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Merhaba, 

MESAM Vizyon, kurulufl felsefemize ha-
yat veren ve bizi bir araya getiren müzik
eserleriyle ilgili bir paylafl›m mecras›
olarak yay›n hayat›na giriyor. Bu konu-
daki büyük bir bofllu¤u doldururken, sek-
törümüzün gerçek sorunlar›n› ve baflar›-
lar›n› dile getiren bir dergi olmak istiyo-
ruz. Sadece sorunlara, yanl›fllara odak-
lanmak de¤il, sanatç›lar›m›z›n baflar›la-
r›na, unutulanlara, gözden kaç›r›lanlara,
ustalara, genç yeteneklere de sayfalar›-
m›z› açmak, hayat›n farkl› bir sesi ol-
mak istiyoruz.
Hedefimiz, bütün müzik dünyas›n› dergi-
mizle kucaklamak, onlarla dayan›flma
göstermek, eser sahipleri kadar tüm kul-
lan›c›lara MESAM’›n çal›flmalar›n› an-
latmak…
‹lk say›m›zda bu yönde att›¤›m›z büyük
bir ad›m› da ele al›yoruz. MESAM ve
MSG, tek bir meslek birli¤i çat›s›nda
birleflme ve birleflmeye kadar geçecek
süre için ortak lisanslama çal›flmalar›n›
bafllatan protokolu imzalad›lar. Eser sa-
hiplerinin haklar›n› korumas›n› ve birlik-
ler aras› rekabet sonucu bir türlü yükse-
lemeyen telif gelirlerini artt›rmak ama-

c›n› tafl›yan bu giriflime, dergimizin için-
de ayr›nt›l› olarak yer verdik. MESAM
ve MSG’nin güçlerini birlefltirerek daha
etkili ve baflar›l› olaca¤›na inan›yoruz.
Dergide müzi¤in her alan›na dengeli bir
biçimde yer vermeyi hedefledik. Üstat
niteli¤i kazanm›fl müzik adamlar›m›zla
yap›lan röportajlar kadar, yeni ç›k›fl ya-
pan genç seslere de yer verdik. Muhar-
rem Ertafl üstad› tüm renklili¤iyle orta-
ya koyan an›lar›n üzerine giderken, bir-
kaç sayfa ötede Müfide ‹nselel’in birçok
sevdi¤imiz flark›n›n sözlerini yazarken
flimdi kendi sesinden neden sahne ald›¤›
sorusuna da yan›t arad›k.
Müzik sektöründe yaflananlar›, aray›fllar›
“Sektörden” sayfam›zda irdelerken, ül-
kemizi ziyaret eden ve asl›nda hiçbirimi-
ze “yabanc›” olmayan  konuklar› da
sayfalar›m›zda a¤›rlad›k. MESAM üye-
lerinin ve tüm okurlar›m›z›n telif haklar›
konusunda bilgilerini tazelemek ve bu
konudaki bilinci art›rmak için de  hukuk
konular›n› herkes için okunur k›lmaya
çal›flt›k. Vizyon’da bu nedenle, korsan
CD ve kasetle ilgili yaflananlar konusun-
da sizi “seyirci” olmaktan ç›kar›rken,
haklar›m›z› nas›l koruyaca¤›m›z›, neler
yapmam›z gerekti¤ini aç›klayan, “hu-

kuk” bölümlerine yer verdik .
Türkiye’den ve dünyadan müzik sektörü
ve önemli etkinliklerle ilgili her türlü bil-
giyi Haberler köflesinde bulabilirsiniz.
Anma sayfam›zda bu yaz kaybetti¤imiz,
dünyaca ünlü müzik yap›mc›s› Arif Mar-
din’i an›yoruz.
POP’dan, halk müzi¤ine, sanat müzi¤in-
den rock müzi¤ine kadar her müzik tü-
rüne sayfalar›n› açan Vizyon , yeni me-
kanlar, politika ve müzik , sa¤l›k, hukuk
ve haber köfleleriyle okurlar›na zengin
bir içerik sunma iddias›nda. 
‹lk say›m›zda iki büyük ustay›  “bulufltu-
rarak” da bu iddiam›z› gerçeklefltirdik:
Orhan Gencebay ve Arif Sa¤! Bu iki mü-
zik ustas› y›llar süren dostluklar›na ait
an›lar›n› bizimle paylafl›rken Türk Halk
müzi¤i üzerine engin bilgilerini de dök-
türdüler. Ayr›ca müzik sektörünün içinde
bulundu¤u krizden ç›kmak için ortak bir
öneride de bulundular. 
Tüm bu konular› ve fazlas›n› dergimizde
bulacaks›n›z. Sizden gelen önerilerle her
say›da daha güçlü bir Vizyon ile karfl›n›-
za ç›kmay› umuyoruz. Güzel bir sonba-
har dileklerimize… 

MESAM V‹ZYON

S
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Yay›n Yönetim ve Yaz›flma Adresi
MESAM
S›racevizler cad. Esen sok. Saruhan Plaza No:6 Kat:6
34381 Bomonti / fiiflli  / ‹stanbul
T: +90 212 296 99 10 (pbx) F: +90 212 296 99 24-26
www.mesam.org.tr

Yap›m Tasar›m
S‹TA Politik Dan›flmanl›k ve Yay›nc›l›k Hizmetleri A.fi.
Ortaklar cad. Mevlüt Pehlivan sk. No:4-11
Mecidiyeköy-‹stanbul
T: +90212 2665440 F: +90212 2664991
www.sita.com.tr 

TETRA ‹letiflim Hizmetleri Ltd. fiti.
Halaskargazi cad. Sait Kuran ‹fl Merkezi No:301-5
fiiflli-‹stanbul
T: +90212 219 96 76 F: +90212 23133 37

Reklam
MESAM
S›racevizler cad. Esen sok. Saruhan Plaza No:6 Kat:6
34381 Bomonti / fiiflli  / ‹stanbul
T: +90 212 296 99 10 (pbx) F: +90 212 296 99 24-26
www.mesam.org.tr

Yay›n Türü: Yayg›n Süreli Yay›n. 2 ayda bir ç›kar
Vizyon dergisi MESAM üyelerine ücretsiz olarak gön-
derilir. Yaz›larda ileri sürülen görüfllerin sorumlulu¤u
yazarlar›na aittir. Dergiden kaynak gösterilmek
kofluluyla al›nt› yap›labilir.

K Ü N Y E

v i z y o n
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K›rm›z› Kalem E¤itimleri ö¤rencilerin kat›ld›¤› atö-
lye çal›flmalar›yla gençlerin yarat›c›l›klar›n›n
fark›na varmalar›n› ve reklam sektöre
kazand›r›lmalar›n› amaçl›yor. Bu sene 27 Nisan tar-
ihinde Alice BBDO Reklam Ajans›’n›n Yarat›c›
Direktörü ve K›rm›z› Yar›flmas› 2005 Jüri üyesi
Ozan Var›fll›’n›n moderatörlü¤ünü ile yap›lan atölye
çal›flmas›na Bahçeflehir, Dokuz Eylül, Erciyes,
Kocaeli, Mimar Sinan, ve Yeditepe Üniver-
sitelerinden 24 ö¤renci kat›ld›. Atölyenin brief
konusu ise “Korsan CD kullan›m›” idi. Ö¤rencilerin
çal›flmalar›, korsan CD’nin kalitesizli¤i, orijinal
çal›flmalar›n de¤eri, eme¤in de¤eri, korsan›n haks›z
bir kazanç oldu¤unu vurgusu üzerinde duruyor.  
(Kaynak: K›rm›z› Dergi Haziran Temmuz A¤ustos
2006 say›s›) 

Gelece¤in reklamc›lar› 
korsana karfl›!

h a b e r l e r

v i z y o n
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ESER SAH‹B‹ ESER

1 NA‹L YURTSEVER-‹NT‹ZAR ARSLAN IHLAMURLAR ALTINDA

2 CEM YILDIZ-NEfiE fiEN ‹MKANSIZ AfiK

3 ‹NTIZAR ARSLAN SENS‹Z OLAMAM

4 HAT‹CE AYDAN DOYAMIYORUM

5 MAZHAR ALANSON SARI LALELER

6 HAT‹CE AYDAN DÖNMEMEN GEREK

7 ÜM‹T SAYIN ‹LLE DE SEN

8 ÜM‹T ÇORLUK HAD‹ ÇIKTA GEL

9 MEHMET TAH‹R PAKER MUTLU OL YETER

10 N‹L KARA‹BRAH‹MG‹L PIRLANTA

11 GÖKHAN ÖZEN SANA Y‹NE MUHTACIM

12 ‹BRAH‹M D‹ZLEK B‹LEMED‹M

13 SEZEN AKSU PER‹fiANIM fi‹MD‹

14 ZEYNEP D‹ZDAR ZEH‹R G‹B‹

15 MUSTAFA YILDIZDO⁄AN-D‹LAVER CEBEC‹ TÜRK‹YEM

16 ÜM‹T ÇORLUK ARABADA 5 EVDE 15 

17 ‹NT‹ZAR ARSLAN NAZAR BONCU⁄UM

18 HAT‹CE AYDAN HAN‹ G‹TMEYECEKT‹N

19 ORHAN GENCEBAY BATSIN BU DÜNYA

20 ‹ZZET ‹SKENDER T‹MUR TÜRSEN T‹RYAK‹N‹M

telefon melodileri top 20
Nisan-May›s-Haziran aylar› ortalamas› Monopoly / Gerçek ses / Çalardinlet sat›fllar›

mesam üye sohbet toplant›lar› devam ediyor
MESAM Yönetim Kurulu’nun ald›¤› karar do¤rultusunda planlanan “Üye Sohbet Toplant›lar›”n›n birincisi 9 Haziran’da, ikincisi
14 Temmuz’da ‹stanbul merkez flubede gerçeklefltirildi. Bu toplant›lar MESAM Yönetim Kurulu üyelerine ve personeline, üyeler
ile bilgi al›flveriflinde bulunma ve sorunlara çözümler üretebilme olana¤› sa¤lamakta. Telif haklar› ile ilgili her türlü soru ve sorun
ile MESAM’› ilgilendiren konular›n ele al›nd›¤› bu toplant›lar›n en do¤ru ve güvenilir bilgiye ulaflmak aç›s›ndan faydal› oldu¤u
gözlendi. Üye sohbet toplant›lar› ilerleyen tarihlerde devam edecek.

v i z y o n
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MESAM Ça¤r› Merkezi ve Mebis (Mesam Bilgi
‹fllem Sistemi), MESAM’›n üye ve müflteri
odakl› çal›flma stratejisini hayata geçirmek için
gerçeklefltirdi¤i önemli projelerden biri. Bu pro-
jeyle birlikte, organizasyon olarak, daha etkin
ve verimli çal›flma olana¤›, bilgi yönetimi olarak;
do¤ru bilgiye, do¤ru kiflilerin, do¤ru amaçla
ulaflmas› ve do¤ru bir biçimde kullanmas›
olana¤›, üye/müflteri iliflkileri olarak; daha yük-
sek kalitede ve tatmin yaratacak bir üye/müflteri
iliflkisi kurma olana¤›, pazarlama olarak; eldeki
insan ve bilgi kayna¤›n›n kullan›larak yeni
f›rsatlar›n yakalanmas› olana¤›, stratejik olarak;
MESAM’› alan›nda rakipsiz ve en çok tercih
edilen yapma olana¤› sa¤layacak. 

15.03.2006 tarihinde hizmete bafllayan Ça¤r›
Merkezi, üyelerden ve kullan›c›lardan gelen
telefonlar› maksimum düzeyde cevaplayarak
MESAM içerisindeki telefon trafi¤ini büyük
ölçüde azaltm›fl, hem üye hem de kullan›c›lar
aç›s›ndan memnuniyet sa¤lam›flt›r. 15.03.2006-
15 Temmuz 2006 aras›nda hizmet dökümü
grafi¤i yanda görülmektedir. 

mesam ça¤r› merkezi ifl ak›fllar›n› h›zland›rd›

500.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

4.500.000,00

-
2002 2003 2004 2005 2006

(ilk
7 ay)

TEMSİLİ YURTDIŞI GELEN

MESAM yıllar itibariyle gerçekleşen temsili lisanslama ve
yurtdışı gelen dağıtımları (brüt)

4000

3500

3000

2500

2000

1500
1000

500

0

ÜYE OLAN GELEN ÇAĞRILARIN HİZMET DÖKÜMÜ

GELEN ÇAĞRI

AKTARILAN ÇAĞRI

CEVAPLANAN ÇAĞIRI

3574

1166

2408

1000

0

GELEN ÇAĞRI

AKTARILAN ÇAĞRI

CEVAPLANAN ÇAĞIRI

4000

3000

2000

ÜYE OLMAYAN GELEN ÇAĞRILARIN HİZMET DÖKÜMÜ
3674

2086

1588

500.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

4.500.000,00

-
2002 2003 2004 2005 2006

(ilk
7 ay)

TEMSİLİ YURTDIŞI GELEN

MESAM yıllar itibariyle gerçekleşen temsili lisanslama ve
yurtdışı gelen dağıtımları (brüt)

4000

3500

3000

2500

2000

1500
1000

500

0

ÜYE OLAN GELEN ÇAĞRILARIN HİZMET DÖKÜMÜ

GELEN ÇAĞRI

AKTARILAN ÇAĞRI

CEVAPLANAN ÇAĞIRI

3574

1166

2408

1000

0

GELEN ÇAĞRI

AKTARILAN ÇAĞRI

CEVAPLANAN ÇAĞIRI

4000

3000

2000

ÜYE OLMAYAN GELEN ÇAĞRILARIN HİZMET DÖKÜMÜ
3674

2086

1588

yap›mc› belgeleri art›k müyap’tan al›nacak
TC Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n iletti¤i yaz› uyar›nca Müzik Eseri Yap›mc› Belgesi ‹fllemleri art›k MESAM bünyesinde
sürdürülmeyecek. 17.05.2006 tarih ve 26171 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girmifl olan “Fikir ve Sanat
Eserlerini Kay›t ve Tescili Hakk›nda Yönetmelik”in geçici 2. maddesine göre, sinema ve müzik eseri yap›mc› belgelerinin bir y›l
içinde yenilenmesi gerekmekte. Bu itibarla; yap›mc› niteliklerini belirtir meslek birli¤i belgelerinin bundan böyle müzik eseri
yap›mc›lar› alan›nda kurulmufl meslek birli¤i MÜYAP’tan al›nmas› gerekmekte.

v i z y o n
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1 KANAL D
2 SHOW TV
3 TRT
4 NTV TV  
5 CNBC-E
6 CNN TÜRK 
7 ATV
8 STAR TV
9 KANAL 7
10 TGRT TV
11 TV8
12 KANAL 6

MESAM üyelerinin müzik eserlerinin tele-
vizyon kurulufllar› taraf›ndan kullan›m›nda
birli¤imizden sözleflme imzalayarak izin
al›nmas›, tarifemiz do¤rultusunda telif
bedeli ödenmesiyle ilgili çal›flmalar h›zla
devam ediyor. Televizyon kurulufllar›n›n
müzik eserlerini yasal çerçevede yay›nla-
malar› için MESAM ilkelerinden ödün ver-
ilmeden tüm uzlaflma olas›l›klar›
de¤erlendirildi. Gelifltirilen karfl›l›kl› diya-
log yaklafl›m› sonucunda önemli lisans
sözleflmelerine imza at›ld›. 2006 Temmuz
ay› itibariyle ulusal düzeyde yay›n yapan
hemen hemen tüm televizyon kurulufllar›
ile geçmifl dönemleri de kapsayan
sözleflmeler imzalanm›fl durumda.

01/01-31/07/2006 tarihleri aras›ndaki mekanik ve tem-
sili da¤›t›mlardan en yüksek gelir elde eden 50 MESAM
üyesinin ald›¤› telif bedelleri flöyle s›ralan›yor:

en yüksek telif bedelleri

1 104.086,62     
2 93.546,96     
3 88.095,45     
4 86.416,81     
5 67.398,59     
6 67.277,70     
7 64.696,31     
8 62.922,03     
9 55.059,71     
10 37.630,57     
11 37.516,74     
12 37.412,85     
13 34.173,24     
14 33.904,57     
15 32.973,15     
16 31.429,08     
17 31.211,36     
18 28.443,41     
19 28.121,16     
20 27.790,79     
21 27.735,67     
22 26.912,44     
23 26.169,58     
24 23.989,42     
25 22.449,44     

26 21.485,94     
27 20.343,56     
28 19.991,64     
29 19.966,41     
30 18.686,00     
31 18.650,66     
32 18.454,20     
33 18.125,33     
34 18.107,78     
35 16.214,60     
36 15.756,98     
37 15.580,26     
38 15.539,70     
39 13.970,75     
40 13.649,07     
41 13.594,67     
42 13.324,81     
43 13.317,45     
44 13.142,23     
45 13.024,92     
46 12.453,28     
47 11.974,48     
48 11.894,46     
49 11.859,29     
50 11.699,36     

SIRA NET GEL‹R SIRA NET GEL‹R

v i z y o n
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Toplam 3.888.116,42 YTL. (brüt) tutar›ndaki 2006 y›l› 2.
Dönem MESAM da¤›t›mlar› afla¤›daki alanlarda yap›lm›flt›r.
Tahakkuk eden da¤›t›m bedelleri 31.Temmuz.2006 tarihinde

MESAM üyelerinin banka hesaplar›na aktar›lm›flt›r. 
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2006 2. dönem 
da¤›t›mlar› yap›ld› 

temsili alan da¤›t›mlar›
4.500.000 YTL’ye ulaflt›
Temmuz 2006 itibariyle MESAM’›n Temsili Lisanslama ve
yurtd›fl›ndan gelen da¤›t›m tutar› 4.500.000 YTL’ye ulaflt›.
2002 itibariyle yap›lan da¤›t›mlar›n toplam bedelleri,
afla¤›daki grafikte aç›kça görüldü¤ü gibi artarak devam
etmektedir.  

OTEL 2003 (TV PAY)

ULAŞIM 2004

KANAL D (2003 T.D.)

KANAL D (2002 T.D.)

KANAL D (2001 T.D.)

YERLİ RADYO (2003 T.D.)

TRT INT 2002

KONSER 2004-2005-2006

TRT INT 2003

HAVUZ 2002 (RADYO-

MAŞ.OTEL.ULAŞIM)

YERLİ RADYO 2004 

TRT INT 2004

TRT RADYO 2004

TRT TV 2004

2006 TEMMUZ DAĞITIMLARI

BRÜT TUTAR

Ali Ekber Çiçek  05.06.1935 -  26.04.2006
Hüseyin Turgut Yarkent 01.03.1917 - 27.04.2006
Mehmet Aslan  01.01.1956 -  18.06.2006
Semi Kaan Diriker  17.01.1946 -  21.04.2006
Ümit Malkoç  26.08.1949 -  14.06.2006 
Mehmet Erbulan  01.01.1934 -  13.05.2006
R›dvan Ç›rac›o¤lu 16.03.1941 - 10.05.2006 

aram›zdan 
ayr›lanlar

CEP TEL. MAYIS-TEMMUZ 2006 0 4 (Milyon YTL)2 1 3
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Çorum’da düzenlenen
26. Uluslararas› Çorum
Hitit Fuar ve Festivali
çerçevesinde korsanla
mücadele kapsam›nda
düzenlen etkinli¤e ME-
SAM’› temsilen Yönetim
Kurulu Baflkan› Ali R›za
Binbo¤a ile Yönetim Ku-

rulu Sayman Üyesi Turhan Taflan kat›ld›.    
5-9 Temmuz 2006 tarihleri aras›ndaki gerçeklefltirilen bu y›lki
festival kapsam›nda Çorum’da korsan ürünlerin sat›n al›nma-
mas› için duyarl›l›¤› art›rmak amac›yla bafllat›lan “Korsan’a
Hay›r” kampanyas› çerçevesinde korsan CD’ler temsili olarak
imha edildi. 
Çorum Uluslararas› Hitit Fuar ve Festivali ilk olarak 1981 y›-
l›nda kutlanm›flt›. Dünyan›n en eski medeniyetlerinden olan ve
Çorum’u baflkent olarak seçen Hitit Medeniyeti’ni dünyaya du-
yurmak amac›yla gerçeklefltirilen festival, 1990 y›l›nda ulusla-
raras› hale getirilmifl. Her y›l de¤iflik ülkelerden halk oyunlar›
ve gösteri ekiplerinin davet edildi¤i festival Çorum Halk›’n›n
yo¤un bir kat›l›m›yla gerçekleflmekte. Ünlü sanatç›lar›n halk
konserleri, sokak gösterileri, at yar›fllar›, leblebi yar›flmas› v e
sanayi fuar› gibi etkinlikler her sene festivali renklendiriyor.

çorum’a korsan giremez

ali kocatepe’ye iki y›l hapis istemi
'Akort' adl› müzik dergisinin sorumlu yaz› iflleri müdürü sanatç› Ali Kocatepe hakk›nda, hakaret içeren makale nedeniyle, iki y›la
kadar hapis istemiyle dava aç›ld›. 'Akort' adl› müzik dergisinin sorumlu yaz› iflleri müdürü Ali Kocatepe hakk›nda, derginin May›s
-Haziran say›s›nda, bir numara medya grubunu hedef alan makale nedeniyle, iki y›la kadar hapis istemiyle dava aç›ld›. fiiflli 2'inci
Asliye Ceza Mahkemesi'nde yarg›lanmas› devam edilen Kocatepe ile birlikte, derginin sorumlu müdürü Selçuk Alagöz de fiiflli
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› taraf›ndan sorgulanacak...

iskenderiye akdeniz flark› yar›flmas›’nda 2. olduk

MESAM’›n da halen üyesi oldu¤u CISAC’›n (the Internatio-
nal Confederation of Societies of Authors and Composers;
U l u s l a r a r a s › Yazar ve Besteci Meslek Birlikleri Konfederas-
yonu) 1 Haziran 2006’da Paris’de yapt›¤› y›ll›k ola¤an top-
lant›s›nda afla¤›daki meslek birliklerinin üyelikleri kabul
e d i l d i :
· BSCAP - Belizean Society of Composers, Authors and
Publishers (Belize)
· CMC - Cameroon Music Corporation (Kamerun)
· DAMA - Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (‹s-
p a n y a )
· NICAUTOR - Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos
de Autor y conexos de Nicaragua (Nikaragua)
· SACENC - Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs
de Nouvelle Calédonie (New Caledonia / Fransa)
· SACIM - Gestión de Derechos de Autor 
(El Salvador)
· SADIA - Sociedade Angolana do Direito de Autor (Ango-
l a )
· SASUR - Stichting Auteursrechten Suriname (Surinam)
· SETEM - Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek
Birli¤i (Tür k i y e )
Böylece Belize, Kamerun, Nikaragua, El Salvador, An
gola ve Surinam CISAC a¤›
na dahil olan yeni ülkeler olurken, CISAC’a üye meslek bir-
li¤i say›s› 208’den 217’ye, konfederasyona üye meslek birli-
¤i olan ülke say›s› da 108’den 114’e ç›km›fl oldu. 

K a y n a k: CISAC, www.cisac.org

CISAC’a yeni üyeler!

m e s a m ’ d a n

M›s›r’›n görkemli flehri Kahire’de geleneksel bir flark› yar›flmas›n›n 4.’sü düzenlendi. M›s›r Turizm ve Kültür Bakanl›klar› ve ‹s-
kenderiye Valili¤i himayesinde gerçeklefltirilen bu uluslararas› ‘‹skenderiye Akdeniz fiark› Yar›flmas›’nda ülkemizi Nazl›han Ba-
flak ‹lhan temsil etti ve yar›flma sonunda genç sanatç› 2. oldu. M›s›rl›lar›n çok önem verdikleri flark› festivali, bafllang›c›ndan tam
bir hafta önce gerçekleflen ‹srail’in Lübnan operasyonu nedeniyle gözyafl› ve k›namayla bafllad›. Festival genel sekreteri Samir
Sabry, ‘Al-Ahram’ gazetesine yapt›¤› aç›klamada, bu y›l festivalimizi Lübnan’da hayat›n› kaybeden k›z ve erkek kardefllerimize
ad›yoruz’ diyerek kederlerinin alt›n› çizdi. 

v i z y o n
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2002-2006 sözleflme bedelleri 2002-2006 sözleflme adetleri

3.909.181,04 YTL

2.527.687,53 YTL

1.903.870,11 YTL

12.618.242,24 YTL

11.300.856,80 YTL

Sözleflme bedelleri ilk 6 ayda 11 milyon YTL’ye ulaflt›

MESAM’›n sözleflme bedelleri ilk 6 ayda 2005 y›l›n› yakalad›. 12.600.000 YTL olan 2005 y›l› sözleflme bedelleri
2006’n›n ilk 6 ay›nda 11.300.000YTL’ye ulaflt›. Bu sözleflme bedelleri 2002 – 2003 – 2004 y›l› toplam bedellerinin yak-
lafl›k % 70 üzerinde gerçekleflti. 2006 y›l›n›n ilk 6 ay›nda sözleflme adetleri de 2005 y›l› toplam sözleflme adedini geçti.
2005 y›l›nda toplam 450 adet olan sözleflmeler, 2006’da ilk 6 ay›nda 451 adete ulaflt›. Sözleflmeler,  2002 y›l›nda 297,
2003 y›l›nda 375, 2004 y›l›nda 333 adet olarak gerçekleflmiflti. 

Türkiye'nin ilk ulusal müzik müzesi, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Güzel Sanatlar Genel Müdürlü¤ü bünyesinde kuruldu. Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müflavirli¤inden yap›lan yaz›l› aç›klamaya göre, Resmi Gazete'de yay›nlanarak,
Bakanlar Kurulu karar›yla kurulan müze, ‹stanbul Üsküdar'da Tekel deposu olarak kullan›lan ve yeniden düzenlenen tarihi
binada, 2007 y›l› bafl›nda hizmete girecek. 

türkiye'nin ilk müzik müzesi

297

375 333

480
451

2002 2003 2004 2005 2006
(ilk 
6 ay)

2002 2003 2004 2005 2006
(ilk 
6 ay)
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10 the blues brothers band geliyor
1980 y›l›nda sinema dünyas›na damgas›n› vuran The Blues Brothers (Cazc› Kardefller),  bu y›l ç›kt›klar› dünya
turnesinin ‹stanbul dura¤›nda, 9 Eylül akflam› Parkorman’da müzikseverlerle buluflacak. John Belushi ve Dan
Aykroyd ile birlikte filmde rol alan ve Blues Brothers Band projesinin yarat›c›lar› olan dört orijinal üye,
dünyan›n en seçkin ‘rhythm & blues’ müzisyenlerini ekibe dahil ederek efsaneyi 27 y›ld›r yaflat›yor.  The
Blues Brothers Band, “Briefcase Full of Blues” albümüyle üç kere platin plak ödülü ald›. 

dublaj sanatç›lar›ndan
mücadeleye devam 
Dizi ve filmlerde karakterlere seslerini veren dublaj
sanatç›lar›, bir yandan yasal haklar›n› alabilmenin, di¤er
yandan ‘do¤ru ve güzel Türkçe’yi koruman›n mücade-
lesini veriyorlar. Seslendirme Sanatç›lar› Meslek Birli¤i
(Ses-Bir) Baflkan› Mehmet Atay, Yasalar›n dublaj
sanatç›lar›na eser sahipleri gibi telif hakk› tan›d›¤›n›,
ancak yap›mc› ve yay›nc› kurulufllar›n telife iliflkin talep-
leri yan›ts›z b›rakt›¤›n› ifade ederek, birli¤in yapt›r›m
gücünün olmamas›n›n duyars›zl›¤› art›rd›¤›n› kaydetti.

rock’n coke’un
ard›ndan
Bu y›l 4. kez gerçekleflen Rock’n Coke ‹stanbul, 1, 2 ve
3 Eylül tarihlerinde alternatif rock’›n önemli isimlerini
ve dans dünyas›na yön veren Dj’lerini, dinleyicilerle
buluflturdu.Hezarfen Havaalan›’nda kurulan dev bir
müzik kasabas›nda gerçekleflen festivalin ana gruplar›
Muse ve Placebo idi. Ayr›ca Editors, Reamonn,
Mercury Rev ve Gogol Bordello’nun yan› s›ra Türkiye’de
rock müzi¤in  temsilcilerinden fiebnem Ferah, Duman,
Vega, Ogün Sanl›soy, Yüksek Sadakat ve Hayko Cepkin
festivale kat›l›m› kesinleflen isimler aras›nda yer ald›.

