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MESAM’la Nice 20 y›llar
Bir ülke düﬂünün, ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›ktan sonra ça¤daﬂlaﬂma yolunda kurumlar›n› yeniden h›zla düzenlerken, bir
yandan da sanat›n›, bilimini geliﬂtirmeye
çal›ﬂ›yor. Ça¤daﬂ dünya içinde gerçekten
yer alman›n sanat ve bilimle olabilece¤inin ay›rd›na var›yor. Sanat›n ve bilimin
vazgeçilmezli¤ine yürekten inan›yor…
Bu ülke, Türkiye’dir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK sanat› ve sanatç›y› yücelten söylemiyle ülkemize yeni bir ufuk aç›yor: ’Sanats›z kalan bir milletin hayat
damarlar›ndan birisi kopmuﬂ demektir’.

beylerimiz elele veriyor ve 1987’de bir
mücadele baﬂlat›yorlar. Bu öncü kiﬂiler,
kurucular›m›z olarak sayg›yla selamlad›¤›m›z NEVZAT SÜMER, YUSUF NALKESEN, ES‹N ENG‹N, SAADETT‹N
ÖKTENAY, ADEM ﬁAH‹N, TURGUT
YARKENT, MÜF‹T KURANER, ERCÜMENT BERKER, Dr.VAH‹T ÖZAYDIN
a¤abeylerimiz…

ATATÜRK, bu konudaki her geliﬂimi büyük heyecanla ve destekle karﬂ›larken, temel yasalar›n haz›rlanmas› yönünde
emirler vermiﬂtir. Büyük önderin vefat›ndan sonra, yap›lan çal›ﬂmalarla, 1951 y›l›nda dönemindeki yasalardan daha ileri
5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hayata geçirildi. Ama bu yasayla verilen haklar bir türlü kullan›lamad›. Hak
sahibi durumun fark›nda olmad›¤› için
haklar, eserleri kullananlar›n hanesine
kâr olarak kald›.Yani eser sahipleri gerçek anlamda korunamad›.

MESAM kurulduktan sonra, art›k hiçbir
ﬂeyin eskisi gibi olmayaca¤›n› kan›tl›yor.
Devlet kat›nda, kullan›c› kanad›nda ve
konuyla ilgili her platformda topyekün
bir mücadele baﬂlat›yor.
‹ﬂte o günden bu yana tam yirmi y›l geçti. Telif mücadelemiz artan bir güç ve
h›zla devam ediyor. MESAM’da taﬂ›d›¤›m›z mücadele bayra¤› elden ele geçerek
devam ediyor. Bu çabalar›m›z yaln›z bize
de¤il, ulusumuza, yurdumuza, di¤er meslek birliklerine de katk› sa¤l›yor.
Tüm mücadelemize ra¤men yurdumuzda
almam›z gereken haklar›m›z›n onda birini ancak alabiliyoruz. Bu nedenle diyoruz
ki daha yolun baﬂ›nday›z. Geldi¤imiz nokta, telif bilincinin yerleﬂmedi¤i bir ülke
için baﬂar› say›lsa bile biz bununla yetinemeyiz. Yetinmemeliyiz.

Haklar›m›z› tam anlam›yla koruyamad›¤›m›z uzun bir dönemin ard›ndan,1987
y›l›nda MESAM kuruldu. Telif haklar›n›n
peﬂine düﬂen sayg›de¤er BESTEC‹, SÖZ
YAZARI, ARANJÖR ve YAYIMCI a¤a-

Telif konusunu ve yaﬂad›¤›m›z sorunlar›
ülkemizin gündeminden düﬂürmüyoruz.
Halk›m›z› bilinçlendirmeye özen gösteriyoruz. Kullan›c› ile diyaloglar›m›z› daha
da pekiﬂtiriyoruz. Yasam›z›n cayd›r›c›l›-

¤›n› yerinde ve zaman›nda kullanarak en
yüksek verimi almaya çal›ﬂ›yoruz. Dünyan›n bütün meslek birlikleriyle karﬂ›l›kl›
antlaﬂmalar yaparak yurt d›ﬂ›ndaki haklar›m›z› da olabildi¤ince korumaya çal›ﬂ›yoruz. Üyelerimizle iletiﬂimimizi art›r›rken, Ça¤r› merkezi, “Vizyon” dergisi gibi büyük hamleleri ad›m ad›m devreye
koyuyor, da¤›t›m ve lisanslama sistemlerimizi geliﬂtiriyoruz.
2007 y›l› kuruluﬂumuzun yirminci y›l›, bu
günlere gelirken gösterdi¤imiz dayan›ﬂma ile ne kadar övünsek azd›r. Yurdumuzun içinde bulundu¤u durumu hepimiz biliyoruz. Buna ra¤men katetti¤imiz yol
çok uzun ve önemlidir. MESAM’›n ilkeleri do¤rultusunda ﬂaﬂmadan ilerledi¤imiz
sürece amaçlad›¤›m›z bütün hedeflere
ulaﬂaca¤›m›zdan zerre kadar ﬂüphe yoktur. Bu günlere ulaﬂmam›zda eme¤i geçen bütün geçmiﬂ yönetim, denetim, teknik bilim ve disiplin kurullar›m›zla, genel
sekreterlerimiz ve de MESAM emekçilerimize, üyelerimize teﬂekkür ediyorum.
Dönem Baﬂkanlar›m›z Say›n NEVZAT
SÜMER, Say›n YILDIRIM GÜRSES ve
Say›n M.ATT‹LA ÖZDEM‹RO⁄LU her
türlü övgüyü hak eden a¤abeylerimizdir…
Nice yirmi y›llara derken, “B‹RL‹⁄‹M‹Z
GÜCÜMÜZDÜR” ilkemizi hayk›r›yorum.
Ali R›za Binbo¤a
Baﬂkan
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adalet divan›’ndan otellerde
kullan›lan müziklerle ilgili
örnek karar

mesam’›n yabanc›
repertuvar takibi

Müzik eserlerinin en yayg›n olarak kullan›ld›¤› alanlardan
birinin oteller olmas›na ra¤men, bugüne kadar telif sistemine
karﬂ› ç›kan ve her zaman çeﬂitli argümanlar ile telif hakk›
ödemeyi reddeden sektör, turizm sektörü olmuﬂtur.

MESAM’›n üyeleri ad›na yapt›¤› telif hakk› takibinde uluslararas› platformdaki yeri çok önemlidir. Telif haklar›n›n
takibinde yasal olarak öngörülen ülkesellik s›n›r›ndan dolay›,
MESAM, üyeleri ad›na Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar›nda telif
haklar›n› takip etmeye yetkilidir. Tüm dünyada varolan bu

Bugüne kadar onlarca dava ile karﬂ› karﬂ›ya kalan, hatta
meslek birliklerinin yetkisini sorgular durumda olan otellere
karﬂ› hukuk savaﬂ›n› her zaman MESAM kazanm›ﬂt›r. Ancak
yasan›n aç›kl›¤›na ve al›nan mahkeme kararlar›na ra¤men,
turizm sektörü ile meslek birlikleri günümüzde halen otel
odalar›n›n özel kullan›m alan› olup olmad›¤›n› tart›ﬂm›ﬂ ve
y›llard›r turizm sektörü otel odalar›n›n özel kullan›m alan›
olarak kabul edilmesi konusundaki ›srarlar›n›
sürdürmüﬂlerdir.

sistemde, uluslararas› yabanc› telif birlikleri ile karﬂ›l›kl›
temsilcilik sözleﬂmeleri imzalanmaktad›r. ‹mzalanan
sözleﬂmeler yolu ile MESAM repertuvar›, yurtd›ﬂ›nda,
sözleﬂmenin taraf› meslek birliklerince korunmakta,
Türkiye’de ise sözleﬂmeli oldu¤umuz meslek birliklerinin
repertuvarlar› MESAM taraf›ndan korunmaktad›r.
MESAM, WIPO (World Intellectual Property Organisation),
UNESCO ve Avrupa Birli¤i taraf›ndan tan›nan müzik, sinema, edebiyat, tiyatro, grafik ve plastik sanatlar alanlar›nda

‹spanya’da ayn› ülkemizdeki gibi benzer bir tart›ﬂma
yaﬂanm›ﬂ ve Avrupa Adalet Divan› konuyu tüm boyutlar› ile
çözüme kavuﬂturmuﬂtur. Adalet Divan› taraf›ndan verilen
kararda; otel odalar›n›n özel kullan›m alan› de¤il, umumi
mahal oldu¤u vurgulan›rken, otel odalar›nda radyo-Tv
arac›l›¤› ile de dahil olmak üzere müzi¤in tüm kullan›m ﬂekillerinin telif haklar›na konu oldu¤unun alt› çizilmiﬂtir.

ve tüm dünyada 2 milyonu aﬂk›n eser sahibini temsil eden
CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs
et Compositeurs) as›l üyesi olarak çeﬂitli bölgesel ve teknik
iﬂbirli¤i komitelerinde delegedir. Ayr›ca Avrupa Birli¤i uyum
sürecinde de Türkiye’nin fikri haklar konusundaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi çabas›na katk›da bulunmaya
çal›ﬂmaktad›r.
Meslek Birli¤imiz, mevcut karﬂ›l›kl› temsilcilik sözleﬂmeleri
vas›tas›yla 180 ülkedeki eser sahiplerinin haklar›n›
Türkiye’de temsil etmekte, MESAM repertuar› ise 180
ülkede koruma alt›na al›nmaktad›r. Böylelikle üyemiz eser
sahiplerinin telif haklar› sadece Türkiye ile s›n›rl› de¤il, tüm
dünya üzerinde takip edilmektedir. Sözleﬂmeli oldu¤umuz
meslek birlikleri bu takip sonucunda telif bedellerini üyelerimiz ad›na toplayarak MESAM’a göndermektedir.
MESAM, karﬂ›l›kl› temsilcilik sözleﬂmelerimiz do¤rultusunda Türkiye’de yabanc› repertuvar›n temsili alanda
kullan›m›na izin vermeye tam ve tek yetkili meslek birli¤i konumundad›r.
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sanat›n ekonomik boyutlar› ele al›nd›
Sanat›n ekonomik boyutlar›n›n ilk kez kapsaml› olarak ele al›nd›¤›

ödemeden al›r kullan›r' gerekçesiyle art›k eser üretemez hale gel-

sempozyum, MESAM Yönetim Kurulu üyelerinin aktif kat›l›m› ve

miﬂlerdir. MESAM olarak bizler sanat›m›z›n büyümesi, dünyadaki

çeﬂitli üniversitelerden birçok bilim insan›n›n sunumlar›yla gerçek-

akranlar›yla ayn› kulvarda yer almas› için elimizden gelen çabay›

leﬂtirildi. Sanat ekonomisinin teorik temelleri ve analizi ile temel

sarf ediyoruz" dedi.

sanat dallar›n›n ekonomik ve yönetsel sorunlar›n›n ele al›nd›¤› sempozyuma; MESAM’› temsilen Baﬂkan Ali R›za Binbo¤a, Baﬂkan

Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan Yönetim Kurulu üyelerimiz Ahmet

Yard. Suavi, Sayman Üye Turhan Taﬂan, Ahmet Selçuk ‹lkan, Ali

‹lkan Selçuk bir ﬂiir dinletisi, Cahit Berkay ve Suavi de bir müzik

Coﬂar (Rh Pozitif Edisyon), Ali Tekintüre, Cahit Berkay ve Faruk

dinletisi sundular. MESAM olarak gerçekleﬂtirdi¤imiz "Müzik En-

Demir ile müzik kay›t tarihi alan›nda araﬂt›rmalar› bulunan Murat

düstrisinde Yeni E¤ilimler ve Müzik Kay›t Tarihi" konulu panelin

Gültekin kat›ld›.

oturumun baﬂkanl›¤›n› Turhan Taﬂan yapt›. Panelde Ali Coﬂar “Küreselleﬂme Çerçevesinde Müzik Endüstrisinde Yap›sal De¤iﬂiklik-

Sempozyumun aç›l›ﬂ töreninde Vali Orhan K›rl›, 18 Mart Üniversi-

ler” ve Murat Gültekin “Müzik Kay›t Tarihi” konulu sunumlar›n›

tesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Ayd›n, MESAM Yönetim Kurulu

gerçekleﬂtirdiler.

Üyeleri, ‹talya Uluslararas› Sanat Ekonomisi Merkezi Baﬂkan› Ma-

Sempozyumun ikinci günü gerçekleﬂtirilen “Telif Haklar›” konulu

rilena Vecco, yerli ve yabanc› sanatç›lar ile ö¤renciler bulundu.

panele ise Ali R›za Binbo¤a ve Faruk Demir kat›ld›lar.

Sempozyumun aç›l›ﬂ›nda MESAM ad›na konuﬂan Baﬂkan Ali R›za
Binbo¤a, Türkiye’de telif haklar›n›n ödenmemesinin sanatç›lar›n en
büyük sorunu oldu¤unu söyledi. “Bir ulusun gelece¤i ve yaﬂam› ancak üreten sanat ve bilim insanlar›yla güvencededir. Sanat ve bilim
üretenler oluﬂturduklar› ürünlerle uluslar›n zenginli¤ini sa¤larlar.
Uluslar›n dünyadaki düzeylerini sanat ve bilim ürünleri belirler.
Ülkemizdeki sanat ürünleri, Türkiye'yi yurt d›ﬂ›nda korsan ülke
olarak yans›tacak ﬂekilde ziyan edilmektedir. Bizim ulusumuzun
genelinde, sanat ve bilim hep olmuﬂ, ancak kiﬂisel çabalarla s›n›rl›
kalm›ﬂt›r. Üreten insanlar, ürettiklerinin karﬂ›l›¤›n› yasal düzenlemeler, uygulamaya geçmedi¤i için alamam›ﬂlard›r. Telif haklar›
ödenmemiﬂ ve haklar eserleri kullananlar›n hanesine kar kalm›ﬂt›r.
Sanatç›lar›m›z ise 'Nas›l olsa bunlar› birileri al›r ve hiçbir bedel

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü taraf›ndan MESAM’›n
deste¤i ile düzenlenen “Uluslararas›
Kat›l›ml› Sanat Ekonomisi Sempozyumu”
1-2 Aral›k 2006 tarihlerinde Troia Kültür
Merkezi’nde gerçekleﬂtirildi.
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interaktif haklar›n
takibinde geliﬂmeler
Eser sahiplerinin interaktif haklar›n›n kullan›m›; cep
telefonlar›nda GSM hatlar›
arac›l›¤›yla zil sesi melodisi
olarak, IVR, WAP, WEB, USSD
platformlar› üzerinden esere
eriﬂim yoluyla sa¤lanmaktad›r.
Geliﬂen teknolojiyle birlikte eserlere bu alanda eriﬂim yollar› artmakta ve yeni sistemler de
oluﬂturulmaktad›r.

Sempozyumun aç›l›ﬂ›nda MESAM
ad›na konuﬂan Baﬂkan Ali R›za
Binbo¤a, Türkiye’de telif haklar›n›n
ödenmemesinin sanatç›lar›n en büyük
sorunu oldu¤unu söyledi. Aç›l›ﬂ
konuﬂmalar›n›n ard›ndan Yönetim
Kurulu üyeleri Ahmet Selçuk ‹lkan bir
ﬂiir dinletisi, Cahit Berkay ve Suavi de
bir müzik dinletisi sundular.

aram›zdan
ayr›lanlar

MESAM’›n bu alanda üyeleri
ad›na gerçekleﬂtirmekte oldu¤u
hak takibi çok daha etkin bir
hale dönüﬂmüﬂtür. 2006 y›l› içinde
MESAM’›n sadece mobil ortamda
müzik eserlerinin kullan›m› takibi sonucu
gerçekleﬂtirdi¤i tahsilatlar 1 trilyonun üzerine ç›km›ﬂt›r.
MESAM, üyelerine daha seri da¤›t›m yapabilmek ad›na
mobil alanda tahsil etti¤i telif bedellerini ayda iki kez
olmak üzere ve en düﬂük kesinti oran› (%10) ile
da¤›tmaktad›r.
MESAM, üyelerine daha da etkin ve seri bir ﬂekilde telif
bedeli da¤›tabilmek için 2007 y›l› itibariyle tarifelerini
mobil ﬂirketlerden ayl›k ön ödemeler alacak ﬂekilde
oluﬂturmuﬂtur.

MET‹N PÜTMEK
FATMA HÜCESTE AKSAVRIN
RECEP SUAT SAYIN
REYMAN ERAY
MÜLAZ‹M YILDIRIM
GÜNGÖR ONURLULAR
AKIN ÖZKAN

31.03.1942 - 20.11.2006
01.01.1920 - 06.11.2006
25.11.1932 - 07.12.2006
23.11.1942 - 25.11.2006
Bilinmiyor - 18.12.2006
25.02.1942 - 02.01.2007
01. 01. 1934 - 06.01. 2007
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yeni safiyeler yeni zeki mürenler
ödüllerine kavuﬂtu
Safiye Ayla-Zeki Müren Ses Yar›ﬂmas›’nda birincili¤e Safiye Ayla
dal›nda Ayﬂegül Keskink›l›ç, Zeki Müren dal›nda ise Asl›han
Ergiﬂi de¤er görüldü.
Türk E¤itim Vakf› ve Türk Silahl›

Sanat Müzi¤i parças› seslendirdi.

Kuvvetleri Mehmetçik Vakf›’nca

Yar›ﬂmada Safiye Ayla dal›nda

OPET’in deste¤iyle düzenlenen “Safiye

Ayﬂegül Keskink›l›ç birinci, Levent

Ayla - Zeki Müren Ses Yar›ﬂmas›”n›n

Güler ikinci, Gülﬂah Çubukçuo¤lu da

finali, Lütfi K›rdar Kongre

üçüncü oldu. Zeki Müren dal›nda ise

Merkezi’nde yap›ld›. Baﬂkanl›¤›n›

birincili¤e Asl›han Ergiﬂi, ikincili¤e

Prof. Dr. Nevzat Atl›¤’›n yapt›¤›

Faruk Korzay, üçüncülü¤e ise Fatih

yar›ﬂmada dereceye girenlere ödülleri

Çavuﬂo¤lu de¤er görüldü. Törende bir-

törenle verildi. “Safiye Ayla” ve “Zeki

incilere 7 bin YTL , ikincilere 5 bin

Müren” dallar›nda gerçekleﬂtirilen

YTL, üçüncülere 3 bin YTL para ödülü

yar›ﬂmada 6’ﬂar finalist birer Türk

verildi.

anadolu rock internetle geri döndü

sezen cumhur önal
yeniden ‘sanat ﬂövalyesi’
Türk Pop Müzi¤i’nin öncü sanatç›lardan Sezen Cumhur
Önal, Fransa’dan sonra ‹tal-

‹nternet eski ﬂark›lar›n da yeniden dolaﬂ›ma girmesine olanak sa¤l›yor. Bunun bir

ya’da ’sanat ﬂövalyesi’ unva-

kan›t› da Mustafa Özkent’in 1973 y›l› yap›m› ‘Gençlik ile Elele’ LP’si. 30 y›l

n›yla onurland›rd›. 900’ü aﬂ-

sonra internette tekrar gündeme gelen ve Amerika’dan Japonya’ya kadar birçok

k›n ﬂark›n›n söz yazar› olan Sezen Cumhur Önal ko-

ülkede talep oluﬂturan LP uzun süredir de yabanc› radyolar›n listelerinde yer al›-

nuyla ilgili ﬂöyle konuﬂtu: “Bir zamanlar yazd›¤›m

yor. Söz konusu albümde Özkent’in o zaman ki prodüktörü olan Ali Avaz’›n tek-

Türkçe ﬂark›lar› 45 devirli plaklara okuyan, dünyaca

lifiyle seçerek yorumlad›¤› 10 türkü bulunuyor: ‘Zeytinya¤l›’, ‘Burçak Tarlalar›’,

ünlü ‹talyan sanatç› dostlar›m›n; Mina, Peppino di

Üsküdar’a Giderken’, ‘Dolana Dolana’… Mustafa Özkent, Anadolu rock’›n sahne-

Capri, Tony Cuchiara, Peppino Gagliardi, Elsa Quar-

de oldu¤u o y›llarda bu türküleri Hammond org, bas gitar, ritm gitar, çift bateri

ta, Mario Zelinotti ve Luigi Tenco’nun eserlerini, glo-

ve tumbayla, blues, caz, Latin ve rock kar›ﬂ›m›yla aranje etmiﬂ.

balleﬂen dünyada Türk ve ‹talyan uluslar›n›n gelenek-

italyan
televizyonu’nda
livaneli
bestesine ödül

sel dostlu¤unun simgesi olarak de¤erlendiren ‹talyan
Cumhurbaﬂkan› Ekselans Giorgio Napolitano ve Baﬂbakan Ekselans Nomano Prodi taraf›ndan ’Ordinale
della Stella della Solidarieta’ niﬂan› ve ’Cavaliere’ unvan› ile ödüllendirildi¤im için çok mutluyum."

‹talya’n›n Bologna kentinde 49 y›ld›r yap›lan “ZECCHINO D'ORO” adl› çocuk ﬂark›s›
yar›ﬂmas›nda bu y›l bir Livaneli bestesi seslendirildi. On yaﬂ›ndaki Deniz Ünel’in seslendirdi¤i
parçan›n ad› “Lo scrivero nel vento" (Rüzgara Yazaca¤›m). ﬁark› ‹talyanca olarak düzenlendi ve içinde iki dörtlük Türkçe olarak geçiyor. Dünyada bar›ﬂ ve kardeﬂlik temas›n› konu alan
ﬂark›ya ünlü UNICEF iyiniyet elçisi “Piccolo coro Mariele Ventre” çocuk korosu eﬂlik etti.
ZECCHINO D’ORO ﬁark› Yar›ﬂmas›’n›n 3. günü olan 23 Kas›m’da 7 yabanc› ﬂark› final
elemesi için yar›ﬂt› ve Deniz Ünel’in seslendirdi¤i Livaneli bestesi, ZECCHINO D’ARGENTO
ödülüne lay›k görüldü.

vizyon

haberler
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norah jones'un yeni single'›nda
ilhan erﬂahin imzas›
Tüm dünyada uzun zamand›r merakla

grubu Wax Poetic'in vokalistli¤ini yap-

beklenen Norah Jones'un yeni albümü

maktayd› ve Wax Poetic'teki performans-

Ocak ay› içinde tüm dünyada yay›nlana-

lar› ile Arif Mardin'in dikkatini çekmiﬂ ve

cak. Albümün geçti¤imiz hafta dijital ola-

kendisine 2003 y›l›nda 8 Grammy ödülü

rak sat›ﬂa ç›kan ilk single'› "Thinking Abo-

kazand›ran solo kariyerine baﬂlam›ﬂt›. Er-

ut You" Norah Jones ile ‹lhan Erﬂahin'in

ﬂahin ile birlikte bestedikleri bu parça ﬂu

ortak bestesi. Norah Jones star olmadan

an Amerikan radyolar›nda listeleri h›zla

hemen önceki y›llarda ‹lhan Erﬂahin'in

t›rmanmakta...

tütüncü’ye guardian’dan övgü
Ayﬂe Tütüncü’nin ‘Panay›r’ (Blue Note) adl› albümü ile ilgili olarak

r›ﬂt›rd›¤› zaman, John Surman'› hat›rlat›yor. Dai ise t›pk› 1930’lu

The Guardian Gazetesi’nde eleﬂtirmen John Fordham imzal› övgü

y›llar›n swing’i ya da Gato Barnier'in ateﬂi gibi farkl› ve de¤iﬂik stil-

dolu bir tan›t›m yaz›s› ç›kt›. Fordham 1

lerde devleﬂiyor. ”Carla's Second Tan-

Aral›k 2006 tarihli yaz›s›nda ﬂöyle di-

go” isimli ﬂark›, Carla Bley'in “Reac-

yor: “ Londra Caz Festivali'nde çalan

tionary Tango” isimli eserine (orijinal

büyük isimlerin aras›nda do¤al olarak

teman›n üzerinde sinsi bir piyano yük-

gölgede kalsa da, Ayﬂe Tütüncü'nün ön-

seliyor) aç›k bir referans; ‘Zeynep's

derli¤indekiÜçlü, ziyaretleri s›ras›nda

Spitting Image'daki özgür piyano melo-

yeni arkadaﬂl›klar edindi ve daha fazla-

disinin üzerindeki ‘horn’ at›ﬂmas› bir

s›n› da haketti! Tütüncü'nün s›rad›ﬂ›

anda özgür bir do¤açlamaya dönüﬂü-

grubu - klarnetci O¤uz Büyükberber ve

yor. Astor Piazzolla'n›n ‘Soledad'› tenor

saksofoncu Yahya Dai - do¤u-bat› kom-

saksofonla yeniden yorumlan›yor ve bir

pozisyonlar› aç›s›ndan baﬂl› baﬂ›na bir

Debussy parças›nda da jam yap›l›yor.

ilerleme olarak görülebilir. Büyükberber

Bu kesinlikle dikkat edilmesi gereken

bass klarnetine güç, h›z ve dramay› ka-

bir grup!”

scorsese, rolling stones belgeseli çekiyor
Önümüzdeki Oscar töreninde 'Köstebek'le heykelci¤e kavuﬂup ﬂeytan›n baca¤›n› k›rmas›
muhtemel Martin Scorsese, ﬂu s›ralar efsanevi müzik grubu Rolling Stones'un belgeselini
çekiyor. Daha önce Blues ve Bob Dylan belgeselleri çeken ve Michael Jackson'un 'Bad' klibini
yöneten Scorsese, bu kez Rolling Sones'un zirveye kurulma hikâyesinin izini sürüyor. Grubun
'Bigger Bang' turnesinin arﬂiv görüntülerini de kullanan yönetmen, Mick Jagger hayran› eski
ABD Baﬂkan› Clinton'a da mikrofon uzat›yor.

