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Útdráttur 
Menningarheimar eru eitt af aðalviðfangsefnum mannfræðinga. Þeir rannsaka hvað þeir eiga 

sameiginlegt, hvað er líkt og hvað er ólíkt. Blöndun í menningarheimum er fyribæri sem sem 

mannfræðin fæst mikið við. Nú á dögum hnattvæðingar er nánast ómögulegt að finna 

menningu sem er algjörlega ósnert af öðrum menningarheimum. Í þessari ritgerð er tónlist, 

einn mikilvægasti þáttur í félagslífi mannsins skoðaður og er Tyrkland tekið fyrir. Tyrkland er 

mjög menningarlega blandað og er saga tónlistar tekin fyrir í samhengi við pólitíska sögu 

landsins. Hnattvæðingin hefur haft áhrif í Tyrklandi líkt og öðrum stöðum í heiminum og er 

skoðað hvernig hún hefur áhrif á tónlist í Tyrklandi. Einnig er þjóðlegt einkenni skoðað og 

hvernig það er skapað í gegnum tónlist. Eurovision söngvakeppnin er tekin fyrir og skoðað 

hvernig þjóðlegt einkenni er skapað þar. Að lokum er farið til vesturlanda og skoðað hvernig 

popptónlist þar er undir áhrifum frá austrinu  
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Formáli 

 
Tónlist er hugsanlega einn af þeim hlutum sem við mennirnir notum hvað mest í okkar 

daglega lífi. Flestir eiga mjög erfitt með að ímynda sér heim án tónlistar og verður í 

hreinskilni að segjast að slíkt væri í raun ómögulegt. Tónlist er þó mun meira en bara 

afþreying. Hægt er að nota hana sem tjáningarform, listform og jafnvel koma til skila 

ákveðnum skilaboðum í gegnum hana. Hér í eftirfarandi umfjöllun lítum við á tónlist og 

skoðum hana sem ákveðið félagslegt fyrirbæri. Tökum við fyrir tónlist í Tyrklandi sem er 

merkilegt fyrir margar sakir. Popptónlist í Tyrklandi er mjög sérstakt fyrirbæri og þar gætir 

ýmissa áhrifa bæði þjóðlegra og vestrænna. Poppstjörnur og tónlistarmenn í Tyrklandi lenda 

oft í vandræðum með það hvaða ímynd þeir eigi að sýna út á við, hvort þeir eigi að halda í 

ákveðin þjóðleg einkenni eða hvort þeir eigi að horfa til vesturlanda og reyna meira að 

tileinka sér stíl vestrænna poppstjarna. Ljóst er eins og áður kom fram að vestræn áhrif hafa 

breytt tónlist í Tyrklandi. Þá er mikilvægt að líta þess hvaða áhrif neysluhyggja og kapítalismi 

hafa á tónlistina. Heimurinn er ekki lengur einangraður. Með hnattvæðingunni berast 

menningarlegir straumar milli landa og hæpið að segja að eitthvað samfélag sé menningarlega 

 (Music 

Television, hér eftir MTV)  sá um það með því að skeyta saman tónlistarmyndböndum og 

auglýsingum og nú á dögu er erfitt að greina á milli þessa tveggja. Sambærilegar 

sjónvarpsstöðvar hafa sprottið upp út um allan heim og Tyrklandi er það sjónvarpstöðin Kral 

Tv sem sér að sýna frá tónlist og auglýsingum. Tónlist og þá sérstaklega popptónlist snýst 

aldrei bara um tónlistina, hljóminn, hljóðfæraleikinn eða sönginn, henni fylgir ýmislegt 

annað. Hún ræður tískubylgjum í fatnaði og talsmáta. Neysla á ýmsum vörum fylgir henni 

yfirleitt. Neysluhyggja og popptónlist eru því yfirleitt nátengd fyrirbæri. 

Til þess að skilja betur tónlist í Tyrklandi og hvaðan áhrif hennar koma er miklvægt að 

skoða örlitið hvernig tónlist hefur þróast í Tyrklandi allt frá stofnun þess sem lýðveldis. 

Tónlist hefur átt stóran sess í sögu landsins og hefur á margan hátt átt þátt í því að skapa 

þjóðinni ákveðið einkenni út á við. Einnig verður skoðað hvernig hnattvæðingin hefur haft 

áhrif tónlist í Tyrklandi og í raun menningu í heild sinni. Þá skoðum við einnig hvernig 

vestræn áhrif og þá sérstaklega frá Bandaríkjunum hafa breytt tyrkenskri popptónlist. Þegar 

fjallað er um listir og menningu í Tyrklandi er óhjákvæmilegt að fjalla um menningarlega 

miðstöð Tyrklands, Istanbul. Hún verður skoðuð útfrá því hvaða hlutverki hún gengdi áður í 
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tónlist og hvaða hlutverki hún gegnir nú og þá sérstaklega í gegnum textasmíðar 

tónlistarmanna. 

Ég mun einnig skoða hvernig tyrkneskir tónlistarmenn nota tónlist sína til að skapa sér 

einkenni í gegnum tónlist útfrá nokkrum sjónarhornum. Ég mun skoða hvernig sumir 

tónlistarmenn koma á framfæri sínum hugmyndum um íslam í gegnum tónlist sína en það er 

einmitt talsvert eldfimt málefni í Tyrklandi í dag. Einnig mun ég skoða hvernig Istanbúl 

kemur fyrir í rapptextum og hvaða ímynd er dregin upp af borginni. Tónlist tyrkneskra 

innflytjenda í Þýskalandi verður einnig skoðuð og hvernig hún er notuð til að benda á málefni 

tyrkneskra innflytjenda þar. Ég mun taka fyrir söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva eða 

Eurovision og skoða hvernig tyrkneskir flytjendur mynda sér einkenni á þeim vettvangi og 

hvernig það breytist á milli ára. Að lokum verður litið til vesturs og litið á hvernig austurlensk 

áhrif meðal annars frá Tyrklandi hafa haslað sér völl í bandarískri popptónlist og hvaða 

áhrifum er verið að reyna að ná fram með því. 

   

 
 
 

1 Inngangur 

 
Sú menningarlega samsuða sem við sjáum í Tyrklandi er kjörinn vettvangur fyrir 

mannfræðing til að líta nánar á og skoða hvernig samsuðan hefur komið til og hvaða áhrif hún 

hefur á menningu landsins. Á síðustu tuttugu árum hefur mannfræðin og viðhorf hennar til 

menningar breyst talsvert. Mannfræðingar skoða nú meira hvernig menningarheimar verða 

fyrir utanaðkomandi áhrifum og ekki síst hvernig þeir verða fyrir hnattrænum áhrifum 

(Stewart, 1999:40). Hugtökin samruni (syncretism) og blöndun (hybridization) mun ég bæði 

nota sem útgangspunkta í umfjöllun minni. Samruni er ekki ferli sem skiptist niður í þrep og 

hverfur svo með tímanum. Allir menningarheimar eru blandaðir. Jafnvel samfélög sem reyna 

ameríkuvæðingar geta ekki komist undan menningarlegri blöndun (Said, 1996). Blöndun þrátt 

fyrir að hafa verið á árum áður nátengt kynþáttafordómum er nú orðið mjög algengt hugtak í 

bæði mannfræði og öðrum félagsvísindum. Nú á dögum er hugtakið notað yfirleitt í tengslum 

við hugtakið hnattvæðingu (Stewart, 1999) en þannig hyggst ég líka nota það að miklu leyti í 

umfjöllun minni. Blöndun snýst um fjöllmenningarleg skipti eða það er að segja að 
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menningarlegir þættir fara milli menningarheima í gegnum ákveðna menningarlega þætti eins 

og fólksflutninga og nýlenduvæðingu. Þessir þættir gera það að verkum að menning blandast. 

Menningarleg blöndun (cultural hybridization) hefur mikil áhrif á tónlist og í raun allar listir 

svo sem bókmenntir, kvikmyndir og listmálun (Holton, 2000). Samruna mun ég líka nota til 

að skoða hvernig áhrif bæði frá vestri og austri móta tónlistarhefð í Tyrklandi. Samruni er í 

raun það sögulega og félagslega ferli sem bæði afskræmir og byggir upp á nýtt formgerðir 

innan menningar (Stewart,1999). Einnig mun ég koma inn á hugtakið upprunaleiki 

(authenticity

Hér á vesturlöndum er heiminum mikið skipt niður. Við teljum okkur tilheyra fyrsta 

sérstaklega hér á vesturlöndum. Í fyrsta heiminum snýst umfjöllun á svokallaðri heimstónlist 

mjög mikið um það að finna eitthvað ósvikið frá öðrum menningarheimum (Erlmann í Stokes, 

1999). 

 Ég mun koma mikið inn á hugtakið einkenni og hvernig það er skapað í gegnum 

tónlist. Í félagsmannfræði er hugtakið yfirleitt notað sem þjóðlegt einkenni eða það er að segja 

að deila ákveðnum einkennum með fólki innan hóps hvort sem það er menning, tungumál eða 

annað. Þessi samvitund fólksins skapar svo einkenni hópsins alls (Sökefeld, 1999). Ég mun 

skoða hvernig tónlist hefur áhrif á einkenni fólks og hvernig utaðkomandi áhrif hafa áhrif á 

mótun þess.  

Tónlist mætti lýsa sem ákveðnu samskiptakerfi sem fólk notar við félagsleg samskipti. Hún 

endurspeglar mannleg samskipti innan samfélags (Duany, 1984). Form tónlistar og flutningur 

hennar eru mikilvægur þáttur í félagslegri hegðun og endurspeglar hvernig maðurinn aðlagar 

sig að félagslegu og náttúrulegu umhverfi. Alþýðutónlist til dæmis er jafn mikilvæg fyrir 

menningarleg gildi samfélags og aðrir listmunir, trúarlegar athafnir eða félagslegar athafnir. 