VIII. amatör müzik gruplar› yar›flmas›
Amatör müzik gruplar›na müzik piyasas›n›n kap›lar›n› aralayan “Battle of the Bands”, Radyo Bo¤aziçi’nin
geleneksel “13. S›n›rs›z Müzik Günleri” kapsam›nda 7  Ekim 2006 Cumartesi günü düzenleniyor. Son baflvuru
tarihi 11 Eylül 2006. Yar›flmaya kat›lacak gruplar demolar›n›, bu tarihe kadar Radyo Bo¤aziçi, Bo¤aziçi Üniver-
sitesi / Superdorm, FB B007, Cengiz Topel Cad., 80630, Uçaksavar adresine ulaflt›rmal›lar. 

v i z y o n
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11dünden bugüne mustafa kand›ral›
Klarnetçi Mustafa Kand›ral›'n›n Uzelli repertuvar›nda yer alan, '70'li ve '80'li y›llara ait
kay›tlar›ndan 15 eserin bulundu¤u albümü "Mustafa Kand›ral›" piyasaya ç›kt›. Özel seçki albümü
için yeniden "mastering" yap›l›p dijital olarak ses kalitesi yükseltilen kay›tlar, müzikolog Melih
Duygulu'nun haz›rlad›¤› kitapç›kla sunuluyor.

livaneli'ye 
theodorakis ödülü
Yunan besteci ve yorumcu Mikis Theodorakis ad›na
konulan, Türk-Yunan dostlu¤una katk›da bulunanlara
verilece¤i aç›klanan ödülün ilk sahibi Zülfü Livaneli
oldu. Livaneli ödülünü, Yunanistan'›n Sak›z adas›nda
gerçeklefltirilen törende Theodorakis'in elinden ald›.
‘Theodorakis 2006’ ödülü ayr›ca Girit kökenli eski
milletvekili Adil Demir, Alaçat› Belediye Baflkan›
Remzi Özen ile Çeflme Belediye Baflkan› Faik
Tütüncüo¤lu'na da verildi. Törende Yunanl› sanatç›lar
Glykeria ve Dimitris Bassis bir konser verdi.

bar›flarock yine
sar›yer’deydi…
Bar›flarock ‹nisiyatifi’nce düzenlenen ‘Bar›flarock 2006
- Karfl› Festival’, 26-27 A¤ustos tarihleri aras›nda
Sar›yer’de yap›ld›. Festival, bu y›l Bulutsuzluk Özlemi,
Kurtalan Ekspres, Mor ve Ötesi, Mo¤ollar, Aylin Asl›m
ve Demir Demirkan’›n da aralar›nda bulundu¤u 20
sanatç› ve müzik grubunun kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.
Bu y›l 4’üncü kez yap›lan etkinlik Sar›yer Mehmet Akif
Ersoy Piknik Alan›’nda gerçeklefltirildi.
Savafl karfl›t› bir rock festivali olan “Bar›flarock” ücret-
siz bir etkinlik olma özelli¤ini de sürdürdü.

sümer ezgü fan fest fifa’da sahne ald› 
Sümer Ezgü, 2 Temmuz’da Dünya Kupas›’nda tarihi Schalke Stad›’nda bir konser verdi.  Gelsenkirchen ve Büyükçekmece kardefl
flehir belediyelerinin katk›lar›yla gerçeklefltirilen Fan Fest Fifa organizasyonunda dünya kupas›na kat›lamayan Türkiye'yi temsil eden
Sümer Ezgü, türküleri ve besteleriyle Türk ve Alman seyircilerin gönlünü fethetti. Ezgü, Alman rockç› Peter Bursch ve efli Marita
Bursch ile saksofon ustas› Matias Jahner'i de sahneye al›p türkülerini Türkçe ve Almanca seslendirerek seyircilere süpriz yapt›.

v i z y o n
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kazaa art›k legal 

STIMMEN 06 Festivali’nde Türkiye’nin sesleri yank›land›...Al-
manya`n›n Lörrach kentinde (Baden-Württemberg Eyaleti/‹sviç-
re-Basel s›n›r›nda) "Burghof" kültür kurumu taraf›ndan her y›l
geleneksel olarak düzenlenen ve her y›l bir konuk ülke a¤›rlayan
13. STIMMEN (Sesler) Uluslararas› Festivalininin konu¤u bu y›l
Türkiye oldu.
28 Haziran ile 6 A¤ustos tarihleri aras›nda Lörrach kentinin ya-

n› s›ra Almanya, ‹sviçre, Fransa üçgeninde farkl› mekanlarda
gerçeklefltirilen programda Sezen Aksu, Mercan Dede, Kardefl
Türküler, Burhan Öçal, Aynur, Sabahat Akkiraz, Cengiz Özkan,
CEZA, Sema, 5. Sokak Tiyatrosu, Miço Kendefl, Makale gibi
güçlü sanatç›lar yer ald›lar. Türkiye program›n›n yan› s›ra Tracy
Chapman ve Randy Newman, Amerika, ‹spanya, Portekiz, Yuna-
nistan, M›s›r, Tunus, Nepal, Hollanda, ‹srail ve daha bir çok ül-
keden müzisyenler ve müzik gruplar› sahne ald›. Konserlerin yan›
s›ra 8 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri aras›nda Türk Sinema
Günleri yap›ld›. Lörrach`daki Cineplex Metropolis sinemas›yla
ortaklafla haz›rlanan film program›nda, STIMMEN festivali`nin
bu y›lki a¤›rl›k program›na uygun olarak Türk filmlerine ve Tür-
kiye kökenli yönetmenlerin yap›tlar›na yer verildi.
"Duvara Karfl›" filmiyle birçok uluslararas› ödül alan ve sinema-

severlerin dikkatini Türk-Alman sinema yap›tlar›na çekmeyi ba-
flaran Fatih Ak›n`›n Crossing The Bridge - The Sound Of ‹stan-
bul (‹stanbul Hat›ras›: Köprüyü Geçmek)  filmi Türk Film Günle-
ri`nin aç›l›fl›nda gösterildi ve böylece, STIMMEN festivaline ka-
t›lan bir çok sanatç›y› festival öncesi beyaz perdede izleme f›rsat›
oldu. 
Türk Sinema günlerinde gösterilen di¤er filmler ise Tak›m Böyle
Tutulur, Anlat ‹stanbul, Uzak, Mele¤in Düflüflü ve Fratricide. Ay-
r›nt›l› bilgi için:www.stimmen.com

Müzik tüm sanat dallar› aras›nda en ticari olan› olma
özelli¤ini koruyor. 2005 rakamlar›na göre dünyada,
kaydedilmifl müzik  alan›nda 2 milyar birimden
(CD,MC,LP) fazla sat›fl yap›ld›. Bu rakama canl› mü-
zik, müzik enstrümanlar› ve müzik dinleme veya görün-
tülemeye yarayan cihazlar için yap›lan harcamalar da
eklenirse sektörün büyüklü¤ü anlafl›labilir.Kaydedilmifl
müzik sektörünün tarihine bakt›¤›m›zda popüler kay›t
formatlar›nda sürekli bir evrim  ile karfl›laflmaktay›z.
2006 y›l› itibariyle kaydedilmifl müzik marketinde for-
mat olarak “CD” liderli¤ini koruyor. “LP” ve “MC”
(kaset) formatlar› ise iyice marjinal bir seviyeye gerile-
di.. Dijital dosya indirme yoluyla gerçeklefltirilen yasal
müzik sat›fllar›, 2010 y›l›nda, bu tüm dünyadaki müzik
sat›fllar›n›n üçte birini oluflturaca¤› san›l›yor. 
Kaynak: Industry News Network,
http://www.mi2n.com/

dijital sat›fllar art›yor Festival heyecan›!

Majör Plak flirketlerinin en büyük dosya paylafl›m a¤lar›ndan biri olan Kazaa Networks’e karfl› açt›¤› dava anlaflmayla sonuçland›.
27 Temmuz’da yap›lan aç›klamaya göre Kazaa, majör flirketlerin ve meslek birliklerinin bafllatt›¤› hukuk giriflimlerinin oluflturdu¤u
masraflar› karfl›lamaya dönük ödemeler yapacak ve paylafl›m a¤›n›, yasal bir müzik sat›fl platformuna çevirecek. Kazaa ayr›ca ille-
gal paylafl›m› engellemek için sistemine çeflitli filtreler yerlefltirecek. Kazaa ayn› anda 4,2 milyon kullan›c›n›n ba¤land›¤›, dünyan›n
en büyük dosya paylafl›mlar›ndan biri. Kazaa’n›n sahibi Sharman Networks flirketinin 2003 y›l›nda yapt›¤› aç›klamaya göre Kazaa
yaz›l›m› 239 milyon indirilme adediyle (o döneme kadar) dünyan›n en çok indirilmifl yaz›l›m›. Kaynak: www.reuters.com
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zeliha sunal dünya 2.si 
7 Temmuz gecesi M›s›r’da düzenlenen ‘Hurghada Free Song Festival’ de ‘Planet Of Love’ adl›
flark›s›yla Türkiye’yi temsil eden Zeliha Sunal dünya ikincili¤i ald›. Bu y›l birincisi yap›lan
Hurghada Free Song Festival, M›s›r Kültür ve Turizm Bakanl›klar› himayelerinde ve
Uluslararas› Festivaller Federasyonu FIDOF'un katk›lar›yla gerçekleflti. Yar›flmada dünya  bir-
incisi Ekvador, dünya üçüncüsü ev sahibi M›s›r oldu. (Bilgi için: www.freesong-eg.com) 

Avrupa Mahkemesi (The European Union's Court of First Instance), 13 Temmuz tarihinde ald›¤› bir kararla, SONY
(Japon)  ve BMG (Alman) plak flirketlerinin birleflme protokolünü, anti-tekel yasalar›n› ihlal etti¤i gerekçesiyle reddetti.
Dünya müzik sektörü tarihinin bu en büyük flirket birleflmesi operasyonu 2004 y›l›nda Avrupa Birli¤i Komisyonu taraf›ndan
onaylanm›flt›. Sözkonusu karar yaklafl›k 2500 ba¤›ms›z plak flirketinin baflvurusu sonucunda al›nd›.SONY-BMG ortakl›¤›
geçen y›l 4,2 milyar dolarl›k bir ciroya ulafl›rken, ABD’deki albüm sat›fllar›n›n %25’ini elinde tutmaktayd›. Bu ortakl›k
nedeniyle dünyadaki majör plak flirketi say›s› beflten dörde düflmüfltü (di¤er majörler: Universal, Warner, EMI).
Mahkemenin bu karar›n›n, halen sürmekte olan EMI-Warner birleflme görüflmelerini etkilemesi bekleniyor. Her iki flirketin
yetkilileri de, SONY-BMG davas› sonuçlanmadan birleflme görüflmelerine devam etmelerinin söz konusu olamayaca¤›n›
belirttiler. Avrupa Hukuk çevrelerinde bu karar›n radikal sonuçlar› olabilece¤i, geçmifle dönük iflletilebilece¤i, müzik
endüstrisinin yap›s›n› etkileyebilece¤i konufluluyor. Kaynak: World News Network, http://www.wn.com/

SONY – BMG evlili¤i tehlikede

Avustralya’da APRA tek yetkili
CISAC, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu’nun (ACCC), APRA’y› (Avustralya ‹cra Haklar› Birli¤i,)
Avustralya’daki müzik çal›flmalar›nda,  icra haklar›n› lisanslama konusunda tek yetkili olarak atama karar›n› (13 Mart
2006) çok sevindirici bir geliflme olarak kabul etti¤ini aç›klad›. Müzik eseri sahiplerinin, farkl› meslek birlikleri aras›ndaki
rekabetten olumsuz etkilendi¤i görüflü üzerine al›nan karar, meslek birliklerinin gelecekte kolektif rol oynamas› gerekti¤ini
savunanlar›n zaferi olarak yorumland›. ACCC bu kararla eser sahipleri meslek birliklerinin tek yükümlülüklerinin lisansla-
ma olmad›¤›n›n, ayn› zamanda toplum yarar›na, kullan›c›lar, tüketiciler ve yarat›c›lar yarar›na da hizmet veren kurumlar
olduklar›n›n alt›n› çizdi. ACCC Yönetim Kurulu Baflkan› Graeme Samuel lisanslama konusunda APRA’n›n tek yetkili
olmas›n›n sadece yarat›c›lar›n haklar›n› daha iyi korumakla kalmad›¤›n› arac› maliyetlerini azaltarak tüketicinin ç›kar›n›
korudu¤unu belirtti. 
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Çizgi roman okuduklar› dönemden beri yak›n arkadafl
olan Orhan Gencebay ve Arif Sa¤, 45 y›ll›k dostluklar›n›,
zaman zaman kesiflen, zaman zaman kopan müzik yolcu-
luklar›n› ve ba¤lama sevdalar›n› anlatt›lar… 

Röportaj: Derya Bengi
Foto¤raflar: Sinan Kesgin

Küçük yafllar›n›zdan itibaren yolunuz s›k s›k kesiflti, öyle de¤il mi?
Arif Sa¤: Biz Orhan’la 1961’de tan›flt›k ve birbirimizi sevdik.
Aradan 45 sene geçti. Zaman zaman ters düfltük, dünya görüflle-
rimiz farkl›laflt›, müzikteki tercihimizi farkl› kulland›k. Ama bir-
birimizi sevmekten hiç vazgeçemedik. Ortak özelli¤imiz, ba¤la-
maya afl›r› tutkulu olmam›z. Ca¤alo¤lu’ndaki Aksaray Türk Mu-
sikisi Cemiyeti’ne devam ederdik. Orhan’la oradan ç›kar, fiiflli’ye
kadar sazlar elimizde, konufla konufla yürürdük. fiiflli’de bir mey-
hanemiz vard›, orada iki kadeh demlenirdik, kendimizi yumufla-
t›rd›k, evlerimize dönerdik. 16 yafllar›ndayd›k ve bu y›llarca sür-
dü... Ba¤laman›n bir dünya enstrüman› olmas›nda, çocukluk y›l-
lar›m›zdan bu yana ciddi katk›lar›m›z oldu. Türkiye’de milyonlar-
ca çocuk bizim gibi ba¤lama çalmaya çal›flt›. Bu kadar uzun y›l
birlikte oldu¤umuz halde, üsluplar›m›z farkl›d›r. 
Orhan Gencebay: Temel de¤erlerimizi hatmettikten sonra, su ka-
t›lmad›k halk müzi¤i tav›rlar› içtikten sonra, saz›m›zda baflka
ne sesler var diye araflt›rmalara bafllam›fl›z ve dünyayla ilgilen-
mifliz. 

Nida Tüfekçi, Aksaray Türk Musikisi Cemiyeti’nde hocan›z m›yd›?
Arif Sa¤: Evet. Yaflam›m›n her noktas›nda Nida Tüfekçi var.
Belki babamla bile o kadar yak›n olmam›fl›md›r.

Nida Tüfekçi’nin zor adam oldu¤u söylenir!
Arif Sa¤: Biz de zor adamlar›z! (gülüyor) Yapt›¤›m›z ifl zor çün-
kü. Biz müzi¤in felsefesinin içine dald›k. Oraya dald›¤›n›z

zaman, dünyaya bir bütün olarak bakmaya bafll›yorsunuz. O za-
man zor görünen adamlar size zor gelmiyor. Nida Tüfekçi halk
müzi¤inde ciddi anlamda muhafazakârd›. Ama o muhafazakârl›-
¤a ihtiyaç vard›. Bazen müzikte koruma duygusunun do¤ru oldu-
¤unu düflünüyorum... Biz Orhan’la otururduk, sabahlara kadar
ba¤lama çalard›k. 
Orhan Gencebay: Birbirimize bir bak›fl›m›z yeterdi. An›nda ne de-
mek istedi¤imizi anlar ve o havaya girerdik. 
Arif Sa¤: ‹stanbul’da müzikten anlayan herkesin “iflte bu iki ço-
cuk” diye bahsetti¤i dönemdi. 
Orhan Gencebay: Belediye konservatuar›nda ayl›k konserlere bir-
likte solist olarak ç›kard›k, salon t›kl›m t›kl›m dolard›, biz çala-
ca¤›z diye... Ama ba¤lama çalarken daha nelerle karfl›laflt›k!
Mesela gitar, ud, keman veya kanun daha asil kabul edilir. Ba¤-
lama kefl aletidir, hapishane aletidir, k›rsal insan›n aletidir: Böy-
le laflar a¤›r›m›za gidiyordu. Halbuki k›rsal insan› her fleyimizin
özüdür. “Yahu bu telli tahtan›n ne günah› var? Bunda bizim ru-
humuz var” diyorduk. 
Arif Sa¤: Bir dönem, Orhan’la ben olmadan plak yap›lamaz oldu.
Ba¤lamaya karfl› böyle tuhaf duygular besleyen müzik camias›n›n
flefleri olduk biz. Gizli gizli intikamlar ald›k. Öyle zor notalar ya-
z›yorduk ki, s›rf çalamas›nlar diye. (gülüyor) 

O y›llarda piyasa ile TRT aras›nda bir tercih yapma durumunda kald›n›z
m › ?
Orhan Gencebay: Unkapan› dedi¤imiz yer, dünyaya aç›lan pencere-

Ba¤lamayla 
birbirimize ba¤land›k 
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dir, bir pazar yeridir. Burada iyi de vard›r, kötü de. Üretimin ya-
p›ld›¤› ve yay›nland›¤› birinci yerdir. TRT ise üretmekten ziyade,
var olan› icra eder.
Arif Sa¤: Üretmekten ziyade tüketirler, ad›n› do¤ru koyal›m.
Orhan Gencebay: Üretmezler, icra ederler. ‹yi icra etseler, çok
mutlu olaca¤›z. Kötü yap›yorlar demiyorum, ama daha iyi yapabi-
lirler aç›kças›. Biz de bir zamanlar TRT sanatç›s›yd›k. Kendi iste-
¤imizle ayr›ld›k. 

TRT’nin müzi¤i gerçekten korudu¤unu düflünüyor musunuz?
Arif Sa¤: Bazen icraat› do¤ru yapsan›z da kalitesiz olabilir. Ben
burada iki parçay› oluflturabilmek için günlerce çal›fl›rken, TRT’de
dört parçay› yar›m saatte çal›yorlarsa, ikisinin aras›ndaki fark›
görebilirsiniz. TRT’de memur mant›¤› vard›r, saatler ayarlanm›fl-
t›r, gelirsin ve mecburen çalars›n. Mecburen sanat olmaz. 
Orhan Gencebay: Sanat memuriyete s›¤maz. 
Arif Sa¤: Devletin sanatç›s› da olmaz. Devlet beni koruyacak, des-
tekleyecek. Yapmas› gereken budur, e¤er yapmak istiyorsa. Bana
nas›l sanat yapaca¤›m› devlet tavsiye edemez. Eserimde belki hü-
kümeti, devleti, sistemi elefltirece¤im. Sana maafl vereni elefltire-
bilir misin? Disiplin suçundan atarlar. Sanatç›n›n özgür olmas›,
zaman› da özgür kullanmas› gerekiyor. TRT’de bunlar› bulama-
d›k. ‹yi ki çekip gitmifliz, ondan sonra kendimizi bulduk. 
Orhan Gencebay: TRT’de de¤erlerimizi ileriye götürmeli. Birincisi,
miras›m›z› korumaya yönelik çal›flmalar olmal›. Bu misyonerlik

gerektirir. ‹kincisi, bunu günü-
müze tafl›mak gerekmektedir.
Özünü koruyarak, günün
flartlar›na uygun flekilde yo-
rumlar yaparak tafl›mal›y›z.
Üçüncüsü, bu de¤erlerden
yararlanarak daha serbest
yeni ürünler üretmeliyiz.

Dördüncü bafll›k
da flu: Dünya-

daki tüm insanlar›n üretti¤i her de¤ere sayg› duyarak, bunlarla il-
gilenmeliyiz. TRT’de bu çal›flmalardan sadece ilki yap›l›yor, yap›-
labildi¤i kadar. Var olan› koruyorlar, ama yeni yorumlara müda-
hale ediyorlar. 

Türkülerin yorumlanmas› sizce halk müzi¤inin önünü aç›yor mu? Yoksa
tam tersine, gelene¤in bozuldu¤unu mu düflünüyorsunuz?
Arif Sa¤: Türküler kimsenin tapulu mal› de¤il, herkes türkü söyle-
yebilmeli. Ama türkü olmaktan ç›km›fl, kalitesi gitmifl, ifadesi tü-
kenmifl türküler duyuyorum. Ç›k›p “ben de böyle yorumlad›m” di-
yorlar. Böyle yorumlama hakk›n yok. Önce orijinini kavrayacak-
s›n... Nejat Birdo¤an diye bir edebiyatç› arkadafl›m vard›. Ben al-
büm haz›rl›¤›na bafllad›¤›mda ona telefon edip sözleri okurdum. O
da yanl›fl kullan›lan sözleri düzeltirdi. Hiç yüksünmedim ben bun-
dan. fiimdi bu arkadafllara diyorum ki, okuyacaksan›z, bir bilene
dan›fl›n. Hiç dan›flm›yorlar, sonra da ‘biz okuyoruz, ama be¤enmi-
yorlar’ diyorlar, ‘ben kendim gibi okurum’ diyorlar.
Orhan Gencebay: Kendi gibi okuyor denilen kiflinin, ne derece kendi
gibi okudu¤unu biz anlar›z. Bilen anlar. 
Arif Sa¤: Sokaktaki çocuk bile anlar. 

Örnekler üstünden gidersek; mesela Edip Akbayram Afl›k Mahzuni fie-
rif’i iyi yorumlam›yor mu?
Arif Sa¤: Edip kendi tarz›yla halka buluflmufl ve tarz›n› bozmuyor.
Onu o noktada alk›fll›yorum. Ama Mahzuni fierif yorumu yerine,
ben Mahzuni fierif dinlerim. Orijinden daha çok haz al›r›m. Arif
Sa¤ da güzel Veysel çalar, ama Arif Sa¤’› ne yapay›m, ben Veysel
dinlerim. (gülüyorlar) 

Galiba tam TRT’den kopufl döneminizde s›k s›k girip ç›kt›¤›n›z, ‘hayat
okulu’ tabir etti¤iniz bir yer var: Abdullah Nail Bayflu’nun evi. 
Arif Sa¤: Benim kay›npederim olur. Ben kay›npederimi sevmezdim
ilk zamanlar. Sevmezdim derken, tan›m›yorum bile. Bir gün stüd-
yoda karfl›laflt›k. Ben çalarken geldi, ‘sen adam olmazs›n’ dedi,
gitti. Ben bozuldum. Gençlik dönemlerim, iyiyiz ya, biraz da fl›-

Arif Sa¤: Türküler kimsenin tapulu mal› de¤il, herkes türkü söyleyebilmeli. Ama
türkü olmaktan ç›km›fl, kalitesi gitmifl, ifadesi tükenmifl türküler duyuyorum.
Ç›k›p ‘ben de böyle yorumlad›m’ diyorlar. Böyle yorumlama hakk›n yok. Önce
oriinini kavrayacaks›n.  

Arif Sa¤: Sanatç›n›n özgür olmas›, zaman›
da özgür kullanmas› gerekiyor. TRT’de
bunlar› bulamad›k. ‹yi ki çekip gitmifliz,
ondan sonra kendimizi bulduk.
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mar›¤›z. ‘Kim bu adam’ dedim. ‘Bizim baba’ dedi. ‘Bafllar›m se-
nin babana’ dedim. (gülüyor) Sonra ö¤rendim ki, o hareketi bizi
kamç›lamak için yapm›fl. Bizim kamç›lanmam›z için o tür laflara
ihtiyaç var m›? (gülüyorlar)
Orhan Gencebay: Bayflu baban›n evi müzik dünyas›n›n bulufltu¤u
yerdi. Bir pazar yeriydi. 
Arif Sa¤: Rahmetli Y›lmaz Güney bile gelirdi.
Orhan Gencebay: Abdullah Nail Bayflu da hepimizin sevip sayd›¤›
a¤abeyimiz, babam›zd›. Baba orada ifl adam› gibi maestroydu. ‹fl
adam› gibi diyorum ama, çok iyi söz yazma yetene¤i de vard›. Ve
halk müzi¤ini çok severdi. 
Arif Sa¤: Bir sürü insan› lanse etti, plakç›larla aralar›nda köprü
kurdu. Camiada bizim dönemimizden olan herkes o evden geçmifl-
tir. 
Orhan Gencebay: fiunu da söylemeden geçmeyelim. Nida abinin bi-
rinci derecede k›zd›¤› adamlar›n bafl›nda geliyordu. 

Neden? 
Arif Sa¤: Nida abinin muhafazarkârl›¤›yla çat›fl›yordu. Halk müzi-
¤inde bestekârl›k olmaz derdi Nida abi. ‹yi güzel de, üretim de
yap›lmal›. Birileri üretecek ki, belli bir süreç içerisinde o da halk
müzi¤i niteli¤ine dönüflsün. 
Orhan Gencebay: Afl›k Veysel’in seslendirdiklerinin ço¤u kendi üret-
tikleridir. Ama aralar›nda baflka ustalar›n türküleri de vard›r.
‘Kul Olay›m Kalem Tutan Ellere’ , ‘Bülbül’ onun san›l›r, o okudu
diye... ‘Ozan’ ne demektir diye bakt›¤›m›zda, ‘oz’ ve ‘an’ ayr›d›r.
‘Oz’ demek, öbür tarafa göçerken günahs›z olabilme hali. Bu özel-
li¤e sahipse ve kopuz çal›yorsa ona da ‘ozan’ denir. Kutsall›¤› var-
d›r, ‘ozan’›n saz› duvarda as›l›d›r, yere konmaz. Her bir telin ayr›
bir sayg›nl›¤› vard›r. O kopuza kimse dokunmaz. Hatta dedeler de
onun gibidir. Hem kopuz çalarlar, hem davul çalarlar. Dede in-
sanlar› toplamak için davul çalar. ‹nsanlara bilgi vermek için ko-
puzunu çalar, sözlerini söyler. Genelde ozanlar›n ço¤u âmâd›r.
Veysel baba bu anlamdaki ozanlar›n sonuncusudur. 
Arif Sa¤: fiamanl›ktan gelen bir fley asl›nda bu. fiamanlarda ozan

öyle bir konuma geliyor ki, toplumun en bafl› oluyor. Her fley ona
dan›fl›l›r. Sistemi yönetenler bile gidip ondan destur al›rlar. Hac›
Bektafli Veli döneminde, onun söylediklerini al›p resmiyete koy-
mufllard›r. Mesela ‘hace’, ‘hoca’ demektir biliyorsunuz. Asl›nda
Hac› Bektafl’›n ‘hac›’l›kla ilgisi yok. Hace Bektafl, Hoca Bektafl,
ö¤retici Bektafl anlam›ndad›r.

Arif Sa¤: ‹slamiyete ters de düflebilir, bu do¤ald›r. ‹slamiyeti kim-
lerin nas›l yorumlad›¤›na ba¤l›. Hoca Bektafl bundan 800 y›l önce
diyor ki, ‘kad›nlar›n›z› okutunuz beyler, kad›nlar›n› okutmayan
topluluklar topluluk olamaz’. Aradan 800 y›l geçmifl, bugün aç›-
yorsunuz televizyonu, ‘haydi k›zlar okula’ diye sloganlar var. Ho-
ca Bektafl m› daha ilerde, biz mi daha ilerdeyiz?
Orhan Gencebay: Mevlana da diyor ki 1200’lerde ‘bize ink›lap la-
z›m beyler´. ‹nk›lap demek, devrim demektir. (gülüyorlar) Ba¤la-
maya geri dönecek olursak, kopuz ba¤lamam›z›n atas›d›r... 
Arif Sa¤: Ba¤laman›n bir özelli¤i daha var. ‹nsan sesinin t›n›lar›y-
la ba¤laman›n t›n›lar› denk düfler. Ba¤laman›n sesini insan sesi
san›rs›n›z. Bir de viyolonselin sesi insan sesine yak›nd›r. 
Orhan Gencebay: Ba¤lama has aletlerden bi-
ridir. Piyano ve gitarla ayn› kategoriye
girer: Efllik enstrüman› gerektirmez,
tek bafl›na da dinlenir.  

Sizin ba¤lamada yeni sesler arama-
ya yönelik çal›flmalar›n›z var...
Orhan Gencebay: Ba¤lamada as›r-
lardan beri sevdi¤imiz, kabul et-
ti¤imiz, hatta misyonlar olufltur-
du¤umuz yollar›m›z var. Bunun
haricinde gidece¤imiz yollar da
olabilir. Onlar› da araflt›ral›m is-
tedim ve bunlar›n ad›-
na da ‘serbest
ç a l › fl m a l a r ’

Orhan Gencebay: Ba¤lama has aletlerden
biridir. Piyano ve gitarla ayn› kategoriye
girer: Efllik enstrüman› gerektirmez, tek 
bafl›na da dinlenir.  

Orhan Gencebay: ‘Ozan’ ne demektir diye bakt›¤›m›zda ‘oz’ ve ‘an’ ayr›d›r. ‘Oz’
demek öbür tarafa göçerken günahs›z olabilme hali. Bu özelli¤e sahipse ve
kopuz çal›yorsa ona da ‘ozan’ denir. Kutsall›¤› vard›r. ‘Ozan’›n saz› duvara
as›l›d›r yere konmaz. 
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dedim. Ba¤laman›n içinde o kadar çok özellik var ki, bu çal›flma-
lar bitmez. 

