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Genel Kurul’a giderken...
De¤erli Arkadaﬂlar,

Hatta meslek birliklerini tan›mlar› d›-

birleﬂme yönünde karar oluﬂursa, tek bir

ﬂ›nda iﬂ yapmaya zorlayabiliyor. Hak

Müzik Eserleri Sahipleri Meslek Birli¤i

Bir ulusun gelece¤i ve yaﬂam›, ancak

ihlalinde bulunanlar›n yan›nda yer ala-

olarak telif haklar›m›z›n peﬂinden gide-

üreten sanat ve bilim insanlar›yla gü-

biliyor.

riz. Haklar›m›z› daha güçlü al›r›z.

vencededir.
MESAM olarak, yukar›da bahsetti¤imiz

Birleﬂme yönünde bir karar ç›kmazsa,

Sanat ve bilim üretenler, oluﬂturduklar›

bahaneleri ortadan kald›rmak; yurdu-

MESAM ve MSG ayr› ayr› yollar›na

ürünlerle uluslar›n zenginli¤ini sa¤lar-

muzda telifin olmas› gereken büyüklükte

devam ederler… Ancak bu durumda,

lar. Geliﬂmiﬂ uluslar bu s›rr›n fark›nda-

al›nmas›n› sa¤lamak ve koruman›n tek

ortak lisanslama diye bir ﬂey olmaya-

d›r. O yüzden yasalar›n› ve bütçelerini

oluﬂunun getirdi¤i avantajlardan yarar-

cakt›r. Ortak lisanslama birleﬂmeye

bu yönde düzenler ve uygularlar. Sonu-

lanmak için büyük çabalar içindeyiz.

ba¤l› bir eylemdir.

cunda da hep kazançl› ç›karlar.
Yaﬂanan gerçek ﬂudur ki; böyle durum-

Alt›n› çizerek bir kez daha belirtelim

Ulusumuzun gelene¤inde sanat ve bilim

larda, kullan›c› hep kârda, telif sahiple-

ki; Ekim 2006 sonunda birleﬂme yoksa,

hep olmuﬂ, ancak kiﬂisel çabalar›n ve

ri ise hep zarardad›r.

ortak lisanslama da yoktur. Bu durum

yeteneklerin ürettikleriyle s›n›rl› kal-

CISAC Genel Kurulu’nun da karar›d›r.

m›ﬂt›r. Üreten sanat insanlar› ürettikle-

Bu ve buna benzer olumsuzluklar› önle-

rinin karﬂ›l›¤›n›, yasal düzenlemeler de

menin yolu, ayn› alanda birden fazla

Birleﬂmenin gelece¤imiz ve yurdumuz-

uygulamaya geçmedi¤i için alamam›ﬂ-

olan Meslek Birliklerinin, güçlerini bir-

daki telif sahiplerinin yarar›na olaca¤›

lard›r. Telif haklar› ödenmemiﬂ ve hak-

leﬂtirmeleridir.

su götürmez bir gerçektir ve bu bizim

lar, eserleri kullananlar›n hanesine kâr
kalm›ﬂt›r.

sorumlulu¤umuzdad›r. Bu yönde at›la‹ﬂte MESAM da bunu yapmak istemek-

cak her olumlu ad›m; gücümüze güç ka-

tedir.

tacakt›r. Aksi, istismardan yana olanla-

Ancak 5846 say›l› yasa ve onunla de¤i-

r›n ekme¤ine ya¤ sürecektir.

ﬂik 5101 say›l› yasam›z; eserlerimizin

Bilindi¤i gibi, müzik alan›nda eser sa-

hak ettikleri telifleri almam›z konusun-

hiplerinin iki Meslek Birli¤i var.

da cayd›r›c› geniﬂ yapt›r›mlarla Meslek

Buradan siz de¤erli MESAM üyeleri
arkadaﬂlar›m›za yeniden bir söz veriyo-

Birliklerini daha güçlü hale getirmiﬂtir.

MESAM ve MSG!...

Bu gücümüzü kullanabilmek, y›llard›r

MESAM, yaﬂanan olumsuzluklar› orta-

ve de ilkelerimiz do¤rultusunda daima

çarçur edilen haklar›m›z› almak bize

dan kald›rmak için ›srarla MSG ile bir-

ileriye gitmek ve hep do¤rular› yapmak

düﬂen önemli bir görevdir. Kamuoyu

leﬂmek konusunda önemli ad›mlar at-

için savaﬂ›mdan asla kaç›nmayaca¤›z,

bilmelidir ki, ticari anlamda kullan›lan

m›ﬂ; son olarak da bas›n›n önünde “Bir-

geri ad›m atmayaca¤›z ve özledi¤imiz

her eserin bir telif bedeli vard›r.

leﬂme ve buna ba¤l› Ortak Lisanslama”

hedeflere mutlaka varaca¤›z.

ruz ki; koﬂullar ne olursa olsun, Meslek
Birli¤i olarak vizyonumuz, misyonumuz

protokolüne imza atm›ﬂt›r.
Ülkemizde hala telif ödeme konusunda

Geliﬂmeleri sürekli sizlerle paylaﬂaca¤›m.

ciddi sorunlar yaﬂanmaktad›r. Telifi

Bu bir birleﬂme protokolüdür. Ba¤›ms›z

ödememekte direnenlerin en büyük ba-

Denetim ﬁirketleri taraf›ndan iki Mes-

hanesi; birden fazla meslek birli¤inin

lek Birli¤inin birleﬂme metni oluﬂturu-

Bu amaçlarla ve de tüm içtenli¤imle

lacakt›r. Bu birleﬂme metni ile ola¤a-

sizlere sevgilerimi ve sayg›lar›m› sunar›m.

varl›¤›d›r.

nüstü genel kurullar›m›za gidece¤iz ve
Bu bahane öylesine abart›l›yor ki; ço¤u

oralardan ç›kacak sonuçlarla yolumuza

kez kanun koyucu da yasay› ﬂöyle ya da

devam edece¤iz.

Ali R›za B‹NBO⁄A

böyle de¤iﬂtirme düﬂüncesine kap›l›yor.

Her iki “Ola¤anüstü Genel Kurul”dan
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mesam 2007
tarifeleri duyuruldu
Yasal düzenleme uyar›nca tarifelerini bir sonraki
takvim y›l›nda geçerli olmak üzere; 9. ayda belirlemek ve duyurmak durumunda olan müzik alan›ndaki meslek birlikleri, 2007 tarifelerini bu y›l tüm
meslek birlikleri olarak ortak bir çal›ﬂma yaparak
belirlediler.
Tarife kriterlerinin paralel olmas› ve sektörde hakkaniyetli bir ﬂekilde telif haklar›n›n takip edilebilmesi amac›yla tarife çal›ﬂmalar›nda bir araya gelen meslek birlikleri bir ilke imza atm›ﬂ oldular.
MESAM-MSG-MÜYAP-MÜYORB‹R’in kat›l›m›
ile gerçekleﬂen toplant›larda öncelikle müzik kullan›c›lar›na uygulanacak tarifelerin kriterleri ve
bazlar› ayn› hale getirilmiﬂ ve uluslararas› alanda
eser sahipleri ile ba¤lant›l› hak sahiplerinin oranlar› tarifelere yans›t›lm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂman›n sonucunda, meslek birliklerinin telif
hakk› takip faaliyetlerinde koordinasyon sa¤lanm›ﬂt›r. Ayr›ca müzik kullan›c›lar›n›n, her meslek
birli¤i ile farkl› kriterler üzerinden sözleﬂme yapmaktan do¤an karﬂ› argümanlar› geçerlili¤ini yitirmiﬂtir.
Bu çal›ﬂma sonras›nda oluﬂan MESAM tarifeleri
29 Eylül 2006 Cuma günü Posta Gazetesi’nde yay›nlanarak, taraflara duyurulmuﬂtur.

aram›zdan
ayr›lanlar

en çok telif ödeyen
organizasyon firmalar›
2006 y›l›nda gerçekleﬂtirdikleri konser vb. etkinlikler
için en çok telif ödeyen ilk 10 organizasyon firmas› s›ras›yla aﬂa¤›daki gibidir.
1- BEﬁ‹KTAﬁ KÜLTÜR MERKEZ‹
2- ‹ﬁ SANAT
3- POZ‹T‹F
4- POZ‹T‹F/BABYLON
5- MEDUSA HALKLA ‹L‹ﬁK‹LER
6- ENKA VAKFI
7- BÜMED
8- KOD MÜZ‹K
9- IF ISTANBUL
10- BOYACIKÖY K‹L‹SES‹ VAKFI

s›d›ka su aram›zdan ayr›ld›
Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakf›'n›n kurucusu ve yönetim
kurulu baﬂkan›, halk müzi¤inin büyük ismi Ruhi Su'nun
eﬂi S›d›ka Su geçirdi¤i kalp krizi sonucu 18 Ekim sabah› yaﬂam›n› yitirdi. S›d›ka Su, 83 yaﬂ›ndayd›. Ankara Üniversitesi'nde felsefe ö¤renimi gören S›d›ka Su,
üniversite y›llar›nda Ruhi Su ile tan›ﬂt›. Su, genç bir
üniversiteli olarak Ruhi Su ile birlikte TKP'ye üye oldu.
Ancak her ikisi de 1952 TKP Tevkifat› s›ras›nda Ankara'da tutukland›. Hapishanedeyken Ruhi Su ile evlendiler. Nikâh, ikisi de kelepçeliyken k›y›ld›, ﬂahitleri Behice Boran ile Nevzat Hatko'ydu.
S›d›ka Su, Ruhi Su'nun öldü¤ü 1985'ten sonra eﬂinin
bütün ses kay›tlar›n›, arﬂivlerini özenle düzenlemiﬂti.

Ali Erköse

02.05.1926 - 06.09.2006

S›d›ka Su

1923

Mehmet Talat Kurter

21.06.1946 - 20.10.2006

‹smail Selahattin ‹çli

06.10.1923 - 14.10.2006

- 18.10.2006

vizyon

haberler
4

mesam, twinning projesi seminerine kat›ld›
T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan 4-8 Eylül
2006 tarihleri aras›nda Ankara'da düzenlenen, Twinning
(Eﬂleﬂtirme) E¤itim Semineri’ne MESAM’› temsilen Lisanslama ve Da¤›t›m Direktörü ﬁ. Bülent Eröz, Ankara
Bölge Sorumlusu Fatma Çerçi ve Av. Belgin Y›lmaz kat›ld›. Twinning (Eﬂleﬂtirme) Projesi, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Birli¤i’nin geniﬂlemesine haz›rl›k kapsam›nda 1998’de baﬂlatt›¤› bir giriﬂimdir. Proje, aday ülkelerin Avrupa Birli¤i’nin gelecekteki üye ülkeleri olarak, Topluluk Mevzuat›’n› uygulayabilmeleri için gerekli
idari ve hukuki kapasitelerini güçlendirmelerine destek
olmak için hedeflenen idari iﬂbirli¤i için tasarlanm›ﬂt›r.

runmas›n›n sa¤lanmas›d›r.
Bu çerçevede gerçekleﬂtirilen seminere konuﬂmac› olarak Mrs. Tarja Koskinen-Olsson (IFRRO- Uluslararas›
Ço¤altma Haklar› Organizasyonlar› Federasyonu Onursal Baﬂkan›), Mr. Serafim Tsoukos (Yunan Foto¤rafç›lar
Meslek Birli¤i Phoebus avukat›) ve Dr. Ioannis Kikkis
(Kültür Bakanl›¤› Twinning Projesi Koordinatörü) kat›lm›ﬂlard›r. Ayr›ca, Telif Haklar› ve Sinema Genel Müdürü Selahattin Ertaﬂ ile Kültür Bakanl›¤› uzmanlar› ile
MSG, MÜ-YAP, MÜYOR-B‹R, ‹LESAM, GESAM, SESAM, SETEM, RATEM, F‹YAB ve SES-B‹R’den temsilciler kat›lm›ﬂt›r.

PROJEN‹N AMAÇLARI
Kültür Bakanl›¤› nezdinde May›s 2006’da baﬂlay›p Kas›m 2007’de bitecek olan projenin amaçlar›:
• Telif Haklar› ve Sinema Müdürlü¤ünün, yasal, idari ve
kurumsal kapasitesinin, AB Fikri Mülkiyet Haklar› sisteminin kurallar› ve uygulamalar›na uyacak ﬂekilde güçlendirilmesi,
• Mevcut yasal ortam›n incelenmesi ve daha fazla uyum
için katk›da bulunulmas› suretiyle geliﬂtirilmesi,
• Fikri mülkiyet haklar› ile ilgili kurumlar aras›ndaki
koordinasyon ve iﬂbirli¤inin artt›r›lmas›,
• Kamuoyu bilincini artt›rma faaliyetlerine yönelik güçlü
stratejiler oluﬂturarak, fikri mülkiyetin daha etkin ko-

TEMEL KONULAR
Seminerde ele al›nan temel konular ﬂöyle s›ralanabilir;
güncel AB direktiflerinde ve di¤er hukuki araçlarda ﬂahsi
ve toplu hak yönetimi, meslek birliklerinin “‹yi Yönetimi”, dijital ortamda haklar›n yönetimi, ﬂahsi kopyalamadan telif ücreti al›nmas›, kablolu yeniden iletim haklar›n›n yönetimi, hiçbir meslek birli¤ine üye olmayanlar›n
durumu, anonim yada sahibine ulaﬂ›lamayan eserlerin
durumu, görsel sanat eserlerinin yönetimi, telif hakk› ve
ba¤lant›l› haklar›n yönetimi, AB Uygulama Direktifi
2004/48, Türkiye’deki meslek birliklerinin tan›t›m›, Türk
yasalar›nda eﬂleﬂtirme için yap›lmas› gerekenlere yönelik
ön çal›ﬂmalar ve çal›ﬂma gruplar›n›n oluﬂturulmas›.

replikas'›n film müzikleri albümü müzik marketlerde
Replikas'›n "Maruf" ve "‹ki Genç K›z" filmine yapt›klar› müziklerin yer ald›¤›
"Film Müzikleri" albümü 18 Ekim'de müzik marketlerde yerini ald›.. Replikas'›n Serdar Akar ile Yeni Sinemac›lar'›n Maruf ve Kutlu¤ Ataman'›n "‹ki
Genç K›z" isimli s›ra d›ﬂ› filmlerine yapt›¤› s›ra d›ﬂ› müzikler "Film Müzikleri"
albümünde biraraya geliyor. Albüm, ülkemizde film müzi¤i ad› alt›nda
bildi¤imiz tüm kal›plar› yerle bir ediyor.
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otellerde müzik kullan›m› tespitleri yap›ld›
MESAM-MSG-MÜYAP-MÜYORB‹R taraf›ndan umumi
mahaller kapsam›nda, 2006 turizm sezonunda mahkeme
kanal›yla otellerde müzik kullan›m› tespitleri gerçekleﬂtirildi. Meslek Birli¤imizin karﬂ›l›kl› diyalog yoluyla anlaﬂma sa¤lanmas› yaklaﬂ›m›na karﬂ›n, müzik eserlerini izinsiz olarak kullanmaya devam eden kamuya aç›k mahaller için hukuki yapt›r›mlar›n uygulanmas› sa¤lanacak.
Bu çal›ﬂmada öncelikle müzi¤in elzem olarak kullan›ld›¤› mahallerden “otellere” yer verilmektedir. Dört meslek
birli¤i aras›nda paylaﬂ›lan co¤rafi bölgelerden; MESAMAntalya Bölgesi, MSG-‹stanbul, MÜYAP ve MÜYOB‹R-

Mu¤la ve Adana Bölgelerinde mahkeme kanal› ile tespitlerini yapm›ﬂt›r.Tespit yap›lan tüm otellerde müzik kullan›m›n›n gerçekleﬂti¤i görülmektedir. Otellerin telif sorunu nedeniyle müzik yay›n› yapamad›klar› yönünde beyanlar›n›n da as›ls›z oldu¤u mahkeme kanal›yla resmi olarak tespit edilmektedir. Yap›lan tespitler sonucunda Birli¤imiz ile sözleﬂme imzalamadan izinsiz olarak müzik
kullanmaya devam eden mahallere meslek birliklerinin
ortak imzas› ile sözleﬂme imzalamak üzere ça¤r›da bulunulacak, bu ça¤r›y› kabul etmeyen otellere de meslek
birlikleri yapt›klar tespitlere göre dava açacaklard›r.

cat stevens, ingiltere'nin en iyi ﬂark› sözü yazar›
Cat Stevens ad›yla 1970'lerde üne
kavuﬂan ve müslüman olduktan sonra
Yusuf ‹slam ad›n› alan ‹ngiliz ﬂark›c›, ‹ngiltere'de bu y›l da y›l›n en iyi
ﬂark› sözü yazar› seçildi. Yusuf ‹slam'a ödülü Amerikan Besteciler, Yazarlar ve Yay›nc›lar Derne¤inin (ASCAP) y›ll›k ‹ngiltere ödülleri töreninde verildi. Yusuf ‹slam, geçen y›l da
ayn› ödülü alm›ﬂt›. Yusuf ‹slam'›n, "First Cut is the
Deepest" adl› ﬂark›s›, geçen y›l ASCAP'›n en iyiler liste-

sinde yerini alm›ﬂt›. ASCAP y›l›n en iyi ﬂark›s› ödülü ise Coldplay'in "Speed of Sound"
(Sesin H›z›)adl› ﬂark›s›na verildi. Ödül alan
di¤er ﬂark› ve ﬂark›c›lar aras›nda, "Back in
Black" ve "You Shook Me All Night Long"
adl› ﬂark›lar›yla AC/DC, "Thank You" ve
"White Flag" adl› ﬂark›lar›yla Dido, "I Still
Haven't Found What I'm Looking For" ve
"Vertigo" adl› ﬂark›lar›yla U2, "Forever and
For Always" ve "You're Still the One" adl› ﬂark›lar›yla
Shania Twain bulunuyor.

fikret k›z›lok ‘international sad hits’ albümünde
Asyal› dört sanatç›n›n eserlerinden oluﬂan ‘International Sad Hits’ albümünde
Fikret K›z›lok'un dört eserine yer verildi. ABD'de yay›nlanan albümde Fikret
K›z›lok'un ve di¤er sanatç›lar Kim Doo Soo, Tomokawa Kazuki ve Mikami Kan'›n
biyografileri, fotograflar› ve ﬂark› sözlerinin ingilizce tercümeleri yer al›yor.
Albümdeki Fikret K›z›lok ﬂark›lar›: Yeter Ki, Güzel Ne Güzel Olmuﬂsun,
Farketmeden, Ben Anadolu'yum.
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yeni safiye ayla’lar
zeki müren’ler aran›yor
Türk E¤itim Vakf› (TEV) Safiye Ayla ve Zeki Müren Ses
Yar›ﬂmas› baﬂlad›.
Amac›, Türk E¤itim
Vakf›'n›n gönlü yüce
ba¤›ﬂç›lar› Merhume
Safiye Ayla Targan ve
Merhum Zeki Müren'in isimlerinin ve
hat›ralar›n›n yaﬂat›lmas›, Türk Musikisine genç sesler kazand›r›lmas› olan yar›ﬂmaya baﬂvurular 20 Ekim 2006
tarihinde sona erdi.
‹kinci aﬂamada, ilk de¤erlendirme sonucu seçilen yar›ﬂmac›lar, 03.Kas›m.2006 tarihinde ‹stanbul'a davet edilerek ön jüri taraf›ndan bu kez canl› olarak saz eﬂli¤inde
dinlenecek ve Safiye Ayla ad›ne 6, Zeki Müren ad›na 6
aday belirlenecektir.
Üçüncü aﬂamada: Safiye Ayle ve Zeki Müren adlar›na
seçilen alt›ﬂar aday, 11 Aral›k 2006 tarihinde, ‹stanbul
Lütfi K›rdar Kongre Merkezi Anadolu Salonunda halk
önünde yar›ﬂacaklar. Final Jürisi taraf›ndan yap›lacak
de¤erlendirme sonucu, her iki dalda finalistlere aﬂa¤›da
belirtilen ödüller verilecek.
ÖDÜLLER:
Final yar›ﬂmas› sonucu yar›ﬂmac›lara ald›klar› derecelere
göre aﬂa¤›daki ödüller ve TEV ﬂartlar›na uygun olan kon-

servatuar ö¤rencilerine lisans ve yüksek lisans burslar›
verilecektir. (Safiye Ayla ve Zeki Müren dallar› için ayr›
ayr›)
Birincilere: 7.000 YTL + Plaket
‹kincilere: 5.000 YTL + Plaket
Üçüncülere: 3.000 YTL + Plaket
Dördüncü, beﬂinci ve alt›nc›lara: 1.000 YTL + Plaket
Jürinin de¤erlendirmesinde kat›lan yar›ﬂmac›lar›n ses güzelli¤i, yorumu, diksiyonu, üslup ve tavr›, seçilen eserin
zorluk derecesi ve ses geniﬂli¤i gibi kriterler dikkate al›nacakt›r. Son iki aﬂamaya ‹stanbul d›ﬂ›ndan kat›lacak
yar›ﬂmac›lar›n, ‹stanbul'a gidiﬂ-dönüﬂ, yol (otobüs-tren)
ücretleri ve ‹stanbul'daki konaklama-yemek bedelleri
TEV taraf›ndan karﬂ›lanacakt›r.
Baﬂvurular›n gönderilece¤i adres:
Türk E¤itim Vakf› Genel Müdürlü¤ü
Büyükdere Cad. TEV-Kocabaﬂ ‹ﬂhan› No: 111
Gayrettepe 34349 ‹STANBUL
www.tev.org.tr
Tel: 0212 217 5858 (Pbx)
Tel: 0212-217 6868 (Direkt)
e posta: osimav@tev.org.tr

neﬂet ertaﬂ korsandan yana dertli
Ramazan etkinlikleri kapsam›nda Bolu’ya konser vermek için gelen Türk Halk Müzi¤i sanatç›s› Neﬂet
Ertaﬂ bir bas›n toplant›s› düzenleyerek, eserlerinin korsan olarak ço¤alt›lmas› ve sat›lmas› ile ilgili büyük
dert yaﬂad›¤›n› bildirdi. Neﬂet Ertaﬂ, 50 y›ld›r, sevenlerine, iki y›lda bir yeni türkülerden oluﬂan albümler
verdi¤ini belirterek, “Son kasetimi bundan üç y›l önce ç›kartt›m. Her iki senede bir yeni türkülerden
oluﬂan bir kaset veriyordum. Bu sene veremedim. Nedeni korsanlar. Kaset yapan firmalar sat›ﬂ
yapamad›¤› için yüzde 70-80 durdular. Üretim yapm›yorlar. Bunun nedeni de eme¤inin karﬂ›l›¤›n›
alamad›klar›ndan. Kasetim bunun için gecikti.” dedi.
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‹nternetten en çok indirilen ﬂark›lar (kaynak Powerclub)
ﬁark›

Albüm

sanatç›

1.

Mehter Marﬂ›

Efsane Y›ld›zlar 15

Hakan Peker

2.

Çakk›d›

Festival

Kenan Do¤ulu

3.

Aman

Aman

Eylem

Kusursuz 19 Cd - 1

Demet Akal›n

Festival

Kenan Do¤ulu

4.
5.

Afedersin
Baﬂ Harfi Ben

6.

Lay La Lay Lalay

Gülben Ergen

Gülben Ergen

7.

Ihlamurlar Alt›nda

Nazar Boncu¤u

‹ntizar

8.

Gitme

Mesafe

Serdar Ortaç

9.

Dansöz

Mesafe

Serdar Ortaç

10. Sar› Laleler

Agu

M.F.Ö.

11. Gönül Yaras›

Gönül Yaras›

Rafet El Roman

12. Yaln›zl›k

Gülben Ergen

Gülben Ergen

13. Peri

Tek Taﬂ›m› Kendim Ald›m

Nil Karaibrahimgil

14. Yastay›m

Ferhat Göçer

Ferhat Göçer

15. Yürü Yüre¤im

Yürü Yüre¤im

Gökhan Tepe

16. Karpuz Kestim - Geli Geli Ver Gel Y...

Salla Bidenem Salla

Ankaral› Nam›k

17. Benim ‹çin Üzülme

Son Dans

Funda Arar

18. Sor

Mesafe

Serdar Ortaç

19. Yüzsüz Yürek

Festival

Kenan Do¤ulu

20. 4 In The Morning (Mogo Ego)

You're My Music

Natalia

selim sesler’den anadolu dü¤ünlerine davet
Selim Sesler'in "O¤lan Bizim K›z Bizim" albümü 3 Ekim'de piyasaya ç›kt›... Keﬂan'›n
‹briktepe köyünden klarnetiyle ç›karak Trakyal› Romanlar›n müzi¤ini dünyaya tan›tan,
The Guardian gazetesinin "Klarnetin Coltrane'i" diye
nitelendirdi¤i Selim Sesler, öyküsünü Türkiye'nin dü¤ünlerini anlatarak sürdürüyor.
Fatih Ak›n'›n bol ödüllü filmi Duvara Karﬂ› ile geniﬂ kitlelere ulaﬂan, ‹stanbul Hat›ras›
filminde kendi hikayesine yolculuk yapan Selim Sesler, "O¤lan Bizim K›z Bizim"de
dinleyenleri dü¤ünlerin hüznü ve coﬂkuyu birarada bar›nd›ran atmosferine sürüklüyor.

vizyon

dünyadan
8

haz›rlayan: r›za okçu

avrupa birli¤i’ndeki
dijital müzik sat›ﬂlar› patlaman›n eﬂi¤inde
Avrupa Birli¤i müzik endüstrisinde, dijital sat›ﬂlardaki art›ﬂ y›l baz›nda %100’ün üzerinde seyrediyor.
2004 y›l›nda sadece 21 milyon ’da kalan Avrupal›lar,
bu y›l 279 milyonluk müzik indirdiler. Bu rakam›n
2008’de 1 milyar Avro’yu aﬂaca¤›, 2011’de ise 3,9
milyar Avro’ya ulaﬂaca¤› tahmin ediliyor
(Kaynak: Forrester Research, ABD). Temkinli bir kurum olan IFPI (International
Federation of Music Industry – Uluslararas› Müzik Endüstrisi Federasyonu) bile 2010
y›l› için 2,5 milyar Avro’nun üzerinde bir
sat›ﬂ beklemekte.
Bunun ne anlama geldi¤ini ifade etmek
için, önümüzdeki beﬂ y›lda AB’de sat›lan
üç ﬂark›dan birinin web üzerinden sat›laca¤›n› söylememiz yeterli olacakt›r.
Dijital müzik Çin, Hindistan, Latin
Amerika veya Afrika gibi pazarlar için henüz uzak
görünürken, ABD bu alanda öncülü¤ü elde tutuyor:
geçen y›l ABD’de tüm single sat›ﬂlar›n›n %99’u ve
tüm sat›ﬂlar›n %9’u dijital alanda gerçekleﬂti.
AB içinde ‹talya, ‹ngiltere, Almanya ve Fransa itici
güç vazifesi görüyor. ‹talyanlar tüm single’lar›n

%76’s›n› ve tüm müzi¤in %4’ünü dijital olarak indiriyor. Avrupa’n›n en büyük pazarlar› ‹ngiltere, Almanya ve Fransa’da single’larda %45 toplamda %3 civar›nda dijital sat›ﬂ söz konusu. Bat› Avrupa’n›n kalan
ülkeleri de yak›ndan takipteler.
AB’nin yeni üyelerinde ise henüz bu
alanda ciddi bir art›ﬂ gözlenmiyor.
Az say›da evde geniﬂ bant internet
ba¤lant›s› bulunmas› ve kiﬂi baﬂ›na
gelirin düﬂük olmas› dijital müzikçalarlar›n, MP3 ayg›tlar›n›n ve üçüncü
kuﬂak cep telefonlar›n›n fazla ra¤bet
görmemesine yol aç›yor. Fakat dinamik ekonomilerinin yan› s›ra, bu ülkelere yönelecek olan büyük AB yat›r›mlar› sonucunda, bu ülkelerde
de “ciddi büyümelerin” yaﬂanmas›
kaç›n›lmaz görülüyor.
Dijital sat›ﬂlardan aslan pay›n› plak ﬂirketleri al›yor:
kazan›lan her 1 Avro’nun 0,60 Avro’su plak ﬂirketlerine, 0,25 Avro’su banka iﬂlemleri ve vergilere, 0,10
Avro’su sanatç›lara ve geri kalan› Apple ve Vodafone
gibi yeni jenerasyon yay›n ﬂirketlerine gidiyor.