Tónlist með öðrum orðum spilar gífurlega stóran þátt í því að skapa þjóðaranda samfélaga 

(Szwed, 1970). Við munum skoða hvaða hlutverk tónlist spilar i þjóðarvitund Tyrkja og um 

leið hvernig hún hefur áhrif á menningarlegt einkenni þeirra. 
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2 Saga popptónlistar í Tyrklandi 

 
 
Tyrkland hefur allt frá dögum Ottóman veldisins verið undir utanaðkomandi áhrifum 

menningarlega séð. Mustafa Kemal Ataturk sem of hefur verið nefndur stofnandi hins nútíma 

tyrkneska lýðveldis talaði á sínum tíma um það sem hann kallaði austur-vestur samruna, eða 

það er að segja að Tyrkland væri bæði undir áhrifum frá austri og vestri. Þessar hugmyndir 

má þó rekja enn lengra aftur til Ottóman veldisins á 19 öld en þá hófust svokallaðar Tanzimat 

umbætur en þær voru gerðar til að sameina alla hópa Ottóman veldisins og gefa öllum hópum 

jafnan rétt. Í nútímaskilningi hefur hugtakið tvíþætta merkingu: Annars vegar eru það austræn 

áhrif sem koma fram frá hinum ýmsu þjóðum sem skipuðu Ottóman veldið. Hins vegar eru 

það vestræn áhrif frá vesturlödum sem talið var að Tyrkland myndi á endanum verða 

menningarlega partur af. Í raun má segja að það sem hófst með Mustafa Ataturk hafi leitt til 

þess að Tyrkland hafi farið að leita að nýju menningarlegu einkenni, eitthvað sem hugsanlega 

má sjá enn í dag og þá einna helst í þeirri löngu baráttu sem Tyrkir hafa staðið í til þess að 

komast inn í Evrópusambandið. Síðan árið 1999 hafa Tyrknesk stjórnvöld komið á miklum 

breytingum hvað varðar stjórnskipan og breytingar á stjórnarskrá sinni til þess að þóknast 

Evrópusambandinu (Sozen og Shaw, 2003). Eins og gefur að skilja hafði austur-vestur 

samruninn gríðarleg áhrif á menningu og listir innan Tyrklands allt frá stofnun þess sem 

lýðveldis (Tekeliöglu, 1996:193). Menningarlega voru Tyrkir í nokkurs konar tilvistarkreppu. 

Þeirra ríki var ungt og enn að finna sitt menningarlega einkenni. Æskilegt þótti að horfa til 

vesturs í leit að menningarlegum áhrifum því það var talin vera leið til framtíðar. Áhrif frá 

forðast. Þó vildu Tyrkir hafa eitthvað sem gæti kallast þjóðlegt og þar lá í raun vandamálið. 

 

Tyrkneskum stjórnvöldum var mikið í mun að skapa nýja elítu í menningarheiminum. 

Til þess að ná því marki voru allar listastofnanir endurmótaðar á þann hátt að þær gætu verið 

þjóðlegar. Mjög skýr stefna var tekin í öllum málum sem tengdust menningu á einhvern hátt. 

Eins og áður sagði var í raun bara eitt menningarlegt fyrirbæri sem var forbðið: austrið. 

Tyrkneskir fræðimenn horfðu til vesturs hvað varðar menningarleg áhrif og ekki síst hvaða 

stefnu skyldi taka í mótun landsins. Vestrið var séð sem miðstöð nýjunga og nývæðingar og 

var litið á það sem nokkurs konar módel sem Tyrkir ættu að fara eftir í mótun á sínu eigin ríki. 

Á sama tíma var austrið tákn gamalla tíma, menningaheimur sem hafði staðið í stað í áraraðir 

(Tekeliöglu, 1996:195). 



9 

Eins og áður sagði voru listir mjög mikilvægar í sköpun hins nýja lýðveldis Tyrkja og 

var tónlist sérstaklega í hávegum höfð. Tyrknesk stjórnvöld lögðu einnig mikla áherslu á að 

tónlist og tónlistarkennsla yrði vestrænni. Fyrsta skrefið í þeim áformum var tekið árið 1926 

þegar tyrknesk stjórnvöld lokuðu Dogu Muzigi Subesi sem tilheyrðu Daru l-elhan sem var 

íhaldssamur tónlistarskóli frá dögum Ottoman veldisins. Árið 1936 var útvarpsstöðvum í 

Tyrklandi bannað að spila tyrkneska tónlist. Hæfileikaríkt tónlistarfólk var sent erlendis og þá 

helst til vesturlanda til að nema tónlist þar. Stjórnvöld stofnuðu tónlistarskóla sem bauð upp á 

kennslu í vestrænni tónlist. Sinfóniuhljómsveitir sem spiluðu svokölluð 

fjölraddatónlistarverk(sem komu frá evrópu) buðu upp á opna tónleika þar sem þær spiluðu 

slík verk en þau voru létt og og mjög auðvelt og hentuðu því í raun flestum til að hlusta á. 

(Tekeliöglu, 1996:195). Tyrknesk stjórnvöld vonuðu að með þessu væri hægt að koma 

svokölluðum fjölraddaverkum inn í menningarvitund Tyrkja, eitthvað sem þegar væri búið að 

eiga sér stað hjá vesturlandabúum. Anatolískar melódíur, það er einradda tónlistarverk eða 

lög, sem rekja má til tyrkneskrar alþýðutónlistar og nutu mikilla vinsælda hjá almenningi áttu 

að samblandast þessari tónlist og með því væri hægt nálgast austur-vestur samrunann betur.  

 Önnur tónlistarstefna sem hafði þónokkur áhrif á lokaárum Ottóman veldisins var 

svokölluð Kanto tónlist. Þrátt fyrir hún að hún hafi nánast eingöngu verið spiluð og sungin í 

úthverfum Istanbúl á lokaárum veldisins er hún gott dæmi um austur-vestur samrunann en 

áhrif Kanto má heyra jafnvel í vinsælli popptónlist í Tyrklandi í dag. Form Kanto má rekja til 

Ítalíu en þar var þessi stefna upprunin. Það voru einna helst minnihlutahópar sem ekki voru 

íslamtrúar sem spiluðu og sungu Kanto. Þrátt fyrir að tónlistin hafi verið frá Ítalíu blandaðist 

hún fljótt staðbundnum áhrifum eða það er að segja blandaðist saman við tónlist heimamanna 

sem fyrir var. Tónlist spilaði eins og áður sagði stórt hlutverk í endurmótun Tyrkneska 

ríkisins og það má sjá ef skoðaðar eru ræður og skrif Mustafa Kemal og fylgismanna stefnu 

hans sem yfirleitt er kölluð kemalismi. Félagsfræðingurinn Ziya Gökalp sem var mikill 

fylgismaður Kemal og kemalisma tíundaði þetta í bók sinni Principles of Turkism sem kom út 

árið 1923. Þar talaði hann meðal annars um það hvernig tyrknesk tónlist gæti sannarlega orðið 

tónlist sem væri býsönsk eða ottómönsk í uppruna og hinsvegar þjóðlagatónlist sem hefði 

tilheyrt fólkinu allt frá örófi alda. Austurlensk tónlist væri upprunalega komin frá Forn-

Grikkjum og slík tónlíst væri leiðinlega einhæf og snérist bara um að endurtaka sömu 

melódíuna aftur og aftur. Gökalp gekk 

heyrðist í Tyrklandi væri svokölluð tyrknesk alþýðutónlist. Hann sagði að tyrknesk 

alþýðutónlist kæmi úr aldagamalli þjóðlegri hefð. Vestræn tónlist tilheyrði nú nýrri 
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siðmenningu tyrkja og væri því ekki erlend. Þjóðleg tónlist yrði því sambræðingur af 

alþýðutónlist og vestrænni tónlist (Tekeliöglu, 1996:201). 

 Endurmótun á listum og tónlist reyndist erfið fyrir hið nýja ríki þrátt fyrir enduteknar 

tilraunir Kemal og fylgjenda hans. Það átti í raun að þröngvar tyrkneskri tónlistarmenningu i 

ákveðinn farveg þar sem austur-vestur samruninn ætti sér stað með valdboði að ofan. Ataturk 

lagði áherslu á þetta í opnunarávarpi sínu fyrir framan tyrkneska þingið árið 1934. Þar taldi 

hann að það yrði að halda áfram á þeirri braut að losna frá austurlenskum áhrifum og halda 

áfram að nútímavæðast og horfa til Evrópu hvað varðar endurbætur á tónlist. Strax árið 1935 

var stofnuð sinfónínuhljómsveit á vegum forsetaembættisins (Presidential Symphony 

Orchestra) og sama ár stofnaði tyrkneska ríkið tónlistarskóla á sínum vegum. Fyrsta óperan 

sem samin var hét Özoy eftir Ahmed Adnan Saygun. Bann var einnig lagt við því að spila 

tyrkneskra (ottómanska) tónlist í útvarpi. Það bann entist reyndar bara í tuttugu mánuði. Þegar 

því var aflétt komu í staðinn mun yfirgripsmeiri reglur um hvaða tónlist mætti spila í útvarpi, 

seinna meira voru þessar reglur yfirfærðar yfir á sjónvarp (Tekeliöglu, 1996). 