Orhan Gencebay’la temel farkl›l›klar›n›z neler? Siz de serbest çal›flmalar
yapt›n›z m›? 
Arif Sa¤: Yapar›z tabii. Benim de var halk müzi¤i bestelerim. Be-
nim yapt›¤›m daha folklorik, daha köylü müzi¤i. Orhan’›n yapt›¤›
daha kentli. 
Orhan Gencebay: Ama ben de k›rsal› kullan›yorum. K›rsal›n duyar-
l›l›¤›ndan esinlenerek, özünü bozmadan, farkl› yorumlar yap›yo-
rum. 
Arif Sa¤: Ad›n› zaten ‘Türki’ ve ‘fiarki’ olarak koymufluz. Biri
Türkvari di¤eri flarkvari. Birini bir millete, di¤erini bir co¤rafyaya
mal etmifliz. Sarayda yap›lan müzik flark müzi¤i. 
Orhan Gencebay: Osmanl›, Türk Sanat Müzi¤i diye adland›r›lan bir
sistem oluflturmufl. 1826’ya kadar bu müzik Enderun’da geliflir-
ken, bir anda bat›l›laflma ad›na Donizetti Pafla’ya teslim ediliyor

her fley. Mehter tak›m› da bando oluyor. Cumhuriyetîn kurulufluna
kadar resmi el uzaklafl›yor. 1930’lardan itibaren Türk Sanat Mü-
zi¤i eserleri toparlanmaya bafllan›yor. Ama hâlâ tam olarak to-
parlanamam›fl. Benim karfl› geldi¤im tezler var. Mesela Itri’nin
eseri, Hac› Arif Bey’in eseri: Bu eserler notaya 100-150 sene ev-
vel al›nm›fl. O zaman kaç kifli nota biliyordu? Itri 1600’lerde ya-
flam›fl. Aradan 400 y›l geçmifl. Itri’nin duyarl›l›¤› bu notalarda
var m› gerçekten? Gerçekten böyle mi bestelemifl? Acaba bu nota-
ya do¤ru mu al›nd›? Bunlar tahmini oluyor. Elbette böylece günü-
müze intikal etmifller, ama biri kendi yorumunu kat›p bozmufl ola-
bilir. Böyle bozan ustalar varsa, yand›k bittik. 

Bu durum halk müzi¤i için de geçerli de¤il mi? 
Orhan Gencebay: Halk müzi¤inde daha farkl› bir yap› var. Ama
halk müzi¤inde de t›rpanlaman›n yanl›fll›klar›n› belirtmek isterim.
Koskoca Türk halk Müzi¤i’nde 6500 tane onaylanm›fl eser var.
Türk Sanat Müzi¤i ise 20 bin civar›nda. Toplamda Türk kültürü-

Orhan Gencebay: Osmanl›, Türk Sanat Müzi¤i diye adland›r›lan bir sis-
tem oluflturmufl. 1826’ya kadar bu müzik Enderun’da geliflirken, bir anda
bat›l›laflma ad›na Donizetti Pafla’ya teslim ediliyor herfley. Mehter tak›m›
da bando oluyor. Cumhuriyetin kurulufluna kadar resmi el uzaklafl›yor. 
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ne ait eser 30 bine varm›yor. Nedir bunun nedeni? Araflt›rmac›l›k
eksik. Arflivler duruyor. Bir de t›rpanlamak. Ve 6500’ün içinde
de, sadece 300-500 tanesi ilgi görüyor.    
Arif Sa¤: Olay flurada bafll›yor: Osmanl›, sarayda yapt›¤› müzi¤i
halkla paylaflmam›fl. Osmanl› 700 y›l “kabiliyetsiz Türkmenler”
diye Türk toplumunu afla¤›lam›fl. Müzi¤ini, edebiyat›n› d›fllam›fl.
Katiyetle saraya yaklaflt›rmam›fl. Mesela ‘Menengiç dal›ndan
odun mu olur, Türkmen mayas›ndan kad›n m› olur?’ diye bir tür-
kü var. Anadolu’da baflka bir dünya yaflan›yor. Ta Cumhuriyetin
ilan›na kadar bu böyle... Ama halk kendi eserlerini o gizlilik için-
de korumufl. Y›llarca insanlar ba¤lamalar›n› evlerinden d›flar› ç›-
karamam›fllar. Erzurum’da dü¤ünleri ilahilerle yaparlard›. Davul
zurna çal›nmas› bile günaht›, halay, horon oynayam›yordu. Bu sü-
reçler sanat›, müzi¤i durduruyor. 
Orhan Gencebay: Kemençe çal›nm›yor, tabuta benzetiliyor diye. 
Arif Sa¤: Dertli’nin ba¤lama için yazd›¤› ‘fieytan bunun neresinde’
çok önemlidir. Anadolu’da son befl yüz y›ld›r ‹slamiyet’in sanatsal
anlamda yanl›fl uygulamalar› ciddi bir sansür oluflturdu. Buna di-
renen iki topluluk var: Çingeneler ve Aleviler. Hiçbir koflul bunla-
r›n müzik yapmas›n› engelleyemiyor. Çünkü öyle bir hale gelmiflti
ki paral› ölü a¤lay›c›lar› kiralan›yordu. Kendi ölüsüne bile a¤la-

may› günah sayan bir zihniyet oluflmufltu. Baz› yerlerde halktan
insanlar›n çalmas› ay›p say›l›rd›, Romanlara, abdallara çald›r›r-
lard›. 

Bunlar d›fllanan insanlar, öyle de¤il mi? 
Arif Sa¤: Evet, d›fllanan insanlar. Bundan birkaç sene evvel
(2002) Abdi ‹pekçi Spor Salonu’nda ‘Bin Y›l›n Türküsü’ diye bir
konser verdik. 1500 ba¤lama vard›. Ben bir konuflma yapt›m.
Aleviler ibadetlerinde saz çal›p deyifl söylerler ve bunu k›s›k sesle
yaparlar. Duyulmas›n diye, bafllar›na bir bela gelmesin diye... Ko-
nuflmada flunu söyledim: “Bugüne kadar volümümüzü k›sm›flt›k.
Ama art›k yükseltiyoruz. Bu yüzden 1500 saz› buraya koyduk”.
Art›k kendi kültürümüzü sergilemekten korkmuyoruz. 

Anadolu müzi¤inde Türkmenlerin etkisi ortada. Fakat bunun yan› s›ra
mesela Ermeni müzisyenlerle ciddi bir kültür al›flverifli oldu¤unu 
biliyoruz. 
Arif Sa¤: Ermenilerle Anadolu’da yaflayan Türkmenlerin, yani As-
ya’dan gelenlerin kültürel çat›flmas› yok. Müzikten mutfa¤a kadar
ciddi bir farkl›l›k yok. Ermeni müzi¤i dinledi¤im zaman kendi

Arif Sa¤: Anadolu’da son beflyüz y›ld›r ‹slamiyet’in sanatsal anlamda
yanl›fl uygulamalar› ciddi bir sansür oluflturdu. Buna direnen iki toplu-
luk var: Çingeneler ve Aleviler. Hiçbir koflul bunlar›n müzik yapmas›n›
engelleyemiyor. 
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müzi¤imizi dinlemifl gibi oluyorum. Amerika’da konsere gitti¤im-
de salonun yar›dan ço¤u Ermeni idi. Ve mendil ç›kar›p a¤layan
insanlarla karfl›laflt›m. Ege’ye do¤ru gidildi¤inde Rum kültürüyle
benzerlikler var. Bir Yunan flark›s› dinliyorsunuz, bir zeybek tür-
küsünün bir uzant›s›. Baz› konulara resmi ideolojinin bak›fl› ile bi-
zim bak›fl›m›z ayn› olmaz. Ben kültür adam› olarak kültür birli¤i-
mize inan›yorum. Ermeni düdükçü Gasparyan’› dinledi¤imde otu-

rup a¤lad›m. 
Orhan Gencebay: Türk sanat müzi¤i de Arab›, Ermenisi, Musevisi,
hepsinin katk›s›yla oluflmufltur. Bu havzada kim varsa bu sanata
katk›s› var. Melodilerin siyaseti olmaz. Güneydo¤u’da yaflayan
birçok Arap kökenli vatandafl›m›z var. Ama onlar da bizden. Er-
genekon bizim de, ‹lyada de¤il mi?
Arif Sa¤: Osmanl› saray›, halk kültürünü yok say›yor. Bugün bile
halk müzi¤iyle sanat müzi¤i hâlâ bar›flamam›flt›r. Ben bar›flma-
s›ndan yanay›m. Bunun ortas› bulunmal›d›r. Ama teslimiyetçilikle
falan de¤il. Ortak yanlar›m›z olarak bu iki müzi¤i bar›flt›rmak la-
z›m. 

Mesela Orhan Gencebay bu iki müzi¤i bar›flt›ran isimlerden biri de¤il
mi? 
Arif Sa¤: Bir bak›ma öyle. Ama bu Orhan Gencebay’›n tek bafl›na
yapmas›yla olmaz. ‹ki camian›n birbirini kabul etmesi gerekiyor.
Mesela konsevatuvarda hala ayr›cal›kl› konumlar var gibi geliyor
bana. Bu iki müzi¤in ortak yanlar›n› ortaya ç›kar›p yeni bir Türk
müzi¤i gerçeklefltirmek ve onunla evrensel müzi¤e girifl yapmak
laz›m. Orhan’›n çal›flmalar›n›n bu yolda bir alt yap› oluflturdu¤u
düflünülebilir. 

‹kiniz en son ne zaman birlikte çald›n›z?
Arif Sa¤: 20 senedir birlikte çalmad›k. 
Orhan Gencebay: Bakars›n›z önümüzdeki günlerde otururuz, yeni
bir fleyler üretip çalar›z. Hepimizin kendi meflguliyetleri var. Biz
birbirimizi çok sevdi¤imiz için, yeri geldi¤inde, yerlerde gürefliriz
d e . .
Arif Sa¤: Kimse yokken ama. (gülüyor) 

En son ne zaman gürefltiniz? 
Arif Sa¤: Gençken, ben Zagor okurdum, Orhan Red Kid okurdu.
Düldül konufltu¤u zaman gülmekten ölürdü Orhan. Yani biz çizgi
roman okudu¤umuz zamanlarda da beraberdik. (gülüyor)

Arif Sa¤: Osmanl› Saray› halk kültürünü
yok say›yor. Bugün bile halk müzi¤iyle
sanat müzi¤i hala bar›flamam›flt›r. 
Ben bar›flmas›ndan yanay›m. 

Orhan Gencebay: Türk sanat müzi¤i de Arab›,
Ermenisi, Musevisi, hepsinin katk›s›yla 
oluflmufltur. Bu havzada kim varsa bu 
sanata katk›s› var. 
Melodilerin siyaseti olmaz. 
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fiu anda müzik piyasas›n›n en büyük s›k›nt›s› nedir? Bunu gö¤üsle-
mek için MESAM’›n tavsiyeleri var m›?
Orhan Gencebay: Albüm adedi gittikçe azalmakta. Yap›mlar›n bu
denli zor oldu¤u dönemde, beste ve söz yazan, aranjman yapan yarat›c›
ve üretici arkadafllar›n ön ücret almamalar›n› veya cüzi bir ücret
almalar›n› tavsiye ediyoruz. Bu geçici çözümdür. Zaman içerisinde
ray›na oturunca eskiye dönülebilir, ama flimdi bu önleme ihtiyaç var.
Çünkü yap›mc›lar, besteciye ödedi¤i bu paralarla zor durumda kal›yor.
Bu önlem sayesinde daha çok albüm yap›labilir. Geçen y›l ç›kan albüm
adedi 1400 civar›nda. Ayn› y›l Amerika’daki albüm adedi 33 bin,
Britanya’da 26 bin. Bizde 3500’lerden 1400’e düfltü. 

‹kiniz de geçen sene albüm yapmad›n›z. Hiç de¤ilse
rakam 1402 olacakt›.
Orhan Gencebay: Ben bu sene albüm yapaca¤›m,
ama san›yorum 1400’ün de çok alt›na düflece¤iz bu
sene. Bunun nedeni, bildi¤imiz mekanik alandaki
korsanl›¤›n yan› s›ra, internet alan›ndaki yüksek
seviye. ‹nternetle bafla ç›kmak mümkün de¤il,
çünkü kontrolü yok. Biz bunu dijital platformda,
Türk Telekom ve meslek birliklerinin konsen-
süsüyle kontrol etmeye çal›flaca¤›z... Albüm
tirajlar› da düfltü. Ama gerçek tirajlar› 1’e 9
olarak düflünebilirsiniz. Yüzde 90’›n› korsan
al›yor baz› albümlerde. 

Sizin yeni bir albüm çal›flman›z var m›? 
Arif Sa¤: Etnik müzikler yay›nlayan bir yabanc›
plak flirketinin teklifi üzerine ba¤lamay› tan›tmak
aç›s›ndan enstrümantal bir albüm yapaca¤›m... Sektör
h›zla flekil de¤ifltiriyor. 10-15 sene önce, konserlerde
vatandafl gidip gifleden biletini al›yordu. fiimdi kola kapa¤›, süt
kab› götürüyor, onunla konser izliyor. Bu sektör giderek
bedavalaflmaya bafllad›. Gidip dükkandan Orhan Gencebay CD’si almak
yerine internetten flark›lar indiriliyor. Bütün bunlar, ‘müzik bitiyor’
anlam›na gelmez. Yoksa, yar›nlarda internette neyi pazarlayacaklar,
televizyoncular neyi yay›nlayacaklar? Üretim devam edecek, ama belki
boyut de¤ifltirecek. Bu geçifl döneminde, besteciler ön paradan
vazgeçsin, böylece albüm yap›m›n› h›zland›ral›m. Yap›mc›n›n ekonomik
durumunu rahatlatal›m ki, albüm yap›ls›n. Öyle besteci arkadafllar›m›z
var ki, bir flark›s›na befl bin dolar istiyor. Yap›mc› nas›l versin bunu?
Sataca¤› meçhul çünkü. 
Orhan Gencebay: Baz› yorumcular flöyle düflünebiliyor: Benim
albümüm ç›ks›n da, ister korsan olsun, ister yasal olsun. Bu üzücü bir
durum. Halbuki herkes bu sanc›y› paylaflmal›. Üretenlerin haklar› böyle

gasp edilirken, yorumcu arkadafllar buna izin vermemeliler. Kendi
bindikleri dal› kesmifl oluyorlar çünkü. 
Arif Sa¤: Bu gidiflat kaliteyi de ciddi anlamda düflürüyor. Yap›mc›,
beste paras› ödememek için stüdyoda bir dakikada besteler yapt›r›yor!
Takvim yapraklar›ndan maniler al›yorlar, h›rs›zl›k da yap›yorlar, biri-
lerine melodiler çald›r›p flark›c›ya okutuyorlar. 
Orhan Gencebay: Kaliteye yönelik tavsiyem flu: Single dönemine
girmemiz laz›m. Bir zamanlar 45’likler vard›, arkal›-önlü iki eser. Biz
o iki eseri üç-dört ay çal›fl›p, konsantre olup oya gibi ifllerdik. fiimdi
albüm için ondan fazla eseri ayn› kalitede yapmaya çabal›yoruz, ama
tekrara düflüyoruz, istedi¤imiz kaliteyi ve konsantrasyonu yakalaya-

mayabiliyoruz, güncelli¤i kaç›rabiliyoruz. Ben kendi pay›ma,
yeni albümümden sonra single çal›flmas› yapaca¤›m, flimdi-

den söylüyorum... Bir sanatç› illa s›rt›n› bir sponsora m›
dayamal›, devlete mi dayamal›? Bu olmamal› bence.

Kendi üretti¤iyle ayakta durabilmeli. Meslek birlik-
lerinde ben bunun ortam›n› bulmak için bulunuyo-
r u m .

Korsanla mücadelede yasal önlemler iflliyor
m u ?
Orhan Gencebay: Devletin kültür politikalar›n›n
üzerine yeterince e¤ilmedi¤ini görüyoruz.
Korsanla bile mücadele için biz u¤rafl veriyoruz.
Halbuki bu bizim iflimiz de¤il.

Arif Sa¤: Parlamentonun önde gelenlerinden biri
kalkt›, ‘Korsan› yakalayan polise prim verelim’

dedi. ‘Peki’ dedim, ‘korsan prim art›r›rsa ne
yapaca¤›z?’. Her yönden bakmam›z laz›m. Devlet

belki de flöyle düflünüyor: Bu kadar iflsiz insan var, kor-
san› engellersem onlar da iflsiz kalacak! O yüzden yeterli

yapt›r›m uygulanm›yor.  

‹nternetle bafla ç›kman›n zor oldu¤unu söylediniz. Siz internetten
flark› indirdiniz mi hiç?
Orhan Gencebay: Çok kolay oldu¤unu biliyorum, ama indirmedim.
Benim çocuklar, hatta torunum bile indiriyor. Ben de diyorum ki, “kor-
sanl›k yapmay›n.” 

Paras›n› ödeyerek de indirebilirsiniz. Kalite olarak cazip geliyor mu
s i z e ?
Arif Sa¤: Albümdeki sesle mp3 aras›nda yüzde yüz fark var.
S›k›flt›r›lm›fl ses onlar çünkü.  
Orhan Gencebay: Mp3 kötüdür demeyelim, ama sound kayb› vard›r.
Gerçek ses CD’lerimizdedir. 

Orhan Gencebay ve Arif Sa¤:
‘Üretimin artmas› için bestecilerin ön ücret almamas›n› öneriyoruz’ 
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Eser sahiplerinin telif haklar›n›n takip, tahsil ve da¤›t›m› alan›nda
faaliyet gösteren MESAM ve MSG tek bir meslek birli¤i olarak
birleflme ve birleflme sürecinde ortak lisanslama çal›flmalar›na
bafllamaya karar verdi ve tek güç olma yolunda ilk ad›m› att›. Karar
25 Temmuz’da gerçekleflen bas›n toplant›s›yla duyuruldu.  

Türkiye’de müzik eserlerinin kullan›m›ndan do¤an telif
haklar›n›n etkin biçimde takip edilmesinin önündeki en
önemli engelin bu alanda faaliyet gösteren iki ayr›
meslek birli¤i olmas›ndan kaynakland›¤› gerçe¤iyle
MESAM (Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birli¤i) ve
MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birli¤i)
tek bir meslek birli¤i olarak birleflme hedefine yönelik
büyük bir ad›m att›. 25 Temmuz Sal› günü Grand
Cevahir Otel’de düzenlenen bas›n toplant›s›nda
“Birleflme ve Ortak Lisanslama Protokolü”nün
“MESAM-MSG Ortak Hareket Plan›” kapsam›nda,
taraflar›n Yönetim Kurulu Baflkanlar› “birleflme ve
ortak lisanslama” karar›n› ortak imza ile bas›na
deklare ettiler. Bas›n toplant›s›nda MESAM ve
MSG’nin yönetim kurulu üyeleri ve birçok üye haz›r
bulundu.  MESAM Yönetim Kurulu Baflkan› Ali R›za
Binbo¤a ve MSG Yönetim Kurulu Baflkan› Garo
Mafyan’›n birer konuflmayla açt›klar› toplant›da,
BIEM (Uluslararas› Mekanik Meslek Birlikleri
Bürosu) Genel Sekreteri Ronald Mooij ve CISAC
(Uluslararas› Söz Yazarlar› ve Besteciler Meslek
Birlikleri Konfederasyonu) Genel D i r e k t ö r ü E r i c
Baptiste de aç›klamalarda bulundular. Ayr›ca MESAM
Onursal Baflkan› Attila Özdemiro¤lu, MÜYAP Baflkan›
Bülent Forta, MESAM kurucusu Nevzat Sumer, MSG
kurucu baflkan› Da¤han Baydur ve MESAM Denetleme
Kurulu üyesi Fuat Güner de söz ald›lar. 

VE PROTOKOL ‹MZALANDI 
Bas›n toplant›s›n›n aç›l›fl›nda MESAM Yönetim Kurulu
Baflkan› Ali R›za Binbo¤a düflüncelerin i flöyle dile
getirdi: “Tek bir meslek birli¤i olarak beraberce yol
alabilmek ve bu süre içinde ortak bir lisanslama pro-
tokolü imzalamak için buraday›z. Dünyada eserleri
koruman›n gücü tek olmaktan geçiyor. Bölünme
oldu¤unda özellikle ülkemiz koflullar›nda her türlü
istismar ile karfl› karfl›ya oldu¤umuz aç›kt›r. 2000
y›l›nda CISAC’›n öncülü¤ünde bir ‘ Memorandum O f
Un d e r s t a n d i n g’ imzalad›k. Ve onunla epeyce yol
almaya çal›flt›k. Sonuçta ortaya birleflmekten baflka
çaremiz olmad›¤› ç›kt›... Ve CISAC’›n son genel kuru-
lunda da birleflme yolunda önemli tavsiyeler oldu.
Hepimiz biliyoruz ki eserler, eserlerin rakibi de¤ildir.
Sadece bir rakibimiz vard›r o da haklar›m›z› talep
etti¤imiz kullan›c›lard›r. O yüzdendir ki biz,
kullan›c›lar›n karfl›s›na kafalar›nda hiçbir soru iflareti
ve bahane b›rakmayacak flekilde eser sahipleri meslek
birli¤i olarak tek bir güç halinde ç›kmal›y›z. Ve bu
güçle de, bize karfl› yürütülen bir tak›m yanl›fl taktik-
lerin de bofla ç›kaca¤›n›, çok daha rahatl›kla
haklar›m›z› alaca¤›m›z› biliyorum. En geç 30 Ekim’de
iki meslek birli¤inin de genel kurullar› toplanacak. Bu
arada profesyonel flirketler bizi birlefltirmek konusunda
çal›flacaklar. Umut ediyoruz ki 30 Ekim’den sonra tek
bir meslek birli¤i olarak Türkiye’de sanatsal

Tek güç olmaya do¤ru… 
MESAM- MSG

g ü n d e m

23

v i z y o n



24

g ü n d e m

yaflam›m›z› taçland›racak telif haklar›n› çok kolayl›kla alaca¤›m›z
bir meslek birli¤ine kavufluruz.”

MSG Yönetim Kurulu Baflkan› Garo Mafyan ise “Eser sahipleri
sadece haklar›n› istiyor, hak ettiklerini istiyor. Bunun için de ver-
ilmesi gereken rakamlar Türkiye’nin flartlar› göz önünde bulun-
durularak al›nacak. Birleflme çal›flmalar› bafllam›flt›r, ortak
lisanslama çal›flmalar› bafllam›flt›r” dedi. 

ULUSLARARASI ÖNEMDE 
Kürsüye davet edilen CISAC (Uluslararas› Söz Yazarlar› ve
Besteciler Meslek Birlikleri Konfederasyonu) Genel Direktörü E r i c
Baptiste ise  MESAM ve MSG aras›ndaki protokol anlaflmas›n›n
imzaland›¤› günde ‹stanbul’da olmaktan büyük bir mutluluk duy-
duklar›n› belirterek konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “Bu anlaflman›n
gerçekleflmesi için MESAM ve MSG’deki arkadafllarla çok s›k›
çal›flt›k. Haklar›n korunmas› aç›s›ndan bu ad›m›n önemli bir kilo-
metre tafl› oldu¤una inan›yoruz. Uluslararas› Söz Yazarlar› ve
Besteciler Meslek Birlikleri Konfederasyonu ve Uluslararas›
Mekanik Meslek Birlikleri Bürosu’nun temsilcilerinin burada
oluflu, Türkiye’deki lisanslamaya uluslararas› toplulu¤un ne kadar
önem verdi¤ini gösteriyor. Bu birleflmenin baflar›ya ulaflmas› için
Türkiye’deki arkadafllar›m›za gereken tüm deste¤i ve iflbirli¤ini
sa¤layaca¤›z. Bugün burada yeni bir ruh, yeni bir bafllang›ç ve
önemli bir geliflmenin ilk ad›m›na tan›k oluyoruz. Türkiye bizim
için önemli çünkü çok canl› bir kültürel hayata sahip. Buradaki
müzik üretimi ve kullan›m› Türkiye s›n›rlar›n›n d›fl›na tafl›yor.
MESAM ve MSG umar›z birlikte yürür ve Türk eser sahiplerinin
haklar› ve uluslararas› söz yazarlar› ve bestecilerin haklar› daha
iyi korunur.”

HAKLAR NETLEfiECEK
BIEM (Uluslararas› Mekanik Meslek Birlikleri Bürosu) Genel
Sekreteri Ronald Mooij de MSG ve MESAM aras›ndaki
anlaflmadan ne kadar mutlu oldu¤unu bundan sonraki zor süreçte
BIEM olarak ellerinden geleni yapacaklar›n› söyledi. Bu birleflme
ile haklar›n hem kullan›c›lar nezdinde hem de eser sahipleri
nezdinde daha aç›k ve anlafl›l›r olaca¤›n› umduklar›n› da belirtti.
Kültür B a k a n l › ¤ › Telif Haklar› ve Sinema Genel Müdürü S e l a h a t t i n
Ertafl ise Türkiye’de telif haklar›n› koruma çerçevesinin birlikten
geçti¤ini, parçalanman›n sonuç getiremeyece¤ini, sektörü destekle-
mek için ellerinden geleni yapacaklar›n› kaydetti. 

B‹Z B‹R A‹LEY‹Z 
Protokolün imzalanmas›n›n ard›ndan MESAM Onursal Baflkan›
Attila Özdemiro¤lu söz alarak, toplant›ya bu birleflmenin ne kadar
önemli oldu¤unu anlatmak, bu birleflmenin önündeki engellerin
üstesinden nas›l gelinebilece¤ini tart›flmak için geldi¤ini ama
birleflme yolunda ilk ad›m olan protokolünün imzalanmas›yla buna
gerek kalmad›¤›n› ve bu geliflmeden duydu¤u mutlulu¤u dile getir-
di. Özdemiro¤lu flöyle devam etti: “Bu ikili¤in hep birlikte büyük
ac›s›n› çekiyoruz. ‹nflallah bunu sonland›r›r›z. Biz hepimiz
kardefliz, arkadafl›z, bir aileyiz. fiimdi tam birlik olma zaman›. Her
iki kurumda da zaman zaman muhteflem dedikodu mekanizmas›
çal›fl›yor. Ve asl› olmayan veya da çok kolay halledilebilecek suçla-
malar devaml› gidip geliyor. Karfl›l›kl› güvenle bunlara son ver-
ilmesi gerekiyor. Çabalar›n›z için hay›rl› olsun diyorum.”

C‹DD‹ B‹R ADIM
A ttila Özdemiro¤lu’nun ard›ndan kürsüye ça¤r›lan MÜYAP
Baflkan› Bülent Forta düflüncelerini flöyle dile getirdi: “‹çinde

Selahattin Ertafl Da¤han Baydur Nevzat Sumer Fuat Güner
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bulundu¤umuz sektör buradaki arkadafllar›m›z›n üzerinde yükselen
bir sektör. Onlar üretmeseler bizim haklar›m›z›n da ortaya ç›kmay-
aca¤› bir süreçle karfl› karfl›ya kalaca¤›z. Yaflanan bölünme,
lisanslama konusunda özellikle kullan›c›lar›n istismar›na aç›k bir
ortam yarat›yor ve bu hem bizim aç›m›zdan hem de eser sahipleri
aç›s›ndan çok büyük handikap. Ortak lisanslama iradesinin
Türkiye’de telif haklar› konusunda yaflad›¤›m›z bütün s›k›nt›lar›
aflmayla ilgili olarak ciddi bir ad›m oldu¤u kan›s›nday›m. Bu
sorumlulukta eme¤i geçen arkadafllar›ma çok teflekkür ediyorum.
Biliyorsunuz benzer bir ad›m› da biz müzik yorumcular› ile ortak
lisanslama bafllatarak atm›flt›k. Kullan›c›n›n karfl›s›nda tek muhat-
ap bulmas› çok önemli bir konu. Hepimiz ayn› gemideyiz. Bu konu-
da bize ne sorumluluk, ne fedakarl›k düflüyorsa yerine getirmeye
haz›r›z”.  

HEP‹M‹Z‹N AMACI AYNI
MSG’nin kurucu baflkan› Da¤han Baydur  ise toplat›ya kat›lanlara,
CISAC ve BIEM temsilcilerine, kendilerini destekledikleri için
teflekkür ederek bafllad›¤› konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “Bu bizim
için küçük, insanl›k için büyük bir ad›m. Bunu daha önce de b i r i s i
söylemiflti. Telif haklar›n›n ödenmesi için senelerdir biz, kendi
alanlar›m›zda mücadele ediyoruz. Bu süreç içinde MESAM’daki
arkadafllar›m›zla da, MSG’deki arkadafllar›m›zla da çat›flt›k. Ama
hepimizin amac› ayn›. fiu anda bu haklar›n % 5’ini toplayabiliy-
oruz. Amac›m›z bunu yükseltmek. Bugüne kadar iki meslek
birli¤inin itiflip kak›flmas› da buna engel oldu. Ben bildi¤iniz gibi
MESAM’dan ayr›l›p MSG’yi kurdum. Baz› arkadafllar bunun
gereklili¤ine inand›. Ben de inand›m. MSG’nin kurulmas› gerekiy-
ordu. Bilmiyorum MESAM’daki arkadafllar ne diyor. MSG o
dönemde kimsenin yap›labilece¤ine inanmad›¤› fleyleri

gerçeklefltirdi. Ama geldi¤imiz noktada iki meslek birli¤inin
beraber hareket etmesi çok önemli ve gerekli bir geliflmedir. Biz de
bu u¤urda senelerimizi vermifl müzik insanlar› olarak bu birleflme
sürecinde elimizden geleni yapaca¤›z. Her iki meslek birli¤indeki
arkadafllara ve yönetim kurullar›na tekrar teflekkür ediyor ve
tebrik ediyorum”. 