dondurmam gaymak oscar'a gidiyor
Müziklerini Baba Zula'n›n yapt›¤› Dondurmam Gaymak
Türkiye'nin Oscar aday aday› oldu. Yüksel Aksu'nun
yönetti¤i film daha öncer ‹stanbul Film Festivali'nde Jüri
Özel Ödülü, Adana Alt›n Koza Film Festival'inde Jüri
Özel Ödülü ve Halk Jürisi Ödülünü alm›ﬂt›. Müziklerini

Baba Zula'n›n yapt›¤› Dondurmam Gaymak Türkiye'nin
Oscar aday aday› oldu. Yüksel Aksu'nun yönetti¤i film
daha öncer ‹stanbul Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü,
Adana Alt›n Koza Film Festival'inde Jüri Özel Ödülü ve
Halk Jürisi Ödülünü alm›ﬂt›.
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takva'ya en iyi film müzi¤i ödülü
Takva Alt›n Portakal Film Festivali'nde bir çok dalda
ödül ald›. En ‹yi Müzik ödülüne Takva'ya yapt›¤› müziklerle Gökçe Akçelik sahip oldu. Prömiyerini yapt›¤› Toronto Film Festivali'nden ödülle dönen Takva, Berlin
Film Festivali'nde de gösterilecek. Takva Alt›n Portakal

ingiliz hak sahipleri dijital
sat›ﬂ oranlar›nda anlaﬂt›
‹ngiliz bestecilerin, söz yazarlar›n›n ve müzik editörlerinin ço¤u, dijital sat›ﬂlardan kaynaklanan teliflerin da¤›t›m oranlar› konusunda sunulan teklifi kabul etti. Söz
konusu teklif, halen Telif Mahkemesinde ﬂark› indirmelerle ilgili süren dava kapsam›nda yap›ld›. Üç y›ll›k anlaﬂman›n taraflar›, MCPS-PRS ‹ttifak› (söz yazarlar›,
besteciler ve müzik editörlerini temsilen), British Phonographic Institute (BPI – Britanya Fonogram Enstitüsü), Apple iTunes ve ‹ngiliz mobil a¤ operatörleri O2,
Orange, T-Mobile ve Vodafone. Yeni anlaﬂmaya göre
besteciler, söz yazarlar› ve müzik editörleri gelirin yüzde sekizine sahip olacaklar. BPI’dan konuyla ilgili olarak yap›lan aç›klamada, “Taraflar›n kabul etti¤i bu anlaﬂma, yasal dijital müzik pazar›ndaki büyümeyi destekleyecektir” denildi.
34 M‹LYON B‹R‹ML‹K SATIﬁ
‹ngiliz dijital müzik pazar›, OUCC (Official UK Charts
Company) verilerine göre bu y›l gerçekleﬂen 34 milyon
birimlik sat›ﬂ›yla (bu rakam ilk dokuz ay rakam› olmas›na ra¤men 2005 rakam›n› geçmiﬂ durumda) Avrupa’n›n en büyük pazar› durumunda.
Öte yandan ‹ngiliz Telif Mahkemesinin MCPS-PRS ittifak› ile geri kalan hak sahipleri kadar, mobil a¤ operatörleriyla iTunes aras›ndaki anlaﬂmazl›klar› da ele almaya devam edece¤i belirtiliyor.

dünyadan

Film Festivali'nde bir çok dalda ödül ald›. En ‹yi Müzik
ödülüne Takva'ya yapt›¤› müziklerle Gökçe Akçelik sahip
oldu. Prömiyerini yapt›¤› Toronto Film Festivali'nden
ödülle dönen Takva, Berlin Film Festivali'nde de gösterilecek.

eDonkey a¤› kapand›…
Geçen ay, WinMX paylaﬂ›m a¤›n›n sahipleri
taraf›ndan kapat›lmas›ndan sonra, eDonkey
de faaliyet yaﬂam›na
son verdi. RIAA (Recording Industry Association of America –
Amerikan Kay›t Endüstrisi Birli¤i” ile anlaﬂarak, 30 milyon $ ödeyip birli¤i
açt›¤› davadan vazgeçiren eDonkey yöneticileri, kapatt›klar› a¤›n web sitesine ﬂöyle bir mesaj koydular:
“ eDonkey 2000 A¤› kapanm›ﬂt›r. E¤er müzik veya
film çal›yorsan›z, suç iﬂliyorsunuz. Amerikan Yüksek
Mahkemesi de dahil olmak üzere, dünyan›n dört bir
yan›nda mahkemeler, ﬂirketlerin ve bireylerin yasad›ﬂ›
dosya indirme nedeniyle dava edilebilecekleri karar›n›
verdiler. Telif haklar› içeren materyalleri yasad›ﬂ› bir
ﬂekilde indirdi¤inizde yasal sonuçlar›ndan kaçamazs›n›z”.
eDonkey a¤›n›n arkaplan›ndaki ﬂirket MetaMachine’in
baﬂkan› Sam Yagan, Grokster aleyhinde MGM’in açm›ﬂ oldu¤u davan›n gidiﬂat›na bakarak, paylaﬂ›m a¤lar›n›n faaliyete devam edemeyeceklerini, çünkü dosya
paylaﬂ›m› nedeniyle telif haklar›na zarar gelmedi¤ini
ispatlamak için gerekli olan hukuki harcamalar›n karﬂ›lanmas›n›n imkans›z hale geldi¤ini belirtti.

internetten yasad›ﬂ› müzik indirmeye 8 bin dava
Dünyada internette yasa d›ﬂ› yoldan müzik parças›
indirenler aleyhinde aç›lan 8 binden fazla davan›n
sürdü¤ü bildirildi. Uluslararas› Müzik Sanayii
Federasyonunca (IFPI) yap›lan aç›klamaya göre, bu
davalar internet kullan›c›lar›n›n telif haklar›n›
çi¤nemelerini engelleme ve onlar› yasal hizmetlerden

yararlanmaya teﬂvik etme amac›n› taﬂ›yor. IFPI baﬂkan›
John Kennedy, tüketicilerin art›k birkaç y›l öncesine göre
çok daha kolayca yasal yoldan müzik indirebileceklerine
dikkati çekerek, "Ama baz›lar›; sanatç›lar›n, bestecilerin
ve yap›mc›lar›n eme¤ine sayg›s›zl›k yaparak hala yasa d›ﬂ›
yoldan ﬂark› indirmeye devam ediyor" ifadesini kulland›.
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10 2009 y›l›na kadar taﬂ›nabilir müzik çalarlar›n y›ll›k sat›ﬂ› 132 milyon

civar›nda olacak. Ancak Apple’›n 158 gr’l›k beyaz canavar› o vakitlerde hâlâ
dijital ses dünyas›n›n hükümdar› olacak m› dersiniz? Fikir edinmeniz için, iﬂte
size baﬂka yerde bulamayaca¤›n›z MP3 çalar alternatifleri…

mp3 canavarlar›!
MP3 çalar piyasas›, “Remote Solutions Personal Jukebox”›n konsept ürün olarak 2000 y›l›nda pazara
ç›kmas›ndan bu yana inan›lmaz bir h›zla büyüdü.
Apple iPod piyasaya ç›kana kadar en az kulaklar kadar gözlere de hitap eden ürünler pek ortalarda de¤ildi. Karﬂ›laﬂt›rmalar›n› okuyaca¤›n›z ürünler MP3
çalar piyasas›n›n hem ses kalitesi hem de göz zevki
aç›s›ndan taçs›z krallar›.

iRiver H320
Web

www.kont.com.tr

Creative Zen Touch
Web

tr.creative.com

Apple iPod
Web

www.bilkom.com.tr

GÖKTEN ELMA DÜﬁTÜ!
iPod ile baﬂlamazsak olmaz. Sak›n mükemmel oldu¤unu düﬂündü¤ümden zannetmeyin. Ama ﬂimdiye kadar üretilmiﬂ taﬂ›nabilir müzik çalarlar aras›nda mükemmele en yak›n olanlardan biridir kendileri. Hiçbir
rakibi, kurnazca düﬂünülmüﬂ kontrol özellikleriyle
stili bu kadar iyi biraraya getirmemiﬂtir herhalde.
Özellikle ikon haline gelmiﬂ mönü tekerle¤i, kullan›m
kolayl›¤› aç›s›ndan yenilemez bir arayüz özelli¤i olarak öne ç›k›yor. Yanda gördü¤ünüz dördüncü nesil
iPod, mönü tekerle¤inin çirkin mavi tonundan dolay›
biraz çuvall›yor. Gözümüzün fazlaca al›ﬂt›¤› beyaz
rengiyse giderek daha da kalitesiz gözükmesine neden oluyor. Keﬂke Apple Powerbook’lardaki gibi ultra-ﬂ›k alüminyum gövdeye sahip olsaym›ﬂ.
WALKMAN’IN GER‹S‹NDE
Yine de iPod’un klasik tuﬂlardan mönü tekerle¤ine

Sony Vaio AP1
Web

www.sony.com.tr
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Kaç›n›lmaz sonuç, Apple’›n en az›ndan arayüz ve tasar›mda di¤er rakiplerinden bir hayli ötede olmas›. Hem de piyasaya ç›kt›¤› ilk günden beri!
Üstelik son birkaç y›ld›r da üzerinde çok az de¤iﬂiklik yap›l›yor. O muhteﬂem
renkteki beyaz kulakl›klardan alman›z› tavsiye etmek bana üzüntü verse de
Apple iPod, rüya gibi bir MP3 çalar.
geçiﬂi ﬂimdiye kadar görülmüﬂ en ak›ll›ca hareket bence.
Creative ve iRiver’›n çok tuﬂlu tasar›mlar› onun yan›nda
sevimsiz ve biraz da rahats›z edici kal›yor. Sadece Vaio
bu minimalist ve ﬂ›k görünüme biraz olsun yaklaﬂmay›
baﬂar›yor. Vaio’nun yumuﬂak metalik görünümü, sa¤ taraf›ndaki pil k›sm› ile biraz bozulmuﬂ. Ama yeni arayüzü
hayranl›k uyand›r›c›. Parmak pozisyonlar›ndaki de¤iﬂimlere iyi cevap veriyor ve daha çok bir PC’nin mouse’unu
kontrol ediyormuﬂ gibi hissediyorsunuz.
KAÇINILMAZ SONUÇ
Vaio’nun as›l çarp›c› yönüne bir göz atal›m: Cihaz›n yüksek çözünürlüklü ekran› albüm kapa¤› galerisinden istedi¤iniz müzi¤i araman›za ﬂans tan›yor. Bu özellik baﬂta
oldukça cazip gözükse de, sadece galerideki albüm kapaklar›yla s›n›rlanm›ﬂ olmas› can›n›z› s›kacakt›r. Ama
bunun yerine sanatç›, albüm ad› ya da parça ad›yla da
arama yapabiliyorsunuz. Yaln›z ID3 etiketi olmayan parçalar›n isimzi kal›ﬂ› da sinir bozucu olabilir. Bu yüzden
müzik arﬂivinizi titiz bir ﬂekilde organize etmezseniz,
arad›¤›n›z ﬂark›y› bulana kadar sürekli parma¤›n›zla klasörler aras›nda dolaﬂ›p, parçalar›n dosya adlar›n› tek tek
okumak zorunda kal›rs›n›z. Vaio’nun eksi di¤er yönü de
bilgisayarla ba¤lant› için depolama ünitesine ihtiyaç duymas›. Creative Zen Touch’›n dokunmatik arayüz paneli
neredeyse iPod’un kopyas›. Tek fark› yuvarlak de¤il de
dikey olmas›. Ne yaz›k ki pleybek dü¤meleri küçük ve rahats›z edici. Yine de Zen Touch’dan garip bir ﬂekilde
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etkilendim. Çünkü ilginç bir tasar›m› var. ayr›ca 24 saatlik pil ömrü oldukça tatmin edici ve iyi bir MP3 çalar olmaktan baﬂka iddias› da bulunmuyor. Unutmadan söyleyeyim, tüm rakipler içinde en iyi ses performans›na sahip
olanlardan biri! Zira ses yüksekli¤i ve kalite aç›s›ndan
iPod’un di¤er markalardan daha afzla verebildi¤i bir ﬂey
yok. Hatta ço¤u zaman Walkman’lerin gerisinde kald›¤›n› da rahatl›kla söyleyebilirim. H20, buradaki en küçük
hacimli ama en çok fonksiyona sahip MP3 çalar. Film
gösterim deste¤i, harici pil paketi, Ogg Vorbis dosya çalma özeli¤i ve USB kaynaklar›ndan dosya alma ve düzenleme fonksiyonlar› mevcut. Yine de parça düzenleme yaz›l›m› yok ve halihaz›rda organize edilmiﬂ büyük bir dijital müzik arﬂiviniz yoksa, CD’lerinizi kopyalamak ve dönüﬂtürmek için baﬂka bir uygulamay› kullanmak zorundas›n›z. Cihaz›n kendisi müzik aramas› yaparken durum daha da kötüleﬂiyor. Çünkü arayüzü Windows’u and›ran
çirkin dosyalar ve onlar›n uzant›lar› ile doluyor.
Kaç›n›lmaz sonuç, Apple’›n en az›ndan arayüz ve tasar›mda di¤er rakiplerinden bir hayli ötede olmas›. Hem de
piyasaya ç›kt›¤› ilk günden beri! Üstelik son birkaç y›ld›r
da üzerinde çok az de¤iﬂiklik yap›l›yor. O muhteﬂem
renkteki beyaz kulakl›klardan alman›z› tavsiye etmek bana üzüntü verse de (ses konusundaki performans› o kadar
iyi de¤il çünkü) Apple iPod, rüya gibi bir MP3 çalar. Zaten di¤er firmalar s›radan tasar›m uygulamalar›na devame tikleri sürece, cebimizdeki paralar›n Apple’›n kasas›na do¤ru gidiﬂi devam edecek.

ÖZELLİKLER

YAZILIM

BAĞLANTILAR

UYUMLULUK

ARTILAR

EKSİLER

SONUÇ

iRiver H320 Multi-Codec
Jukebox 20 GB 550 YTL

Video gösterimi, ses kaydı,
FM radyo, harici aygıt uyumlu

Yok

MP3,WMA,WAV, OGG, ASF

Mükemmel ekran

Sony Vaio Pocket
AP1 20 GB 424 Avro

Dokunmatik arayüz, resim
görüntüleme, kablolu
kumanda

Sony SonicStage (MP3
desteği için internet
güncellemesi gerekiyor)

USB 2.0, kulaklıklar, kablolu
kumanda, line-in, line-out,
USB 1.1
USB 2.0 ve depolama ünitesi
üzerinden güç kaynağı

Atrac3, Atrac3 plus, MP3
(online şirket yazılımı
güncellemesi ile birlikte)

Bir sürü aksesuvar, hiçbir
sürücü ya da uygulamaya
ihtiyaç yok

USB bağlantısı için depolama
ünitesine ihtiyaç var, büyük,
zayıf MP3 desteği
Sevimsiz arayüz ve kontroller,
müzik yönetim yazılımı yok

iRiver, çirkin arayüzünü
düzeltirse çok ses getiren bir
cihaz olur
Sony bu ürünle iPod'u
yeneceğini düşünüyorsa
yanılıyor

Apple iPod
20 GB 462 YTL

Kulaklıklar, USB 2.0 ve
Firewire kablolar

iTunesPC/Mac

AAC, MP3,WAV, AIFF

En şık görünüm ve arayüz

Pil ömrü ve ses kalitesinin
geliştirilmeye gereksinimi var

Rakip firmalar uyanın! Testin
galibi iPod!

Creative Zen Touch
20GB 494 YTL

Dikey dokunmatik tuş,
kulaklıklar

Creative MediaSource

USB 2.0 için depolama
ünitesi bağlantısı, Firewire,
kulaklık kablolu kumanda
USB 2.0, kulaklıklar, kablolu
kumanda, güç kaynağı
MP3,WMA,WAV

Çok iyi ses kalitesine sahip,
mükemmel pil ömrü

iPod kopyası, düğmeleri çok
küçük

Ses kalitesi iPod’tan daha iyi
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Müzikte 35. y›l›n› , sanatç› dostlar› ve dinleyicilerinin kat›ld›¤› bir gecede
coﬂkuyla kutlayan Zülfü Livaneli ‘Efsane Konserler’ adl› konser albümüyle de
ﬂu günlerde gündemde. Son y›llarda edebiyat alan›nda kendisinden söz
ettiren çok yönlü sanatç›yla, darbeler, s›la özlemi, ac›lar ve mutlulukla örülü
35 y›l› konuﬂtuk…

ülkenin harc›na kat›lan ﬂark›lar› ve zülfü livaneli…

en çok âﬂ›k müzi¤inden etkilendim
Memur – asker yetiﬂtiren bir ailenin çocu¤u olarak Konya’da do¤dunuz. Nas›l oldu da sanatç› oldunuz?

Benim için de çizilen yol Osmanl› subay› olan büyük dedelerden, hakimlerden geçen bir yoldu. Ailem beni çok yönlü yetiﬂtirdi. Hem Ankara’da Maarif Koleji’ne gönderdiler hem halkla ba¤›m› koparmayay›m diye saz ö¤renmemi istediler. Ama
bizim kuﬂa¤›n hayat›n› darbeler de¤iﬂtirdi. 12 Mart darbesi
olmasayd› ve Türkiye’de okuyan yazan herkesle u¤raﬂ›lmasayd› ben de belki müzik taraf›m› hiç öne ç›karmayacakt›m.
Bir yay›nevim vard› ve kendi yazd›¤›m kitaplar› yay›nlamak
istiyordum. Fakat 12 Mart dönemi öyle bir h›ﬂ›mla geçti ki
üzerimizden, müzik taraf› öne ç›kmaya baﬂlad›. Ben de hep ﬂu
duygu içinde yaﬂad›m: ‘Tamam ben ﬂimdi bu müzi¤i yapay›m.
Sonra s›ra kitaplar›m› yazmaya gelecek.’ Gerçi biraz uzun
sürdü. Ama benim yapt›¤›m müzik de, hep müzikle edebiyat
aras›nda durdu. ﬁiir yazd›m, besteledim, dünya ve ça¤daﬂ ﬂiirin en güzel örneklerinden besteler yapt›m.
Müzisyen olman›z› 12 Mart’a borçluyuz yani.

Bizimki gibi ülkelerde böyle ﬂeyler olur. Yaﬂar Kemal “Hapishaneler Türk edebiyatç›lar›n okuludur” der. Baksan›za

Kemal Tahir, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Yaﬂar Kemal, Naz›m Hikmet, Faz›l Hüsnü Da¤larca, R›fat Ilgaz… 12
Mart’ta beni de konuk ettiler, Y›ld›z Palas’ta…
Müzi¤iniz de politik içeri¤i olan bir müzik. Bu da bask›lara neden
olmad› m›?

Çok bask› gördüm. Benim müzi¤im politik içeri¤i olan bir
müzikti ama militan bir müzik de¤ildi. Do¤rudan do¤ruya
kitleleri ajite etmeye yönelik de¤ildi. Baﬂ›ndan beri benim
inand›¤›m sol anlay›ﬂ zaten hümanizm’dir. Sol eﬂittir hümanizm. Benim misyonum insanlara daha iyi bir dünyan›n var
oldu¤unu hat›rlatmakt›r. Mesela bak›n Naz›m Hikmet’ten
besteledi¤im ‘Karl› Kay›n Orman›’, bir hasret ﬂark›s›d›r. Sabahattin Ali’den ‘Leylim Ley’ aﬂk ﬂark›s›d›r. Daha yumuﬂak
ve yaﬂanabilir bir dünya oluﬂmas›na gayret ettim. Ama bu da
tabii farkl› alg›lan›yordu. Türkiye’de semboller toplulu¤unda
yaﬂad›¤›m›zdan, beni y›llarca yasaklamaya çal›ﬂt›lar. Parçalar›m›n dinlendi¤i yurtlar› bast›lar. Ama geçenlerde 35. y›l
kutlamamda o ﬂark›lar› Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Nükhet
Duru söyledi. Dönüp sormak laz›m o zaman bunu yasaklamaya çal›ﬂan insanlara: ‘Ne istediniz? Ne anl›yordunuz
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Baﬂ›ndan beri benim inand›¤›m sol anlay›ﬂ hümanizmdir. Sol
eﬂittir hümanizm. Benim misyonum insanlara daha iyi bir
dünyan›n var oldu¤unu hat›rlatmak. Hiçbir zaman kitleleri
ajite etmek için müzik yapmad›m.
dünyadan? Niye bu ülkenin, müzi¤iyle, edebiyatç›s›yla sanatç›s›yla u¤raﬂt›n›z? Ve ﬂimdi nerdesiniz? ‹simleriniz hat›rlan›yor mu?’.
Baﬂ›n›z› a¤r›tan baz› albümler var. Farkl› kesimler bunlar› kullanmak istediler. O albümler sürecin d›ﬂ›nda m›yd›?

Orada da aç›klama gerektiren bir
durum var. Türkiye’de 12 Mart
rejimi çok zalim bir rejimdi. Ve
So¤uk Savaﬂ döne-

müﬂ avukat› ben olayd›m’. Bu ﬂark›lar›, a¤›tlar› bir araya getirdi¤im albüm 1973 y›l›nda Belçika’da ‘Chants Revolutionnaires Turques’ (Türk Devrim ﬁark›lar›) ad›yla ç›kt›. Bu albüm benim hayat›m›n onurlar›ndan biridir. Hiçbir zaman
Türkiye’de yasal olarak yay›nlanmad›. El alt›ndan da¤›t›ld›
ve 12 Mart’ta diktaya karﬂ› direniﬂin sembolü haline geldi. O
albümün Türkiye’ye giriﬂi Süleyman Demirel baﬂkanl›¤›ndaki bakanlar kurulu karar›yla engellenmiﬂtir. 1973’den
2006’ya geldik hala baz› çevreler bunu bir suçmuﬂ gibi karﬂ›ma ç›kar›yor. ‘35 y›l önce sen niye askeri cuntan›n ast›¤›
çocuklar› öven parçalar yapt›n?’ diyorlar. Ne yapsayd›m
cuntay› m› öven ﬂark›lar yapsayd›m? O parçalar benim onurumdur.
Müzik hayat›n›z› belli dönemler, belli baﬂl›klar alt›nda ay›rabilir
misiniz?

mindeki Türkiye’de, SSCB komﬂusu olan Türkiye’de, sosyal
uyan›ﬂ ezilmek istendi. Fransa’dan baﬂlayan 1968 hareketinin bizde de etkileri oldu. Gençler heyecanlan›yordu. Önce
üniversite ö¤renci eylemleri olarak baﬂlayan eylemler sonra
sokaklara taﬂt›. Fransa’da De Gaulle yönetimi bunu kimsenin burnu kanamadan çözerken, bizde çok hunhar bir ﬂekilde çocuklar› asmak, kesmek, öldürmek için bahane yapt›lar.
Çok insan öldürüldü. Korkunç bir tahribat yap›ld›. Bu ülke
kendi gençli¤ini, delikanl›lar›n› yok etti. Ben de bunlar› çok
yak›ndan yaﬂayan bir insan›m. Yurtd›ﬂ›na çok ac›l› an›larla
gittim. Gitmeden önce hapishanede yazd›¤›m ﬂark›lar, halk›n
yakt›¤› a¤›tlar vard›. Mesela biri Deniz Gezmiﬂ içindir: ‘Nolayd›m nolayd›m okur yazar olayd›m, Deniz mahkemeye düﬂ-

Ay›rabilirim san›yorum. 12 Mart darbesi dönemlerinde Türkiye’de yaﬂama olanaklar›m azalm›ﬂt›. Bir tak›m uydurma
suçlamalarla durmadan tutukluyorlard›, sürek av› baﬂlat›lm›ﬂt›. Mesela bir sefer uçak kaç›rma suçlamas›yla hapse girdim. Askeri savc› bana sordu ‘uça¤› nas›l kaç›rd›n›z? diye
‘Yetiﬂemedim kaç›rd›m’ dedim. ‘Böyle cevap olur mu?’ dedi.
‘Efendim böyle soru olursa böyle cevap da olur’ dedim (Gülüyor). Tabii ﬂimdi ﬂaka gibi gelen ﬂeyler o zaman çok ciddiydi, can yakan ﬂeylerdi. Hayat›m›z› karart›yordu. Ben de ‹sveç’e gittim. Belçika’da ‘Chants Revolutionnaires Turques’
albümü ç›kt›ktan sonra Ortado¤u Üniversitesi’nde okuyan
kardeﬂim Ferhat bizi ziyaret etti. ‘Abi’, dedi ‘Türkiye’de insanlar senin ﬂark›lar›nla yürüyorlar’. Çok ﬂaﬂ›rm›ﬂt›m. El alt›ndan Türkiye’ye sokulan albümler daha iyi günleri özleyen-

1973 y›l›nda Belçika’da ‘Chants Revolutionnaires Turkcs’ (Türk Devrim
ﬁark›lar›) ad›yla ç›kan albümüm benim hayat›m›n onurlar›ndan biridir. Hiçbir
zaman Türkiye’de yasal olarak yay›nlanmad›. El alt›ndan da¤›t›ld› ve 12
Mart’ta diktaya karﬂ› direniﬂin sembolü haline geldi. Hala baz› çevreler bunu
bir suç gibi önüme ç›kar›yorlar.
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Saz›n yan›na baﬂka bir enstrüman koymak burada ihanet kabul edilirdi. Saz›n 15
yan›na flüt koydu¤umda ‘bak iﬂte burjuva adeti’ diyorlard›. Türkiye’de müzik
yapman›n karﬂ›s›ndaki tek engel devlet bask›s› de¤ildir.

lerin sesi oldu. Sonra Türkiye’de ‘Merhaba’ albümü,
1978’de Naz›m ﬂiirlerinden oluﬂan ‘Naz›m Türküsü’ yay›nland›. ‘Naz›m Türküsü’ Türkiye’deki ço¤unluk için ilk büyük
ç›k›ﬂ›m oldu. Hey Dergisi’nde 51 hafta liste baﬂ› kald›m.
Sonra y›llarca kendi bestelerimi söyledim. Ard›ndan yabanc›
sanatç›lar benim bestelerimi söylemeye baﬂlad›lar. Böylece
1984’e kadar bestecili¤in a¤›r bast›¤› bir dönem oldu.
1984’de ﬁan Tiyatrosu konserleri yapt›k. Darbelerden sonraki ilk nefes al›ﬂt›. Sonra Ankara’daki 500 bin kiﬂilik konsere kadar geldi olay.
Biçimsel olarak albümlerin nas›l farkl›l›klar› vard›?