 Seint á fjórða áratugnum fór tyrkneska ríkið á stað með yfirgripsmiklar aðgerðir sem 

áttu að stuðla að endurbótum í tyrkneskri tónlist. Formleg kennsla á fjölröddun (polyphony) 

hófst í ríkistónlistarskólunum með vestræna tónlistarskóla sem fyrirmyndir. Tónlistarkennarar 

voru ráðnir frá Evrópu og eins voru hæfileikaríkustu nemendurnir sendir yfir til Evrópu til enn 

frekari menntunnar í tónlist. Sinfóniuhljómsveitir ferðuðust um landið og héldu ókeypis 

tónleika. Vinsæl fjölradda tónverk frá vesturlöndum voru reglulega spiluð í útvarpi. Áttu 

þessar aðgerðir að negla í eitt skipti fyrir öll vestræn áhrif inn í tyrkneskan menningarheim 

samkvæmt tyrkneskum stjórnvöldum. Þetta snerist hins vegar í höndunum á þeim. Fólk hafði 

lítinn áhuga á þessari nýju tónlistarstefnu, hún þótti heldur tormelt, gleymst hafði að gefa 

léttari tónlist meiri gaum og ö

annars staðar frá úr óvæntri átt. Tyrkneskur almúgi fór í stórum stíl að hlusta á arabískar 

útvarpstöðvar sem spiluðu arabíska tónlist. Einnig hlustaði fólk mikið á tónlist úr arabískum 

kvikmyndum sem fluttar voru inn og urðu mjög vinsælar. í Tyrklandi. Talað er um slík áhrif 

sem Arabesk (Tekeliöglu, 1996)  

Tyrknesk stjórnvöld höfðu áhyggjur af arabískum áhrifum og bönnuðu því allar 

arabískar kvikmyndir og tónlist. Þetta leiddi til ákveðinna þáttaskila í þróun tónlistar í 

Tyrklandi. Hugtakið a⇥lögun kom fram á sjónarsviðið. Flestar af þeim myndum sem bannaðar 

voru í Tyrklandi höfðu þegar verið sýndar þannig að fólk kannaðist við þær. Tónlistin úr þeim 

var í raun endurunnin af tyrkneskum tónlistarmönnum sem þekktu lögin inn og út. Oft voru 
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lögin óbreytt og einungis settur tyrkneskur texti yfir lagið. Tónlistarstílinn sem varð til úr 

þessari samsuðu var þekktur sem fantazi og var þá verið að vísa til þess hversu óheflað form 

tónlistarinnar var. Tveir lykilþættir höfðu i raun áhrif á  það hvernig tónlist þróaðist í 

Tyrklandi: Annars vegar var það það að tyrknesk yfirvöld ætluðu sér að þröngva ákveðnum 

stefnum í tónlist upp á almúgann og hins vegar sú staðreynd að sú tónlist sem stjórnvöld 

ætluðu að þröngva upp á almúgann átti í raun ekkert sameiginlegt með þeirri tónlist sem fólk 

hlustaði á og kannaðist við (Tekeliöglu, 1996). 

Á sjöunda áratugnum fóru fólki að berast fleiri tegundir af tónlist til að hlusta á og var 

það raun bein afleiðing af vesturlandavæðingunni. Vinsæl lög frá bæði Evrópu og 

Bandaríkjunm voru spiluð og sungin með tyrkneskum textum. Slík tónlist var kölluð 

Aranjman (útsett) tónlist. Í dreifbýliskjörnum var líka að myndast ný tónlistarstefna sem var 

kölluð Anatolískt Popp (Anatolian Pop). Sú stefna hafði talsvert pólitískan undirtón og var í 

raun hönnuð til þess að bræða saman hefðbundna tyrkneska alþýðutónlist og vestræna tónlist. 

Báðar áttu þessar stefnur það þó sameiginlegt að heyra mátti í rafmagnshljóðfærum en þau 

voru klárlega komin úr vestrænni tónlist. Í næsta kafla verður farið yfir hvernig hnattvæðingin 

hafði áhrif á tónlist og listir í Tyrklandi 

 

 

3 Áhrif hnattvæ⇥ingar á tyrkneska tónlist 

 

Í kaflanum hér á undan var fjallað um hvernig menning í hinu nýja lýðveldi Tyrklands varð 

fyrir hinum ýmsu áhrifum og hvaða áhrif það hafði á menningarlegt einkenni Tyrklands. 

fyrir menningarlegum breytingum í hinu nýja lýðveldi. Breytingarnar reyndust lýðveldinu þó 

erfiðar á margan hátt. Tónlist spilaði þar lykilhlutverk og átti að vera leiðarljós fyrir aðrar 

listir innan landsins í vesturlandavæðingunni. Í þessum kafla verður litið á hvernig 

hnattvæðing hefur áhrif á popptónlist í Tyrklandi og hvernig þjóðlegt einkenni verður fyrir 

áhrifum af því. 

 Popptónlist Tyrklands er mjög blönduð svo ekki sé meira sagt. Heyra má áhrif víða að 

bæði frá vesturlöndum og úr austri. Hér á Íslandi heyrum við ekki mikið af þessari tónlist en 

sá vettvangur við sem við heyrum helst svona tónlist er sennilega Eurovision. Þrátt fyrir að 

landfræðilega sé Tyrkland að mestum hluta í Asíu tekur landið þátt í Eurovision 
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söngvakeppninni og telst pólitískt séð til Evrópu. Tyrkir hafa oft átt góðu gengi að fagna í 

Eurovision og unnu keppn

Sertab Erener söng. Það er í raun í gegnum Eurovision sem við sjáum í sínu einfaldasta formi 

hnattræn áhrif á tónlistina og hvernig samruni og blöndun koma einnig þar við sögu. 

 Hnattvæðingin hefur teygt anga sína til Tyrklands eins og á flesta aðra staði í 

heiminum í dag. Í þjóðtónlistarfræði er talað um að hnattvæðing komi að ofan (top-down 

perspective) en hún hafi í raun aðlagast því staðbundna sem fyrir var. Stærstu alþjóðlegu 

plötufyrirtækin eru ekki lengur þeir einu sem áhrif á þessa þróun. Mun fleiri þætti þarf að taka 

inn í jöfnuna. Ríkið, sjónvarp og útvarp og margar fleiri félagslegar stofnanir stuðla hver í 

sínu lagi að hnattvæðingu tónlistar. Andstæðan við þessa hugmynd er svo sú kenning að 

hnattvæðingin hafi komað neðan frá (bottom-up perspective) eða það er að segja að hún hafi 

haft áhrif á almúgann og að þeir straumar hafi skilað sér áfram upp en að hún hafi í raun 

aðlagast alþjóðlegum straumum.  Staðbundin tónlistarframleiðsla snýst ekki lengur um 

samskipti og samvinnu á smáum skala heldur eru mun fleiri þáttakendur á alþjóðlegum 

vettvangi komnir inn í jöfnuna (Stokes, 2004). 

 

hefur haft mikil áhrif þar

tónlist heldur í raun að öllu öðru í menningu, hönnun, tísku, arkitektúr og svona mætti lengi 

telja (Seago, 2000). Neysluhyggjan sem varð til í byrjun tuttugustu aldarinnar í Ameríku 

smitaði út frá sér og yfir til annara staða í heiminum. Bandaríkin höfðu einnig pólitískt og 

efnahagslegt vald yfir hinum kapítalíska heimi. Stundum hefur verið gengið svo langt að segja 

Bítlarnir, sennilega stærsta hljómsveit sögunnar hafi í raun bara verið tilraun Breta til þess að 

 

 Nú á dögum skiptir litlu máli hvaðan tónlistarmenn koma eða hvar í heiminum þeir 

vinna, heimurinn er í raun orðið eitt stórt dansgólf. Plötusnúður sem staðsettur er í Detroit 

getur átt meira sameiginlegt með plötusnúði frá Belgíu eða Englandi heldur en öðrum 

plötusnúðum sem vinna með honum í Detroit (Seago, 2000). Þetta sjáum við greinilega í 

tyrkneskri popptónlist í dag. Á næturklúbbum í stærstu borgum Tyrklands, Istanbúl og Ankara 

til dæmis má heyra plötusnúða þeyta skífum og þrátt fyrir að það megi klárlega heyra ýmis 

þjóðleg áhrif í tónlistinni á hún mun meira sameiginlegt með næturklúbbatónlist frá 

vesturlöndum. Bandarískir listamenn á borð við Beyonce, Jay-Z og Britney Spears heyrast 

mun oftar en tyrkneskir listamenn inn á næturklúbbum. Rafræn danstónlist er sennilega það 
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sig. Menning, kynþáttur og tungumál virðast ekki skipta máli fyrir danstónlistina, hún er orðin 

hnattræn og á jafnt upp á borðið í Mexíko sem og í Rússlandi sem dæmi (Seago, 2000). 

Umfjöllun Arjun Appadurai (1996) á hér einnig við. Appadurai talaði um svokölluð lög 

(scapes) og skipti þeim niður. Hnattrænt flæði fólks milli staða væru þjóðlag, flæði fjármagns 

væri efnahagslag og flæði mynda og hljóða væri miðlalag. Megin inntak þessarar kenningar 

var það að hugmyndir flæði milli hópa, þjóða og landa og skipti því landamæri litlu máli í því 

samhengi.  

 Hnattræn áhrif í menningu hafa þó ekki öll sömu áhrif. Gott dæmi um þetta má nefna 

hið gríðarstóra menningarlega fyrirbæri MTV. Sjónvarpsstöðin MTV (i eigu fjölmiðlarisans 

Viacom) var sett á laggirnar árið 1981. Hún sýndi tónlistarmyndbönd með fjöldaframleiddu 

poppi sem átti sérstaklega að höfða til unglinga. Eigendur stöðvarinnar sáu þetta sem gífulega 

vænlega gróðaleið því þetta átti að breiðast út og verða vinsælt meðal unglinga út um allan 

heim. Sú varð raunin þó ekki. Vinsældir stöðvarinnar dvínuðu verulega uppúr 1990. Í Evrópu 

fóru sambærilegar sjónvarpsstöðvar að skjóta upp kollinum. Má þar helst nefna M6 í 

Frakklandi, Viva í Þýskalandi og Kral TV í Tyrklandi. Á öllum stöðvum var spiluð tónlist alls 

staðar að úr heiminum en þó einnig mikið af innlendri tónlist. Öll umfjöllun var einnig á 

þarlendum tungumálum. Þetta fyrirbæri lýsir í raun því sem kalla mætti innlenduvæðingu 

(indigenization) á nútíma poppmenningu (Seago, 2000:125).  Áhrif hennar má glöggt sjá. Á 

heimasíðu Kral Tv eru upplýsingar um dagskrá, topplista og fréttaumfjöllun. Módelið sem 

stöðin er byggð á er greinilega MTV en þó er búið að innlenduvæða hana mikið. Það er einnig 

fróðlegt að á topp 20 vinsældalistanum yfir tónlist eru allir 20 listamennirnir tyrkneskir. Það 

sýnir í raun sterka stöðu tyrkneskra tónlistarmanna þó að erlend tónlist heyrist oft á 

næturklúbbunum. Menningarleg áhrif hnattvæðingar eru því mjög mismunandi. Popptónlist 

sýnir einmitt mjög vel hveru áhrif hnattvæðingar eru ójöfn. Þeir sem framleiða tónlistina og 