BAfiARILARIMIZ DAHA DA ARTACAK 
MESAM’›n kurucular›ndan Nevzat Sumer ise 1987 y›l›nda
MESAM’› kurduklar›n› anlatarak “80’li y›llarda en büyük
s›k›nt›m›z tek meslek birli¤i olmakt›. Çünkü hukukçular ve
hükümet yetkilileri bizi mevcut statülerden birine sokmaya
çal›fl›yorlard›. Meslek birli¤i dernek de¤il, kooperatif de¤il, vak›f
de¤il, flirket de¤il. Meslek birli¤inin özel hukuka tabi tüzel kiflilik
olmas›n› istiyorduk. Zaman›m›z› ald› a m a mücadeleyi kazand›k.
Birleflmenin ard›ndan mesleki birli¤in baflar›s› çok daha artacakt›r.
Çünkü iki ayr› meslek birli¤i olmas› rekabeti tersine çevirir ve
durum, eser sahiplerinin aleyhine döner. Meslek Birli¤i’nin önemi,
bir yan›yla ticari, bir yan›yla dernek olmas›d›r. Bu iki unsurun den-
geli bir biçimde yürütülmesi gerekir. Ben bu giriflimden çok mut-
luyum. Hay›rl› u¤urlu olarak olumlu bir flekilde sonuca var›lmas›n›
candan diliyorum.”
Toplant›da son olarak söz alan Fuat Güner ise “Hepimize hay›rl›
olsun.  Ben y›llarca iki meslek birli¤inin birleflmesi için çabalad›m.
Hatta kulis de yapt›m. fiu anda çok do¤ru bir hareket yap›ld›¤›n›
düflünüyorum” dedi.  
Al›nan kararlar kapsam›nda MESAM ve MSG ortak tarifeler
düzenleyerek lisanslama faaliyetlerini protokol süresince birlikte
sürdürecek. En geç 30.10.2006 tarihinde ise taraflar, Genel Kurul
toplant›s› yaparak kararlar›n› aç›klayacaklar.
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MESAM-MSG Ortak Hareket Pl a n ›

Bu çal›flmalar›n devam edebilmesi için taraflar›n genel kurul
yetkisi almas› gereklili¤i söz konusu oldu¤undan iki meslek
birli¤i de geçti¤imiz aylarda gerçeklefltirdikleri genel
kurullar›nda bu konuyu genel kurullar›na sunmufllard›. 

MESAM, 25-26 Mart 2006 tarihlerinde düzenlenen 9. Ola¤an
Genel Kurul toplant›s›nda MSG ile birleflilmesi yönünde tüm
çal›flmalar›n bafllat›lmas›, MSG ise 29 Mart tarihinde düzenle-
nen Ola¤an Genel Kurulu toplant›s›nda MESAM ile öncelikle
ortak lisanslama faaliyetinde bulunularak sonras›nda MESAM
ile birleflilmesi yönünde tüm çal›flmalar›n bafllat›lmas› karar›n›
alm›flt›. 

5846 say›l› yasa kapsam›nda müzik eseri sahiplerinin yasadan
do¤an telif haklar›n›n takip, tahsil ve da¤›t›m›n›n ayn› alanda
iki meslek birli¤i olmas›ndan dolay› uygulamada yaflanan zor-
luklar nedeniyle ve eser sahiplerinin yasadan do¤an ve Anayasa
ile de güvence alt›na al›nm›fl haklar›n› ihlalinin önlenmesi
amac›yla; birleflme çal›flmalar› sürecinin tamamlanmas›
s›ras›nda MESAM ve MSG, kullan›c›lar›n karfl›s›na tek muhatap
olarak ç›kabilmek için ortak lisanslama yapmaya karar
vermifllerdi. Al›nan kararlar kapsam›nda MESAM ve MSG ortak
tarifeler düzenleyerek lisanslama faaliyetlerini protokol
süresince birlikte sürdürecekler. En geç 30.10.2006 tarihinde
ise taraflar, Genel Kurul toplant›s› yaparak birleflme k a r a r › n ›
Genel Kurullar›na sunacakl a r .
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B‹RLEfiME VE ORTAK L‹SANSLAMA  PROTOKOLÜ

Taraflar afla¤›da belirtilen kullan›m alanlar›nda  kabul ettikleri ortak tar-
ifeler ve lisanslama kriterleri do¤rultusunda en geç 30/10/2006 tarihinde
sonuçland›r›lacak birleflmenin gerçeklefltirilece¤i Ola¤anüstü Genel Kurul
toplant›s›na kadar ortak lisanslama faaliyetinde bulunacaklard›r:

Genel lisanslama
1. Konaklama tesisleri
2. Yeme –içme-e¤lence tesisleri
3. Sa¤l›k ve spor merkezleri
4. Kongre –sergi-gösteri alanlar› ve merkezleri
5. Rekreasyon tesisleri
6. Özel tesisler
7. Ticaret merkezleri
8. Terminaller
9. E¤itim-ö¤retim kurumlar›n›n ticari amaçla kullan›lan dinlence-sinema
ve gösteri yerleri
10. 50 m2’den büyük umuma aç›k di¤er mahaller

Radyo-TV
25486 say›l› "eser, icra, yap›m ve yay›nlar›n kullan›lmas› ve/veya iletilme-
sine iliflkin usul ve esaslar hakk›nda yönetmelik"  ile yap›lan ek-b
s›n›fland›rmas› kapsam›ndaki tüm kurulufllar

Bakanl›kça s›n›fland›r›lan di¤er kurulufllar
1. Türkiye radyo ve televizyon kurumu
2. Kapal› devre yay›n sistemleri

Ortak sözleflme kapsam›
Taraflar, yukar›da yer alan kullan›m alanlar›na iliflkin olarak kullan›c›larla
her bir kullan›m alan› için ayr› ayr› olmak üzere  MESAM, MSG ve
kullan›c›dan (lisans alan) oluflan üç imzal› lisans sözleflmesi
imzalayacakt›r. Lisans Sözleflmeleri, MESAM ve MSG taraf›ndan ortak
olarak haz›rlanan sözleflme metinlerinden oluflacakt›r. Ortak sözleflmeler,
her kullan›m alan› için ayr› ayr› olmak üzere taraflarca birlikte
haz›rlanacak ve sözleflmeler 31/12/2006 sonuna kadar olan dönemi kap-
sayacakt›r. 

Taraflar›n yükümlülükleri
Taraflar, kullan›c›lara ortak tarifeler ve sözleflme metni üzerinden lisans
izni verecektir. Protokolün imza tarihinden sonra taraflar, di¤er taraftan
ba¤›ms›z bir flekilde kullan›c›lar ile kendi tarifesi ve sözleflmesi üzerinden
sözleflme imzalamayacakt›r. Üç imzal› ortak sözleflmeden sonra pro-
tokolün geçerli oldu¤u süre içinde taraflar›n kendi belirledikleri ve
Bakanl›k’a bildirdikleri tarifeleri kullan›lmayacakt›r.
Taraflar›n protokolün imza tarihinden önce kullan›c›lar ile imzalad›klar› ve
protokol dönemini de kapsayan sözleflmeler, bu madde kapsam›nda
de¤erlendirilmeyecektir. Bu durumda, sözleflmesi olmayan di¤er meslek
birli¤i, ayn› kullan›c› ile kendi tarifesi üzerinden sözleflme imzalama
hakk›na sahip olacakt›r. 
Taraflar, protokol dönemini kapsayan daha önce ba¤›tlad›klar› özel

sözleflmelerinin ve  sözleflmenin taraf› olan kullan›c›lar›n bilgilerini
(sözleflme süresi, sözleflme mali hak bedeli, sözleflme taraf› tüzel kiflilik) ve
bu sözleflmelere iliflkin yapt›klar› tahsilatlar› gösterir belgeleri (fatura vb.)
karfl›l›kl› olarak birbirlerine ileteceklerdir. 
Taraflar, ortak lisanslama görüflmelerini müfltereken gerçeklefltirecek-
lerdir. ‹mzalanan sözleflmelerden do¤an mali hak bedellerini, Price Walter
House Coopers ve Ak Denetim firmalar› olarak belirlenen yeddieminin
hesab›na yat›racaklar ve birleflme sürecinin tamamlanarak tek bir meslek
birli¤i kurulmas› için saptanan süre dolana kadar yeddiemin hesab›ndan
meslek birliklerine ödeme yap›lmayacakt›r. 
Taraflar, 30.10.2006 tarihine kadar her iki kurumun tek bir meslek
birli¤ine dönüflebilmesi için birleflmeyi gerçeklefltirecek ve birleflme genel
kurullar› gününe dek taraflarca ortak lisanslama kapsam›nda tahsil edile-
cek mali hak bedellerini ortak yeddiemin olarak bir bankada aç›lacak
hesapta tutacak ba¤›ms›z ve profesyonel kurulufllar olarak, Price Walter
House Coopers ve Ak Denetim firmalar›n› belirlemifllerdir. Taraflar, pro-
tokolün imzalanmas›ndan itibaren en geç 21 gün içinde belirlenen firmalar
ile konuya iliflkin protokol imzalayacaklard›r. 

Tarifelerin yasal kapsamda bildirimi
Taraflar›n, Rekabet Kurulu’ndan olur onay› alarak 2005 y›l› için belirledik-
leri ortak tarifeleri üzerinden %10 art›fl yaparak 2006 tarifelerini belirle-
miflledir. Taraflar, protokolün yürürlü¤e girmesinden itibaren 15 gün
içinde tarifelerini Bakanl›k’a, yasada belirtilen meslek kurulufllar›na ve
Rekabet Kuruluna bildirerek kamuoyuna deklare edecektir. Bu bildirimler,
taraflar›n imza yetkililerince ortak olarak gerçekleflecektir.

Protokol hükümlerinin ihlali ve uyuflmazl›klar›n çözümü
Protokol hükümlerinin taraflarca ihlal edilmesi halinde protokol hüküm-
lerini ihlal eden tarafa di¤er taraf›n noter arac›l›¤› ile gönderece¤i ihtar-
nameye ra¤men 15 gün içinde ihlal giderilmezse, ihtar eden taraf›n  tek
tarafl› olarak baflka bir bildirime gerek kalmaks›z›n protokolü feshetme ve
u¤rad›¤› zarar› tazmin etme hakk› olacakt›r. 
Protokol; taraflar›n 2006 y›l›nda Genel Kurullar›nca karara ba¤land›¤› kap-
samda; her iki meslek birli¤inin birleflmesi için en geç 30.10.2006 tarihine
kadar Ola¤anüstü Genel Kurullar toplant›s›n›n yap›lmamas› ve/veya
birleflmenin onaylanmamas› halinde ve tahsil edilen mali hak bedellerinin
paylafl›m›n›n tamamlanmas› ile kendili¤inden sona erecektir. Aksi durum-
da ise protokol; birleflmenin tüm ifllemleri ile gerçekleflmesi sürecine kadar
yürürlükte kalacakt›r.

Birleflme ve ortak lisanslamaya iliflkin ortak hareket plan›
Taraflar birleflme ve ortak lisanslama yapma karar›n›n taraflar›n Yönetim
Kurullar› taraf›ndan aç›klanmas›na iliflkin olarak; medya,yaz›l› bas›n ve
üyeleri nezdinde birlikte ortak hareket plan› bafllatacak ve bu çal›flman›n
içeri¤ine iliflkin olarak maddeler halinde hareket plan› haz›rlayarak, pro-
tokolün imzalanmas›ndan itibaren en geç 15 gün içinde protokolün eki
olarak imza alt›na alacaklard›r. 15 gün içinde ortak hareket plan›n›n imza-
lanmamas› ve/veya imzalanmas›ndan itibaren en geç 30 gün içinde ortak
hareket plan›n›n bafllat›lmamas› durumunda protokol kendili¤inden fes-
holacakt›r.
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ZORLUKLAR ‹Y‹ N‹YETLE AfiILACAK
BIEM (Uluslararas› Mekanik Meslek Birlikleri Bürosu) Genel Direktörü Ronald Mooij,
Türkiye’deki iki meslek birli¤inin birleflmek için att›¤› bu ad›m›n uluslararas› önemde oldu¤unu
belirterek flunlar› söyledi: “‹ki meslek birli¤inin aralar›ndaki çekiflmeye son vermesi, hepimiz
aç›s›ndan çok önemli. Böylelikle eser sahipleri piyasadaki haklar›n› daha etkin ve kolay flekilde
elde edebilecekler. Ortak lisanslama prosedürü san›ld›¤› kadar zor de¤il. Zor olan; iki birli¤in
kültürünü tek kültür haline getirmek. Ama iyi niyetle, ilk ad›mlar›n kolayca at›laca¤›n› düflünüy-
orum. Tüm dünyada tek bir birlik halinde tav›r almak çok önemli. Yoksa, ‘hangi organizasyon
daha iyi’ diye çat›flmaya bafllad›¤›n›zda güç kaybediyorsunuz.”

DÜNYA TÜRK‹YE’Y‹ ‹ZL‹YOR
Türkiye’nin söz yazar› ve besteciler aç›s›ndan çok zengin ve büyük bir ülke oldu¤unu belirten
CISAC (Uluslararas› Söz Yazarlar› ve Besteciler Meslek Birlikleri Konfederasyonu) Genel
Direktörü Eric Baptiste, birleflmeye iliflkin düflüncelerini flöyle ifade etti: “ ‹ki meslek birli¤inin
olmas› sadece müzik kullan›c›lar›n›n ifline yar›yor. Birleflildi¤inde, Türkiyeli eser sahipleri
çal›flmalar›ndan daha fazla telif alabilecekler. Bizim için Türkiye birçok ülkeye köprü konumunda
bir ülke. Buradaki kar›fl›kl›k di¤er bölgelere de s›çr›yor. Bu birleflme sayesinde uluslararas› eser
sahiplerinin haklar› Türkiye’de daha iyi temsil edilecek. Dolay›s›yla bu anlaflman›n imzalanmas›n›
ve süreci yak›ndan takip ediyoruz. Uluslararas› toplulu¤un dayan›flmas›n› göstermek için bugün
buraday›z. Dünyan›n her taraf›ndan 200 birlik Türkiye’de neler oldu¤unu izliyor.”

CISAC-BIEM Genel Kurulu’nun 
Türkiye hakk›ndaki karar›

2002 y›l›ndan beri iki meslek birli¤inin birleflmesi yönünde
tavsiyelerde bulunan CISAC ve BIEM’in 1 Haziran 2006’da
Paris’te yapt›¤› Genel Kurul Toplant›s›’na MESAM da kat›ld›. Bu
toplant›da, ortak lisanslama ve birleflme süreci aç›s›ndan Türkiye
hakk›nda al›nan önemli karar flöyledir:  

“8 Mart 2002 tarihinde,  Türk ve yabanc› besteciler, söz yazarlar›
ile yay›mc›lar›n›n iyili¤i için ortak kolektif idare sistemi ve tek
bir meslek birli¤i oluflturulmas› amac› ile MESAM ile MSG’nin
hedeflerini ortaya koyduklar› Ortak Anlay›fl Metni (MoU)  göz
önünde bulundurularak ve söz konusu bu hedeflerin çok k›sa bir
süre önce her birinin s›ras›yla 26 ve 29 Mart tarihlerinde gerçek-
lefltirilen Genel Kurullar›nda teyit edildikleri de göz önünde
tutularak, May›s 2006 ay›ndaki görüflmelerinde: 
1. Geçmifl y›llar ile 2006 y›l›n› kapsamak üzere ortak lisansmaya
bafllanmas›na,

2. Birleflme hususunun görüflülmesi için Genel Kurul
Toplant›lar›n›n Ekim 2006 içinde gerçeklefltirilmesi, 
3. Alt yay›nc› paylar›n›n üyesi olduklar› meslek birli¤ine öden-
mesine, taraflar aras›nda paylar bak›m›ndan ihtilaf bulunmas›
durumunda, paylar›n bir CISAC denetçisinin belirleyece¤i ve
böyle bir belirlemenin kesin olaca¤›,
4. Ekim ay›ndaki Genel Kurul toplant›lar›nda birleflme teklifi
üzerinde mutabakat sa¤lanamayacak olursa, müflterek lisansla-
man›n sona ermesine,  

Genel Kurul, CISAC yönetim kurulunun yukar›daki birinci ve
ikinci paragraflarda belirlenen hedeflerin yerine getirilmesine
yönelik olarak herhangi bir zamanda gerçek bir ilerleme
kaydedilmedi¤i yada ilerlemenin yetersiz kald›¤›n›n belirlenmesi
halinde MESAM ve/veya MSG’ nin ihraç dahil ve bununla s›n›rl›
kalmamak koflulu ile uygun yapt›r›mlar›n uygulanmas› amac›yla
Ola¤anüstü Genel Kurulu Toplant›ya ça¤›rmas› KOfiULU ile
MESAM ve MSG’nin var›lan mutabakat› yerine getirmek için
teflvik edilmelerine”  karar verilmifltir. 
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MESAM Yönetim Kurulu Baflkan› Ali R›za Binbo¤a ile
müzik ve MESAM maceras›n› konufltuk. Ve tabii efsanevi
1975 Erovizyon yar›flmas› halk oylamas› birincisi ‘Yar›nlar
Bizim’in  perde arkas›n›…

Müzi¤e nas›l bafllad›n›z?
1950 y›l›nda Kayseri’nin Sar›z kazas›na ba¤l› bir köyde do¤dum. O
dönemde Adana, Kahramanmarafl ve Kayseri üçgeninde çok fazla
ozan vard›. Ve bu ozanlar her türlü konuyla ilgili destanlar
yazarlard›. Köylerde çok itibar gören bu destanlar› ben de fliir gibi
okumay›p, ezgiyle okurdum. Adana’da, Koza’da ›rgatl›k yapmaya
giden köylülerimiz yeni destanlar ö¤rendiklerinde, Ali R›za gelse de
flunu bize söylese derlerdi. Radyolu evlerin pencereli duvar›na iliflir,
türküleri dinler ve ezberlerdim. Babam›n söyledi¤i ve  dü¤ünlerde
duydu¤um tüm türküler da¤arc›¤›mdayd›. Örne¤in Muazzez
Türing’in söyledi¤i bütün türküler, ‘fiu Karfl› Yaylada Göç Katar
Katar’, ‘Sivas Ellerinde Saz›m Çal›n›r’, ‘Afla¤›dan Gelir Eli Dereli’,
‘Kirpiklerini Ok Eyle Vur Sineme Öldür Beni’… Sonra Muzaffer
Akgün’ün, Ahmet Gazi Ayhan’›n, Ozan Veysel’in söyledi¤i deyifller,
türküler hepsini bilirdim. 

Baban›zda müzisyenlik var m›yd›?  
Hay›r. Dört y›l askerlik yapm›fl bir köylü vatandaflt› babam. Ama
sanat›, fliiri, türküyü çok seven bir insand›. Sonra paras›z yat›l›
ö¤retmen okuluna gitti¤imde söyledi¤im türkülerle müzik ö¤ret-
meninin dikkatini çektim. Ö¤retmen Okulu’nun ba¤lama ekibine
solist oldum. Ard›ndan Ankara’da konservatuvar özdefli E¤itim
Enstitüsü Müzik Bölümü’ne kat›ld›m. Burada piyano, keman, solfej,
orkestra müzi¤i ö¤retiliyordu. Nurhan Büyükgönenç, Sait Peküs
gibi hocalar›m oldu. Ben iki y›l konservatuvar okuduktan sonra
Çapa Yüksek Ö¤retmen Okulu’na bafllad›m. O arada TRT Çok Sesli
Korosu’na girdim. Devlet Opera ve Balesi ‹stanbul fiubesi’nde yük-
sek bariton olarak yetifltirilmek üzere e¤itime bafllad›m. Burada
yaflam›mdaki flan e¤itimimi borçlu oldu¤um, ilk sopranolar›m›zdan
olan Saadet ‹kesus Altan ile çal›flt›m. Sonraki befl y›l boyunca hem
‹stanbul Teknik Üniversi’nde  okudum hem de opera stüdyosunda
e¤itime devam ettim. O dönemde TRT Bilim ve Sanat Ödülleri

Yar›flmas›’nda derece ald›m. Bir halk türküsü düzenlemesini ve
Yunus Emre için bestelenmifl bir Cenan Ak›n eserini
Unkapan›’ndaki plakç›lar›n iste¤i do¤rultusunda 45’lik yapt›m.
Dostlar Tiyatrosu’nda oyuncu olmak üzere yap›lan s›nav›
kazand›¤›m için orada da Genco Erkal, Mehmet Akan ve Arif
Erkin’den e¤itim ald›m. Mühendislikle müzik e¤itimimi at bafl›
götürdüm. UNESCO’nun Yunus Emre y›l›nda, Yunus için bestelen-
mifl eserleri opera korosu eflli¤inde Harbiye Tiyatrosu’nda ben
seslendirdim. Muammer Sun hocam oldu. Hem besteleme tekni¤i
aç›s›ndan hem müzik genel kültürü aç›s›ndan ondan çok fley
ö¤rendim... 

KLAS‹K VE GELENE⁄‹N SENTEZ‹ 
Müzi¤inizde içerik olarak halk müzi¤inin ruhunu yans›tt›¤›n›z, söy-
leyifl tarz› olarak da Bat›l› opera formlar›na uyarlad›¤›n›z
söylenebilir mi? 
Çok güzel özetlediniz. Ben fliirimi halk fliirine ulaflmay› amaç
edinerek yaz›yorum. Hatta kendime o kadar eziyet ediyorum ki;
sözcükler iki üç harften oluflsun, tek heceli ama yine de anlaml›
olsun diye. Ald›¤›m klasik e¤itimle halk türküleri gelene¤ini bir sen-
teze tafl›maya çal›flt›m. Üretti¤im eserlerin baflka bir esere benze-
meyiflinin nedeni budur.
Son albümümde ozan gelene¤ine iyice yaklaflt›¤›m, bir ozan kimli¤i

kazand›¤›m ortaya ç›k›yor. fiuna inan›yorum ki müzi¤imizi do¤ru
yorumlad›¤›m›z zaman, yüre¤imizden geleni beynimizle
birlefltirdi¤imiz zaman dünya müzi¤inde kocaman bir koltu¤umuz
olacak. 

1975 y›l›ndaki Erovizyon seçmelerinde halk›n oylar› sizi seçmesine
ra¤men jüri puan vermeyince sizin yerinize Erovizyon’a Semiha
Yank› kat›ld›. Neler hissettiniz?
Halktan en çok oyu ben ald›m ama 50 kiflilik jüride bir kifli hariç

yar›nlar 
yürek ister

v i z y o n



30

s ö y l e fl i

herkes s›f›r verdi. Halk›n bir numaras›, jürinin son numaras› olarak
sondan ikinci oldum. Beni sondan ikinci ilan etmeleri ay›p olaca¤›
için iki tane birinci, iki tane ikinci seçtiler, ben de dördüncü oldum
(gülüyor). Ben o zaman da gülmüfltüm. Zaten PTT’de mühendistim.
Provalardan sonra kofla kofla gidip ‘kablo ekibi nerede’, ‘ölçü bak›m
ne yap›yor’ diye iflleri takip ediyordum. Ama sonuç olarak
Erovizyon’la Türkiye, yeni flark›lar, benim gibi bir solist ve besteci,
Semiha Yank› gibi, ‹skender Do¤an gibi solistler, Nejat Yavaflo¤ullar›
gibi bir besteci, solist  kazand›. Ben de beste yapabilirim diyen insan-
lar›n say›s› artt›. Mesela 1977’de Erovizyon seçmelerine 480 kifli
eser göndermifl. Ben o zaman da ‘Bahar›m Sensin’ ile finale kald›m.
Bu flark›ya da ‘Yahu çok Anadolu kokuyor’ dediler (gülüyor). Bat›’ya
giderken bat› gibi müzik yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyorlard›. Yanl›fl
bir düflünce tabii.       

SON DAK‹KADA YET‹fiT‹R‹LEN BANT 
‘Yar›nlar Bizim’ nas›l bir dönemin sembolü haline geldi? 

Ben o flark›y› ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde ö¤renciyken 12 Mart
muht›ras› günlerinde yazd›m. 0 dönemde tam anlam›yla bir ö¤renci
k›y›m› vard›. Bir gün okula geldi¤imde kap›da polisler karfl›lad›, ‘siz-
leri al›p birkaç yere götürüp gösterece¤iz’ dediler. Aranan kiflilerin biz
olmad›¤›m›z anlafl›ld›. Dönüflte Makine Mühendisli¤i Fakültesi’ndeki

piyanoya oturup ‘Yar›nlar Bizim’i besteledim. Koridorlarda
arkadafllarla söylemeye bafllad›k. Eurovizyon seçmelerinden haberdar
olan bir arkadafl flark›y› yar›flmaya göndermemi önerdi. Ama ö¤rendik
ki ertesi gün saat beflte Ankara’da olmas› gerekiyor band›n.  Dostlar
Tiyatrosu’nda birlikte çal›flt›¤›m›z Arif Erkin’i arad›m, birlikte, flark›y›
yeniden düzenledik. Ard›ndan stüdyosu olan arkadafl›m S›tk› Acim’den
bir gün sonras› için randevu ald›k. Ankara’ya yetifltirmek iyice
imkans›zlaflm›flt›. Ama ertesi gün saat ikide tek seferde banda okuduk
flark›y›. Tam stüdyonun kap›s›nda fierif Yüzbafl›o¤lu ile karfl›laflt›k. O
da Ankara uça¤›na yetifliyormufl. Saat üç olmufltu. Gerekli belgeleri
doldurmad›¤›m›z da ortaya ç›kt›. Neyse ki  yan›nda fazla belge varm›fl.
‘fiuray› imzala ben üstünü doldururum’ dedi, ald› band› gitti. Nitekim
fierif Abi saat befl olmadan band› teslim etmifl. Ve flark› finale kald›.
Ondan sonra karfl›laflt›¤›m›zda hep bana ‘Senin yüzünden kadere
inanaca¤›m’ derdi. 
Neden sembol oldu¤una gelince; üniversite ve üniversite gençli¤i bir
ülkenin siyasal lokomotifidir. Bir ülkenin hiçbir menfaat gütmeksizin

yanl›fllar›n› sergileyip do¤ruya ulaflmak ad›na teori üreten grubudur.
Siz onlar› depolitize bir hale getirirseniz, bindi¤iniz dal› kesersiniz.
Nitekim kesilmifltir. Bu ülkede lider kadro art›k ç›kmaz. Ancak 12
Mart dönemindeki arkadafllar› bir sayal›m;. Deniz Gezmifl, Hüseyin
‹nan, ‹brahim Kaypakkaya, Sinan Cemgil, Harun Karadeniz; hepsi

‘Yar›nlar Bizim’, halk›n dillendiremedi¤i özgürlük ve bar›fl hasretine tercüman olmufl-
tu. Bir umut oldu. Tarihe bakarsak hep bir flark›n›n gelecek de¤iflimlerin önünde oldu-
¤unu görürüz. 1975’den sonraki seçimlerde CHP ‘Yar›nlar Bizim’i parti flark›s›
yaparak % 42 oy ald›. ‹ktidar olur olmaz da ilk önce beni yasaklad›lar.
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bugünün liderleriydi. fiimdi o zaman›n pasif çömezleri lider oldu. 
‘Yar›nlar Bizim’, halk›n dillendiremedi¤i özgürlük ve bar›fl hasretine
tercüman olmufltu. Bir umut oldu. Tarihe bakarsak hep bir flark›n›n
gelecek de¤iflimlerin önünde oldu¤unu görürüz. 27 May›s’a giderken
‘olur mu böyle olur mu kardefl kardefli vurur mu?’ flark›s› vard›r.
‘Yar›nlar Bizim’ de o döneme damgas›n› vurmufltu. 1975’den sonraki
seçimlerde CHP ‘Yar›nlar Bizim’i parti flark›s› yaparak % 42 oy ald›.
‹ktidar olur olmaz da ilk önce beni yasaklad›lar.

YARINLAR EMEK ‹STER 
O zaman›n yar›nlar› flimdinin yaflamakta oldu¤umuz bugünleri.
Günümüz sizin kafan›zdaki yar›nlarla nas›l örtüflüyor?

Ben ‘Yar›nlar Bizim’in ön koflulunu koymufltum: Bugün
özgürlü¤ümüzü ve bar›fl›m›z› ortadan kald›ran ve engelleyenler günün
birinde dünyan›n en önemli nimeti özgürlük ve bar›flt›r derlerse o gün
yar›nd›r ve o yar›n bizimdir. Sokakta beni çevirip soruyorlar, ‘Ali
R›za Bey yar›nlar bizim yar›nlar bizim diyordunuz, hani olmad›?’.
Ben bunun üzerine de flark› yazd›m ‘Sorma!’. ‘Kardefliz Biz’
albümünün çok önemli bir flark›s›d›r. ‘Bunca seneler geçti bu yar›nlar
ne zaman bizim olacak diye sorma. Yar›nlar yürek ister, yar›nlar
emek ister,  yar›nlar birlik ister, yar›nlar bar›fl ister. Sen flöyle bir
bak geriye hangisinde vars›n?’ Yar›nlar çaba sarf etmeden olmaz. 

O zamanlar MESAM gibi sanatç› haklar›n› korunmak için yola ç›kan

DEMAR içinde yer alm›flt›n›z…
fianar Yurdatapan ve Attila Özdemiro¤lu, Demokratik Sanatç›lar
Birli¤i’ni kurdular. DEMAR’›n ilk ürünü olarak bir albüm ç›kar›ld›.
Ama sonradan baz› sorunlar oldu. Ve baflka bir ifl de yap›lamad›.
Nedeni flu: bu ülkede demokratik anlay›fla ilkesel anlamda pek yatk›n
de¤iliz. Fraksiyonlar amip gibi ço¤al›yordu. DEMAR içinde de öyle
oldu. Böyle olunca da beraber bir fley kotarmak mümkün olmuyor. 

