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Öz 

Club kültürünün DJ, mekân, elektronik müzik, clubbing, event

 

(club etkinlikleri) 
ve jargon gibi temel unsurlar na de inen bu makale 2004 y l nda zmir de gerçekle tirilen 
bir alan ara t rmas d r. Bu çal ma zmir club scene içinde yer alan organizatör, DJ ve 
clubber larla yap lan görü meler ve zmir de gerçekle tirilen event lerin gözlemlenmesi 
sonucunda ekillendi. Di er ehirlerle kar la t r ld nda farkl ve sürekli de i en bir yap s 
olan zmir club scene nin gelece iyle ilgili kesin bir eyler söylemek zor olsa da, 
clubber lar n bir yere ait olma dürtüsünden dolay ev partilerinin ve yaz aylar nda Çe me 
gibi zmir yak n ndaki tatil beldelerinde bu olgunun bir süre daha sürece ini tahmin edil-
mektedir.  

Belirli bir gruba ait özel dil biçiminde tan mlayabilece imiz jargon, bu kültürün 
yap ta lar ndand r. Bu nedenle metinde geçen ngilizce ya da jargon içinde yer alan özel 
sözcükler elden geldi ince Türkçe ye çevrilse de özgün biçimleri aynen b rak lm t r.  

Anahtar Kelimeler: Club, Clubbing, Elektronik Müzik, DJ, Scene   

CLUB CULTURE AND IZMIR CLUB SCENE 

Abstract 

This article reports the findings of a field study about many important elements of 
clubbing culture like DJ, place, electronic music, clubbing event (clubbing activities) and 
jargon included in clubbing culture.This study was conducted in zmir in 2004. It was 
designed based on interviews with DJ s, clubbers, and organizers in zmir club scene as 
well as observing events carried out in zmir. Although no clear cut conclusions can be 
reached about the future of zmir clubbing culture, comparing to other cities it is different 
and continuously changing, It is thought that home parties will go on for a while due to the 
clubbers drive of belonging somewhere and clubbing culture will also carry on in holiday 
towns near zmir like Çe me during summer months.  

The word jargon which we can define as a special language belonging to a group is 
one of the building blocks of this culture. For this reason, although I translated special 
words from the jargon and the English words mentioned in the text into Turkish as much as 
I could, I left the orginal forms untouched. 

Keywords: Club, Clubbing, Electronic Music, DJ, Scene   
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Giri

 
Avrupa da ba layan rave kültürünün devam olarak görülen club kültürü 

1990 lar n ba nda stanbul ve Ankara ya, 2000 lerin ba nda da zmir e ula t . 
stanbul da 1993 de Maslak 2019 adl mekân n aç lmas , ard nda Radio 2019 un 

kurulmas ve 1997 de Hip Hop Productions irketinin etkinlikleri Türkiye deki 
club kültürünün ba lang c oldu. Bu irket dört sene boyunca J&R Dans ve Tekno 
Festivali ni düzenleyerek yurt d ndaki tan nan DJ leri stanbul a getirip yirmi 
dört saat süren partiler yapt . zmir de ise k saca FBP olarak tan nan Funky 
Business Productions irketinin 2001 y l nda ba lad parti organizasyonlar yla 
club müzi i boy göstermeye ba lad . irket k sezonunda zmir Alsancak ta açt 
Kemik Club ad ndaki mekânda, yaz sezonunda ise Çe me de açt Joy Beach 
Club da stanbul dan ve yurt d ndan getirdi i DJ lerle partiler düzenledi.  

Cohen in dedi i gibi scene teriminin payla lan bir müzik etkinli-
i/prati i/türü ya da belirli bir müzik zevki gibi ortakla a bir eye sahip olan insan 

grubuna

 

dikkat çekiyor olmas ndan dolay

 

(Erol 2003:51), geleneksel anlamda-
ki bir konserde canl performans gerçekle tiren yorumcuyla özle tirdi im DJ i, 
scene terimiyle ili kilendirmeyi uygun buldum. Scene terimini kullanmam n bir 
di er nedeni de, son zamanlarda sosyal bilim alanlar nda yap lan etnografik popü-
ler müzik incelemelerinde Erol un da belirtti i gibi bu terimin,  

topluluk (community) ve altkültür (subculture) yerine geç-
ti ini belirtmek gerekiyor. Ba ka bir de i le, kökleri co rafik olarak 
belirlenen müzikler ile ili kili insan gruplar na i aret eden topluluk 
(community) ile, s n rlar ço unlukla keskin çizilen insan gruplar na 
gönderme yapan altkültür (subculture) terimleri ile scene, 1990 lar 
ile birlikte yer de i tiriyor. (2003:51) 

Club Scene çinde Müzik, DJ ve Parti 

Elektronik müzik, DJ müzi i, club dans müzi i, dans müzi i ya da elektro-
nik dans müzi i olarak da adland r lan club müzi inin techno, progressive, house, 
trance, tribal, minimal, garage, chill-out, drum n bass (drum & bass) (jungle) gibi 
çok say da türü ve alt türleri bulunur.  