Derleyen:O. Suat Özçelebi
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“caz
söylüyoruz”
1996 y›l›nda Ankara’da ODTÜ Caz
Günleri olarak baﬂlayan serüven,
10. y›l›nda. Art›k Ankara’da Caz,
uluslararas› bir festival düzeyinde
dinleyicileriyle buluﬂuyor. Festival,
bu y›l da yüksek kalitesi ve ödünsüz Caz içerikli program›yla, Ankara’ya yak›ﬂan alçak gönüllülükle
gerçekleﬂti.
10. y›l nedeniyle çok zengin bir
programla haz›rlanan festival, vokal a¤›rl›kl› yap›s›yla izleyenleri
büyüledi. 13-25 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda gerçekleﬂen festival, ODTÜ’nün 50. y›l›, Hacettepe Üniversitesi’nin 40. Y›l› dolay›s›yla daha güçlü sesleri, Ankara’ya getirme ﬂans›n› elde etti.
Ankara Caz Derne¤i ve LEO Organizasyon taraf›ndan gerçekleﬂtirilen festivalin, bu y›lki temas›, 10. y›la özel seçilmiﬂti: Caz Söylüyoruz! / Singing Jazz...
AÇILIﬁ CAZIN KARTALLARI ORKESTRASI’NDAN
Festivalin Aç›l›ﬂ Konseri, Ankara’n›n gözbebe¤i Caz›n Kartallar› Orkestras› taraf›ndan, yepyeni bir repertuarla ve
Nükhet Ruacan, Neﬂet Ruacan, Durul Gence eﬂli¤inde gerçekleﬂti. Aç›l›ﬂ konseri ciddi ve yarat›c› bir caz dünyas›na
taﬂ›d›, tüm dinleyicileri.
Ayn› gün genç yaﬂ›na ra¤men ustalardan büyük övgüler alm›ﬂ olan Uraz K›vaner, ABD’den gelen önemli cazc›larla

Apopsis
Fotoğraf: Barlas Palancılar

13-25 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda
gerçekleﬂen Ankara Caz Festivali, 10.
y›l›nda çok zengin bir programla
karﬂ›m›za ç›kt›

gerçekleﬂtirdi¤i konserle bu övgüleri ne kadar hakketti¤ini kan›tlad›.
Frans›z Kültür Merkezi’nin de deste¤iyle gerçekleﬂen Sibel Köse’nin
solist oldu¤u JP Gallis & Apopsis 7
konseri herkesin yüksek beklentilerle geldi¤i bir konserdi. Ayn› zamanda grubun albümü, Festival
Tan›t›m filminin de müzi¤i olan
Softly As In A Morning Sunrise
parças›n› da bar›nd›r›yor. Farkl›
müzikal yaklaﬂ›m›n› bildi¤imiz Gallis, “Apopsis Seven”la kurdu¤u
denge ve uyumun güzel bir örne¤ini konserde tekrarlad›.
Ancak ülkemizin önde gelen vokalistlerinden Sibel Köse’nin bu dengeye katt›¤› s›ra d›ﬂ› performans, her düzeyde
caz dinleyicisini çarp›c› bir boyuta taﬂ›d›.
KAISER RUHUMUZU ES‹R ALDI
Sahneye ç›kt›¤› andan itibaren ruhunuzu teslim alacak bir
ﬂark› söyleme yetene¤ine sahip Esther Kaiser, festivalin en
etkileyici vokallerinden biri olarak Ankaral› cazseverlerin
belleklerine ve yüreklerine kaz›nd›. “Bütün ﬂark›lar kendi
içinde bir hikaye” diyen, Almanya’n›n en önemli seslerinden biri olan Kaiser, konserinde yeni albümünden parçalar› da seslendirdi.
Ankara Cazc›lar›n›n kalesini Tuna Ötenel korumaya devam
etti. Aura Records imzas›yla ç›kard›¤› dördüncü solo albü-

KAÇIRILMAYACAK B‹R SON YOLCULUK
Bu y›l Ankara’y› yeniden onurland›ran Charlie Haden Liberation Music Orchestra featuring Carla Bley konseri,
festivalin en önemli yabanc› konuklar› aras›ndayd›. Grubun
20 y›l aradan sonra yeniden bir araya geliﬂi ve “Not in
Our Name” isimli yeni bir albüm ç›kartmas› ﬂerefine yap›lan turnenin son konserlerinden birine tan›k olmak Ankaral› cazseverler için unutulmaz bir an› oldu. Grubun birlikte son turneleri çerçevesinde ABD Büyükelçili¤inin de deste¤iyle gerçekleﬂen konserde, kendi yap›tlar›n›n yan› s›ra
tad›na doyulmayan besteler yap›lan Carla Bley’i ilk kez
Ankara’da dinledik.
ﬁefika Kutluer ve Claude Bolling Trio konseri, festivalin en
iddial› konserleri aras›nda yer al›yordu. Jean Pierre Rampal ile Bolling’in birlikte çald›klar› efsanevi Bach Suit’leri,
bu kez flüt ustam›z ﬁefika Kutluer taraf›ndan baﬂar›yla
yorumland›.
GENÇLER-SÖYLEﬁ‹LER- ATÖLYELER
Ankara Uluslararas› Caz Festivali sadece konserlerle yetinmiyor. Festival havas›na uygun birçok etkinli¤i bir arada bar›nd›r›yor. Efsanevi basç› Haden ODTÜ’de bir “Caz
Atölyesi” gerçekleﬂtirirken, Hülya Tunça¤’›n yönetti¤i
“Caz›n Divalar›” semineri ve “Caz, kad›nlar ve ﬂark›lar”
konulu söyleﬂi de ilgiyle izlendi.
Festivalin 10 y›ll›k tarihinde oldu¤u gibi, ülkemizin yenilikçi ve öncü gruplar› ve genç caz gruplar› yine konser ortam›nda performanslar›n› sergilediler. Bu çerçevede ümit
vadeden “yenilikçi” grup Re-Sim Üçlüsü, özgün müzikleri
ve besteleri ile festivale yeni bir soluk katan Ida Terra’n›n
verdi¤i baﬂar›l› konserler say›labilir.

YEN‹ PROJELER-SESLER
Genco Ar›, Sarp Maden gibi caz ustalar›n›n yan› s›ra
Türk müzi¤inden de ustalar›n yer ald›¤›, Cenk Güray’›n
yeni projesi ABIS konseri baﬂar›yla gerçekleﬂti. Ayn› gün
Esra Dalfidan’›n projesi olan Fidan, Hollanda’da caz ve
Müzik ile Rehabilitasyon e¤itimi alm›ﬂ çok yetenekli bir
Türk vokalist ve Alman müzisyenlerden oluﬂuyordu. Ankaral› cazseverler Esra Dalfidan’› ilk dinleyenlerden olma
ﬂans›n› yakalad›lar.
Festivalin bu y›lki ‹talyan konuklar› ise Antonello SalisMichele Rabbia Duo yeni bir albüm için bir araya geliﬂlerini kutlad›lar. ‹ki ustan›n konseri festivalin en sürprizli
konserlerinden biri oldu.
Brezilya’n›n en renkli müzik kad›nlar›ndan biri olan Lica
Cecato, geçti¤imiz y›l verdi¤i ve büyük ilgi gören konserinden sonra Brezilya Büyükelçili¤inin de deste¤iyle yine Ankara’dayd›. Ola¤anüstü besteleri ve yorumuyla Avrupa’da
uzun zamand›r alk›ﬂlanmakta olan Lica, s›ms›cak müzi¤ini
bu kez üçlü olarak bizimle paylaﬂt›. Sanatç›n›n büyük ilgi
gören atölye çal›ﬂmas› ”Lica Cecato ile Caz Atölyesi” Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleﬂti.

9

ANKARA’DA CAZ DA‹MA YAﬁAYACAK
Caz günlerinden, uluslararas›, sayg›n bir etkinli¤e dönüﬂen
festivalle ilgili olarak, festival koordinatörü Özlem Varo¤lu’yla konuﬂtuk: “Ankara’da Caz, neredeyse benim hayat›m oldu. Organizasyonu daha büyük, tam anlam›yla gerçekleﬂtirmek için Leo Organizasyonu kurdum. Festivalin,
sponsorlar›yla birlikte gördü¤ü destek ve 10. y›l›m›za gelmiﬂ olmam›z, gösterilen coﬂku, dinleyicilerin be¤enisi gelecek için bana daha çok umut veriyor.”
Ankara Caz Derne¤i Baﬂkan› Lütfi Varo¤lu da ﬂunlar› söyledi. “Ankara Caz Derne¤i’yle Ankara’da caz daima yaﬂayacak, festival bizim de gururumuz. Y›llar›n birikimi ve
çabas›yla 10. y›l›m›za geldik. Ben daha çok deste¤ini hiçbir zaman esirgemeyen tüm üyelerimizin, Ankaral› caz severlerin caz sevgi ve ilgisine güveniyorum.”

Ankara Uluslararas›
Caz Festivali sadece
konserlerle yetinmiyor.
Birçok etkinli¤i bir
arada bar›nd›r›yor.

Fotoğraf: Melih Özbek

Fotoğraf: Tuna Aydınoğlu

mü ‘How Much Do You Love Me?’ ile büyük be¤eni
toplayan Tuna Ötenel’e, Selçuk Sun, ‹mer Demirer ve
Cengiz Baysal eﬂlik etti.
Ankara Caz Festivali’ne say›s›z projeyle kat›lm›ﬂ olan
Önder Focan’a Amerika ve
Avrupa'da baﬂar›l› performanslar› ile be¤eni toplayan
Hollandal› Vokalist Fleurine
ile birlikte basta Johan
Plomp, davulda da Cem Aksel eﬂlik etti. Fleurine, billur gibi sesi ve yorumlar›yla konsere renk katt›.

Caz Festivali Koordinatörü
Özlem Varoğlu

vizyon

dünyadan
Haz›rlayan: R›za Okçu
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universal music’ten klasik ve caz web sitesi
Büyük markalar içlerinde birçok müzik türü bar›nd›r›yor. Ço¤u da popüler
sanatç›lar içeriyor. Di¤er taraftan müzik dinleyicileri gittikçe daha küçük ve
belli bir tür üzerinde uzmanlaﬂm›ﬂ sitelere yöneliyorlar. Bunu fark eden
Universal, sadece klasik müzik ve caz üzerine bir web sitesi tasarlad›:
https://www.classicsandjazz.co.uk/ . Site ücretli dowmloads’lara a¤›rl›k veriyor. ‹çerik editörlü¤ünü ise hem site çal›ﬂanlar› hem de kullan›c›lar üstlenmiﬂ
durumda.

2006 y›l›nda abd’deki müzik
sat›ﬂlar› 1 milyar birimi aﬂt›.
Nielsen RingScan sistemlerinden al›nan veriler ﬂöyle:

online müﬂterilerin yo¤un
talebi, noel tatilinde
iTunes dijital müzik
ma¤azas›n› zor durumda
b›rakt›

1) 01/01/2006 – 12/31/2006 tarihleri aras›ndaki birim baz›ndaki müzik

Noel tatili boyunca milyonlarca müﬂterinin iPod’lar›

sat›ﬂlar›:

ve iTunes hediye kartlar›yla Apple iTunes online ma-

(Albüm, single, müzik video, dijital kay›t – milyon birim olarak)

¤azas›ndan müzik indirmeye çal›ﬂmas›, onbinlerce ha-

2006

2005

De¤iﬂim

ta mesaj›na, birçok indirmede 20 dakikay› geçen ya-

1,198

1,003

%19.4

vaﬂlamalar yaﬂanmas›na yol açt›. K›zg›n müﬂteriler,

Amerika’daki müzik kay›t endüstrisini takip eden Nielsen SoundScan, canl›
müzik endüstrisini takip eden Nielsen BDS ve ringtone servislerini takip eden

Apple’›n iTunes teknik forumunu, acil yard›m talepleri
2) 01/01/2006 – 12/31/2006 tarihleri aras›ndaki tüm albüm sat›ﬂlar›:

içeren mesaj bombard›man›na tutarak, sisteme giriﬂ

(CD, CS, LP, Dijital Albüm – milyon birim olarak)

yapamad›klar›n›, yapsalar bile sistemin ﬂark› veya vi-

2006

2005

De¤iﬂim

deo indirme taleplerine cevap veremedi¤ini bildirdiler.

588.2

618.9

%-4.9

Sorunun ne oldu¤una ya da çözülüp çözülmedi¤ine
dair henüz Apple’dan bir aç›klama gelmedi. Bu du-

3) 01/01/2006 – 12/31/2006 tarihleri aras›ndaki dijital sat›ﬂlar (milyon birim

rum Apple hisselerinin Nasdaq borsas›nda yaklaﬂ›k

olarak):

%5’lik bir düﬂüﬂ yaﬂamas›na yol açt›.

2006

2005

De¤iﬂim

581.9

352.7

%65

4) 01/01/2006 – 12/31/2006 tarihleri aras›nda internet üzerinden yap›lan

ilk ‘search music’ cd’si

albüm sat›ﬂlar› (milyon birim olarak):
2006

2005

De¤iﬂim

29.4

24.7

%19

5) 01/01/2006 – 12/31/2006 tarihleri aras›ndaki dijital albüm sat›ﬂlar› (milyon
birim olarak):
2006

2005

De¤iﬂim

32.6

16.2

%101
Kaynak: http://www.mi2n.com

Internetin yeni anlam-merkezli arama
motoru hakia, dünyan›n ilk ‘search müzik’
sitesini kulan›c›lar›n hizmetine sundu. Yap›m
ekibinin ço¤unlu¤u Hakia çal›ﬂanlar›ndan
oluﬂan CD’yi ilgilenenler www.
hakia.com/fun.html adresine girerek MP3
format›nda dinleyebilir.

vizyon

mesam’dan
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20 y›l› geride b›rak›rken MESAM’dan
önce süregelen Telif Haklar›
mücadelesini ve MESAM döneminde elde
edilen kazan›mlar› hat›rlatmak istedik.
Nice senelere...

S

20 yaﬂ›nda
MESAM’dan önce
Türkiye’de, 05.12.1951 tarih ve 5846 say›l› Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu (FSEK), 13.12.1951 tarihinde Resmi
Gazete’de yay›nlanm›ﬂ; 42. ve 43. maddeler yay›m tarihinde,
di¤er maddeler 01.01.1952 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir.
Fakat, mevzuat›n meslek birliklerinin kuruluﬂuna olanak vermesi, 01.11.1983 tarih ve 2936 say›l› Kanunla FSEK’te
yap›lan de¤iﬂiklik ile buna ba¤l› olarak 1986 tarihinde Tüzük
ve Tip Statünün yay›nlanmas›na kadar mümkün olamam›ﬂt›r.
Türkiye ayn› y›l, Bern Sözleﬂmesi’nin 1938 tarihli Brüksel
Belgesi’ne 5777 say›l› yasa ile kat›lm›ﬂt›r.
1980 y›l›na kadar fikri haklara iliﬂkin mevzuat›m›zda bir
geliﬂmeden söz edilebilmesi mümkün de¤ildir. 1980 y›l›nda,
“Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun Yay›nlar›nda
Faydalan›lan Fikir ve Sanat Eserleri Hakk›nda Uygulanacak
Esaslar” baﬂl›kl› 3/428 say›l› kararname yürürlü¤e girmiﬂtir.
Bu kararname ile 5846 say›l› Yasan›n 43. maddesine iﬂlerlik

kazand›r›lmas› ve hizmete baﬂlad›¤› günden itibaren Radyo ve
Televizyon Yönetimince kendilerine herhangi bir ücret ödenmemiﬂ bulunan hak sahiplerine ödeme yap›lmas›
amaçlanm›ﬂt›r.
01.11.1983 tarihi, Türkiye’de düﬂünce haklar› geliﬂiminde
önemli yer tutan bir baﬂka tarihtir. Bu tarihte, 5846 say›l›
yasan›n baz› maddelerinin de¤iﬂtirilerek, yasaya iki geçici
madde eklenmesi hakk›nda 2936 say›l› Yasa kabul edilmiﬂtir.
Bu yasa ile iki önemli de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r. Bunlardan ilki
yasan›n 42.maddesi ile dört meslek birli¤inin (MESAM,
SESAM, GESAM, ‹LESAM) kurulmas› olana¤›n›n haz›rlanmas›d›r.
Bir di¤eri ise 43.madde ile yap›lan de¤iﬂiklik ile 1980
tarihli “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Yay›nlar›nda
Faydalan›lan Fikir ve sanat Eserleri Hakk›nda Uygulanacak
Esaslar” baﬂl›kl› 3/428 say›l› kararnamenin hemen bütün
hükümlerinin yasalaﬂt›r›lmas›d›r.
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mesam kuruluyor
1986 – 1987
*5846 say›l› Kanunun bünyesinde 1986 y›l›nda
yay›nlanan Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri
ve Federasyonu Hakk›ndaki Tüzük’e ve 86/10835 say› ile
Bakanlar kurulunca onaylanan Tip Statü’ye uygun olarak,
baﬂta Nevzat Sumer olmak üzere Ercüment Berker, Esin
Engin, Müfit Kuraner, Yusuf Nalkesen, Sadettin Öktenay,

Vahit Özayd›n, Adem ﬁahin ve Turgut Yarkent’ten oluﬂan bir
grup sanatç› 11.08.1986 tarihinde saat 09:18’de ‹stanbul
Valili¤i’ne yaz›l› olarak baﬂvurmuﬂ ve MESAM’› kurmak istediklerini beyan etmiﬂlerdir.
Böylece MESAM, 11.08.1986’da yapt›¤› baﬂvuru itibariyle
tüzel kiﬂilik kazanm›ﬂ ve bu husus baﬂvuru sahiplerine
04.09.1986 gün ve 04563 say›l› yaz› ile bildirilmiﬂtir.
8.12.1986 tarih ve 86/11277 say›l› Bakanlar Kurulu karar›
ile zorunlu organlar Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu,
Haysiyet Kurulu ve Teknik Bilim Kurulu’na atamalar
yap›lm›ﬂt›r.
Bu atamalarla MESAM 19 Ocak 1987 tarihinde resmen
faaliyete geçmiﬂ, 4 Aral›k 1989 tarihinde de ilk Ola¤an Genel
Kurulu’nu yapm›ﬂt›r.

Kültür Bakan› Nam›k Kemal Zeybek’in MESAM ziyareti:
Soldan Sa¤a Ahmet Selçuk ‹lkan, Cevdet Türkero¤lu, Aytu¤ ‹zat,
Alaeddin ﬁensoy, Y›ld›r›m Gürses, Nam›k Kemal Zeybek, Turhan
Taﬂan, Gönül ﬁen, Dursun Karaca

‹lk genel kurula kadar Niﬂantaﬂ›’nda kiralanan 2 apartman
dairesine yerleﬂerek, örgütlenme çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k
vermiﬂtir.
1987- 1989 1. Genel Kurul Faaliyet Raporu’na göre:
“10 personel ile üye kay›t, mekanik takip, tahakkuk ve
da¤›t›m iﬂleri yürütülmüﬂtür. 23.06.1988 tarihinde bilgisayar sistemi kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. 374 üye mevcuttur.
10.02.1988 tarihinde Ankara Bölge ﬁubesi kurulmuﬂtur.
MESAM ilk telif ücretini yap›mc› firmalardan tahsil
ederek ilk kez 2 Ekim 1989 tarihinde bir toplant› ile bas›n
mensuplar› huzurunda eser sahiplerine da¤›tm›ﬂt›r. Bu
dönem sonunda toplam 45 üyeye 35 milyon TL telif ücreti
da¤›t›lm›ﬂt›r.

CISAC/SACEM Toplant›s›
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MÜYAP ile centilmenlik anlaﬂmas› imzalanm›ﬂ ancak
yap›mc›lar›n telif ücreti ödemekten sürekli kaç›nmalar› vb nedenler
ile bu anlaﬂma k›sa sürede bozulmuﬂtur.
2. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›: Selmi Andak, Alaeddin
ﬁensoy, Y›ld›r›m Gürses, Nevsat Sumer, Bora Ayano¤lu, Günayd›n
Kaynak, Esin Engin, Gönül ﬁen

Y›ld›r›m Gürses ve Dursun Karaca CISAC Ziyareti

1989- 1991
12 May›s 1989 tarihinde Uluslararas› Söz Yazarlar› ve
Besteciler Federasyonu CISAC’a üyelik onaylanm›ﬂt›r. Eser
sahiplerinin eserlerinin yurtd›ﬂ›nda kullan›m›ndan do¤an
haklar›n› korumak amac›yla Frans›z telif birli¤i SACEM ve
Alman Telif Kuruluﬂu GEMA ile görüﬂmelere bu tarihlerde
baﬂlanm›ﬂt›r.