EROT‹K fiARKI 
Yeni albümünüz ‘Biz Aflk› Bahçelerde Toplamad›k’daki ‘Ver Duda¤›n›
Al Dilimi’ flark›s› erotik bulunarak baya¤› kendinden söz ettirdi… 
Evet. Halbuki sevgide ölçü yoktur. Sevgi yok olufltur. Ben sevmiflsem,

senin oyunca¤›n olurum, beni saz gibi çalabilirsin. Da¤ olurum, benim
üzerimde gezebilir, beni çi¤neyebilirsin. Söz gibi yazabilirsin. fiark›
bu. fiark› bir deyifl ama ‘ver duda¤›n› al dilimi’ laf›na takarak
yazd›lar çizdiler. Asl›nda vatandafl anl›yor benim ne dedi¤imi. Bende
suç yok.

Ne kadar zamand›r MESAM’da aktif olarak çal›fl›yorsunuz? 
Ben 1996’da MESAM’›n Teknik Bilim Kurulu’nda görev almaya
bafllad›m. 1998’de Yönetim Kurulu’na girdim. 2000 y›l›nda Genel
Sekreterlik görevini verdiler sonra Baflkan Yard›mc›s› oldum. ‹ki
dönemdir de baflkanl›k yap›yorum. Türkiye’deki bu telif mücade-
lesinde bir nefer gibi çal›fl›yoruz. 
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Sokakta beni çevirip soruyorlar, ‘Ali R›za Bey yar›nlar bizim yar›nlar bizim diyor-
dunuz, hani olmad›?’. Ben bunun üzerine de flark› yazd›m ‘Sorma!’.
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33Ölçüye gelmeyen ç›¤l›k:
muharrem ertafl

Orta Anadolu Abdal müzik gelene¤inin bizlere ulaflan en eski ve
en önemli temsilcisidir Muharrem Ertafl. Daha çocukken düfl-
müfl yollara, r›sk›n›n peflinde köy köy dolaflm›fl; kah sünnetçiler-
le “dü¤ün çalm›fl”, kah köy odalar›ndaki muhabbetleri flenlen-
dirmifl. Oyunhavalar› ve halay türkülerinin yan› s›ra Afl›k Ga-
rip’in, Pir Sultan Abdal’›n, Afl›k Sait’in, Kerem’in ve Karaco¤-
lan’›n fliirlerine ses vermifl. Ama onu herkes “bozlak ustas›” di-

ye bellemifl. Genifl ses aral›¤› ve özgün ses rengi-
nin yan›s›ra, g›rtlak na¤meleri, çarpma, titret-
me ve trilleri, kendine has ses kullanma teknik-

leri ve en önemlisi dinleyeni gönlünün derinliklerine götü-
ren serbest ve o ana özgü yorumuyla: Öyle ya, bozlak ölçüye
tart›ya gelmeyen bir ç›¤l›kt›r.

O⁄LU NEfiAT ERTAfi TANITTI

Kendisinin devrald›¤› gelene¤i yeterince tan›m›yoruz. Peki ya
Muharrem Ertafl’› yeterince tan›yor muyuz? Bu soruya pozitif
yan›t vermek son derece güç. Hakk›nda çok az çal›flmaya rast-
layabildik: Bayram Bilge Tokel ve Melih Duygulu’nun yaz›lar›,
Neflet Ertafl söyleflilerinde (özellikle Haflim Akman’›n yay›na
haz›rlad›¤› “Gönül Da¤›nda Bir Garip “Neflet Ertafl Kitab›””
isimli söylefli kitab›nda) üstad›n babas›na de¤indi¤i pasajlar;
neredeyse hepsi bu. 70’li y›llardaki 45’likler ve az say›da rad-
yo-televizyon program›n› kaç›ran kuflaklar›n, ustayla tan›flabil-
mek için tek ve önemli flans›, Kalan Müzik taraf›ndan yay›nla-
nan iki albüm: Kalkt› Göç Eyledi(1998), Bafl›mda Alt›n Ta-
c›m(2000).
Muharrem Ertafl’›n genç sesini yan›nda, yöresindekiler hariç

duyan olmam›fl.Türkiye onunla tan›flmakta çok geç kalm›fl, bü-
yük bir hazineyi sadece “bi g›d›m” tadabilmifl. Sesi ancak
1970’li y›llarda, o dönem iyice ünlenmifl olan o¤lu arac›l›¤›yla,
“Neflet Ertafl’›n babas› Muharrem Ertafl” olarak K›rflehir’in d›-
fl›na ç›kabilmifl. Bir flöyleflisinde Neflet Ertafl bu süreci flöyle an-
lat›yor: “...Babam›n ad›na kay›tl› türküler de, zaten onun son
zamanlar›na denk geldi....Hem orada Muzaffer Sar›sözen’e
hem de ondan sonrakilere dedim ben “Benim babam saz çalar,
türkü söyler” diye. Hatta babam› da, 50’li y›llar›n birinde ben
radyoya getirdim. O zaman öylesine dinlediler ve babamdan ka-
y›t falan almad›lar. Daha sonradan babam›n son senelerine
do¤ru, babam› anlayanlar ç›kt›... Nida Tüfekçi babam› tan›d›
ve onunla ilgilendi...”  
Oysaki o, yöresinin en aranan, en gözde sanatç›lar›ndan. Dü-
¤ünler onunla olunca bir baflka flenlenmifl, muhabbetler bir bafl-
ka renklenmifl. Ö¤rencileri, yan›nda yetiflenler, ondan etkilene-
rek ba¤lamaya sar›lanlar ondan önce duyurmufllar adlar›n›. Ne-
flet Ertafl, yak›n akrabas› Hac› Taflan ve Çekiç Ali onun yolunda
yürümüfller, ondan önce ç›km›fllar karfl›m›za. Bir sonraki kufla-
¤›n K›rflehir’in d›fl›na taflmas› giriflimci özelliklerinden mi, tek-
nolojinin (radyonun) geliflmesinden mi kaynaklanm›fl tam ola-
rak bilinmez ama; Muharrem Ertafl’›n müzi¤i, neredeyse son
y›llar›na dek yürüme mesafesindeki köylere ulaflm›fl sadece.
Muharrem Ertafl’›n bölge d›fl›na ç›kmay› akl›na düflürmemesi
do¤al. O ustalar›ndan ö¤rendi¤ini, bildi¤i tek ifl olan müzisyen-
li¤i, bildi¤i tek yoldan gidip dü¤ün-dernek dolaflarak sürdür-
müfl. Peki ya, “bütün Türkiye’yi kar›fl kar›fl dolaflan” derleme-
cilerimizin yolu K›rflehir’e düflmemifl mi? “Yurttan Sesler” yur-

Derleyen: Taner Koçak
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dun bu bölgesine mi u¤ramam›fl, yoksa bu sesi bu yurttan m›
saymam›fl? Anlamak, ak›l erdirmek zor.

MUHARREM ERTAfi’IN HAYATI, NEREDEN NEREYE... 
Muharrem Ertafl 1913 y›l›nda K›rflehir’in Ya¤murlubüyükoba
köyünde yoksullu¤a gözlerini açt›. Deveci kabilesine mensup bir
Abdal ailesi olan zurnac› Kara Ahmet ile Ayfle Han›m’›n befl
çocu¤undan birisiydi.  3 Aral›k 1984’te, K›rflehir’in “ustalar
mahallesi” olarak da an›lan Ba¤bafl› mahallesinde bir gecekon-
duda, yine yoksullu¤a yumdu gözlerini.
Henüz 7-8 yafl›nda iken ba¤lama ile tan›flt›. ‹lk derslerini day›-
s› Bulduk Usta’dan ald›. Ama  Muharrem Ertafl’› as›l yetiflti-
ren,  yörenin en ünlü saz ustalar›ndan biri, Yusuf (Deveci) Usta
oldu. Yusuf Usta yöresinin anonim ezgilerinin yan› s›ra, daha
çok Toklumen’li Afl›k Sait’in (1835-1910) fliirlerini ustaca ça-
l›p söyleyifliyle meflhurdur. Muharrem Ertafl o günleri flöyle an-
lat›yor : “Çal›p söyleme merak›m küçük yafllarda bafllad›. Bul-
duk ad›ndaki day›m›n çok güzel sesi vard›. Bir köyde türkü söy-
ledi mi di¤er köyde dinlenirdi. Hatta seferberlikte asker kaçak-
lar›n› yakalamak için subaylar day›m› yanlar›na al›p köy köy
dolafl›rlarm›fl. Day›ma türkü söylettirip kendileri de pusuya ya-
tarlar ve day›m›n sesine da¤lardan köye inen kaçaklar› yaka-
larlarm›fl. Derken Yusuf Usta beni çok severdi, merak›m› gö-

rünce beni yan›na ald› her gitti¤i yere götürdü. Dü¤ünler de,
bayramlarda, e¤lencelerde yan›ndan ay›rmayarak ustalar›ndan
ö¤rendi¤ini bana da ö¤retirdi. Yedi y›l O’nunla çal›flt›ktan son-
ra art›k tek bafl›ma çal›p söylemeye bafllad›m."  
Hiç çocuk sahibi olamad›¤› ilk kar›s› Hatice’yi genç yafl›nda
kaybeden Muharrem Ertafl, ikinci evlili¤ini K›rt›llar köyünden
Döne ile yapar ve bu evlilikten, Necati, Neflet, Ayfle, Nadiye ve
Muhterem ad›nda befl çocu¤u olur. 
Daha çocuklar büyüyemeden Döne Han›m da vefat eder. Mu-
harrem Ertafl ac›s›n› bile yaflayamadan, çocuklar›na anal›k
aramaya yola düfler. Kader, Yozgat’›n K›r›ksoku köyünde karfl›-
lar›na Arzu Han›m’› ç›kar›r. Bu evlili¤in karfl›l›¤›nda Muhar-
rem Ertafl’tan Arzu Han›m›n akrabas› Hac› Taflan’› yetifltirmesi
istenir. Art›k Neflet Ertafl ve kardeflleri yeni annelerine, Hac›
Taflan ise kendisini Keskin yöresi oyun havalar› ve türkülerinin
meflhur ismi yapacak büyük ustas›na kavuflmufltur.
Neflet Ertafl bir söyleflide K›rt›llar’›n eskiden “Abdallar Köyü”
diye an›ld›¤›n›, sonradan ad›n›n s›ras›yla “T›rt›llar” ve “K›rt›l-
lar” olarak de¤iflti¤ini aktar›r. 
Neflet Ertafl, Hac› Taflan gibi ünlü müzisyenlere befliklik yapan
bu köyü ve burada yefleren müzi¤i Bayram Bilge Tokel çok gü-
zel anlatm›fl: “Bu yoksul köyün topraklar› hiçbir zaman insan-
lar›n› varl›kl› k›lmaz, fakat dünyan›n en zengin na¤melerini
içeren, en içli, en yan›k türkülere can verir. Bozk›r›n ortas›nda-
ki bu fukara köy, Anadolu halk müzikleri içerisinde en orjinal
renk ve anlat›ma sahip bir tür "Anadolu blues"u olarak nitelen-
dirilebilecek bir müzi¤e, abdal/afliret müzi¤ine kaynakl›k
e d e r . ”

ustaya sayg›
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Bu öyle bir okuyufltur ki flimdiye kadar saz çal›p okuyanlar›n hiç birine 
benzememektedir. Tok ve davul gibi gümbürdeyen, ama alabildi¤ine duygulu bir
divan saz› eflli¤inde; tiz, gür, parlak ve bir o kadar da içli ve yan›k bir sesin okudu¤u
bir buçuk oktava aflan ses geniflli¤ine sahip bir dadalo¤lu gürlemesi.
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ABDALLIK, GÖÇERL‹K VE MUHARREM ERTAfi MÜZ‹⁄‹

Muharrem Ertafl'›n atalar›, Anadolu'nun bir çok yerinde profes-
yonel müzisyen olarak karfl›m›za ç›kan Abdal afliretlerinin Orta
Anadolu'daki en büyük kollar›ndan birine ba¤l›. Horasan’›n ne-
rede oldu¤unu bilenimiz azd›r, ama “atalar›m›z Horasan’dan
gelmifl” söylencesi Abdallar hakk›nda ve Abdallar aras›nda da
yayg›n. Onlar üzerine yap›lan az say›da çal›flmada, kökenleri ve
“geldikleri” yer hakk›nda flüpheli-tart›flmal› tezler birbirini ko-
val›yor. Göçerlikleri, yaflay›fl biçimleri ve geçim kaynaklar› dik-
kate al›nd›¤›nda çingene gruplarla aralar›nda oluflan büyük
benzerlik kabul ediliyor. Ama çingene olmalar› bir küfür gibi
alg›lan›yor ve olmad›klar›na dair yeminler ediliyor. Alevi ol-
duklar› her zaman kabul edilmese de daha az tart›fl›l›yor. Ab-
dallar› ve Abdal kültürünü tüm yönleri ile tart›flmak bu yaz›n›n
s›n›rlar›n› afl›yor. Fakat Abdal olmas›n›n Muharrem Ertafl’›n
kiflili¤inde ve müzi¤indeki etkisi dikkate al›nd›¤›nda, çok temel
özelliklerine de¤inmeden geçmek olmaz.    
Abdal Müzi¤i'yle ilgili araflt›rmalar›yla da tan›d›¤›m›z sanatç›
Erol Parlak, kendisiyle yap›lan bir söyleflide flöyle anlat›yor Ab-
dal Aflireti'ni: "Abdal Aflireti'nin bafll›ca yerleflim alanlar› Çuku-
rova, Çukurova'n›n Toroslar'a bakan kesimi, Orta Anadolu, Do-
¤u Anadolu'nun bir bölümü. Afliretin menflei hakk›nda çok de¤i-
flik fikirler var; ...ifllerinin özellikle çalg›c›l›k oldu¤u biliniyor.
Müzik d›fl›nda ifllerle de u¤rafl›yorlar; Anadolu'da yaz boyunca
geziyor, hem çalg› çal›p dü¤ünleri flenlendiriyorlar hem de sün-
netçilik, kalayc›l›k, sepetçilik iflleri yap›yorlar.
Müzi¤in sergilendi¤i yer iki türlü: biri dü¤ünler, di¤eri de kendi
aralar›nda yapt›klar› muhabbetler... Özellikle tabii dü¤ünler
için yüksek sesli aletler kullan›yorlar: Davul, zurna, ba¤lama ve

çeflitli halk aletleri. Son dönemde keman› da görüyoruz. Benim
araflt›rmalar›ma göre keman, Abdal Müzi¤i'ne Orta Anadolu'da
yaflayan Ermeniler vas›tas›yla girmifl. K›rflehir'de Kufldili Ma-
hallesi'nde yaflayan Ermeniler var, onlar da kemanla bozlak ça-
l›p söylerlermifl, ortak bir zevki tafl›yorlar karfl›l›kl› etkileflim
sonucu...” 
Abdallar yaflad›klar› bölgelerde hiç “has” vatandafl olarak gö-
rülmemifl, “ikinci s›n›f” bellenmifl, kendileri de bu alg›y› kabul-
lenmifller. Muharrem Ertafl’ta ve bu iliflki sisteminin d›fl›na ç›k-
may› becerse de Neflat Ertafl’ta görülen eziklik, içe dönüklük ve
tevazzunun köklerinde sanki bu “afla¤›da” olmay› kabullenme
durumu yat›yor. Türk köylerinde kasketsiz ve bafl› dik yürüme-
lerinin makbul görülmedi¤ini anlatan Neflet Ertafl flöyle diyor:
“...Bizler, köylülerin büyü¤üne de küçü¤üne de “a¤a” deriz.
Bize göre, bizim d›fl›m›zdaki herkes, ‘a¤a’d›r....”   
Gördükleri muamele bu gönül insanlar›n› hiçbir zaman isyana
götürmese de, hayata karfl› k›rg›nl›klar› belki de sanatlar›n›n
temelini oluflturmufl. Yine Neflat ustadan al›nt›l›yal›m: “Efen-
dim, bütün bunlar›n ötesinde bir de bask› vard›, bask›! fiimdi
bile, geldik 21. as›ra, k›z› gönlüne korsan, ya davulcuya var›r
ya zurnac›ya laf›, bir atasözü olarak hala söylenir. Bu kendini
bilmezlerin insan› afla¤›lamak için kulland›¤› bir sözdür... o za-
man bizimkiler afla¤›lana afla¤›lana bask› alt›na al›nm›fl.”   
Bu iliflkilerin elbette maddi sonuçlar› vard›r. 
Ertafl, “Biz do¤du¤umuzdan beri yoksulduk. Varl›¤› görmedik
ki yoksulluktan flikayet edelim.” diyor. Yoksulluk Abdallar için
içine do¤ulmufl ve sanki asla de¤iflmez bir kaderdir, bir yaflam
biçimidir. Do¤duklar›nda seçebilecekleri mesleklerin belli olma-
s› gibi, hayatlar›n›n yar› aç, yar› tok gidiflat› da bellidir. Ço¤u
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“Biz do¤du¤umuz-
dan beri yoksulduk.
Varl›¤› görmedik ki
yoksulluktan
flikayet edelim”.
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için yoksulluklar›na efllik eder göçerlik: “...Gitti¤imiz köyler
Türk köyü de olurdu. Hep Abdal köyleri gezmezdi babam... 
Gelirdik bir köye, babam köy odalar›nda saz çalar, köylüler ba-
bama, evimize un, bulgur verirdi. O köyü de b›kt›rmamak için
fazla kalmaz, baflka bir köye giderdik. Orada da üç-befl ay ka-
l›rd›k. Köyde iyi davran›l›rsa, alt› ay› geçerdi. Ama bir yerde
bir sene kald›¤›m›z› pek sanm›yorum.”   

ADINI NASIL DUYDUK?
1950’leri takip eden y›llarda, önce radyo ve plak, ard›ndan da
televizyon ile yörelerinde çoktan flöhret olmufl sanatç›lar yavafl
yavafl genifl kitleler taraf›ndan tan›nmaya, dinlenmeye bafllan-
m›fl. Bu aç›l›m›n neredeyse ilk örneklerinden biri Hac› Taflan
olmufl: "Askerli¤imi 1950´de ‹stanbul Maçka´da yapt›m. Aske-
re gitmeden önce çal›p söylemede bir hayli ustalaflm›flt›m. O s›-
ralar rahmetli Muzaffer Sar›sözen yurdun her taraf›n› gezip
türkü derliyordu. Bir gün ç›k›p Keskin´e geldi. Bizi Halkevi bi-
nas›nda toplad›, o günlerde yay›nlad›¤› Folklor Saati´nde yer
vermek üzere seçme yapaca¤›n› söyledi. Keskin´de bir hafta
kalarak birçok mahalli sanatç›dan derlemeler yapt›. Daha son-
ra seslerimizi radyoda yay›nlad›. Radyo ile iliflkim ilk böyle
bafllad›. Sar›sözen bizi daha sonra zaman zaman Ankara´ya
radyoya davet ederek çal›p söyletti. Sar›sözen´den sonra Nida
Tüfekçi, Mustafa Geceyatmaz ve Ali Can´larla tan›flt›m ve rad-
yoda programlar yapt›m."  
Hac› Taflan’›n açt›¤› yola çok geçmez baflka ç›kanlar da olur.
Neflet Ertafl müzi¤inin dü¤ünler d›fl›nda da ifline yarayabilece-
¤ini keflfetmifltir bir kere: "Bakt›m bir gün radyoda Hac› em-
mim türkü söylüyor. Babam Muharrem ustadan belledi¤i bir
bozlak bu: ´Aman afla¤›dan Yusuf Paflam gelirken gelirken /

Düflman›na karfl› koyan merd olur...´ öyle bir heyecanland›m
ki, yerimde duramad›m. ´Ben de gidip radyoya ç›kaca¤›m´ de-
dim. ´Madem Hac› emmimin söyledikleri radyoda çal›nacak
kadar k›ymetli, o zaman benim okuyacaklar›m› da yay›nlarlar´
diyerek elimde saz, Ankara´ya, Sar›sözen´in yan›na geldim..."
Gerçi Neflet ilk girifliminde baflar›l› olamaz, Muzaffer Sar›sö-
zen onu dinlemeden bafl›ndan savar. Ama o çok flükür ki y›lmaz
ve ›srar eder, kendini dinletmeyi baflar›r. Çok flükür çünkü e¤er
o küsüp bir daha flans›n› denemeseydi, bugün sadece Neflet Er-
tafl’› de¤il, büyük olas›l›kla Muharrem Usta’y› da tan›m›yor
olabilirdik.
Muharrem Ertafl o¤lunun ›srar ve gayretleri ile, birkaç kez rad-
yoda söyler ve birkaç plak yapar; ama ad› ancak 1970’lerin
ikinci yar›s›nda, bir TV program›nda okudu¤u sözleri Dadalo¤-
lu’na ait meflhur ‘Avflar Bozla¤›’ ile ülke çap›nda duyulur. Bay-
ram Bilge Tokel bu okuyuflu flöyle tarif ediyor: “Bu öyle bir
okuyufltur ki flimdiye kadar saz çal›p okuyanlar›n hiç birine
benzememektedir. Tok ve davul gibi gümbürdeyen, ama alabil-
di¤ine duygulu bir divan saz› eflli¤inde ; tiz, gür, parlak ve bir o
kadar da içli ve yan›k bir sesin okudu¤u, bir buçuk oktav› aflan
ses geniflli¤ine sahip bir Dadalo¤lu gürlemesi... Repertuar›nda-
ki di¤er eserler de kimsenin bilmedi¤i, söylemedi¤i, bilenlerin
ise asla bu derece güzel ve etkileyici okuyamayacaklar›n› itiraf
ettikleri türküler, bozlaklar, a¤›tlar ve halay havalar›.... Her
biri türünün en güçlü ve orijinal örnekleri...”

DE⁄ER‹ B‹L‹ND‹ M‹, B‹L‹N‹YOR MU?

Büyük ustan›n y›llarca biriktirdi¤i sanat›n›n ne kadar›n›n bizle-
re ulaflt›¤›n› tam olarak saptamak olanaks›z. Ama bu konuda
durumun çok iç aç›c› olmad›¤› ortada. “TRT Türk Halk Müzi¤i
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Neflet Ertafl: Ben bütün Türkiye’de iyi kötü bilinen bir sanatç›
olduktan sonra bile babam›n yan›nda elime saz al›p türkü
söyleyemezdim. Hele onun yan›nda hiç bozlak okuyamazd›m.
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Repartuar›ndaki” K›rflehir Türkülerinin 30 tanesi (21 k›r›k
hava, 9 bozlak) Neflet Ertafl’tan; 25 tanesi (7 k›r›k hava, 18
bozlak) Muharrem Ertafl’tan; 16 tanesi (8 k›r›k hava, 8 boz-
lak) Çekiç Ali’den derlenmifl gözüküyor. Tüm bu sanatç›lar›n
y›llara yay›lan müzisyenliklerinin yan›s›ra, yüzy›llard›r devam
eden bir müzikal gelene¤i bizlere tafl›yan köprüler olduklar›
düflünüldü¤ünde kayb›n çok büyük oldu¤unu tahmin etmek
zor de¤il. El yordam› ve önemli eksiklikler ile yürüyen kay›t
alt›na alma süreci kiflisel haklar aç›s›ndan da ciddi sorunlar
do¤urmufltur. Yoksul do¤an ve yoksul ölen Muharrem Er-
tafl’›n bütün eserleri kay›t edilmifl ve kendi ad›na tescillenmifl
olsa idi, çocuklar› ve torunlar›na büyük ustan›n bir parças› ol-
ma gururuyla birlikte san›r›m önemli bir servet de b›rakm›fl
olurdu: “...fiimdi radyolarda oyun havalar› duyuyorum, hep
babam›n havalar›...Radyoevine götürüp verenler kendi ad›na
kay›t ettirseler de, babam›n havalar›. Nereden nereye geçmifl,
laflar› de¤iflmifltir ama hava ayn› hava. “Yürü güzel yürü yo-
lundan kalma / Her yüze güleni dost olur sanma” diye devam
eden bir hava vard›r, bu, K›rflehir’de fiemsi Yast›man’›n üze-
rine kay›tlanm›fl ama babam›nd›r.”   
Elbette dönemin sanatç› haklar› aç›s›ndan tek sorun kay›t al-
t›na al›nma sorunu de¤il. Yeni yeni geliflen müzik sektörü-
müz, daha o y›llarda “korsanl›¤›n” ve hak gasb›n›n “zeki”
yollar›n› keflfetmifl. Çekiç Ali lakapl› K›rflehirli sanatç› Ali Er-
san’›n soyad›n› de¤ifltirerek “Ali Çekiç” oluflunun hikayesi bu
durumun traji-komik bir örne¤ini oluflturuyor: “Ve o y›llarda
‹stanbul’da faaliyet gösteren bir plak flirketi, Çekiç Ali’ye ait
bir pla¤› izinsiz bas›p ço¤altarak piyasaya sürer. Çekiç
Ali’nin hakl› itiraz›na ise, tam bir “flark kurnazl›¤›” üslubu
ile, “senin ad›n Çekiç Ali de¤il ki, sen Ali Ersan’s›n” diyerek
... sahtekarl›¤›na bir k›l›f uydurur. Bunun üzerine Ali Ersan

da halk aras›nda meflhur olan Çekiç Ali ismini hukuki yolla
resmilefltirerek Çekiç soyad›n› al›r.”  

MUHARREM ERTAfi’IN O⁄LU NEfiET ERTAfi

Türkiye Muharrem Ertafl’›  o¤lu Neflet Ertafl arac›l›¤›yla ta-
n›d›. Fakat  Bayram Bilge Tokel  bizi önemli bir konuda
uyar›yor: “E¤er Neflat Ertafl’tan Muharrem Ertafl’a giderse-
niz hem yolunuz uzar, hem de vard›¤›n›z yer, varmak istedi-
¤iniz yer olmayabilir. Çünkü Neflat Ertafl esteti¤i ve yorumu
ile biçimlenmifl bir ruh için bafllang›çta Muharrem Ertafl sa-
dece otantik ve basit, hatta giderek ilkel bile gelebilir. Oysa
Muharrem Ertafl’›n sanat›n› kuflatm›fl gibi görünen koyu
mahallilik ve otantizm örtüsünün alt›nda gizli o kendini ko-
lay ele vermeyen esrarl› güzelli¤i ve heybeti hissetmek biraz
zahmet gerektiriyor. Onu hissetti¤iniz anda ise, Neflat Er-
tafl’›n sanat›n›n gerçek kaynaklar›na ve en güçlü referansla-
r›na yaklaflt›¤›n›z› birden farkedersiniz”  
Babas›n›n müzi¤i ve baba-o¤ul iki büyük müzisyenin iliflkisi
hakk›nda Neflet Ertafl’›n sözleri ile noktay› koyal›m: “Ba-
bamla befl yafl›mdan itibaren böyle geceli gündüzlü sanat ar-
kadafll›¤›na bafllad›k. Babam›n bütün duygular›n› ben ken-
dimde hissediyorum. Çald›¤›m havalar›n etkileri, duygular›
afla¤› yukar› yüzde doksan› babama aittir....Ben bütün Türk-
ye’de iyi kötü bilinen bir sanatç› olduktan sonra bile baba-
m›n yan›nda elime saz al›p türkü söylemezdim, hele onun
y a n ›nda hiç bozlak okuyamazd›m... Sohbete “divan”la bafl-
lard›, ö¤üt veren, nasihat eden eserler okurdu önce. Ben bu-
na cesaret edemiyorum. Eskilerden kalma havalar› da okur-
du, bazen de açard› önüne Karacao¤lan’›n, Dadalo¤lu’nun,
Pir Sultan ve öteki hak afl›klar›n›n kitaplar›n›, oradaki fliir-
leri kendince havaland›r›rd›.”  

Yararlan›lan Kaynaklar:
Bayram Bilge Tokel, Neflat Ertafl Kitab›, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 1999
Haflim Akman, Gönül Da¤›nda Bir Garip “Neflet Ertafl Kitab›”, 
‹fl Bankas› Yay›nlar›, 2006 
“Kalkt› Göç Eyledi” albüm kitapç›¤›, 
yay›ma haz›rlayan Bayram Bilge Tokel, Kalan Müzik, 1998
“Bafl›mda Alt›n Tac›m” albüm kitapç›¤›, 
yay›ma haz›rlayan Melih Duygulu, Kalan Müzik, 2000

Neflet Ertafl: “fiimdi radyolarda oyun
havalar› duyuyorum, hep babam›n
havalar›... Radyoevine götürüp 
verenler kendi ad›na kay›t 
ettirseler de babam›n havalar›”

ustaya sayg›

37

v i z y o n



38

yeni ç›k›fllar

v i z y o n



Birçok sevdi¤imiz flark›n›n sözlerini o yazd›, biz baflkalar›ndan 
dinledik. Funda Arar’›n ‘Özledim’, ‘Aflks›z Kal’, Zeynep Cassalini’nin
‘Üflüyorum’, ‘Refakatçi’, ‘Delilik’, ‘Demet Sa¤›ro¤lu’nun ‘Tabu’,
‘Mandalina’, Bir ‹stanbul Masal›’n›n ünlü tema müzi¤i ‘Kördü¤üm’ ve
Aliye’nin ‘Bir Gün Beni Özlersen’… fiimdiyse kendi ad›yla ç›kard›¤›
albümünde kendi parçalar›n› seslendiriyor. ‹lk olarak, 80’lerde
Bodrum’da ‹panema Bar’da  eline gitar al›p profesyonel müzi¤e
bafllayan Müfide ‹nselel ile konufltuk.  