1960 larda geli meye ba layan elektronik müzik müzi in elektronik kay-
naklarla üretilmesi ya da de i ime u rat lmas biçiminde tan mlanabilir (Kutluk 
1997:259). Club müzi i de synthesizer ya da bilgisayar ile yap lan elektronik bir 
müziktir. Eskiden bu tür müzi i yapmak için bilgisayara MIDI ba lant s yla ba la-
nan keyboard ya da synthesizer çalabilmek gerekirdi. Günümüzde ise bilgisayar 
teknolojisinin, sampling (örnekleme) sisteminin ve müzik programlar n n geli me-
siyle elektronik müzik yapmak için illa bir çalg çalmaya gerek kalmad .  

Bilgisayarda Cuebase, Reason, Logic, Cakewalk gibi müzik programlar n 
kullanarak ya da synthesizer çalarak elektronik müzik yaratan ve kendi albümünü 
ç karan DJ lere producer denir. Geleneksel yöntemlerle müzik yaratmayan 
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producer partilerde canl performans da gerçekle tirir. Ayr ca club jargonu içinde 
bakkal olarak adland r lan commercial müzikleri yani sözlü, popüler, piyasa 

parçalar n yeniden düzenleyip club müzi ine dönü türür ya da remix ini yapar.  

Club scene içinde producer geleneksel anlamdaki besteci, canl perfor-
mans gerçekle tiren DJ ise geleneksel anlamdaki yorumcu (müzisyen, icrac , 
ark c ) gibi sanatç olarak görülür. Ba lang çta ayr m DJ in canl performans nda 

çalg çalmad , ark söylemedi i, ov yapmad ve klar n ona yöneltildi i bir 
sahneye ç kmad yönündedir. Ama art k günümüzde bu ayr m n yok oldu u göz-
lenir. Gerek DJ, gerekse izler/dinlerkitlesi turntable bir çalg olarak görür. Kimi 
DJ ler sahne klar t pk bir pop konserinde oldu u gibi gösteri li olan sahnede 
performanslar n gerçekle tirirken ark söyler ya da geri vokal kullan r. Önceden 
kaydedilmi club müziklerini miksleyen club DJ i ya da elektronica DJ i olarak 
adland r lan DJ bir kabine ç kar. Burada iki turntable ya da çal ma ekli farkl iki 
CD çalar ve bir mixer ile plaklar ya da CD leri scratch yaparak yani elle müdaha-
lede bulunarak ve devriyle oynayarak canl performans n gerçekle tirir. CD ve 
plaktaki track ya da ark diye adland r lan club parças ndan en fazla be dakikal k 
kesitler yani break ler al r. Bu break ler parçan n herhangi bir yerinden olabilir ve 
sürekli de i ir. DJ kendi tarz nda farkl parçalardan seçti i bu break leri birbiri 
ard na sanki tek, uzun bir parçaym gibi çalar. Break leri hissettirmeden 
mikslerken bir taraftan da crowd n (event e gelen izlerkitle) tepkisini izler ve par-
ça seçimini onlara göre de i tirebilir. Böylece crowd n beklentisine kar l k verir. 
Canl performans s ras nda geleneksel anlamdaki yorumcu için izlerkitlesinin 
tepkisi, kat l m , iyi vakit geçirmesi nas l önemliyse, bir DJ için de crowd n dans 
etmesi, e lenmesi o kadar önemlidir. Thornton un dedi i gibi DJ crowd a cevap 
veren ve onlar temsil eden ki idir (1995:60).  

Techno müzi i e li inde yap lan ve sabaha kadar aral ks z, bazen iki gün 
bile sürdü ü bilinen rave partilerinde oldu u gibi club partilerinde de DJ, club mü-
zi i, dans ve k ana unsurlard r. Partilerde müzik seviyesinin yüksek olmas ; 
programlanm k, dans gösterilerinin ve s k s k rastlanan görüntü efektlerinin 
çarp c olmas ; DJ in partideki hareketlili i dü ürmemesi, partiyi canl tutarak 
crowd n e lenmesini, bütün gece dans etmesini sa lamas o partinin iyi oldu unu 
gösterir. 