‹lk albümümü sadece ba¤lama ile yapm›ﬂt›m. ‹kinci albümüm bir ba¤lama ve bir flüt ile, üçüncüsünü bir ba¤lama,
bir flüt, bir kontbasla, dördüncüsü, ‘Naz›m Türküsü’nü yerli sazlar grubu ve büyük bir orkestra ile yapt›m. Ama hep
önce tarz›m yad›rgan›p sonra sevildi. Bizim solcular›m›z bu
konuda çok tutucudur. Saz›n yan›na baﬂka enstrüman koymak ihanet gibidir. Saz›n yan›na bir flüt koydu¤umda ‘bak
iﬂte burjuva adeti’ diyorlard›. Ben büyük mücadelelerle bunlar› kabul ettirdim. Sonra Theodorakis’le ve di¤er yabanc›
sanatç›larla tan›ﬂt›kça çok sesli müzi¤e yöneldim. Türkiye’de müzik yapman›n karﬂ›s›ndaki tek engel devlet bask›s›
de¤ildi, ön yarg›lar› aﬂmak da büyük mücadele gerektirdi.
Sonra bir baﬂka ön yarg› ç›kt›. ‘Bu solcu, solak iﬂler bunlar’
dediler. Asker, devlet bunlardan hoﬂlanmaz deyip oto sansür uygulad›lar.
Hiç de¤iﬂtirmeseydim müzi¤imi, hiç aray›ﬂlarda bulunmasayd›m, hep o 1973’te ç›kan pla¤› tekrarlasayd›m, herhalde
ﬂimdi konuﬂmuyor olurduk sizinle. Bir de tabii besteler yaﬂ›yor. Hiçbir zaman kendimi ses sanatç›s› olarak görmedim.
Bestelerim olmasa söylemezdim. Kendime halk›n önündeki
bir figür olarak bakt›¤›m zaman 70’lerin 80’lerin hatta
90’lar›n bir k›sm›n›n iz düﬂümü oldu¤umu düﬂünüyorum.
Ama art›k 2000’lerde bu böyle de¤il. Olamaz da. Bizim kuﬂak 60’›n› geçti. Ama mesela yine bizim kuﬂaktan Bob Dylan
Vietnam Savaﬂ›’na muhaliflerin sesiydi, hala aktif. Yeni albümü Amerika’da bir numara.

Konserlerinize gelen genç kuﬂak da ﬂarklar›n›z› ezbere biliyor. Bunu neye ba¤l›yorsunuz?

Konserlerime çok de¤iﬂik yaﬂ ve insan gruplar›ndan insanlar
geliyor. Yaﬂl› insanlar torunlar›yla geliyorlar. Sosyal statü
farklar› da göze çarp›yor. Ama genç kuﬂaklar›n bu ﬂark›lar›
taﬂ›mas› beni de çok ﬂaﬂ›rt›yor. O darbe dönemlerini yaﬂam›ﬂ insanlar konserlere nostalji duygusuyla geliyor olabilirler. Gençlerin gelmesini ise ﬂöyle yorumluyorum. Daha do¤rusu bunlar bilinemez ﬂeyler. Binlerce parametresi var. Ama
sezgilerimle anl›yorum ki o besteleri ﬂimdi yap›p ç›ksayd›m
bu ﬂark›lar günümüzde dinleyici ile buluﬂamazd›. Ama bir
dönemin Türkiye’sinin çok önemli ﬂark›lar› oldu¤u için, milyonlarca insan›n hayat›n› etkiledi¤i için, ülkenin miras› oldu¤u için dinleniyor. Ülkenin harc›na kar›ﬂm›ﬂ ﬂark›lar bunlar.
Öyle ki ‘Leylim Ley’ gibi halk müzi¤ine yak›n olanlar› anonim zannediliyor.
1970’lerden 2001’e kadar yo¤un bir üretim var. 2001 – 2005 aras›nda bir durgunluk dönemi mevcut. Bu edebiyatla m› yoksa siyasetle mi ilgilendi¤inizden ötürü?

Siyaset yüzünden de¤il. Siyaset sevmeden yapt›¤›m
bir iﬂ oldu¤u için
pek etkilemi-

yor. Ama bu dönem edebiyata yo¤unlaﬂt›¤›m bir dönem.
“Engerek’in Gözlerindeki Kamaﬂma”, “Bir Kedi, Bir Adam,
Bir Ölüm”, “Mutluluk”, “Leyla’n›n Evi”. Albümlerin yerine bu sefer her sene bir kitap ç›kartmaya baﬂlad›m. Her insan›n içinde bir ﬂark› vard›r, benim de içimde bir ﬂark› vard›
ve onu insanlarla paylaﬂt›m. Ama edebiyatta daha anlatacak
hikayeler var.
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16 ﬁark›lar›m›n her yaﬂta insan taraf›ndan dinlenmesini, bir dönemin

Türkiye’sinin çok önemli ﬂark›lar› olmalar›na, milyonlarca
insan›n hayat›n› etkilemelerine ba¤l›yorum. Ülkenin miras›
oldu¤u için ﬂimdiki nesil taraf›ndan da dinleniyor. Ülkenin
harc›na kat›lm›ﬂ ﬂark›lar bunlar.
Filmleriniz, kitaplar›n›z ve müzi¤iniz ülke s›n›rlar›n› aﬂt›. Bu sizin
de bir dönem yurt d›ﬂ›nda yaﬂaman›zdan m› ileri geliyor, bu topraklar› çok iyi tan›man›zdan m›?

Bence ikincisi. Theodorakis 35. y›l›m için gönderdi¤i mesajda: “Türk halk›n›n ruhunu yans›tt›¤›n besteler” diyor. ﬁark›lar halk›n ruhu yakalanabiliyorsa e¤er evrenseldir. Ama maden ç›kar›r gibi oraya kadar inmeniz laz›m. Buradan ç›kan
özgün bir ﬂey vermelisiniz dünyaya. Ama folklor de¤il bu
bahsetti¤im, daha ça¤daﬂ bir yarat›. Benim üzerimdeki en
büyük müzikal etki aﬂ›k müzi¤idir. Orta Asya kökenli aﬂ›k
müzi¤i beﬂ tonlu, yani pentatonik bir müziktir. Dünya halk
müziklerinin ortak bir özelli¤i pentatonik olmalar›d›r. ‹rlanda ﬂark›lar›ndan blues müzi¤ine kadar. O yüzden Aﬂ›k Veysel
ile Amerikan folk müzi¤inin önde gelen isimlerinden Woody
Guthrie aras›nda büyük bir fark yoktur. Hatta ikisinin de birbirine çok benzeyen iki foto¤raf›n› buldum. ‹kisi de topra¤a
oturmuﬂ. Birinin elinde gitar, birinin elinde saz, ikisinin kafas›nda da ﬂapka, ikisinin a¤z›nda da bir pipo. Sanki kardeﬂ
gibiler. ﬁark›lar›n›n sözleri de benziyor. Böyle bakt›¤›n›zda
dünyaya do¤ru bak›yorsunuz demektir. Ama Amerika deyince akl›n›za sadece Hollywood ve Madonna geliyorsa do¤ru
alg›layam›yorsunuz, sadece kitle kültürünün etkisi alt›nda sanata bak›yorsunuz demektir. Ama halklar›n ruhunu anlamaya çal›ﬂt›¤›n›zda, bu evrensel bak›ﬂt›r.
ﬁimdi edebiyatta da ayn› ﬂey oluyor de¤il mi? ‘Mutluluk’
adl› roman›n›z ‘Deliverance’ ad›yla Fransa’da yay›mland› ve ay›n kitab› seçildi…

‘Mutluluk’ hem yerli hem evrensel bir roman. Pa-

ris’te bunalan entelektüel çevre ile Cihangir’de bunalan entelektüel çevre aras›nda büyük bir fark yok. Ama Türkiye’nin
de¤iﬂik renkleri, de¤iﬂik boyutlar var. Bunlar› anlatt›¤›n zaman farkl›laﬂ›yor. Sadece Fransa’da de¤il. ﬁimdi Amerika’da da çok büyük reklam ve promosyon kampanyas›yla ç›k›yor. Bu büyük yay›nevi kitaba (Orada ‘Bliss’ ad›yla ç›k›yor)
bütün gücünü yat›rm›ﬂ durumda.
‹sveç’de mülteci hayat› yaﬂad›n›z. Bu nas›l bir duygu? Y›llarca
orada yaﬂaman›za ra¤men ‹sveç pasaportu almad›n›z. Neden?

Mültecilik yar› ölüm gibi bir ﬂeydir. Sizin benli¤inize, tarihinize, kültürünüze hiç ald›rmayan bir toplumun içine giriyorsunuz. ‹ster istemez bu sizin yurtseverli¤inizi körüklüyor.
Hatta dikkat etmeyen birçok kiﬂi yurtd›ﬂ›nda ﬂoven olur. S›la hasreti çok ac› bir duygudur.
Benim bu pasaport hikayelerime gelince; 12 Mart benim yaﬂama olanaklar›m› yok edince o dönemde pasaportum olmad›¤› için sahte bir pasaport ç›kartt›m. Politik mahkumlarla
dayan›ﬂma gruplar› vard›. O gruplardan biri
bana sahte pasaport temin etti. Mehmet Ali Basmac› ad›yla ilk defa
Sirkeci’den yurtd›ﬂ›na ç›kt›m.
‹sveç’de politik mülteci olunca Birleﬂmiﬂ Milletler’in en
düﬂük seviyeli pasaportunu
ald›m. Öyle bir pasaport ki
hiçbir yere ç›kamazs›n›z. Bu soluk
mavi pasaport,
ikinci pasaportum
oldu.
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Üçüncü pasaportum 1974 aff›ndan sonra ald›¤›m Türk pasaportuydu. 1996 y›l›ndan sonra UNESCO bana Birleﬂmiﬂ
Milletler’in en yüksek düzey k›rm›z› pasaportunu verdi. Genel sekreterin imzas›n› bar›nd›ran ve dokunulmazl›klar› olan
bir pasaport. Meclise girince Türkiye Cumhuriyeti’nin k›rm›z› pasaportunu ald›m. Yani en düﬂükten en yükse¤e do¤ru
de¤iﬂti pasaportlar›m. Aman ya tersi olsayd›! (gülüyor)
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Diskografi
1973 Chants Revolutionnaires Turcs (Coodif – Belçika)
1974 Otobüs (Film Müzi¤i. Helios – ‹sviçre.)
1975 Eﬂk›ya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Anatolia – ‹sveç)
1977 Atl›n›n Türküsü (Yank› Plak)

35 y›l›n›z büyük bir konserle kutland›… Çok anlaml› bir gece olmuﬂ olmal› sizin için…

Arada aç›klamam gereken bir ﬂey var. 1971 y›l›nda darbeden
sonra ‹stanbul’a geldim. O s›rada Sayan Plak Bar›ﬂ Manço’nun ‘Da¤lar Da¤lar’ albümünü ve ﬁenay’›n ‘Sev Kardeﬂim’
adl› pla¤›n› yay›nlam›ﬂt›. Çok sat›yorlard›. Bu plak ﬂirketine
ben de müstehar adla (Ozano¤lu) iki 45’lik yapt›m. ‹lk stüdyoya girmem 1971 senesidir. Dolay›s›yla tam 35 sene oldu.
35. y›l gecesini BKM düzenledi. Bana yap›lan anma konseriydi. Tabii beni çok duyguland›rd›. Çünkü insan›n kendi mesle¤indeki insanlar taraf›ndan takdir edilmesi çok önemli. Ayr›ca Türkiye’de bu kadar itilip kak›lm›ﬂ parçalar›n Türkiye’nin en büyük starlar›n›n dilinden söylenmesi çok manidar
oldu. Biz Ajda Pekkan ile ‘Karl› Kay›n Orman›’n› birlikte söyledik. Nereden nereye… Fakat insanlar benim hakk›mda konuﬂurken bir ara kendimi ölmüﬂ gibi hissettim (Gülüyor). Bu
konserle biz de bu parçalar›n Türkiye için ne demek oldu¤unu görmüﬂ olduk. Geceye kat›lan arkadaﬂlar büyük bir özveriyle geldiler. Hangi parçay› olsa söyleriz dediler. Mesela Özcan Deniz geldi, ‘Hepsini biliyorum hangisi olsa söylerim’ dedi, ‘Kan Çiçekleri’ ile ‘Memiko¤lan’› söyledi bir seferde.

1978 Naz›m Türküsü (ﬁat Plak)
1979 Alamanya beyleri (Türküola)
1979 Merhaba
1980 Günlerimiz (Balet)
1980 ‹nce Memet Türküsü (Türküola – Almanya)
1983 Ada (ART Plak)
1983 Zülfü Livaneli & Maria Farantouri)
1984 ‹stanbul Konseri (ART plak)
1985 Güneﬂ Topla Benim ‹çin (Theodorakis ile)
1986 Zor Y›llar (Göksoy)
1987 Gökyüzü Herkesindir (Göksoy)
1990 Crossroads (Göksoy)
1992 Saat 4… Yoksun (Göksoy)
1995 Neylersin (Marﬂ Müzik)
1996 Yang›n Yeri (Marﬂ Müzik)
1997 Together (Mikis Theodorakis ile)
1997 Yol (1983 y›l›nda çevrilen Yol filminin müzi¤i
gecikmeli olarak Türkiye’de yay›nland›.)
1998 Nefesim Nefesine (Boyut Yay›n Grubu)

Bu konser müzi¤e bir veda m› bir ara m›?

Ben ﬂimdi bestelere devam etmek istiyorum ama turnelere
ç›kmayaca¤›m. Özel konserler olabilir ara s›ra. Gençler için
de besteler yapaca¤›m. Çünkü bestelerimi baﬂkalar›n›n dilinden dinlemek çok hoﬂuma gidiyor. Örne¤in ‘Sevdal› Baﬂ›m’›
Ajda’dan dinlemek çok hoﬂuma gitti.

1999 London Symphony Orhestra Plays Livaneli
Unutulmayanlar 1 -2 (Müyada Müzik)
2001 ‹lk Türküler (Ada Müzik)
2005 Hayata Dair (DMC Müzik)

Dünya halk müziklerinin ortak bir özelli¤i pentatonik olmalar›d›r. ‹rlanda
ﬂark›lar›ndan blues müzi¤ine kadar. O yüzden Aﬂ›k Veysel ile Amerikan folk
müzi¤inin önde gelen isimlerinden Woody Guthrie aras›nda büyük bir fark
yoktur. Hatta ikisinin birbirine çok benzeyen foto¤raflar›n› buldum. ‹kisinde
de ﬂapka ve puro var.
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Sanat›n yan›nda politikaya da her zaman yak›n durdunuz. Halen
ba¤›ms›z milletvekilisiniz. Bu konuya da k›saca de¤inebilir misiniz?

Ben söyledim zoraki politikac› oldu¤umu. Bir an evvel bu
mevzudan ç›kmak istiyorum. Benim politikada bir tak›m görevler üstlenmemim basit ve iyi niyet içeren bir nedeni vard›r: Birikimlerimiz var, dünyaya iliﬂkilerimiz var, belirli bir
olgunluk ça¤›na gelmiﬂiz, bunlar› Türkiye için de kullanabiliriz. Ama Türkiye’de politika böyle
yap›lm›yor. ‹çlerindeki % 5 – 10 iyi insan› bir kenara b›rak›rsak politika,
Türkiye’nin kaynaklar›na el koymak,
rant›n› paylaﬂmak, arazilerini paylaﬂmak, belediyeleri arac›l›¤›yla zenginliklerini paylaﬂmak için yap›lan bir iﬂ.
Politika hayatta baﬂka konularda dikiﬂ
tutturamam›ﬂ insanlar›n yükselme yolu haline gelmiﬂ. Hayatta bir baﬂar›s›
görmedi¤imiz insanlar bir bak›yorsunuz do¤ru asansöre binerse yukar›
do¤ru ç›k›yor. Herkes önünde el pençe
divan duruyor. Bu yanl›ﬂ bir sistem.
Demokrasinin sadece oy verme k›sm›n›
alm›ﬂ›z di¤er demokrasiyi, demokrasi yapan unsurlar yok
edilmiﬂ. Parlamenter sistem iﬂlemiyor. Parlamento diye bir
ﬂey yok. 550 milletvekili var - aralar›ndaki iyi arkadaﬂlar›m›
tenzih ederim, zaten onlar da üzülüyorlar - parlamento göstermelik bir ﬂey. Kanunlar haz›rlan›p geliyor, herkes partisine göre bak›yor, ne oylan›p oylanmad›¤›n› bilmeden grup
baﬂkan vekili el kald›r›yorsa el kald›r›yor, kald›rm›yorsa kald›rm›yor, geçiyor kanunlar. Sahiden o anda neye oy verdin
diye sorsan emin olun ço¤u bilmiyor. Böyle bir oyun, bir formalite dönüyor. Bak›n 550 milletvekili ve 5000 personel. Ne
yap›yorlar. Nedir bu saltanat… Ben diyorum ki genel baﬂkanlar seçimlere girsin, ald›klar› oy karﬂ›l›¤›nda onlara pul
verilsin… Ben bir milletvekiliyim, hiçbir iradem yok. Bazen
Türkiye’nin sorunlar› hakk›nda yaz›lar yaz›yorum, mailler

geliyor, ‘Siz milletvekili de¤il misiniz? Siz çözeceksiniz bunlar›. Niye ﬂikayet ediyorsunuz?’ diye. Yok çözemezsin hiçbir
ﬂey yapamazs›n.
MESAM’›n en önem verdi¤i konuklardan biri de telif haklar›… Siz
de bu konuda yaral›s›n›z. Bu süreçten nas›l etkilendiniz?

Telif konusu korkunç bir yara Türkiye’de. Ben bütün eserleri ve plaklar› ya¤malanm›ﬂ biriyim. Albümlere resim koymuyordum. Resmimi bulamayanlar baﬂkalar›n›n resimlerini falan koyarak
korsan kasetlerimi ç›kard›lar. Her sene
bir parçam patlama yapard› ve herkes
söylerdi. ‘Belal›m’, ‘Leylim Ley’ birçok
kiﬂi taraf›ndan söylendi. Her sene bir
parçan›z patl›yor ama siz geçinmekte
zorluk çekiyorsunuz. Bütün hayat›m
böyle geçti. ﬁimdi de tam tersi bir ﬂey
baﬂlad›. Ben ondan da çok ﬂikayetçiyim. Telif haklar› konusu aç›l›nca baz›
uyan›klar gidip bütün halk türkülerini
kendi üzerine yazd›rd›. Benim ikinci albümüm bir türlü yay›nlanm›yor. Çünkü
albümde bir turna semah› vard›r, birileri bu bizim babam›z›n bestesi demiﬂ. Y›llard›r mahkemede
u¤raﬂ›yorum ama izin al›p albümü basam›yorum. Bir baﬂka
sorun da son albümde karﬂ›m›za ç›kt›. ﬁiirlerini besteledi¤im
Naz›m Hikmet, Sabahattin Ali gibi isimlerin varisleri MESAM haklar›na raz› de¤iliz biz ﬂu kadar para isteriz diyorlar. Sen 35 y›l bu parçalar›n mücadelesini yap, TRT yasaklar›na u¤ra mahkemelere ç›k, ﬂark›lar meﬂhur olduktan sonra albümüne koyarken senden aﬂ›r› yüksek mebla¤lar istesinler. Bunun da makul bir seviyeye gelmesi laz›m. Ben her zaman telif haklar›na sayg›l› oldum. 1984’de benim albümlerim Attila Özdemiro¤lu’nun plak ﬂirketi ART’den ç›k›yordu.
O da telif çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›. Ben de o zamandan beri
elimden geleni yapmaya, yasalar›n ç›kmas›na katk›da bulunmaya çal›ﬂ›yorum. Ama önemli olan yasalar›n uygulanmas›.

Demokrasinin sadece oy verme k›sm›n› alm›ﬂ›z di¤er
demokrasiyi demokrasi yapan unsurlar yok edilmiﬂ.
Parlementer sistem iﬂlemiyor. Kanunlar geçerken ço¤u milletvekili
neye oy verdiklerini bile bilmiyor. Mecliste 550 milletvekili ve 5000
personel var. Ne yap›yorlar? Nedir bu saltanat?
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Dhafer Youssef

akbank caz festivali’nin ard›ndan
Caz festivalleri benim için bir ﬂenliktir. Biz müzikseverlere sunulmuﬂ
menülerdir. T›pk› iyi bir restoran›n sadece yemeklerden ibaret olmamas› gibi
festivaller de sadece konserlerle s›n›rl› kavramlar de¤ildir.
Haz›rlayan: Tunçel Gülsoy
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Bir Ekim günü do¤muﬂum. Belki bu yüzden, belki de k›ﬂ›n melankolik ve hüzünlü ›ﬂ›klar›n› ﬂehre taﬂ›d›¤›ndan olacak Ekim
ay›n› çok severim. Eylül ay› yaz mevsiminin orta¤›d›r, ama
Ekim gelince yeni bir mevsimin baﬂlad›¤›n› yads›yamazs›n›z.
Sonbahar gelmiﬂtir, okullar çoktan istim alm›ﬂt›r ve dünyan›n
en özgür ve hoﬂ görülü müzi¤i olan caz da art›k kapal› mekanlara döner.
Son y›llarda Ekim ay›n›n bir baﬂka anlam› daha oldu yaﬂam›mda. Akbank Caz Festivali de dinleyicisiyle bu aylarda buluﬂuyor. Bu y›lda ﬁehrin Sesi slogan›yla baﬂlayan festivalin tan›t›m kitapç›¤›nda ﬂu sözler yer al›yordu:
Kalabal›k caddelerde yürürken, yokuﬂlarda durup nefes al›rken, bir ﬂilep geçerken ya da sakin sakin, aç›k kalm›ﬂ pencereden... Daha biri bitmeden, di¤erini yakalay›p yoluna devam
eden sesler. Hepsi, ayr› bir masal anlat›yor bize. Her biri çok
anlaml› ve bir o kadar da farkl›...
‹ﬂte caz’a ba¤l›l›¤›m›z biraz da bu farkl›l›klarda gizli... Her an
yeni sesleri soluyor ﬂehir. Kap›lar› aç›k; yepyeni seslere ve yaﬂamlara, say›s›z ziyaretçilere her zaman yeri var.
Farkl›l›klar bizi zenginleﬂtiriyor çünkü... ﬁehrin sesi, baﬂka ﬂehirlerin farkl› ritimleriyle kar›ﬂ›p daha da yükseliyor.
‹stanbul’un çok seslili¤inden do¤an ve dünyan›n ritmiyle kar›ﬂ›p büyüyen Akbank Caz Festivali bu y›l 16. kez ﬂehre ses veriyor. Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da, ünlü konuklar›n sahne alaca¤›, tarihi ve bugünü yaﬂatan mekanlarda, farkl› öyküler anlatan o büyülü seslerin peﬂine düﬂüyor.
Akbank 16.Caz Festivali, büyük müzik adam› Arif Mardin’e ithaf edilmiﬂtir.
Caz festivalleri benim için bir ﬂenliktir. Konuya merakl› oldu¤umu bilen eﬂim dostum bana her zaman hangi konserlere gideyim diye sorarlar. Ben ço¤u zaman onlara bir tercih belirtmekten kaç›n›r›m.
Bana göre festivaller biz müzikseverlere sunulmuﬂ menülerdir.
T›pk› iyi bir restaurant›n sadece yemeklerden ibaret olmamas›
gibi festivaller de sadece konserlerle s›n›rl› kavramlar de¤ildir.
Ben festivalin her ﬂeyden önce havas›n›n yaﬂanmas› gerekti¤ini
düﬂünürüm.
Bu havan›n içerisinde konserler kadar mekanlar ve kiﬂisel
araﬂt›rmalar da vard›r.
E¤er bir tavsiye gerekiyorsa da ﬂunu söyleyebilirim: Festivalin

Leo Tardin

sundu¤u güzellikler içerisinden kendi kiﬂisel menünüzü kendi
zevklerinize ve müzik birikiminize göre kendiniz yap›n. Her zaman bildi¤iniz ﬂeyler kadar bilmedi¤iniz ﬂeylere de ilgi gösterin.
Ço¤u zaman insan› geliﬂtiren ﬂey yeni bir ﬂeyler ö¤renmektir.
Kaç konser izledi¤ime gelince, say› olarak çok de¤ildirler, hatta bir elin parmaklar›n›n say›s›n› geçmezler ama ben titizlikle
seçti¤im her konserden çok zevk al›r›m.

FARKLI MEKANLARDA CAZ
Bu y›l festival birbirinden ilginç de¤iﬂik mekanlarda gerçekleﬂti.
Aç›l›ﬂ Aya ‹rini Kilisesi’nde yap›ld›. Gerçi bu mekana müze diyorlar ama as›rlardan beri dimdik ayakta duran bu kilise içinde müzik çal›nmasa bile insan›n gönlüne na¤meler gönderen
ulvi bir mekan. Günümüz Amerikan Caz›n›n önde gelen vokalistlerinden Kurt Elling güzel bir trio eﬂli¤inde konser verdi.
Acapella müziklerle ç›nlam›ﬂ kubbe bu son derece yetenekli insan›n sesleri ile farkl› bir boyuta taﬂ›nm›ﬂ oldu.
Konserlerin önemli bir bölümü festivali Akbank nam›na düzenleyen Pozitif’in performans merkezi olan Babylon’da gerçekleﬂti. Caz›n günümüzde vard›¤› yeni s›n›rlar›n izini kovalamak
için mutlaka buraya gitmek gerekiyordu. Festivalde bu mekanda piyanist ve besteci Ayﬂe Tütüncü arkadaﬂlar› saksofoncu
Yahya Dai ve klarnetçi O¤uz Büyükberber ile birlikte çok ilginç bir konser verdi. Di¤er etkinliklerden benim için en önemlisi olan Dave Burrell konserine ne yaz›k ki gidemedim.
Yeni Melek gösteri merkezinde tek bir gecede 2 etkinlik oldu.
Önce elektro akustik grup Psapp’›n konseri gerçekleﬂti, daha
sonra ﬂimdiki tabirle DJ King Britt festival kapsam›nda Nova
Dream Sequence Live projesiyle gençlerle buluﬂtu.
Akbank Sanat Merkezi de bu ﬂenlikten nasibini ald›. Ne yaz›k
ki oraya da yetiﬂemedim ama son y›llarda yetiﬂmiﬂ en iyi caz
müzisyenlerimizden birisi olan davulcu Cengiz Baysal’›n yeni
albümü olan Candy ve Milkshake’i orada seslendirdi¤ini biliyorum.