Mutfakta piflip sahneye ç›kanlardans›n›z bunun ne gibi 
avantajlar› oldu? 
Herkes bu albümün geç kalm›fl bir albüm oldu¤unu düflünüyor ama
ben tam zaman›nda ç›kt›¤› kan›s›nday›m. Hayat›m›n hiçbir
noktas›nda telafll› davranmad›m. Suyu zorla ak›tmak bana do¤al ve
baflar› getirecek bir yöntem gibi gelmiyor. Ben bu sektörün içinde
kaybolmaktan, h›rpalanmaktan, zarar görmekten korktu¤um için de
hiç kap›lar› zorlamad›m.Ancak, Funda Arar ile tan›fl›p son üç y›l
içinde flark›lar›m› TMC sanatç›lar›na da vermeye bafllay›nca perdenin
önüne ç›kt›m.  Bu kurgulayarak çizdi¤im bir yol de¤ildi. 

Ama  tiyatrocu baban›z Mete ‹nselel dolay›s› ile hep sanat
dünyas›n›n içindeydiniz. Küçük yaflta konservatuvara girdiniz.
fiu anda geldi¤iniz nokta sürpriz olmasa gerek.  
‹çten içe bunun olmas›n› arzu etmekle birlikte hayal k›r›kl›¤› yaflama-
mak için çok da d›fl›mdan seslendirmedim bunu. Hedefi bilirsiniz,
oraya do¤ru yürürsünüz ama ulaflamazsan›z da büyük bir hayal
k›r›kl›¤› yaflamazs›n›z. Demek ki önüme bakarak istedi¤im yolda git-
mekle iyi bir fley yapm›fl›m. 

Konservatuvar› b›rakman›z›n sebebi neydi?   
Benim zaman›mda konservatuvarda flimdi oldu¤u gibi farkl› seçenek-
ler, caz bölümleri falan yoktu. Ben klasik müzik okudum. Piyano ve
keman bölümlerinde çok disiplinli bir flekilde enstrümantalist olmak
için çal›fl›yorduk. Ayr›ca befl yafl›ndaki çocuk ne çalmak iste¤ini veya
ne olmak istedi¤ini pek bilemez. Küçükken istidad› var konservatu-
vara gitsin demifller. Ama e¤er klasik müzi¤i çok sevmiyorsan›z kon-
servatuvarda insan›n perspektifini daraltan bir sistem var. Ben sadece
iyi bir temel ald›m. Muhtemelen klasi¤in etkisinde çok kalm›fl›md›r.
Ama uzun y›llar gitar çald›¤›m ve çok çeflitli müzik dinledi¤im için o
dar aç› biraz daha geniflledi. 11 y›ll›k bir süreçten sonra

devams›zl›ktan at›ld›m. ‹yi ki de öyle olmufl.   

Daha önce müzikallerde de rol alm›fls›n›z?
1981’de fian Tiyatrosu’nda oynad›m. ‹ki sene boyunca Hababam
S›n›f›’nda rol ald›m. Zaten okuldayken de kendi derslerimi k›r›p bale
derslerine giriyordum. O dönemde Sait Sökmen’le de çal›flt›m.
Babam›n vefat›ndan sonra müzikallerde oynamaya bafllad›m. Çünkü o
tiyatroya bulaflmam› pek istemiyordu. Okul bittikten sonra karar ver-
memin do¤ru olaca¤›n› düflünüyordu.  

Neden tiyatrodan uzak durman›z› istedi?
fiimdi, televizyon kanallar› ile besleniyor ama asl›nda tiyatro,
Türkiye’de çok özveri isteyen, çok büyük aflk isteyen bir ifl. Bir de ail-
eniz varsa çok zor. Babam Yeflilçam’›n o erotik seks filmleri
furyas›ndan nasibini ald›¤› dönemde bu filmlerdeki rollerinden  ald›¤›
paray› tiyatroya ve bize harcad›. Öyle yaflatt› bizi. Çok zor günler
geçirdik. Ama ben de babam gibi tiyatroya bulaflt›m.

Nas›ld› ‘Hababam S›n›f›’ dönemi?  
Çok keyifliydi. Babam›n eski dönem tiyatro arkadafllar›, bütün ustalar
vard›. Adile Naflit, fievket Altu¤, fiener fien, ‹lyas Salman, Derya
Baykal… Sonra bizim okuldan yine bale bölümünden Yonca
Evcimik… ben 17 yafl›ndayd›m ve ekibin en küçü¤üydüm. Rüfltünü
ispat etmeyen tek çal›fland›m. Annemin imzas› ve izni ile ç›k›yordum
turneye. Benim için unutulmazd›. Çok da özlüyorum. Egemen
Bostanc›’dan sonra müzikaller devam etmedi. Denendi ama maliyetler
çok yüksek oldu¤u için devam etmedi. 

Dizi müzi¤i yapmak nas›l bir deneyim? 
Dizi müzi¤i yapmak bir ekip ifli. Ben tek bafl›ma oturup dizi müzi¤i
yapamam. Teknik donan›m laz›m. K›raç da kendi ekibiyle yap›yor. 

girl from 
ipanema…(*)

yeni ç›k›fllar
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*) Girl From Ipanema : Ipanema’l› k›z,  Frank Sinatra flark›s›
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Yani K›raç’›n siparifli üzerine mi yapt›n›z?   
Tabii. Ama flöyle bir seçene¤im vard›. K›raç’›n o diziler için yapt›¤›
bir sürü ezgi var. 25 – 30 ezgi içinden kendime yak›n buldu¤umu
seçip söz yazd›m. ‹lla flu besteye yaz diye bir istek olmad›. Öylesi çok
zor zaten. 

Y›llar evvel Bodrum’da ‹panema adl› bir barda sizi sahnede
dinleyenler var? 
Oras› benim ilk profesyonel olarak çal›flt›¤›m yer. 1982- 83 y›llar›,
gitarla yeni yeni teflviki mesaide oldu¤um dönem. Elime gitar› al›p
Mahzar Fuat Özkan, Joan Baez, Zülfü Livaneli çal›yordum. Alt› yedi
parça biliyordum. Gidip gelip çala çala müflteri potansiyelim olufltu.
Bakt›k ifl büyüyor, ben bir hafta kendimi Gümüfllük’e kapatt›m ve en
az›ndan 45 dakika çalabilecek bir repertuvar haz›rlad›m. Sonra da üç
sene çal›flt›m ‹panema’da. Bar her gece dolup tafl›yordu, insanlar yer-
lere oturuyorlard›. Ses düzeni falan olmad›¤›ndan flark›lar› akustik
olarak seslendiriyordum. 

Bir tür ac›l› kad›nl›k hallerini biraz da mizahi bir dille, 
kendinizle dalga geçer gibi dile getiriyorsunuz...
Hayat›n benimle dalga geçti¤ini düflünüyorum. Hayat bazen çok

ac›kl›, bazen çok komik. Ama flark› sözlerini yazarken ‘aman flimdi
ironik bir fleyler söyleyeyim’ demedim. Ancak bu sorular geldikçe
kendim de düflünüp fark›na vard›m.  ‹çinize bak›p kendi sesinizi,
etraf›n sesini, insanlar›n, do¤an›n, yaflam›n sesini dinledi¤inizde böyle
sözler ç›k›yor.
Ama d›flar›ya, baflkalar›na bak›p, ‘hadi ben de flöyle bir fley yapay›m,
sonra da bunu baflkas›na satay›m veya kendi albümüme koyay›m’
dedi¤iniz zaman insanlar› gerçekten etkileyen fleyler ç›kamaz. 

SÖZ YAZMANIN MATEMAT‹⁄‹ YOK 
Söz yazarken nas›l bir ruh halinde oluyorsunuz? 
Hiç belli olmuyor. Özellikle flark›lar kabul görüp sevildikten sonra
tabii çok flevklendim, heyecanland›m. Hayat›n her köflesinden,
okudu¤um her kitaptan, c›mb›zla sözcükleri çekmeye bafllad›m.
Zaten izlemeyi, gözlemeyi severim. 
Kar›ncalar› seyrederim saatlerce. ‹nsanlar› süzerim, bazen gözümü
dikmifl bakarken yakalar›m kendimi. Art›k bu gözlemlerimi flark›
yaparken kullanmaya bafllad›m. 
Karfl›ma ç›kan bir cümleyi al›p evet bundan çok güzel bir duygu ç›kar
deyip, kendi yaflad›¤›m bir fleyi ekliyorum… 
Matemati¤i yok bunun zor anlat›lacak bir fley…
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Etkilendi¤iniz müzisyenler olarak kimleri söyleyebilirsiniz? 
Ben bir tek tür müzik dinleyemiyorum. Kibariye de seviyorum,
Muazzez Ersoy da seviyorum, ‹brahim Tatl›ses de, Sezen Aksu da
seviyorum. Yabanc› müzik olarak rock da dinlerim caz da … O yüz-
den etkisi alt›nda kald›¤›m müzisyenler diye bir ay›r›m yapmak zor.
Ama belki en çok MFÖ’den etkilenmiflimdir. Bir de Özdemir
Erdo¤an’dan… Kocaman bir harman asl›nda bu. 

K‹MSE ‘S‹Z’ DEM‹YOR ARTIK  
‘Tükenmeden Al›n›z’ parças› eski Türk
filmlerine gönderme yap›yor gibi… 
Orada eski üslubu günümüze
uyarlad›m.  O zamanlar aflklar
daha uzun soluklu, daha yavafl
tüketilen, hatta tüketilemeyen,
y›llar boyu süren bir duyguy-
mufl. fiimdi çok h›zl› ve
kolay tüketiyoruz. Çok
rahat dokunabiliyoruz bir-
birimize. Kolay elde ede-
bildi¤imiz için de kolay
vazgeçebiliyoruz. ‘Siz’
diye hitap edilen
dönemde yaflamay› çok
istedi¤imi düflünüyorum
ben. 2006 y›l›nda ‘siz’ diye
hitap etmiyorsunuz  kims-
eye. Zaten gerek de
yok…fiark›da  ‘Muhtemelen
k›r›lm›fl kalp, bu mu bütün
kayg›n›z;  yine de kalm›fl olmal› az
biraz aflka sayg›n›z; Daha fazla
bekleyemem siz beni ne sand›n›z?’; Lütfen
beni daha fazla tükenmeden al›n›z’ diyor.  

‘Hadi!’ dendi¤inde haz›r m›yd›n›z mutfaktan sahneye ç›kmaya…
Ben her zaman haz›rd›m kendi flark›lar›m› söylemeye. Sadece bana
‘hadi’ diyecek, bana inanacak kimse yoktu… fiark›lar›m ilgi çekmeye
bafllad›¤›nda, özellikle Funda Arar’›n seslendirdi¤i ‘Aflks›z Kal’ bu
kadar sevildi¤inde kendimde o ›fl›¤› gördüm. Çok dillendirmedim ama
bir gün bu flark›lar› kendim söyleyece¤imi hissediyordum. Ama yine
ben zorlamad›m, zaman›n›n gelmesini bekledim. 

Konser verecek misiniz? 
Bu albümde avantaj m›, dezavantaj m› çok kestiremedi¤im bir fley

oldu. Herkes bir flark›y› benimsedi. Her radyo baflka bir flark›y›, kimi
‘Fasulyeden’i, kimi ‘Bunald›m’›, ön plana ç›kard›. ‘Yok Öyle Bir
Sevgili’ kendi kendini öne ç›kartan bir flark› oldu. Baz›lar›
‘Terkediyorum’u keflfetti. ‘Telafl’ da en bafltan beri sevildi.Tek bir
flark›, al›p, yürüyüp, dillere sak›z olmad›. ‹nsanlar henüz beni
tan›m›yor. Bu yüzden konser için henüz erken oldu¤unu düflünüyorum. 

MÜZ‹⁄E ‹NANÇ KALMADI 
Bir üyesi olarak, MESAM’›n ne gibi faydalar›n›

görüyorsunuz, beklentileriniz neler? 
Her sanatç›n›n kendi haklar›n› koruyacak

bir birli¤e tabii ki ihtiyac› var. Benim
için en üzücü taraf›, eser sahipleri

birli¤inin ikiye bölünmüfl olmas›.
Verilen fire beni çok üzüyor.

MESAM bir taraftan sistemi
oturtmaya çal›fl›yor. Bir
taraftan da birleflme için
elinden geleni yap›yor. Yine
de iflleyiflin oturmas› zaman
alacak. 

Müzik sektörünün içine
düfltü¤ü bu s›k›nt›l› duru-
mun nedenleri nedir

sizce? 
Bunun birbirini tetikleyen  üç

nedeni var. Biri korsan CD’ler,
di¤er mp3 ve kirlilik. Kirlilik

derken, insanlar›n müzi¤e olan
inanc›n› yok eden, insanlara kendileri-

ni aptal hissettiren flark›lardan, bunu
yapan insanlar›n durufllar›ndan bahsediyo-

rum. Bir flark›y› sak›z edip, çi¤neyip, çürütüp
at›yorlar. Birçok kifli art›k albüm almak istemiyor.

Bunda müzik yap›mc›lar›n›n da, yorumcular›n da, meslek gruplar›n›n
da suçu var. Uzun bir zincir bu. 

Gelece¤e dönük planlar›n›z neler? ‹kinci albüm için çal›flmaya
bafllad›n›z m›?
‹kinci albüm elbette olacak ama flu an sektörde kimse önünü

göremiyor. TMC’den baflka sanatç› arkadafllar›m›n çal›flmalar›na
katk›da bulunuyorum. fiimdi Yonca Lodi ile repertuvar çal›flmas›
içindeyiz. Zeynep Cassalini’nin ikinci albümü ç›kacak. Sonra da s›ra
yine bana gelecek inflallah.  

yeni ç›k›fllar
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“Hayat›n her köflesinden okudu¤um her kitaptan c›mb›zla sözcükleri çek-
meye bafllad›m. Zaten izlemeyi gözlemeyi severim. Kar›ncalar› seyrederim
saatlerce.”
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1961 y›l›n›n Aral›k ay›. Bir y›l daha bitecek, yeni bir y›l
bafllayacakt›r ama, bu arada olup bitecekler Türk popu için
bundan çok daha fazlas› demek olacakt›r. 
Fecri Ebcio¤lu, Türk popunun ilk pla¤› olma flerefini elde
edecek olan “Bak Bir Varm›fl Bir Yokmufl”u yazm›fl, Müfit
Kiper Orkestras›’n›n solisti ve saksofoncusu olan Nevzat
Yalaz’a pla¤a okumas› için teklifini yapm›flt›r. Ama her ne-
dense Nevzat Yalaz ifli tamam›na erdirememifl ve flark›y› ‹l-
ham Gencer kaparak stüdyoya girmifltir. Aral›k ay›n›n bit-
mesine kalmadan, her fley hallolacak ve  “Odeon sunar”
ilanlar› saracakt›r her yan›. Firma, “LA 345”  katalog nu-
maras› ile Türk popunun ilk pla¤›n›, ilk 78’li¤ini verecektir
p i y a s a y a .

ALTIN M‹KROFON ARMA⁄ANI YARIfiMASI 
Bu pla¤›n arkas›ndan her fley biraz telafll› da olsa h›zla gele-
cektir. Bu genç müzik türü 1964 y›l›nda Balkan Melodileri
Festivali’nde (Erol Büyükburç, Tülay German ve Tanju
Okan’›n öncülü¤ünde) ilk s›nav›n› baflar›yla verecek, hemen
arkas›ndan da devreye Hürriyet’in düzenledi¤i Alt›n Mikro-
fon fiark› Yar›flmas› girecektir. Hürriyet, böyle bir yar›flma-
n›n neden yap›l›yor oldu¤unu tart›flmaya aç›k en ufak bir
husus b›rakmadan tesbit etmifltir: Alt›n Mikrofon Arma¤an›
Yar›flmas›, bat› müzi¤inin zengin teknik ve flekillerinden
faydalan›larak yine bat› müzi¤i aletleriyle çal›nmak suretiy-
le Türk musikisine yeni bir yön vermek için haz›rlanm›fl-
t›r...”  Gazete, yükselmekte olan pop dalgas›n› görmüfl ve
bu dalgan›n ‘bat› taklitçili¤i’ ile s›n›rl› kalmayarak, elden
geldi¤ince bizden olana yaslanmas›na, bizden renkler tafl›-
mas›na katk›da bulunmak için kollar› s›vam›flt›r. 
Kat›l›m› rekor seviyesine çeken önemli bir unsur daha var-

d›r. Gazete, dereceye girenlerin plaklar›n› da derhal basa-
cak “kar› tamamen yar›flmac›ya ait olmak üzere” sat›fla ç›-
karacakt›r. Plaklar›n henüz çok yayg›nlaflamam›fl oldu¤u ül-
kemizde, kar amac› güdülmeyen bu hareket, her evin 45’lik
plaklar ile tan›flmas›n› sa¤layacakt›r. 
Hürriyet, o zamanlar›n en önemli kulüplerinden Kervansa-
ray’›n sahibi ‹brahim Halil Do¤udan ile bir anlaflma da im-
zalam›flt›r. “Kervansaray Lokanta – Pavyon ‹flletmesi”nin
sahibi Do¤udan, Hürriyet’e bir taahhütte bulunmufltur:
“Cumhuriyet Caddesi, No:4’de (Divan Oteli bitifli¤i) pek ya-
k›nda açaca¤›m Oriental isimli gazinonun gece kulübünde,
Alt›n Mikrofon Yar›flmas›’nda birincili¤i kazanacak olan or-
kestray›, her gece yar›m saat flova ç›karmak istiyorum. Bu
ifl için kendilerine ödeyece¤im ücret bir ayl›k flov karfl›l›¤›
15.000 (on befl bin) lirad›r. ‹flbu teklifimin aç›k mukavele
olarak kabul edilmesini rica ederim...”  Yar›flmay› kazana-
cak olan grubun bafl› gö¤e erecektir neredeyse, pla¤› ç›ka-
cak, çal›fl›p para kazanabilece¤i bir mekan haz›r onu bekli-
yor olacakt›r.

POPU ADAM EDECEK KADROLAR YET‹fi‹YOR 
Bu yar›flma, “yabanc› flark›lar›n üzerine Türkçe söz yazmak
m›, bize ait seslerden yeni flark›lar yaratmak m›?” ikilemin-
de kalm›fl pop piyasam›za da as›l çözümü sunacak ve kafa-
lar› berraklaflt›racakt›r: Pop, bize ait-bu topraklarda keflfe-
dilmemifl bir müzik türü olmas›na ra¤men, bizim renkleri-
mizi tafl›mal›, en az›ndan tümden red etmemelidir.
Sonraki befl-on y›l içerisinde popu adam edecek bütün kad-
rolar bu yar›flmadan ç›kacakt›r: Mavi Ifl›klar, Fikret K›z›lok,
Selçuk Alagöz, Silüetler, Cem Karaca, Mo¤ollar ve daha ni-
ce isim Alt›n Mikrofon rüzgar›n›n önüne kat›p sahneye sür-

masal böyle bafllam›fl

Pop ve rock bazen kavga
edermifl gibi görünse de

‘kardefl kardefl’ geçinip 
gitmekte. Biz dinleyenler

de öyle. Bazen birine bazen
ötekine, hatta bazen ikisine 

birden kulak veriyoruz.    

v i z y o n



pop tarihinden

43

dü¤ü isimler olacak, bu isimler ve daha sonra onlar› takip
edenler pop müzi¤imizi, arabeskin hakimiyeti alt›na girile-
cek 70’li y›llar›n sonuna kadar baflar›yla tafl›yacak-temsil
e d e c e k l e r d i r .

‘ARABESK POP’ VE SONRASI
1980 y›l›n›n 12 Eylül’ünden sonra yaflananlar pop müzi¤imi-
zi boydan boya çökertir. Ülkenin içinden geçmekte oldu¤u
toplu ‘mutsuzluk ça¤›’, pop müzi¤e duyulan ihtiyac› yok et-
mifltir. Herkesin peflinde oldu¤u, göz yafllar›na efllik edecek
bir müziktir art›k. Bu da, 60’lar ve 70’lerde yap›ld›¤›nda
gayet zeki, gayet iyi bir popüler müzik biçimi olan ‘ara-
besk’in kirletilmesi, linç edilmesi anlam›na gelecektir. fiar-
k›lar kolay ve basit bir biçimde yaz›lacak-çizilecek, bu flar-
k›lar “Say›n bilmem kim ve k›ymetli eflleri han›m efendi
hofl geldiler, sefa getirdiler…” anonslar›n›n at koflturdu¤u
tavernalarda ayn› ritm ve seslerle icra edilecek ve böylelik-
le ‘sayg›n ve deneysel’ bir biçimde ortaya ç›km›fl bir müzik
türü, çöp sepetini boylamas› gereken bir hal ve biçime çev-
r i l e c e k t i r .
“Say›n bilmem kim…” anonslar›na, popun bizzat içinden
de  özenen ç›kacakt›r. 

F‹RUZE FORMÜLÜ 
Sezen Aksu ve Kayahan, yaklaflmakta olan ‘yeni ça¤’›n ko-
kusunu erken alacak ve iflin as›l çözümünü ‘örtülü arabesk’
yapmakta bulacakt›r. Ama  için için umulan, beklenen for-
mül de budur. Attila Özdemiro¤lu–Sezen Aksu–Aysel Gü-
rel’in “Firuze” formülü, bütün kötü elefltirilere ra¤men
Türk popunda bir dönüm noktas› olacakt›r. 
Bu formül; Sezen Aksu–Onno Tunç beraberli¤i ile iyice ko-

yultulacak ve b›rak›n 80’leri, ‘patlama’ y›llar› olarak tabir
edilecek bütün 90’lar› bile etkisi alt›na alacakt›r.
Hatta iflin bu noktas›nda bir tek Sezen Aksu yetmeyecek,
benzerleri bütün piyasay› saracakt›r. Neyin arabesk, neyin
pop oldu¤u anlafl›lamayacak bir nokta gelene kadar da “Fi-
ruze” a¤layacak, bedel ödeyecek (acelesi de yok ya) bekle-
yecektir. 

TÜKET‹M ÇA⁄I
90’larda pop müzi¤i yeniden yükselifle geçer. ‘Darbe’ flart-
lar› (en az›ndan görünürde) arkam›zda kalm›fl, (yine en
az›ndan görünürde) keyfimiz yerine gelmifltir. Tekrar pop
müzik talep etmeye bafllar›z. 
Aflk›n Nur Yengi, Hakan Peker, Yonca Evcimik ve ard›ndan
da Tarkan, Mustafa Sandal, Y›ld›z Tilbe ve Serdar Ortaç ku-
fla¤› ç›kar ortaya… Sonra da di¤erleri: Gökhan Özen, Funda
Arar, Hande Yener, Gülflen… 2000’lerle birlikte ise rock
patlar. Önce Duman, ard›ndan da Mor Ve Ötesi, rock’un
bayra¤›n› en tepeye dikerler.

TÜRK POPU 45 YAfiINDA!
2000’lerin ikinci yar›s›nday›z. Pop ve rock, bazen kavga
edermifl gibi görünse de, ‘kardefl kardefl’ geçinip gitmekte.
Biz dinleyenler de öyle. Bazen birine, bazen ötekine, hatta
bazen ikisine birden kulak veriyoruz. Yaflad›klar›m›za bile-
rek-seçerek olsa da olmasa da bu flark›lar efllik ediyor.
1961-2006: Türk popu 45 yafl›nda!
Art›k ’12 Eylül’lerin bile dokunamayaca¤› kadar eski ve
sa¤lam; renkli ve çeflitli.

Nice y›llara!

90’larda pop müzi¤i yeniden
yükselifle geçer. ‘Darbe’ flartlar›
(en az›ndan görünürde) 
arkam›zda kalm›fl, (yine en 
az›ndan görünürde) keyfimiz 
yerine gelmifltir. Tekrar pop 
müzik talep etmeye bafllar›z. 

1980 y›l›n›n 12 Eylül’ünden sonra 
yaflananlar pop müzi¤imizi boydan boya
çökertir. Ülkenin içinden geçmekte oldu¤u
toplu ‘mutsuzluk ça¤›’, pop müzi¤e duyulan 
ihtiyac› yok etmifltir.
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MÜYAP Yönetim Kurulu Baflkan› Bülent Forta ilerde
müzi¤in bir belediye hizmeti gibi kurgulanaca¤›n› su al›r
gibi küçük bedeller karfl›l›¤›nda her türlü müzi¤e
ulafl›labilece¤ini söylüyor.  Ve ekliyor: “Bizim bütün
çabam›z MÜYAP’› Türk müzik sektörünün bir tür
belediyesi haline getirmek.”  

MÜYAP’da bulunuflunuz biraz da Ada Müzik’le alakal›. Bu süreci
anlat›r m›s›n›z? 
1992 y›l›ndan beri Ada Müzik’in sahibiyim.  Ve Ada Müzik bir
piyasa flirketi olmaktan ziyade Bat›l›lar›n deyimiyle ‘independent’,
ba¤›ms›z flirket statüsünde, yay›n çizgisi çok popülere kaymayan bir
kurum. Benim Unkapan› piyasas› diye tabir edilen Türkiye’deki müzik
sektörüyle yaklafl›k 10 y›l süresince yak›n bir iliflkim olmad›. Ne
zaman ki telif haklar›, fikri mülkiyet haklar› ve bunun müzik sek-
törüne etkileri gibi bir durum ortaya ç›kt› ve bu bir meslek birli¤i
kuruluflu  noktas›na geldi, kendi sektörümüzün içerisindeki bir
örgütlenmenin d›fl›nda kalmak istemedim. 2000 y›l›n›n A¤ustos
ay›nda MÜYAP bir meslek birli¤i aflamas›na geldi. ‹lk dönem
Denetleme Kurulu üyesiydim. Son 4,5 y›ld›r da Yönetim Kurulu
üyeli¤i yap›yordum. Yaklafl›k bir y›ld›r da MÜYAP Baflkan› olarak
sektörün  temel problemlerini çözmek konusunda bir misyon
üstlendim. Esas olarak MÜYAP maceras› böyle geliflti.  

MÜYAP nas›l bir yap›ya sahip? 
fiu anda MÜYAP 90 flirketin bir araya gelmesinden oluflmufl bir
meslek birli¤i. Bunun içerisinde dünyan›n dört büyük yabanc› flirketi
bulunuyor. Aktüel repertuvar›n yaklafl›k % 85’i MÜYAP üyeleri
taraf›ndan üretiliyor. MÜYAP son befl y›ll›k süre içerisinde çok ciddi
bir kurumsal geliflme gösterdi. Son bir y›ld›r da dünyada müzik sek-

törünün gitti¤i yere uygun bir yap›lanma içerisinde.  

DÜNYA STANDARTLARINDA REKABET EDEB‹LMEL‹Y‹Z 
Sizi harekete geçiren ve aktif faaliyet içine sokan nedir?
Türkiye müthifl bir müzik ülkesi. ‹mparatorluk gelene¤inden gelme
saray müzi¤i, ciddi halk müzi¤i taban› var. Öte yandan Bat› ile
Do¤u’un ortas›nda bir ülke olmas›ndan dolay› sürekli sentez ortaya
ç›kartabilen bir kültürel yap›ya sahip. 
Bat›’ya yak›n kentlerde pop müzik ve klasik müzik gibi örnekler var.
Dünyan›n afla¤› yukar› bütün müzik türlerine yatk›n, çok kültürlü bir
ülke buras›. Dolay›s›yla bu yap›daki bir ülkenin müzi¤i sadece ulusal
s›n›rlar aras›na s›k›fl›p kalmamal›. 
Dünyayla rekabet edebilmeli, dünyaya kendini tan›tabilmeli ve bu
ulusal kimli¤iyle dünyada var olabilmeli. Müzik, tüm dilleri, bütün
uluslar› ortadan kesen bir olgu. Ama maalesef bugünün dünyas›nda,
bir ülkede e¤er müzik endüstrisi geliflmemiflse siz ne yaparsan›z yap›n
bu otantik de¤erlerinizi bütün dünyadaki insanlara tafl›yabilecek bir
mekanizma yaratam›yorsunuz. 
Tüm bu kültürel birikime ra¤men Türkiye’deki müzik endüstrisi çok
c›l›z. Güçlü bir müzik endüstrisinin varolabilmesi de fikri mülkiyet
haklar›n› koruyan güçlü kurulufllar›n olmas›na ba¤l›.  
Bizim yapmaya çal›flt›¤›m›z Türkiye’deki müzik endüstrisini dünya
standartlar›nda bir endüstri haline getirmek. 

baflkan bülent forta:

“müzik su gibi
tüketilecek”
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The Orchard ile yap›lan anlaflmadan beklentileriniz neler?
Bir plak flirketi veya bir besteci üç ayl›k, befl ayl›k planlar yapar ama
bir meslek birli¤i orta vadeli düflünmek zorunda. Günlük çözümlerin
yeri de¤il buralar. Biz bundan iki y›l önce müzi¤in, dijital mecradaki
geliflmelerle paralel flekilde büyüyece¤ini öngördük. Ve yaklafl›k 75 –
80.000 tane flark›y› dijital arflive aktard›k. Buradan sat›labilecek
koflullar› yaratt›k.  Oluflturdu¤umuz arflivi de dünyaya açmak istedik.
Dünyada da sistem çok net. Dijital distribütörler sizin ürünlerinizi
dijital ortamda al›yorlar ve dünyaya pazarl›yorlar. The Orchard bun-
lar›n en büyü¤ü. 73 ülkede ofisi olan, bütün güçlü internet sitelerine
hizmet veren bir oluflum. Biz Türk repertuvar›n› ciddi bir sözleflme
yaparak onlara emanet ettik. Art›k iTunes gibi sitelerde, Türk reper-
tuvar› bannerlar ile dünyan›n kullan›m›na aç›lacak. The Orchard bu
müziklerin tan›t›m›n› da üstlendi. Amerika’da bir kifli Hac› Arif Bey
dinlemek istedi¤inde bir internet t›klamas› yetecek.   