þeir sem hlusta á tónlistina koma nefnilega báðir með einhvern hluta af sínu menningarlega 

einkenni inn í það félagslega rými þar sem tónlistin heyrist (Seago, 2000). Vinsældir 

tyrkneskara tónlistarmanna á sjónvarpsstöð sem byggir á vestrænni hugmynd eru dæmi um þá 

þróun sem á sér stað þegar hnattvæðing og áhrif þeirra sem búa til og hlusta á tónlistina 

blandast saman 

 Oft má hlusta eftir menningarlegu einkenni í tónlistinni og reyna þannig að staðsetja 

listamanninnn en nú á dögum er það mun erfiðara. Gott dæmi um þetta er bresk/indverski 

tónlistarmaðurinn Apache Indian. Hann er fæddur í Birmingham á Englandi en á rætur að 

rekja til Indlands. Tónlist hans hefur verið lýst sem nokkurs konar samblöndu of reggae 
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tónlist og bhangra tónlist. Það er ljóst að menningarlegt einkenni tónlistarmannsins sjálfs er 

nokkuð blandað en hvernig er því háttað með tónlistina sjálfa? Stundum eru indversk áhrif 

mjög framarlega í tónlistinni en stundum ekki. Stundum er reggae framarlega í blöndunni og 

stundum ekki (Seago, 2000). Þetta má sjá mikið í nútíma tyrkneskri popptónlist. Oft eru 

tyrknesk þjóðleg áhrif mjög framarlega í hljómi lagsins og bera lagið að mörgu leyti uppi en 

einnig er má heyra mikið af tónlist þar sem vestræn áhrif eru mjög áberandi og bera uppi lagið 

(til dæmis lagið Shake it up Shekerim með Kenan Dogulu). Innlenduvæðingin hefur einnig 

haft þau áhrif að mjög margir popp,rokk og hip-hop listamenn eru farnir að nota alþjóðleg 

áhrif og hljóma og blanda því saman við sína eigin hljóma og tungumál og gera þannig sína 

eigin samsuðu af tónlist. Í Tyrklandi sést þetta best í ákveðinni tegund alþýðurokktónlistar 

sem heitir yeni turku en sú tónlist nýtur mikilla vinsælda í Tyrklandi. Sumir fræðimenn eru þó 

á því að hnattvæðing skapi í raun eitthvað staðbundið (local). Það sé svo hægt að markaðsetja 

fyrir stóran markaðshóp. Yfirleitt er þetta svokölluð heimstónlist (world music) sem 

markaðsett er þá fyrir vestrænan markað (Stokes, 1999). Hnattvæðingin hefur haft sín áhrif á 

tónlist í Tyrklandi eins og flest annað í iðnvæddum löndum. Hugsanlega mætti segja að áhrif 

hennar á tónlist séu nokkuð tvíhliða. Heimurinn er orðinn eitt viðskiptasvæði og gerir þannig 

tónlistarmönnum frá öllum hornum heimsins auðveldara um vik að vinna saman. Aftur á móti 

hefur hún einnig þau áhrif að risastór plötufyrirtæki gleypa alla framleiðslu á tónlist og litlu 

hljómsveitirnar eiga mun erfiðara um vik að koma sér á framfæri. 

 

 

 

4 Istanbúl, mi⇥stö⇥ Tyrklands 

Í kaflanum hér á undan var farið yfir hvernig hnattvæðing hefur áhrif á tónlist alls staðar í 

heiminum og ekki síst hvernig hún breytir öllum því félagslega rými sem tónlistin tilheyrir. 

Önnur afleiðing hnattvæðingar er sú að hún hefur mikil áhrif á þjóðlegt einkenni. Hún hefur 

áhrif á það hvernig einstaklingur lítur á sjálfan sig út frá því hvaða menningu hann tilheyrir. Í 

Tyrklandi mætti segja að Istanbúl sé miðstöð lista og menningar þrátt fyrir að Ankara hafi 

verið gerð að höfuðborg Tyrklands árið 1923. Þar hefur í gegnum tíðina ávallt verið mesta 

fjármagnið og þar má líka sjá hvað mest áhrif frá Evrópu og Bandaríkjunum. Þar má í raun 

finna höfuðstöðvar allra helstu fyrirtækja og aðila í skemmtaniðnaðinum. Tónlistariðnaðurinn 

og kvikmyndaiðnaðurinn eru með bækistöðvar sínar þar (Stokes, 1999).  
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Eins og áður sagði er Istanbúl auðugasta borg Tyrkland og einnig sú fjölmennasta. 

Hún fór að setja mikinn svip á þjóðarímynd Tyrklands á upphafsárum lýðveldisins. Fyrstu 

tangóarnir sem samdir voru (undir miklum áhrifum frá Argentínu) fjölluðu flestir um Istanbúl 

og fallegustu staði og aðalsmerki hennar. Samgöngur á þessum tíma í Istanbúl voru orðnar 

það góðar að hægt var að ferðast um alla borgina og sjá alla fegurstu staði hennar með eigin 

augum. Þetta enduspeglaðist í Kanto tónlist frá þessum tíma en hún fjallaði að mestu leyti um 

það hversu ótrúlegt það væri að hafa þann möguleika á að geta séð alla þessa staði með eigin 

augum (Stokes, 1999). Á þessu má einnig sjá að hagræn ytri áhrif rötuðu einnig í menningu á 

þessum tíma en ekki eingöngu félagsleg áhrif. Istanbúl var líka menningarleg höfuðborg 

Tyrklands hvað varðar rokktónlist. Á sjöunda áratugnum fóru að spretta upp tyrkneskar 

hljómsveitir sem voru undir miklum áhrifum frá amerískum rokkurum á borð við Elvis 

Presley og Bill Hayley. Lífið var þó ekki auðvelt fyrir fyrstu kynslóð tyrkneskra rokkara. 

Erfitt var fyrir þá að verða sér úti um plötur og eina leiðin til að komast yfir hljóðfæri var að 

ferðast yfir til Evrópu og kaupa þau þar. Þekkustu nöfnin í þessari stefnu voru Erol 

Buyukburc og Ajda Pekkan (Stokes,1999). Istanbúl hefur því í gegnum tíðina gegnt 

lykilhlutverki í tyrknesku menningarlífi. Hún er miðstöð lista og í raun einnig miðstöð 

Tyrklands. Í gegnum sögu Tyrklands hefur Istanbúl gegnt forrystuhlutverki hvað varðar 

menningu, félagslíf og efnahag og hefur haft mikil áhrif á Tyrkland sem heild (Erkip, 2000). 

Istanbúl er einnig sú borg þar sem mest má finna fyrir evrópskum áhrifum enda fræg fyrir að 

vera bæði í Evrópu og Asíu (Mills, 2005).  Í næsta kafla verður fjallað um hvernig íslam og 

þjóðríkið í Tyrklandi hafa áhrif á tónlist sem þjóðlegt einkenni. 
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5 Þjóðríkið og íslam 

Áður hefur verið talað um Arabesk áhrif úr arabískum kvikmyndum og tónlist og 

hvernig þau breyttu landslaginu í tyrkneskri tónlist. Í dag eru arabesk sennilega þau áhrif sem 

sjá má hvað mest í popp-menningu í Tyrklandi og reyndar víðar á austurlöndum. Í Tyrklandi 

er Arabesk órjúfanlega tengt söngvaranum Orhan Gencebay en plata hans sem kom út árið 

1970 Bir Teselli Ver er ein vinsælasta arabesk plata sögunnar. Hún er líka merkileg fyrir þær 

sakir að Gencebay var einn af fyrstu tónlistarmönnum Tyrklands til að nýta sér bætta tækni í 

fjölmiðlun og ná þannig að koma afurð sinni út til mun stærri markhóps en ella. Söguhetjur 

arabesk tónlistar og sérstaklega kvikmynda gefa nokkuð góða mynd af Tyrklandi á þessum 

tíma. Þrátt fyrir að flestar kvikmyndirnar væru skáldskapur var ljóst að nokkuð mikið af því 

sem þar sást mátti finna í raunveruleikanum. Sögusviðið var Tyrkland (mjög oft Istanbul). 

Söguhetjurnar lifðu í samfélagi sem var að gangast undir miklar breytingar bæði efnahagslega 

og menningarlega vegna mikillia utanaðkomandi áhrifa (Stokes, 1992:213). Arabesk er 

yfirleitt tengt við verkamannastéttina í Tyrklandi þar sem hún naut mestra vinsælda. Þetta 

þótti fræðimönnum í millistéttinni og hástéttinni ekki gott þar sem tónlistin var séð sem tæki 

til að grafa undan hugmyndum stjórnvalda um nútímavæðingu Tyrklands (Yalcinkaya, án 

ártals) 

Sem ein vinsælasta tónlistin eða listformið í Tyrklandi hefur Arabesk alltaf átt í 

stormasömu sambandi við ríkið sem hefur í gegnum tíðina fordæmt popptónlist upp að vissu 

marki. Merkilegt er því að horfa til þess hvernig tónlistarfólkið hefur brugðist við þessu og 

ekki síst hvernig hlustendur (neytendur) tónlistarinnar hafa brugðist við þessu. Fordæming 

tónlistar í hinum múslimska heimi er í raun ekki nýtt af nálinni. Hún byggist í raun á mjög 

fáum köflum í Kóraninum og er þá yfirleitt í tenglsum við áfengsidrykkju, dans eða 

kynferðislega hegðun en allt er þetta talið óviðeigandi. Í fyrstu Arabesk tónlistinni má einnig 

sjá að orðið Allah var ekki notað hugsanlega til að halda ákveðinni fjarlægð við þá hugmynd 

um að Allah sé eini skapari heimsins og vandamál bæði félagsleg og efnahagsleg séu honum 

að kenna. Í staðinn voru notuð orð eins og skaparinn (yaratan) og rithöfundurinn (yazan). 

