavramlarından uzak bir şekilde sunulduğunda yeni nesillerin müzik algılarına olumsuz etkileri 

olabildiği konusunda da görüşler ortaya çıkmıştır. Türkçe pop şarkıların müzikalite açısından doğru 

algılanmadığında popüler olarak algılanabildiği sonucuna varılmıştır.  

Popülarite kavramı içerisinde incelenen Türkçe pop müzik türünün ülkemizdeki icrasına dair ortaya 

çıkan sonuçların genel bir değerlendirmesi yapıldığında bu müzik türünün araştırmaya katılan 

bireylerin görüşleri doğrultusunda birçok zayıf yönünün olduğu tespit edilmiştir. Sadece ticari 

kaygılar ile icra edilen, günden güne kalite kaybına uğrayan bu tür ile ilgili ülkemizde ciddi sıkıntılar 

olduğu gözlenmiştir.  

Müzikalite kavramından uzak, ülke toplum değerlerini hiçe sayan, sözleri genellikle anlamsız ve 

küçük bir ses aralığında olan, elektronik müzik alt yapıları ile tek düze ve birbirine benzer biçimlerde 
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icra edilen pop müzik türünün sadece ticari amaçlar doğrultusunda üretilmesi kültürel değerlerimize 

zarar verebilir. Bu anlamda tüketim kültürüne yönelik üretilen şarkılar ve çekilen kliplerin anlamsız 

olması en belirgin sonuçlardan birisidir. Bu müzik türünde özellikle toplum kültürünün değerleriyle 

çatışan klipler dikkat çekmektedir. Çekilen kliplerde çoğu zaman alt yazı şeklinde şarkıların sözleri de 

yer almaktadır. Müzikal alt yapının, şarkı sözlerini seslendiren kişi yada kişilerin kalitesiz icrası 

yoluyla sözlerin çoğu zaman anlaşılmadığı bir durum söz konusudur.  

Elektronik müziğin sözleri bastırdığı kliplerde bu yönteme çoğu kez başvurulmaktadır. Söz ve müzik 

uyumundan uzak şarkıların topluma tüketim amaçlı farklı şekillerde sunulması konusunda toplumun 

bilinçlendirilmesi gereklidir. Özellikle genç yaşta müzikalite algısı kapalı bireylere hitap edecek 

şekilde sunulan kaliteden yoksun pop şarkılar ve çekilen klipler kaliteli müzik türlerinin önüne 

geçebilmektedir.  

Toplumda geleneksel müziklerin popülaritesinin günden güne azaldığı gözlenmektedir. Kendi kültür 

değerlerimizi temsil eden müzik türlerinin icrasının da yeni yetişen bireyler tarafından rağbet 

görmediği de düşünüldüğünde gelecek açısından müzik kültünün aktarımı konusunda sıkıntılar 

ortaya çıkabileceği fikrine varılabilir. Bu anlamda kültürel müzik eğitimi çalışmalarının müzik türleri 

açısından da önemle yürütülmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Özellikle genç nesile, kendi 

kültürümüzü temsil eden müzik türlerinin dinleme ve icra boyutunda tanıtımının iyi bir şekilde 

yapılması gereklidir. Böylelikle zaman içerisinde tüketim kültürünü aşılayan kısa zaman içerisinde 

sürekli değişime uğrayan kalitesiz icra edilen müzik türleri bireyler tarafından müzikalite 

süzgecinden geçirilmeye başlanacak ve müzikaliteden yoksun popüler müzik türleri toplum 

içerisinde rağbet görmeyecektir. 
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EK-1 

Türkçe Pop Şarkılar Üzerine Görüş Değerlendirme Anketi 

      Cinsiyet: Erkek (   )   Kadın (   )  

 Katılma Derecesi 

 

 

Güncel Türkçe Pop Şarkıların genel bir değerlendirilmesine ilişkin her bir 

maddeyi okuduktan sonra katılma derecenizi gösteren seçeneğin altındaki 

kutuya (x) işareti koyunuz. T
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1. Türkçe Pop Şarkıların sözlerini anlamsız buluyorum.      

2. Türkçe Pop Şarkıların müziklerini anlamsız buluyorum.      

3. Türkçe Pop Şarkıların ritmik yapıları birbirine benzer durumdadır.      

4. Türkçe Pop Şarkıların müziksel alt yapıları yetersiz ve tek düzedir.      

5. Türkçe Pop Şarkılarda müzik ön planda tutularak sözlerin anlamı 

geri planda bırakılmaktadır. 

     

6. Türkçe Pop Şarkılarda müziksel alt yapılarda genellikle elektronik 

müzik hâkimdir.  

     

7. Türkçe Pop Şarkılara çekilen klipler ilgi çekiciliği artırır.      

8. Türkçe Pop Şarkılara çekilen klipler, şarkılara ait sözlerle anlam 

bütünlüğü açısından çelişkilidir. 

     

9. Türkçe Pop Şarkılarda ses sınırları konuşma aralıklarında 

seyretmektedir.  

     

10. Türkçe Pop Şarkıların enstrüman çaldırmaya özendirme durumu 

var mıdır? 

     

11. Türkçe Pop Şarkıları Türk kültürüne ait öğeler temsil ediliyor mu?      

12. Türk Müziğine ait çalgılar Türkçe Pop müziklerde temsil ediliyor 

mu? 

     

13. Türkçe Pop Müzikler Kültür dejenerasyonuna(yozlaşma) yol açar.      

14. Türkçe Pop Müzik türünde grup halinde müzik yapan kişiler daha 

popülerdir. 

     

15. Türkçe Pop Müzik türünde bireysel olarak müzik yapan kişiler 

daha popülerdir. 

     

16. Türkçe Pop Müzik yapanların popülaritesi kısa zamanda yok 

olmaktadır. 

     

17. Yeni bir Türkçe Pop müzik piyasaya sürüldüğünde bir önceki kısa 

sürede unutulmaktadır. 

     

18. Günümüzde kaliteli, toplum kültürünü temsil eden şarkılar 

bestelenmemektedir.  

     

19. Türkçe Pop Şarkılar yeni nesillerin özellikle sosyal medya yoluyla 

müziksel zehirlenmelerine yol açmaktadır. 

     

20. Müzikalite bilgisi yetersiz kaldığında popüler kültürün ürünü olan 

geçici kalitesiz müzik türlerinin bireyler tarafından kaliteli olarak 

algılanıp dinlenildiği görülmektedir.  

     

 