Sanatç›lar dijital geliflmeler ve sizin yapt›¤›n›z giriflimler konusunda
bilgi sahibi mi?  
Meslek birlikleri bilgi sahibi ama üyeleri de¤iller. Ölmekte olan›n
arkas›ndan a¤l›yorlar. Ama bir de do¤makta olan var. Onun için de
sevinmek bunu kullanmak gerekiyor. Bu sadece Türkiye’deki bir hata
de¤il. Dünyadaki müzik sektörü de önce büyük bir korkuya kap›ld›.
Bunu  büyük bir tehdit olarak alg›lad›lar. Bir yasaklama refleksi
olufltu. Ama internet öyle bir dünya ki ne yasak tan›yor ne baflka bir
fley. Sonra bunu bir f›rsata dönüfltürmeye bafllad›lar. Ve internetteki
sat›fl› ticari hale getirmeye çal›flt›lar. Bunun en bilinen örne¤i iTunes.
Parayla parça satmaya bafllad›klar›nda ‘bedava olan bir fleyi kim
sat›n al›r?’ dendi ama sundu¤u hizmetle, trend yaratmas›yla iTunes,
çok ciddi gelir elde etmeye bafllad›. Türkiye’de de üç – befl y›l arayla
dünyadaki  örne¤i yaflad›k. ‘Öldük, bittik, mahvolduk, mp3’ler
mahvetti’ derken biz bunu nas›l f›rsata çeviririz diye bir hamle yapt›k.
Ve yaklafl›k bir y›ld›r ciddi lisanslama gerçeklefltirmeye bafllad›k. fiu
anda iddial› konuflabilirim. Bizim dijital sistemimizin dünyadakiler-
den hiç afla¤› kal›r yan› yok. Müzik dinleyicisi aç›s›ndan çok kolay ve
ucuz çözümler ortaya ç›kmaya bafll›yor. Örne¤in yak›n bir zamanda
1$ verip dünyan›n bütün müziklerini dinleyebileceksiniz. Bu sadece
gelir elde etmekle ilgili bir fley de¤il. Hak takibi, haklar› sahiplerine
da¤›tmak da bafll› bafl›na bir fonksiyon. Bu iflin daha zevkli taraf›.
Para kazanmaktansa hak edilmifl bir paray› adalete uygun
da¤›tmak… fiu anda MÜYAP üyeleri aras›ndan kim neyi hak ettiyse
da¤›tabilecek sistemleri teknolojik olarak uygulayabiliyoruz.

D‹J‹TAL ARfi‹V KULLANIMDA 
Müzik nereye gidiyor sizce? 
Müzik nereye gidecek dendi¤inde dünyada iki teori var: Birincisine
göre; müzik hava gibi olacak. Bedavaya istedi¤iniz kadar soluyabile-
ceksiniz. ‹kincisine göre ise, müzik su gibi olacak. Belediyenin su
hizmetiyle düflük bir meblaya, dufl alaca¤›n›z, diflinizi f›rçalayaca¤›n›z
hizmeti al›rs›n›z. Müzik de bir belediye hizmeti gibi kurgulanacak.
Meslek birlikleri de belediyeler gibi fonksiyon görecek.  Siz çok cüzzi
bir abonelik paras›yla bu müzikleri dinleme flans›na sahip olacaks›n›z.
Bir de flifle suyu diye daha steril olan,  para vererek ald›¤›m›z bir su
vard›r. Daha kapsaml›, sanatç›n›n foto¤raf› ve bilgisi olan bir ürün
istiyorsan›z o zaman müzi¤i, flimdinin CD’leri gibi bir formatta ala-
caks›n›z. Bizim bütün çabam›z MÜYAP’› Türk Müzik sektörünün bir
tür belediyesi haline getirmek.  

Mart 2006’da bu dijital arfliv kullan›ma aç›ld›. Dört ayda nas›l
geliflmeler oldu?
Bir kere mobil müzik ya da baflka bir deyiflle cep telefonlar›nda kul-
lan›lan müzik bafl›ndan beri paral›. ‹nternet ise paras›z. Biz inter-
nette ciddi lisanslamalar yapmaya bafllad›k. Üç ayl›k sürede bile
önemli ölçekte bir de¤er aktar›m›n› yapabildik. fiimdi bunu kampa-
nyalarla destekliyoruz. Powerclub, bizim lisansl› bir kullan›c›m›z
Pepsi olan ile birlikte bir kampanya gerçeklefltirdi. 17 Temmuz’da
lansman yap›ld›. Sat›n ald›¤›n›z bir Pepsi kapa¤›n›n alt›ndaki kodu
yazarak bu siteden bedava müzik indirilebiliyor. Bu dijital ortamda

Türkiye, dünyan›n afla¤› yukar› bütün müzik tür-
lerine yatk›n, çok kültürlü bir ülke. Bu yap›daki
bir ülkenin müzi¤i sadece ulusal s›n›rlar aras›na
s›k›fl›p kalmamal›. Dünyayla rekabet edebilmeli,
dünyaya kendini tan›tabilmeli ve bu ulusal
kimli¤iyle dünyada var olabilmeli.
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ciddi bir hareket sa¤lad›. Eylül ay›nda Turkcell ile bir anlaflma
yapaca¤›z. Bu y›l emekleme dönemi ama ona ra¤men çok pozitif
geliflmeler var.  

Peki plak flirketlerinin gelece¤ini nas›l görüyorsunuz? 
O konuda da çeflitli düflünceler var. Bunlardan biri art›k plak flirket-
lerine gerek kalmayaca¤› yolunda. Ama ben ayn› fikirde de¤ilim.
Milyonlarca flark› aras›ndan bir tanesinin  fark›na nas›l varacaks›n›z?
Bunun, tan›t›m›ndan kay›t koflullar›na kadar ekip çal›flmas›yla
gerçeklefltirilecek bir proje olmas› gerekiyor. Ama eski tip plak
flirketleri kalmayacak bu kesin. Kalacak olanlar bu yeni geliflmelere
ayak uydurabilenler olacak. Dijital haklar›n idaresi dedi¤imiz ifl, plak
flirketlerinin içinde önemli bir departman olarak ortaya ç›kacak Ama
flöyle sürprizlere de gebe bu sektör; bir yarat›c› hiç arac› kullana-
madan kendi parças›n› internet’e yükleyerek çok ciddi baflar›lara
imza atabilecek, bir anda dünyan›n tan›d›¤› bir figür haline gelecek.
Andy Warhol’un bir sözü var ya “Bir gün gelecek herkes on befl daki-
ka ünlü olabilecek” diye…Böyle bir fley gerçekleflecek. Ama genel
kural olarak de¤il. ‹stisnalar böyle olacak. 

YASADIfiI MÜZ‹K SEKTÖRÜ DAHA BÜYÜK  
Dijital platformun yasallaflmaya bafllamas›yla beraber korsan down-
load’lara da ciddi yapt›r›mlar gelmeye bafll›yor. Bu günlerde
MÜYAP’›n yüzlerce siteyi kapatt›rd›¤› haberlerini izliyoruz. 
Bunlar paralel süreçler. ‹nsanlara yasal alternatif sunacaks›n›z ki
di¤er tarafta yasad›fl›n› engelleyebilesiniz. fiu anda MÜYAP 370 tane
site kapatt›rd›. Biz MÜYAP’da ikili bir yap› oluflturduk. Bir bilgisa-
yar departman›m›z var tek tek bu sayfalar› ve IP’lerini buluyor. Bir
de hukuk servisimiz var, yasal hak takibi yap›yor. Ama internet kor-
sanl›¤›n›n tek flekli bu sayfalar de¤il. Bir de ‘peer to peer’ denilen
dosya paylafl›m›yla gelen bir trafik var. Bunlarla ilgili stratejilerimiz
var ama bireysel kullan›c›n›n can›n› yakmak istemiyoruz. Eylül
ay›ndan itibaren bu konuyla ilgili bilinçlendirme kampanyas› bafllata-
ca¤›z. O kampanyan›n ard›ndan bu kiflilere gidecek internet mesajlar›
olacak. Bu yasal süreci ve e¤itimi sa¤lad›ktan sonra da örnek
davalar› bireysel kullan›c› için de düflünüyoruz. 

Korsan’›n sektöre verdi¤i zarar ölçülebilen bir fley mi?   
Türkiye’de fikri mülkiyetin ya¤malanmas› sadece müzik sektörüyle
ilgili bir fley de¤il.  Entelektüel emek sahiplerinin üretimleri hep
ya¤maland›. Bir fikri çalman›n serbest, fikri ifade etmenin suç oldu¤u
bir ülke buras›.  Müzik sektörüne gelince eskiden kaset doldurulan bir
fabrikay› basarak korsan› yakal›yordunuz ama bugün kopyalama
teknolojisi her yerde. Bir liseye gidin o s›n›fta befl tane korsan vard›r.
Biri bir CD al›yor çekip amcas›n›n o¤luna veriyor. Herkesin bu ürün-
leri ya¤malad›¤› devasa bir sistemle karfl› karfl›y›z. Tabii bizim bu
kiflisel kullan›mlar› takip edecek George Orwell’›n 1984’ündeki gibi
herkesi gözleyecek halimiz yok. Ama bunu ticarilefltiren, bundan para
kazanan,  yerel mafya çeteleri ile iflbirli¤i içinde olan yasad›fl› bir sek-
tör var. Türkiye’de bir yasal, bir de yasad›fl› müzik endüstrisi var.
Büyüklükleri afla¤› yukar› eflit. Belki korsan›nki daha büyük. Bugün

müzik her yerde. Ama Türkiye’de lisans›n› ödemeyen radyo, bana
göre korsan. Otelinde müzik çal›p onun paras›n› hak sahiplerine öde-
meyen korsan.  Bugün bir CD çekip efle dosta da¤›tmak çok masum
gelebilir ama ülkenin gelece¤ine atefl etmek bu. Birçok insan›n hayat
çizgisi tahrip ediliyor. Korsandan Televole’de gördü¤ümüz sanatç›lar
etkilenmiyor, Küçükköy’deki bir CD fabrikas›ndaki iflçi de iflsiz
kal›yor. Çünkü bu bir sektör.  Somut mülkiyete al›flk›n›z ya biz, çocuk
baklava çalar 7 y›l hapis cezas› yer. Kocaman kocaman holdingler
bütün müzik emekçilerinin parçalar›n› çalar, ‘ne olacak senin pro-
mosyonunu yap›yorum’ diye ç›karlar ortaya. 

MÜYAP’daki konumunuzla hayat görüflünüz nas›l uyufluyor?
‹nsanlar›n dünya görüflünün kal›p oldu¤u kan›s›nda de¤ilim. Ben
bütün hayat›m boyunca hak kavgas› yapt›¤›m› düflünüyorum. Burada
yapt›¤›m da hak kavgas›. Kavramlarla da çok süslemenin pek manas›
yok. 
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Somut mülkiyete al›flk›n›z ya biz, çocuk 
baklava çalar 7 y›l hapis cezas› veririz.
Kocaman kocaman holdingler bütün müzik
emekçilerinin parçalar›n› çalarlar, ‘ne ola-
cak senin promosyonunu yap›yorum’ diye
ç›karlar ortaya.
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Berhan fiimflek hem sanatç› hem de politikac› kimli¤iyle
öne ç›kan bir isim. Özellikle sanatç› haklar› ve telif haklar›
konusunda ciddi emekleri var. Bu ilk say›m›zda kendisiyle
oyunculuktan milletvekilli¤ine uzanan bir söylefli yapt›k. 

Öncelikle sanatç› kimli¤inizle bafllayal›m. Siz 25 y›l› aflk›n bir
süredir sineman›n içindesiniz…
Ben sinemaya tesadüfi flekilde 1978 y›l›nda bafllad›m. O zaman-
lar Vefa Akflam Lisesi Ö¤renci Birli¤i Baflkanl›¤› yap›yordum.
fiehzadebafl›’nda Yavuz Özkan ve fierif Gören’in müdavimi
oldu¤u bir kahveye gidip geliyorduk. Bana bir fotoromanda
oynamay› teklif ettiler. Ben çok bozuldum: ‘Biz devrim
yapaca¤›z. Ne fotoroman›’ dedim. Aradan zaman geçti, bir
sebepten dolay› uzaklaflmam gerekiyordu, üç gün Kumburgaz’a
fotoroman çekmeye gittik. Fotoroman yay›nlan›r yay›nlanmaz
baflka fotoroman ve film teklifleri gelmeye bafllad›. Baht›m›z
aç›ld›. Cüneyt abi (Ark›n) ile ‘Sevgi Yolu’nu çevirdik. Sinema
böyle bafllad›. Sonra 12 Eylül süreci. Benim sinema hayat›m
ikiye ayr›l›r: Bilge Olgaç’tan önce ve sonra. Bilge Olgaç ile 1987
(28 yafl›ndayd›m) y›l›nda Osman fiahin’in ‘‹pekçe’ filmini çektik.
Sevgili kardeflim Perihan Savafl ile çal›flt›k. ‹pekçe’nin galas›nda
beni baflrol oyuncular› ciddiye almam›flt› ama ç›k›flta gazeteciler
resmimi çekmek isteyince ‘bu ifl tamam’ dedim. Ard›ndan sinema
üzerine yaz›lm›fl çizilmifl ne varsa okumaya bafllad›m. Sineman›n
toplum yaflam›ndaki yerini, önemini, Amerikan sinemas›n› çok
ciddi flekilde inceledim. Sineman›n toplum mühendisli¤inin en
önemli laboratuvar› oldu¤unu anlad›m.

S‹NEMA MONTAJDIR HAYAT DA MONTAJDIR 
Oynayaca¤›n›z filmleri seçerken nelere dikkat ediyordunuz? 
Param›z pulumuz yoktu ama her gelen filme evet demezdik.
Derdi olmal›yd› çekti¤im filmlerin. Ben ‘Hoflçakal Yar›n’ filmini
çekerken inflaatta büz döflüyordum ekmek param için. Bir soru
soran filmleri yapmaya özen gösterdim. 
Ben bu ülkeyi film çekerek tan›d›m. Film çekti¤imiz kentlerin

demografik yap›s›, ekonomisi, e¤itim düzeyi üzerine notlar
al›yordum. Sinema bu anlamda çok katk› sundu bana. Hayat›
montajlamay› ö¤rendim. Sinema montajd›r çünkü. Hayat da
montajd›r. Hayat detaylarla oluflur. Sinema da detayd›r. Detay›n
montajlanmas›d›r. Daha sonraki süreç içerisinde siyasette bu
bak›fl aç›s›n›n çok faydas›n› gördüm. Lokal düflünüp genel
hareket etmeyi böyle ö¤rendim. 

T ü r ki y e sinemas› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Mustafa Kemal Atatürk 1933 y›l›nda ‘Sinemaya gereken ehem-
miyeti verin’ demifl. Ama bu birçok konuda oldu¤u gibi ‘gereken
ehemmiyeti vermeyin’ diye anlafl›lm›fl. Bizim dönemimizde devlet
bask›s› ve ekonomik koflullar sinema yapman›n karfl›s›ndaki en
büyük engeldi. 1980’lerin bafl›nda çekti¤imiz filmin de¤il de
baflka bir filmin senaryosunu sansüre gönderirdik. Polis
geldi¤inde kameray› filmsiz çal›flt›r›r ve di¤er senaryoya göre
diyaloglarla çeker gibi yapard›k. Yine de çok önemli filmler
yap›lm›flt›r: Y›lmaz Güney’in sanatç› kimli¤i tart›fl›lamayacak
kadar önemlidir. ‘Umut’ filmi dünyan›n en önemli filmlerinden
biridir. At›f Y›lmaz, Lütfü Akad, Zeki Ökten, Y›lmaz Güney,
Bilge Olgaç gibi isimler Türk sinemas›na büyük güç vermifltir.

“sinema bana hayat› 
montajlamay› ö¤retti” 
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Deniz Gezmifl’i oynarken yüzümden
72 dikiflli ameliyat oldum. 40
yafl›ndayd›m. Kas›klar›mdan ya¤ al›p
çizgilerimi yok ettiler. ‘Uzlaflma’ fil-
minde Mehmet Ali A¤ca’y› oynad›m.
Filme bafllarken 89 kiloydum. 37
günde 15 kilo zay›flad›m
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Ama di¤er yandan düflünme özgürlü¤ü, yaratma özgürlü¤ü
olmad›¤› gibi ekonomik destek de olmam›flt›r. 
80’li y›llarda At›f Y›lmaz’›n yapt›¤› önemli filmler vard›. Kad›n
filmleri, 12 Eylül filmleri yap›lmaya baflland›. Toplumun talep-
lerini, yaflad›klar› ac›lar›, yolsuzluklar› perdeye tafl›yan
arkadafllar›m›z oldu. Bunlar›n hiçbir zaman gifle flans› olmad›.
Daha sonra 90’l› y›llar itibar›yla sinema sanatç›lar›n› televizyon
starlar› oluflturmaya bafllad›. Halbuki dizi sanat› diye bir fley
yok, sinema sanat› var.

POPÜL‹ST KÜLTÜR ÜRÜNLER‹ SARDI ETRAFI 
90’larla beraber nas›l bir de¤iflim oldu¤unu düflünüyorsunuz? 
90’lardan sonra bu yap› sinema ve müzik tüketimi için baflka bir
kimlik ç›karmaya bafllad›. Popüler kültür dedi¤imiz halk
kültürünün içi boflalt›l›nca popülist kültür oldu. Çabuk üretilen
ve çabuk tüketilen bir kültür. Dizi furyas›n›n ciddiyetsizli¤inin
alt›nda –ben de dizi çektim– yatan buydu. Haks›zl›k yapmak
istemem kimseye: 70’li y›llar›n bafl›nda sinemay› Y›lmaz
Güney’in ‘Umut’u temsil ediyor. fiimdiyse ‘Kurtlar Vadisi Irak’.
Toplumla, kültür yap›lanmalar›yla siyasi tercihlerini de
o l u fl t u r u y o r l a r .

Hiç be¤endi¤iniz y e r l i film olmad› m› son y›llarda? 
Elbette var. ‘Babam ve O¤lum’u çok be¤endim. Çok fley söyleyen
ama ba¤›rmayan, slogan atmayan bir filmdi. O yüzden
be¤endim. Biz bir zamanlar ba¤›rarak sloganlarla sinema yapt›k

ama yanl›flt›. Sinema slogan de¤ildir. 
‘Gönül Yaras›’ güzel bir çal›flmayd›, Dervifl Zaim’in filmlerini be¤eniyorum.
Çok de¤erli arkadafllar›m›z var. Ama genel olarak bak›ld›¤›nda Türkiye’de,
müzik, sinema ve tiyatro sanat›n›n fark›na var›lmamas› için sistem kendi
içinde elinden geleni yapm›flt›r. 

Hem Deniz Gezmifl’i hem Mehmet Ali A¤ca’y› oynad›n›z. Ne hissettiniz? 
Deniz Gezmifl’i oynamak benim için büyük bir sorumluluk ve keyifti. Hem
ac›yd›, hem mutluluktu. Deniz hep benim yan›mda gibiydi. Deniz, ba¤›ms›z
Türkiye için kafas›n› ipe uzatabilmifl, bu ülkenin gelece¤ini y›llar evvel 25
yafl›nda görmüfl bir Anadolu çocu¤uydu. 
Deniz Gezmifl’i oynarken yüzümden 72 dikiflli ameliyat oldum. 40
yafl›ndayd›m. Kas›klar›mdan ya¤ al›p çizgilerimi yok ettiler. ‘Uzlaflma’ fil-
minde Mehmet Ali A¤ca’y› oynad›m. Filme bafllarken 89 kiloydum. 37 günde
15 kilo zay›flad›m. 
Keflke hayat› geriye sarabilsek de Adnan Menderes de Fatin Rüfltü Zorlu da,
Hasan Polatkan da, Yusuf Aslan, Hüseyin ‹nan, Deniz Gezmifl de idam edilme-
mifl olsa. Çünkü yaflanan bu olaylar bu ülkeye bir kan davas› b›rakt›.

M‹LLET‹N VEKALET‹N‹ TAfiIMAK ‹Ç‹N…

Siyasete ilginiz gençlik y›llar›na kadar uzan›yor galiba?
Evet, 1979 y›l›nda CHP Fatih Gençlik Kollar› üyesiydim. Herhangi bir fraksiy-
on içinde olmad›m. Ama sol kimli¤im hep bask›n oldu. Biz tüm ülkeyi
düflünüyorduk ve seviyorduk. Bu bayra¤›n gönderde en güzel yerlerde olmas›n›
istiyorduk. Kendimize ait teknede bayrak dikmek de¤il… Siyaset hayata
müdahale etme sanat›d›r. fiimdi gerçi zengin olma sanat› oldu! 

Meclise girifliniz nas›l oldu?
Sinema yaparken de siyasetin d›fl›nda kalmamaya gayret ettim. 1999’da
Milliyet Gazetesi için haz›rlad›¤›m yaz› dizileri epey dikkat uyand›rd›. CHP’nin
yan› s›ra baflka partilerden de teklifler almaya bafllad›m. Ancak aktif poli-
tikaya ilk kez CHP’nin baraj›n alt›nda kalmas›yla girdim. Befl dönem parti
meclisi üyeli¤i yapt›m. Milletvekili olma ad›na gidip partinin üst kademesine
aday olmad›m. 2002 seçimleri gelince aday olduk. Yani forumlarda, kan-
tinlerde, caddelerde konufla konufla, s›ra milletin vekaletini al›p milletin
meclisinde konuflmaya gelmiflti. O genel kurulda bulunma nedenim milletin
vekaletini tafl›makt›r. Mazbata beni tafl›maz. Ben mazbatan›n sorumlulu¤unu,
milletin vekaletinin sorumlulu¤unu tafl›r›m. Bu meslek de¤il hizmettir. 

MESAM ÖRNEK B‹R ÇALIfiMA YAPIYOR 

Telif meseleleri hakk›nda hiç hakk›n›z›n yendi¤ini düflünüyor musunuz?
Fazlas›yla. Fikri hakk›n, emek hakk›n›n üstünde oldu¤una inan›r›m. Ama
Türkiye’de böyle bir fley yok. MESAM kuruldu¤undan beri bu konuda örnek

Bayburtlulu¤u kadar Fatihli olmakla da gurur duyan
Berhan fiimflek, Naz›m Hikmet’in sözünden yola
ç›karak: ‘Topraktan ö¤renip kitaps›z bilenim; Hoca
Nasrettin gibi a¤lay›p Bayburtlu Zihni gibi gülenler-
denim.’ diyor
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bir çal›flma yap›yor. MESAM’a böyle bir röportaj
verirken MESAM’›n Ankara temsilcisi Fatma Çerçi ile
Belgin Han›m’a çok teflekkür etmem laz›m bu iflleri çok
ciddi takip ettikleri için. Ama bu iflin kiflilerin
u¤rafllar›n›n ötesinde devletin sistemati¤i içersinde yer
almas› gerekir. 2004’de 5101 say›l› yasa ç›kt› ama bu
konular daha oturmufl de¤il. At›lacak çok ad›m var. ‹hti-
sas mahkemeleri oluflmad›, uygulamada sorunlar v a r .
5101 yeni ceza kanununa göre düzenlenirken neredeyse
korsanla mücadele etme de¤il, korsanla mücadele etmeme
kanununa dönüflecekti. Buna engel olduk. 

Sanatç›  haklar› aç›s›ndan baflka ne gibi çal›flmalar›n›z
v a r ?
Kültür sanat alan›nda emek vermifl ama SSK’l›
olmad›klar› için emekli olamayan 300 kiflilik bir grup var.
Bu arkadafllar›n geriye dönük borçlar› ödenerek SSK’l›
yap›lmalar› ve emekli edilmeleri için çal›flmalar
yap›yoruz. Para da haz›r çünkü Kültür Bakanl›¤›  Telif
Haklar› ve Sinema Müdürlü¤ü’nde bizim param›z var. Bu
konuyla ilgili kanun teklifi verdik. Siyaset, netice almak
sanat›d›r. Bu yüzden iktidar partisi milletvekilleri ile
çal›flt›m. Yüce meclisin gere¤ini yapaca¤›na inan›yorum. 

s ö y l e fl i
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Fikri hakk›n, emek hakk›n›n üstünde oldu¤una
inan›r›m. Ama Türkiye’de böyle bir fley yok.
MESAM kuruldu¤undan beri bu konuda 
örnek bir çal›flma yap›yor.
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1

Teknolojik geliflmeye paralel olarak müzik eserlerinin kaset, CD, VCD gibi fiziki 
materyaller d›fl›nda internet, GSM gibi yollarla kullan›m›n›n h›zla yayg›nlaflt›¤› 
günümüzde, MESAM bu alandaki kullan›mlar›n yasal platforma tafl›nmas› için dijital 
kullan›mlar›n takibine geçti.   

internetteki korsanla mücadele 
Birli¤imiz bir yandan üye eser sahiplerinin, eserlerinin dijital kulla-
n›m›ndan do¤an telif haklar›n›n takibini sa¤larken öte yandan tüm
dünyan›n sorunu olan internet korsanl›¤›n›n önüne geçmeye çal›fl›-
yor. Burada hedef; korsan yay›n yapan internet sitelerinin kapat›l-
mas›ndan öte, tüm internet sitelerinin kay›t alt›na al›narak yay›nla-
r›n›, eser sahiplerinin yasadan do¤an haklar›n› ihlal etmeksizin sür-
dürmelerini sa¤lamak.  

GSM flirketleri ile 
denetim sorunu 
Müzik eserlerinin GSM ortam›n-
da kullan›m›nda ise, servis ve
içerik sa¤lay›c› flirketler ile ya-
flanan sorunlar büyük oranda
sonland›r›ld›. Telif haklar›n›n ta-
kibi, tahsili ve üyelerimize da¤›-
t›m› konusunda çok önemli afla-
malar kaydedildi. Servis sa¤lay›-
c›lar›n, denetimi operatör üze-
rinden yapmam›z› kabul etme-
meleri ve denetim sistemini kur-
mamalar› üzerine MESAM, al-
ternatif denetim yollar›na gitti
ve izinsiz kullan›mlar› yarg›lama
sürecine tafl›d›.  

2

GSM flirketleri, 
üyeleri bireysel takibe yönlendiriyor 
MESAM’›n müzik eserlerinin dijital ortamda kulla-
n›m›na iliflkin yürüttü¤ü lisanslama faaliyetlerinde,

di¤er alanlar›n aksine, sözleflme
imzalanmas›ndan sonra ortaya

ç›kan zorluklar dikkat çekiyor. Bu zorluk-
lar›n bafl›nda, üyemiz olan eser sahiplerinin eserleri-
nin dijital ortamda kullan›m›ndan do¤an haklar›n›
MESAM’dan çekerek bireysel olarak takip etme ta-
lepleri geliyor. GSM flirketleri de, MESAM’›n dene-
timi ve kontrolü d›fl›ndaki eser kullan›mlar›n› ger-
çeklefltirmek istedikleri için, üyelerin bu alandaki
haklar›n› bireysel olarak takip etmelerini destekledi-
ler ve hatta üyeleri bu yönde hukuka ayk›r› taleplere
y ö n e l t t i l e r .

3
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MESAM, telif ödemeyen müzik kulla-
n›c›lar›na FSEK’in ilgili maddeleri
kapsam›nda, 2 çeflit dava aç›yor:
1. Maddi talepli olmayan tecavüzün
men’i ve ref’i davalar› (sözleflme ya-
p›lm›fl olmas› halinde talep edilecek
bedelin üç kat› istemli)
2. Ceza davalar›
Genellikle hukuk ve ceza davalar› de-
vam ederken daval› taraflar, sulh yolu-
na gitmeyi talep ediyor ve MESAM’la
sözleflme imzal›yor. Sözleflmenin imza-
lanmas›yla birlikte MESAM, davalar-
dan vazgeçiyor  veya davalar› takipsiz
b›rak›yor. Aç›lan hukuk ve ceza dava-

lar›na ra¤men, sulh yolunu tercih et-
meyip sözleflme imzalamayan kullan›-
c›larla olan davalar ise devam ediyor.  