DO⁄UMGÜNÜ SÜRPR‹Z‹
Benim gibi yaﬂ›n› baﬂ›n› alm›ﬂ caz severler ise daha çok Cemal
Reﬂit Rey Konser salonundaki konserleri doldurdu. Bu konserlerden ilkinde ud sanatç›s› Dhafer Youssef kendisine eﬂlik eden
Divine Shadows yayl› sazlar dörlüsü ile birlikte çald›. Hani

Ametist

Dave Burrell
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Leo Smith
duydu¤un ﬂey caz m›yd› diye sorsan›z ﬂunu belirteyim. Bugünün anlay›ﬂ›nda böyle sorular sorulam›yor çünkü günümüzde
caz›n ne olup ne olmad›¤›n›n bir tan›m› kalmad›. Ancak dinledi¤im ﬂey ilgimi çekti.
Caz dünyas›n›n a¤›r görünüﬂlü ama yüre¤i k›p›r k›p›r a¤abeyi
Lee Konitz’i do¤um günüm olan gece dinledim. Birlikte çald›¤›
genç Ohad Talmor ise aranjör ve hem saksofon hem de klarnet
çal›yordu. Onlara da Avusturyal› avant garde yayl›
Kurt Elling
sazlar dörtlüsü Spring
String Quartet eﬂlik etti.
Lee a¤abeyimizin yaﬂ›,
enerjisi ve yenili¤e olan
aç›kl›¤› beni derinden etkiledi. Bir baﬂka hoﬂ tesadüf
de ayn› do¤um gününü paylaﬂmam›z oldu. Bunu da
grubu kendisine hoﬂ bir caz
yorumuyla Happy Birthday
ﬂark›s›n› çal›nca fark ettim.
Daha sonra eﬂimin teﬂvikiyle kulise gidip onunla sohbet ettim ve bir resim çektirebildim.
Bir gün sonra Brezilyal› gitarist ve vokalist Joao Bosco ve Kübal› Gonzalo Rubalcaba’n›n verdi¤i ilk konsere yetiﬂemedim. Ama
kendisi ile geçmiﬂte iki defa röportaj yapm›ﬂ oldu¤um Frans›z akordeoncu
Richard Galliano yu kaç›ramazd›m. Galliano bu
konserde ünlü Arjantinli
bandoneoncu Astor Piazzola’n›n an›s›na yapt›¤› albümü seslendirdi. Dehﬂet bir konser oldu. Bir gün önce Frans›z Parlamentosundan Türkiye aleyhine ç›kan rezil karara ra¤men salon a¤z›na kadar doluydu. Galliano ve hepsi Frans›z olan arkadaﬂlar›n› ç›lg›nca alk›ﬂlad›lar, iki defa bis yapt›rd›lar. Kulise gitti¤imde beni hat›rlad›, onunla da bir resim çektirdim. Ayr›lmadan önce ona ﬂöyle dedim:

Süleyman Erguner

Ayşe Tütüncü

“Siz bugün bize müzi¤in politikadan üstün oldu¤unu gösterdiniz. Ama bizim dinleyicimiz de size ayn› ﬂeyi gösterdi.”
Kabul etti, karﬂ›l›kl› gülüﬂtük. Daha sonra bu konuda ufak bir
tedirginlik yaﬂanm›ﬂ oldu¤unu da ö¤rendim. Bu benim son gidebildi¤im etkinlik oldu, Süleyman Erguner ve trompetçi Wadada Leo Smith’in konserini ne yaz›k ki kaç›rd›m. Daha da beteri bir baﬂka efsanevi müzisyen olan saksofoncu Lou Donaldson ve orgcu Dr. Lonnie
Smith’in konserini de kaç›rd›m.
Festival bu y›l ‹stanbul’un
d›ﬂ›na da taﬂt›. ‹zmir Atatürk Kültür Merkezinde ve
Ankara MEB ﬁura Salonunda da konserler oldu.

VE FEST‹VAL B‹TT‹
Ancak ﬂehrin ritmi bitmedi,
‹stanbul her zamanki gibi,
k›p›r k›p›r ve canl›.
Tünel Meydan›ndan Galata’ya inen Galip Dede Caddesinin hemen baﬂ›nda yer
alan Lale Plak’a giderek
müzik hastal›klar› tedavisinde akl›ma ilk gelen isim olan
Hakan Atala’ya vard›m. Gidemedi¤im konserlerin albümlerini alarak kendimi teselli ettim.
Geriye dönüp bak›nca içimde
ne kald› derseniz ﬂunu söyleyebilirim:
Her festival bizler için yeni
bir f›rsatt›r. Maddi olarak
küpünüzü dolduramazs›n›z ama ruhunuzu alabildi¤ine doldurmak mümkündür. Daha çok doldurabilmek için daha büyük tas›n›z olmas› gerekir. Daha büyük tas edinmek için ise her an
her f›rsatta müzikle ilgilenmelisiniz, sadece festivallerle tas›
büyütemezsiniz.
Tas›n›z büyüyünce de ruhunuz t›pk› ‹stanbul’un oldu¤u gibi her
zaman k›p›r k›p›r olacakt›r.

vizyon

arﬂivden
haz›rlayan: reyhan y›ld›z
22

ilk türk popstar›, yahut
“türk han›mlar›n›n mikrofonla imtihan›”...
Cumhuriyet'in ilk y›llar›nda yaﬂanan büyük de¤iﬂim, belki de en çok kültürel alana yans›m›ﬂt›. Bozk›r›n ba¤r›nda
Cumhuriyet’i kuran kadro, kurdu¤u rejimin tan›t›m›n› da
üstlenmiﬂti. ‘‹çeride’ laikli¤in dinsizlik, ﬂapka-kravat
takman›n gâvurluk, alafranga müzi¤in kâfirlik, sinematiyatroya gitmenin züppelik olmad›¤› anlat›lmaya çal›ﬂ›l›rken, ‘d›ﬂar›da’ verilen savaﬂ daha çetin geçiyordu. Bat›'n›n yüzy›llar boyu kah barbarl›kla, kah geri kalm›ﬂl›kla
suçlad›¤› bir miras›n sahipleri, ﬂimdi kurduklar› Cumhuriyet’in temsil etti¤i de¤erleri tan›tarak, kültürel anlamda tan›nma ve kabul görme mücadelesine giriﬂtiler...
Her alanda bu de¤erleri temsil edecek genç yeteneklere
ihtiyaç vard›. En çok da kad›nlara. Ve de Türk kad›n›na
düﬂen vazifeler, Cumhuriyet’i yaﬂatacak, daha da ileri

16 reyle Kraliçe intihap edildi. Kraliçe yar›n Paris’e hareket edecektir." (Cumhuriyet Gazetesi,
1.12.1930)
Bat› musikisi alan›nda yap›lan yar›ﬂmada Hududat ﬁakir
Han›m otuz alt› yar›ﬂmac›dan biriydi ve on alt› oyla birinci ilan edildi. Daha önce de ilan edildi¤i üzere, Fransa’n›n Nice kentinde yap›lan yar›ﬂmada Türkiye’yi temsil
edecekti.
"Ses kraliçemiz bugün Paris’e hareket ediyor.
Kraliçe beynelmilel müsabakada milli halk ﬂark›lar› da
okuyacakt›r. (Cumhuriyet Gazetesi, 2.12.1930)

götürecek çocuklar› do¤urmakla s›n›rl› de¤ildi. Ondan da
önce, sosyal alanda yerini al›p çal›ﬂmak, ülke ekonomisine katk›da bulunmak gerekiyordu. Ama en önemli görev,
yurtd›ﬂ›nda ‘iffetli ve ça¤daﬂ’ Türk kad›n›n› temsil etmekti. Cumhuriyet gazetesinin düzenledi¤i yar›ﬂman›n
arkas›ndan, 1928 y›l›nda Feriha Tevfik güzelli¤iyle dünyay› kendine hayran b›rak›rken, 1930 y›l›nda yine Cumhuriyet gazetesinin düzenledi¤i bir yar›ﬂmayla Türkiye
ilk ses kraliçesini, moda tabirle ‘Popstar’›n› seçecekti.
Hem de yurtd›ﬂ›nda ülkesini temsil etmek üzere...
"Türkiye’nin ilk ses kraliçesi olma flerefini Hudadat fiakir Han›m kazand›.

karken, Cumhuriyet her gün ‘kraliçenin’ boy boy tuvaletli foto¤raflar›yla süslenmiﬂ Fransa maceralar›n› anlatan
haberler yay›nl›yordu... Yar›ﬂmaya 16 ülke kat›lacakt›.
Hudadat Han›m birincilik konusunda iddial› de¤ildi:
"Ses kraliçesi hararetli tezahürat aras›nda dün
Paris’e gitti.
Giderken ﬂunlar› söyledi: ” Gayem bütün dünyaya
Türk kad›n›n›n sesini duyurmakt›r. Yoksa beynelmilel bir müsabakada birincili€i kazanaca€›m›
ümit edecek kadar hayalperest de€ilim” (Cumhuriyet Gazetesi, 3.12.1930)
Gazete yöneticileri için Nice’teki yar›ﬂmaya kat›lmaktaki

EROV‹ZYON’DAN ÖNCE NICE VARDI
Türkiye Hudadat Han›m’la yat›p Hudadat Han›m’la kal-
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arﬂivden
Ak›llar›na Hayat Mecmuas›’n›n, Ses Dergisi’nin sinema kral ve kraliçeleri,
Alt›n Mikrofon sahipleri gelenler için belirtelim, daha da eskilere gidece¤iz...
ﬁimdiki 'Popstar' yar›ﬂmalar›n›n evveliyat›, ta 1930'lara, Cumhuriyet’in ilk
y›llar›na uzan›yor. ‹ﬂte ilk 'popstar›m›z' Hududat ﬁakir Han›m'›n serüveni ...
amaç, Türkiye’nin ‘Bat›l› devletler aras›ndaki yerini alma’ hedefinin alt›n› çizmekti. Hudadat Han›m da ülkesi için bunun s›radan bir yar›ﬂma olmakla s›n›rl› olmad›¤›n›n fark›ndayd›:
"Ses Kraliçemizin intibalar›: Türk bayra€› çekilmedikçe kat’iyyen müsabakaya girmem...”
(Cumhuriyet gazetesi, 25.12.1930)
Türk halk›n›n yar›ﬂmaya olan ilgisini farkeden gazete
yönetimi, bu ilgiyi canl› tutmak için ilginç yöntemler
de uyguluyordu:
"Güzel Ses-Müsabaka dün Nis’te yap›ld›.
Fakat kimin kazand›€› henüz malum de€il.
(Cumhuriyet Gazetesi, 9.12.1930)

ﬂark› söylemek. ‘La Chanson de Nations’ (Milletler
ﬁark›s›) adl› filmde söyledikleri ﬂark›larla seslerini
dünyaya duyurabileceklerdi. Bu ﬂansl› han›mlardan biri de Hudadat ﬁakir Han›m’d›:
"Hudadat H.›n kazand›€› fleref
Türk kad›n›n›n güzel sesini bütün dünyaya iflittirmek flerefi Frans›zlar, Ses Kraliçemizin sesini
filim için çok fotojenik buldular. (Cumhuriyet gazetesi, 22.12.1930)
Gazete kraliçeyle ilgili her türlü haberi yar›ﬂmadan
sonra da vermeye devam etti:
"Hudadat fiakir H.› bu hafta filimde görece€iz.
Ahiren Milletler fiark›s› filmi ikmal edilerek ‹stanbul’a da gönderilmifltir. Herkesin merak ve
sab›rs›zl›kla bekledi€i bu filim Cumartesi akfla"HALK HUZURUNDA ﬁARKI
m›ndan itibaren Glorya sinemas›nda gösterilme€e bafllanacakt›r." (Cumhuriyet gazetesi)
SÖYLEYEN ‹LK ‹SLAM HANIMI"
Hudadat ﬁakir Han›m, Nis’teki yar›ﬂmadan sonra da
Ve nihayet sonuç aç›kland›. On alt› ülke aras›nda 6.
olmay› baﬂaran ses kraliçesiyle gurur duyan halk, he- birkaç defa yurtd›ﬂ›na ç›kt›, Yunanistan, S›rbistan ve
nüz dinlemek ﬂerefine nail olamad›¤› sesi merak eder- di¤er Avrupa ülkelerinde konserler verdi.
ken, teselliyi gazetenin günlerce arka arkaya neﬂretti- "Atina’ya gidecek musiki heyeti ...
Ses Kraliçesi Hudadat fiakir Han›m da bu heye¤i haberlerde buluyordu.
te refakat ediyor... Baflvekil ‹smet Pfl. Hz.nin
...Müsabakadan sonra Frans›z gazetecileriyle
Atina’da
bulunduklar› esnada bir konser verFrans›zca, ‹ngiliz-Amerikan gazetecileriyle ‹ngimek
üzere
Türkiye’nin meflhur ve mümtaz mulizce, Alman gazetecilerle Almanca görüflerek
sikiflinaslar›ndan tamburi Refik Beyin riyasetinmünevver Türk kad›nl›€›n›n yüksek mevkiini ve
de
bulunan bir musiki heyeti Atina’ya gidecekterbiyesini gösterdi ve muhataplar›n› hayran
t
i
r
.
.
." (Cumhuriyet gazetesi, 21 Eylül 1931)
b›rakt›. Nis gazeteleri, Ses Kraliçemizden sitaMüzikte de, sinemada da yükselme h›rs› olmayan, kayiflle bahsediyorlar. (Cumhuriyet Gazetesi,
t›ld›¤› yar›ﬂmada da, konser organizasyonlar›nda da
11.12.1930)
ülkesini lay›k›yla temsil etmekten baﬂka bir ideal taﬂ›"Hudadat Han›m›n ilk tegannisi çok be€enildi.
Bir Nis gazetesi, 'Bu, halk huzurunda flark› söy- mayan genç kad›n, bir süre sonra kendini unutturdu.
leyen ilk ‹slam han›m›d›r' diyor." (Cumhuriyet ga- Zaten Türkiye’nin gündemine de yeni bir yar›ﬂma oturzetesi, 16.12.1930)
muﬂtu. ‘Güzel Ses’ yar›ﬂmas›n›n halktan gördü¤ü ilgi
üzerine, gazete kurulu, ﬁark Musikisi dal›nda bir yaVEEE S‹NEMA...
r›ﬂma tertip etmeye karar vermiﬂti; Türkiye bu kez
Nice’te yap›lan yar›ﬂmaya kat›lan han›mlardan dere‘Bülbül’ünü seçecekti.
ceye girenler ile jürinin sempatisini kazananlar›n
Son söz: "Tarih tekerrürden ibarettir" derler,
önünde yeni bir f›rsat daha vard›: Bir sinema filminde ne dersiniz?
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pop tarihinden
haz›rlayan: naim dilmener

bir öncü yaﬂarm›ﬂ bo¤aziçi’nde
Bugün, geçmiﬂin seslerine, ﬂark›lar›na giderek artan bir talep varsa
bunda ‹lham Gencer’in de epeyce büyük bir rolü var.
Türk popunu resmen açan ﬂark›y› seslendirmiﬂ kiﬂidir ‹lham Gencer. Sözlerini Fecri Ebcio¤lu’nun yazd›¤› “Bak
Bir Varm›ﬂ Bir Yokmuﬂ” adl› ﬂark›d›r bu ve yay›nland›¤› tarih olan 1961 y›l›n›n Aral›k ay›na kadar da (plak
olarak yay›nlanm›ﬂ) baﬂka bir Türkçe pop ﬂark›m›z yoktu. Gencer’in popu açan adam olmas› da tesadüflerin sonucu de¤il. Ebcio¤lu bile isteyerek seçmiﬂ onu. ﬁark›
Gencer öncesi baﬂka bir isme teklif edilmiﬂ olmakla birlikte, Ebcio¤lu daha sonra, bu ﬂark›n›n sözlerini yazarken hep Gencer’i düﬂündü¤ünü söylemiﬂ, aç›klam›ﬂt›r.
Sebebi de ﬂuydu: Gencer, ço¤u insan›n yad›rgad›¤›, bize
uymaz dedi¤i, çoluk çocuk iﬂi diye etiketledi¤i pop müzi¤ini her zaman çok ciddiye alm›ﬂ ve bu müzi¤in yayg›nl›k kazanabilmesi için elinden gelen çabay› göstermiﬂti… Gencer’in ‹stanbul Radyosu’nun kuruluﬂu ile birlikte
radyoda yapt›¤› programlar 50’li y›llar boyunca sürdü.
Ard›ndan da hemen 60’lar›n baﬂlar›nda ﬁiﬂli’deki Çat›
Kulüp’ü devreye girdi; müzik dünyas›ndaki herkesin bir
konservatuar, bir müzik akademisi iﬂlevini gördü¤ünü
düﬂündü¤ü Çat›’y›. O zamanlar her ﬂey kar›ﬂ›k, her ﬂey
biraz bilinmezdi bu alanda. Müzik yeniydi,
mekanlar
yeniydi, müzisyenler yeniydi. ﬁark›c›lar, gruplar; gündüzleri stüdyolarda terler, farkl› bir ﬂey yap›p ortal›¤›
birbirine katmaya gayret ederken, geceleri
de, hem say›s› hem de kalitesi artmakta olan kulüplerin aras›na da¤›l›p
sahnede ter dökmekteydiler. Ça-

t›’n›n yan›nda Klüp 12, Karavan, Yeﬂil Horoz, Klüp Reﬂat ve Çayhane gibi mekanlar da vard›. Bu kulüpler her
gece dolup boﬂalmaktayd›. Çat›, kap›lar›n› her gece on
civar›nda aç›yor olmas›na ra¤men, yer bulamay›p içeri
giremeyece¤inden korkan herkes çok daha erken gelmekte, s›raya girip beklemekteydi. Dönemin bas›n›, bu
manzaray› ﬂöyle tarif etmiﬂti o zamanlar: “Kendilerini
neﬂeli bir geceye haz›rlayan çiftler, saati gelip kulüp
aç›ld›¤›nda asansörle yukar› taﬂ›nmakta ve ‹lham Gencer’in foto¤raflar› ile dolu bir duvar› geçip salona girmektedirler…”
ZAMANE KIZLARI
1961 y›l›n›n Aral›k ay› bitmeden her ﬂey tamam›na da
erer. “Odeon sunar” ilanlar› sarm›ﬂt›r her yan›. Firma,
“LA 345” katalog numaras› ile Türk popunun ilk pla¤›n› (“Bak Bir Varm›ﬂ…”), ilk 78’li¤ini vermiﬂtir piyasaya. Herkes bu pla¤› konuﬂmaktad›r art›k… Gencer, 1963
y›l›nda ise, bir Limbo salg›n› baﬂlat›r memlekette. ‹ki direk aras›na konan ç›tan›n alt›ndan eller yere de¤meden
geçilerek yap›lmas› gereken bir dans ya da gösteri ya da
oyundur Limbo. Herkes, giderek daha aﬂa¤›lara çekilen
ç›tan›n alt›ndan geçmeye çal›ﬂmakta, ‹sveçli birilerinin
‘21 santim’ oldu¤u söylenen rekorunu k›rmaya, hiç olmazsa buna yaklaﬂmaya çabalamaktad›r. Gencer, yar›ﬂmalar düzenleyip sosyete kad›nlar›n›, burnu ve topuklar›
i¤ne sivrili¤indeki ayakab›lar›yla ç›ta alt›ndan geçirmeye

Gencer, ço¤u insan›n yad›rgad›¤›, bize uymaz dedi¤i,
çoluk çocuk iﬂi diye etiketledi¤i pop müzi¤ini her
zaman çok ciddiye alm›ﬂ ve bu müzi¤in yayg›nl›k
kazanabilmesi için elinden gelen çabay› göstermiﬂti…
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pop tarihinden
Gencer’in ‹stanbul Radyosu’nun kuruluﬂu ile birlikte
radyoda yapt›¤› programlar 50’li y›llar boyunca sürdü.
Ard›ndan da hemen 60’lar›n baﬂlar›nda ﬁiﬂli’deki Çat›
Kulüp devreye girdi.

teﬂvik etmekte, bunun yan›nda kendisi de durmamakta,
bizzat oyuna kat›lmaktad›r… 1964 y›l›n›n May›s ay›nda
ise daha ciddi bir s›nava girer müzisyenimiz; Robert Kolej, ilk defa bir y›l önce düzenledi¤i Bo¤aziçi Müzik Festivali’nin ikincisini yapmaktad›r ve yar›ﬂmac›lar›n aras›nda Gencer de vard›r. ‹sim yapm›ﬂ bütün gruplar›m›z›n
kat›ld›¤› ve iki gün süren bu festivalde, ‹lham Gencer
“‹stanbul” adl› ﬂark›s› ile ‘en iyi beste’ dal›nda birincilik
ödülünü al›r… Bu yar›ﬂma sonras› Gencer’in kendisini s›nad›¤› yer 1965 y›l›nda yap›lan Hürriyet’in Alt›n Mikrofon’u olur. Bu ilk Alt›n Mikrofon’da 41 yar›ﬂmac› vard›r.
Jürinin üye say›s› ise 80’dir. Tam 6.5 saat süren ilk elemelerde, “ﬁöhretleri y›llanm›ﬂ profesyonellerle, çiçe¤i
burnunda amatör müzisyenler” hep birlikte yar›ﬂm›ﬂt›r ve
bu elemeler sonras› aç›klanan ‘finale kalanlar listesi’nde
Gencer de vard›r. “Zamane K›zlar›” adl› kendi bestesini
seslendirerek finale kalm›ﬂt›r müzisyenimiz. Finale kalm›ﬂ olmakla birlikte ilk üçe giremeyen Gencer, bu yar›ﬂma sonras›nda solu¤u bir baﬂka yar›ﬂmada al›r; 1-8 May›s 1965 tarihleri aras›nda yap›lan Bo¤aziçi Müzik Festivali’dir bu yar›ﬂma. Ali Atasagun, Ergüder Yoldaﬂ,
Temkin Iﬂ›közlü, Ertan Özerdem, Altan Severcan gibi
önemli müziyenlerin yar›ﬂt›¤› bu yar›ﬂmada birincilik
ödülünü Yurdaer Do¤ulu ve Selçuk Alagöz’lü kadrosu ile
di¤er gruplara bariz bir ﬂekilde fark atan Erol Büyükburç Orkestras› alacakt›r ama ‹lham Gencer de göz dolduracak, epeyce alk›ﬂ toplayacakt›r.

Bu yar›ﬂmay› baﬂka yar›ﬂmalar, Çat›’n›n sahnesini baﬂka
sahneler, “Bak Bir Varm›ﬂ Bir Yokmuﬂ”u baﬂka plaklar
takip edecek ve ‹lham Gencer Türk popunu hiç terketmeyecek, hiç yaln›z b›rakmayacakt›r. Hep canla baﬂla
çal›ﬂacak, bu yeni müzi¤in dört bir yan›m›z› sarmas› için
elinden geleni ard›na koymayacakt›r. Bunu baﬂard› da.
Türk popunun üzerinde hakk› olanlar›n baﬂ›nda gelmekte
‹lham Gencer. Hem ruhen hem de fiziken bir ‘delikanl›’
olan Gencer üstelik hala aktif, hala bu konuda çaba göstermeyi sürdürmekte. Art›k amac›, geçmiﬂin melodilerini-ﬂark›lar›n›-havas›n› günümüz kuﬂa¤›na göstermekiletmek-ö¤retmek. Hemen hemen her akﬂam (bazen Ç›nar otelinde, bazen baﬂka mekanlarda) piyanosunun baﬂ›na geçmekte, 50, 60 ve 70’li y›llar›n rüzgarlar›n› savurmakta. Benim ﬂark›m-onun ﬂark›s› ay›r›m› yapmadan, iyi olmas› kayd›yla ﬂark›n›n her türlüsünü seslendirerek genç kuﬂa¤a tarih dersi vermekte. Bunu da baﬂard›¤› gün gibi ortada. Bugün, geçmiﬂin seslerine, ﬂark›lar›na giderek artan bir talep varsa bunda ‹lham Gencer’in de epeyce büyük bir rolü var. Onun gibi bir müzisyene, bir yorumcuya sahip oldu¤umuz için kendimizi
ﬂansl› saymal›y›z.
Müzi¤i hayat›n›n tam orta yerine koyan, bunun d›ﬂ›nda
kalan hiçbir ﬂeyle (en az›ndan uzun vadeli olarak) hiç ilgilenmeyen Gencer’in varl›¤› gerçekten büyük ﬂans, hepimiz için. Sen çok yaﬂa sevgili ‹lham A¤abey; çok yaﬂa,
sa¤l›kl› yaﬂa.

Türk popunun üzerinde hakk› olanlar›n baﬂ›nda gelmekte ‹lham
Gencer. Hem ruhen hem de fiziken bir ‘delikanl›’ olan Gencer
üstelik hala aktif, hala bu konuda çaba göstermeyi sürdürmekte.
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Röportaj: Esra Okutan
Foto¤raflar: Sinan Kesgin
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CISAC Genel Sekreteri Eric Baptiste ve BIEM - CISAC Avrupa Direktörü Mitko
Chatalbashev ile genel kurul öncesinde MESAM ve MSG aras›ndaki ortak
lisanslama ve birleﬂme konular›nda görüﬂtük. Türkiye’nin de içinde
bulundu¤u bölgedeki müzik piyasas›n› çok iyi tan›yan bu iki temsilcinin
müzik endüstrisine yönelik öngörülerini de sormadan duramad›k…

‘mesam ve msg
ileriye bakmal›lar’
MESAM ve MSG aras›ndaki ortak lisanslama ve birleﬂme çal›ﬂmalar› devam ediyor. Bu süreci yak›ndan takip ediyorsunuz. Gözlemleriniz neler?

Eric Baptiste: Evet, birleﬂme sürecini takip için buraday›z.
Biraz gecikmeler oldu. Birleﬂme ve ortak lisanslama konusunda ilk ad›m olan anlaﬂma Temmuz ay›nda yap›lm›ﬂt›.
Ama geçen gün yapt›¤›m›z, her iki meslek grubunun temsilcilerinin bulundu¤u toplant› çok iyi geçti. Birleﬂme konusunda çok iyimserim çünkü bu toplant›da baz› küçük problemlere çözümler bulundu. Her iki meslek grubunun yöneticileri de ortak lisanslama ve birleﬂme konusunda çok kararl›lar.

geçmiﬂe ait baz› anlaﬂmazl›klar› var. Ama biz toplant›da
art›k geriye bakmamak gerekti¤ini, ileriye dönük düﬂünmek
gerekti¤i konusunda CISAC, BIEM, MSG ve MESAM olarak fikir birli¤ini vard›k.
Mitko Chatalbashev: Evet birleﬂme konusunda bizi yavaﬂlatan tüm sorunlar›n üzerinden geçtik. Hatta ortak lisanslama ve birleﬂme konusundaki teknik sorunlar› ortadan kald›ran bir doküman haz›rlad›k. Böylece ay sonundaki yönetim
kurulu toplant›lar› için ak›ldaki tüm sorunlar yavaﬂ yavaﬂ
kald›r›ld›.
Eser sahiplerinin telif haklar›n› takip eden birden fazla meslek
birli¤inin oldu¤u baﬂka ülkeler de var m›? Onlarla da ayn› sorun-

Hangi konularda pürüzler ç›k›yor?

lar› yaﬂad›n›z m›?

Eric Baptiste: Çok büyük sorunlar yok. Görüﬂtü¤ümüz temsilciler birleﬂme sonras›nda müzik eserleri sahiplerinin haklar›n›n daha iyi korunaca¤›na inan›yorlar. Ç›kan problemler
daha çok uygulama konusundaki sorunlar. ‹ki farkl› organizasyon, birleﬂme sürecine girdi¤inde karﬂ›l›kl› fedakarl›klar
gerekiyor. ‹ki organizasyona ait özel bilgiler aç›¤a ç›k›yor.
Dolay›s›yla baz› pürüzler var ama üstesinden gelinmeyecek
sorunlar de¤il bunlar. Her iki organizasyonun da üyelerinin

Eric Baptiste: Bu konuyla ilgili birden fazla meslek birli¤ine sahip ülkeler oldukça az. Genellikle eser sahipleri, haklar›n› koruyan birden fazla birlik olmas›n›n kendi ç›karlar›na ters düﬂtü¤ünün fark›na var›yor. Telifleri, TV ve radyo
kanallar›ndan, internet kullan›c›lar›ndan toplamak oldukça
zor. Birden fazla muhatap olunca iﬂler iyice sarpa sar›yor.
ABD’de birden fazla kuruluﬂ var ama onlar zaten çok farkl›
bir yap›ya sahipler. Brezilya da öyle. Tayvan geçmiﬂte bir-
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den fazla meslek birli¤ine sahipti (müzik eserleri konusunda) ama bu CISAC’›n gayretleriyle çözüldü. ﬁimdi çok iyi
bir ﬂekilde iﬂleyen tek meslek birli¤i var. Bir de Ukrayna’da
bu konuda çal›ﬂmalar devam ediyor.
Mitko Chatalbashev: Ben, Türkiye’nin de içinde bulundu¤u
Orta ve Do¤u Avrupa perspektifinden bir ﬂey eklemek istiyorum. Ben de CISAC ve BIEM’in bu bölgedeki resmi temsilcisiyim. Zaman içinde gördük ki birden fazla mesleki birli¤i olmas› eser sahiplerinin aleyhine iﬂliyor. Telif haklar›n›n
sorunlu oldu¤u bu bölgede birden fazla meslek grubu oldu¤unda bu durum kullan›c›lar taraf›ndan istismar ediliyor.
Tek bir meslek birli¤i olmas› eser sahiplerinin haklar›n›n
korunmas› için tek çözüm. Türkiye’nin de bu konuda bir istisna olmas› için bir sebep görmüyorum.
Eric Baptiste: Tek bir meslek birli¤i oldu¤unda yapt›r›mlar
daha iyi uygulanaca¤›ndan Türkiye’deki eser sahipleri ﬂimdiki bölünmüﬂ duruma göre daha çok telif alacaklar. Ben
buna gerçekten inan›yorum. Ve bu konuda art›k hemfikiriz.
Birleﬂildi¤inde toplanan telifler ﬂu andakinin en az 10 kat›
fazla olacak.
E¤er birleﬂme süreci zaman›nda tamamlanamazsa ne olacak?