Birden fazla yorumcunun kat ld geleneksel anlamda popüler müzik 
konserlerinde oldu u gibi club partilerinde de birden fazla DJ vard r ve sahneye 
ç k s ralar onlar n popülerli ine göre de i ir. Daha az tan nan yorumcu/müzik 
grubu sahneye ilk s rada ç karken; izlerkitlenin as l bekledi i grup ya da as solist 
sahneye en son ç kar. Club partilerinde de durum ayn d r. Gece 23:00 gibi ba lay p 
ertesi gün sabaha kadar süren club partisinin, ilk saatlerinde çalan yani 23:00
24:00 gibi çalmaya ba lay p 02:00 gibi bitiren DJ e warm-up DJ i denir. Warm-up 
DJ i crowd ortama s nd r r, onlar havaya sokar ve guest DJ e (as solist, konuk 
DJ) haz rlar. Warm-up DJ inden sonra kabine guest DJ ç kar ve warm-up DJ in 
kald yerden partiye devam eder. Bir DJ bir partide guest DJ, di er bir partide 
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warm-up DJ i olabilir. DJ lerin warm-up ya da guest DJ olaca n , çalacaklar saat-
leri organizatör belirler. 

Canl performans n gerçekle tirmeden önce DJ o geceki set ini yani çalma 
süresi ve çalaca plaklar ya da CD leri belirlerken nas l bir mekânda, nas l bir 
crowd a, hangi saatler aras nda, hangi DJ den önce ya da sonra çalaca na yani 
guest DJ olarak m yoksa warm up DJ i olarak m çalaca na dikkat eder. Çünkü 
bu unsurlara göre DJ in parça seçimi de i ir. Örne in DJ club ta çalacaksa club 
müzi inin daha sert ve bpm i (beats per minute) yani tart mdaki vuru say s yük-
sek olan türlerinden; gündüz aç k bir yerde ya da evde otuz ki ilik bir partide çala-
caksa club müzi inin bpm i dü ük house gibi daha yumu ak türlerinden parçalar 
seçer. Warm-up DJ olarak çalacaksa kendinden sonra çalacak olan guest DJ in 
çald müzik türüne uygun parçalar seçer. 

Clubber ve Clubbing 

Günümüzde e lence dendi inde art k gençlerin akl na gelen ilk eylerden 
biri olan clubbing: Gece club a gidip e lenmedir. Üç hafta boyunca stanbul daki 
"club ve clubbing" e ilimlerini ara t rarak Türk clubber lar n inceleyen ngiliz 
sosyolog Alex Seago ya göre insanlar n bir araya gelerek e lenerek dayan ma 
içine girdi i clubbing az nl klar n tercihi oldu u için, toplumsal s n f n tarz olma-
yan club müzi i: her ülkede o ülkeye özgü grupla malar n, altkültürlerin ortaya 
ç kmas na yol aç yor . Yugoslavya daki gençlerin komünist yönetime kar olan 
tepkilerini cluba gidip club müzi iyle dans ederek Devlet ne yaparsa yaps n, biz 

k Avrupal lar z" dediklerini vurgulayan Seago ya göre Türkiye de clubbing , 
gençlerin bir stile sahip olma ihtiyaçlar n kar l yor (Tulgar 2003). 

Kutluk un da belirtti i gibi club scene içinde yer alan, elektronik müzik 
dinleyen, event lere kat lan, club kültürünü benimsemi k sacas club kültürünün 
özelliklerini ta yan, gereklerini yerine getiren ki ilere clubber denir (2003:89 94). 
1970 lerin çiçek çocuklar gibi bar , a k , sevgiyi, seksi, dostlu u, özgürlü ü sa-
vunan ve apolitik olan clubber lar için pozitif olmak ana ideal ve durumdur (Kut-
luk 2003/4:48). Çal ma saatleri d nda ço unlukla kot pantolon ve spor ayakkab 
giyerler. Türkiye deki clubber lar n "Ben modern, moday takip eden, genç bir 
tüketiciyim" dedi ini dile getiren Seago ya göre, Türkiye deki clubber lar kendile-
rini Avrupa ile ili kilendirir (Tulgar 2003).  