Magic Box ile Anlaﬂma: Soldan sa¤a Bora Ayano¤lu, Y›ld›r›m
Gürses, Yekta Okur, Adem Gürses

1989-1991 dönemine gelindi¤inde ise:
Personel say›s› 23’e ç›km›ﬂt›r. Bilgisayar sistemi kapasiteleri 2 kat büyümüﬂ, üye say›s› da 687’ye ç›km›ﬂt›r.
Mekanik alanda yaklaﬂ›k 2 milyar TL da¤›t›lm›ﬂt›r.

den itibaren da¤›t›lmaya baﬂlanmas›d›r. Ayr›ca TRT
taraf›ndan daha önce tan›nmayan söz yazarlar› da haklar›n›
almaya baﬂlam›ﬂlard›r. TRT’nin FSEK’in 43. maddesine
dayanarak “Eserin sahibi, bestecidir.”ﬂeklindeki uygulamas› düzeltilmiﬂtir.

Bu dönemdeki önemli bir geliﬂme de TRT ile yap›lan
görüﬂme ve toplant›lardan sonra MESAM üyelerinin TRT
yay›nlar›ndan do¤an telif haklar›n›n 1 Ocak 1991 tarihin-

9 Kas›m 1991 tarihinde ilk kez bir özel TV ile telif
sözleﬂmesi imzalanm›ﬂt›r. Interstar TV ile imzalanan
sözleﬂme 1991-1992 dönemi için 175.000 $ tutar›ndad›r.
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Number One FM Sözleﬂmesi imzalan›yor.

Best FM Emre Hattat ile Radyo ﬁözleﬂmesi

1993 y›l›nda bir çok özel radyo ve TV Kuruluﬂu ile anlaﬂmalar
imzaland›. (Number One FM, Best FM, Power FM, Inter Star TV,
Teleon TV, Süper FM, Metro FM ve bir çok yerel radyolar…)

Cem Hakko ve Y›ld›r›m Gürses
Power FM Sözleﬂmesi

1992 - 1993
18-27 May›s 1992 tarihleri aras›nda GEMA ve SACEM’in,
MESAM’› ziyaretleri s›ras›nda sözleﬂmeler imzalanm›ﬂ ve 1
Ocak 1992 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlü¤e
girmiﬂtir.

MESAM, Kültür Bakanl›¤›’nca haz›rlanan 5846 say›l› Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu De¤iﬂiklik Tasar›s›’n›n, müzik eseri
sahibinin yap›mc› veya yay›mc› olmas›na ve ayn› alanda birden fazla meslek birli¤i kurulmas›na zemin haz›rlanmas›na
karﬂ› bir imza kampanyas› düzenledi. Bu kampanya ile 19
maddelik kanun de¤iﬂiklik tasar›s›nda baz› hükümler de¤iﬂtirildi.

A¤ustos 1992’de MESAM’›n üye say›s› 755’e ulaﬂm›ﬂt›r.
1993 Nisan ay›nda, temsili alanda ilk sözleﬂme “Baca
Restaurant” ile yap›ld›. Anlaﬂma y›ll›k götürü fiyat› üzerinden
yap›lm›ﬂt›.
18 Mart 1993 tarihinde MÜYAP üyesi 32 müzik yap›mc›s›
firma ile MESAM üyesi eser sahiplerinin eserlerini kullanmak
için MESAM’dan izin almak üzere, iyi niyet sözleﬂmesi imzaland›.
Haziran 1993’te Yönetim Kurulu Baﬂkan› Y›ld›r›m Gürses
DPT (Devlet Planlama Teﬂkilat›) Kültür ve Sanat ‹htisas
Komisyonu’na, MESAM Hukuk Dan›ﬂman› ‹hsan Tellio¤lu da
DPT Fikri Mülkiyet ‹htisas Komisyonu’na seçildi. Y›ld›r›m
Gürses, Müzik Komisyonu ve Telif Haklar› Komisyonu
Baﬂkanl›¤›’na seçildi.

Temmuz 1993’te TGRT ve Kanal 6 ile sözleﬂmeler imzaland›.
Temmuz 1993’te THY ile uçaklarda yay›n yapan 12 kanal
için anlaﬂma imzaland›.
Ekim 1993’te Kanal 6 ile bir y›ll›k sözleﬂme imzaland›.
1993 y›l›nda MESAM, Kültür Bakanl›¤›’n›n eser sahibinden izin al›nmadan bandrol verilmesi uygulamas›na karﬂ› açt›¤› davay› kazand›. 8 Mart 1994 tarihinde uygulamaya geçildi
ve yap›mc› firmalar müzik eserleri için önce MESAM’dan izin
almaya ve telif ücretlerini yat›rmaya baﬂlad›lar. Böylece eser
sahiplerinin varl›¤› ve haklar› müzik yap›mc›lar› taraf›ndan
kabul edilmiﬂ oldu. Mekanik alanda eser sahiplerinin kesin bir
ﬂekilde korunmas› sa¤land›.
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Ayd›n Menderes’in MESAM Ziyareti

Vali Hayri Kozakç›o¤lu’nu ziyaret

1993 y›l›nda Show TV
ile lisans sözleﬂmesi imzaland›. Show TV 1993 y›l›
için MESAM’a 100.00 $
ödemeyi kabul etti.

MESAM 3. Genel Kurul Toplant›s›

1993 y›l›nda kazan›lan dava
sonucunda yap›mc› firmalar müzik
eserleri için önce MESAM’dan izin
almaya ve telif ücretlerini ödemeye
baﬂlad›lar.

Fikri Sa¤lar ve Y›ld›r›m Gürses

vizyon

mesam’dan
16

4. Ola¤an Genel Kurul, Türkiye Spor Yazarlar› Derne¤i

1994 -1995
23-25 Mart 1994’te CISAC Avrupa Komite
Toplant›s› ‹stanbul’da yap›ld›. Toplant›ya 25 Avrupa
ülkesinden 80 civar›nda delege kat›ld›.
Bu arada fikri haklar aç›s›nda önemli bir geliﬂme
1995 y›l›nda, Türkiye’nin ticaretle ba¤lant›l› “Fikri
Mülkiyet Haklar› Anlaﬂmas›”na (GATT/TRIPS), icrac›
sanatç›lar,
fonogram
yap›mc›lar›
ve
yay›n
kuruluﬂlar›n›n korunmas›na dair 26.10.1961 tarihli
“Roma Sözleﬂmesi”ne ve Edebiyat ve Sanat Eserlerinin
korunmas›na iliﬂkin “Bern Sözleﬂmesi”ni de¤iﬂtiren
1971 tarihli “Paris Sözleﬂmesi”ne kat›lmas›d›r.

MESAM’IN V‹ZYONU
MESAM, yetenek ve düﬂünce eme¤ini
koruyan, toplumun ve insanl›¤›n geliﬂimine
kendisini adam›ﬂ vazgeçilmez bir birliktir.
Birli¤imiz gücümüzdür.

31 May›s- 2 Haziran 1995’te CISAC Hukuk ve
Yasama Komisyonu Toplant›s› MESAM taraf›ndan
‹stanbul’da organize edildi. CISAC üyesi ülkelerden 27
delege kat›ld›.
1995 y›l›nda, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
baz› maddelerinin de¤iﬂtirilmesine iliﬂkin 07/06/1995
tarih ve 4110 say›l› yasa ile de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r.
Bu de¤iﬂikliklerden en önemlisi ayn› alanda birden fazla
meslek birli¤inin kurulmas›na iliﬂkin 42. madde
de¤iﬂikli¤idir.

1995 y›l›nda Türkiye, ‘Roma Sözleﬂmesi’ne ve
Edebiyat ve Sanat Eserlerinin korunmas›na
iliﬂkin ‘Bern Sözleﬂmesi’ni de¤iﬂtiren 1971
tarihli ‘Paris Sözleﬂmesi’ne kat›ld›.
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1996 – 1997
13 Nisan 1996’da MESAM, ‹stanbul Barosu ve Marmara
Üniversitesi ile birlikte hakimler için bir fikri haklar sempozyumu
düzenledi.
Ekim 1996’da ‹zmir ﬁubesi aç›ld›.
Attila Özdemiro¤lu

Aral›k 1996’da MESAM’›n üye say›s› 1475’e ulaﬂt›.
1997 y›l›nda 4 büyük televizyon (Inter Star, Show TV, ATV,
Kanal D) ve Genç TV ile anlaﬂma sa¤land›.
Ekim 1997’de Antalya ﬁubesi aç›ld›.
MESAM, kuruluﬂunun 10. y›l›nda (Aral›k 1997) ﬁiﬂli
meydan›nda bulunan bir binaya taﬂ›nm›ﬂ ve bu binan›n 4 kat›nda
hizmet vermiﬂtir.

MESAM’IN M‹SYONU
1997 Genel Kurul

Kanal D, ATV, Show TV ve Star TV ile Anlaﬂma

MESAM’›n misyonu eseri ve yarat›c›s›n›
geliﬂtirip yüceltmek, yetenek ve düﬂünce
ürünlerinin haklar›n› en etkin ﬂekilde korumak ve olabilecek en ekonomik yolla hak
sahiplerine kazand›rmakt›r.

1996-1997 y›llar›nda MESAM’›n
‹zmir ve Antalya ﬂubeleri aç›ld›. Ve
MESAM’›n üye say›s› 1475’e ulaﬂt›.
Bu y›llarda dört büyük televizyonla
anlaﬂma sa¤land›.
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1999 Genel Kurul Toplant›s›

1999-2001 Yönetim Kurulu: Ayaktakiler soldan sa¤a
Sümer Ezgü, Aﬂk›n Tuna, Attila Özdemiro¤lu, Turhan Taﬂan,
Ali R›za Binbo¤a, Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk ‹lkan, Fuat
Güner, Ak›n Beﬂiro¤lu. Oturanlar soldan sa¤a: Dursun Karaca,
Bilge Özgen, Alaeddin Yavaﬂça, Erol Sayan, Burhan Bayar.

1998 - 1999
MESAM, 1998’de Müzik eserlerini izinsiz olarak kul-

lanan yay›n kuruluﬂlar›n› RTÜK’e ﬂikayet etti. Ancak
RTÜK 3984 say›l› kanunda belirtilen müeyyideleri uygulamam›ﬂ, ﬂikayet edilen televizyonlar hakk›nda hiçbir
iﬂlem yapmam›ﬂt›r. Bu ﬂikayetleri reddeden RTÜK aleyhine 10 ayr› dava aç›ld›.
1998 y›l›nda ‹sviçre Meslek Birli¤i SUISA ile
mekanik ve temsili alanlar› kapsayan karﬂ›l›kl›
sözleﬂmeler 1 Ocak 1999’tan itibaren yürürlü¤e girmek
üzere imzaland›.
1998 y›l›nda bilgisayar sistemleri yenilendi. SUISA
Meslek Birli¤i taraf›ndan geliﬂtirilen COSIS(Telif
Kuruluﬂlar› Bilgi Sistemi) Program› e¤itim çal›ﬂmalar›
yap›ld›. AS 400 Muhasebe program›na geçildi.
MESAM’›n internet sitesi www.mesam.org.tr Aral›k
1998’de yay›na baﬂlad›.
May›s 1999’da telif sözleﬂmesi ve tahsilat› yap›lan
televizyonlar artt›. (Kanal 7, Genç TV, Eko TV; Show TV,
ATV, Kanal D, NTV, TGRT, Star, Kral TV, Cine 5,
Number One TV…)
29 May›s 1999’da “MESAM Eser Sahipleri ‹çin
Neler Yapt›, Yap›yor ve Yapacak?” konulu bir üye bilgilendirme semineri yapt›.

1-2 Temmuz 1999’da CISAC Lisanslama ve
Repertuar Promosyonu Teknik Komite Toplant›s› ‹stanbul’da MESAM’›n ev sahipli¤inde yap›ld›.
Yabanc› birliklerle imzalanan karﬂ›l›kl› anlaﬂma say›s›
31’e yükseldi.
Müzik yay›nlar›yla ilgili olarak ‹stanbul’daki otellerde
mahkeme karar›yla tespitler yap›ld›.
Yabanc› müzik eseri albümlerinin telif haklar› için
giriﬂimler 1999’da baﬂlad›. Konuyla ilgili olarak Kültür
Bakanl›¤›’na raporlar sunuldu. Yabanc› meslek birlikleriyle iﬂbirli¤i toplant›lar› yap›ld›.
MESAM üyelerine yap›lan ödemeler giderek artm›ﬂt›r.
1995 y›l›nda 527 milyon TL, 1996’da 22 milyar TL,
1997’de 86 milyar TL, 1998’de 379 milyar TL, 1999’a
gelindi¤inde ise 550 milyar TL ödeme yap›lm›ﬂt›r.
25-26 Aral›k 1999’da DPT Sekizinci Beﬂ Y›ll›k
Kalk›nma Plan› Fikri ve S›nai Haklar›n Kullan›lmas› ve
Korunmas› Özel ‹htisas Komisyonu Toplant›s› Baﬂkan
Attila Özdemiro¤lu’nun daveti üzerine MESAM’da
yap›ld›.
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12-21 Ekim 2001 tarihleri aras›nda Feshane’de düzenlen
2. Bo¤aziçi Kitap ve Müzik Günleri Fuar›’na kat›ld›.

2001 Genel Kurul Toplant›s›

2000 y›l›yla birlikte yabanc› birliklerle dört yeni sözleﬂme daha imzaland›. Anlaﬂma
say›s› 35’e yükseldi. Yabanc› müzik, kaset ve CD dosyalar›n›n tümü MESAM’›n takibine
al›nd›. Fikri haklara ayk›r›l›k halinde hapis ve para cezalar› art›r›ld›.

2000 - 2001
2000’de Almanya’ya gidilerek Alman Telif Kuruluﬂu
GEMA ile Türkçe kaset ve CD’leri korsan olarak piyasaya
süren firmaya bask›nlar düzenlendi ve sonuçta bu firma
GEMA'n›n denetimine tabi oldu.
Yabanc› birliklerle 4 yeni sözleﬂme daha imzaland›.
Anlaﬂma say›s› 35’e yükseldi.
2000 y›l› itibariyle yabanc› müzik kaset ve CD dosyalar›n›n
tümü MESAM’›n takibine al›nd›.
21/02/2001 tarihinde kabul edilen 4630 say›l› yasa ile
yap›lan de¤iﬂiklik ayn› alanda birden fazla meslek birli¤i
kurulabilme imkan›n› zorlaﬂt›rm›ﬂt›r. Yasa uyar›nca, ilgili ve
ayn› alanda yeni bir meslek birli¤inin kurulabilmesi, daha
önce kurulmuﬂ ve en çok üyeye sahip meslek birli¤inin üye
say›s›n›n 1/3’üne sahip olma ﬂart›na ba¤land›.
2001 de¤iﬂikliklerinin en önemli ve olumlu yan› fikri haklara ayk›r›l›k halinde hapis ve para cezalar›n›n art›r›lmas›d›r.
Fikri Haklar Yasas›, ceza maddelerinde 4-6 y›l hapis, 50-150
milyar a¤›r para cezas› öngörmüﬂtür.

4630 say›l› yasa ile de¤iﬂik 5846 say›l› yasan›n 43. maddesine göre Kültür Bakanl›¤›’n›n eserlerin kullan›m›na iliﬂkin
usul ve esaslar hakk›nda ç›kard›¤› yönetmelik, eser sahibinin
eserinin radyo ve televizyonlarda kullan›m›na iliﬂkin sahip
oldu¤u ve meslek birli¤i arac›l›¤›yla kulland›¤› izin verme
yetkisi zedelenmiﬂtir. Bu yönetmeli¤in ç›kmas› ile birlikte
sözleﬂmesi olan radyo ve televizyon kuruluﬂlar›, sözleﬂmelerini feshettiler.
Eser sahiplerinin kamu yarar› bak›m›ndan aleyhine
hükümler getiren, zorunlu tahkim, hak idareleri uzlaﬂt›rma
kurumu gibi bir tak›m kurumlarla eser sahibi ile kullan›c›lar
aras›ndaki pazarl›¤a müdahale eden bu zihniyet ve düzenlemeyi durdurmak için Dan›ﬂtay 10. Dairesi’nde 2001/4688
say›l› dosya ile öncelikle yürütmenin durdurulmas› istemli
yönetmeli¤in iptali davas› aç›ld›.
Aç›lan davada öncelikle yürütmenin durdurulmas› karar›
verilmiﬂ, ancak bakanl›¤›n itiraz› sonucu yürütmenin durdurulmas› karar› kald›r›lm›ﬂt›r. 2002 y›l›n›n ilk aylar›nda
MESAM’›n yeniden yürütmenin durdurulmas› talebiyle açt›¤›
dava May›s 2002’de MESAM’›n lehine sonuçland›.
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20-21 Ekim 2003 tarihlerinde CISAC Radyo TV Teknik
Komite Toplant›s› MESAM’›n ev sahipli¤inde ‹stanbul’da
yap›lm›ﬂt›r. Yaklaﬂ›k 50 ülkeden 100’ü aﬂk›n temsilci
kat›lm›ﬂt›r. ‹stanbul Ceylan Otel: Attila Özdemiro¤lu, Orhan
Gencebay, Bakan Hüseyin Çelik, CISAC Genel Sekreteri Eric
Baptiste

2002 – 2003
Haziran 2002’de Ankara Barosu ile ortaklaﬂa “Bilgi
Toplumunda Telif Haklar› ve Türkiye” konulu bir kurultay
düzenlendi.
MESAM, 12-21 Ekim 2001 tarihleri aras›nda Feshane’ de

düzenlen 2. Bo¤aziçi Kitap ve Müzik Günleri Fuar›’na kat›ld›.
MESAM Ekim 2001 tarihinden bu yana ba¤›ms›z bir denetim firmas› taraf›ndan denetime tabi tutulmaktad›r.
2001-2002 dönemi itibariyle MESAM, üyelerine özel sa¤l›k
sigortas› imkan› sa¤lamaktad›r.
Temmuz 2002’de MESAM ad› ve logosu tescil edildi.
2001-2003 7. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

MESAM’IN ‹LKELER‹
a) MESAM gücünü eser sahiplerlinin bölünmez bütünlü¤ünden al›r.
b) MESAM üyeleri aras›nda ve uygulamalar›nda din, dil,
›rk ve müzik türü ayr›m› yapmaz.

c) MESAM tüm uygulamalar›nda, yasalar çerçevesinde,
geliﬂmiﬂ meslek birliklerinin ilkelerini izler.
d) MESAM’da uygulamalarda ﬁEFFAFLIK ilkesi esast›r.
e) MESAM eser sahiplerinin yasal ç›karlar›n› en etkin
ﬂekilde korumay› amaçlar.
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TGRT’ye “Telif’e Sayg› Teﬂekkür Plaketi verilirken: Ali R›za
Binbo¤a, Hasan Dinç

MESAM, 17-22 Haziran 2003 tarihleri aras›nda MÜYAP
taraf›ndan düzenlenen MÜYAPFEST Uluslararas› Müzik Fuar›
ve Festivali’ne kat›ld›.

2003 Genel Kurul Toplant›s›

2003 Genel Kurul Toplant›s›

2001 -2002 dönemi itibar›yla MESAM üyelerine özel sa¤l›k sigortas› imkan› sa¤lam›ﬂt›r.
Ekim 2003 sonunda üye say›s› 3750’ye ulaﬂm›ﬂt›r.
14 A¤ustos 2002’de ‹TÜ Mezunlar› Derne¤i’nde geniﬂ
kat›l›ml› bir üye bilgilendirme toplant›s› yap›ld›.

20-21 Ekim 2003 tarihlerinde CISAC Radyo TV Teknik
Komite Toplant›s› MESAM’›n ev sahipli¤inde ‹stanbul’da
yap›lm›ﬂt›r. Yaklaﬂ›k 50 ülkeden 100’ü aﬂk›n temsilci kat›ld›.

MESAM, 26 A¤ustos-10 Eylül 2002 tarihleri aras›nda

‹zmir Enternasyonal Fuar›’na kat›ld›.

Aral›k 2003’te TRT ile geriye dönük
(2001,2002,2003) kapsayan anlaﬂma sa¤land›.

3

y›l›

MESAM, Aral›k 2002’de ﬁiﬂli Bomonti’deki ﬂimdiki adre-

sine taﬂ›nm›ﬂt›r. Halen 1630 m2’lik bu binada faaliyetlerine
devam etmektedir.
MESAM, 17-22 Haziran 2003 tarihleri aras›nda MÜYAP

taraf›ndan düzenlenen MÜYAPFEST Uluslararas› Müzik
Fuar› ve Festivali’ne kat›ld›.

Ekim 2003 sonunda üye say›s› 3750’ye ulaﬂt›.
Genel ve temsili alanlarda sözleﬂme adetleri 2001 y›l›nda
155, 2002 y›l›nda 297, 2003 y›l›nda 368’e ulaﬂt›.
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Kültür Bakan› Erkan Mumcu’nun MESAM Ziyareti, 2005

2003-2006 8. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

2004 - 2005
2004 y›l›nda 5101 say›l› kanun ile 5846 say›l› kanunda de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan
haz›rlanan “Çeﬂitli Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na ‹liﬂkin
Kanun Tasla¤›” 12.03.2004 tarihinde yürürlü¤e girdi.
MESAM, bu yasan›n haz›rlanmas› sürecinde, gerekti¤inde
Ankara’ya giderek Bakanl›k ile görüﬂmeler yapm›ﬂ, gerekti¤inde yaz›l› bildirimde bulunarak, eser sahipleri aleyhine sonuç do¤uraca¤› öngörülen hükümleri taslak metninden ç›kartmaya çal›ﬂt›.
MESAM'›n çabalar› ve katk›lar› sonucunda, umumi mahal
kullan›c›lar› ve radyo-televizyonlar baﬂta olmak üzere tüm
kullan›c›lar›n söz konusu izinleri almak ve mali hak bedellerini ödemek koﬂuluyla bu ürünleri kullanabilecekleri, izinsiz ve
bedeli ödenmeksizin yap›lan kullan›mlar›n “uygulanabilir” nitelikte yapt›r›mlara ba¤lanmas› yasada aç›kça düzenlendi.
Ancak MESAM, birçok konuda yeterince desteklenmedi¤i
ve tek baﬂ›na kald›¤› için, söz konusu yasada tüm taleplere yer
verilmesi sa¤lanamam›ﬂt›r.
01.08.2004 tarihi itibariyle mekanik da¤›t›mlar tahsilat
baz›nda ve ayl›k olarak yap›lmaya baﬂland›.
28.10.2004 tarihinde ‹TO’da “‹ﬂyerleri ‹çin Müzik Eserlerinde Telif hakk› Uygulamalar›” konulu bir panel düzenlendi.

23.12.2004 tarihinde MESAM personelini kapsayan Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi Sosyal-‹ﬂ Sendikas› ile imzaland›.
23-27 Ocak 2005 tarihleri aras›nda Fransa’da düzenlenen
MIDEM Uluslararas› Müzik Fuar›’na kat›ld›.
Mart 2005’te MESAM internet sayfas› yenilenerek, iﬂlevsel hale getirildi.
Nisan 2005 itibariyle veri taban› program› COSIS’in yeni
versiyonu COSIS 5’e geçildi.
17-18 Eylül 2005’te Halk Müzi¤i repertuvar›nda yaﬂanan
eser sahipli¤i sorununun çözümü için “Halk Müzi¤i Eserleri
Sempozyumu” gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ard›ndan konuyla ilgili
Yasa Teklifi Tasla¤› Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na iletilmiﬂtir.
“Korsanla Mücadele Platformu” çerçevesinde 14 Aral›k
2005’te Ankara’ya gidilerek Baﬂbakan, Kültür ve Turizm Bakan›, Milli E¤itim Bakan›, ‹çiﬂleri Bakan›, Maliye Bakan› ile
di¤er parti baﬂkanlar› (CHP-Deniz Baykal, ANAP-Erkan
Mumcu) ziyaret edilmiﬂtir.
27.12.2005 tarihinde MESAM Ça¤r› Merkezi hizmete
geçmiﬂtir.
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2006 9. Genel Kurul Toplant›s›

9. Dönem Genel Kurul Toplant›s›

2006 -2008 9. Dönem Üst Kurul Üyeleri, Soldan sa¤a: Ali
Yavuz, Ahmet Selçuk ‹lkan, Suavi, Ali Coﬂar, Cengizhan
Mutlu, ﬁeref Taﬂl›ova, Ali R›za Erdo¤an, Faruk Demir, Erol
Güngör, Erol Parlak, Ali ‹hsan K›saç, Kadir ﬁeker. Oturanlar:
‹lhan ﬁeﬂen, Osman ‹ﬂmen, Orhan Gencebay, Ali R›za Binbo¤a,
Turhan Taﬂan, Cahit Berkay, Hasan Salt›k.