Eric Baptiste:Birleﬂmenin gerçekleﬂmemesi için bir neden
göremiyorum. Birleﬂmenin ilk ad›m›n›, ortak lisanslama
anlaﬂmas›n› imzalayarak att›lar zaten. ﬁimdi her iki meslek birli¤i de uyum içinde gözüküyor. Eskiden birinin ak dedi¤ine di¤eri kara
diyordu. Ama
e¤er birleﬂme gerçekleﬂmezse iki
ayr› meslek birli¤i
ﬂekilde kal›nacak.
Ve herkes kaybedecek. Telif haklar›n›n toplanmas›
ve da¤›t›lmas›

Türkiye pazar›n›n potansiyelinin çok alt›nda kalmaya devam edecek. Uluslararas› hak sahipleri de kaybedecek çünkü yabanc› müzik Türkiye’de çok çal›n›yor. E¤er birleﬂme
olmazsa CISAC ve BIEM’in, iki organizasyonla ne yapaca¤›na karar vermesi laz›m. Bu kadar arabuluculuk giriﬂimi
ve harcanan emekten sonra baz› insanlar yine de birleﬂmeye karﬂ› ç›karlarsa MESAM ve MSG’yi CISAC üyeli¤inden
ç›karmaya kadar varacak cezalar uygulanabilir.
Eser sahiplerinin haklar› aç›s›ndan Türkiye’nin önemi nedir?

Eric Baptiste: ‹ki farkl› meslek birli¤inin varl›¤›ndan kaynaklanan sevimsiz durum yüzünden Türkiye ﬂu anda çok
önem taﬂ›m›yor. ﬁu bulundu¤umuz ﬂehir 15 milyona varan
nüfusuyla Avrupa’n›n en büyük ﬂehri. Asya ile Avrupa’n›n
birbirine kavuﬂtu¤u noktada duruyoruz. Avrupa ve Orta Asya aras›nda bir köprü teﬂkil etti¤inden çok büyük bir potansiyele sahip bir ülke buras›. Buradaki istikrar Orta Asya’y›
da etkileyecektir.
Mitko Chatalbashev: Türkiye’deki güçlü bir birleﬂik meslek
grubu Türk eser sahiplerinin haklar›n› yurtd›ﬂ›nda da daha
iyi koruyacakt›r. Çünkü kime ne kadar telif ödeyece¤ini
herkes bilecektir. Bu telif haklar› sadece Türkiye içinde de¤il d›ﬂ›nda da gerekti¤i gibi korunmal›.
Türkiye’de ve bu bölgedeki en önemli sorunlardan biri de korsan
CD’ler. Sizce bu ﬂu an yap›ld›¤› gibi ahlaki dersleriyle mi, ekonomik olarak m› çözülmeli?

Mitko Chatalbashev: Di¤er ülkelerde yap›lan çal›ﬂmalar fiyatlar›n düﬂmesiyle korsanl›¤›n azalmad›¤›n› göstermekte.
Korsal›k birçok farkl› boyutu olan karmaﬂ›k bir sorun. O ülkedeki telif haklar›n›n korunmas›, genel ekonomik durum,
pazar koﬂullar›yla ilgili. Türkiye’nin de içinde bulundu¤u
bölgeye iliﬂkin gözlemimiz yeterli kanunlar›n var oldu¤u
ama yeterli ﬂekilde uygulanam›yor oldu¤u yolunda.
Avrupa Komisyonunun CISAC uygulamalar›na baz› itirazlar› olmuﬂtu. Komisyon eser sahipleri haklar› konusunda yeni bir de¤er-

Asya ile Avrupa’n›n birbirine kavuﬂtu¤u noktada
duruyoruz. Avrupa ve Orta Asya aras›nda bir
köprü teﬂkil etti¤inden çok büyük bir potansiyele
sahip bir ülke buras›. Buradaki istikrar Orta
Asya’y› da etkileyecektir.
Mitko Chatalbas-
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Zaman içinde gördük ki birden fazla mesleki birli¤i
eser sahiplerinin aleyhine iﬂliyor. Telif haklar›n›n
sorunlu oldu¤u bu bölgede birden fazla meslek grubu
oldu¤unda bu durum kullan›c›lar taraf›ndan istismar
ediliyor. Tek bir meslek birli¤i olmas› eser sahiplerinin haklar›n›n korunmas› için tek çözüm.
lendirme sürecine girdi. CISAC da komisyonda bir savunma yapt›. ﬁu anda durum nedir?

Eric Baptiste: Avrupa Komisyonu’nun CISAC uygulamalar›na itiraz› çok k›s›tl› konulardayd›. Bu konular da daha
çok online kullan›mla ilgiliydi. Çünkü internette ülkeler
aras›na bir s›n›r koyma ﬂans›n›z yok ama telif ile ilgili kanunlar daha çok ulusal ölçekte. Avrupa Birli¤i de serbest
rekabete dayal› bir birlik oldu¤undan birden fazla telif hakk› takip ve toplama organizasyonun olmas›ndaki k›s›tlamalara itiraz etti. Haziran’da komisyonda bir toplant› gerçekleﬂtirildi. Serbest rekabetin eser sahiplerinin gelirinde azalmaya neden olaca¤› yönünde savunmam›z› yapt›k. ﬁu anda
Avrupa Birli¤i ile fikir birli¤i içindeyiz. Onlar da eser sahiplerinin gelirinde bir azalma olmamas› gerekti¤ini düﬂünüyorlar. Bir orta yol bulmaya çal›ﬂ›yoruz.
Ama çokuluslu ticari yay›n ﬂirketleri, hissedarlar›n›n ç›karlar›
için telif haklar› ücretlerini indirmeye çal›ﬂ›yorlar. Ve çok güçlü
olduklar›ndan onlarla mücadele etmek zor olmal›.

Eric Baptiste: Aynen öyle. Çok güçlüler ve onlarla mücadele etmek zor. Ama Brüksel’deki toplant›da çok olumlu bir
geliﬂme oldu. Komisyondaki sorumlu kiﬂi çokuluslu ﬂirket
temsilcisine ‘sizin hukuki argüman›n›z› anlam›yorum, amac›n›z telif hakk›n› düﬂürmek mi?’ diye sordu. O da ‘evet’ dedi. Böylece gerçek niyet ortaya ç›km›ﬂ oldu. San›r›m onlar›n lobilerine karﬂ› bir atak gerçekleﬂtirdik. Bizim savunmam›zdaki en önemli etken ise ünlü müzik eseri sahiplerinin bizimle Brüksel’e gelmesi ve CISAC ad›na konuﬂmay›
kabul etmesiydi. Bunlardan biri Bee Gees elemanlar›ndan
Robin Gibb oldu. Çok etkili bir konuﬂma yaparak serbest
rekabetin (telif hakk› takip ve toplama organizasyonlar›
aç›s›ndan) eser sahiplerini son derece zor durumda b›rakaca¤›na dikkat çekti.
Yeni ‘Ipod jenerasyonu’ ﬂark›lar› internetten bedava indirerek
müzi¤i, para ödenmeden de sahip olunabilecek bir ürün olarak
görmeye al›ﬂt›. Kay›t müzik piyasas›n›n gelece¤i hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?

Eric Baptiste: Kay›t endüstrisinin
(CD ve kasetler)
gelece¤i çok parlak olmayabilir.
Etraf›n›za bakt›¤›n›zda müzik her
yerden f›ﬂk›r›yor.
Eric Baptiste
Herkesin Ipod’u
var. Radyolardan, televizyondan sürekli müzik yay›n› yap›l›yor. Üretim çok yo¤un. Ancak endüstri bir modelden di¤erine geçti. Plak ﬂirketleri müzi¤i plak ve CD format›nda piyasaya sürerken dijital yay›na geçildi. CD’ler bence yine var
olacak ama daha küçük oranlarda. ‹nsanlar sürekli müzik
talep ediyorlar. 8 senedir CISAC bünyesindeyim ekonomik
krizler, toplumsal krizler hiçbir zaman toplanan teliflerde
bir düﬂüﬂe neden olmad›. Ama plak ﬂirketleri s›k›nt› yaﬂayacaklard›r.
Mitko Chatalbashev: Asl›nda tüketici olarak eski ve yeni jenerasyon aras›nda bir fark yok. Biri telif haklar›na di¤erinden daha duyarl› de¤il. Tüketici davran›ﬂlar› de¤iﬂen ekonomik modellere göre farkl›laﬂ›yor. Bizim görevimiz, tüketicinin en kolay ve ucuz ﬂekilde müzik dinleyece¤i telif haklar› yönetmeliklerini eserin de¤erini azaltmadan ve geliﬂen
teknolojiye ayak uyduracak ﬂekilde kullan›ma sokmak.
Eric Baptiste: Plak ﬂirketleri teknolojiye ayak uydurmak ve
online müzi¤in arz› konusunda oldukça yavaﬂ kald›lar. Bu
meslek birliklerinin de yavaﬂ hareket etmesine neden oldu.
Bu da birçok kiﬂinin müzi¤i yasal olmayan dijital ortamlardan elde etmeye yönelmesine neden oldu. Sonuçta müzik
al›c›lar› ürünün arkas›ndaki yasal prosedürleri bilmek bununla u¤raﬂmak istemiyor. Bu da oldukça anlaﬂ›l›r bir ﬂey.
Müzik, insanlar› heyecanland›ran duyguland›ran, duygulara
hitap eden bir birﬂey. ‹ﬂin içine kanunlar, yasalar geldi¤inde bu özellikler kayboluyor. Bu yüzden telif haklar› yasalar›n›n çok iyi bir ﬂekilde iﬂlemesi ama tüketici için görünmez
olmas›, arka planda kalmas› gerekir. Biz de bunu baﬂarmaya u¤raﬂ›yoruz.
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haz›rlayan: radi dikici
Müzeyyen’in mikrofon baﬂ›na
geliﬂine dikkat edin!
Hiçbiri di¤erine benzemez. Her
seferinde baﬂka bir poz, baﬂka bir
eda, baﬂka bir rüzgar taﬂ›r.
Müzeyyen’in sahnedeki ufak tefek
esprileri, ayakta ﬂark› söylemekten
sonra, bizde yap›lan ikinci ve yeni
bir reformdur. Sanat sanat içindir
darb›meseline bir nazire yapmak
maksad› ile de¤il, fakat hakikat›
oldu¤u gibi itiraf etmek için ﬂunu
söyleyebilirim ki, bu dünya Sultan
Süleyman’a kalmad›¤› gibi
Müzeyyen’e de kalacak de¤ildir.
Ancak ﬂuras› muhakkakt›r ki, o
ayarda bir g›rtlak da, pek kolay
kolay gelmez. Allah, onu yine memlekete ba¤›ﬂlas›n...
Radyo Haftas› Dergisi
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Türk mus›kisinin efsane sanatç›s› Müzeyyen
Senar’› bir selamlama niteli¤indeki bu yaz›y›,
2005 y›l›nda yay›nlanan ‘Cumhuriyetin
Divas› – Müzeyyen Senar” adl› biyografinin
yazar› Radi Dikici, Vizyon okuyucular› için
kaleme ald›.

müzeyyen senar:

ﬂark›lara
ruhunu
katan diva

5 Eylül 2006 akﬂam›, o akﬂam›n ﬂansl› dinleyicileri Sepetçiler Kasr›’ndaki son konserinde 88 yaﬂ›ndaki bu efsane sanatç›y› dakikalarca ayakta alk›ﬂlad›. Sahnede tam
iki saat kald›. Konser sonras› yan›na gitti¤imde gördüklerim beni çok ﬂaﬂ›rtt›. Üstünü de¤iﬂtirmiﬂti ve bir taraftan
makyaj›n› silerken, son derece dinç haliyle evlatlar› ve
Bülent Ersoy’la sohbet ediyordu. Beni görünce “Nerede
kald›n? Söyle bakal›m nas›l buldun?” diye sordu. Bunu
beraber oldu¤umuz her konserinden sonra bana sorard›.
Gerçekten harika bir konserdi ve o akﬂam gerçekten çok
ﬂ›kt›. Bunlar› söyledim. O zaman “‹ﬂte bu benim bütün
yorgunlu¤umu ald›” dedi.
O akﬂam için Hakk› Devrim köﬂesinde ﬂöyle yazm›ﬂ:
“Müzeyyen Senar, sahne ile salon aras›ndaki iliﬂkinin de
öncüsüdür. Bu akﬂam Sepetçiler Kasr›’ndaki ayinin, ne
mutlu bana ki davetlileri aras›nday›m. Bir Müzeyyen Senar konserine daha gidiyoruz. (Dün akﬂam oradayd›k)
ﬁöhretin en üst kademesinde soylu kiﬂili¤inden ve tevazu-

undan hiç ödün vermemiﬂ bu gerçek sanatç›y›, bu sahiden
büyük insan› sayg›yla, sevgiyle bir kere daha selamlamaktan haz ve gurur duyuyorum.”
TÜRK MUS‹K‹S‹N‹N 75 YILI
Müzeyyen Senar’› dinlemek bir ayr›cal›kt›r. Çünkü o ﬂark›lar› yorumlarken sizi al›r, diyar diyar dolaﬂt›r›r. O zaten “Ben ﬂark› söylemiyorum, güfteyi anlat›yorum,” demektedir. Onu da ﬂöyle aç›klamaktad›r: “Ben ﬂark› söylemeye baﬂlad›¤›mda onu ruhumda hissederim ve ﬂark›n›n
içinde kaybolurum. Adeta d›ﬂ dünya ile irtibat›m kesilir.
ﬁark› bitti¤inde ise beni kendime alk›ﬂ sesleri getirir.
Makam seçiﬂimde ve makamdan makama geçiﬂimde o
günkü ruh halim en büyük etkendir. Neﬂeli isem kürdilihicazkar ve hicazla baﬂlar›m. Duygulu isem uﬂﬂak ve hüzzamla girerim. Bazen o derece duygu ile yüklü olurum
ki, söyledi¤im ﬂark› ta ci¤erimden kopar gelir ve bu yüzden bazen gözyaﬂlar›m› tutamam.”
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‹ﬂte Müzeyyen Senar o yüzden farkl› ve tektir. Onun hakk›nda gazetelerde, dergilerde yaz›lan yüzlerce yaz› vard›r.
Onun biyografisini yazarken bunlar›n tamam›n›n okunmas› taranmas› gerekmiﬂti. Büyük ﬂans eseri o da bunlar›n
büyük k›sm›n› saklam›ﬂt›. Ama daha baﬂlang›çta karﬂ›m›za baz› sorunlar ç›kt›. Çünkü Müzeyyen Senar, halen hayatta olmayan kiﬂiler için, cevap haklar› olamayaca¤› için
konuﬂmak istemiyordu. Büyük bir zorlukla kendisini ikna
edebildim. Onun anlatt›klar›n› ise mümkün oldu¤u kadar
belgelerle karﬂ›laﬂt›rmaya söz verdim. Tam 3,5 y›l birlikte
çal›ﬂt›k. Bütün anlatt›klar›n› kayda ald›m. Ancak beni en
çok ﬂaﬂ›rtan olay, y›l ve y›l yaﬂad›klar›n› hat›rlamasayd›.
Ama hepsinden önemlisi bu biyografide sadece Müzeyyen
Senar’›n hayat hikayesini yazmad›m ayr›ca Türk musikisinin 75 y›l›na da ayna tutmaya çal›ﬂt›m. Sonunda belgele-

re de dayal› biyografi bitti ve “Cumhuriyetin Divas› – Müzeyyen Senar” ad› ile 2005 y›l›n›n May›s ay›nda Remzi
Kitabevi taraf›ndan yay›nland›.
ATATÜRK’LE BULUﬁMA
ﬁimdi siz, de¤erli okuyucular› Müzeyyen Senar’›n 88 y›ll›k hayat› içinde sayfalar›n elverdi¤i ölçüde bir gezintiye
ç›karmak istiyorum.
Müzeyyen Senar 16 Temmuz 1918’de Bursa’da do¤ar.
Musiki e¤itimine 1931 y›l›nda Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne kaydedilerek baﬂlar ve sonra s›ras›yla e¤itimi, ﬁark
Musiki Cemiyeti’nde, Hayriye Örs ve Kemal Niyazi Seyhun’dan ders alarak ve nihayet 1938 y›l›nda Ankara
Radyosu’ndaki derslerle devam eder.
1932 y›l›nda Osman Nihat Ak›n “Akﬂam güneﬂi kalkma-

Müzeyyen Senar’› dinlemek ayr›cal›kt›r. Çünkü o ﬂark›lar›
yorumlarken sizi al›r, diyar diyar dolaﬂt›r›r. O zaten, ‘Ben ﬂark›
söylemiyorum, güfteyi anlat›yorum. Ben ﬂark› söylemeye
baﬂlad›¤›mda onu ruhumda hissederim ve ﬂark›n›n içinde
kaybolurum. Adeta d›ﬂ dünya ile irtibat›m kesilir’ demektedir.
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l›, saçlara güller takmal›” diye ﬂark›s›n› ilk defa Kemal
Niyazi Seyhun’la geçerken Müzeyyen Senar da ordad›r.
Osman Nihat Ak›n ﬂark›y› biraz da sayg›s›ndan ve utanc›ndan güçlükle tamamlar. Gerisini Osman Nihat Ak›n
ﬂöyle anlatmaktad›r:
“K›z (o s›rada on üç yaﬂ›nda ) kekeliyerek:
-Bu-bu-bunu ben okuyuvereyim! dedi.
Hoppala! Daha ﬂark›y› do¤ru dürüst ben okuyam›yorum... Plak m›s›n be mübarek..
Müzeyyen Senar on üç yaﬂ›nda ne ise bugün de odur... O
zaman da akl›na geleni söyler, kimse hakk›nda kanatini
gizlemezdi; bugün de böyledir.”
Osman Nihat Ak›n’›n 1951 y›l›nda Radyo Haftas› dergisine yazd›¤› bir yaz› bir gerçe¤i daha iyi ifade etmektedir. Müzeyyen Senar’›n bir ﬂark›y› ö¤renmesi için bir defa duymas› yeterli olmuﬂtur. Nitekim dönemin en ünlü
saz ustas› olan ﬁerif ‹çli “Müzeyyen papa¤an gibidir,”
deyince ﬁükrü Tunar ve Selahattin P›nar itiraz eder ve

yedi-sekiz ay önce gördü¤üm Atatürk’ten çok farkl› idi.
Süzülmüﬂtü... Aﬂa¤› yukar› saat 13:00’de ﬂark› söylemeye baﬂlad›m ve bu iki saat kadar sürdü. Bu sefer herhangi bir s›ra takip etmemiz mümkün de¤ildi. Defterim
önünde idi. O istedi¤i ﬂark›lar› söylüyor ve biz de o ﬂark›lara giriyorduk.”

“Papa¤an duydu¤unu aynen tekrarlar, ama Müzeyyen
Senar duydu¤u ﬂark›ya ruhunu katar,” derler. Bundan
sonra papa¤an laf› bir daha a¤za al›nmaz.
1937’den 1938 y›l›n›n ortalar›na kadar Atatürk’ün huzurunda beﬂ defa ﬂark› söyler. ‹lki Dolmabahçe Saray›’›nda
di¤erleri Bursa Çelik Palas, Merinos Fabrikas› ve Ege
Vapuru’ndad›r. Son olarak da 1938 y›l›n›n yaz aylar›nda
tek bir saz eﬂli¤inde Savarona yat›ndad›r. O günü ﬂöyle
anlatmaktad›r: “... Atatürk, doktoruyla yemek masas›nda idi. Dikkatle bakt›¤›mda, yaklaﬂ›k

yazd›¤› “Beni ateﬂlere salan o kapkara siyah gözler”i
Zeki Arif Ataergin s›rf onun için besteler. Müzeyyen Senar “Bu aﬂktan maksat bugünkü anlamda fiziki duygular› içeren bir aﬂk de¤ildir. O günlerin tabiri ile bu bir hak
aﬂ›kl›¤›d›r,” demektedir.
1940’l› y›llarda 50’li y›llar›n sonlar›na kadar, sahne çal›ﬂmalar› her sanatç› için, özellikle Müzeyyen Senar için
y›lda 10 ay devam eder. May›s ve eylül aylar› tatil aylar›d›r. Müzeyyen Senar tatil aylar›nda çok kere M›s›r veya Beyrut’a gider. Ama di¤er bir aﬂk› da ‹zmir’dir. Mut-

ADINA YAZILAN ﬁARKILAR
Y›llar geçer. 1938 y›l›nda Ankara Radyosu’nun aç›l›ﬂ›na
kat›l›r. 1941 y›l›nda ise biraz da özel hayat› ile ilgili olarak ‹stanbul’a geri döner ve Kristal Gazinosu’nda sahneye ç›kmaya baﬂlar. Baﬂta Sadettin Kaynak ve Zeki Arif
Ataergin olmak üzere birçok bestekar yeni ﬂark›lar›n› ilk
defa onunla geçmek isterler. Birçok güfte yazar› ve hatta
bestekarlar ona olan aﬂklar›n› gizleyemezler ve bunu ﬂark›lara dökerler. Örne¤in; Selim Aru “Hicran yine hicran
m› bu aﬂk›n sonu böyle” ve “Sen ar/zu ettin bu ayr›l›k
senden eserdir” diye onun için yazar. Fehmi Tokay’›n

1948 y›l›nda Bursa’ya konser için gitti¤inde ona Zeki Müren’i
tan›ﬂt›r›rlar. 1956 y›l›nda ise Bebek Belediye Gazinosu’nda
birlikte program yaparlar. Bülent Ersoy ise 1976 y›l›nda onu
Setüstü’nde ziyaret eder. Müzeyyen Senar, ‘Her ikisi de musiki
konusunda çok iyi yetiﬂmiﬂlerdir’ der.
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laka May›s ve Eylül’ün en az 15 günü ‹zmir’de program
yapar. Çünkü o “‹zmir beni , ben de ‹zmir’i çok sevmiﬂizdir. ‹zmirliler beni dinlerken ald›klar› keyfi her zaman
bana yans›tm›ﬂlard›r,” demektedir.
1948 y›l›nda Bursa’ya konser için gitti¤inde ona Zeki
Müren’i tan›ﬂt›r›rlar. 1956 y›l›nda ise Bebek Belediye
Gazinosu’nda birlikte program yaparlar. Bülent Ersoy ise
1976 y›l›nda onu Setüstün’de otururken ziyaret eder.
Müzeyyen Senar gerek Zeki Müren ve gerekse Bülent Ersoy için “Her ikisi de musiki konusunda çok iyi yetiﬂmiﬂlerdir,” demektedir.
MUTLULUK ONU D‹NLEMEKT‹R
Müzeyyen Senar’› birkaç sayfal›k bir yaz› ile anlatmak
hemen hemen mümkün de¤ildir. Ancak baz› al›nt›lar yaparak belki bir parça daha söylemek istediklerimize aç›kl›k getirebiliriz. 1951 y›l›nda Radyo Haftas› Dergisi’ne
Zeki Müren ﬂöyle yazar: “O benim tapt›¤›m kad›nd›. Küçüktüm. Musikiye deli gibi aﬂ›kt›m. Arkadaﬂlar›m türlü
oyunlar oynarlarken ben plak dinler, onunla beraber söylemeye çal›ﬂ›rd›m. Yaln›zca Müzeyyen Senar’›n ﬂark›lar›n›… Beni o zamandan beri a¤latan, düﬂündüren, dinlendiren bu ses ile bir gün tan›ﬂaca¤›m akl›ma bile gelmez-

di.” 1950 y›l›nda Radyo Magazin isimli dergide Sadettin
Iﬂ›k adl› yazar, belki o zaman için de bugün için de Müzeyyen Senar’› en iyi ﬂekilde anlat›r:
“Sonra hükmü ezelden kurtuluﬂ olmad›¤›n› ac› ac› idrakle Müzeyyen Senar’a g›pta ile bakt›m. Çünkü o öyle bahtiyarlardand› ki. Ebedi kalacakt›. Billur sesi, enfes na¤meleri, gönüllere, nesillerden nesillere, hat›ralardan hat›ralara intikal edecekti. Ve hiç ﬂüphesiz onunla beraber,
onun çevresinde bulunmuﬂ olan bahtiyar müzik kuﬂaklar›:
Ben Müzeyyen’in zaman›nda yaﬂad›m. Onu gördüm. Onu
dinledim, diye iftihar edeceklerdir.
Ne mutlu onlara!”
H›ncal Uluç 19 Ekim 1998 günkü Sabah gazetesinde
ﬂöyle yazar:
“...Mutluluk nedir? diye bir kez daha sordum kendime.
Torununun k›z›na ﬂark› söyleyen Müzeyyen’i dinleme talihine ulaﬂan o salon dolusu insan içinde olmakt›r, diye yan›tlad›m.”
Müzeyyen Senar 18 Eylül 2006 günü rahats›zland›. Ancak, ﬂükür ki hayati bir tehlike söz konusu de¤ildir. Muhtemelen birkaç ay sonra o büyük Müzeyyen Senar eskisi
gibi bizimle beraber olacakt›r.
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Kaptan Karagöz
gelecek say›dan
itibaren bizlerle…
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mozart bo¤aziçi’nde

etkinlik

Albert Long Hall
Klasik Müzik
Konserleri bu
sonbahar biraz Mozart,
biraz barok ve bir hayli
romantizm yüklü
programla karﬂ›m›za
ç›k›yor. Programda yurt
içi ve yurt d›ﬂ›ndan ‹dil
Biret, Emma Kirby, Birgül
Su Ariç, Ayla Erduran,
Adrian Brendel, Cihat
Aﬂk›n, Koral Çalgan gibi
ünlü ve de¤erli sanatç›lar
yer al›yor.

vizyon

etkinlik
Bo¤aziçi Üniversitesi’nde düzenlenen klasik müzik konserleri 11 Ekim tarihinde Betin Güreﬂ yönetimindeki Turkish Chamber Orchestra’n›n konseriyle baﬂlad›. 1 Kas›m’da La Cetra d’Orfeo Toplulu¤u’nun ‘Bir Aﬂk Yolculu¤u’ ve 8 Kas›m’da ‹dil Biret’in Chopin ve
Schumann romantizmiyle sürecek olan konserler müzikle dopdolu bir sonbahar vaad ediyor.

8 Kas›m - ‹D‹L B‹RET ROMANT‹ZM‹N DORU⁄UNDA
Eskinin harika çocu¤u, günümüzün
harika sanatç›s› ‹dil Biret, Schumann ve Chopin gibi piyanonun en
romantikleriyle baﬂbaﬂa.
22 Kas›m - MEKTUPLARI VE
MÜZ‹⁄‹YLE MOZART
Gottlieb Wallish (piyano) ve
Hugo Wolf Quartet.

15 Kas›m - SHAKESPEARE IN LOVE

20 Aral›k -

Emma Kirkby (soprano) ve London Baroque

ÜÇ USTADAN ROMANT‹K TRIOLAR
Ayla Erduran (kemanc›), Adrian Brendel (‹ngiliz
çellist), Ayﬂegül Sar›ca (piyanist). Üç usta sanatç›,
Beethoven’in Kakadu Çeﬂitlemeleri, Brahms’›n
Do Majör Üçlüsü ve Rahmaninof’un Elegiac’›nda
buluﬂuyorlar.