Samkvæmt nýlegu mati eru um það bil einn milljarður manna á jörðinni sem aðhyllist íslam 

en það gerir hana að annari mest iðkuðu trú í heiminum í dag (Solomon, 2006). 

Rapptónlist nýtur mikilla vinsælda útum allan heim, óháð löndum og menningu. Því er 

það ekki ótrúlegt að þessir tveir hlutir: íslam og rapp mætist einhvers staðar og verði fyrir 

áhrifum frá hvort öðru (Solomon, 2006). Eins og á svo mörgum öðrum stöðum er rapp tónlist 

stórt fyrirbæri í Tyrklandi. Það sem kalla mætti tyrknest hip hop er þó tónlist sem varð í raun 
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til í Þýskalandi og var sköpuð þar af tyrkneskum innflytjendum sérstaklega þá í Berlín og 

Frankfurt en þar búa margir innflytjendur frá Tyrklandi. Textar þessara rappar fjölluðu oft um 

félagsleg vandræði sem fylgja því að vera innflytjandi í stóru landi. Félagsleg eingangrun og 

kynþáttafordómar voru því stór þemu í tónlist þeirra. Árasir ný-nasista á tyrkneska 

innflytjendur virkuðu einnig sem olía á eldinn í textum rapparana. Náðu þessir rapparar 

nokkrum vinsældum og þá sérstaklega í Tyrklandi. Má þar helst nefna Karakan, Da Crime 

Posse og Erci-E. Í tónlist þeirra mátti greina nokkurs konar menningarlega þjóðernishyggju 

(Solomon, 2006). 

Í tónlist margrar þessra rappara má greina ákveðin múslimsk áhrif. Má þar sérstaklega 

nefna grúppu sem kal

-nasista 

á tyrkneska innflytjendur í borginni Solingen í Þýskalandi þar sem fimm manns létust þar á 

meðal þrjár ungar stúlkur, 4,9 og 12 ára gamlar. Í laginu leggja rapparnir til að tyrkneskir 

innflytjendur geti fundið styrk með því að sameinast undir múslimsku einkenni. Rapparnir 

tileinka sér ákveðið stílbragð úr bandarísku rappi og segjast munu nota byssur sínar til að 

verja sig og sína. Þetta er þó ekki endilega hótun um að beita ofbeldi heldur er þetta meira 

ákveðin stefnuyfirlýsing rapparana um það þeir geti heldur betur varið sig þegar þeim er 

ógnað. Þetta er því gott dæmi um ákveðna blöndun menningarheima (Hybrid). Annað málefni 

sem rataði mikið inn í texta þessara rappara var borgarastríðið í suðausturhluta Tyrklands 

milli Kúrda og Tyrkja. Í ákveðnum lögum biðla þeir til þess að stillt verði til friðar og nefna 

þar ákveðið fyrirbæri sem kallast umma sem merkir í raun ákveðinn sameiginlegan friðsælan 

heim alllra þeirra sem eru múslimar og benda á sameiginlegt múslimskt einkenni Tyrkja og 

Kúrda. Þetta sést meðal annars í l

biðla þeir til friðar og benda á hrylling stríðsins. Þeir tala einnig um að allir múslimar séu 

bræður og ættu því ekki að eiga í átökum innbyrðis (Solomon, 2006:62-63). Stríðið á 

balkanskaganum uppúr 1990 varð einnig mikil áhrifavaldur á texta rapparana. Þar tala þeir 

einnig um sameiginlegt múslimskt einkenni og það að sýna samstöðu með múslimum í 

Bosníu og Kosovo. Dæmi um þet

til kynna að tónlistarmennirnir skapi ákveðið menningarlegt einkenni í gegnum tónlist. Þeir 

skapa því nokkurs konar menningarlegt múslimskt einkenni( Kaya, 2001) í gegnum tónlistina. 

Einkennið snúist því í raun meira um menningarlega samstöðu frekar einhverja samstöðu í 
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gegnum trúarbrögð. Íslam sé í raun bara ákveðinn vettvangur fyrir það að sameinast 

menningarlega (Solomon, 2006). 

Sú hugmyndafræði sem ræður ríkjum í menningarlegri stefnu tyrkneskra yfirvalda er 

oft á tíðum þversagnakennd. Arabesk tónlist er bönnuð frá og ekki spiluð á opinberum 

spiluð í útvarpi og virðist ekki falla undir þennan flokk. Enn fremur hefur rikið ekki tekið 

afgerandi stefnu um að banna arabesk algjörlega. Núverandi löggjöf snýr eingöngu að 

flutningi slíkrar tónlistar á opinberum vettvangi og upptökum sem sungnar eru á arabísku eða 

kúrdísku. Þetta hefur það í för með sér að neðanjarðarmarkaður með slíkar upptökur og tónlist 

þrífst og dafnar á götum borga í Tyrklandi. TRT sem er opinber fjölmiðlastofnun ríkisins í 

Tyrklandi hefur verið gagnrýnt fyrir þessa löggjöf og sagt vera í engu sambandi við 

almenning og kröfur hans. TRT hefur einnig áhyggjur af því að þeir sem flytja Arabesk tónlist 

benda oft í textum sínum á félagsleg og efnahagsleg vandamál í Tyrklandi eins og 

fólksflutninga og stéttamismun og reiði og gremja brjótist út hjá fólki vegna aðgerðarleysi 

stjórnvalda (Stokes, 1992).  

Ríkjandi orðræða í tyrkneskum félagsvísindum er sú að tyrkneska ríkið fylgi 

hugmyndum um miðju og jaðar í stefnumótun sinni. Tyrkneska ríkið er feðraveldi, það er 

miðstýð miðja skrifræðis og almenningur sé jaðarinn, andvígur félagslegum umbótum (á tíma 

Ataturks). Í þessum skilningi er arabesk klárlega á jaðrinum vegna þess að menningarlegar 

þarfir þess þarfnast ekki þeirra félagslegu umbóta sem fram fara í miðjunni (Stokes, 1992). 

Áður hefur verið komið inn á þá staðreynd að tyrknesk alþýðutónlist er 

af stjórnvöldum. Öll alþýðutónlist þarf að vera samþykkt af TRT áður en hún fer í spilun sem 

TRT sér einnig um. Alþýðutónlistarmenn koma þó einnig inn á arabesk markaðinn. Þegar þeir 

fara í hljóðver taka þeir yfirleitt upp tvær útgáfur af lögunum. Önnur er fyrir TRT. Þar eru 

en þar má heyra hljóðgervla, rafmagnshljóðfæri og arabesk slagverk. Tónlistin er því í raun 

markaðssett sem alþýðutónlist en hlustendur sjá hana oft sem arabesk tónlist. Þetta sýnir 

okkur það að arabesk sem tónlistarstefna er nógu tvíræð til þess að aðrir tónlistarmenn geta 

nýtt sér vinsældir þess sér til framdráttar en samt búið sér til einkenni sem gerir þeim kleift að 

fjarlægja sig 

allri tónlist sem nýtur vinsælda í Tyrklandi. Seinna meir munum við skoða Arabesk áhrif bæði 

í Eurovision og einnig í vestrænni tónlist 
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6 Þjóðlegt einkenni í gegnum tónlist 

 

Í kaflanum hér á undan var aðeins komið inn á einkenni í gegnum tónlist og hvernig 

tónlistarmenn skapa sér einkenni. Hið sérstaka menningarumhverfi í Tyrklandi gerir 

listamönnum kleift að markaðssetja sig á nokkuð mismunandi hátt. Fræðimenn í tónlist hafa 

löngum verið á þeirri skoðun að tónlist sé ákveðið tæki sem fólk notar til að búa sér til 

einkenni sem byggjast á einhverju staðbundnu. Nátengdar þessu eru svo hugmyndir um 

hlutverk tónlistar í hnattvæðingu (Solomon, 2005). 

Rap tónlist eða hip hop tónlist eins og hún er oft kölluð er mjög hentug tónlistarstefna 

til þess að rannsaka betur hvernig einkenni er skapað í gegnum tónlist. Í rapptónlist skiptir 

miklu máli að standa fyrir( represent) einhvern stað og þannig gera öllum ljóst hvert einkenni 

sitt er. Þetta má einna helst sjá í textum rapparana. Þrátt fyrir að vera yfirleitt nátengt 

Bandaríkjunum er rapptónlist orðið mjög alþjóðlegt fyrirbæri. Nánast alls staðar í heiminum 

notar ungt fólk rappið til þess að byggja sér staðbundið einkenni og er Tyrkland engin 

undantekning í þeim málum. Áður hefur verið talað um hvernig tónlistarmenn notuðu Istanbúl 

sem innblástur í lögum sínum. Voru þá allir helstu staðir hennar dásamaðir í bak og fyrir. 