“Korsanla Mücadele
Platformu” çerçevesinde 14
Aral›k 2005’te Ankara’ya
gidilerek Baﬂbakan, Kültür ve
Turizm Bakan›, Milli E¤itim
Bakan›, ‹çiﬂleri Bakan›, Maliye
Bakan› ile di¤er parti
baﬂkanlar› ziyaret edilmiﬂtir.

2006
MESAM, 22-26 Ocak 2006’da MIDEM Müzik Fuar›’na kat›ld›.
MESAM ile ayn› alanda faaliyet gösteren di¤er meslek birli¤i MSG ile 2004 y›l› itibariyle ortak lisanslama çal›ﬂmas›
görüﬂmeleri yap›ld›.
MESAM, uluslararas› alanda imzalad›¤› temsilcilik sözleﬂmeleri ile 180 yabanc› ülkenin haklar›n› takip eder konuma geldi.
2006 y›l› itibariyle TRT, KANAL D, Star TV, Show TV,
Kanal 6, Kanal 7, ATV, TGRT, NTV gibi kanallar ile sözleﬂmeler yap›ld›.

1.10.2003 - 24.03.2006 tarihleri aras›nda temsili alanda
9.354.725,52 YTL, mekanik alanda ise 7.272.551,78 YTL
brüt da¤›t›m yapt›.
Aral›k 2006 itibariyle temsili ve genel lisanslama alan›nda
sözleﬂmeler; Canl› performans-71, ‹nternet-11, Otel-52, Radyo/TV-111, Ulaﬂ›m-7, Ma¤aza/Dükkan-150, Restoran/Cafe/Bar-77, GSM-60 olmak üzere 539’a yükseldi.
Aral›k 2006 itibariyle üye say›s› 5000’e yaklaﬂt›…
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S

mesam nas›l kuruldu?

20. y›l›n› kutlad›¤›m›z bu günlerde MESAM’›n kuruluﬂ öyküsünü, öncesindeki
telif haklar› mücadelesini ilk a¤›zdan dinlemek istedik. MESAM’›n ilk Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Nevzat Sumer detayl› bir telif haklar› ve MESAM tarihçesinden
bahsederken, Prof. Alaeddin Yavaﬂça, Necdet Varol, Attila Özdemiro¤lu, Prof.
Yalç›n Tura, ﬁeref Taﬂl›ova ve Cevdet Türkero¤lu MESAM’›n kuruluﬂ günlerini
ve ald›klar› görevleri kendi deneyimleri çerçevesinde anlatt›lar
›llard›r telif haklar› konusunda mücadele eden
biri olarak, telif haklar›n›n bu ülkedeki tarihçesinden k›saca bahsedebilir misiniz?
Ülkemizde bu konudaki geliﬂmeleri de¤erlendirebilmek için o zamana kadar dünyada ne olup bitti¤ine
bakmakta yarar görmekteyim. Ortaça¤ Avrupas›’nda gerek fikir ve edebiyat gerekse sanat alanlar›nda eserin korunmas› fikri yoktur. Hukuki korunma ihtiyac› matbaan›n icad› ve eserlerin çok say›da
bas›labilmesi ile baﬂlam›ﬂt›r. Matbaa ve yazarlara
imtiyazlar verilmek suretiyle 15. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren uygulanan bireysel korunma yöntemi, 18. yüzy›la kadar devam etmiﬂtir. Modern anlamda ilk fikir ve sanat eserleri kanunu ‹ngiltere’de
1709 tarihlidir. Bundan sonraki üç asra yak›n zaman içinde çeﬂitli Avrupa ülkelerinde benzer kanunlar ç›kar›lm›ﬂ ve kanun koyma yoluyla düzenlemeler
yan›nda uluslar aras› anlaﬂmalar da akdedilmiﬂtir.
Bilindi¤i üzere matbaa ülkemize Bat›’n›nkinden
yaklaﬂ›k 300 y›l sonra 1727 de geldi. ‹lk kitap
1729 da bas›ld›. Kitap bas›m›na karﬂ› ç›kanlar oldu. 1839 Tanzimat Ferman›’na kadar geçen 113
y›ll›k zaman içinde 500 adet kitap bas›labildi. Tanzimat Ferman›’nda ve Islahat Ferman’›nda (1856)
fikri haklar ile ilgili hiçbir söz yoktur. Bas›mevi,
eser yazma ve yay›nlama iﬂlerinin ilk düzenlenmesi
1857 y›l›nda yap›ld› ve ilk “Matbaalar Nizamnâmesi” ç›kar›ld›. Bu Nizamnâme yazarlar için de baz› haklar getiriyordu. Ancak 1877’de baﬂlayan istibdat devrinde yay›n ve kültür hayat›; baz› uygulamalar ve yeni bir “Matbaalar Nizamnâmesi”
(1895) ile gitgide artan bask› alt›nda kald›. Bu dönem ikinci Meﬂrutiyet’in ilan›na (1908) kadar sür-
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müﬂtür. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda fikri haklarla
ilgili ilk esasl› kanun 1952 y›l›na kadar yürürlükte
kalan, 8 May›s 1326 (1910) tarihli “Hakk› telif
Kanunu” dur.
Lozan Antlaﬂmas› (1923) fikir ve sanat hukuku bak›m›ndan da bir dönüm noktas›d›r. Lozan’da Türkiye’nin uluslararas› bir anlaﬂma olan Bern Birli¤i
Anlaﬂmas›’na kat›lmas› gündeme gelmiﬂ, fakat kat›lma gerçekleﬂmemiﬂtir. Türkiye Bern birli¤ine
1951 y›l›nda kat›lm›ﬂt›r.
Uzun bir süre yürürlükte kalm›ﬂ olan ve art›k ihtiyaca cevap vermeyen 1910 tarihli Hakk› Telif Kanunu yerine modern bir fikir ve sanat eserleri kanunu konulmas› için 1939 y›l›nda baﬂlat›lan çal›ﬂmalar tamamlanm›ﬂ ve haz›rlanan tasar› TBMM’de
sunularak 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 1 Ocak 1952 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir.
Bu kanunun meslek birli¤i ile ilgili maddesinde:
“Eser sahipleri maddi ve manevi menfaatlerini
müﬂterek bir tarzda kullanmak ve korumak maksad› ile bu kanunun yay›m› tarihinden itibaren alt› ay
içinde mesleki birlik vücuda getirmedikleri takdirde; hükümet, bu birli¤in kurulmas›n› sa¤lar” hükmüne yer verilmiﬂti. Belirtilen alt› ay içinde eser sahipleri taraf›nda bu yolda bir harekete rastlanmad›¤› gibi, meslek birli¤inin kurulmas› için de 1987 y›l› baﬂ›na kadar 36 sene beklemek gerekti.
Meslek birli¤i kurulmas› için yapt›¤›n›z çal›ﬂmalar
ne zaman baﬂlad› ve sizi bu çal›ﬂmalara yönlendiren
sebepler nelerdir?
1954 y›l›nda Ankara Radyosu’nda saz sanatç›s› olarak göreve baﬂlam›ﬂt›m. Yaklaﬂ›k ilk beﬂ y›l sadece
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müzikle, müzi¤in dünyas›nda yaﬂad›m. Bulundu¤um ortam› görmeye baﬂlad›¤›mda sanatç›lara; verilmesi gereken de¤erin ve hak ettikleri maddi ve manevi karﬂ›l›¤›n verilmedi¤ini
gördüm. Radyolarda en ön cephede (mikrofon
önünde) çal›ﬂt›klar› halde, ücretlerinin düﬂüklü¤ü bir yana ne iﬂ ve ücret garantisi ne de sosyal güvenlikleri ve haklar› vard›. Eserlerinin
kullan›m›ndan do¤an haklar› ise ço¤unlukla
eserlerini kullananlara kal›yordu. Bu böyle devam etmemeli, bir ﬂeyler yap›lmal›yd›.
Bütün bu sorunlarla ilgili çal›ﬂmalar›n›z da
oldu mu?
Ömrüm bu çabalar içinde geçti diyebilirim.
Sanatç›lar›n sosyal durumlar›n›n iyileﬂtirilmesi ve haklar›n›n korunmas› için verdi¤im
çeﬂitli u¤raﬂlar k›rk y›l› aﬂt› dersem abartm›ﬂ
olmam. 50’li y›llar›n sonlar› idi. Önce bir
dernek kurdum. Fazla ilgi görmedi. Esasen
mevcut sorunlar›n dernek marifeti ile k›sa sürede çözümlenebilmesi mümkün görünmüyordu. Güçlenmek gerekiyordu. Ayn› y›llarda
k›sa ad› BTMS olan “Birleﬂmiﬂ Türk Müzi¤i
Sanatç›lar›” birli¤ini kurdum. Birli¤e 32 sanatç› ortak olarak kat›lm›ﬂt›. Türk Sanat
Müzi¤i, Türk Halk Müzi¤i, ses ve saz olmak
üzere 53 sanatç› ile çal›ﬂ›yorduk. Ben tek yöneticiydim. ‹çkisiz k›ﬂl›k salonlarda ve yazl›k
bahçelerde halk konserleri veriyorduk. Birlik
sanatç›lardan da halktan da büyük ilgi görmüﬂtü. Sanatç›lara sa¤lad›¤› maddi olanaklar yan›nda daha çok tan›nmalar›na ve iﬂlerinin geliﬂmesine de birli¤in önemli katk›lar›

oluyordu. Bu çal›ﬂmalar yedi y›l sürdü. Bu
kuruluﬂu çeﬂitli sebeplerle kendi elimizle kapatt›k. Kapatmadan bir iki ay önce 1965 y›l›nda Müzik-‹ﬂ Sendikas›’n› kurdum. Sendika
çal›ﬂmalar›m 15 y›l sürdü. ‹ﬂveren TRT ile
yapt›¤›m›z toplu sözleﬂmelerle sanatç›lar için
ücret zamm›, iﬂ ve ücret garantisi, baz› sosyal haklar al›nabildi. Uzun u¤raﬂlardan sonra ancak 1965 y›l›nda Ankara Radyosu sigorta kapsam›na ald›r›ld›. Bizim kuﬂak bu
sayede borçlanmalardan da yararlanarak
emekli olabildi. 1967 y›l›nda ‹stanbul Radyosu’nda çal›ﬂmaya baﬂlad›m. ‹stanbul’da
Ar-‹ﬂ sendikas› vard›. ‹ki sendika sanatç›lar›n gücünü ikiye bölüyor, bundan da iﬂveren
yararlan›yordu. ‹ki sendikan›n birleﬂmesi gerekiyordu. Birleﬂtirme çabalar›m son derece
yorucu geçen 4 y›l›m› ald›. Birleﬂmeden sonra TRT ile yapt›¤›m›z toplu sözleﬂmede sanatç›lar için en yüksek ücret zamm›n› (en düﬂük %100 en yüksek % 400 zam) ald›k.
Müzik Telif Haklar› ile ne zaman ilgilenmeye
baﬂlad›n›z?
Kutsal sayd›¤›m›z yarat›c› haklar› konusunu
baﬂ›ndan beri kafamda ve gönlümde taﬂ›yordum. Büyük ve de¤erli eserler veren ve eserleri sevilerek ve çokça kullan›lan müzik eseri
sahiplerinden hayat› maddi s›k›nt›lar içinde
geçen ve sefalet içinde noktalanm›ﬂ olanlar›n
az say›da olmad›klar›n› üzülerek okumuﬂ,
duymuﬂ ve görmüﬂtük. Bu bizlere bir görev
yüklüyordu. “Bu haklar sahiplerini bulmal›d›r.” Bu düﬂünce ve duygularla TRT ile yap-

t›¤›m›z her toplu sözleﬂmede konuyu gündeme getirdik. Bu haklar›n tesliminde bir devlet kuruluﬂu olarak TRT öncülük etmeli düﬂüncesindeydik. Fakat sözleﬂmelere konulan
ilgili madde, gelece¤e dönük bir temenni
maddesi olmaktan ileri gidemiyordu..
Bu dönemde müzik telif haklar› ile ilgili baﬂka ne gibi çal›ﬂmalar vard›?
1970’li y›llarda k›sa ad› (MÜSBED) olan
“Müzik Söz Yazarlar› Bestecileri ve Editörleri Derne¤i” kuruldu. On y›l kadar faaliyet
gösteren dernek, eser sahiplerinin bilinçlenmesine hayli katk›da bulunmuﬂtur. Ne var ki,
statüsü telif haklar›n› takip, tahsile imkan
vermedi¤inden amaçlar› do¤rultusunda fazla
mesafe alamam›ﬂt›r. Türk eser sahiplerinin
haklar›n› tahsil edebilmek için ‹stanbul Üniversitesi ‹ﬂ Hukuku ve Medeni Hukuk ö¤retim üyesi Prof. Dr. Halit Kemal Elbir, Frans›z telif hakk› kuruluﬂu olan (SACEM)’e ba¤l› olarak F‹SAN (Fikir ve Sanat Eserlerinden
Do¤an Haklar Ticaret Ltd. ﬁti.)’› kurmuﬂtur.
Bu Kuruluﬂ, TRT ve baz› kuruluﬂlardan tahsilata da baﬂlam›ﬂt›r. Ancak o s›rada TRT’nin
telif haklar›n› önemli oranda k›s›tlayan bir
kararname ç›karmas› F‹SAN’›n faaliyetini
de olumsuz yönde etkilemiﬂtir. F‹SAN, Meslek birli¤i kurulduktan sonra faaliyetine son
vermiﬂtir. MÜSBED derne¤ine gelince, o tarihte yap›lan genel kurulda baﬂkanl›¤a getirildim. Dernek vas›tas›yla sorunun çözülmesi
olana¤› bulunmad›¤› ve derne¤i yaﬂatman›n
bir anlam› kalmad›¤›ndan iﬂlemlerini ta-

MESAM KURUCULARI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Adem ﬁahin
Ercümend Berker
Esin Engin
Müfit Kuraner
Nevzat Sumer
Saadettin Öktenay
Turgut Yarkent
Dr. Vahit Özayd›n
Yusuf Nalkesen

Atanan Yönetim Kurulu Üyeleri
(8/12/1987):
1- Nevzat Sumer (Baﬂkan)
2- Adem ﬁahin
3- Alâeddin Yavaﬂça
4- Günayd›n Kaynak
5- Sadettin Öktenay
6- Dr. Vahit Özayd›n
7- Y›ld›r›m Gürses

Atanan Haysiyet Kurulu Üyeleri:
1- Yusuf Nalkesen (Baﬂkan)
2- Turhan O¤uzbaﬂ
3- Turgut Yarkent
4- Avni ﬁahinkaya
Atanan Denetleme Kurulu:
1- Attila Özdemiro¤lu (Baﬂkan)
2- Esin Engin
3- Ali Do¤an Ergin

4- Halit Çeliko¤lu
Atanan Teknik Bilim Kurulu:
1- Necdet Varol (Baﬂkan)
2- Yalç›n Tura
3- ﬁeref Taﬂl›ova
Bu atamalarla MESAM 19 Ocak
1987 tarihinde resmen faaliyete
geçmiﬂ, 04 Aral›k 1989 tarihinde de
ilk Ola¤an Genel Kurulunu yapm›ﬂt›r.
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mamlad›m ve dernek kapand›.
Burada vefat›na kadar dost olarak kald›¤›m
Halit Kemal Elbir hocam›zdan söz etmeden
geçemeyece¤im. Sayg›de¤er hocam›z, karﬂ›l›ks›z olarak bütün çal›ﬂmalar›m›z boyunca
de¤erli emek ve yard›mlar›n› esirgememiﬂ,
bununla da kalmay›p ço¤u zaman bizzat çal›ﬂm›ﬂ, u¤raﬂlar›m›z süresince bize güç ve
moral vermiﬂ de¤erli bir bilim adam›m›zd›r.
Konuyu bu derece özveriyle ele almas›n›n bir
sebebi de kendisinden önce fikri haklar konusunda fedâkarane çal›ﬂmalar yapm›ﬂ fakat sonuçlar›n› görememiﬂ bir hukuk adam›
olan a¤abeyi merhum ‹smail Kemal Elbir’in
hat›ras›na sayg›d›r. Kendilerini sayg› ve
rahmet ile an›yoruz.
Bu aﬂamalardan sonra siz neler yapt›n›z?
Yarat›c› haklar›n› etkin bir biçimde ve gere¤i gibi koruyabilmek için meslek birli¤inin
varl›¤› ﬂartt›. 1952’de yürürlü¤e giren kanun ise kadük olmuﬂtu (De¤eri ve önemini yitirmiﬂti). Birli¤in kurulabilmesi için kanun
de¤iﬂikli¤ine gidilmesi ve yeni yasal düzenlemelerin yap›lmas› gerekiyordu. ‹stanbul
Türk Müzi¤i Devlet Konservatuar›’nda, ö¤retim görevlisiydim. Soruna çözüm getirebilmek amac›yla 1978 y›l›nda SANEM (Sanat Eserleri ve Müzik Yay›n Ltd ﬁti. ) adl›
bir yay›nevi (Editörlük) kurdum. Eser sahibi
de¤ildim. Yarat›c› olarak kiﬂisel hiçbir hakk›m yoktu. Çal›ﬂmalar›m› editör (hak sahibi)
s›fat›yla sürdürecektim. ﬁirketin geliri yok
denecek kadar azd›. Aile bütçemiz ve mal

“Sayg›de¤er Halit Kemal
Elbir Hocam›z, karﬂ›l›ks›z
olarak çal›ﬂmalar›m›z
boyunca de¤erli emek ve
yard›mlar›n› esirgememiﬂtir. Sayg›yla an›yoruz”

varl›¤›m›zla finanse ediyorduk. Kurulduktan
k›sa bir zaman sonra sanatç› ortak bulamad›¤›m için ailemi ortak ettim. Personelimiz
yoktu. 11 y›l süresince ailece çal›ﬂt›k. Büro
iﬂlerinde sadece mühendis- müzisyen arkadaﬂ›m Adem ﬁAH‹N hiçbir karﬂ›l›k beklemeksizin faaliyetimiz süresince bizimle birlikte çal›ﬂt›. Pek çok eser sahibi ile yay›n
sözleﬂmesi yapt›k ve ayn› zamanda eserlerini F‹SAN kanal› ile Frans›z kuruluﬂu SACEM’e deklare ettik. Sadece mekanik alandan (Plak, kasetlerden) telif tahsil edilebiliyordu. Bu kayda de¤er bir tahsilat say›lmazd›. Tahsilat konusunu kanun sanatç›s› arkadaﬂ›m Saadettin Öktenay üstlenmiﬂti ve beni sonuna kadar yaln›z b›rakmad›. Her iki
arkadaﬂ›m› da özlem ve rahmetle an›yorum.
MESAM kurulunca yay›nevini kapatt›k.
Meslek birli¤ini kurabilmek için iﬂe nereden
baﬂlad›n›z?
Prof. Dr. Halit Kemal Elbir hocam›zla bir
kanun ve bir de meslek birli¤i tüzü¤ü tasar›lar› haz›rlaman›n yararl› olaca¤›n› düﬂündük. Tasar›lar, Elbir hocam›z taraf›ndan
özenle ve titizlikle haz›rland›. 1981 y›l›nda
tasar›lar› da içeren dosya ile birlikte dönemin devlet büyüklerine bizzat baﬂvuruda bulundum. Daha önce kendileri ile bu konular›
etrafl›ca görüﬂmüﬂ oldu¤um Kültür Bakan›
Cihat Baban bir süre sonra beni telefonla
arayarak babacan bir tav›rla “Nerelerdesin? Gel de ﬂu iﬂleri halledelim” buyurdular.
Hiç zaman kaybetmeden Elbir hocam›zla

birlikte Ankara’ya gittik. Kültür Bakanl›¤›’nda, Bakanl›¤›n üst düzey yöneticileri ile,
bir süre Bakan’›n da kat›ld›¤› büyük bir toplant› yap›ld› ve ard›ndan çal›ﬂmalar baﬂlad›.
Eldeki tasar›lar da göz önüne al›narak bakanl›kça haz›rlanacak fikir ve sanat eserleri
kanun tasar›s›n› o dönemde Fikir ve Sanat
Eserleri Dairesi Baﬂkan› olan say›n Cevdet
Türkero¤lu’nun son derece gayretli ve özverili çal›ﬂmalar› sayesinde haz›rlad›k. Yaklaﬂ›k üç y›l süren bu çal›ﬂmalar sonucu tasar›
TBMM’ne sunuldu ve 1952’de yürürlü¤e
girmiﬂ olan kanunu de¤iﬂtiren kanun 2936
say› ile 1.11.1983 tarihinde kabul edildi ve
3.11.1983 tarihinde de yürürlü¤e girdi.
Meslek birliklerinin kuruluﬂu nas›l oldu, anlat›r m›s›n›z?
Meslek birliklerinin kurulabilmesi için yeni
kanunun öngördü¤ü tüzük, birlik statüsü,
yetki belgesi, iﬂaretleme v.b. yönetmeliklerin ç›kar›lmas› gerekiyordu. Bütün bunlar›
Cevdet Türkero¤lu ile birlikte süresi içinde
haz›rlad›k. Tüzük ve yönetmelikler 1984 ortalar›nda Baﬂbakanl›¤a gönderildi. Aradan
on ay geçti. Gecikme nedeniyle 18.3.1985
tarihli bir yaz› ile Cumhurbaﬂkanl›¤›na baﬂvuruda bulundum. Nihayet 1986 y›l› A¤ustos ay›nda birlik kurulabilmesi için gereken
tüm yasal düzenlemeler tamamlanm›ﬂt›. Kuruluﬂ için baﬂvuruda bulunmak üzere önce
baz› eser sahiplerini telefonla arayarak kurucu olmay› kabul edenlerden ilgili belgeleri
toplad›m.Tüzü¤ün gerektirdi¤i sair evrak›

1. OLA⁄AN GENEL KURUL (1989-1991):
1- Y›ld›r›m Gürses (Baﬂkan)
2- Turhan Taﬂan (Baﬂkan Yard.)
3- Alâaddin ﬁensoy (Sayman Üye)
4- Alâeddin Yavaﬂça
5- Gönül ﬁen
6- Günayd›n Kaynak
7- Halit Çeliko¤lu
8- Ahmet Selçuk ‹lkan*
*Alâeddin YAVAﬁCA’n›n istifas›

nedeniyle Yönetim Kuruluna birinci yedek üye Ahmet Selçuk
‹LKAN getirilmiﬂtir.
Denetleme Kurulu:
1- ‹rfan Özbak›r(Baﬂkan)
2- Esin Engin
3- Ali Do¤an Ergin

Haysiyet Kurulu Üyeleri:
1- Selmi Andak
2- Semahat Özdenses
3- Turgut Yarkent
Teknik Bilim Kurulu:
1- Erol Sayan
2- Necdet Varol
3- Yalç›n Tura
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da eksiksiz haz›rlad›m.11 A¤ustos 1986 günü erken saatte ‹stanbul Valili¤ine gittim.
Erken gittim çünkü tüzü¤e göre ilk baﬂvuru
geçerli olacak sonrakiler geçersiz say›lacakt›. ‹lk baﬂvuru bizimdi. Kabul edildi ve birlik
kurulmuﬂ oldu. Kanun, ‹lk genel kurul yap›l›ncaya kadar birlik mecburi organlar› baﬂkan ve üyelerinin Bakanlar Kurulu’nca atanmas›n› öngördü¤ünden Bakanl›k bizden atayacaklar› ﬂah›slar›n isimlerini istemiﬂti. Durumu uygun olan eser sahipleriyle çeﬂitli vas›talarla temasa geçtim.Yönetim, Denetleme, Haysiyet ve Teknik Birim kurullar›nda
görev kabul eden eser sahiplerinden oluﬂan
as›l ve yedek aday listesini Bakanl›¤a bildirdim. Bakanlar kurulunca atamalar yap›ld›
ve birli¤in ilk zorunlu organlar› oluﬂtu. Kültür ve Turizm Bakan› Mesut Y›lmaz imzas›
ile ald›¤›m 2.1.1987 tarihli yaz›da Meslek
birli¤inin çal›ﬂmalar›n› baﬂlatmak amac›yla
19 Ocak 1987 Pazartesi günü saat 14.30’da
‹stanbul Y›ld›z Saray›’nda yap›lacak toplant›ya kat›lmam isteniyordu. Bu toplant›da yap›lan konuﬂmalardan sonra Say›n Mesut Y›lmaz hükümetçe meslek birli¤ine tahsis edilen y›ll›k miktar› içeren çeki verdi. Ald›m.
Teﬂekkür ettim ve o günden itibaren birlik
çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤› görevim iki buçuk y›l kadar sürdü.
Sa¤l›k sebebi ile görevden ayr›ld›m.
20. y›la girdi¤imiz ﬂu günlerde MESAM’›n
geldi¤i noktay›, konumunu nas›l buluyorsunuz?