Toplulu¤u
Purcell’in The Fairy Queen’inden, J. Blow, T.
Arne’nin Shakespeare dizeleri üstüne yazd›klar› ﬂark›lara kadar Kirkby kendine özgü duru sesiyle London Baroque eﬂli¤inde can katacak.

27 Aral›k - YEN‹ YIL KONSER‹: Dünyan›n Çat›-

6 Aral›k - BEETHOVEN’DEN ﬁOSTAKOV‹Ç’E YOLCULUK
Daniel Müller-Schott (çello) ve Robert Kulek
(piyano). Alman ve Litvanyal› sanatç›lar, Mozart y›l›n› Beethoven’›n Sihirli Flüt Çeﬂitlemeleriyle anarken, Schumann ve Shostakovich’in de y›l dönümlerini kutlayacaklar.

13 Aral›k - GENÇLERLE
BAROK COﬁKUSU
Cihat Aﬂk›n (kemanc›) ve
Emre Engin (15 yaﬂ›nda) / Bursa
Uluda¤ Üniv. Konservatuvar Oda Orkesteras› / ﬂef: Koral Çalgan.
J.S. Bach, Corelli ve Muammer Sun
gibi bestecilerin yap›tlar›n› coﬂku dolu gençlerle ve deneyimli kemanc›m›z
Cihat Aﬂk›n ile dinleyece¤iz.

s›ndan Dört Operac›
Eglise Gutierrez (soprano)+Nancy Herrrera (Mezzo-soprano)+Luis Ledesma (Baritone)+Burak Bilgili (Bass)+Danielle Orlando (piyano)
Metropolitan ve La Scala sanatç›lar›yla yeni y›la
giriﬂ konserinde büyük sürprizler bizi bekliyor.
Bu y›lki konserlerin ana sponsoru Akbank.
Konserlere abone olanlar her konseri kendi koltuklar›nda izlemenin keyfine varacak. Sahne arkas›na
as›lan yans›t›c›dan tüm salon bütün konserleri ayn›
aç›dan izleyebilecek.
Abonman fiyatlar›:
170 YTL tam bilet abonman;
40 YTL ö¤renci bileti abonman.
Konser baﬂ›na tam bilet 20 YTL,
ö¤renci bileti 5 YTL.
Bilet Sat›ﬂ noktas›: BÜMED ve Albert Long Hall
konser kap›s›.
Ayr›nt›l› bilgi için:
web: klasikmuzik.boun.edu.tr
Tel: 0212 359 72 37
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Birçok sevilen ﬂark›n›n ya sözü ya bestesi ona ait. Ama genç kuﬂaklar›n
kendisini yeterince tan›mad›¤›ndan yak›n›yor. 26 parças›n›n farkl› sanatç›lar
taraf›ndan seslendirildi¤i tribute albümüyle gündemde… Ali Kocatepe’ye biz
de ‘41 Kere Maﬂallah’ diyoruz…

klasikleﬂmiﬂ ﬂark›lar›n alt›ndaki imza:

ali kocatepe
Kabar›k bir ilgi alanlar› listeniz var. Müzisyenlik, gazetecilik,
dergicilik, radyoculuk, televizyonculuk, spor program› sunuculu¤u yapt›n›z. Bir aç›klaman›zda “Hobilerimi mesle¤im haline
dönüﬂtürebildi¤im için kendimi hep mutlu hissettim” demiﬂsiniz. Kolaylaﬂt›r›c› formül bu mudur?
Evet. Hobilerim mesle¤im oldu. Sevdi¤im konularda üretimde
bulunmaya çocuk yaﬂlarda baﬂlad›m. Küçükken futbol oynamay› çok seviyordum ama babam ‘ayak topu niye oynuyorsun, bir
taraf›n k›r›l›r sakatlan›rs›n’ diyordu. ‹zlemeye götürecek kimse
olmad›¤›ndan, maçlar› radyodan dinlerdim. Radyo dinleye dinleye sonunda ilkokul döneminde maç anlatmaya baﬂlad›m. Pazartesi günleri s›n›fta ö¤retmen beni s›ra üstüne ç›kar›r ‘hadi
hafta sonu dinledi¤in maçlar›n gollerini anlat’ derdi. Bir seferinde Türkiye Macaristan’› 3- 1 yenmiﬂti. Türkiye aya¤a kalkt›.
Çocuk balosunda üstümde Galatasaray formas›, elimde mikrofon, s›ran›n üstünde Türkiye – Macaristan maç› gollerini anlatt›m. Bunlar bana çok keyif vermeye baﬂlad›. Yine o y›llarda
içimde bir müzik tutkusu da geliﬂiyordu. Radyodan dinledi¤im
ﬂark›c›larla ilgili notlar al›rd›m. Kendi kendime evde dergi ha-

z›rlard›m. Seyretti¤im filmlerin listesini tuttu¤um ve çok güzel
bir ﬂekilde dizayn etti¤im defterlerimi hala sakl›yorum. Bunlar ilkokul döneminde baﬂlay›p ortaokula kadar devam etti. Lisede arkadaﬂlar›mla bir orkestra kurduk ve konserler vermeye
baﬂlad›k. Gazetecilik hevesimi de Yeni As›r Gazetesi’nde müzik
sayfas› yaparak gideriyordum. Sürekli dinledi¤im Monte Carlo
radyosundaki programlara özenip ‹zmir Radyosu’nda haftan›n
plaklar› program› yapmaya baﬂlad›m.
Tüm bu u¤raﬂlar okulu aksatm›yor muydu?
Okul tabii aksamaya baﬂlad›. Türkiye’nin en zor okullar›ndan
biri olan ‹zmir Atatürk Lisesi’nde okuyordum ve Fen kolundayd›m. Amac›m mimar olmakt›. Fakat anlad›m ki bütün bu u¤raﬂlar›m her ﬂeyin üzerinde. Liseyi çift dikiﬂ bitirdim. Bu arada
1968’de TRT kurulmuﬂtu. Ben de s›nava girip prodüktör oldum. Grünberg ﬂirketinin ‹zmir sat›ﬂ mümessilli¤ine de baﬂlam›ﬂt›m. Bütün plakç›lar› dolaﬂ›p sipariﬂ topluyordum. Lisede
öyle dolu dolu bir hayat yaﬂ›yordum ki… Orkestrayla da bir
gazinoda müzik yap›yorduk. Sabah dörtte eve gelip yedide oku-
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la gidiyordum. Bu tempo içinde yolumu seçmeye baﬂlam›ﬂt›m.
Baﬂka hiçbir mesle¤in beni kesmeyece¤ini anlad›m. Spor spikerli¤i de ﬂöyle oldu. TRT Spor Müdürü beni Ankara’ya ça¤›r›p canl› yay›nda bir Ankara Gücü - Göztepe maç› anlatt›rd›.
Sonra da ‹zmir’deki maçlar› anlatmakla beni görevlendirdi.
S›rf üniversite diplomam olsun diye Ege Üniversitesi’nde D›ﬂ
Ticaret ve Turizm okudum. Ama art›k hem kariyer yapmaya
hem de para kazanmaya baﬂlam›ﬂt›m. 1973’te de 1 Numara
Plak Yap›m ﬁirketi’ni kurarak
‹stanbul’a taﬂ›nd›m.
Geriye bakt›¤›m zaman f›rsatlar› da kendim yaratt›¤›m› görüyorum. Herhalde ölünceye
kadar da sevdi¤im ﬂeyleri yapmaya devam edece¤im. Bu iﬂler beni zengin etmedi ama çok
mutlu etti. Bunun karﬂ›l›¤› da
maddiyatla ölçülemez.
Siyasi giriﬂimleriniz de var,
Yeﬂiller Partisinin (1988) kurucular› aras›ndas›n›z. Ayr›ca
2004 seçimlerinde CHP ﬁiﬂli
Belediye Meclis Üyeli¤i’ne seçildiniz. Siyasetle iliﬂkinizi nas›l tan›mlars›n›z?
Ben siyasetten hep uzak durmaya çal›ﬂt›m çünkü politikay›
sevmiyorum. Politika yapmak
için do¤muﬂ insanlar var. Ben
o tarz bir yap›da de¤ilim. Yeﬂiller Partisi kurulurken bana geldiklerinde, çevreci bir insan
oldu¤um için buna s›cak bakt›m. Yeﬂiller Partisi’nin daha farkl› bir yaklaﬂ›m› olaca¤›na inand›m. ‹lhan ‹rem ile birlikte gidip
kurucu üye olduk. Ama sonra bakt›k ki kurucu üye olanlar aras›nda baﬂka siyasi ihtiraslar› olan insanlar var. Bir süre sonra
istifa ettim. ﬁiﬂli Belediye Meclis üyeli¤i de bir siyasi çaba sonunda gerçekleﬂmedi. Bana bir öneride bulundular. Ben de çok
baﬂar›l› bir belediye oldu¤unu gördü¤üm ﬁiﬂli Belediyesi’ne ve
Mustafa Sar›gül’e, bir sanatç› bak›ﬂ›yla katk›da bulunabilirim

diye düﬂünerek meclise girdim. Bugün oraday›m. E¤er beﬂ y›l
sonunda bir katk›m olabilirse kendimi mutlu hissedece¤im.
Ama siyasi bir hedefim, ileriye dönük planlar›m yok.
‘41 Kere Maﬂallah’ albümünde 41 y›ll›k çal›ﬂmalar›n›zdan derlenen 26 ﬂark›y› bir albümde toplamak fikri nas›l oluﬂtu?
Söz olsun, müzik olsun, 300’e yak›n ﬂark›m var. 41 senedir de
bunlar okunuyor. Sa¤l›¤›mda bir tribute albüm yapma fikri
do¤du. ﬁark›lar›m› yeni ve eski
kuﬂak ﬂark›c›lar›n yeni yorumlar›yla de¤erlendirmek istedim.
Amac›m bu albümü 40. y›l›mda
yapmakt› ama yetiﬂtiremedim.
Albümün yap›m› 1,5 y›l sürdü ve
2006’yla birlikte 41. müzik y›l›ma girdik. Albümün ad› da böylece ortaya ç›kt›: ‘41 Kere Maﬂallah’. 36 yorumcu ve enstrümentalist katk›da bulundu. Hepsi çok önemli, çok sayg› duydu¤um isimler. Devam niteli¤indeki ikinci albümde genç rock
gruplar› Kocatepe ﬂark›lar›n› yorumlayacaklar. Y›lbaﬂ›na kadar
‘Rock Yorumlar›yla Kocatepe
ﬁark›lar›’n› bitirmeye çal›ﬂ›yorum. Bu ﬂekilde genç kuﬂaklar›n
Kocatepe’yi daha iyi tan›yaca¤›n› düﬂünüyorum. Üçüncü albümde de Türk Sanat Müzi¤i yorumcular›na yer verece¤im. Bu projenin dördüncü aya¤›nda da Akdeniz ülkeleri sanatç›lar›n›n Kocatepe ﬂark›lar›n› ‹spanyolca, ‹talyanca, Frans›zca, ‹branice,
Rumca sözlerle yorumlar› yer alacak. Kendime hep yeni hedefler koyuyorum. Birer birer o hedeflere vard›kça yeni hedefler
koyuyorum.
‘41 Kere Maﬂallah’tan sonra pek çok insan "Aa bu ﬂark› Ali
Kocatepe'ninmiﬂ’ dedi. Sanki hangi ﬂark›larda imzan›z oldu¤unun yeni fark›na var›ld›.

ﬁark›lar›m› yeni ve eski kuﬂak ﬂark›c›lar›n yeni yorumlar›yla de¤erlendirmek
istedim. Amac›m bu albümü 40. y›l›mda yapmakt› ama yetiﬂtiremedim.
Albümün yap›m› 1,5 y›l sürdü ve 2006 ile birlikte 41. müzik y›l›ma girdik.
Albümün ad› da böylece ortaya ç›kt›: ‘41 Kere Maﬂallah’. Y›lbaﬂ›na kadar da
‘Rock yorumlar›yla Kocatepe ﬁark›lar›’n› bitirmeye çal›ﬂ›yorum.
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Bu çok enteresan. Beni yak›ndan tan›yanlar bile, ‘Melankoli’,
‘Ben Sana Vurgunum’, ‘Küçük Bir Aﬂk Masal›’ gibi ﬂark›lar›n
benim oldu¤unu sanki yeni fark ediyor. Kendi söyledi¤im ﬂark›lar›n d›ﬂ›nda ﬂark› yapmam›ﬂ›m gibi bir kan› var. Nedense
besteciler ve söz yazarlar›, geri planda kal›yor. Bugün video
kliplerde, ﬂark›c›n›n ve ﬂirketin ad›n›n yan›nda besteci ve söz
yazar›n›n ad›n› da ›srarla koyduruyoruz ki insanlar izlerken
bir ﬂeyin gerçek sahibini bilsinler. Yoksa ‘bu da m› senindi?’
gibi hayret nidalar› ile karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz.

Erovizyon Türkiye birincili¤im var, o da 1981 y›l›ndaki Ayﬂegül Aldinç ve Modern Folk Üçlüsü’nün seslendirdi¤i ‘Dönmedolap’. Bu ﬂark›y› ‘41 Kere Maﬂallah’ albümünde Redd muhteﬂem bir ﬂekilde yorumlad›. Benim için Eurovizyon’lar 1978’de
baﬂlad› 1988 de bitti. Daha sonraki y›llarda Eurovizyon için
duydu¤um bir heyecan da kalmad›. Amatörlerin ilgi duymas›
gereken bir yar›ﬂma olarak görüyorum.
POPSAV ile baﬂlayan meslek birli¤i süreçlerine katk›n›z bildi¤imiz kadar› ile MESAM ile devam etmiﬂ, son olarak da MÜ-

Albüm kapa¤› çok güzel olmuﬂ. Fikir sizin mi,

YORB‹R ’de baﬂkanl›k yap›yorsunuz. Bu yap›larla sizin iliﬂki-

ressam›n m›?
Prodüktörlük hayat›m boyunca yapt›¤›m albüm kapaklar› dillere destand›r. Bülent Ortaçgil’in ‘Benimle ‘Oynar m›s›n?’ albümünden tutun yine o y›llarda Modern Folk Üçlüsü’ne yapt›¤›m
‘K›rk Y›l Sonra’ albümünün kapa¤›, Gökben’e yapt›¤›m albümlerin kapaklar› kendilerinden çok söz ettirmiﬂtir. Bu albümde
bütün sanatç›lar› bir arada gösterecek, bir ressam›n f›rças›ndan ç›km›ﬂ gibi bir tablo istiyordum. Arad›¤›m ressam› sonunda yakalad›m: Metin Ünsal. Yapt›¤› resimlerde yüzleri boﬂ b›rak›yordu. Kendisine teklif etti¤imde sab›rla u¤raﬂt›, ve bence
çok keyifli bir çal›ﬂma ortaya ç›kard›.

niz nas›l ﬂekillendi?
POPSAV, pop müzik sanatç›lar›n›n vakf› olarak kurulmuﬂtu.
Y›llarca yönetim kurullar›nda
görev ald›m. ‹lk kurulan meslek birli¤i MESAM’da ise 3
dönem boyunca yönetim kurulu üyeli¤inde bulundum. ﬁimdi,
ba¤lant›l› komﬂu haklar›n›n yorumcularla ilgili meslek birli¤i
MÜYORB‹R’in yönetim kurulu
baﬂkanl›¤›n› yap›yorum. Hem
eser sahibi, hem yorumcu,
hem de yap›mc› kimli¤imle tüm meslek
birlikleriyle iç içeyim.

Birçok kez Erovizyon yar›ﬂmas›na kat›ld›n›z. Bunlar›n aras›nda unutamad›¤›n›z yar›ﬂma hangisi?
‹ki önemli hadise oldu. Biricisi; 1978 y›l›nda iki ﬂark› göndermiﬂtim. ‘Melankoli’ kafadan elendi. Sonra da 1978 y›l›nda Alt›n Kelebek ödüllerinde bana y›l›n bestecisi ödülünü kazand›rd›.
‹kinci parçam ‘Dostlu¤a Davet’ finale kald›. Ama birincili¤i
alamad›k. Yine de TRT hakk›m›z yendi diye bizi Seul ﬁark›
Yar›ﬂmas›’na yollad›. Ve orada Grand Prix’den sonraki en büyük ödülü ald›k. Hem üzülmüﬂtüm hem de Güney Kore’de ülkemiz ad›na ald›¤›m›z ödülle sevinmiﬂtim. Bir baﬂka hayal k›r›kl›¤›m 1983 y›l›nda oldu. Sezen Aksu, Coﬂkun Demir ve ben
‘Heyamola’ adl› ﬂark›mla kat›ld›k. Favori gösterilmemize ra¤men jüri ﬂark›m›z› birinci seçmedi. Ve ‘Opera’ birinci oldu.
Ama ﬂark› Hey Dergisi’nden ‘Y›l›n 45’li¤i’ ödülünü ald›. Yani
Erovizyon’da kaybettiren ﬂark›lar bana baﬂka önemli ödüller
kazand›rd›. Bir tek ﬂuna hay›flanm›yorum: 1985 y›l›nda Sezen
Aksu ve Özdemir Erdo¤an ‘Küçük Bir Aﬂk Masal›’n› seslendirdiler. Dördüncü olduk. Ama o sene MFÖ birinci olmuﬂtu ve bunu gerçekten hak etmiﬂlerdi. Benim ﬂark›m da klasik oldu. Bir

MESAM-MSG
birleﬂmesine dair
görüﬂleriniz nelerdir?
MESAM ve
MSG’nin ayn›
çat› alt›nda buluﬂmas› telif sahiplerinin iﬂlerini
daha da kolaylaﬂt›racakt›r. O günü dört gözle
bekliyorum.
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Röportaj: Esra Okutan, Taner Koçak
Foto¤raflar: Sinan Kesgin

‘Maçolar’ adl› diziyle ekrana gelmeye haz›rlanan perküsyon sanatç›s› Burhan
Öçal bir yandan da ‘Trakya All Stars’›n ikinci albümü için stüdyoya girdi.
Hakk›nda ‘darbükatör’ diyenlere k›zan sanatç› ‘darbuka çalabildi¤im için
gurur duyuyorum’ diyor.

burhan öçal:

maço bir karakterim yok,
tipim öyle...
“Trakya All Stars”›n ikinci albümü için stüdyodas›n›z. Nas›l
bir albüm olacak?

Bu tam roman albümü olacak. Rumeli, Trakya yani
K›rklareli müzi¤i. Gruptaki müzisyenlerin kendi bestelerine de yer verdik. Beste derken, o yöreden beslenmiﬂ,
dedelerinin dedelerinden kalan na¤meler. Bir de¤erli
maden gibi oluﬂan melodiler, figürler. Albümde anonim
parçalar da olacak.
‹nce saza yeni enstrümanlar kat›yorsunuz de¤il mi?

anlamaya baﬂlad›lar. Özgüven geldi. Sayg›nl›k görmeye
baﬂlad›lar. Siyahiler olmasayd›, romanlar olmasayd›
belki de marﬂ müzikleriyle a¤l›yor olacakt›k. K›rklareli’nde gençleri yetiﬂtiriyorum. Hepsi deha. Bir tanesi
klarnetçimiz Savaﬂ, bir tanesi kanun çal›yor, iki tane de
darbukac› var. Bu bahsettiklerimden birisi daha 14 yaﬂ›nda, onu ç›karm›yorum ortaya, K›rklareli’nde sakl›yorum. Türkiye’nin Zakir Hussein’i olacak. 7 senedir günde sekiz saat benim kontrolümde çal›ﬂ›yor. K›rklareli
bir cevher. Bir ton müzisyen var K›rklarelili ama söylemezler oral› olduklar›n›.

‹nce sazla, davul zurnay› kar›ﬂt›r›yorum. Zaten iç içedir
de. Biraz derleyip toparlamak gerekiyor. Önemli olan
ticari kayg› olmadan bunlar› yapmak. Aksi takdirde sanat›n›z aﬂ›n›yor, rafine olmuyor. Ticari kayg› gütmezseniz daha rahat müzik yap›l›yor.

Roman ça¤r›ﬂ›m› yapmas›n diye mi?

“Trakya All Stars” albümü ve konserleri K›rklareli’ndeki

Ço¤u Selanik’ten göçenler de¤il mi?

müzik ortam›n› nas›l etkiledi?

Evet. Benim anne taraf›m mesela o taraflardan. Biri de
yazm›ﬂ (Soner Yalç›n) ben Sabetayc›ym›ﬂ›m. Biraz ünlü
olduk ya öküz alt›nda buza¤› ararlar ﬂimdi.

Darbuka, klarnet, keman gibi enstrümanlar çok popüler
olmaya baﬂlad›. Enstrümantalistler kendi de¤erlerini

Bilmiyorum belki. Ben de tam tersi. Bas bas ba¤›r›yorum K›rklareliliyim diye.
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Müzisyenlik kadar Hollywood’da

ona göre anlaﬂt›k. Haftada
dört gün çekim yapaca¤›z di¤er
günleri konserlere ay›raca¤›m.
Baz› yo¤un konser zamanlar›nda çekim yapmayaca¤›z. Tek
avantaj› dizinin sürekli Antalya’da çekilecek olmas›. Oradan
oraya koﬂturmayaca¤›z. Güzel
bir iklim… Spor yapma olana¤›m, düzenli uyku uyuma ﬂans›m olacak diye düﬂünüyorum.

sinemac› olmak istemiﬂsiniz.

Hala da istiyorum. Ben bunu
art›k söylemekten de çekinmiyorum. Art›k Türkiye’de baz›
ﬂeylerin de¤iﬂmesi laz›m.
Yeni bir diziye baﬂl›yorsunuz. Rolünüzden bahseder misiniz?

Güney Amerika’da çok tutulan
bir dizinin yerli versiyonu olacak. ‹smi ‘Maçolar’. Bir malikanede beﬂ o¤lu ve kar›s›yla
yaﬂayan bir babay› canland›r›yorum. Geçmiﬂi biraz karanl›k
ama art›k toplumda sayg›nl›k
kazanm›ﬂ birisi. Otel zincirleri
var. Derken tutkulu bir aﬂk yaﬂamaya baﬂl›yor falan. Güzel
bir senaryo, heyecanl› ve
hareketli.

Müzisyen olarak bir yere gelmiﬂken dizi aktörlü¤üne sard›rmak
biraz kafalar› kar›ﬂt›rmayacak
m›?

Bu ‘maço’ imaj› sizin üzerinize iyi
oturdu. ‘O ﬁimdi Mahkum’da da
benzer bir rolünüz vard›.

Öyle bir karakterim yok, tipim öyle. Centilmen olmak
gerekirse centilmen, serseri olmak gerekirse serseri oluyoruz. Rol kesmeyi az çok ö¤retiyorlar bize. ‘O ﬁimdi
Mahkum’da s›n›f› geçtim galiba. Ama o ilk filmimdi,
devam› gelecek.

Türkiye’de kar›ﬂt›rabilir. Yurtd›ﬂ›nda sorun olmaz. Tam aksine popülerli¤i art›r›r. Bana
yurtd›ﬂ›nda ‘sana aktörlük de
yak›ﬂ›r’ diyorlar. Niye olmas›n? Tabii ki önce müzisyenli¤imi kabul ediyorlar. Bir ﬂeyi
esasl› yapacaks›n. Onun yan›nda ne yaparsan yap mübaht›r. Ben as›l ritimciyim ama
saz da çalar›m piyano da. Bir de tutturmuﬂlar ‘darbükatör’ diye. Ak›llar›nca aﬂa¤›lamaya çal›ﬂ›yorlar. Darbuka bugün dünyan›n en sayg›n enstrüman› haline geldi.
Bütün dünya darbuka çal›yor. Roman müzisyenlerini
aﬂa¤›layarak ay›r›mc›l›k yap›yorlar. Gurur duyuyorum
darbuka çalabildi¤im için.

Dizi çekimleri çok vakit
al›c› bir çal›ﬂma. Müzik

Biraz K›rklareli’ndeki geçmiﬂinize dönersek.

çal›ﬂmalar›n›z etkilen-

Baban›z nereliydi?

meyecek mi?

Baba taraf›ndan tam Trakyal›y›z. Ak›nc› beylerinin torunlar›n›n torunlar›y›z. Babam Muallim mektebinde

Do¤ru asl›nda ama

Centilmen olmak gerekirse centilmen,
serseri olmak gerekirse serseri oluyoruz.
Rol kesmeyi az çok ö¤retiyorlar bize. ‘O
ﬁimdi Mahkum’da s›n›f› geçtim galiba.
Ama o ilk filmimdi, devam› gelecek.
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‘Trakya All Stars’ albümüyle darbuka, klarnet, keman gibi enstrümanlar çok
popüler olmaya baﬂlad›. Enstrümantalistler kendi de¤erlerini anlamaya
baﬂlad›lar. Özgüven geldi. Sayg›nl›k görmeye baﬂlad›lar.

okumuﬂ. Evin tek o¤lu oldu¤u için ﬂ›mart›lm›ﬂ. Biraz
miras da kalm›ﬂ. Yahudi arkadaﬂlar›, sana sinemac›l›k
yak›ﬂ›r, gel sinema açal›m demiﬂler. Çok janti bir
adamd›. Annem onun ikinci eﬂi. ‹lk eﬂi do¤umda ölmüﬂ.
Annem, babamla sinemada tan›ﬂm›ﬂ. Ve niﬂanl› olmas›na ra¤men aﬂ›k olmuﬂlar. Niﬂan› at›p babamla evlenmiﬂ. ‹ki abim, iki ablam var. Annemi 16 y›l önce, babam› 29 sene önce kaybettim. Canlar›m ci¤erlerim benim. Babama giderken sar›ld›m, ‘Baba ben Hollywood’a
gidiyorum’ dedim. ‘Bre veled git bakal›m’ dedi. Babam
da o zamanlar Muzaffer Tema’y› tan›yordu. Muzaffer
amcan›n bana orada iﬂ bulaca¤›n› düﬂünüyordu. Babamla vedalaﬂ›rken bunun onu son görüﬂüm oldu¤u içimden
geçti. Hayat›m›n en hazin anlar›ndan biriydi.
Giderken müzisyen olmak üzere mi gittiniz?

Hay›r. Ne olaca¤›m› bilmiyordum. Ama ‘bir baltaya sap
olaca¤›m’ dedim. Çok cesurdum o zamanlar. Z›pk›n gibiydim. Babam bir sene sonra öldü. ‹lk önce ‹sviçre’ye
gittim. Burada çok ünlü bir caz davulcusu olan Pierre
Favre’›n workshop’una kat›ld›m. Dünyan›n her yerinden
davulcular vard›. Çat pat konuﬂuyorum. Ama baterim
yoktu. Sonra gruba bir ‹ranl› geldi. Onun bendirini ald›m. ‹kimiz birlikte aksak semai çalmaya baﬂlad›k.
Sonra o ‹sviçre’nin en ünlü hal› tüccar› oldu. Çald›klar›m›z Pierre Favre’›n çok hoﬂuna gitti. Workshop sonunda konser verdik. Sonra yavaﬂ yavaﬂ bir çok konserde yer almaya baﬂlad›m. Gazetelerde küçük küçük ismim ç›kar oldu. Hayalim hala Amerika’ya gitmekti.
Tam gidece¤im, Lozan’da, varl›kl› bir ailenin k›z›na
aﬂ›k oldum. Bir aﬂk, aﬂk… Öldük bittik. Amerika hayal
oldu. Y›llar sonra konsere gittim ancak Amerika’ya. O
günlerden bu günlere geldik. Ama hala istedi¤im müzikleri çalamad›m.
Nedir çalmak istedi¤iniz müzikler?