Clubber lar n event ler hariç bir araya gelebilmelerini sa layan en önemli 
unsur internettir. Birbirleriyle her gün internetteki mail list ler ve chat arac l yla 
yap lan sohbetlerde event ler, DJ ler ve clubber larla ilgili tart malar, ele tiriler 
yap l r. http://www.newclubber.com/default.asp

 

http://www.preclub.com/forums/, 
http://www.clubber-tr.com/, http://www.globaldjclub.com/, http://turkclubber.com/

 

gibi web sitelerinden elektronik müzik, event, DJ ve teknik bilgilere kadar club 
kültürü ile ilgili birçok ayr nt l genel bilgilere; son ç kan albümlere, plaklara, vi-
deolara, afi lere, CD lere, club lara, yurt içinde ve d ndaki parti organizasyonlar 
gibi sürekli de i en bilgilere ula l r ve baz DJ lerin canl performanslar ve elekt-

http://www.newclubber.com/default.asp
http://www.preclub.com/forums/
http://www.clubber-tr.com/
http://www.globaldjclub.com/
http://turkclubber.com/
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ronik müzikler indirilebilir. Clubber lar özellikle internet sayesinde club kültürünü 
takip eder ve oradan yönlenerek gereklerini yerine getirmeye, yani benimsedikleri 
club kültürünü ya amaya devam ederler. 

zmir de Clubbing 

Giri te de indi im gibi club müzi in ve club kültürünün zmir de tan nma-
s , yay lmas ve geli imi parti organizasyonlar yla ba lad ve hala ayn ekilde de-
vam ediyor. Bu yüzden zmirli clubber lar sadece stanbul dan ya da yurt d ndan 
getirilen DJ lerin oldu u partilere kat lmay tercih eder. zmir de bu nedenden ve 
club olmamas ndan dolay resident DJ olarak adland r lan bir club n sürekli çalan 
DJ i yoktur. zmir deki club scene içinde iki-üç DJ var. Bu DJ ler az önce de indi-

im nedenler yüzünden s k s k canl performans sergileme ans bulamazlar. 

zmir de elektronik müzik çal nan ve club partilerinin yap ld , farkl kim-
liklerle tan mlad m mekânlar Alsancak, Fahrettinaltay semtlerinde ve Çe -
me dedir.  

1. Club ms mekânlar: Geceleri aç k olan bar, rock-bar ve disko gibi yer-
lerdir. 

2. Pre-club ve lounge benzeri mekânlar: Gündüzleri restoran-bar, cafe-bar 
ve cafe gibi, geceleri ise en geç 02:00 ye kadar aç k olan yerlerdir. 

3. zmir fuar ndaki hol ve salonlar: Fuar etkinlikleri için in a edilmi olan 
çok büyük mekânlar. 

4. Çe me koylar ndaki beach club lar: Sadece yaz sezonunda aç lan plaj-
lard r. 

Görü tü üm kimi organizatör, clubber ve DJ ler zmir de gerçek anlamda, 
yani stanbul ve Bat daki örnekleri gibi, bir club n hiç bir zaman olmad n , 
geçmi teki örneklerinin yaln zca club müzi i çal nan mekânlar olarak tan mlanabi-
lece ini iddia ettiler. 2000 li y llar n ba nda zmir deki club atmosferinin canl l 
sona erdikten sonra da zmir de club aç lmaz ve partiler az önce bahsetti im gibi 
club olmayan mekânlarda verilir.  

zmir de club olmamas n n üç önemli nedeni oldu u ileri sürülür: 
Event lerde yeterince clubber olmamas , zmirli clubber lar n daha çok ev partile-
rini tercih etmeleri ve son olarak da Çe me nedeniyle sezon bölünmesi ya anmas -
d r. Çe me deki beach club larda gündüzleri resident Dj çalar. Bazen cumartesi ve 
pazar gündüzleri beach partiler düzenlenir. Bu partilerde, getirilen warm-up DJ ve 
guest DJ çalar. Kimi cuma ve cumartesi geceleri ise yurt d ndan ya da stan-
bul daki ünlü DJ lerin getirildi i büyük partiler düzenlenir. 

zmir de clubbing, clubber lar n event lere kat larak e lenmesi olarak ta-
n mlanabilir. Haftada en az iki gece, ço unlukla cuma ve cumartesi geceleri, bir 
event e kat lan zmir de ya ayan bir clubber k sezonunda ilk önce pre-club ve 
lounge denilen mekânlara gider. E er gece bu mekânlarda küçük partiler düzenle-
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nirse daha geç bir saatte gider ve 02:00 e kadar orda e lenir. Daha sonra 20 30 
clubber n davet edildi i bir ev partisine gider. E er o gece büyük bir parti varsa 
pre-club ve lounge dan daha erken ayr lan clubber lar saat 24:00 gibi partinin ol-
du u mekana gider ve sabah 04:00 e kadar orada kal r. Sonra evde club müzi inin 
daha yumu ak ve bpm i dü ük olanlar n dinleyerek chill out olarak adland r lan bir 
tür rahatlama seans yaparlar.  