Bir kuruluﬂ için 20 y›l az bir zaman de¤ildir.
Kuruluﬂlar kanun, yönetmelik v.b. ile kurulurlar fakat; büyüme, ilerleme ve geliﬂmeleri, sa¤lam, istikrarl› ve güvenilir hale gelebilmeleri kuruluﬂa yöneticilerince kazand›r›lacak geleneklerle mümkündür. MESAM
yasal olarak sa¤lam bir zemindedir. Ancak
20 inci yaﬂ›nda bu kazan›mlar› elde edebilmiﬂ midir? ‹lgililerin takdirlerine b›rak›yorum. MESAM’›n yaﬂad›¤› en önemli olumsuzluk bölünmüﬂ olmas›d›r. Bölünmenin say›lamayacak kadar çok sak›ncalar› vard›r.
Bundan en çok zarar görecek olanlar da eser
sahipleridir. MESAM, bugüne kadar elde
etmiﬂ oldu¤u maddi güç ile her türlü ihtiyac›n› karﬂ›layacak mükemmel bir binaya, misafirhaneye, gerekli araç-gerece ve hatta bir
poliklini¤e dahi sahip olabilirdi bu imkân ve
f›rsatlar kaç›r›lm›ﬂt›r.Bütün bunlara ra¤men
MESAM güçlüdür ve iyi yönetildi¤i taktirde
bu problemleri çözebilir, arzu edilen duruma
ve konuma gelebilir. En olumlu geliﬂme MESAM’da telif haklar› bilgi ve becerisine sahip personelin yetiﬂmiﬂ ve yetiﬂmekte olmas›d›r.
MESAM eser sahiplerine ve sektöre ne kazand›rd›?
Eser sahiplerinin mali ve manevi haklar›n en
incesine kadar aç›kl›¤a kavuﬂtu. Eser sahipleri aras›nda bilinçlenme önemli ölçüde artt›. Eser sahiplerinin pek ço¤u telif denince
sadece mekanik alan› biliyorlard›. Ço¤u eser
sahibi bu alandaki haklar›n› takip edemiyor

edenler de alabilirse al›yordu. Ödemelerde
ne bir kural ne de ölçü vard›. Bugün ödemeler ne de olsa bir düzene girdi.Eser sahiplerinin hemen tamam› haklar›n›n do¤du¤u di¤er alanlar› da tan›d›lar. Ço¤u eser sahibinin yurt d›ﬂ›nda do¤an haklar›na uzanma
imkân› yoktu. Bugün bu haklar korunabilmektedir. Korsanla mücadeleye MESAM da
bir güç olarak kat›lm›ﬂt›r. Korsan önlenebilse durum tabii ki çok daha iyi olacakt›r.
Teknoloji ilerledikçe yeni tür korsanl›klar
ortaya ç›kmaktad›r. Ne var ki, teknolojinin
yaratt›¤› sak›ncalar› yine teknoloji giderecektir.
‹leriye dönük ne gibi önerileriniz olabilir?
Mevcut meslek birliklerinin birleﬂmeleri ve
tek bir meslek birli¤i haline gelmeleri önemlidir. Eser sahipleri birli¤in as›l sahibi olduklar›n› ve birli¤in kendileri için kurulmuﬂ
oldu¤unu ak›ldan ç›karmamal›d›r. Birli¤in
icraat›n› kendi ﬂahsi mal›n› takip eder gibi
takip etmeli gerekti¤inde sorgulamal›d›r.
Yöneticilerini seçerken çok titiz ve dikkatli
olmal› iyi inceleme ve araﬂt›rma yapmadan
karar vermemeli propagandalara kanmamal›d›r. Hangi birli¤in üyesi olursa olsun tüm
eser sahiplerinin yönetimlerden ›srarla birleﬂme talebinde bulunmalar› kendi yararlar›nad›r. Birlik gelirlerinin çok iyi kullan›lmas›
ve de¤erlendirilmesi, israftan ve gereksiz
harcamalardan kaç›n›lmas› özetle birli¤in
ekonomik gücünün korunmas› büyük önem
taﬂ›maktad›r.

2. OLA⁄AN GENEL KURUL (1991-1993):
1- Y›ld›r›m Gürses (Baﬂkan)
2- Esin Engin (Baﬂkan Yard)
3- Erol Sayan
4- Bora Ayano¤lu
5- Selmi Andak
6- Alaeddin ﬁensoy (Muhasip Üye)
7- Dr. Alaaddin Yavaﬂça
8- Amir Ateﬂ*
*Bora Ayano¤lu’nun istifas›
nedeniyle Yönetim Kuruluna birinci

yedek üye Amir ATEﬁ getirilmiﬂtir.
Denetleme Kurulu:
4- ‹rfan Özbak›r (Baﬂkan)
5- Ali Do¤an Ergin
6- Kas›m ‹naltekin
7- Attila Atasoy (Baﬂkan)*
8- M Sad›k Atay*
9- Esin Afﬂar Aral*
* Attila Atasoy, ‹rfan Özbak›r’›n

istifas› ile, M. Sad›k Atay Ali
Do¤an Ergin’in istifas› ile, Esin
Afﬂar M Sad›k Atay’›n görevden
azil iste¤i ile göreve getirilmiﬂtir.)
Haysiyet Kurulu Üyeleri:
1- Orhan Ar›tan (Baﬂkan)
2- Turgut Yarkent
3- Turhan O¤uzbaﬂ

Teknik Bilim Kurulu:
1- Yalç›n Tura (Baﬂkan)
2- Necati Giray
3- Fatih Erkoç
4- Orhan K›z›lsavaﬂ*
* Necati Giray’›n vefat› ile Orhan
K›z›lsavaﬂ göreve getirilmiﬂtir.
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S
eslek birli¤i kurulmas› için yapt›¤›n›z çal›ﬂmalar ne zaman baﬂlad› ve sizi bu çal›ﬂmalara yönlendiren sebepler nelerdir?
Baﬂlang›çta MESAM yokken, bu kutsal haklar›n teslim edilmesi için faaliyetler baﬂlam›ﬂt›.
Bu çal›ﬂmalar›n baﬂ›nda Sedat Ergintu¤, Sadi Hoﬂses gibi isimler bulunuyordu. Berlin ve Ba¤dat üniversitelerindeki kanun ve interpretasyon profesörlü¤ü (1960-1965-1968) görevlerimin ard›ndan ‹stanbul Radyosu Program Müdürü olarak ‹stanbul’a geldi¤imde do¤rudan do¤ruya kendimi bu meselenin
içinde buldum. Bir süre Sedat Ergintu¤ ile birlikte
çal›ﬂt›k. Sonra Ercümend Berker yönetiminde MÜSBED (Müzik Söz Yazarlar› Bestecileri ve Editörleri
Derne¤i) kuruldu. ‹ki sene kadar Yönetim Kurulu
üyeli¤i görevini yapt›m. Aram›zda büyük bestekar›m›z Cevdet Ça¤lar, Prof Selahattin ‹çli, Prof Alaaddin Yavaﬂça gibi isimler vard›. Sedat Ergintu¤ da yine yard›mc› oluyordu. ‹ki sene sonra bendeniz Genel
Baﬂkanl›¤a seçildim. Ve Genel Baﬂkan olarak 8 sene
bu dernekte görev ald›m. Ayn› zamanda TRT ile de
bir mücadele sürüyordu. Bu arada “Türkiye Müzisyenler Sendikas›” kuruldu. Genel Baﬂkan Rahmetli
Halil Aksoy’du. ‹stanbul ﬁube Baﬂkanl›¤›n› da bendeniz üstlendim. Sendika güçlü oldu¤u için telif haklar› konusuna da el atm›ﬂt›. Varolan gücümüzle her
hükümetle, devrin Cumhurbaﬂkanlar›yla görüﬂmeler
yapard›k. Kongreler, toplant›lar, uyku durak olmadan çal›ﬂt›k. Müzik kullanan yerlere ﬂahsen müracaat ederdik. Ancak böyle bir mesleki birli¤in kurulmas› gere¤ini ﬂiddetle duyuyorduk. Ayn› dönemde Halil
Aksoy ile Nevzat Sumer SANEM’i (Sanat Eserleri
ve Müzik Yay›n Ltd ﬁti.) kurdu. Onlar da çok yararl› çal›ﬂmalarda bulundular. Biz de ‘MÜSBED’ ola-

M

Necdet
VAROL
Devlet San’atç›s›
(Kanuni-bestekarMüzikolog- Dan›ﬂman)
Ö¤retim Üyesi
Araﬂt›rmac› Yazar

rak çal›ﬂ›yorduk. Yurtd›ﬂ›yla ba¤lant›ya geçmiﬂtim.
‘SACEM’ ve ‘GEMA’n›n baﬂkanlar›yla görüﬂtüm..
‘SACEM’in Türkiye temsilcisi konumundaki Prof.
Halit Kemal Elbir’in ve yabanc› hak sahipleri için kurulmuﬂ bulunan “F‹SAN” ﬂirketinin de büyük katk›lar›n› gördük. Paris’te Charles De Gaulle Caddesi’nde, Seine Nehri k›y›s›nda SACEM’in, yukardan
bak›ld›¤›nda piyano gibi görülen bir binas› vard›. Burada Fransa Sosyal ‹ﬂler Bakan›, Prof Halit Kemal
Elbir, SACEM Genel Baﬂkan› M. Tournier, Ortado¤u ülkelerinde telif haklar› üzerine ihtisaslaﬂm›ﬂ M.
Sparta ve bendeniz yemek yedik ve konuﬂtuk. Onlara
mesleki birli¤i kurmak istedi¤imizi ve bu konuda yard›mlar›n› bekledi¤imizi söyledik. O dönemde yabanc›lar da Türk parlamenterleri “Patent Kanunu”nun
ç›kmas› için zorluyorlard›. Tam bu geliﬂmeler sürerken 1980 askeri darbesi oldu. Bu darbe asl›nda mesleki birli¤i kurmam›z› kolaylaﬂt›rd›. Patent kanunu
ç›karken yeni telif haklar› kanunu da ç›karmaya muvaffak olduk.
Hava Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Tahsin ﬁahinkaya, Nevzat Sumer’in memleketlisiydi ve kanun çald›¤› için bizlere sempatisi vard›. Onun odas›nda toplan›p son halini verdik. Sonralar› Prof. Halit Kemal
Elbir ve di¤er hukukçularla birlikte gerekli noktalar›
vurgulad›k. Yani kanun asl›nda Milli Birlik Komitesi’nden ç›kt›.
Ama bir eksi¤i vard› ki bugün bile bunun olumsuz tesirini yaﬂ›yoruz. ‘Birim fiyat›n›n tespiti’nin yap›lmam›ﬂ olmas› (bendenizce) hak sahiplerini hala ma¤dur
etmektedir. TRT’den olumlu cevap gelmesine ra¤men fiiliyata geçmedi. Bu konuda çok mücadele ettim ama sonuç alamad›k.

3. OLA⁄AN GENEL KURUL (1993-1995):
1- Y›ld›r›m Gürses
(Baﬂkan)
2- Fuat Güner (Baﬂkan
Yard)
3- Bilge Özgen (Muhasip
Üye)
4- Aﬂk›n Tuna
5- Bora Ayano¤lu
6- Gönül ﬁen

7- Amir Ateﬂ
8- Fethi
Karamahmuto¤lu*
9- Selmi Andak*
*Aﬂk›n Tuna’n› istifas›
nedeniyle yedek üye Fethi
Karamahmuto¤lu, Gönül
ﬁen’in istifas› nedeniyle
yedek üye Selmi Andak

Yönetim Kuruluna
getirilmiﬂtir.
Denetleme Kurulu:
1- Turhan Taﬂan
(Baﬂkan)
2- Cengizhan Mutlu
3- Ayﬂe Birgül Y›lmaz

Haysiyet Kurulu:
1- Orhan Ar›tan
2- Vahit Özayd›n
3- Turgut Yarkent
Teknik Bilim Kurulu:
1- Erol Sayan
2- Timur Selçuk
3- Nurettin Çaml›da¤
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Siz MESAM kuruldu¤unda hangi görevde
bulundunuz?
MESAM kurulduktan sonra Bakanlar Kurulu karar› ile Bilim Kurulu Baﬂkan› olarak
atand›m.
Prof Yalç›n Tura benim yard›mc›m oldu. 2
y›l bu görevde kald›m. ﬁu anda çok mutluyum çünkü MESAM yirmi y›ld›r ilk kez beni hat›rlad›.
20. y›la girdi¤imiz bu günlerde MESAM’›n
geldi¤i noktay› konumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bestekarl›k hala bir meslek olamad›. Bestekarl›¤› meslek yapabilmek için düzeyli
eserlere prim vermek laz›m. Halbuki ço¤unlu¤a hitap etmek u¤runa ticari müzik ve düzeysizlik ald› baﬂ›n› gitti. MESAM’›n iﬂi bu
de¤il diyorlar. Ama MESAM’›n zekat› bu.
Kuruluﬂunun sebebi hikmeti bu bir bak›ma!..
MESAM haklar›n tespiti, takibi ve teslimi
konusunda yol kat etti.Umar›m daha da geliﬂerek ve düzeysizli¤e de bir çare bulunarak
devam eder.
MESAM ile ilgili olarak önerileriniz ve gelece¤e dair düﬂüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?
Telif haklar› mücadelesinde ve MESAM’›n
kurulmas›nda görev alm›ﬂ benim gibi bestekar arkadaﬂlar›m belli bir deneyime sahipler ve hepsi fedakar dava adam›d›rlar. Hepimizde bizle beraber gidecek bilgiler var.
MESAM bu de¤erli bilgili kiﬂilerden bir dan›ﬂma kurulu oluﬂturup yararlanabilir. Sa-

Fotoğraf: Emre Akçay

dece güncel iﬂlerle , davalarla u¤raﬂmak
yetmez. MESAM’› daha ilerilere götürmek
için bilimsel, hukuki, at›l›mc›, yeni fikirlerin ortaya ç›kmas› gerekir. Bir komisyon
kurulup dan›ﬂmanlar›n, uzmanlar›n fikirleri
hayata geçirilebilir.
Telif haklar› mücadelesi sürecine ait bir an›n›z› paylaﬂabilir misiniz?
Yapt›¤›m›z toplant›n›n ard›ndan ‘SACEM’
ilk yard›m olarak o sene ‘SACEM’ üyesi tüm
dünya hak sahiplerinin Türkiye’den alacaklar› bir y›ll›k telif haklar›n› almay›p, Türk hak
sahiplerine ba¤›ﬂlamak gibi tarihi büyük bir
jest yapt›. Biz de o devirde oldukça yüklü
olan bir paray› “F‹SAN” ile birlikte “MÜSBED” olarak ilk defa Türk hak sahiplerine
adil bir ﬂekilde da¤›tabilme mutlulu¤una
ulaﬂm›ﬂ olduk.

“Bestekarl›k hâlâ bir
meslek olamad›.
Bunun için düzeyli
eserlere prim vermek
laz›m. MESAM’›n iﬂi bu
de¤il diyorlar.
MESAM’›n
kuruluﬂunun sebebi
hikmeti bu bir
bak›ma!”

4. OLA⁄AN GENEL KURUL (07/08/1995-02/10/1997):
1- Attila Özdemiro¤lu (Baﬂkan)
2- Sezen Aksu (Baﬂkan Yard)
3- Fuat Güner (2. Baﬂkan Yard)
4- Turhan Taﬂan (Muhasip Üye)
5- Ali Kocatepe (MESAM
Sözcüsü)
6- Orhan Gencebay
7- Arif Sa¤
8- Ayd›n Orhan

9- Mustafa O¤uz
10- Erol Sayan
11- Timur Selçuk
12- Selmi Andak
13- Da¤han Baydur
14- Dursun Karaca (Ayn› zamanda
Genel Sekreter)
15- Bora Ayano¤lu
16- Bilge Özgen*

*Bora Ayano¤lu’nun istifas›
nedeniyle Yönetim Kuruluna birinci yedek üye Bilge Özgen getirilmiﬂtir.
Denetleme Kurulu:
1- Ayﬂe Birgül Y›lmaz (Baﬂkan)
2- Emine Ertem
3- H. Hüsnü Üstün
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S
ESAM hangi ﬂartlarda ve nas›l kuruldu?
MESAM’›n kuruluﬂunda katk›lar›n›z› ö¤renebilir miyiz? Hangi görevlerde bulundunuz?
MESAM çok iptidai ﬂartlarda kuruldu. O dönemde
üç yap›mc› firma vard›: Columbia, Odeon ve Sahibinin Sesi. Bu üç firma hegemonyayd›. Bazen ç›kartt›klar› plaklardan peﬂin olarak küçük bir miktar telif ödenirdi. Güfte sahipleri bir ﬂey alamazd›. Sadece beste sahipleri ve okuyanlar al›rd›. Teliflerin bir
k›sm› plak baﬂ› sat›ﬂtan verilirdi. 8 kuruﬂ, 9 kuruﬂ,
en çok Münir Bey (Nurettin Selçuk) al›rd›; 12 kuruﬂ.
‹ﬂin takibi zor ve sahipsizdi. Bizler, bestekar ve güfte yazarlar›n›, yap›mc›lar›n istismar›ndan kurtarmak için mücadeleye geçtik. S›k s›k ﬁark Kahvesi’nde buluﬂup toplant› yapard›k. O toplant›n›n baﬂkan› bendim. Yard›mc›m da Sadi Hoﬂses idi. Sonra
yavaﬂ yavaﬂ kurumsallaﬂmaya baﬂland›. 1950’li y›llar›n sonunda yasa gere¤ince herhangi bir dernek
böyle bir faaliyete giremezdi. Birkaç tane dernek olmal›yd› ve bu birkaç dernek bir federasyon teﬂkil etmeliydi. Ancak Federasyon oldu¤u takdirde böyle bir
kuruluﬂ istikametine gidilecekti. Bu çok zaman ald›. Ama sonunda muvaffak olundu. Nevzat Sumer’in
baﬂkanl›¤›nda Niﬂantaﬂ›’nda bir apartman dairesinde baﬂlad›k. Nevzat Sumer, Rahmetli Vahit Özayd›n, Günayd›n Kaynak (Sadettin Kaynak’›n o¤lu),
Adem ﬁahin gibi isimlerden oluﬂan bir ekiple faaliyete geçtik. 1987’de atanm›ﬂ Yönetim Kurulu üyesiydim. 1993’e kadar yönetim Kurulu’nda kald›m.
Sonra da Attila Özdemiro¤lu baﬂkanl›¤› zaman›nda
1999 – 2001 aras›nda Yönetim Kurulu’nda bulundum.

M

Alaeddin
YAVAﬁÇA

“Bence MESAM
Yönetim
Kurulu’nda her
müzik türünü
temsilen en az
iki kiﬂi olmal›.”

törüne neler kazand›rd›? Neler de¤iﬂti?
Biz bestekar ve güfte yazarlar›n›n haklar›n› yap›mc›lara karﬂ› korumak için MESAM’› kurarken ﬂöyle
bir prensip karar› ald›k: mümkün mertebe MESAM
Yönetim Kurulu içine yap›mc›lar› almayacakt›k.
Çünkü mücadele edilecek kiﬂileri bu bünyeye ald›¤›n›zda kafi derecede güçlü olamazs›n›z. Halbuki ﬂimdi yap›mc›lar bestekar olarak Yönetim Kurulu’na
girmeye baﬂlad›lar. Yönetim Kurulu ﬂu anda tamamen Türk Musikisi’nin aleyhine cereyan ediyor. Unkapan› geldi yerleﬂti. Ve bundan koparman›n imkan›
yok. Peki Türk musikisi bestekar› olarak beni kim
koruyacak? Benim haklar›m› kim takip edecek?
Böyle bir Yönetim Kurulu ile bu dava götürülemez.
Bu problemlerin çözülmesi laz›m. Attilla Özdemiro¤lu baﬂkan oldu¤unda, Yönetim Kurulu içerisinde ben,
Erol Sayan ve Bilge Özgen vard›. Mümkün mertebe
TRT’ye ba¤l› olan bestekarlar›n ve güfte sahiplerinin
haklar›n› müdafaa etmek için bir mücadele veriyor-

MESAM’›n kuruluﬂu eser sahiplerine ve müzik sek-

5. OLA⁄AN GENEL KURUL (1997-1999):
12345678-

Attila Özdemiro¤lu (Baﬂkan)
Fuat Güner (Baﬂkan Yard›mc›s›)
Turhan Taﬂan (Muhasip Üye)
Ali Kocatepe (Bas›n Sözcüsü)
Orhan Gencebay
Selmi Andak
Bilge Özgen
Erol Sayan

9- Dursun Karaca
Denetleme Kurulu:
1- Cengizhan Mutlu
2- Ayla Peken
3- H. Hüsnü Üstün
Haysiyet Kurulu:
1- A. Orhan Ar›tan(Baﬂkan)

2- Mehmet Sad›k Atay
3- H. Turgut Yarkent
Teknik Bilim Kurulu:
1- Osman ‹ﬂmen (Baﬂkan)
2- ﬁeref Taﬂl›ova
3- Ali R›za Binbo¤a
Fotoğraf: Melih Aydın
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6. OLA⁄AN GENEL KURUL (1999-2001):
1- Attila Özdemiro¤lu (Baﬂkan)
2- Ahmet Selçuk ‹lkan (Baﬂkan
Yard) (istifa)
3- Turhan Taﬂan(Muhasip Üye)
4- Fuat Güner(2. Baﬂkan) (Muzaffer
Özp›nar yerine 3. Baﬂkan Yard)
5- Nevzat Sumer
6- Alaeddin Yavaﬂça
7- Sümer Ezgü

8- Ali R›za Binbo¤a(3. Muhasip
Üye) (Muhasiplkten istifa edip genel
sekreter oluyor)
9- Burhan Bayar(5. Muhasip Üye)
10- Orhan Gencebay
11- Bilge Özgen
12- Erol Sayan
13- Dursun Karaca
14- Aﬂk›n Tuna*

duk. Ve bir sonuç da al›yorduk. Sonra yap›mc›lar a¤›rl›¤›n› koydu. Üçümüz de
ekarte edildik. ﬁu anda Yönetim Kurulu
içinde TRT’de kullan›lmakta olan eserlerin takibinde olsun, tahakkukunda olsun
fikirleri öne sürebilecek bir tek kiﬂi yok.
MESAM ve Telif Haklar›yla ilgili önerilerinizi ve gelece¤e dair düﬂüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?