Yapt›¤›m güzel suitler var, konçerto tarz›. Kronos Kuartet için yapm›ﬂt›m hala çalam›yorlar. Londra Senfoni

ile çalmay› istedi¤im eseri Antalya Senfoni ile Alt›n Portakal Film Festivali’nin
kapan›ﬂ töreninde çald›k. ‹ki, üç tane
orkestra eseri yapmak istiyorum. Ülkeme, çolu¤uma çocu¤uma kals›n. Para
mara, telif de istemiyorum. Ben
nas›lsa iki yudum ekmek her zaman yerim. Öyle bir kayg›m
yok. Evim arabam var. Fazlas› haram zaten. Stokçu insan sevmem. O yüzden madem ki biz
bir Burhan
Öçal
fenomeni yaratmaya ç›kt›k
yollara bari de¤sin.

Diskografi

Y›llar önce ethno
elektronik müzi¤in
ön planda olaca¤›-

Yeni Dünya – 2005
Sultan Orhan - 2004

n› söylemiﬂtiniz.

Trakya All Stars ‘K›rklareli ‹l S›n›r›’ – 2003

Bu öngörünüz ger-

Groove Alla Turca – 1999

çekleﬂti. ﬁimdi

Black Sea – Karadeniz – 1999

müzi¤in gelece¤ine Sultan Secret Door – 1997
yönelik düﬂünceniz
Sultan – 1997
nedir?
Jardin Otoman – 1996

Bundan sonra
akustik müzik ön plana ç›kacak. Geleneksel müzikler
hakim olacak. Ama en çok can çekiﬂen müzik türü caz
olacak. Caz müzi¤i art›k sadece sosyal statüsü yüksek,
genel kültürü yüksek detayc› bir tabaka taraf›ndan dinlenecek. Caz asl›nda Amerikal› siyahilerin müzi¤idir
ama Paris’te popüler olmuﬂtur. Bizde sadece elitlerin
müzi¤i olarak alg›lan›yor.
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Yeni yay›mlad›¤› ‘Modern Times’ albümüyle bir kez daha liste baﬂ› olan 65
yaﬂ›ndaki Bob Dylan her dönemin ruhunu müzi¤e dökebilece¤ini bir kez daha
kan›tlad›. Bruce Springsteen’in dedi¤i gibi, günümüzde ne zaman iyi bir rock
parças› yap›lsa onda Dylan’›n gölgesi olacak…

65 senedir susmayan sessiz direniﬂ:

bob dylan
Robert Allen Zimmerman, 24 May›s 1941’de Kuzey Minnesota’n›n Duluth kentinde Do¤u Avrupa kökenli Yahudi bir ailenin
o¤lu olarak dünyaya geldi. Sessiz, yuvarlak suratl› Zimmerman, ergenlik ça¤›n› 50’li y›llar›n bu endüstriyel ve gelenekçi
ﬂehrinde geçirdi. Sessizli¤i hakk›nda y›llar sonra ilk k›z arkadaﬂ› Echo Helstrom ﬂöyle diyecekti.”Sessiz direniﬂ”. Gençlik
y›llar›nda iki idolü vard›: “Rebel Without A Cause” fiminde
gördü¤ü James Dean ve müzi¤iyle ona ilham veren Elvis Presley (Elvis 1977 y›l›nda öldü¤ünde Bob Dylan bir hafta kimseyle konuﬂmad›). Ailesinin sahip oldu¤u ev eﬂyalar› dükkan› iyi iﬂ
yapt›¤›ndan yaﬂ›tlar›na göre daha yüksek standartl› bir yeniyetmelik yaﬂad›. 11- 12 yaﬂ›nda turkuaz renginde Sears Roebuck marka gitar› vard›. 15 yaﬂ›nda ise ikinci el Harley Davidson motosikletle dolaﬂ›yordu. O dönemlerde Louisiana ve Arkansas’dan yay›n yapan siyahi radyolar› ve R&B müzi¤i keﬂfetti. 1955 y›l›nda orta okuldayken ilk grubu “Golde Chords”u
kurdu. Grupta piyano, gitar, armonika ve vokalleri üstlenmiﬂti. Ancak 20 yaﬂ›ndaki Little Richard’›n radyolardan yükselen
trans, kilise müzi¤i ve R&B’u biraraya getiren sound’unu duyunca çok etkilendi. “Tutti Frutti” “Long Tall Sally” gibi Little Richard parçalar›n› söylemeye kalk›nca grup arkadaﬂlar› itiraz ettiler. Genç Zimmermen ilk grubundan böylece ayr›lm›ﬂ
oldu.

‹LK AﬁK
1957’de, uzun sar› saçl›, deri motosiklet ceketi ile jean giyip
onun gibi siyahi radyolar› dinleyen Echo Helstom’a aﬂ›k oldu.
Bu ilk aﬂk ailede biraz tansiyon yükseltti çünkü Bob’un ailesi
Rotary ve Ticaret Odas› üyesi sayg›n bir aile iken Echo’nun ailesi bir karavanda yaﬂ›yordu. Asl›nda bu iliﬂki Bob’un ailesine
ve geleneksel tutucu çevresine bir baﬂkald›r›yd›. John Steinbeck okuyan ve siyah radyolardan blues dinleyen Bob, ›rk ayr›mc›l›¤› ve s›n›f fark›n›n bilincine varm›ﬂt›. Yaﬂad›¤› kasaban›n ve hatta Minnesota’n›n d›ﬂ›nda bir hayat› merak ediyordu.
Böyle bir hayat› ona sadece gitar›n›n sa¤layabilece¤ini anlam›ﬂt›.
Her f›rsatta küçük konserler için civardaki kentlere gitmeye
baﬂlad›. Kurdu¤u gruplar sürekli de¤iﬂiyordu. “The Shadow
Blasters”, “The Satin Tones” , “Elston Gunn” ve “Rock Boppers” bunlardan birkaç›yd›. Rotary kulubüne üye bir ma¤aza
sahibinin o¤lu olmak ona yeterince ilginç gelmiyordu. ‹nsanlar›n üzerinde istedi¤i etkiyi yaratabilmek için hakk›nda mitler
oluﬂturmaya baﬂlad›. Oklohomal› bir öksüz oldu¤unu, küçüklü¤ünden beri karnavallarda çal›ﬂt›¤›n›, gitar çalma tekni¤ini
New Mexico’lu yaﬂl› bir zenci müzisyenden ö¤rendi¤ini söylüyordu. O do¤uﬂtan y›ld›zd› ve kendi kiﬂili¤inin yan› s›ra bir de
kurgu kiﬂili¤e sahip olmas› gerekti¤ini anlam›ﬂt›. Bu imaj in-
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Greenwich Village’deki müzisyenlerden o
kadar çok ﬂey kapt› ki “House Of Rising
Sun”› , hayat›n› bir New Orleans
genelevinin teras›nda geçirip her ﬂeyi
ö¤renmiﬂ yaﬂl› bir adam edas›yla
söylüyordu.
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sanlar› hem çekecek hem de bir ad›m uzakta tutacakt›. Y›llar
sonra bu konuda ﬂöyle diyecekti “Ben sadece Bob Dylan olmam gerekti¤inde Bob Dylan’›m. Geri kalan vakitlerde sadece
kendimim”.

WOODIE GUTHRIE’Y‹ Z‹YARET
Öncelikle kendine basit bir Amerikan soyad› buldu: “Dillon”
(Önceleri böyle yaz›yordu). Bu isim için bir televizyon dizisi
olan Gunsmoke’un kahraman› Matt Dillon’dan esinlendi¤i san›l›yor. 1958 y›l›nda k›z arkadaﬂ› Echo’dan ayr›lan Bob, müzik konusunda ciddileﬂmeye baﬂlam›ﬂt›. 1959 Ocak ay›nda gitti¤i bir konser onu çok etkiledi. “K›ﬂ Dans Partisi” ad› alt›nda
düzenlenen konserde 22 yaﬂ›ndaki Buddy Holly’nin “That’ll
Be The Day” “Peggy Sue” gibi parçalar›nda Bob Zimmerman
arad›¤› country ve R&B kar›ﬂ›m› sound’u bulmuﬂtu.
Ne yaz›k ki bu konserden 5 gün sonra Buddy Holly ve müzisyenler, Richie Valens ve Big Bopper’› taﬂ›yan tek motorlu
uçak Minneapolis’in güneyinde düﬂtü.
1959 yaz›nda liseden mezun olan Bob, Fargo’ya giderek bir

Coffee House’da garsonluk yapmaya baﬂlad›. Burada The Shadows grubundan, Velline kardeﬂlerin dikkatini çekerek onlara
piyanoda eﬂlik etti. Birkaç ay sonra Shadows, “Suzzy Baby”
parças›yla listelerdeydi.
Yaz bitince Bob ailesinin de ›srar›yla Minneapolis Üniversitesi’ne yaz›ld›. Bunun en iyi yan› yerel bohemlerin tak›ld›¤› bir
bölge olan Dinkytown’daki sosyal hayata kat›lmas›yd›. Beat jenerasyonun izlerini taﬂ›yan Dinkytown, Greenwich Village taklidi bir yerdi ve Bob burada çok merak etti¤i bir dünyaya ad›m
att›: “aﬂk, ﬂarap, ﬂiir, caz”. Ayr›ca otorite karﬂ›t› politik tavr› da geliﬂmeye baﬂlad›. Woodie Guthrie, Pete Seeger gibi
protest folk ﬂark›c›lar›n, az›nl›klara ve iﬂçi s›n›f›na yap›lan
haks›zl›klardan bahseden parçalar›ndan çok etkilendi. Bu arada Purple House adl› bir Coffee House’da sahneye ç›kmaya
baﬂlad›. Üniversite ona fazla bir ﬂey vermiyordu. O ﬂairlerin,
ressamlar›n, iﬂsizlerin yan›nda daha fazla ﬂey ö¤reniyordu. Bu
insanlar›n yan›nda Kerouac’›n “Yolda”s›n›, Ginsberg’in
“Howl” unu keﬂfetti. Ve k›sa bir süre sonra ilk parças› “One –
Eyed Jack” i yazd›. Bu arada Woody Guthrie’nin otobiyografisi “Bound For Glory”i okumuﬂ ve hayran kalm›ﬂt›. Y›llar sonra
bu kitab›n hayat›n› de¤iﬂtirdi¤ini kabul edecekti. Woody Guthrie ona beyazlar›n da bir zerafetle blues söyleyebilece¤ini ve
insanlar›n tav›rlar›n› etkileyebilece¤ini göstermiﬂti. En büyük
fantezisi o s›ralar bir New Jersey Hastanesi’nde yatan 48 yaﬂ›ndaki Guthrie’yi ziyaret edebilmekti. Ve 1961’in so¤uk bir
Ocak gününde 20 yaﬂ›ndaki Bob Dylan (Bu arada ismini böyle
yazmaya baﬂlam›ﬂt›) New York’a ayak bast›.
New York’da do¤ru Greenwich Village’a giden Dylan, burada
“Cafe Wha?” da sahneye ç›kmaya baﬂlad›. ‹dölü Woody Guthrie’yi hastanede ziyaret edip ona birkaç ﬂark› çalmay› da ihmal etmedi. Guthrie onu hafta sonlar› kald›¤› bir dostunun evine davet etti. Böylece Bob Dylan, Guthrie gelene¤ine ba¤l› ünlü folk ﬂark›c›lar›yla tan›ﬂma f›rsat›na sahip oldu. Bunlar›n
aras›nda Pete Seeger , Cisco Houston, Ramblin’ Jack Elliott
gibi isimler vard›. New York’ta tan›ﬂt›¤› sanatç›lar Bob
Dylan’›n gençli¤inden, yetene¤inden, Huckleberry Finn ve
Charlie Chaplin kar›ﬂ›m› saf görünüﬂünden ve ince mizah anlay›ﬂ›ndan etkileniyorlard›. Dylan bu dönemde ilk gerçek bestesi
“Song to Woody”i yapt›. Village’deki müzisyenlerden o kadar
çok ﬂey kapt› ki “House Of Rising Sun”› , hayat›n› bir New Orleans genelevinin teras›nda geçirip hayat hakk›nda ö¤renmesi
gereken her ﬂeyi ö¤renmiﬂ yaﬂl› bir adam edas›yla söylüyordu.
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COLUMBIA RECORDS ‹LE ANLAﬁMA
Onun armonika çal›ﬂ›na kap›lan genç k›zlardan biri olan Susan
Rotolo ile tan›ﬂt›¤›nda k›z›n politik aktivist tavr›ndan etkilendi.
McCarthy ve nükleer silahlanma karﬂ›t› gösterilere kat›lan Suze’den ayr›ca Rimbaud, Verlaine, Baudelaire gibi ﬂairleri ö¤rendi. Dylan’›n, efsane Mississippi blues’cu John Lee Hooker’›n bir konserinde ön grup olarak yer almas›n›n ard›ndan
New York Times’›n müzik kriti¤i Robert Sheldon onunla ilgili
yüreklendirici bir yaz› yazd›. Bu yaz› Colombia Records’dan
John Hammond’›n ilgisini çekti. Stüdyoya davet edilen Dylan
bu buluﬂman›n ard›ndan Colombia Record’un sanatç›lar› aras›na kat›ld›.
19 Mart 1962’de ilk albümü “Bob
Dylan” yay›nland›. “You’re No Good” , “House Of Rising Sun” ,
“Baby Let Me Follow You
Down” gibi cover parçalar›n yan› s›ra orijinal iki parças› vard›.
”Talking New York” ve “Song
To Woody” . Sadece 5000
kopya satan albüm büyük bir
baﬂar› getirmedi. Bu arada
konser vermeye devam eden
Dylan yeni ﬂark› yazmaya konsantre oldu. Suze ile yaﬂad›¤› küçük
dairenin yemek masas›n›n üstünde
Dylan’› kitlelere sevdirecek olan “Blowin’ in The Wind” yaz›ld›. Ancak ayr›l›k
gecikmedi. Suze’un sanat tarihi okumak için ‹talya’ya gitmesi Dylan’› çok yaralad›. Bu aﬂk ac›s›n›n iki meyvesi
oldu “ Tomorrow is A Long Time” ve “Don’t Think Twice”.
Bu arada BBC’nin “The Madhouse on Castle Street” adl› televizyon dizisinde anarﬂist bir ö¤renciyi canland›rmak üzere ‹ngiltere’ye gitti. Burada ‹ngiltere’nin önde gelen folk sahnelerinde ﬂark›lar›n› seslendirdi. ‹kinci albüm “Freewheelin” 27
May›s 1963 y›l›nda yay›nland›¤›nda “Blowin’ ›n The Wind”in
d›ﬂ›nda “Masters Of War” “A Hard Rain’s Gonna Fall” gibi
güçlü ﬂark›lar içeriyordu.

JOAN BAEZ ‹LE TANIﬁMA
Dylan’›n parçalar› 60’lar›n isyankar ö¤rencilerine ilham veriyordu. O James Dean’in, James Joyce okuyarak dolaﬂan bir
versiyonuydu. Bu s›ralarda Suze Rotolo tekrar Amerika’ya
dönmüﬂtü. Ancak Dylan, hayat›n›n di¤er bir önemli kad›n›yla
tan›ﬂm›ﬂt›. Monterey Folk Festivali’nde o s›ralar folk müzik
dünyas›nda tan›nan bir isim olan Joan Baez ile tan›ﬂt›. Bir süre sonra Newport Festivali’nde Baez, Pete Seeger, Theodore
Bikel ve Freedom Singers ile sahneye ç›k›p “We Shall Overcome” parças›n› seslendirdi. Bu dönemde “Blowin’ in The Wind”
listelerde yükselmeye baﬂlam›ﬂt›.
Joan Baez ile Bob Dylan’›n aras›ndaki yak›nl›k k›sa zamanda aﬂka dönüﬂtü. Eylül 1963’de
“Washington Yürüyüﬂü” s›ras›nda birlikte ﬂark› söylediler. Bob Dylan ve Baez
sesleri birbirlerine hiç uymasa da
temsil ettikleri de¤erler nedeniyle
halk taraf›ndan çok sevilen bir
ikili olmuﬂlard›. Aral›k 1963’de
Baﬂkan Kennedy suikastinden üç
hafta sonra, Sivil Özgürlükler
Komitesi taraf›ndan verilen
“Paine Ödülü”nü almak için
kürsüye sarhoﬂ bir ﬂekilde ç›k›nca
büyük tepki toplad›.
1963’ün sonlar›nda Dylan Amerika’n›n en çok konuﬂulan ﬂark›c›s›yd›.
Ama ona karﬂ› y›pratma politikas› da
baﬂlam›ﬂt›. Newsweek’de yay›nlanan bir makalede “Blowin’ In The Wind”i baﬂka bir söz yazar›ndan çald›¤› iddia ediliyordu. Ocak 1964’de üçüncü albümü “The Times They Are A – Changing” ç›kt›. Bir Orta Amerika konser dizisinden sonra may›s ay›nda ‹ngiltere’ye giderek
Royal Festival Hall’da 3000 kiﬂinin karﬂ›s›nda konser verdi.
‹ngiltere o s›ralar Beatles, The Rolling Stones, the Kinks gibi gruplar taraf›ndan sallan›yordu. ﬁimdi bu gruplar›n fanlar›
Dylan için de kuyru¤a girmiﬂler ve onun tarz›na hayran olmuﬂlard›. Bu konserden sonra Yunanistan’a tatile giden Dylan,
burada 15 ﬂark› yazd› ve dönüﬂte bir günde Colombia stüdyola-

Dylan’›n etkileri Atlantik’in di¤er yakas›nda da hissediliyordu.
Beatles’›n “Beatles For Sale” albümü yay›nland›¤›nda
Lennon’un “I’m A Loser” parças› bu etkileri aç›¤a vuruyordu.
The Animals grubu “Baby Let Me Follow You Down” ve “House
Of Rising Sun” gibi Dylan’›n ilk albümünde yer alan parçalar›n
versiyonlar›yla listelerde yükselmekteydi.
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Bob Dylan ise müzi¤inde büyük bir de¤iﬂim sürecine girmiﬂti. Folk temelli müzi¤i
rock and roll ile harmanlamaya karar vermiﬂti. Ocak ay›nda Columbia Stüdyolar›na girdi¤inde iki elektrikli gitar müzisyeni yan›ndayd›. Yeni albümü “Bringing It All Back Home” , “It’s Alright Ma” ,
“Mr Tambourine Man” gibi
parçalar›n yan› s›ra “Subterranean Homesick Blues” gibi
bir elektrik blues parças›n› da
içeriyordu. Dylan albüm yay›nlanana kadar Baez ile
Amerika’da bir dizi konsere
ç›kt›. Albüm yay›nland›¤›nda
ise Top 10’de yerini ald›.

M‹LYONLARCA SATAN
‹LK SINGLE

r›nda onlar› kaydetti. Dördüncü albüm A¤ustos 1964’de yay›nland› “The Other Side Of Bob Dylan”. Politik yerine kiﬂisel
olan bu albümün baﬂl›ca parçalar› “Chimes Of Freedom” ve
“It Ain’t Me Babe” idi.
Dylan’›n etkileri Atlantik’in di¤er yakas›nda da hissediliyordu.
Beatles’›n “Beatles For Sale” albümü yay›nland›¤›nda Lennon’un “I’m A Loser” parças› bu etkileri aç›¤a vuruyordu. The
Animals grubu “Baby Let Me Follow You Down” ve “House
Of Rising Sun” gibi Dylan’›n ilk albümünde yer alan parçalar›n
versiyonlar›yla listelerde yükselmekteydi.

Albümün yay›nlanmas›ndan
sonra ‹ngiltere’ye giden
Dylan’a Joan Baez de eﬂlik etti. Ama konserde sahneye davet edilmemesine çok içerledi.
Dylan bu konuda “Ona hiçbir
ﬂey borçlu de¤ilim” demiﬂti.
‹ngiltere turnesi D. A Pennebaker’›n “Don’t Look Back”
adl› belgeseliyle ölümsüzleﬂti.
Turnede yaﬂanan herﬂey oldu¤u gibi bu “cinema verité” eserinde gözler önüne serildi. Bu arada The Byrds’ün elektrikli gitarlarla yapt›¤› “Mr Tambourine Man” versiyonu 1965’in folk
rock sound’unu belirlemiﬂti. Haziran 1965’de The Byrds,
Amerika ve ‹ngiltere listelerinde bir numarayken, Dylan stüdyoya girip bütün bir gününü tek parçay› kaydetmekle u¤raﬂt›.
Parça “ Like A Rolling Stone”du. Bob Dylan sonunda müzi¤inin nas›l birﬂey olmas› gerekti¤ini bulmuﬂtu. “Like A Rolling
Stone”, Bob Dylan’›n milyonlarca satan ilk single’› oldu.Birkaç ay sonra Newport Festivali’nde puantiyeli gömle¤i, dar
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siyah pantolonu ve ray – ban
gözlükleriyle sahneye ç›kan
Dylan, daha çok dandy ‹ngiliz
rock ﬂark›c›lar›na benziyordu.
‹lk defa akustik jumbo gitar›n›
bir kenara koyup siyah Black
Fender Stratocaster’›n› eline alm›ﬂt›. “Maggie’s Farm” parças›n›n elektikli gitarlar eﬂli¤indeki
ilk notalar›, tutucu folk dinleyicilerin tüylerini diken diken etmiﬂti. Seyirciyi yat›ﬂt›rmak için
birkaç akustik parça çalan Dylan art›k folk dinleyicisini kaybetti¤ini anlam›ﬂt›. Alt›nc› albümü “Highway 61 Revisited”›n
yay›nlanmas›n›n ard›ndan The Hawks’› arkas›na ald›¤› Forest
Hill konserinde 15.000 kiﬂinin karﬂ›s›na ç›kt›. Ancak dinleyiciler yeni tarz›n› protesto ettiler.
25 Kas›m 1965’de bir süredir tan›d›¤› Sara Lowndes ile gizlice evlendi. Bu olaya en çok üzülen Dylan’a vurgun olan Andy
Warhol protegé’si Eddie Sedwick’ti. Dylan’›n “Just Like A
Woman” parças›n›, 60’lar›n seks, uyuﬂturucu yo¤rulu hikayelerinden en trajiklerinden birini yaﬂayan ve 1971 y›l›nda ölen
Sedwick’e yazd›¤› söylenir. 1966’da “yapmak istedi¤im müzi¤e en çok yaklaﬂt›¤›m albüm” diye adland›rd›¤› “Blonde On
Blonde” yay›nland›. Bu albümün ard›ndan ç›kt›¤› Avustralya
ve Avrupa turnelerinde “Siz protest bir müzisyen misiniz?” sorular›na deli olarak “Siz söyleyin ben neyse protesto edeyim”
diye cevap veriyordu.

HAYATINI DE⁄‹ﬁT‹REN KAZA
29 Temmuz 1966’da Woodstuck ‘daki evine giderken motosikletiyle bir kaza yapt›. Bu kaza hayat›n›n seyrini de¤iﬂtirdi. Çatlayan kaburgas› yüzünden bir hafta hastanede kalmas› gerekmiﬂti. Bob Dylan kazadan sonraki 18 ayl›k dönemi ailesiyle geçirmeyi ve dinlenmeyi seçti. Bu dönemde öldü¤üne veya sakatland›¤›na dair birçok dedikodu etrafta dolaﬂt›. Dinlenme dönemi bitti¤inde yeniden the Hawks ile çal›ﬂmaya baﬂlayan
Dylan’›n müzi¤i kazadan önceki , amphetamine yüklü ç›lg›n
müzikten çok farkl›yd›. Elektrik gitarlar ve orglarla güçlenmiﬂ
gotik sound’un yerine akustik gitara eﬂlik eden sakin bir bas,

davul ve armonika ile iﬂlenmiﬂ basit ve saf bir sound yakalam›ﬂt›.
Çal›ﬂmalar›n ard›ndan ad›n› the
“Band” olarak de¤iﬂtiren the
Hawks ilk albümleri “Music From
The Big Pink”i 1968’de yay›nlad›.
Bob Dylan da ayn› dönemde “John
Wesley Harding” albümünü ç›kard›. Jimi Hendrix, The Who,
Cream ve Jefferson Airplane bol
gürültülü acid ve trippy müziklerini
icra ederken Dylan sadeli¤e dönmüﬂtü.
Daha önce yay›nlanmam›ﬂ parçalardan oluﬂan toplama albüm
“Great White Wonder” dan sonra “Nashville Skyline” yay›nland›. Bu albümden ç›kan “Lay Lady Lay” ‹ngiltere’de bir numara, Amerika’da da üç numaraya kadar yükseldi. ‹ngiltere’deki “Isle Of Wight” konserinden sonra Amerika’ya dönüﬂte
Woodstuck’dan taﬂ›nmaya karar verdi. Art›k kar›s›n›n bir önceki evlili¤inden olan k›z› da dahil olmak üzere iki k›z› ve bir
o¤lu vard›. “Woodstuck Nation”dan yaka silken Dylan, tam
da Woodstuck Festivali’nin gerçekleﬂmesiyle iﬂler ç›¤r›ndan ç›k›nca bölgeden taﬂ›nd›. Ard›ndan “Self Portrait” ad›nda bir
double albüm yapt›.
Ekim 1970’de “New Morning “albümü ç›kt›. Ard›ndan
1966’da yazd›¤› ama yay›nlamad›¤› ilk kitab› “Tarantula” yay›nland›.Bu arada ‹srail’e gitmesi, o güne kadar umursamad›¤› Yahudi kökeniyle onu yüzyüze getirmiﬂti. Bu yolculuktan
sonra ruhani konulara e¤ilmeye baﬂlad›.New York’a dönüﬂünde
Bangladeﬂli göçmenler yarar›na George Harrison ve Ravi
Shankar’›n da kat›ld›¤› bir konserde sahne ald›.
Bob Dylan’›n bir beyaz perde tecrübesi de “Pat Garrett ve
Billy The Kid” filminde üstlendi¤i “Alias” rolüydü. Meksika’n›n Durango ﬂehrinde çekilen filmde Kris Kristofferson
“Billy”i, James Coburn de “Pat Garrett”› canland›r›yordu.
Filmin soundtrack’inde bulunan “Knockin’ On Heaven’s Door”
büyük hit oldu.
1973’de Colombia Records’dan ayr›l›p Asylum Records’la k›sa
süreli bir anlaﬂma yapt›. Colombia buna hiç de yak›ﬂ›k almayan bir tav›rla, elindeki baz› kay›tlar› birleﬂtirerek “Dylan”

Woody Guthrie’nin otobiyografisi “Bound For Glory”i okumuﬂ ve hayran
kalm›ﬂt›. Y›llar sonra bu kitab›n hayat›n› de¤iﬂtirdi¤ini kabul edecekti. Woody
Guthrie ona beyazlar›n da bir zerafetle blues söyleyebilece¤ini ve insanlar›n
tav›rlar›n› etkileyebilece¤ini göstermiﬂti.
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ad›yla ortaya bir albüm sürerek karﬂ›l›k verdi. Band ile birlikte
stüdyoya giren Dylan ise “Planet Waves” adl› albümü yay›nlad›. Ard›ndan ç›kt›¤› turnenin konser albümü ise “Before The
Flood” ad›yla yay›nland›. 1974’de ise yeniden Colombia Records ile uzun süreli bir anlaﬂma yapt›. Bu arada Norman Raeben ad›nda eski bir boksörün felsefe ve resim derslerine kat›l›yordu. Evlili¤i kötü gitmeye baﬂlam›ﬂt›. Bu dönemde “Blood In
The Track” albümünde yer alacak ﬂark›lar biçimlenmeye baﬂlam›ﬂt›. Ac› çekiyordu ve duygular›n› sanata dökmeyi yine baﬂarm›ﬂt›. “Blood On the Tracks” kazadan beri yapt›¤› en iyi albümdü.
May›s 1975’de Güney Fransa’daki “Les Saintes Maries de la
Mer” festivaline kat›ld›. Tüm Avrupa’dan gelen çingeneler burada “Black Madonna”n›n onuruna toplan›yordu. “One More
Cup Of Coffee”nin tohumlar› burada at›ld›. Çok geçmeden Eric
Clapton, Emmylou Harris gibi müzisyenlerinde aralar›nda yer
ald›¤› bir ekiple stüdyoya girdi ve “Desire” albümünü kaydetti.