zmir de clubbing ya ayan ve e lenerek dayan ma içerisine giren ço-
unlu u erkeklerden olu an 16 40 ya lar aras nda iki farkl clubber prototipi var-

d r: yi yerlerde çal an, iyi para kazanan ve iyi e itim görmü /görmekte olanlar. 
Di eri de bu özelliklere sahip olmayanlar. Görü me yapt m organizatörler z-
mir de yapt klar partileri ve bu partilere getirdikleri DJ leri birinci gruba göre 
belirlediklerini ifade eder. Hatta di er grubun kat lmamas için baz küçük 
event lere flyer (afi ) haz rlanmaz. Duyurular ya telefonla ya da elden da t lan 
biletlerle yap l r. Bunun nedeni olarak ikinci gruptaki ki ilerin club müzi i dinle-
mek ya da club kültürünü ya amak için de il, sadece uyu turucu ve ba ka amaçlar 
için event lere kat ld klar gösterilir. Hatta bu yüzden birinci gruptakiler ve organi-
zatörler kendilerini club kültürünü benimsemi iyi birer elektronik müzik dinleyici-
si olarak nitelendirip clubber olarak adland rmaz. 

Club kültürünü ya ayan dünyadaki her yer gibi zmir deki event lerde de 
her iki grup taraf ndan yo un olarak içki, sigara ve uyu turucu kullan m söz konu-
su. Bu kültürün vazgeçilmez ögesi olarak gösterilen, drug ya da madde olarak da 
adland r lan, uyu turucunun içinde en çok kullan lan ecstacsy konusunda tart ma-
lar ya an r. Club müzi ini alg layabilmek için ecstacsy nin gerekli oldu unu savu-
nanlara kesinlikle kat lmayan ve club müzi i ile uyu turucunun ba da t r lmas n-
dan rahats zl k duyanlardan biri olan DJ Koray T bu konudaki dü üncelerini öyle 
dile getirmektedir:  

Geceyi drug la birlikte bütünle tiren insan müzi i belki çok iyi al-
g layabilir bilmiyorum ama ertesi gün ona sordu unuzda, i te na-
s ld falan dedi inizde, çok fazla ey hat rlamayacakt r. Ama oraya 
bilinçli gelen, drug almam insan ve bu müzi i gerçekten seven 
insan o gecenin nas l geçti ini, DJ in nas l çald n , insanlar n na-
s l e lendi ini gayet iyi hat rlayacakt r. Oradan kazand deneyim-
le, yani insanlar görerek ve müzi i görerek, bir dahaki partiye o 
dü ünceyle gidecektir. Bizce bu çok önemlidir. (Görü me, zmir, 
17.02.2004)  

Sonuç 

Popüler müzik türlerinin tümünde oldu u gibi club müzi i de oldukça canl 
bir endüstri. Türkiye deki öyküsü 1990 lar n ba nda ba layan bu tür, mekânlar, 
festivaller, radyolar ve e-mail listlerle eskisi gibi canl olmasa da varl n koru-
maktad r. Hakk nda yap lan tart malar da. En az ndan izlerkitlesinin sabit oldu u 
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kesin. Kimilerine göre gelece in müzi i olan club müzi inin zmir deki konumu 
için de benzer eyleri söylemek olas . Baz organizatörler ve DJ ler gelecek için 
umutlu konu urken, baz lar kendi deyi leriyle zmir den bir ey olmaz sav yla 
zmir club scene konusunda umutsuzluklar n dile getiriyor. Sonuç olarak, club 

kültürünün zmir de gelece iyle ilgili kesin bir eyler söylemek zor gözükse de, 
clubber lar n bir yere ait olma dürtüsünden, ev partilerinin hala s k s k düzenleni-
yor olmas ndan, yaz sezonunda Çe me de gerçekle tirilen ve Tiesto gibi ünlü isim-
lerin yer ald partiler yap l yor olmas ndan dolay zmir de club kültürünün özel-
likle yaz aylar nda hala çok canl oldu u ve bir süre daha ya at laca anla lmak-
tad r.    
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