15- Muzaffer Özp›nar **(2.muhasip
Üye) (Ahmet Selçuk ‹lkan istifas› ile
4. muhasip üye)
16- Gönül ﬁen***
17- Ali Kocatepe****
18- Halil Karaduman****
19- Osman ‹ﬂmen****
20- Aykut Gürel****
*Nevzat Sumer’in istifas› nedeniyle

Yap›lacak ﬂey ﬂudur: Türkiye’de kaç türde
müzik varsa bunlar belirlenmeli ve Yönetim Kurulu seçiminde adaylar ba¤l› bulunduklar› müzik türünü temsilen öne ç›kmal›. Ve her türün en az iki temsilcisini kapsayacak ﬂekilde Yönetim Kurulu oluﬂturmal›. Bu ﬂekilde MESAM, üyelerini tatmin edebilecek ﬂekilde iﬂleyebilir. Gönül
arzu ediyor ki MESAM 21. yy’a yak›ﬂ›r
ﬂekilde görev yaps›n.

Aﬂk›n Tuna göreve getirilmiﬂtir.
** Dursun Karaca’n›n istifas› nedeniyle
Muzaffer Özp›nar görev getirilmiﬂtir.
***Ahmet Selçuk ‹lkan’›n istifas› ile
Gönül ﬁen göreve getirilmiﬂtir.
**** Muzaffer Özp›nar, Burhan Bayar,
Gönül ﬁen ve Aﬂk›n Tuna’n›n istifas›
nedeniyle Ali Kocatepe, Halil
Karaduman, Osman ‹ﬂmen, Aykut
Gürel(Sayman Üye) göreve getirilmiﬂtir.

Fotoğraf: Melih Aydın

Alaeddin Yavaﬂça’n›n kedisi...

www.alokurye.net
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S
eslek birli¤i kurulmas› için yapt›¤›n›z çal›ﬂmalar ne zaman baﬂlad› ve sizi bu çal›ﬂmalara yönlendiren sebepler nelerdir?
Benim telif bilincim 1970’lere dayan›r. O s›rada
hem Hukuk Fakültesi’nde okumamdan hem de müzisyen olmamtan kaynaklanan bir bilgim vard›. ﬁanar Yurdatapan ile ﬁAT ad›ndaki anonim ﬂirketimizin bünyesinde ‘FSKO’yu (Fikir ve Sanat Eserlerini
Koruma Kooperatifi) kurduk. Bu mesle¤i yapacaksak fikri haklara sahip ç›k›lmas›n›n ﬂart oldu¤unu
düﬂünüyorduk. Bir iki y›l sonra SACEM ile toplant›ya ça¤›ld›k. Ayn› anda IFPI (International Federation Of Phonogram Producers/ Dünya Plak Örgütleri Konfederasyonu) adl› bir baﬂka kuruluﬂun da
Türkiye temsilcili¤ini yap›yorduk O da CISAC gibi
UNESCO çat›s› alt›ndayd›.
Paris’te bir toplant›da ilk defa ciddi bir deklarasyonda bulunduk. O y›llarda Türkiye’de fikri haklar›n
korunmas› sadece yabanc› eserler için geçerliydi.
Almanya (GEMA) mekanik haklar›, Fransa (SACEM) ise umumi yay›n haklar›n› takip ediyordu.
Ama SACEM’in yegane operasyonu, yabanc› eserler ad›na TRT’den tahsilat yapmakt›. TRT d›ﬂ›nda
baﬂka bir muhatap kuruluﬂ da yoktu. Biz, ﬁanar ile
birlikte o konferansta telif haklar›n›n tespit, takip
ve tesliminin milli (yerel) bir birlik taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤ini savunduk. Di¤er bir deyiﬂle SACEM ve GEMA’n›n ellerini Türkiye’den çekmesini
istedik.
Onlar da cevap olarak bunun çok kompleks bir iﬂ oldu¤unu, Kuzey Afrika ve Ortado¤u’da bu iﬂi kendilerinin üstlendi¤ini, bizim alt›ndan kalkamayaca¤›m›z› söylediler. Biz, ‘hay›r beceririz’ dedik ve böylelikle ilk karﬂ› ç›k›ﬂ›m›z› baﬂlatt›k. 70’li y›llarda
‘F‹SKO’ bu konuyu gündemde tuttu. Zaman zaman

M
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Attila
ÖZDEM‹RO⁄LU

bu çerçeve içerisinde paneller, konferanslar düzenledik.
‘MÜSBED’, ‘SANEM’ gibi baﬂka kuruluﬂlar da faaliyete geçmiﬂti. En son ben ‘ART’ ad›nda bir anonim ﬂirket içinde ‘BESKO’ (Beste Eser Koruma)
ad› alt›nda bir kuruluﬂ kurdum. ‘BESKO’ ilk ciddi
faaliyeti yapan kuruluﬂ oldu çünkü tahsilat yaparak
eser sahiplerine para da¤›tmaya baﬂlad›. Bu kuruluﬂ
bir anlamda MESAM’›n da alt yap›s›n› oluﬂturdu
diyebilirim. Çünkü MESAM baﬂlarken biz anonim
ﬂirketi fesh ettik ve bütün varl›¤›m›z› -yaz›l›mlar,
bilgi, birikim- MESAM’a devrettik. MESAM’›n kuruluﬂunda ben Denetleme Kurulu’nda atanm›ﬂ kurucu üyeydim.
MESAM kurumsallaﬂma ve tan›t›m ad›na ciddi
ad›mlar att›. Benim baﬂkanl›¤›m 1995 – 2003 y›llar› aras›nda (4.– 7. dönem) sürdü. MESAM’da
eme¤im geçen y›llar için çok memnunum. MESAM’›n operasyonlar› sayesinde Türkiye’nin yurtd›ﬂ›ndaki olumsuz imaj› silindi, kara listeden ç›k›p
medeni ülkeler aras›nda yer almaya baﬂlad›. Bunda
MESAM’daki tüm arkadaﬂlarla birlikte katk›m›z
oldu¤u için çok memnunum. Daha medeni bir ülke
olmak ad›na, Türkiye’nin bir dönem tarihinde
önemli bir iﬂlevi yerine getirdi¤imizi düﬂünüyorum.
Sizce MESAM’›n kuruluﬂu eser sahiplerine ve sektöre ne kazand›rd›?
MESAM her ﬂeyden önce bir bilinç kazand›rd›. Türkiye’de fikri hak bilinci, düﬂünce ürününün bir mülkiyet olabilece¤i ve onun üretene ait olabilece¤i fikri yoktu. Öncelikle fikri mülkiyet diye bir kavram›n
genel kamuoyu taraf›ndan kabulüne ﬂahit olduk.
Dolay›s›yla içinde bulundu¤umuz bilgi ça¤›nda en
önemli sermaye say›lan düﬂünce ürünleri art›k sahi-

6. OLA⁄AN GENEL KURUL (1999-2001):

“MESAM herﬂeyden
önce fikri hak
kavram›n›n
kamuoyunda kabul
edilmesini sa¤lad›”

Denetleme Kurulu:
1- Cengizhan Mutlu
2- Ayla Peken
3- Murat Çobano¤lu
Haysiyet Kurulu:
1- Turgut Yarkent
(Baﬂkan)

2- Mehmet Aslan
3- Sad›k Atay
4- M. Tahir Paker*
*M. Tahir Paker,
Sad›k Atay’›n istifas›
ile bu göreve getirilmiﬂtir.)

Teknik Bilim Kurulu:
1- ﬁeref Taﬂl›ova
2- Mustafa Beyazkuﬂ
3- U¤ur Murathan
4- Süleyman Y›ld›z
5- Faysal Çiftçi
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binden kopuk de¤il. Düﬂünceye emek veren
kiﬂiler bundan gelir elde edebiliyorlar.
20. y›la girdi¤imiz bu günlerde MESAM’›n
geldi¤i noktay›, konumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Benim MESAM’da ilk müﬂaade etti¤im
yanl›ﬂ, her ﬂeyin devletten beklenmesiydi.
Benim belki de yaratt›¤›m en büyük farkl›l›k
bu oldu. “Devlet de¤il biz yapaca¤›z. Kendi
haklar›m›z› devlet bize teslim edemez. Devlet sadece gerekli yasalar› yapar fakat gerekli çabay› bizim göstermemiz laz›m” dedim. Bu haklar›n toplanmas› için baroyla ve
bir sürü sanayi kuruluﬂu ile iﬂbirli¤ine giderek bir zihniyet de¤iﬂikli¤i yaparak iﬂe baﬂlad›k. Bu çabalar çok olumlu sonuçlar verdi.
‹ki y›l içinde aﬂa¤› yukar› 5 -6 Milyon Dolar,
sonra da 10 Milyon Dolar tahsilat yapabildik. Kolay olmad›, bir sürü, yaz›, çaba, panel, bakan toplant›s›, yurtd›ﬂ› toplant›s› yapt›k. Elimizdeki bütün bask› unsurlar›n› kullanarak çevreye, devlete, telif borsas›na karﬂ› mücadele ettik. Zorlu ama keyifli bir dönemdi. En keyifli taraf› da tahsilatlar› yapmaya baﬂlad›ktan sonraki dönemdi.
MESAM ve telif haklar›yla ilgili önerilerinizi
ve gelece¤e dair düﬂüncelerinizi ö¤renebilir
miyiz?
MESAM’›n baz› temel prensipleri var. Önce
bunlar korunmal›. Birinci s›radaki prensibimiz: Birlik. Bizim en büyük varl›¤›m›z birlik
olmam›zd›r. Bu birlik da¤›l›rsa, güç da¤›l›r.
ﬁu anda bir bölünmüﬂlük var. Eser sahiple-

ri ikiye bölünmüﬂ durumda. Önerim öncelikle bu anlams›z, hiçbir mant›¤› ve ak›lc›l›¤›
olmayan durumun sonland›r›lmas›. Birlik
di¤er yandan da ﬂu demek; Daha önce popçu, rockç›, Türk müzikçi diye bölünmüﬂlük
vard›. Biz bunu yok etmeye çal›ﬂt›k Eskiden
taraflar birbirini d›ﬂlar bir tav›r sergiliyorlard›. Bu anlay›ﬂ yok oldu. Birlik anlay›ﬂ›n›n
daha da güçlenerek devam etmesi gerekiyor.
Bir di¤er prensibimiz de ﬂeffafl›kt›r. Birbirimize olan güveni yok edersek hiçbir ﬂey kalmaz geriye. Güven de ancak ﬂeffaf ortamlarda oluﬂabilir.
MESAM kar eden bir kuruluﬂ de¤ildir. Bütün amac› eser sahibinin eme¤inin karﬂ›l›¤›n› en etkin bir ﬂekilde al›p, en k›sa sürede en
az masrafla iﬂleyip eser sahibine vermektir.
Bunun unutulmamas› gerekir.
Son olarak da dünyada teknoloji geliﬂiyor ve
fikri koruma zay›fl›yor. Meslek birlikleri bu
geliﬂmeye karﬂ› epey çaba sarf ediyorlar.
Müzik sektörü yani as›l gelir noktalar› da
zor durumda. Bundan ürkülmemesi gerekti¤ini düﬂünüyorum. Çünkü müzik insanl›k var
oldu¤undan beri hep varoldu. Müzik form
de¤iﬂtirebilir. ‹nternete taﬂ›nabilir, CD’lere
kopyalanabilir. Biz hangi ortamda olursa olsun haklar› toplayaca¤›z. Gün gelebilir eser
sahipleri, müzisyenler dijital dünyaya çok
basit bir ﬂekilde karﬂ› durabilirler. ‘Biz art›k
kay›t yapmayaca¤›z sadece canl› performans yapaca¤›z’ dedikleri anda bütün bu teoriler y›k›labilir. Her ﬂey birlikte karar almaya ba¤l›.

MESAM’›n kuruluﬂ dönemlerinden anlatabilece¤iniz bir an›n›z var m›?
Benim baﬂkan olma hikayem ilginç gelebilir.
Hiç böyle bir plan›m olmad›¤› bir dönemde
arkadaﬂlar›m yönetime kat›lmam için ›srar
ettiler. Onlar› k›ramad›m. Mesleki olarak
böyle bir göreve vakit ay›ramayaca¤›m› söyledi¤imde bana yard›m etme sözü verdiler.
Ve baﬂkan seçildim. Fakat hayat öyle olmuyor, belli bir sorumluluk alt›na girince bütün
hesap sizden sorulmaya baﬂl›yor. Ne kadar
bir tak›m olarak çal›ﬂmaya u¤raﬂ›rsan›z u¤raﬂ›n sorumlu hep siz oluyorsunuz.
Önerilere belki ﬂunu da ekleyebilirim: Sorumlulu¤u tek bir kiﬂiye y›kmak yerine daha
paylaﬂ›mc› olunmas›, herkesin elini taﬂ›n alt›na koymas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.

“Bizim en büyük
varl›¤›m›z birlik
olmam›zd›r. Bu birlik
da¤›l›rsa güç da¤›l›r.
Eser sahiplerinin ﬂu
andaki bölünmüﬂlü¤üne
son vermek en önce
yap›lmas› gerekendir”

7. OLA⁄AN GENEL KURUL ( 10/11 Kas›m 2001-6/7 Aral›k 2003):
123456789-

Attila Özdemiro¤lu(Baﬂkan)
Fuat Güner (Baﬂkan Yard)
Ali R›za Binbo¤a (Baﬂkan Yard)
Murat Hasar›(Sayman Üye)
Burhan Bayar
Turhan Taﬂan
Orhan Gencebay
Suavi
U¤ur Baﬂar

10- Selami ﬁahin
11- Hasan Salt›k (Kalan Edisyon)
12- Hasan Hüseyin Demirel*
*Burhan Bayar’›n istifas› nedeniyle
Yönetim Kuruluna birinci yedek üye
Hasan Hüseyin DEM‹REL getirilmiﬂtir.)
Haysiyet Kurulu
1- Turgut Yarkent (Baﬂkan)

2- Faika Sarp (Baﬂk. Yard)
3- Yüksel Seda Akay
Denetleme Kurulu:
1- Muzaffer Özp›nar*
(19/12/2001 istifa)
2- Cengizhan Mutlu
3- Serdar Erbaﬂ›
4- Murat Çobano¤lu

Teknik Bilim Kurulu
1- Ali Osman Erbaﬂ› (Baﬂkan)
2- ﬁeref Taﬂl›ova
3- Ali ‹hsan K›saç
4- Süleyman Y›ld›z
5- Ceyhun Çelik
6- Ayd›n Sarman*
* Ayd›n Sarman Ceyhun Çelik’in istifas›
nedeniyle göreve getirilmiﬂtir.
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Yalç›n TURA
“Önümüzde
gidilecek daha çok
yol var. El birli¤iyle
bu yolu elden
geldi¤ince
k›saltmaya
çal›ﬂmam›z
gerekiyor”

ESAM hangi ﬂartlarda ve nas›l kuruldu?
MESAM’›n kuruluﬂunda katk›lar›n›z› ö¤renebilir miyiz?
MESAM kurulmadan çok önce, 70’li y›llar›n baﬂ›nda bir Besteciler Birli¤i kurmak için, ‹stanbul ve
Ankara’daki bestekâr dostlar›m›zla çal›ﬂmalar
baﬂlatt› isek de bir türlü bu birli¤i gerçekleﬂtiremedik. Daha sonra, san›r›m 1977’de Prof. Halit Kemal Elbir’in önderli¤inde F‹SAN adl› bir dernek
kuruldu. Bu dernekte ben de Yönetim Kurulu üyesi olarak çal›ﬂt›m. SACEM’le iliﬂki kurduk ve bize
üye olan bestecilerimizin SACEM’e de üye olmalar›n› sa¤lad›k. Daha sonra bu derne¤i bir süre Nevzat Sumer dostumuz yürütmeye çal›ﬂt›. 1980 sonras› ç›kart›lan Telif Haklar› Yasas›’na göre, yasan›n yürürlü¤e girmesinin ard›ndan alt› ay içinde ilgililerin kendi meslek birliklerini kurmalar›, alt› ay
içinde bu gerçekleﬂmedi¤i takdirde bu birliklerin
devlet taraf›ndan kurulaca¤› hükmü yer al›yordu.
‹lgililer bir araya gelip kendi meslek birliklerini kuramad›klar› için, Özal Hükümetinde Kültür Bakan›
olan Mesut Y›lmaz döneminde dört meslek birli¤i,
bu arada MESAM kuruldu. Ben de Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan Bilim Kurulunda görevlendirildim
ve bir süre bu görevi yerine getirdim.

M

MESAM’›n kuruluﬂu, eser sahiplerine ve müzik
sektörüne neler kazand›rd›? Neler de¤iﬂti?
MESAM eser sahiplerini bir çat› alt›nda bir araya getirerek onlara haklar›n› koruma ve savunma
olana¤› sa¤lad› ve müzik sektöründeki baﬂ›bozuklu¤a büyük ölçüde son verdi.
MESAM’›n kuruluﬂ günlerinden bir an›n›z›/olay›

bizimle paylaﬂabilir misiniz?
MESAM’›n bugünkü haline gelebilmesi kolay olmad›. Görev alan herkes ne gibi zorluklarla mücadele edildi¤ini çok iyi bilir. O kadar çok problemle bo¤uﬂuldu ki, içlerinden birini seçip anlatmam çok güç.
Ve 20. y›la girdi¤imiz bu günlerde MESAM’›n
geldi¤i noktay›, konumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Kuruldu¤u günden bugüne MESAM elbette çok
geliﬂti, büyüdü, ilerledi, zenginleﬂti; uluslar aras›
kuruluﬂlarla iﬂbirli¤ine girdi. Gerek yurt içinde,
gerek yurt d›ﬂ›nda sayg›n bir kurum haline geldi.
MESAM ve telif haklar›yla ilgili önerilerinizi ve
gelece¤e dair düﬂüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?
Bununla birlikte her ﬂey henüz güllük gülistanl›k
hale gelmiﬂ de¤il. Geçen dönemlerde Kültür Bakanl›¤›’n›n ayn› alanda birden fazla meslek kuruluﬂuna izin vermesi MESAM’›n gücünü böldü, zay›flatt› ve istismarc›lar›n iﬂini kolaylaﬂt›rd›. Bugün hâlâ, yurdumuzda en kolay yenen hak telif
hakk›. Müzik kullanan ticari her iﬂletme, buna
Devlete ba¤l› müzik kurumlar› da dahil, liste verme, telif hakk› ödeme yükümlülüklerini tam anlam›yla yerine getirmiyor. MESAM, ne yaz›k ki denetim a¤›n› gerekti¤i yayg›nl›¤a ve etkenli¤e kavuﬂturam›yor. Korsan yay›n›n önüne geçilemiyor.
Yapt›r›mlar güçsüz, yetersiz. Devletten gerekli
destek görüldü¤ü pek söylenemez. Önümüzde gidilecek daha çok uzun bir yol var. Elbirli¤iyle bu
yolu elden geldi¤ince k›saltmaya çal›ﬂmam›z gerekiyor.

8. OLA⁄AN GENEL KURUL (6/7 Aral›k 2003-25/26 Mart 2006):
123456789-

Ali R›za Binbo¤a(Baﬂkan)
Turhan Taﬂan(Baﬂkan Yard)
Murat Hasar›(Sayman Üye)
Arif Sa¤
Cahit Berkay
Faika Sarp
Faruk Demir
‹lhan ﬁeﬂen
Orhan Gencebay

101112131415-

Suavi
U¤ur Baﬂar
Vedat Sakman*
Ali Tekintüre*
Mustafa Özkent*
Vedat Çetinkaya*

*Arif Sa¤’›n istifas› nedeniyle Vedat
Sakman, ‹lhan ﬁeﬂen’in istifas› nedeniyle
Ali Tekintüre, Faika Sarp’›n istifas›

nedeniyle Mustafa Özkent, ve Faruk
Demir’in ‹stifas› nedeniyle yerine Vedat
Çetinkaya gelmiﬂtir.

Haysiyet Kurulu
1- Turgut Yarkent
2- Hülya ﬁenkul
3- Vural ﬁahin
4- Metin Alkanl›
Denetleme Kurulu

1- Cengizhan Mutlu (Baﬂkan)
2- Erol Güngör
3- Mustafa Budan
Teknik Bilim Kurulu
1- ﬁeref Taﬂl›ova(Baﬂkan)
2- Ali ‹hsan K›saç
3- Birol Yayla
4- Necdet Tokatl›o¤lu
5- Süleyman Y›ld›z
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ESAM hangi ﬂartlarda ve nas›l kuruldu?
MESAM’›n kuruluﬂunda katk›lar›n›z›
ö¤renebilir miyiz? Hangi görevlerde bulundunuz?
MESAM sanat ve sanatç›n›n varl›¤›n› ortaya
koymak için Cumhuriyet tarihimizin sanatç›ya
vermiﬂ oldu¤u de¤eri dünya ölçe¤inde bulunan
meslek birliklerine entegre ederek ça¤›n getirdiklerine TC sanatç›s›n›n da sahip olmas› için büyük çabalarla kurulmuﬂtur. Kuruluﬂ safhas›nda
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n o zamanki görevlileri ile iç içe ve yak›ndan takip ederek ve Teknik Bilim Kurulu Üyeli¤i görevinde bulundum.