ROLLING THUNDER REVUE
30 Ekim 1975’de 17. ve 18. yy ‹talyan Comedie dell’arte
gruplar›ndan esinlenerek ortaya ç›kard›¤› “Rolling Thunder
Revue” konser ve gösterilerine baﬂlad›. Bu konserlerde çok eski dostlar›n› biraraya getirmiﬂti. Jack Elliott, Joan Baez, Allen Ginsberg, Bobby Neuwirth ve Ronnie Hawkins bunlar aras›ndayd›. Baz› showlarda çeﬂitli dadaist numaralar yap›p Baez’i Dylan gibi giydirip anons ederek sahneye ç›kart›yorlard›.
Ancak Dylan’›n kar›s› Sara da birkaç gösteriye gelip Dylan ve
Baez aras›ndaki yak›nl›¤› görünce ortal›k gerilmiﬂti.
1977’de Sara ve Dylan çocuklar› Jesse, Anna, Samuel ve Jacob’un velayeti konusunda uzun tart›ﬂmalardan sonra boﬂand›lar. Dylan bir Uzakdo¤u turnesine ç›kt› ve Tokyo’daki konser
“Bob Dylan At Budokan” ad›yla yay›nland›. Ard›ndan”Street
Legal” albümü ç›kt›. Bunu Avrupa konserleri izledi. 17 Kas›m
1978’de yine hayat›n› de¤iﬂtirecek bir olay oldu. Bir konser s›ras›nda dinleyicilerden biri sahneye küçük gümüﬂ bir haç att›.
Normalde böyle ﬂeylere dokunmazd› ama onu yerden ald›. Bir-

kaç gece sonra otel odas›nda depresif ve hayata küsmüﬂ bir ﬂekilde otururken elini cebine at›p bu haç› buldu. Daha sonra bu
deneyimini o anda odada ‹sa’nin varl›¤›n› hissetti¤ini söyleyerek aç›klayacakt›. Böylece Dylan’da yeniden do¤muﬂ Hristianlar›n aras›na kat›ld›.
Dire Straits’in müthiﬂ gitaristi Marl Knofler ile beraber bir
sonraki albümü “Slow Train Coming” i yapt›. Albüm olabildi¤ince funky bir albümdü. ﬁubat 1980’de bu albümde bulunan
“Gotta Serve Somebody” ile “En ‹yi Rock Erkek Vokal” kategorisinde Grammy ödülü ald›. “Saved” ve “Shot Of Love” albümlerinden sonra 1982’de bir süreli¤ine köﬂesine çekilen
Dylan, 1983’de Mark Knofler ile “Infidels” albümünü yapt›.
Bu albümde Dylan’›n 80’li y›llarda yapt›¤› en iyi parçalar yer
al›yordu.
1984’de “Jokerman” ve “Sweetheart Like You” parçalar›n›n
promosyonu için iki klip çekti. Daha sonra Joan Baez ve Carlos Santana ile ayn› sahneyi paylaﬂt›¤› Avrupa konserleri verdi.
Joan Baez, Dylan ile yaﬂad›klar›n› dokunakl› bir ﬂekilde “Diamonds and Rust” parças›nda dile getirdi. 1985’de Bob Geldof’un Etyopya’daki açl›¤› gündeme getirmek için organize etti¤i “Band Aid” konserlerinin Amerikan versiyonu olan “We
Are The World” kapsam›nda Lionel Richie, Ray Charles ve
Bruce Springsteen gibi sanatç›lar›n yan› s›ra sahne ald›. Bu
konserlerde Amerika’n›n orta bat›s›ndaki çiftçilerin ekonomik
problemlerine dikkat çekti. Böylece Willie Nelson ve John
Cougar Mellencamp’›n da kat›ld›¤› “Farm Aid” konserlerine
ön ayak oldu. Bu konserlerde Dylan, Tom Petty and The Heartbreakers ile sahne ald›. Bu arada “Empire Burlesque” ve
“Knocked Out Loaded” gibi iki çok da baﬂar›l› olmayan albümü yay›nlad›. 13 Kas›m 1985’de Colombia Records, Dylan’›n
müzik kariyerindeki 25. y›l› ve 35 milyonluk plak sat›ﬂ› onuruna bir parti verdi. Partiye Lou Reed, Judy Collins, Billy Joel
gibi müzisyenler kat›ld›. Richard Marquand’›n yönetmenli¤ini
üstlendi¤i “Hearts Of Fire”da Rupert Everett ve Fiona Flanagan ile baﬂrolleri paylaﬂt›. Film sadece bir hafta vizyonda kalabildi.

ÖMÜR BOYU BAﬁARI ÖDÜLÜ
20 Ocak 1988’de New York’da, Bruce Springsteen eline mikrofonu al›p Bob Dylan hakk›nda bir konuﬂma yapt›. Annesinin
arabas›nda ilk defa “Like A Rolling Stone”u dinledi¤inde nas›l etkilendi¤ini anlat›p, onun bir devrimci oldu¤unu ve günü-
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30 Ekim 1975’de 17. ve 18. yy ‹talyan Comedie dell’arte gruplar›ndan
esinlenerek ortaya ç›kard›¤› “Rolling Thunder Revue” konser ve gösterilerine
baﬂlad›. Bu konserlerde çok eski dostlar›n› biraraya getirmiﬂti. Jack Elliott, Joan
Baez, Allen Ginsberg, Bobby Neuwirth ve Ronnie Hawkins bunlar aras›ndayd›.
müzde ne zaman iyi bir rock parças› yap›lsa onda Dylan’›n gölgesi olaca¤›n› söyledi. Dylan bir pop parças›n›n nas›l dünyay›
içine alabilece¤ini göstermiﬂ, pop ﬂark›c›lar›n› çevreleyen s›n›rlar›n ötesine geçmiﬂti. Böylece Dylan 30 y›l önce kendisine
ilham veren ölü ve diri idöllerin mertebesine yükseldi.
Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Jeff Lynne ve
Tom Petty ile “Traveling Wilburys” grubunda yer ald›. Hepsinin takma adlarla kat›ld›¤› albüm büyük baﬂar› sa¤lad›. Ne
yaz›k ki albümün ç›k›ﬂ›ndan birkaç hafta sonra Roy Orbison
hayat›n› kaybetti. 1989 y›l›nda Dylan, U2’nun prodüktörü Daniel Lanois ile “Oh Mercy” albümünü haz›rlad›. Bu “Blood On
the Tracks”dan sonraki en iyi albümü oldu. 1990’daki “Under
The Red Sky” ise bir hayal k›r›kl›¤› idi. 1991 Ocak ay›nda
Grammy töreninde Dylan’a “Ömürboyu Baﬂar›” ödülü verildi.

Bob Dylan’›n 80’li y›llarda çok ses getirmeyen albümlerinin ard›ndan 1997’de ç›kan ‘Time Out Of Mind’ herkesi ﬂok etti.
Çok baﬂar›l› bir albümdü, üstelik geçmiﬂ baﬂar›lara da yaslanm›yordu. Bob Dylan yeni, sakin bir sound ile di¤er yüzünü gösteriyordu. 2001 y›l›ndaki ‘Love & Theft’de ayn› baﬂlar›y› tekrarlad›. Country – blues’dan, ragtime’a, vodvil’e, kokteyl bar
köﬂesi ﬂark›lar›ndan rock’a kadar Amerika’n›n müzik haritas›n›n dökümüydü. Love & Theft’den beﬂ sene sonra ise Bob
Dylan 65 yaﬂ›nda onu yine liste baﬂ› yapan bir albüme imza att› ‘Modern Times’. 68’li y›llarda Vietnam savaﬂ›na karﬂ› harekette en önde yürüyen Bob Dylan, yaﬂ›tlar› birer birer tarihin
tozlu arﬂivlerine kar›ﬂ›rken yaﬂ ve ülke s›n›r› tan›mad›¤›n› ve
ﬂark›lar›n›n sonsuza kadar her nesil taraf›ndan taﬂ›naca¤›n›
kan›tlad›...

www.alokurye.net
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MESAM bireysel emeklilik
sisteminde de öncü…

?

Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES’in nedir?

Bireylerin geleceklerini düﬂünerek tasarruf yapmalar›n› amaçlayan, gönüllü kat›l›ma dayal› özel bir emeklilik sistemidir. Bireysel
Emeklilik Sisteminin amac›, bireylerin ileriki yaﬂlar›nda kullanmak
üzere güvenli tasarruf yapmalar›na olanak sa¤lamak, bu tasarruflar›
yönlendirmek, düzenlemek ve teﬂvik etmek. Sosyal Güvenlik Sisteminin tamamlay›c›s› olan bu birikim içinde oluﬂan tasarruflar ömür boyu emeklilik maaﬂ› ve/veya toplu para ﬂeklinde geri ödenebilmekte.

?

Toplamda y›l sonunda ulaﬂt›¤›n›z vergi dilimi kadar kazanc›n›z olur.

Tüm dünyada uzun vadeli yat›r›mlar, özellikle Bireysel Emeklilik Sistemleri, devlet taraf›ndan vergi
teﬂvi¤i ile desteklenmektedir. Ödenen katk› paylar›;
asgari ücretin y›ll›k tutar›n› aﬂmayacak ﬂekilde ücretliler için brüt maaﬂ›n %10'una kadar; y›ll›k beyana tabi vergi mükellefleri için beyan edilen y›ll›k gelirin %10’nunu aﬂmayacak ﬂekilde gelir vergisi matrah›ndan indirilebilir. Vergi diliminizin y›l sonunda
ulaﬂt›¤› oran çok önemlidir, toplamda y›l sonunda
ulaﬂt›¤›n›z vergi dilimi kadar kazanc›n›z olur.
Di¤er bir önemli avantaj ise; katk› paylar›n›z›n de¤erlendirildi¤i emeklilik yat›r›m fonlar›n›n tüm kazançlar› gelir vergisinden istisnad›r.

?

Sistemde oldu¤unuz süre boyunca nas›l bilgi alacaks›n›z?

Emeklilik hesab›n›zla ilgili tüm bilgilere,
emeklilik ﬂirketinizin ça¤r› merkezinden,
internet sitesinden ve Takasbank Ça¤r›
Merkezi’nden her an ulaﬂabilirsiniz. ‹lgili kanallar› kullanmak için kullan›c› kodunuzu ve ﬂifrenizi size ﬂirketiniz verecektir.

?

?

Devletimiz BES’i desteklemek ve
teﬂvik etmek için kat›l›mc›lara ciddi
avantajlar sunuyor. Peki devlet tüm
bu avantajlar› BES’e neden sa¤l›yor?

SSK, Ba¤kur ve Emekli Sand›¤›’n›n geldi¤i
nokta ortadad›r. Sosyal devlet olman›n gereklili¤i olan bu kurumlar›n 1960’lardan bugüne
geldi¤i aﬂamada, bu sistemler t›kanma noktas›ndad›r ve bunun baﬂl›ca sebepleri ise iﬂsizlik, sa¤l›k hizmetlerinin maliyetlerindeki yükseliﬂ ve yaﬂl› nüfusun oran›n›n artmas›d›r. Bu
sistemler gelecek için de hiç umut verici de¤il.
Önceleri SSK’da çal›ﬂan 7 kiﬂi 1 emekliyi desteklerken, bugün çal›ﬂan 2 kiﬂi 1 emekliyi desteklemekte. Yak›n bir zamanda çal›ﬂan 1,5 kiﬂi 1 emekliyi, üç beﬂ y›l sonrada 1 çal›ﬂan 1
emekliyi destekliyor olacak.
Bu da gelecekte emekli ayl›klar›n›n hangi konuma gelece¤ini göstermektedir. Aç›kças› bu
SSK, Ba¤kur ve Emeklilik Sand›¤› sistemi sorunlu bir hal alm›ﬂt›r. Bu sebeplerden dolay›
devletin üstünde yeterince sorun olan emeklilik
konusuna, BES ile uzun vadede çözüm aranmaktad›r.

Sistem güvenli mi?

Kat›l›mc›lar›n katk› paylar› Emekli Yat›r›m Fonlar›nda (EYF)
de¤erlendirilmektedir. Bu fonlar yat›r›mc›lar›n varl›klar›n› saklamakla görevlendirilmiﬂ Takasbank’ta kat›l›mc› ad›na saklanmaktad›r. Emeklilik ﬂirketlerinin bu fonlar› kendi ad›na kullanma imkan›
bulunmamaktad›r. Sistem ayn› zamanda Emeklilik Gözetim Merkezi
(EGM), Hazine Müsteﬂarl›¤› ve Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan denetim ve gözetimde tutulmaktad›r.

vizyon

sa¤l›k

MESAM’›n BES için üyelerine sa¤lad›¤› avantajlar
¤u gibi BES’te de üyelerine mükemmel hizmetler sunmuﬂtur.

Baﬂka bir emeklilik ﬂirketinden BES yapm›ﬂ olan bir kiﬂi MESAM’IN sa¤lam›ﬂ oldu¤u bu avantajlardan yarar-

FORTIS Emeklilik ve Hayat ile yapm›ﬂ oldu¤umuz müzake-

lanabilir mi?

reler sonucunda size sa¤lanan özel avantajlar:

Tabii ki yararlanabilir. BES sisteminde bir ﬂirkette 1 y›l›n›

MESAM Yönetimleri sa¤l›k sigortas› alan›nda yapm›ﬂ oldu-

1- MESAM üyesi kat›l›mc›lar azami %8 olan ‘Yönetim
gider kesintisini’ ödemeyecek

?
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dolduran herkes istedi¤i bir ﬂirkete geçiﬂ yapma hakk›na sahip. Geçiﬂ için ba¤l› oldu¤unuz ﬂirkete talimat vermeniz yeterli.

2- Mesam üyeleri ‘sisteme giriﬂ aidat›’ da ödemeyecek

FORTIS EMEKL‹L‹K ve HAYAT ile yapm›ﬂ oldu¤umuz bu

3- Sistemin sa¤lad›¤› % 15 -40 oran›ndaki ‘Vergi indiri-

kazan›mlar› di¤er meslek birli¤i üyelerine de uygulamalar›

minden’ yararlan›lacak.

için FORTIS yetkilileri ile görüﬂmelerimiz devam etmektedir.

BES kat›l›mc›lar›n›n haklar›:

• Ödeyece¤iniz katk› paylar›n› minumum katk› pay› tutar›ndan az olmamas› ﬂart› ile
serbestçe belirleyebilir, emeklilik ﬂirketinin planlar› aras›nda istedi¤iniz tercihi yapabilirsiniz
• Y›lda toplam 4 kez fon da¤›l›m›n›zda ve plan›n›zda de¤iﬂiklik yapabilirsiniz.
• Sözleﬂmenizin yürürlük tarihinden en az 1 y›l sonra y›lda 1 kez olmak koﬂulu ile
emeklilik ﬂirketinizi de¤iﬂtirebilirsiniz.
• Katk› pay› ödemelerinize ara verebilirsiniz. Ara verdi¤inizde de birikimleriniz; seçmiﬂ
oldu¤unuz emeklilik yat›r›m fonlar›nda de¤erlendirilmeye devam eder.
• Kat›l›mc› istedi¤i zaman katk› paylar›n›n getirisini de alarak sistemden ayr›labilir.
• Güvenli yat›r›m araçlar›n› içeren Bireysel Emeklilik ﬁirketi ve Emeklilik Fonlar› ile
Portföy Yönetimi ﬁirketleri Hazine ve Kurul’un (S.P.K.) denetimine tabiidir.
Kamu Sosyal Güvenlik Sistemleri (SSK, Ba¤kur ve Emekli Sand›¤›) ile Bireysel Emeklilik Sistemi aras›ndaki farklar nedir?
Zorunlu olan Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi'nin aksine Bireysel Emeklilik Sistemi, gönüllü kat›l›ma dayanan ve mevcut sosyal güvenlik sistemine ek, tamamlay›c› bir sistemdir.
• Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi'nden tamamen ayr› iﬂleyecek olan Bireysel Emeklilik
Sistemi'ne, Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi'nde geçirmiﬂ oldu¤unuz süre ve ödedi¤iniz
primler gibi sahip oldu¤unuz haklar devredilemez.
• Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi'ne yap›lan ödemelerin durdurulmas› ve sadece Bireysel
Emeklilik Sistemi'ne katk› ödenmesi mümkün de¤ildir.
• Bireysel Emeklilik Sistemi, Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi'nin üyelerine sunmuﬂ oldu¤u sa¤l›k hizmetlerini yasal s›n›rlamalar nedeni ile verememektedir.

?

BES’e kat›l›m için tek bir kriter var!

• Medeni haklar›n› kullanma ehliyetine sahip olan herkes, bireysel birikimlerini emeklilik fonlar›nda de¤erlendirebilir.

?

Bireysel Emekli olmak
için ne yapmak gerekli?

En az 10 y›l katk› pay› ödemeniz koﬂulu
ile 56 yaﬂ›n›z› tamamlad›ktan sonra
emeklili¤e hak kazanabilirsiniz. Emeklili¤e hak kazand›ktan sonra;
• Birikimlerinizin tamam›n› bir seferde
alabilir,
• Y›ll›k gelir sigortas› sözleﬂmesi çerçevesinde ömür boyu maaﬂ alabilir,
• Y›ll›k gelir sigortas› sözleﬂmesi çerçevesinde belirli bir süre boyunca maaﬂ alabilir,
• Birikimlerinizin bir k›sm›n› al›p, geri
kalan›n› y›ll›k gelir sigortas› sözleﬂmesine
göre maaﬂ ﬂeklinde alabilirsiniz.

MESAM Grup ‹deal Emeklilik
Bilgi için:
Fortis ﬁiﬂli ﬁubesi
0212 231 33 96
Gülsemin Aksoy - 111
Eda Kömürcüo¤lu - 112
Ayﬂegül Türker - 143
Tolga Kuru - 110
MESAM
0212 2969910
Güner Y›ld›r›m
Fortis Emeklilik ve Hayat A.ﬁ.
444 43 23
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Kas›m Aral›k- 2006
1 KASIM ÇARﬁAMBA
The Manhattan Transfer
Anatolia Gösteri Merkezi
20:30

4 KASIM CUMARTES‹
Üç Türk Tenor
‹ﬂ Sanat Kültür Merkezi
20:00

7 KASIM SALI
Ayﬂe Tütüncü Trio
Beyo¤lu Hayal Kahvesi
22:00

Leman Sam
MEB ﬁura Salonu-Ankara
21:00
Badem
Sanatolia Sahnesi
21:00
The Wailers @ Ankara
Ankara Sakl›kent
22:00

2 KASIM PERﬁEMBE

Grup Gündo¤arken / Burhan
ﬁeﬂen-Gökhan ﬁeﬂen
Sanatolia Sahnesi 21:00
8 KASIM ÇARﬁAMBA
Redd
Beyo¤lu Hayal Kahvesi
22:00

9 KASIM PERﬁEMBE
Nem
Beyo¤lu Hayal Kahvesi
22:00

Hale Canero¤lu
Beyo¤lu Hayal Kahvesi
22:00

11 KASIM CUMARTES‹
ﬁebnem Ferah
Bostanc› Gösteri Merkezi
20:30

15 KASIM ÇARﬁAMBA
Quartet Muartet
Beyo¤lu Hayal Kahvesi
22:00

17 KASIM CUMA
Ajda Pekkan
Bostanc› Gösteri Merkezi
21:0
Inkubus Sukkubus
Bronx
22:00

3 KASIM CUMA
Sertab Erener &
Fahir Atako¤lu
Anatolia Gösteri Merkezi
20:30
The Wailers @ ‹stanbul
Yeni Melek Gösteri Merkezi
21:00

5 KASIM PAZAR
The Wailers @ ‹zmir
Fuar Atlas Pavyon 20:00

10 KASIM CUMA
Michel Camilo & Tomatito
‹ﬂ Sanat Kültür Merkezi
20:00
Oceansize
Bronx 22:00
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24 KASIM CUMA
Gülben Ergen
Bostanc› Gösteri Merkezi
21:00

30 KASIM PERﬁEMBE
Yeni Türkü
Beyo¤lu Hayal Kahvesi
22:00

25 KASIM CUMARTES‹
22 KASIM ÇARﬁAMBA
Klazz Brothers & Cuba
Bulutsuzluk Özlemi
Beyo¤lu Hayal Kahvesi 22:00 Percussion
‹ﬂ Sanat Kültür Merkezi
20:00

1 ARALIK CUMA

21 KASIM SALI
Larissa Gergieva &
Mariinsky (Kirov) Solistleri
‹ﬂ Sanat Kültür 20:00
Erkan O¤ur ‹smail Hakk› Demircio¤lu
MEB ﬁura Salonu-Ankara
20:30

Zuhal Olcay & Bülent
Ortaçgil
MEB ﬁura Salonu-Ankara
20:30
Selim Sesler
Sanatolia Sahnesi
21:00
The Gathering @ Ankara
Ankara Sakl›kent
21:30
23 KASIM PERﬁEMBE
Charlie Haden Liberation
Music Orchestra
‹ﬂ Sanat Kültür Merkezi
20:00
The Gathering @ ‹stanbul
Yeni Melek Gösteri Merkezi
21:30

26 KASIM PAZAR
Buena Vista Social Club
Presents Omara Portuondo
Hilton Convention Center
21:00

8 ARALIK CUMA
Sibel Can
Bostanc› Gösteri Merkezi
21:00

White Lion / ‹stanbul
Yeni Melek Gösteri Merkezi
21:00
K›raç
Bostanc› Gösteri Merkezi
21:00
2 ARALIK CUMARTES‹
More Than Ever
Bronx 21:00

9 ARALIK CUMARTES‹
Yavuz Bingöl
MEB ﬁura Salonu-Ankara
21:00

Hüsnü ﬁenlendirici
MEB ﬁura Salonu-Ankara
21:00
Ferhat Göçer &
Sunay Ak›n
Bostanc› Gösteri Merkezi
21:00
White Lion / Ankara
Ankara Sakl›kent 22:00

16 ARALIK CUMARTES‹
Acadimia Chamber
Orchestra
‹ﬂ Sanat Kültür Merkezi
20:00
Smokie
Yeni Melek Gösteri Merkezi
21:00
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“Zeytin Gözlüm”, “Gül Aç›ls›n Duda¤›nda Gülüver”, “Hüzün Zaman Zaman
Deli Dalgalarla Gelir”, “Ayr›l›k Var Ç›kan Falda” gibi birçok Türk Sanat Müzi¤i
eserine imza atan ünlü bestekar Prof. Dr. Selahattin ‹çli, 14 Ekim 2006 günü
aram›zdan ayr›ld›.

selahattin içli (1923 - 2006)

‹lk bestesini 17 yaﬂ›nda yapan Selahattin ‹çli, 160'tan
fazla esere imza atan üretken bir besteciydi. Özellikle
kürdilihicazkar makam›ndaki eserleri, geniﬂ kesimlerce
büyük bir be¤eni toplam›ﬂt›r. Kuﬂa¤›n›n bütün güzel özelliklerini bünyesinde toplam›ﬂ olan ‹çli, beyefendili¤i, ﬂ›k
giyimi, genç bir ruha sahip oluﬂu ve esprili kiﬂili¤iyle ö¤rencilerinin, arkadaﬂlar›n›n ve yak›n çevresinin gönlünde
özel bir yer edinmiﬂtir.
BESTEKAR -DOKTOR

6 Ekim 1923'te ‹stanbul'da dünyaya gelen Selahattin ‹çli, ilkokulu Susurluk'ta, ortaokul ve liseyi de Bal›kesir'de
bitirdi. 1949 y›l›nda ‹stanbul T›p Fakültesi'nden mezun
olan ‹çli, ertesi y›l askerli¤ini yapt›ktan sonra 1953 y›l›na kadar ‹stanbul'da doktorluk görevini sürdürdü. Daha
sonra Susurluk Belediye Tabibi, Susurluk ﬁeker Fabrikas› Tabibi ve Borasit Madeni Tabibi olarak 1961 y›l›na
kadar Bal›kesir'de bulundu. 1955 y›l›nda P›nar Atasay
ile evlenen ‹çli, 1958 y›l›nda baba oldu ve 1961'de tekrar ‹stanbul'a yerleﬂerek bir süre özel sektörde çal›ﬂt›ktan sonra 1967 y›l›nda Sosyal Sigortalar Kurumu ‹stanbul Hastanesi'nde görev ald›. 1981 y›l›nda bu hastanede
Baﬂhekim Yard›mc›l›¤› görevinden ayr›lan ‹çli, ‹stanbul
Devlet Türk Musikisi Konservatuar›’nda sanatç› ö¤retim

görevlisi ve baﬂkan yard›mc›s› oldu. Konservatuar’›n ‹stanbul Teknik Üniversitesi'ne ba¤lanmas› üzerine 1986
y›l›nda profesör unvan› alan ‹çli, Kompozisyon Bölümü
Baﬂkanl›¤›'na atand›. Selahattin ‹çli'nin müzikle yak›nl›¤›, çocukluk y›llar›nda babas› ‹brahim ‹çli'nin etkisiyle
oldu. Hem anne, hem baba taraf›ndan kardeﬂ çocuklar›
olan udi bestekar ﬁerif ‹çli ve ‹brahim ‹çli, 1914 y›l›nda
Beﬂiktaﬂ Musiki Kulübü'ne devam etmeye baﬂlad›lar.
Neyzen ‹hsan Bey'in hoca oldu¤u bu ocaktan yetiﬂenler
aras›nda Hakk› Derman da vard›. Babas›n›n müzi¤e olan
ilgisi ve zengin repertuvar› nedeniyle o¤lu Selahattin'in
kula¤›, daha çocukluk yaﬂlar›ndan itibaren Türk musikisinin klasik ve güncel eserleriyle doldu. ‹çli, ilk gençlik
y›llar›nda kendisini bestekarl›¤a götürecek önemli temel
unsur say›labilecek oldukça geniﬂ bir repertuvara sahip
oldu.
‹ÇL‹ VE PINAR

Lise ö¤renimi s›ras›nda müzi¤in birçok bilgilerine henüz
yeteri kadar sahip olmamakla birlikte baz› beste denemeleri yapan ‹çli, ilk ﬂark›s›n› 17 yaﬂ›nda besteledi. Güftesi,
Faruk Nafiz Çaml›bel'in “H›yaban” isimli ﬂiirinden al›nan Hüseyni makam›ndaki bu ﬂark›n›n ﬁerif ‹çli taraf›ndan be¤enilmesi, Selahattin'i yeni besteler yapma alan›nda çal›ﬂmaya sevk etti. 1942 y›l›nda büyük hayranl›k
duydu¤u ve babas›n›n da yak›n arkadaﬂ› olan Selahattin
P›nar'la tan›ﬂan ‹çli, onun bestekarl›k konusundaki bilgi
ve görüﬂlerinden feyz almaya çal›ﬂt›.
17 yaﬂ›ndan itibaren müzikte bestecilik alan›n› seçen ve
faaliyetini yo¤un olarak hep o yönde sürdüren Selahattin
‹çli, 2003 y›l›nda yap›lan bir araﬂt›rmaya göre “Hüzün”,
“Bir Sabah Bakacaks›n”, “Merhaba Ümid”, “Zeytin
Gözlüm”, ”Bir Seni Bir Gülü Öptüm”, “Bir Destan Dolaﬂ›r” ve “Çoktan Beri Bir K›z Tan›r›m Ben Sar›yer'de”nin
de aralar›nda bulundu¤u 160 beste üretti.
‹çli'nin, 2003'ten sonra da 15 kadar beste üretti¤i
tahmin ediliyor. Selahattin ‹çli besteleriyle yaﬂayacak...