Þannig var þó ekki alltaf raunin. Sumir tónlistarmenn máluðu nokkuð dimmari mynd af 

Istanbúl. Á fimmta áratug síðustu aldar byrjðu miklir fólksflutningar í Tyrklandi og þá 

sérstaklega frá dreifbýli í þéttbýli. Mörg lögin fjölluðu því um þá erfiðleika sem fylgdu því að 

fóta sig í nýrri borg (Solomon, 2005). Rapp tvíeykið Nefret sem samanstendur af röppurunum 

-Istanbul árið 2000. Platan naut mikili vinsælda 

og þá sérstaklega lagið Istanbul. Þar mála félagarnir upp ansi dökka mynd af borginnni eins 

og þeir telja að hún sé í raun og veru. Þeir tala um borgina eins og hún var einu sinni og 

hvernig hún er nú. Hér má einnig sjá ákveðið dæmi um blöndun. Þar sem félagarnir taka 

lýsingar af borginni sinni, setja þær niður í texta og nota svo aðferðir bandarískra rappara frá 

austurströnd Bandar

í bandarískri rapptónlist. Í laginu má heyra rafgervill og skrap á vínylplötur en þau áhrif koma 

frá vesturlöndum. Laglínan í laginu er svo spilið á baglama en það er nokkurs konar lúta ekki 

ósvipuð mandólíni en með mjög langan háls. Hún er mjög algengt hljóðfærí í tyrkneskri 

tónlist (Krone, 1952) 

tekin úr frægu ljóði eftir tyrkneska skáldið Orhan Veli Kanik. Ljóðið er í raun ástaróður til 

borgarinnar. Í því er talað um um hljóð og tilfinningar sem maður finnur fyrir í Istanbúl eins 
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og að finna vindinn í hárinu, fuglasöng á morgnana, fiskimenn að draga inn netin og fallegar 

konur sem ganga hjá. Þrátt fyrir að nota fyrstu línuna draga Nefret upp talsvert aðra mynd af 

Istanbúl. Þeir tala um bílahljóð og mengun, byssuskot, lykt af skólpi og skítug stræti full af 

heimilislausum börnum (Solomon, 2005:58). Nefret taka mjög hnattvæna tónlist eins og rapp 

og gera hana að sinni eigin með því að taka orð og orðræður annara og blanda saman við sína 

innfæddu tónlist. Þannig verður úr ákveðin blöndun (hybrid) af sem skilar sér í tjáningu sem 

er að sjálfsögðu tónlistin sjálf. Það er hins vegar ansi kaldhæðnisleg staðreynd að Nefret noti 

eins hnattvædda tónlist og rapp til að þess að koma á framfæri sínum skoðunum og 

hugmyndum um hvað hnattvæðining hefur gert Tyrklandi og Istanbúl (Solomon, 2005:61). Í 

heimalandinu Tyrklandi eru líka rapparar sem njóta mikilla vinsælda og farið verður nánar 

yfir það hér seinna. Margir rapparar í Tyrklandi skapa sér múslimskt einkenni í gegnum 

tónlist en það er þó nokkuð frábrugið þeirri tónlist sem landar þeirra í Þýskalandi gera. Flestir 

rapparar í Tyrklandi reyna að forðast það að nefna múslima eða íslam í textum sínum. Eftir að 

tyrkneska ríkið var stofnað var lögð höfuðáhersla á það að aðskilja trúarbrögð og stjórnmál. 

Ein hljómsveit sem kallar sig RAK Sabotaj hefur þó um nokkuð skeið fjallað um íslam í 

textum sínum. Sveitin fjallar um ákveðin vandræði múslima í héruðum Tyrklands. Leiðtogi 

sveitarinnar sem kallar sig Tuzak segir að hljómsveit sín geri tónlist sem kalla mætti íslamskt 

rapp. Ólíkt kollegum sínum í Sert Muslumanlar sem vilja grípa til aðgerða jafnvel með 

ofbeldi þá vilja Tuzak félagar nota tónlistina til að koma skoðunum og því sem þeir telja 

hugsjónir íslam á framfæri með tónlist sinni. Þeir tala þó um ákveðna ritskoðun ríkisins á 

íslömskum hugmyndum þeirra og andstöðu þeirra gegn því RAK Sabotaj nota því tónlist sína 

til að skapa múslimskt einkenni en ólíkt kollegum sínum í Þýskalandi er einkennið ekki 

menningarlegt heldur trúarlegt. Einkennið sem þeir skapa snýst í raun um það að lifa lífi sínu í 

samræmi við íslam sem trú og siðferðisreglur sem því fylgja. (Solomon, 2006). Það er því 

ljóst að tónlist getur verið viss leið fyrir tónlistarmennina til að koma á framfæri skoðunum 

sínum eða benda á ákveðna hluti í samfélaginu sem er ábótavant. Um leið skapa þeir sér 

einkenni í samhengi við það samfélag sem þeir búa í. Í næsta kafla verður litið á Eurovision 

og hvernig hún hefur áhrif á einkenni tónlistarmanna. 
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7 Eurovision 

Flestir Íslendingar kannast væntanlega við Söngvakeppni Evrópskra Sjónvarpsstöðva eða 

Eurovision eins og hún er yfirleitt kölluð. Keppnin var stofnuð af Sambandi Evrópskra 

Sjónvarpsstöðva árið 1950 af ríkisfjölmiðlum frá 23 löndum í Evrópu og þeim hefur síðan 

fjölgað. Keppnin fer fram á hverju ári og er keppt í því landi (yfirleitt í höfuðborginni) sem 

vann keppnina árið á undan. Eins og áður sagði hefur þáttökuþjóðum fjölgað og í ár verða þær 

43. Eftir að keppni lýkur greiðir maður landi atkvæði sitt með sms eða símhringingu. Ekki má 

þó greiða sínu eigin landi atkvæði. Stigin eru svo tekin saman og gilda til helminga gegn 

niðurstöðu dómnefndar (Eurovision.tv). 

Tyrkir hafa tekið þátt í eurovision nánast streitulaust síðan árið 1975. Á síðustu árum 

hafa þeir oft átt góðu gengi að fagna og unnu keppnina árið 2003 með laginu Every Way that 

I can sem söngkonan Sertab Ertener söng. Eurovision keppnin er í mjög hentugur vettvangur 

til að orðræðugreina og hljóðgreina tónlist og setja hana í fræðilegt samhengi og þá 

sérstaklega framlögin á síðasta áratug eða frá 2000-2010 því sú tónlist er jú næst okkur hvaðar 

tiskustrauma í tónlist. Árið 2000 voru það Pinar Ayhan og S.O.S. Band sem fluttu lagið 

Yorgunum Anla. Lagið er rólegt og seiðandi og rennur ljúflega áfram. Í versunum má heyra 

ákveðna menningarlega blöndun (hybrid) því það mætti segja að versin væru hálfgerður tangó 

en eins og áður sagði náði tangó talsverðum vinsældum á sjöunda áratugnum í Tyrklandi og 

komu þau áhrif frá Argentínu(Stokes, 1999). Í viðlaginu koma þó meiri arabesk áhrif inn í 

lagið og því mætti segja að lagið væri bæði þjóðlegt og menningarlega blandað í senn. 

Textinn í laginu er ástaróður milli tveggja elskenda sunginn á tyrknesku en seinasta versið er 

sungið á ensku. Eins og áður sagði unnu Tyrkir árið 2003 með laginu Every way that I can. 

Lagið ber mikinn af keim Arabesk tónlist. Upphafsstefið í laginu myndi alls ekki sóma sér illa 

í Aladdín mynd jafnvel. Þó er lagið nokkuð vestrænt og mætti segja að það væri nokkurs 

konar blanda af Madonnu og arabesk tónlist. Lagið er sungið á ensku og fjallar að mestu um 

ákveðna togstreitu milli elskenda. Konan í textanum reynir að sannfæra karlmanninn um ást 

sína. Á sviðinu er söngkonan Sertab Erener studd af fjórum kvenkyns dönsurum. Allar eru 

þær klæddar í nokkuð hefðbundinn magadansklæðnað og taka slíkan dans á sviðinu tvisvar. 

Eitt versið í laginu er rappað og er nokkuð í stíl við hefðbundin rapp og RnB lög frá 

Bandaríkjunum sem heyrast mjög oft í útvarpi.  

Þar af leiðandi var keppnin haldin árið 2004 í Tyrklandi. Hún var reyndar haldin í 

Istanbúl en ekki Ankara þar sem Istanbúl er oft talin menningarleg höfuðborg Tyrklands. Þá 

sendu Tyrkir til leiks hljómsveitina Athena með lagið For Real. Hér höfum við dæmi um lagi 
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-punk 

en það er nokkurs konar blanda af reggae, áttunda áratugs pönki og harðkjarnatónlist 

(allmusic.com).  Hljómsveitarmeðlimir eru allir klæddir svipað og kollegar þeirra í 

hljómsveitum hér vestan hafs. Þeir nota hefðbundin rafmagns-og blásturshljóðfæri og notast 

hefðbundið tyrknest slagverk eða svokallaðar davul trommur sem eru mjög algengar í arabesk 

tónlist (Krone, 1952) og lagið er því ekki alveg vestrænt að öllu leyti. Laginu vegnaði nokkuð 

vel í keppninni og endaði að lokum í fjórða sæti.  

Árið 2007 var komið að hjartaknúsaranum Kenan Dogulu sem söng lagið Shake it Up 

Shekerim sem gróflega mætti þýða yfir á ensku sem Shake it up Baby! Lagið er mjög gott 

dæmi um blöndun á menningu. Takturinn og undirspilið í laginu eru greinilega úr arabesk og 

heyra má í baglama sem er eins og áður gat mjög algengt hljóðfæri í tyrkneskri tónlist 

(Solomon, 2005). Þó má heyra rafhljóðfæri eins og rafgervil og trommuheila í laginu. Á 

sviðinu er Kenan klæddur eins og arabískur prins úr þúsund og einni nótt og með honum á 

sviðinu eru dansmeyjar í hefðbundnum magadansklæðum. Lagið er þó allt sungið á ensku og 

ber mikinn keim af vestrænni danstónlist.  

Í fyrravor var það rokkhljómsveitin Manga sem keppti fyrir hönd Tyrklands með lagið 

We could be the same. Lag Manga var nokkurs konar útvarpsrokk og svipaði nokkuð til 

bandarísku hljómsveitarinnar Linkin Park. Rafmagnshljóðfæri bera lagið uppi og einnig er DJ 

með þeim í laginu að rispa plötur. Í heildina er lagið því nokkuð vestrænt en undirtónninn er 

greinilega kominn úr arabesk tónlist og gefa hljómarnir í versinu það sterklega til kynna. 

Söngvarinn rappar einnig talsvert í laginu en syngur þó viðlagið. Allt lagið er sungið á ensku. 

Það mætti hugsanlega segja að lagið væri frekar hefðbundið tyrkneskt rokk með miklum 

arabesk áhrifum en þó sett í vestrænan búning. Enn og aftur sjáum blöndun í tyrkneskri 

tónlist. 