M

MESAM’›n kuruluﬂu eser sahiplerine ve müzik
sektörüne neler kazand›rd›? Neler de¤iﬂti?
MESAM’›n kuruluﬂu eser sahiplerine kimlik ve
üretti¤i eserlerden getiri sa¤lad›. Bu getiri ayn›
zamanda daha kaliteli eser üretilmesine öncü oldu. Müzik sektörüne baﬂar›l› sanatç› kazand›rd›¤› gibi sanatç› ve yap›mc› aras›nda bir köprü ve
resmiyet sa¤lad›. Daha önce sanatç›y› istedi¤i gibi yönlendiren müzik sektörüne daha iyi diyalog,
sanata daha çok sayg› duyulmas› ve bu alanda
kazan›lan getirilerin sanatç›ya daha çok yans›mas›n› sa¤lad›. Müzik sektörü de sanatç› da, sektör de kazand›. Ayr›ca sektör bandrol kullanarak
daha ciddi bir ticari formasyona baﬂlam›ﬂ oldu.
Ciddi bir müzik sektörü ortaya ç›kt›. MESAM
gibi önemli bir meslek birli¤inin varl›¤› ile daha
fazla önem kazand›.
MESAM’›n kuruluﬂ günlerinden bir an›/hat›ra
veya olay› bizimle paylaﬂ›r m›s›n›z?
MESAM’›n kuruluﬂ günlerinde Ankara’da bulundu¤um zaman içinde Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nda meslek birliklerinin kuruluﬂlar› ile görevli o zamanki Daire Baﬂkan› Cevdet Türkero¤lu ile görüﬂürdüm (Cevdet Bey daha sonra Kültür
Bakanl›¤› Müsteﬂar› oldu). MESAM ve di¤er
meslek birliklerinin kuruluﬂu için konuﬂmalar yap›l›rd›. Beni, MESAM’›n Teknik Bilim Kurulu
Üyeli¤i’ne uygun gördüklerini söyledi. Ve öyle de
oldu. MESAM’›n resmi kuruluﬂ töreni için ‹stanbul’a davet edilmiﬂtim. Y›ld›z Saray›’nda aç›l›ﬂ

töreni yap›ld›. O gün, Avrupa’ya bir program için
gidecektim. Program›m› iptal ettim ve MESAM’›n aç›l›ﬂ program›na kat›ld›m. O anda ben
de herkes gibi heyecanl›yd›m. O gün benim için
çok özel ve hoﬂ bir gündü.
Yirmi y›la getirdi¤imiz bu günlerde MESAM’›n
geldi¤i noktay›, konumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Yirminci y›l›n› kutlad›¤›m›z bu günlerde MESAM’›n geldi¤i nokta bir çekirdekten bir ulu ç›nar›n meydana gelme sürecidir. Kurucular Kurulu say›s› ile ortaya ç›kan MESAM, bugün 4600
üyesi olan mükemmel bir yöntem ve yönetimle
h›zla teknolojik sistem içerisinde üyelerine en iyi
hizmeti götürmek çabas› ile dünyan›n say›l› meslek birlikleri aras›nda baﬂ› çekmektedir. MESAM’›n kuruluﬂundan bu güne kadar görev alan
herkesi sayg›yla yâd ederken, MESAM’›n yirminci kuruluﬂ y›l›nda büyük mesafeler ald›¤›n›
bizzat gören biri olarak söylemeyi vicdani bir görev bilmekteyim. MESAM’›n bu baﬂar›s›n› gayretle yürüten Baﬂkan›n›, Yönetim Kurulu Üyelerini, Üst Kurullarda görev alanlar›, MESAM
bünyesinde idari görevde çal›ﬂanlar› kutluyorum.
MESAM’›n üyelerine daha nice güzel eserleri
kazand›raca¤›na dair olan ümidimi paylaﬂmak
istiyorum.
MESAM ve Telif Haklar›yla ilgili önerilerinizi ve
gelece¤e dair düﬂüncelerinizi ö¤renebilir miyiz?
MESAM’›n Telif Haklar›yla ilgili önerilerim;
baﬂta sanatç›lar›n haklar›n›n korunmas›, MESAM’›n bünyesinde teknik alanda geliﬂtirilmesi
düﬂünülen anonim say›lan eserler üzerinde dikkatle durulmas›, kaynak kiﬂi derleyici olan üyelerimiz ve onlar›n varislerinin haklar›n›n korunmas›, 2006 y›l›nda MESAM bünyesinde yap›lan sempozyumda bu konularda sunulan bildirilerin içerisindeki dilek ve temennilere, görüﬂlere resmiyet kazand›rarak hayata geçirilmesi.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, TRT ve MESAM’›n protokolü sonucu çözümlenmesini diledi¤imiz yukar›da belirtilen hususlar›n aç›kl›¤a
kavuﬂturulmas›.

Âﬂ›k ﬁeref
TAﬁLIOVA

MESAM, daha önce
sanatç›y› istedi¤i gibi
yönlendiren müzik
sektörüne daha iyi
diyalog sanata daha
çok sayg› duyulmas›
ve bu alanda
kazan›lan getirilerin
sanatç›ya daha çok
yans›mas›n› sa¤lad›.
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S
ESAM’n kuruluﬂunda çok büyük emekleri olan ve telif haklar› konusunun ülkemizde temellerini at›lmas›n› sa¤layan Kültür Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›l›¤› ve
daha sonra Müsteﬂarl›k yapm›ﬂ olan Cevdet
Türkero¤lu, MESAM’›n kuruluﬂunu ﬂöyle anlatt›.

M

Cevdet
TÜRKERO⁄LU
“Baz›lar› niye bu
iﬂlerle u¤raﬂ›yorsun
diyordu. ‹lk defa
böyle kuruluﬂ
kuruldu. Dernek
de¤il, tam bir resmi
kuruluﬂ de¤il,
ﬂahs›na münhas›r
bir kuruluﬂ. Kendi
Bakanl›¤›m’da dahil
olmak üzere
Dan›ﬂtay’da,
Baﬂbakanl›kta hep
ben bu konular›
savundum.”

“MESAM’›n kuruluﬂu 1980’den sonraki dönemin Kültür Bakan› Cihat Baban’›n talimati
ile oldu. Ben o zaman Kültür Bakanl›¤› Yay›n
Dairesi Baﬂkan› idim. Dolay›s›yla telif haklar›
konular›n› takip ediyordum. O zamanki 5846
say›l› Kanuna ve Yönetmeli¤e göre ç›kard›¤›m›z kitaplar›n telif haklar›n› hesaplay›p, yazarlara ödüyorduk...
Say›n Cihat Baban, Kültür Bakan› olunca beni ça¤›rd› ve ‹stanbul’dan Prof. Halid Kemal
Elbir ve mus›kiyle ilgili bir ajans› olan Nevzat
Sumer’le telif haklar›yla ilgili bir toplant› yap›laca¤›n› söyledi. Telif konular›n› bildi¤im
için beni de bu toplant›ya dahil etti. Bu toplant› Ankara’da birkaç müzik adam›yla birlikte yap›ld›. Telif haklar›n› nas›l düzene sokaca¤›m›zla ilgili bir toplant›yd›. O dönem Hukuk
Fakültesi profesörlerinden Halid Kemal Elbir
bu konularda çok bilgi sahibiydi. Onunla ve
Nevzat Sumer’le kanun incelendi ve böyle bir
kuruluﬂun kurulmas› için kanunda de¤iﬂiklik
yap›lmas› gerekti¤ine karar verildi. Cihat Bey
bu konuda beni görevlendirdi. Ankara’da Bakanl›k bünyesinde toplant›lar yap›ld›. Elbir
Hoca ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ilgili kiﬂilerle görüﬂerek bu de¤iﬂikli¤i

haz›rlad›k. Bu konular› araﬂt›rmak üzere
Fransa, ‹ngiltere ve Almanya’ya gittim. Oradaki faaliyetleri inceledim. Türkiye’de oluﬂturulacak yap› için çal›ﬂmalar yapt›m. Bu ülkerlerde de sadece müzik eserlerini koruyan kuruluﬂlar vard›. Di¤er güzel sanat alanlar› bu
meslek birliklerinin bünyesinde takip ediliyordu. Biz bunu da aﬂarak, her alan için 4 ayr›
meslek birli¤i olarak kurduk.
O dönem kanun de¤iﬂiklikleriyle Devlet Bakan› Mehmet Özgüneﬂ ilgileniyordu. Kanun ve
kararlar ondan geçiyordu. Topland›k. 4 meslek birli¤i ve bunlar›n sonradan birleﬂece¤i bir
federasyona “Fikir ve Sanat Eserleri Federasyonu”na dönüﬂece¤i bir teklif haz›rlad›k.
Kanun ç›kt›. Daha sonra yönetmelik ve tüzükleri ç›kmas› gerekiyordu. Bunlar›n hepsi nacizane Cevdet Türkero¤lu’nun kaleminden ç›kt›.
Elbir Hoca, müzik konusunda Nevzat Sumer,
sinema konusunda Türker ‹nano¤lu ve ekibi
ile edebiyat konusunda Ankara’daki edebiyatç›larla, güzel sanatlarda Gazi Üniversitesi’ndeki ressamlarla, grafiker hocalardan görüﬂ alarak bu çal›ﬂmalar› yapt›m.
Baz›lar› niye bu iﬂlerle u¤raﬂ›yorsun diyordu.
‹lk defa böyle kuruluﬂ kuruldu. Dernek de¤il,
tam bir resmi kuruluﬂ de¤il, ﬂahs›na münhas›r bir kuruluﬂ. Kendi Bakanl›¤›m’da dahil olmak üzere Dan›ﬂtay’da, Baﬂbakanl›kta hep
ben bu konular› savundum.
Mesut Y›lmaz’›n bakanl›¤› döneminde kuruluﬂu tan›mlad›. Ve 4 meslek birli¤i MESAM
(Türkiye Mus›ki Eseri Sahipleri Meslek Birli¤i), SESAM (Türkiye Sinema Eseri Sahipleri

9. OLA⁄AN GENEL KURUL (26 MART 2006-halen):
12345678-

Ali R›za Binbo¤a(Baﬂkan)
Suavi(Baﬂkan Yard)
Turhan Taﬂan(Sayman Üye)
Ahmet Selçuk ‹lkan
Ali Coﬂar/Rh Pozitif Edisyon
Ali Yavuz
Cahit Berkay
Faruk Demir

9- Hasan Salt›k/Kalan Edisyon
10- ‹lhan ﬁeﬂen
11- Orhan Gencebay
12- Ali Tekintüre*
*‹lhan ﬁeﬂen’in istifas› nedeniyle
Yönetim Kuruluna birinci yedek üye Ali
Tekintüre getirilmiﬂtir.)

Haysiyet Kurulu
1- Fuat Güner
2- Ali R›za Erdo¤an
3- Metin Alkanl›
Denetleme Kurulu
1- Cengizhan Mutlu
2- Derya Köro¤lu

3- Erol Güngör
Teknik Bilim Kurulu
1- ﬁeref Taﬂl›ova
2- Ali ‹hsan K›saç
3- Erol Parlak
4- Kadir ﬁeker
5- Osman ‹ﬂmen
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Meslek Birli¤i), GESAM (Türkiye Güzel
Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birli¤i) ve
‹LESAM (Türkiye ‹lim ve Edebiyat Eseri
Sahipleri Meslek Birli¤i) adlar›yla kuruldu.
Bu meslek birliklerinin isim babas› say›l›r›m.
Kültür Bakanl›¤› bu meslek birliklerini ilk
Yönetimlerini ve di¤er Üst Kurullar›’n› atad›. Bu ilk isimleri ve kaç kiﬂi olaca¤›n› biz
belirlerdik. Bu kuruluﬂlara eme¤i geçen, bu
kuruluﬂlar› yaratan bu kiﬂilerdir.
Kolay olmad› bu meslek birliklerini kurulmas›. Ben ve adlar›n› sayd›¤›m birkaç kiﬂinin emekleri ve gayretleriyle oldu. Büyük s›k›nt›lar çekildi, zorluklar aﬂ›ld› ve bir ilk
gerçekleﬂtirildi. Bu meslek birliklerinin kurulmas› aﬂamas›nda baz› sanat çevrelerinden Bakanl›¤a bask›lar geliyordu. Baz›lar›n›n iﬂine gelmiyordu. O zaman korsan video
sorunu vard›. Her köﬂe baﬂ›nda videolar sat›l›yordu. Bu konuda s›k›nt› çoktu mesela…
Yasa ç›kt›ktan sonra "Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Baﬂkanl›¤›" kurduk, Daire Baﬂkanl›¤›n› yapt›m. Daire Baﬂkanl›¤› daha
sonra “Telif Haklar› ve Sinema Genel Müdürlü¤ü”ne dönüﬂtürüldü. Ben Kültür Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s› ve sonra da
Müsteﬂar oldum. Yurtd›ﬂ›nda kültür ateﬂelikleri yapt›m.
MESAM ve di¤er 3 meslek birli¤inin kuruluﬂunda eme¤i geçen kiﬂiler Nevzat Sumer,
Halit Kemal Elbir, Türker ‹nano¤lu ve bendenizimdir. Unkapan› camias›ndan da rahmetli Yaﬂar Kekeva daha sonralar› ﬁahin
Özer’in emekleri olmuﬂtur. Büyük güçlük ve
s›k›nt›larla kuruldu bu meslek birlikleri.
Sonraki dönemlerde kanunlarda ve uygulamalarda birçok de¤iﬂiklikler yap›ld›. Yorumcu haklar›, internet konular› ortaya ç›kt›. Bizim çocu¤umuz olmaktan ç›kt›…”
MESAM’›n kuruluﬂundaki büyük katk›lar›
ve emeklerinden ötürü kendisine yürekten
teﬂekkür eder, sayg›lar›m›z› sunar›z.

Ömrüm seni sevmekle…
Günlerden 26 Haziran 1979. MESAM öncesi çal›ﬂmalar› yaﬂ›yoruz.
Rahmetli Yesari As›m Arsoy’un eserlerinin SACEM’e bildirimi yap›l›rken
esere söz yazar›n›n da imza atmas›
gerekli. Beste ve söz birlikte kabul
görüyor. Bunlar› yeni ö¤reniyoruz.
Bizim için ne büyük bir gecikme. Yesari As›m Beyefendi’ye “Ömrüm seni
sevmekle- Açamazsan e¤er – Bir lahza bile’ isimli bu güzel ﬂark›lar›n söz
yazar›n› bulmak zorunday›z” dedi¤imizde, “Çok eski, hat›ralar›m›n sisleri içinde… bir doktor eﬂi idi, F›tnat
Han›mefendi. Çok zor ama araﬂt›rabilirim” dedi. Geçmiﬂe dostlar› arac›l›¤›yla bir ›ﬂ›k tuttu. Bir süre sonra
ben elimdeki belgelerle F›tnat Sa¤l›k
Han›mefendi’nin imzas›n› almak üzere Ba¤larbaﬂ›’ndaki evine gittim. Heyecanl›y›m. Kap›y› çald›m. Güngörmüﬂ bir han›mefendinin bugünün dar
ﬂartlar›nda kiﬂilikli ve tevazu içindeki
evine ad›m att›m. Haberli idiler.
Bekleniyordum. F›tnat Han›mefendi
ziyaret sebebimizi kendisine telefonla
bildirdi¤imizden bu yana belli ki heyecan içindeydi. Eserler çal›n›p söylendi¤inde çevresindekilere bu ﬂark›lar›n sözleri bana ait demiﬂ bu beyan
sözde kalm›ﬂ, ispat edememiﬂti. Bugün o gündü. SACEM’e bildirim yap›lmas› yasal olarak bu güftenin kendisine ait oldu¤unu da belgeliyordu.
Bu an› kaç›rmamal›yd›. Ama ﬂu an-

daki komﬂu çevresi için bu yabanc›
kuruluﬂtan (SACEM) daha somut ve
daha bize yak›n, inand›r›c› bir ﬂey
gerekti. O da seçti.
Beni içeri buyur etti. Kahvemi görgülü bir ‹stanbul Han›mefendisinin bütün usul ve incelikleri ile ikram etti.
Heyecan dorukta. Hissediyorum.
Kahveden bir yudum ald›m. Gözüm
kitapl›ktaki sararm›ﬂ en az 70 senelik güzel insan resimlerine tak›lm›ﬂt›
ki tutulan heyecan doludizgin b›rak›ld›. Bir kap›ya bir pencereye koﬂup
bütünleﬂti¤i tüm çevresini eve ça¤›rd›: ”TRT, TRT’den geldiler, gelin gelin! Ben size söylemiﬂtim!’.
Bu zarif han›mefendi için o eserlerin
getirece¤i para pul hiç önemli
de¤ildi. O bunlar› güzel duygu yüklü
anlar›nda yüre¤inin sesi olarak
ortaya dökmüﬂtü. O güftelerin sahibi
idi. Ve bugün bunu kan›tlam›ﬂt›.
Mutluydu.
Kahve bitimine kadar ev insan doldu.
Sanki bir törendi. Tan›klar huzurunda imzalar at›ld›. ‹ﬂlemler bitti.
Yo¤un duygu yükü içindeydim. F›tnat
Sa¤l›k Han›mefendi’ye teﬂekkür
ettim. Vedalaﬂt›m. Evden ç›kt›m.
Gözlerim dolu dolu. Bir süre sesiz
kald›m. Sonra kendi kendime
konuﬂarak arabaya do¤ru yürüdüm.
Bu ülkede yap›lacak ne çok iﬂ vard›.
Ve bu iﬂlerden bir tanesinin ucundan
tutmuﬂ olmaktan ne kadar mutlu
oldu¤umu düﬂündüm.

“Kolay olmad› bu meslek birliklerini kurulmas›. Ben
ve adlar›n› sayd›¤›m birkaç kiﬂinin emekleri ve
gayretleriyle oldu. Büyük s›k›nt›lar çekildi,
zorluklar aﬂ›ld› ve bir ilk gerçekleﬂtirildi. Bu
meslek birliklerinin kurulmas› aﬂamas›nda baz›
sanat çevrelerinden Bakanl›¤a bask›lar geliyordu.
Baz›lar›n›n iﬂine gelmiyordu.”
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mesam için ne dediler?
ser sahipleri ve ba¤lant›l› hak sahiplerinin haklar›n› konu alan fikri mülkiyet kavram›, bilgi ça¤› olarak da adland›r›lan 21. Yüzy›l›n en önemli kavramlar›ndan biridir. Yarat›c› fikirlerin bilgi ça¤›
ekonomisindeki rolü, topra¤›n tar›ma dayal› ekonomideki rolü ya da sermayenin endüstri ça¤›ndaki rolüne benzemektedir. Bu nedenle fikri mülkiyet yarat›c› ekonominin
sermayesi konumundad›r.

E

Atilla KOÇ
Kültür ve
Turizm Bakan›
“Son y›llarda
ilerleyen teknoloji
ve özellikle internet
üzerinden veri
transferinin fikri
mülkiyet haklar›
ihlallerini yayg›nlaﬂt›rmas›yla birlikte
bireysel hak takibi
güçleﬂmiﬂ, meslek
birlikleri arac›l›¤›yla
toplu hak yönetimi
daha önemli hale
gelmiﬂtir.”

Küreselleﬂme sonucunda geniﬂleyen ticaret
hacmi, bunun dünya çap›nda getirdi¤i rekabet; bilgi, yarat›c›l›k, araﬂt›rma-geliﬂtirme
ve yüksek teknolojiye daha büyük bir önem
kazand›rmaktad›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerin ihracat›na bak›ld›¤›nda, en önemli kalemi fikri
haklar›n konusunu teﬂkil eden ya da bunlarla ba¤lant›l› olan ürünlerin teﬂkil etti¤i görülmektedir.
Yaln›zca yasal düzenleme de¤il, geliﬂen teknolojiye uygun yap›lanma ile bunlar›n yönetimi ve bu imkan› sa¤layacak kurumsal yap›lanma gereklili¤inin bilincinde olan Bakanl›¤›m›z›n rolü ülkemizde fikri mülkiyet
sisteminin güçlendirilmesi noktas›nda düzenleyici s›fat›yla tüm ilgili sektörlere destek vermek olarak özetlenebilir. Bu nedenle
bakanl›¤›m›z, toplumu telif haklar› konusunda bilinçlendirmeyi ve ald›¤› önlemlerle
nitelikli eser üretimini teﬂvik ederek kültür
endüstrisinin geliﬂimine katk› sa¤layan güçlü bir fikri mülkiyet sistemi hedeflemektedir.
Korsan faaliyetler vergi kayb›na neden oldu-

¤u gibi yarat›c›l›¤› baltalayarak sanat›n geliﬂimini de engellemektedir. Yat›r›m ortam›n› iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›nda da ortaya ç›kan sonuca göre yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar telif hakk› ihlallerinin yo¤un yaﬂand›¤›
bir ekonomiye yat›r›m yapmak istememektedirler. Bu nedenle ülkemizin ekonomisi ve
kültür hayat› için vazgeçilmez olan müzik,
sinema, ilim ve edebiyat sektörlerinin geliﬂimini ve bu sektörlerde nitelikli eserler üretilmesini engelleyen korsan faaliyetlerle mücadele etmek, ülkemizin uluslararas› alanda
rekabet ﬂans›n› art›rmak bak›m›ndan da son
derece önemlidir.
Geliﬂen teknolojinin gereksinimlerini de
karﬂ›layarak eser sahipleri ve ba¤lant›l› hak
sahiplerinin haklar›n›n koruma alt›na al›nmas› ve korsanla etkin mücadele edebilmek
bak›m›ndan mevzuat düzenlemelerinin yan›
s›ra e¤itim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin
önemi de yads›namaz. Bu noktada Bakanl›¤›m›zla birlikte meslek birliklerine de önemli görevler düﬂmektedir. Nitekim, son y›llarda ilerleyen teknoloji ve özellikle internet
üzerinden veri transferinin fikri mülkiyet
haklar› ihlallerini yayg›nlaﬂt›rmas›yla birlikte bireysel hak takibi güçleﬂmiﬂ, meslek
birlikleri arac›l›¤›yla toplu hak yönetimi daha önemli hale gelmiﬂtir.
Bu do¤rultuda Bakanl›¤›m›z ve meslek birliklerinin koordinasyonuyla güçlenen çal›ﬂmalarla korsanla mücadelede etkinlik sa¤lanarak fikri mülkiyet sisteminin geliﬂmesi
sayesinde ülkemizin bu alanda dünyada hak
etti¤i yeri alaca¤› inanc›nday›m.
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lusal ve uluslararas› düzeyde nitelikli yap›tlar›n oluﬂturulabilmesi,
kuﬂkusuz öncelikle yarat›n›n özgürce gerçekleﬂtirilebilece¤i demokratik
bir ortam›n yarat›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Ancak bu yeterli de¤ildir. Ülkelerin
geliﬂmeleri ve kendilerini uluslararas›
platformda tan›tabilmeleri aç›s›ndan düﬂünce ve sanat ürünlerinin taﬂ›d›¤› büyük
önem, sa¤lanan özgür ve demokratik ortam›n koruyucu de özendirici düzenlemelerle desteklenmesini zorunlu k›lmaktad›r.