‹htisas mahkemelerinin yo¤unlu¤u ne-
deniyle davalar uzun y›llar sürüyor.
Bu nedenle davalar› sözleflme imzala-
yarak sonland›rmak MESAM'›n da
tercih etti¤i bir yol. MESAM, yasaya
ayk›r› kullan›mlar› tespit ettikten son-
ra uzlaflma sa¤lamak yönünde bir yak-
lafl›m sergiliyor. Karfl›l›kl› diyalog ge-
lifltirerek, kullan›c›lar›n sözleflme im-
zalayarak izin almalar›n› sa¤lamaya
çal›flmakta. Ancak eser sahiplerinin

haklar›n› ihlal etmeye devam eden kul-
lan›c›lara hukuk ve ceza davalar› aç›l›-
yor. 

MESAM taraf›ndan veya MESAM
aleyhine aç›lan dava ve icra takipleri,
MESAM’›n sözleflmeli oldu¤u hukuk
bürolar› taraf›ndan takip ediliyor. Bir-
li¤imiz bugüne kadar yaklafl›k 400
adet kullan›c›ya karfl› dava açt› ve bu
d a v a l a r › n 3 / 4’ü sonuçland›. Davalar›-
m›z sonucunda kullan›c›lar, ME-
SAM’dan izin almay› kabul ettiler ve
bu hukuki mücadele sayesinde ME-
SAM önemli kazan›mlar elde etti.

4
hukuk mücadelesini mesam kazand›

GSM flirketleri, sektörde rekabeti art›rmak için eser sa-
hipleri ile ticari nitelikte sözleflmeler imzalayarak eser-
lerin sadece ilgili flirket taraf›ndan GSM hatlar›nda kul-
lan›m›na izin verilmesini sa¤lad›lar. Ancak bunun yan›n-
da, eser sahiplerinin telifin konusu d›fl›nda imzalad›klar›
ticari nitelikte anlaflmalara hiçbir zaman müdahale ve
itiraz etmeyen Birli¤imizi de devre d›fl› b›rakarak, telif
bedeli ödemekten imtina etmifllerdir. Bu duruma daya-
nak olarak da eser sahipleri ile imzalad›klar› anlaflmala-
r› öne sürdüler.  Konuyla ilgili bafllat›lan hukuk mücade-
lesinde mahkeme; eser sahiplerinin eserlerinin GSM ala-
n›nda kullan›m› için ancak üyesi oldu¤u ve “umuma ile-
tim hakk›”n›n devredildi¤i meslek birli¤ince lisans veri-
lebilece¤ini hükme ba¤layarak, MESAM’›n hakl›l›¤›n›
kesinlefltirdi. Elde edilen bu kazan›m, MESAM’›n y›llar-
d›r yasal çerçevede savundu¤u ve hiçbir zaman ödün ver-
medi¤i ilke ve kurallar›n› pekifltirdi. 

mesam’›n hukuk ve ceza davalar› devam ediyor 

if haklar›n› takipteyiz

mesam ve mü-yap iflbirli¤i  
MESAM, yasal mücadelesinin yan› s›ra ba¤-
lant›l› hak sahibi meslek birliklerinden MÜ-YAP ile ifl-
birli¤ine giderek eflgüdümlü lisanslama modelini benim-
sedi. Fonogram haklar›n› takip eden meslek birli¤i olan
MÜ-YAP, “MÜ-YAP Dijital Platformu”nu kurdu. MÜ-
YAP ile MESAM aras›nda bu platformun kullan›m flekil
ve flartlar›na iliflkin mutabakat yap›ld›. Buna göre; dijital
ortamdan müzik eserlerini kullanan flirketler; kullan›m-
lar›n› ancak MÜ-YAP dijital platformu üzerinden ger-
çeklefltirebilecekler. MESAM ile sözleflme imzalamayan
flirketlere platformdan servis verilmeyecek, flirketlerin
kullan›mlar› MÜ-YAP dijital platformu üzerinden rapor-
lanacak. Bu sistem sayesinde en küçük bir telif kaça¤›-
n›n oluflmas› mümkün olmayacak. 

5
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MESAM’da uygulanan sa¤l›k sigortas› hakk›nda bilgi verir
misiniz? 
Türkiye gibi, sanatç›lar›n hemen hemen hiçbir sosyal güvenceye
sahip olmad›¤› bir ülkede MESAM’›n üyelerine sa¤lad›¤› özel
sa¤l›k sigortas› çok büyük bir önem tafl›maktad›r. Bas›n›m›zda
sürekli “Y›llar›n sanatç›s› yard›ma muhtaç” veya “ Tan›nm›fl
sanatç› hastane köflelerinde kald›” gibi herkesi üzen dramatik
haberlere tan›k oluruz. Bu üzücü haberleri MESAM üyeleri için
göremezsiniz. MESAM Yönetim Kurulu alt› y›l önce o dönemde
yönetimde bulunan U¤ur Baflar’›n giriflimiyle üyelerini grup sa¤l›k
sigortas› kapsam›na alma karar› ald›. O zaman çok s›n›rl› bir
bütçeyle bafllayan bu giriflim bugün, yani 6 y›lda alm›fl oldu¤u yol
dünyadaki benzer mesleki örgütleri içinde büyük bir baflar› oldu.

Di¤er meslek birliklerinin uygulad›klar› sa¤l›k sigortas› ile
MESAM Grup Ses Sa¤l›k Sigortas› aras›ndaki farklar nelerdir?
Öncelikle di¤er meslek birliklerinin sa¤l›k sigortas› poliçeleri
sadece yat›fl› gerektiren hastal›k hallerini kapsamakta. MESAM
Grup Ses Sa¤l›k Sigortas› hem ayakta hem de yatarak tedaviyi
kapsamaktad›r. Tam bir özel sa¤l›k sigortas›d›r. Bunu biraz
açarsak… Diyelim ki,  herhangi bir sebepten dolay› doktora
baflvurdunuz. Hekim önce sizi muayene eder. Ard›ndan laboratuvar
tahlilleri ve röntgen filmleri ister. Art›k sadece bunlarla da s›n›rl›
kalm›yorlar, daha da ileri modern teflhis yöntemlerine gereksinim
duyuluyor. MR, tomografi, ultrasonografi, biyopsi ve benzeri

birçok tetkik isteniyor. Bütün bu ifllemlerin sonucunda hekim sizin
bu hastal›ktan dolay› hastanede yatman›za gerek olmad›¤›n›
söylerse; doktorun yapt›¤› bütün muayene, tahlil ve teflhise yönelik
t e t k i klere ait ödemelerin hepsini sizin yapman›z g e r e k m e k t e d i r .
Çünkü ayakta tedavi di¤er meslek birliklerinin sigortas›nda kapsam
d›fl›d›r. Tahmin edersiniz ki bu da üyenin çok para ödemesi demek-
tir. Bu durumlardan dolay› da kifliler kapsam d›fl› olur da çok
yüklü bir fatura ödemek zorunda kal›r›m endiflesi ile hasta olduk-
lar›nda dahi doktora gidememektedir. Bu fark bile MESAM Gr u p
Ses Sa¤l›k Si g o r t a s ›’n›n di¤er meslek birli¤inin sigorta poliçesi ile
k›yaslanamayaca¤›n› göstermektedir.

Baflka faklar da var m›?
MESAM üyeleri ses ve kulak yollar› ile ilgili hastal›klara karfl›
(Adenoit vegatasyon, konka hipertrofisi ve septun deviasyon) ö z e l
sigortal›d›r. ‹fli müzik olan üyelerimiz için bu mesleki hastal›klar
da hiçbir sigorta poliçesinde olmayan bir ayr›cal›kt›r.Özel sigorta-
lar›n kapsam d›fl› tuttu¤u birçok hastal›k Mesam Grup Ses Sa¤l›k
Sigortas› kapsam›na dahil edilmifltir. Zührevi hastal›klardan tutun
da, HIV (AIDS) ve ba¤l› oldu¤u hastal›klara kadar…

MESAM Grup Ses Sa¤l›k Sigortas›’ndan kimler
yararlanmaktad›r?
MESAM her y›l sigortalanmaya hak kazanan üyelerinin sigortas›n›
yapmaktad›r. Sigortalanma ölçütlerini yerine getiren üyeler

mesam üyelerinin sa¤l›¤› 
güvence alt›nda
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MESAM taraf›ndan, kriterleri yerine getirememifl olan üyeler de
kendileri poliçe bedellerini ödemek koflulu ile sigortalanmaktad›r.
MESAM Grup Ses Sa¤l›k Sigortas› için üyelerden hiçbir kesinti
yapmamaktad›r. MESAM Grup Ses Sa¤l›k Sigortas›’n› genel
sekreterli¤in bütçesinden karfl›lamaktad›r.
Ayr›ca sigortalanmaya hak kazanmam›fl üyeler ve bütün MESAM
üyelerinin efl ve çocuklar› da (çekirdek aile) bu sigortadan ayn›
flartlarda, kendileri ücretlerini yat›rarak yararlanabilmektedir.

Sa¤l›k sigortas›na hak kazanma kriterleri nelerdir? 
Sa¤l›k sigortas› için tüzü¤e en son fleklini veren maddeler 9.
Ola¤an Genel Kurul’da ele al›nm›flt›r. Al›nan karar gere¤i her y›l
sigorta poliçe ederi kadar brüt gelirinin olmas› k›stas al›nm›flt›r.
Bu flart› yerine getiren üyeler sigortalanmaya hak kazan›r. Daha
net anlat›mla, diyelim ki o y›l için sigorta flirketi ile poliçe bafl›na
1010 YTL’ye anlaflma sa¤land›. Bir üyenin sigortalanmaya hak
kazanmas› için o y›lki (10 may›stan - 10 may›sa kadar)  brüt
getirisi en az bu rakama denk gelmelidir. Bu da flu demektir;
Üyemizin o y›l banka hesab›na yatan miktar + devlet kesintileri
stopaj ve KDV + genel sekreterlik pay› = 1010 YTL’yi
karfl›lamas› gerekmektedir. Neredeyse üyelerimizden sigortalan-
mayan as›l üye kalmas›n ve genel kurul kararlar›na da ayk›r›
olmas›n diye sa¤l›k komisyonu olarak say›n Turhan Taflan’la birlik-
te müthifl bir mesai harcad›k. Sonunda flöyle bir çözüm bulduk.
Biraz önce sayd›¤›m›z kriterler do¤rultusunda y›ll›k brüt geliri

önce 710 sonra, 400 YTL’ ye kadar olan üyelerimizi sa¤l›k sigor-
tas› kapsam›na ald›k. Tabii bu iki poliçe ana poliçeden farkl›.

Ana poliçe ve di¤er iki poliçe neleri kapsamakta? 
Ana poliçe,  yatarak tedavi teminat› limitsiz % 100,  ayakta tedavi
teminat› limitsiz % 80. 
1.  poliçe: Alternatif network, yatarak tedavi teminat› limitsiz %
100, ayakta tedavi teminat› 1,650.00.- YTL % 80 limitli. 
2. poliçe: Alternatif network yatarak tedavi teminat› limitsiz %
100 (Ayakta tedavi teminat› bulunmamaktad›r) 

Özel sa¤l›k sigortas› ile bilinen devlet sigortas› aras›nda fark
var m›?
Farklar› iki bafll›kta toplayabiliriz: Birincisi uygulamadaki farklar,
ikincisi kapsamdaki farklar. Devlet sigortas›n d a öncelikle ba¤l›
oldu¤u kurumlarda tedavi olmak kofluldur. Ancak devlet has-
tanelerinin yetersiz oldu¤u durumlarda sevk ile özel hastanelere
yönlendirme mevcuttur. Devlet hastanelerinin iflleyifli ile ilgili
aç›klama yapmak istemiyorum. Herkesçe bilinmekte… Bilindi¤i
gibi özel sa¤l›k sigortalar› 12 ayl›kt›r. Yani y›ll›kt›r. Kapsam
olarak devlet sigortas› süreklilik içerir. Kiflinin çal›fl›yor olmas› ve
sigorta primlerinin düzenli yat›r›l›yor olmas› gerekir. ‹flte özel
sa¤l›k sigortalar› ile devletin sigortalamas› aras›ndaki en büyük
fark budur. Kapsam olarak özel sa¤l›k sigortalar› mevcut
astal›klar› istisna tutar. Bu dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Soru ve sorunlar›n›z için…
Demir Hayat MESAM üyelerine ve ailelerine, isimlerine özel
manyetik kartlar› ile yurt genelindeki yaklafl›k 1200 anlaflmal›
sa¤l›k kuruluflunda ayakta tedavide P.O.S ve SYS arac›l›¤› ile
provizyon deste¤i sa¤l›yor. Yatarak tedavi teminat›nda yaz›l›
provizyon talepleri ise, 365 gün 24 saat 444 04 04 numaral›
hatta hekim ve hemflirelerden oluflan Alarm Merkezi taraf›ndan
karfl›lanmakta olup ayn› zamanda t›bbi dan›flmanl›k ve ambu-
lans organizasyonu da gerçeklefltiriliyor. 
MESAM’›n üye ve ba¤›ml›lar›na sunmufl oldu¤u sa¤l›k sigortas›
hakk›nda Demir Hayat Sigorta fiirketi MESAM masas› yetkilileri
her türlü sorular›n›z› cevapland›rmaya haz›r. ‹lk defa sigortal›
olmak veya yenilemenizi yapt›rmak için yandakinumaralardan
yetkililere ulaflabilirsiniz...

MESAM üye ve aileleri, Demir Hayat
Sigorta’n›n sa¤lad›¤› SES Grup Sa¤l›k
Sigortas›’yla yar›nlara güvenle bak›yor.
Konuya iliflkin, Yönetim Kurulu üyesi ve
Sa¤l›k Sigortas› Komisyonu üyeleri Ali
Yavuz ve Turhan Taflan ile bir söylefli
gerçeklefltirdik. 

MESAM Call Centre
0212 296 99 10 (Güner Y›ld›r›m)
Demir Hayat Sigorta:
444 04 04 veya 0212 288 68 51 
fiule T. Yaprakl›: 248                                                 
Esra Özmen: 329
Müflteri Hizmetleri:
299-311-308-269-323

Ali Yavuz           Turhan Taflan
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Röportaj: Esra Okutan
Foto¤raf: Sinan Kesgin
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Efsane caz piyanisti Ahmad Jamal 13.
Uluslararas› ‹stanbul Caz Festivali’nde
5 Temmuz’da bir konser verdi. 76
yafl›ndaki piyanist konserde  son ç›kan
albümü ‘After Fajr’dan (2005) kendi
bestelerini seslendirdi. Sanatç›yla
konser gününün sabah›nda k›sa bir
söylefli yapt›k.   

Daha önce de ‹stanbul’da konser verdiniz. Siz de nas›l bir izlenim
kald›?
Daha önce Spyro Gyra ve Stan Getz ile gelmifltim. Do¤rusu üzerinden
çok zaman geçti. Nas›l bir konserdi hat›rlam›yorum ama konser için
‹stanbul’a yeniden geldi¤im için memnunum. 

Pittsburg’u müzikal anlamda nas›l tan›mlars›n›z? 
Pittsburg müzikal anlamda dünyan›n en önemli flehirlerinden biri.
New Orleans gibi… ‹nsanlar fark›nda de¤il ama asl›nda sürekli
Pittsburglular› dinliyorlar. George Benson, Gene Kelly, Billy
Strainhorne,  Roy Eldridge, Art Blakey, Errol Garner, Dodo
Marmarosa, Billy Strayhorn… Hepsi Pittsburglu. 

Bir dönem fiikago’da da yaflad›n›z. Orada bir kulübünüz vard›.
Evet. Alhambra ad›nda bir caz kulübüm vard›. ABD’nin ilk içki
içilmeyen kulübüydü. ‹nsanlar yemek yiyip müzik dinlemeye geliyor-
lard›. Çok güzel günler geçirdik orada. Ama 60’l› y›llar›n bafl›nda
fiikogo’dan ayr›ld›m. Zaman› gelmiflti. Çok fazla travma vard›
hayat›mda. Sonra New York’a geldim. fiimdi Connecticut’da
yafl›yorum. 

Ad›n›z Fritz Jones’du. Nas›l Müslümanl›¤› seçtiniz. 
Beni ad›m Ahmad Jamal. Ben Müslüman olarak do¤dum…

Bu konuda konuflmay› tercih etmiyorsunuz san›r›m. 
Konufluyorum iflte, benim ad›m Ahmad Jamal. Ben Müslüman olarak
do¤dum…(Gülüyor)

Eee peki. Gençlik y›llar›n›zda müzik e¤itiminizi  b›rak›p hayat›n›z›
kazanmaya bafllad›n›z. E¤itime devam etseniz kariyeriniz nas›l bir yol

çizerdi?
Evet Juillard Müzik Okulu’na gitmeyi istedim ama ailem çok fakirdi
çal›flmam gerekiyordu. Ben de kulüplerde blues çal›yordum.
Hayat›mda ‘e¤er’lere pek itibar etmem. O zaman insan geliflmeye
kap›lar› kapam›fl oluyor. Hayat neyse odur. Dönüp geriye bakmamak
laz›m. 

Kulüplerde çalmaya bafllad›¤›n›zda  ‘bebop’ dönemiydi. En çok kim-
lerden etkilendiniz? 
Ço¤unlukla yaflad›¤›m flehirdeki müzisyenlerden etkilendim. Errol

Garner en çok etkilendi¤im kifli oldu. Nat King Cole, Art Tatum,
Duke Ellington, Count Basie’i de etkilendi¤im müzisyenler aras›nda
sayabilirim. Ama en çok kendimden etkilendim… (Gülüyor)

Bebop sonras› Caz trio sound’unu yeniden tan›mlayan adam olarak
biliniyorsunuz. Yapt›¤›n›z yenili¤i anlat›r m›s›n›z? 
Yapt›¤›m müzik sonuçta Pittsburg müzi¤i idi. Gitar, piyano, bas
üçlüsü büyük konserlerde yetersiz kal›yordu. O yüzden gitar›n yerine
dünyan›n en iyi davulcular›ndan birini gruba ald›m: New Orleans’l›
müzisyen Vernell Fournier’yi. 

Miles Davis’in size sayg›lar›n› sunmas› caz camias›n›n size karfl›
yaklafl›m›n› de¤ifltirmifl. Do¤ru mu?
Miles Davis hayran›md›. ‹yi bir müzisyen bir baflkas›ndan övgüyle söz
etti¤inde insanlar›n ilgisini çeker. Çünkü d›flardan de¤il içerden biri
söz konusudur. 

Miles Davis’le hiç birlikte çald›n›z m›?
Hay›r. ‹kimizin de kendi gruplar› vard›. ‹kimiz de grup lideriydik.
Beraber çalamazd›k. 

en çok 
kendimden 
etkilendim
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2 Temmuz 1930’da Pittsburg’da do¤du.
3 yafl›nda piyano çalmaya bafllad›. 1950
y›l›nda ilk triosu ‘The Three Strings’i
kurdu. Prodüktör John Hammond
taraf›ndan keflfedildi ve Okeh Records
ile anlaflma imzalad›.  "Ahmad's Blues",
"New Rhumba", "Manhattan
Reflections", "Tranquility, Extensions",
"The Awakening", "Night Mist Blues" ve
"If I Find You Again" gibi besteleriyle ün
kazand›. 1970 y›l›nda ‘Mash’ filminin
soundtrack’i için Johny Mandel’in
bestesini seslendirdi. 1995 ‘te Meryl
Streep ve Clint Eastwood’un oynad›¤›
‘The Bridges of Madison County’ için
“Music, Music, Music" ve "Poinciana adl›
parçalar› yazd›. 2004’de ‘Live In
Baalbeck’ konseri Lübnan’da eski bir
Roma Kilisesi’nde filme çekildi.

b i y o g r a f i
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MFÖ Efes Yaz Turnesi

‹zmir Aç›khava Tiyatrosu 21.00
Müzeyyen Senar Veda Konseri 
Sepetçiler Kasr› 20.00
Hülya Avflar  
Rumeli Hisar› 21.00 

3 EYLÜL PAZAR

5 EYLÜL SALI

Eylül - Ekim 2006
Rock’n Coke Festivali

Hazerfen Havaalan› 18.00
Sezen Aksu Yaz Turnesi
Anatolia Gösteri Merkezi
21.00
Hüsnü fienlendirici - 
Rafet El Roman 
Miniatürk Konser Alan› 21.00

Rock’n Coke Festivali

Hazerfen Havaalan›

1 EYLÜL CUMA

2 EYLÜL CUMARTES‹

Sezen Aksu Yaz Turnesi
Anatolia Gösteri Merkezi
21.00
Erkin Koray@‹zmir 
‹zmir Aç›khava Tiyatrosu 

MFÖ 
Miniatürk Konser Alan› 21.00

Rock’n Coke Festivali

Hazerfen Havaalan›

Rock’n Coke Festivali

Hazerfen Havaalan› 18.00

Aflk›n Arsunan 

Sak›p Sabanc› Müzesi 10.45
Ajda Pekkan 
Harbiye Aç›k Hava Tiyatrosu 

Yal›n 

Rumeli Hisar› 21.00

Nilüfer 
BÜMED Bahçesi 21.30

7 EYLÜL PERfiEMBE

6 EYLÜL ÇARfiAMBA

Hülya Avflar 
Rumeli Hisar› 21.00

Emma Shaplin

& Ferhat Göçer

Harbiye Aç›khava Tiyatrosu
MFÖ Efes Yaz Turnesi @
Bursa
Bursa Aç›khava Tiyatrosu

9 EYLÜL CUMARTES‹ 

Extreme Fest
Yedikule Zindanlar› 
Hande Yener 
Rumeli Hisar› 21.00
Zülfü Livaneli
Kuruçeflme Arena 21.00

The Blues Brothers
Parkorman 22:00 
MFÖ Efes Yaz Turnesi 
@ Ankara 21:00
Anatolia Gösteri Merkezi 

Pink 
Parkorman 18:00

K›raç & Funda Arar
Harbiye Aç›khava Tiyatrosu

8 CUMA
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1 EK‹M PAZAR

Soilwork @‹stanbul 
Balans Music 
& Performance Hall 19.00

My Dying Bride 
Parkorman 21:00

Katatonia @ Eskiflehir
Hayal Cafe Delmar 22:00

deUS @ Ankara
Ankara Sakl›kent 21:00

Pungent Stench
20:00
Studio Live 

Soilwork @ Ankara
20.00

Ankara Sakl›kent

7 EK‹M CUMARTES‹24 EYLÜL PAZAR 

30 EYLÜL CUMARTES‹

15 EYLÜL  CUMA

14 EYLÜL PERfiEMBE
deUS @ Eskiflehir

222 Park 22:00
Katatonia 
Ankara Sakl›kent 20.00
Sagopa Kajmer & Kolera
Karfl›yaka A. T. 20.00

17 EYLÜL PAZAR
Katatonia @ Eskiflehir
Hayal Cafe Delmar 22:00
Sagopa Kajmer & 

Kolera @ Konya

Konevi kültür Merkezi 18.30

JayZ 
Refresh 21.30
Benjamin Alard  
(Bach ‹stanbul’da)
St Antuan Kilisesi 20.30 

18 EYLÜL PAZARTES‹
Rebeka Ruso  
(Bach ‹stanbul’da)
St Antuan Kilisesi 20.30 

20 EYLÜL ÇARfiAMBA 
Roel Kieltiens  
(Bach ‹stanbul’da)
St Antuan Kilisesi 20.30 

21 EYLÜL  PERfiEMBE
Roel Kieltiens 
(Bach ‹stanbul’da) 
St Antuan Kilisesi 20.30

Zuhal Olcay & Bülent
Ortaçgil Karfl›yaka A. T 

22 EYLÜL CUMA 

23 EYLÜL CUMARTES‹
Manga 
R›fat Ilgaz 
Aç›khava Tiyatrosu 21.15 

Grup Seksendört 
Sanatolia Sahnesi (Ankara)
20.00
Tuluyhan U¤urlu 
Sirkeci Gar› I. Peron 20.30

v i z y o n



Dünyaca ünlü müzik yap›mc›s› Arif Mardin, 1932 y›l›nda
‹stanbul’da do¤du. Üniversite e¤itimine, ‹stanbul Üniversitesi
(‹Ü) Ekonomi Bölümü’nde bafllayan ve London School of
Economics’te devam eden Mardin’in hayat›, 1956’da caz
ustas› Dizzy Gillespie ve aranjör Quincy Jones’la tan›flmas›yla
birlikte de¤iflti. Arif Mardin, müzik dünyas› için büyük önem
tafl›yan “Quincy Jones” bursunu alarak, Boston’daki Berklee
Müzik Kolejinde e¤itim almaya hak kazanan ilk burslu ö¤renci
oldu. Meslek hayat›na 1963 y›l›nda Nesuhi Ertegün’ün asistan›
olarak Atlantic Records’ta bafllayan Mardin, 1969-2001
y›llar› aras›nda flirketin baflkan yard›mc›l›¤› görevini yürüttü. 

Her ikisi de Atlantic Sound’unu dünyaya kabul ettiren kifliler
olarak kabul edilen Ahmet Ertegün ve Jerry Wexter’la birlikte
birçok projede çal›flan Mardin, Bee Gees’le yapt›¤› “Jive
Talkin”le dikkatleri çekti. Average White Band’›n “Pick Up
The Pieces”, Phill Collins’in “Against All Odds” ve “Separate
Lives”, Chaka Khan’›n “I Feel For You” gibi parçalar›yla lis-
teleri zorlayan Mardin, çal›flmalar›yla 60’a yak›n Alt›n ve
Platin Plak Ödülü ile 15 Grammy Ödülü’ne aday gösterildi. 

1990’da Ulusal Kay›t Sanatlar› ve Bilimleri Akademisinin
Ünlüler Listesine seçilen Arif Mardin, ayn› y›l Türk Amerikan
Dernekleri Birli¤i taraf›ndan “Y›l›n Amerikal› Türk’ü” seçildi. 
1992’de Bette Midler’›n ABC’de yay›nlanan filmi “Gipsy”nin
müziklerini besteleyen Arif Mardin, 1996’da “Original
Broadway Cast Album of Smokey Joe’s Cafe: The Song of
Leiber and Stoller” için haz›rlad›¤› çal›flmas›yla 6. Grammy
ödülünü kazand›. 

Mardin, 1997’de Atlantic Records-Ahmet Ertegün taraf›ndan
verilen “NARAS Heroes Ödülü”nün sahibi oldu. 1998 y›l›nda
Warner Brothers taraf›ndan gerçeklefltirilen “Why do Fools
Fall In Love” filminin müziklerini besteleyen Mardin, ayr›ca
Bette Midler’in “Batshouse Betty” ve Diana Ross’un “Everday
is a New Day” albümlerini yapt›. Mardin’in son çal›flmas›
“Jewel’s Joy”un yeni y›l flark›lar›na yer verdi¤i “A Holiday
Collection” albümü oldu. 2001’de Ulusal Kay›t Sanatlar› ve
Bilimleri Akademisi taraf›ndan “Trustees Award”la
onurland›r›lan sanatç›, sakat çocuklara müzikle terapi tedavisi
uygulayan Nordoss-Robbins Vakf› taraf›ndan “Y›l›n Adam›”
ödülüyle onurland›r›ld›.

Mardin, 2001’de Atlantic Records’tan emekli oldu. Ayn› y›l›n

Eylül ay›nda üstlendi¤i EMI’›n Efl Baflkanl›¤› ve Manhattan
Records’un Genel Müdürlü¤ü görevlerini 2004 y›l›na kadar
sürdürdü. 

EMI’daki ilk ifli olarak üstlendi¤i Norah Jones’›n “Come Away
With Me” albümüyle “Y›l›n Yap›mc›s›” Grammy ödülünü
kazanan Mardin, daha sonra Jones’›n ikinci albümü “Feels
Like Home”u da gerçeklefltirdi. 2004’te o¤lu Joe’yla birlikte
Queen Latifah’›n pla¤› “The Dana Owens Album” için 6 parça
gerçeklefltiren Arif Mardin, 2004 Haziran ay›nda RP
International taraf›ndan verilen “Lester Sills Yard›mseverlik
Ödülü”nün sahibi oldu. O¤luyla birlikte görme özürlü sanatç›
Raul Midon’un ilk albümünün de yap›mc›l›¤›n› üstlenen
sanatç›, Aretha Franklin’le birlikte “A House is not a Home”
parças›n› kaydetti. 
Hayat›n›n 48 y›l›n› efli Latife Mardin’le birlikte geçiren Arif
Mardin, Türk Amerikan Derne¤i ile Türkiye Cumhuriyeti
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n ortaklafla verdi¤i “2006
Kültür ve Sanat Dal›nda Üstün Baflar› Ödülü”ne lay›k görüldü. 
Arif Mardin’in ödülü geçti¤imiz günlerde New York’ta düzen-
lenen törenle, o¤lu Joe Mardin’e sunulmufltu. Ayr›ca bu y›l
40’›nc›s› düzenlenen Montreux Jazz Festivali’nin akflam pro-
gram› da bu dünyaca ünlü müzik adam›na ithaf edildi. 

20. yüzy›l›n en önemli müzik yap›mc›lar›ndan, 12 Grammy ödülü sahibi
Arif Mardin, bu yaz yitirdi¤imiz de¤erlerden biri oldu. Mardin, Barbra
Streisand, Phil Collins, Roberta Flack, Bee Gees, Bette Midler, Aretha
Franklin gibi çok say›da ünlü solist ve müzik grubuyla çal›flm›fl, son
olarak da Norah Jones’u müzik dünyas›na kazand›rm›flt›. 

a n m a

60

arif mardin (1932 – 2006)
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