Öll eiga þessi lög það þó sameiginlegt að flytjendur þeirra eru að túlka ákveðinn 

menningarheim sem þeir koma úr í gegnum tónlist fyrir stóran áhorfendahóp en áhorf á 

keppninna er yfirleitt í kringum 100 miljónir. Með þessari túlkun eru flytjendurnir í raun að 

hafa áhrif á þá upplifun sem áhorfendur hafa af því landi sem flytjendurnir koma frá og eiga 

þátt í því að skapa þjóðlegt einkenni fyrir þjóð sína út á við (Pavlyshyn, 2006). Það er einnig 

fróðlegt að líta til textagerðar í lögunum. Yfirleitt eru þau sungin á tyrknesku og en þó einnig 

stundum á ensku. Vegna þess að þjóðir mega ekki kjósa sitt eigið land virðist það við fyrstu 

sýn vera nokkuð skrítið að flytjendur syngi á tyrknesku þar sem einungis landar þeirra skilja 
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þá. Þó má ekki gleyma að mjög margir innflytjendur frá Tyrklandi búa út um alla Evrópu. Það 

breytir þó ekki þeirri staðreynd að hlutverk orða skiptir ekki mestu máli í keppninni heldur 

frekar sjónrænir og hljóðrænir þættir, tónlistin sjálf, búningar og dansar skiptu miklu máli við 

uppbyggingu á því þjóðareinkenni sem flytjendurnir standa fyrir (Pavlyshyn, 2006).  Eins og 

búningum. Dansarnir voru yfirleitt líka samkvæmt tyrkneskri hefð. Eurovision er í sjálfu sér 

stórmerkilegt fyrirbæri til að rannsaka menningarlega en það verður ekki gert hér. Framlög 

Tyrkja á síðusta áratug hafa verið mjög mismunadi og höfum við í raun fengið að heyra og sjá 

alls kyns tónlist frá þeim, allt frá rokki og pönki út í danspopp. Þrátt fyrir að í flestum 

framlögunum megi heyra vestræn áhrif eiga þau það sameiginlegt að alltaf má heyra tyrknesk 

áhrif, hvort sem það er í dönsum eða texta eða hefðbundnum hljóðfærum. Þetta gefur okkur til 

kynna að Tyrkir vilji sýna Evrópu fram á það hversu vestrænir þeir eru í gegnum tónlist án 

þess að glata sínum menningarlegu einkennum.  

 

 

 

8 F rá austr i til vesturs 

Áður hefur verið talað um þau vestrænu áhrif sem sjá má í tyrkneskri tónlist í dag. Nú er 

komið að því að kíkja okkur nær, til vesturs og sjá ýmis austurlensk áhrif í vestrænni tónlist í 

dag. Margir af frægustu listamönnum vestanhafs hafa við og við notast við austurlenskar 

melódíur í lögum sínum og þá sérstaklega úr arabesk tónlist. Ég tel að með þessu séu 

tónlistarmennirnir að reyna að sveipa tónlistinni meiri dulúð og tengja hana við eitthvað sem 

væri framandi og jafnvel svolítið hættulegt. Með því er hægt að skapa meiri spennu í kringum 

lagið. Hlustandinn heyrir ákveðin áhrif í laginu sem hann hefur ekki heyrt áður og tengir það 

hina. Tengsl vesturlanda við tónlist úr öðrum menningarheimum eru yfirleitt í gegnum 

heimstónlist en sá flokkur myndi ná yfir alla tónlist sem ekki telst vestræn. Hugtakið er þó 

ekki gamalt og mætti rekja til ársins 1987. Þá hittust fulltrúar breskra plötufyrirtækja á fundi í 

London. Tilgangurinn var að finna hugtak yfir tónlist frá Asíu, Afríku og Suður-Ameríku sem 

var þá þegar farin að skjóta rótum á tónlistarmarkaði. Úr varð hugtakið heimstónlist og þannig 

var hægt að markaðsetja það fyrir neytendur. Snemma á níunda áratugnum fóru vestrænir 

tónlistarmenn á borð við Brian Eno, Peter Gabriel og Björk Guðmundsdóttir að gera tónlist 
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sem flokkuð var undir heimstónlist. Tóku þessir listamenn þá ákveðna þætti úr tónlist sem 

ekki var ættuð frá vesturlöndum og blönduðu þeim saman við sína eigin tónlist (Stokes, 

2004). Hér heima á Íslandi erum við alls ekki ókunn slíkum samsuðum. Reggae hljómsveitin 

Hjálmar hefur notið mikilla vinsælda hér á fróni og hefur tónlist þeirra verið kölluð 

lopapeysureggae en það er skírskotun í það að þeir spili jamaískt reggae með íslenskum 

aðalímyndum og er mannfræðin 

alls ekki ókunn þeirri hugmynd. Í bók sinni Orientalism fjallar Edward Said (1996) um þær 

hugmyndir sem vesturlandabúar hafa af austurlöndum. Flestar þessar hugmynda byggjast á 

því að austurlönd (og sérstaklega mið-austurlönd) séu gífurlega framandi og séu sveipuð 

dulúð og leyndardómum og að það sé jafnvel eitthvað hættulegt við þau. Svipaða hluti má 

finna í ríkjandi orðræðu í tónlistarfræðum í Bandaríkjunum en þar hefur mikil áhersla verið 

1996). 

Það er sérstaklega í Bandaríkjunum og popptónlist ættaðri þaðan sem heyra má áhrif 

úr heimstónlist. Poppdívan bandaríska Beyonce Knowles hefur meðal annars notað þetta í 

lögum sínum.  Í laginu Naughty Girl má heyra sterk arabesk áhrif. Bæði má heyra í 

hljóðfærinu baglama sem áður hefur verið talað um og svo er melódían í byrjun greinilega 

komin úr arabesk tónlist. Að mínu mati eru ákveðnir þættir í arabesk notaðir í þessu tilfelli til 

að skapa ákveðna dulúð og jafnvel eitthvað kynferðislegt við lagið. Lagið fjallar um það að sú 

sem syngur lagið (Beyonce) líði mjög vel og ætli að tæla karlamann til sín með því að nota 

lpan þín 

taktur er í laginu og notast er við rafmagnshljóðfæri og DJ rispar plötur eins og algengt er í 

RnB tónlist. Annað lag með Beyonce ber einnig sterkan keim af arabesk en það er lagið Baby 

Boy sem hún syngur með jamaíska rapparanum Sean Paul. Í laginu er baglama sem heyrist í 

byrjun lagsins. Uppbygging hljómanna í laginu er einnig greinilega komin úr arabesk. Enn 

fremur er lagið meira framandi fyrir þær sakir að rapparinn Sean Paul talar með mjög sterkum 

jamaískum hreim sem er flestum vesturlandabúum mjög framandi og spennandi. Þetta má 

heyra hjá fleiri bandarískum poppurum, meðal annars Missy Elliot (Get ur freak on), Pussycat 

Dolls (Buttons) og rokkhljómsveitinni Incubus (Aqueous Transmission). Öll eiga þessi lög 

það sameiginlegt að þau eru í raun samin samkvæmt vestrænni tónlistarhefð en eru vandlega 

(Stokes,2004). Þa

vestrænni popptónlist. Er þetta sérstaklega áberandi í Bandaríkjunum. Hvaða áhrifum er verið 
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að reyna að ná fram er erfitt að segja. Sennilega er þessum áhrifum ætlað að skapa dulúð og 

spennu í laginu því við mennirnir höfum óbilandi áhuga á því sem við þekkjum ekki og er 

okkur framandi. 

 

 

9 Ni⇥ursta⇥a 

Að þessari umfjöllun lokinni eru við talsvert nær því að skija hvaða áhrif tónlist getur haft 

á félagslíf og félagslega hegðun mannsins. Tyrkland hefur allt frá stofnun þess sem lýðvelids 

verið mjög menningarlega blandað samfélag. Austur-vestur samruninn sem á rætur að rekja til 

Mustafa Kemal Ataturk átti að vesturlandavæða og nútímavæða Tyrki. Evrópa og vesturlönd 

voru séð sem fyrirmyndir fyrir Tyrkland og allar listastofnanir voru endurskipulagðar eftir 

þeirri fyrirmynd. Tyrknesk stjórnvöld gerðu sér ekki grein fyrir því að með því að þröngva 

ákveðinni tónlist upp á almúgann sem þau töldu æskilega voru þau að taka í burtu val fólksins 

sem kærði sig ekkert endilega um hátíðleg klassísk evrópsk verk sett í tyrkneskan búning. 

Almúginn vildi halda í tyrkneskar þjóðlagahefðir sem hann gerði. Enn í dag nýtur tyrknesk 

alþýðutónlist mikilla vinsælda í heimalandinu. Tónlistarstefnur eins og Kanto sem 

upprunalega kom frá Ítalíu og Arabesk sem kom frá Egyptalandi og fleiri arabaríkjum naut þó 

og nýtur enn mikilla vinsælda. Þrátt fyrir að þessar stefnur séu hvorugar tyrkneskar að 

uppruna eiga þær það sameiginlegt að hafa blandast staðbundnum áhrifum. Á þessu sjáum við 

mjög gott dæmi um hvernig blöndun í tónlist hefur orðið sér stað og í raun líka hvernig 

tveimur menningarlegum einkennum er skeytt saman og úr verður eitt. Seinna meir komu svo 

áhrif frá Evrópu og Bandaríkjunum í formi dægurlagatónlistar og blönduðust staðbundnum 

áhrifum. Tónlistarsaga Tyrklands einkennist því af togstreitu. Togstreitu milli yfirvalda og 

almúgans því yfirvöld reyndu að þröngva tónlist upp á almúgann sem átti talsvert lítið skilt 

með þeirri tónlist sem naut vinsælda. Afleiðing þess varð þá í raun sú utanaðkomandi áhrif í 

tónlist hvort sem það var Arabesk tónlist eða vestræn dægurlagatónlist áttu auðveldara um vik 

að ná vinsældum og aðlagast staðbundnum áhrifum í Tyrklandi. 

 Hnattvæðingin hefur teygt anga sína yfir til Tyrklands eins og til flestra annara staða í 

heiminum. Áhrifin eru mismunandi. Ameríkuvæðingin hefur haft mikil áhrif á tónlist og 

heyra má og sjá greinilega áhrif í tónlist og umgjörð tónlistar í Tyrklandi. Svokallaðar 

tónlistarstjónvarpsstöðvar sem flestar eru byggðar á amerísku stöðinni MTV hafa sprottið upp 

um allan heim og er Tyrkland þar engin undantekning með sína útgáfu af MTV en hún heitir 
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Kral TV. Þar sjáum ameríkuvæðinguna í sinni allra tærustu mynd. Kral Tv sýnir 

tónlistarmyndbönd og flytu tónlistarfréttir og er greinilega byggð nánast að öllu leyti eftir 

MTV. Stórir þættir í menningu verða því fyrir ameríkuvæðingu og blanda staðbundinni 

menningu og úr verða blandaðar félagslegar stofnanir líkt og Kral Tv. Hnattvæðingin hefur þó 

einnig haft jákveð áhrif á tónlistarumgjörð að einhverju leyti. Heimurinn er orðinn einn stór 

næturklúbbur hvað varðar tónlist. Tónlistarmenn frá öllum hlutum heimsins geta nú unnið 

tónlist saman án þess að hittast nokkurn tíma. Tónlistarmenn vinna nú sína tónlist á tölvur og 

senda hana svo heimshorna á milli með tilkomu internetsins. Næturklúbbar í Tyrklandi og í 

raun alls staðar í heiminum eru orðnir mjög fjölmenningarlegir. Þar inni heyrist tyrknesk 

tónlist í bland við gríðarvinsæla alþjóðlega listamenn á borð við Jay-Z, Britney Spears og 

Tiesto. Það mætti því segja að upp að vissu marki stuðli hnattvæðingin að því að aðgangur að 

tónlist frá öðrum menningarheimum er nú orðinn mun auðveldari og aðgengilegri. Tónlist 

blandast því nú hugsanlega mun fleiri hnattrænum áhrifum en áður. Það er þó fróðlegt að líta 

til þess að þrátt fyrir þennan mikla aðgang að tónlist alls staðar að úr heiminum nýtur tyrknesk 

tónlist yfirleitt mestra vinsælda í Tyrklandi ef marka má vinsældarlista Kral Tv. Þetta sýnir 

okkur að hnattvæðing hefur mjög mismunandi áhrif á menningu. 

 Istanbúl hefur í gegnum tíðina spilað lykilhlutverk í menningarlífi Tyrklands allt frá 

stofnun þess sem lýðveldis. Þrátt fyrir að Ankara sé höfuðborgin mætti segja að Tyrkland sé 

menningarleg höfuðborg Tyrklands. Hugsanlega er það vegna tengsla hennar við Evrópu en 

eins og flestir vita liggur Istanbúl bæði í Evrópu og Asíu og er mjög vinsæll 

ferðamannastaður. Skemmtanaiðnaðurinn er með bækistöðvar sínar þar og er borgin 

höfuðstaður skemmtanalífs í Tyrklandi. Istanbúl hefur verið mörgum tónlistarmönnum 

innblástur. Dásömuðu þeir þá helstu staði hennar og kennimerki í lögum sínum. Er þetta 

sérstaklega áberandi í Tangóum frá þessum tíma. Istanbúl var ekki bara miðstöð tyrkneskrar 

tónlistar heldur voru tónlistarmenn þar einnig undir miklum áhrifum frá bandarískum 

rokkurum á borð við Elvis Presley og Bill Hailey. Borgin er því menningarleg miðstöð í 

orðsins fyllstu merkingu, bæði hvað varðar staðbundna og blandaða menningu.  

Arabesk er eins og áður sagði ein vinsælasta tónlistin í Tyrklandi. Yfirvöld hafa þó 

ekki verið neitt sérstaklega hrifin af Arabesk í gegnum tíðina. Helsta ástæða þess er sú að 

Arabesk er tyrknesk að uppruna og því þótti stjórnvöldum slæmt að hún væri vinsælasta 

tónlistin. Arabesk hefur líka átt í stormasömu sambandi við trúarbrögð. Fordæming tónlistar í 

hinum múslimska heimi er þekkt fyrirbæri og er það einkum í tengslum við hluti í textum 

laganna sem ekki þykja við hæfi samkvæmt kóraninum eins og dans, drykkju eða kynlíf. 
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Rapp tónlist eða hip hop eins og hún er stundum kölluð hefur líka mikið verið notuð til að 

benda á ákveðin málefni sem tengjast stjórnvöldum og stjórnsýslu eða trúarbrögðum. Rætur 

tyrknesks rapps má rekja til tyrkneskra innflytjenda í Þýskalandi en þeir notuðu rappið til að 

benda á málefni innflytjenda eins og kynþáttafordóma og félagslega einangrun. Þar er 

sannarlega um menningarleg blöndun að ræða því tyrkneskir rapparar, búsettir í Þýskalandi 

nota bandarískt hip hop til að koma hugmyndum sínum á framfæri. Svo eru rapp hljómsveitir 

á borð við RAK Sabotaj sem nota rapp til að koma á framfæri því sem þeir telja vera sönn 

múslimsk gildi. Tónlist er því greinilega notuð til að koma á framfæri hugmyndum sínum og 

benda á samfélagsleg málefni. 

Meginþráðurinn í þessari ritgerð hefur verið hvernig finna má þjóðlegt einkenni í 

gegnum tónlist eða það er að segja hvernig tónlistarmenn skapa sér ákveðið einkenni með 

tónlist sinni. Rapp er mjög hentugt til skoðunar í þessu samhengi enda textarnir helsta vopn 

rappsins. Miklir fólksflutningar voru á síðustu öld í Tyrklandi frá dreifbýli yfir í þéttbýlið og 

fjalla margir textar tyrkneskra rappara um þá erfiðleika sem fylgdu þeim breytingum. Istanbúl 

hefur einnig verið notuð í textum en þó á talsvert annan hátt en til dæmis í Kantó tónlist. 

Tvíeykið Nefret bendir meðal annars á ýmis málefni í Istanbúl sem mætti laga eins og til 

dæmis fátækt, atvinnuleysi og glæpi. Áðurnefnidir Rak Sabotaj hafa einnig með því að nota 

íslam sem helsta viðfangsefni texta sinna skapað ákveðið múslimsk einkenni með tónlist 

sinni. Eurovision eða söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva er hugsanlega einn besti 

vettvangur sem til er til að skoða hvernig tónlist er notuð til að skapa sér menningarlegt 

einkenni. Með því að skoða framlög Tyrkja á síðasta áratug sést að tónlistarlegt einkenni 

þeirra er gífurlega blandað. Eitt árið mætir rokkhljómsveit til leiks með amerískt útvarpsrokk. 

Næsta árið kemur poppari með George Michael smell og svona mætti lengi telja. Þrátt fyrir að 

vera gífurlega mismunandi eiga öll lögin það sameiginlegt að nánast í þeim öllum má heyra 

eitthvað sem rekja má til tyrkneskrar tónlistarhefðar, hvort sem það eru dansar, textar, 

búningar eða ákveðin hljóðfæri. Af þessu má telja að menningarlegt einkenni í tyrkneskri 

tónlist sé gífurlega blandað og sjá og heyra má sterk vestræn áhrif í flestri vinsælli tónlist þar. 

Aftur á móti er fróðlegt að horfa til þess að alltaf megi sjá þjóðleg einkenni í tónlistinni. Það 

gefur okkur til kynna að þrátt fyrir menning sé blönduð af ólíkum menningarbrotum að þá má 

alltaf finna í henni þætti sem eru upprunalegir ef þannig mætti að orði komast. 

Menningarleg áhrif streyma þó aldrei bara í eina átt. Hugtakið heimstónlist er flestum 

vesturlandabúum kunnugt en það telst einfaldlega vera öll tónlist sem ekki telst vestræn. 

Tónlistarmenn sem notað hafa þætti úr heimstónlist og blandað þeim saman við sína eigin 
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tónlist hafa yfirleitt vakið forvitni fólks og hlotið lof fyrir. Austurlensk áhrif má greina í sumri 

af nútímapopptónlist hér á vesturlöndum. Þá er lykilspurningin, hverju er verið að reyna að ná 

fram með því að nota slík áhrif í tónlistinni? Mannfræðingar eru vel kunnir hugmyndinni um 

sveipuð dulúð. Þetta er væntanlega það sem Beyonce, Missy Elliot og fleiri listamenn eru að 

reyna að ná fram með því að nota austurlensk áhrif í tónlist sinni. 

 

Eins og kom fram í byrjun þessarar umfjöllunar er erfitt að ímynda sér heim án tónlistar. 

Menningarheimar eru mismunandi og tónlistin því að sjálfsögðu mismunandi. Vægi hennar 

sem félagsleg stofnun ætti þó ekki að vanmeta. Tónlistin getur gefið til kynna úr hvaða 

menningu hún kemur og það sem meira er hún getur hjálpað okkur að skilja úr hverju sú 

menning er sett saman. Í Tyrklandi má læra mikið af því hvernig tónlist er samin, flutt og sett 

fram fyrir neytendur. Tónlist í Tyrklandi og mið-austurlöndum er ótrúleg samsuða að 

þjóðlegum hefðum og vestrænum áhrifum bæði úr rokki og poppi. Eflaust þykir einhverjum 

hér á vesturlöndum skondið að heyra rapp á tyrknesku eða rokk með baglama í bakgrunni. 

Ástæða þess er þó sennilega að slík tónlist er framandi fyrir vesturlandabúa sem eru vanir 

sinni eigin tónlist. Það er þó kaldhæðnislegt að hugsa til þess að einhverjum þyki það skondið 

því að þetta er tónlist sem er að mörgu leyti vestræn, bara sett fram á þjóðlegan máta hvers 

menningu landsins. Hugsanlega er hægt með því að skilja hvernig menning og þættir hennar 

eins og tónlist blandast, að öðlast betri skilning á öðrum menningarheimum hvort sem það er 

með því að hlusta á klassískt verk frá Þýskalandi eða Eurovision popp frá Tyrklandi.  
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