U

Bu düzenlemeler içerisinde telif ve patent
haklar›n› da içeren fikri mülkiyet konusu
yaﬂamsal bir anlam taﬂ›maktad›r. Bilginin güç anlam›na geldi¤i günümüzde, bilgi temeline oturan fikri mülkiyet konusu
da tart›ﬂmas›z ayn› ﬂekilde önemli hale
gelmiﬂtir.
Ça¤›m›zda en h›zl› geliﬂen hukuk dal› olarak da fikri mülkiyet hukuku gelmektedir.
Teknolojinin geliﬂimi, bilgi ak›ﬂ›n›n h›z›
gibi olgular fikri mülkiyet hukukunu zorlamaya baﬂlam›ﬂt›r. Her geçen gün uluslararas› anlaﬂmalar yoluyla yeni hak türleri gündeme gelmektedir. Telif haklar›
sadece bilimsel ya da sanatsal üretimde
bulunan yarat› sahiplerini de¤il ‘komﬂu
haklar›’ ile bir dizi hak sahibini daha ilgilendirmektedir. Bütün geliﬂmiﬂ ülkelerde
oldu¤u gibi Türkiye’de de sanatsal ve bilimsel yarat›n›n önündeki her tür engelin
kald›r›lmas›, özellikle uluslararas› düzeyde yaﬂanan yeni geliﬂmelerin takibi ve te-

lif bilincinin geniﬂ kitlelere ‘do¤ru’ olarak
ö¤retilmesi fikri mülkiyet haklar› ile ilgili
en önemli unsurlar olarak karﬂ›m›zda
durmaktad›r. Bu amaçla fikir ve sanat
eserleri yarat›c›lar›n›n sivil toplum örgütleri çat›s› alt›nda birleﬂmeleri ve haklar›n› örgütlü bir ﬂekilde savunmalar› gerekmektedir. Bu örgütlenmelerin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve yayg›nlaﬂt›r›lmas› da kaç›n›lmaz bir zorunluluktur. Telif
haklar›n› oluﬂturan ‘yarat›c› haklar›’ ve
‘komﬂu haklar›’n› tam olarak güvence alt›na alan yasal düzenlemeler d›ﬂ›nda örgütlü bir yaﬂam›n, demokratik ve özgür
bir kültürel ortam›n inﬂas›, günün ﬂartlar›n›n takibi ve bunun hukuki düzenlemeler
yans›t›lmas›, halk›m›z›n telif bilincine kavuﬂturulmas› sadece bu haklardan faydalanan sanat ve bilim insanlar›n›n kurdu¤u sivil toplum kuruluﬂlar›n›n de¤il her
ﬂeyden önce devletin ve devleti yöneten
hükümetlerin görevidir. Devlet her ﬂeyden önce telif haklar›nda sayg›l›, hak sahiplerini koruyucu bir tav›r içerisine girmeli ve özellikle korsan olarak an›lan
yap›n›n üzerine gitmelidir. Korsan ile
mücadele hiçbir bahane olmaks›z›n yap›lmal›d›r. Kültür Bakanl›¤› görevini
sürdürdü¤ü s›rada öncelikli bir görev
olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu güncel ve ça¤›n gerektirdi¤i ﬂekilde yeniden haz›rlamay› ele alm›ﬂ bir kiﬂi
olarak, günümüzde telif haklar›n›n
önünde en önemli sorun olarak duran
korsan ile mücadelenin yeterli ve gerekli
ﬂekilde yap›lmad›¤›ndan ayr›ca üzüntü
duyuyorum.

Fikri SA⁄LAR
Kültür ve Turizm
Eski Bakan›

“Bütün geliﬂmiﬂ
ülkelerde oldu¤u gibi
Türkiye’de de sanatsal
ve bilimsel yarat›n›n
önündeki her tür
engelin kald›r›lmas›,
özellikle uluslararas›
düzeyde yaﬂanan yeni
geliﬂmelerin takibi ve
telif bilincinin geniﬂ
kitlelere ‘do¤ru’ olarak
ö¤retilmesi fikri
mülkiyet haklar› ile
ilgili en önemli unsurlar
olarak karﬂ›m›zda
durmaktad›r.”
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S
osyal-‹ﬂ, s›n›f ve kitle sendikac›l›¤›n›
yani, iﬂçilerin sermaye s›n›f›na karﬂ› ç›karlar›n›n birlikteli¤ini esas ve temel
alan bir sendikal anlay›ﬂ›n sahibidir. Eme¤in
en yüce de¤er olarak görülmesi, bu de¤erin
üretti¤i de¤erlerin (mal ve hizmet) de ayn›
anlay›ﬂla görülmesini do¤al k›lar. Bu bak›mdan üretilenlerin, verilen emeklerin genelde
ve do¤rudan bu sonucu do¤uruyor olmas›n›n
gözden kaç›r›lmamas›n› gerektirir.

S
Özcan
KESGEÇ
D‹SK
Sosyal-‹ﬂ
Sendikas›
Baﬂkan›

“MESAM
kendisini
“yetenek ve
düﬂünce eme¤ini
koruyan” diye
tan›mlamaktad›r.
Bu tan›m ve
misyon, eme¤in ve
üretilen
de¤erin en yüce
de¤er oldu¤u ile
örtüﬂmektedir.”

‹ﬂkolumuz, do¤rudan de¤er üreten iﬂçiler ile
yine do¤rudan de¤er üreten iﬂyerlerine sahiptir. Söylemeye çal›ﬂt›¤›m›z bu duruma en basit ve klasik örnek sendika çal›ﬂanlar›d›r.
Sendikalarda çal›ﬂan iﬂçiler, bir yandan kendileri için çal›ﬂ›rken di¤er yandan sendikalar›n amaçlar›n›n do¤rultusunda iﬂ yapt›klar›ndan do¤rudan sendikal mücadelenin amaç ve
hedefleri ile bütünleﬂmiﬂ olurlar.
Ayn› olmasa da çok benzeri iﬂlevselli¤i olan
iﬂyerleri ve örgütlenmeler de vard›r. Örne¤in
MESAM bunlardan biridir. MESAM’›n aç›l›m›; ‘Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek
Birli¤i’dir. MESAM kendisini “yetenek ve
düﬂünce eme¤ini koruyan” diye tan›mlamakta, “eseri ve yarat›c›s›n› geliﬂtirip yüceltmek,
yetenek ve düﬂünce ürünlerinin haklar›n› etkin ﬂekilde korumak ve olabilecek en ekonomik yolla hak sahiplerine kazand›rmak” olarak da misyonunu belirlemektedir. Bu tan›m
ve misyon, yukar›da örnekledi¤imiz eme¤in
ve üretilen de¤erin en yüce de¤er oldu¤u ile
örtüﬂmektedir. ‹ﬂçi ve emekçi s›n›flar›n u¤runa mücadele ettikleri de¤erlerin bir bölümü
ile de ayn›l›k göstermekte de¤il midir?

MESAM bu amaçlar› için mücadele ederken karﬂ›laﬂt›¤› en önemli sömürü mekanizmalar›ndan birisi korsan ad› ile tan›mlanm›ﬂ bulunan olayd›r. Korsan; Müzik eseri
yarat›c›lar›n›n haklar›n› gasp ederek, yasalara da ayk›r› biçimde, eserin h›rs›zl›¤›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Korsan sömürünün, üretilen de¤ere gasp yoluyla el koyman›n ad›d›r. Buna karﬂ› mücadele eme¤in mücadelesinden baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Bu da emek mücadelesi ile bütünleﬂen bir baﬂka yön olmaktad›r.
Konunun bir baﬂka yönü de ﬂudur. ‹ﬂçi ve
emekçiler, eﬂ, çocuk, ana, baba k›saca aileleriyle birlikte say›lar› on milyonlar› bulan
tüketicileri oluﬂtururlar ayn› zamanda.
Hem üretici hem de tüketicidirler. Tüketici
olarak ‘sömüren’ konumunda olmalar›, üretici olarak kendilerine karﬂ› bir durum oluﬂturmalar› sonucunu do¤urabilir. Öz mücadelelerinden bilmeden de olsa uzaklaﬂmalar›na yol açabilir. Aksi ise, sömürüye karﬂ›
mücadele bilincinin geliﬂip yayg›nlaﬂmas›na
hizmet eder. Bu nedenlerle sendikalar›n ve
MESAM örne¤i örgütlenmelerin bu konudaki ortak mücadeleleri, iﬂçi ve emekçilerin
bir s›n›f olarak sömürüye karﬂ› mücadelede
bilinç yayg›nlaﬂmas›n›n nesnel örneklerini
ortaya koyarak, emek ve de¤er kavramlar›n›n geliﬂip yayg›nlaﬂmas›na katk› sa¤lam›ﬂ
olur.
Böylesi ortak mücadeleyi yaratmak için örgütlerin düﬂünüp tart›ﬂmas›nda büyük yararlar olaca¤› inanc›nday›z.
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elif haklar› konusunda yap›lan yasal düzenlemelerin amac› fikir ve sanat hayat›na olumlu katk›lar sa¤lamakt› ancak uygulamada yaﬂanan s›k›nt›lar nedeniyle nerdeyse fikir ve sanat eserlerini kullanmay› cayd›rma noktas›na gelindi. 4630 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun uygulanmas›nda yaﬂanan s›k›nt›lar› bizleri de konuya müdahil hale getirdi. Çünkü yasan›n uygulanmas› , bankac›l›ktan turizme kadar 32 sektörü etkiliyor ve
bunlar bizim üyelerimiz olan iﬂletmeler. Bu
makalede konunun bizi ilgilendiren yan›n› aktarmak istiyorum.

T

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42. maddesine göre, 50 metrekareyi aﬂan hangi iﬂyeri,
radyo, cd veya kaset çal›yor, müzik yay›n› yap›yorsa veya bilim edebiyat eseri kullan›yor veya radyo ve televizyon fonogramlar› kullan›yorsa, telif hakk› olarak müzik meslek birliklerine bir bedel ödemek zorunda. Yasa maddesiyle sanat ve sanatç›ya sayg› ve eserinin karﬂ›l›¤›n› almas› aç›s›ndan önemli bir ad›m at›ld›. Ancak, ka¤›t üzerinde gayet mant›kl› olan
bu yasan›n uygulanmas› konusunda sorunlar
yaﬂand›. Bu sorunlar neydi önce onlara bakmak gerekir. Birincisi, kanunun ilgili maddesinde sözü edilen telif hakk› ödenecek meslek
birli¤i say›s› sorun oldu. Halen 6 meslek birli¤i telif hakk› talep edebiliyor. Yasa bu meslek
birliklerinin say›s›na bir s›n›rland›rma getirmemiﬂ. Bizim itiraz noktalar›mdan birisi bu.
Bir iﬂletmeden bütün meslek birlikleri de para
talebinde bulunabiliyor. Bu da gerek bürokrasi gerekse mali aç›dan üyelerimizi zor duruma
sokuyor. ‹ﬂ bununla da kalm›yor, tarifelerin
tebli¤i konusu da belli bir standarta ba¤lanma-

m›ﬂ durumda. Üyelerimizden tarifeleri bilmedi¤i için telif ödemeyip cezai iﬂlem görenler
var. Hatta mahkemelere kadar gidenler var.
Bizim temel itiraz noktalar›m›zdan en önemlisi de meslek birliklerinin uygulad›¤› fiyat tarifesinin Türkiye gerçekleriyle örtüﬂmemesi.
ABD ve AB ülkelerinde kiﬂi baﬂ›na gelir 20 bin
dolar›n üzerinde iken, Türkiye 5 bin dolar seviyesindeyken, bizde telif ücretleri neredeyse onlar›nkinden daha yüksek. Tabii bu da bir meslek birli¤ine yap›lacak ödeme. Türkiye’de müzik meslek birli¤i say›s› 6. Önceleri her meslek
birli¤i farkl› tarife uyguluyordu, son dönemlerde birkaç birlik ayn› tarifeyi uygulama konusunda anlaﬂt›. Ancak üzerine basarak söylüyorum, bu tarifeler çok yüksek. Az say›da iﬂletmeden yüksek telifler almak yerine, telif ücretini makul seviyeye indirip çok say›da iﬂletmeden telif almak çok daha mant›kl› olacakt›r.
Burada MESAM’›n hakk›n› teslim edip teﬂekkür etmek istiyorum. MESAM belirledi¤i telif
tarifelerini bizlere gönderek bizden teklifimizi
istedi. Biz de iﬂletmelerimizin ödeyebilece¤i
seviyelerde bir tarife önerisi haz›rlay›p sunduk.
Bununla birlikte tarife art›ﬂlar›n›n enflasyona
paralel olmas›n› önerdik. Büyükﬂehir d›ﬂ›ndaki
alanlarda indirim uygulanmas›n› talep ettik.
Özetle, geldi¤imiz noktada, do¤ru ve yerinde
bir yasal düzenleme uygulama s›ras›nda yaﬂanan s›k›nt›lar nedeniyle nerdeyse s›k›nt›ya dönüﬂtü. Bu s›k›nt›lar eser sahiplerinin hak ve
ç›karlar›n›n korunmas›ndan çok, söz konusu
eserlerin kullan›m›na cayd›r›c› etki yapmaya
baﬂlad›. Bir an önce sorunlar›n çözüme kavuﬂturularak her iki taraf› da memnun edecek
bir orta yol bulunmas› gerekti¤ine inan›yoruz.

Sinan
AYGÜN
Ankara
Ticaret Odas›
Baﬂkan›

“MESAM
belirledi¤i telif
tarifelerini
bizlere gönderek
bizden
teklifimizi istedi.
Biz de
iﬂletmelerimizin
ödeyebilece¤i
seviyelerde bir
tarife önerisi
haz›rlay›p
sunduk. Bununla
birlikte tarife
art›ﬂlar›n›n
enflasyona
paralel olmas›n›
önerdik.”
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MESAM 5. OLA⁄ANÜSTÜ GENEL KURULU’NA G‹DERKEN BiRLEﬁEMEMEN‹N ÖYKÜSÜ

mesam birleﬂme yönünde tüm
ad›mlar› att›
31 Ekim 2006 tarihinde, ‹stanbul Grand Cevahir Hotel’de MESAM’›n 5. Ola¤anüstü
Genel Kurul Toplant›s› yap›ld›. Genel Kurul’a as›l 248 kiﬂi ve vekaleten 1 kiﬂi, toplam
249 MESAM üyesi kat›ld›. Divan Baﬂkanl›¤›’na Mehmet Bitmez, Divan üyeli¤ine
Mahmut O¤ul ve Divan Yazmanl›¤›’na Erdem Uyan›k seçildi. Genel Kurul tutanaklar›n›n
tamam› MESAM’›n web sitesinde, www.mesam.org.tr’de yay›nlanmaktad›r.
Mart 2006 tarihinde gerçekleﬂtirilen genel kurulumuzda eser sahiplerinin birli¤ini sa¤lay›p daha güçlü olabilmek, daha h›zl› yol alabilmek,
telif haklar›n›n takip ve da¤›t›m›n› daha etkin hale getirmek, ülkemizde bir kaos haline gelen birden fazla meslek birli¤inden kurtulup, ayn›
alanda bir tek meslek birli¤ine ulaﬂmak ad›na, ayn› alanda eser sahibi
meslek birli¤i olan MSG ile birleﬂme konusunda karar al›nd›. Geçen
süre içerisinde Ekim ay› sonuna kadar çal›ﬂmalar›n sonuçland›r›larak,
birleﬂme modelinin onay› için Ola¤anüstü Genel Kurullar›n toplanmas›na karar verildi.

Bu süreçte May›s 2006’da Paris’te toplanan CISAC Genel Kurulu da
MESAM’›n öngördü¤ü, ayn› alanda birden fazla meslek birli¤inin olmamas› prensibi do¤rultusunda dergimizde daha önce de yay›nlanan,
meslek birliklerinin birleﬂme genel kurullar›n›n Ekim ay› içinde gerçekleﬂtirilmesi, Genel Kurullara kadar ortak lisanslama yap›lmas›,
“Birleﬂmenin” Ekim ay›nda karar ba¤lanamamas› halinde ortak lisanslaman›n sona erdirilmesi, kararlar›n› ald›.
MESAM sürecin iﬂlemesini sa¤lamak için yo¤un bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirerek, gerekli protokolleri ve çal›ﬂmalar› haz›rlad›.
25 Temmuz’da yine CISAC Genel Sekreteri, BIEM Genel Sekreteri ve Do¤u Avrupa Sorumlusunun da kat›ld›¤› bir bas›n aç›klamas› eﬂli¤inde, karﬂ›l›kl› eﬂ zamanl› ortak lisanslama ve birleﬂme protokolünün imzalanmas›n› sa¤lad›.
Birleﬂme çal›ﬂmalar› protokolü dergimizin sayfalar›nda daha önce de yer alm›ﬂt›. K›saca tekrarlamak gerekirse, protokol uyar›nca her iki meslek birli¤inin mali
denetimini gerçekleﬂtiren ﬂirketlerin karﬂ›l›kl› olarak
incelemelerde bulunmalar›; incelemeler sonucunda elde edilen veriler ve mevcut kanunlar çerçevesinde iki
meslek birli¤inin birleﬂmesi için ortak bir yol haritas›
ve metin haz›rlanmas›; çal›ﬂma sonunda elde edilen
önerilerinde de Ekim ay›nda gerçekleﬂtirilecek Genel
Kurullarda eﬂ zamanl› olarak oylanmas› öngörülmüﬂtü. Bu süreç devam ederken, her iki meslek birli¤inin
ortak lisanslama çal›ﬂmalar› yürütmesi ve birleﬂme gi-
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derlerinin de bu gelirlerden karﬂ›lamas› planlanm›ﬂt›.
Bu çal›ﬂmalar›n yap›l›ﬂ usul ve sorumluluklar›na ait ek protokol ise MESAM’ ›n yo¤un çabalar›na ra¤men ancak 27 Eylül’de imza alt›na al›nabildi. Dan›ﬂman firmalar›n baﬂlatt›¤›
inceleme çal›ﬂmalar› ve haz›rlanacak ortak
metin MSG ile yetkilendirdi¤i dan›ﬂman firma
aras›ndaki muhtelif iletiﬂim sorunlar› ve anlaﬂmazl›klar yüzünden kesintiye u¤rarken,
MSG’de 25 Temmuz ve 27 Eylül tarihlerin de
imzalanan protokollere de bulunan birleﬂme
ve ortak lisanslamaya ait sorumluluklar›n›n
baz›lar›n› zaman›nda yerine getirememeye
baﬂlad›. MESAM muhtelif protokol ihlallerine ra¤men birleﬂme hedefinin kaç›r›lmamas›
için çal›ﬂmalar›n›n sürdürülmesi yönünde devam etme karar› ald›. Ancak Genel Kurullar
öncesi, MESAM’›n inceleme raporunun gerekli tarihte MSG’ye iletilmesini sa¤lamas›na

ra¤men, MSG’nin inceleme raporunun MESAM’a iletilmesini sa¤layamamas›, hem protokolün tekrar ihlal edilmesi hem de ortak birleﬂme yönteminin dan›ﬂman firmalar taraf›ndan oluﬂturulamamas› sonucunu do¤urdu.
Birleﬂme konusunda kesin kararl› olan MESAM Yönetim Kurulu acil gündemli toplant›
ile Genel Kurullar öncesi birleﬂme yolunda çal›ﬂmalar›n önünü açacak bir giriﬂim yap›lmas› yönünde karar verdi. Genel Kurullar›n arifesinde CISAC–BIEM temsilcilerinin de kat›ld›¤› bir dizi toplant› yap›ld›. Toplant›larda
MESAM çözüme kavuﬂturulmuﬂ konular imza alt›na al›n›rken henüz çözülmemiﬂ konular
için 31 Aral›k’a kadar süre veren, birleﬂmenin
ise 2007 y›l› May›s ay›na kadar tamlanmas›n› için iki birli¤in Yönetim Kurullar›n› bu konuda tam yetkili olarak görevlendiren bir metin ile Genel Kurullara gidilmesini önerdi. Görüﬂmeler Genel Kurullar›n baﬂlama saatlerin-

de de sürdü ancak nihai olarak MESAM önerileri MSG taraf›ndan sürenin azl›¤› vb. gerekçelerle reddedildi¤i için sonuçlanamad›.
Genel Kurullara ortak bir metin ile gidilememesi üzerine, MESAM Genel Kurulu oy birli¤i ile birleﬂmenin sa¤lanmas› için MESAM
Yönetim Kurulunu tam yetki ile donatan ve eﬂ
zamanl› olarak da, 2002 y›l›ndan beri bu
amaçla imzalanm›ﬂ ancak tamam› süre geçmesi veya ihlal nedeniyle kadük olmuﬂ bütün
anlaﬂmalar› fesih ederek gerekirse yeni yöntemler bulunmas› kararlar›n› ald›.
MESAM, Genel Kurullar sonras›nda Türkiye’
de eser sahibi haklar›n›n ayn› alanda tek meslek birli¤i taraf›ndan korunmas› ve eser sahiplerinin birli¤ini sa¤lamak üzere gerekli giriﬂimlerini sürdürmeye devam etmektedir.
Tutanaklar için: www.mesam.org.tr

Genel Kurullara ortak bir metin ile gidilememesi üzerine, MESAM Genel Kurulu oy
birli¤i ile birleﬂmenin sa¤lanmas› için MESAM Yönetim Kurulunu tam yetki ile
donatan ve eﬂ zamanl› olarak da, 2002 y›l›ndan beri bu amaçla imzalanm›ﬂ ancak
tamam› süre geçmesi veya ihlal nedeniyle kadük olmuﬂ bütün anlaﬂmalar› fesih
ederek gerekirse yeni yöntemler bulunmas› kararlar›n› ald›.
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Bu y›l TÜYAP Kitap Fuar›’n›n Onur Yazar› olan, “Edebiyat›n Cumhurbaﬂkan›”
unvan›na sahip ama ayn› zamanda Klasik Bat› Müzi¤i ve Türk mus›kisine olan
düﬂkünlü¤üyle de tan›nan Do¤an H›zlan’› bu say›da sayfalar›m›za konuk
ettik...

‘edebiyatta iktidar
olmaz’
Kendisiyle yap›lan Marcel Proust anketine göre; hayattaki slogan› “artmazsa yetmez”. En sevdi¤i kuﬂ da papa¤an. Nedeni sorulunca “huysuzlu¤unu, bencilli¤ini, ars›zl›¤›n› seviyorum” diyor. En sevdi¤i yönetmen Fellini, en
sevdi¤i roman kahraman› Raskolnikov. Gelin görün ki;
Kürﬂat Baﬂar onunla yapt›¤› nehir söyleﬂisini “ Sanki Bir
Roman Kahraman›” ad›yla kitaplaﬂt›rd›.
Gazeteci Emel Armutçu ise onu “kendi hayat›n›n senaristi ve baﬂrol oyuncusu” olarak tarif etti.
Annesi, anneannesi ve teyzeleriyle geçirdi¤i çocukluk ve
gençlik y›llar› boyunca sürekli korunmuﬂ, gözetilmiﬂ, her
iste¤i yap›lm›ﬂ bir tek çocuk. Tommiks Teksas okumuﬂlu¤u, boﬂ arsalarda futbol oynam›ﬂl›¤›, dizini kanatm›ﬂl›¤›
yoktur. Ortaokulda izcilik koluna girmiﬂse de buradaki
tek faaliyeti arkadaﬂlar›na izcili¤in kurucusunun hayat›yla ilgili bir konferans vermek olmuﬂtur. Rivayete göre
ayakkab›s›n› kendi baﬂ›na ba¤lamas›na 13 yaﬂ›nda izin
verilmiﬂ. Bu y›l 70. yaﬂ›n› kutluyor. Çocukken ne kadar
büyükse, büyükken de o kadar çocuk kalmay› baﬂarm›ﬂ
biri. “50 Kuﬂa¤›” yazarlar›ndan biri olarak, “Her kuﬂa¤›n iyi bir eleﬂtirmene ihtiyac› var” düﬂüncesinden yola
ç›karak eleﬂtirmenli¤e soyunmuﬂ biri var karﬂ›m›zda.
‹lk yaz›s› 1954 y›l›nda yay›nland›. O günden bu yana yaz› yazmaktan baﬂka bir iﬂle u¤raﬂmad›, Ama bugün baz›-

lar›, yazmad›klar›n›n yazd›klar›ndan daha önemli oldu¤unu söylüyor. 50 küsur y›ld›r Türkiye’nin neredeyse bütün
ayd›nlar›na, yazarlar›na bu kadar yak›n olup, onlar›n
özel yaﬂamlar›na tan›kl›k edip; bu tan›kl›¤› b›rak›n yaz›ya dökmeyi hiçbir yerde dillendirmemesiyle k›sacas› ketumlu¤uyla tan›nan biri çünkü.
Kimilerine göre yaﬂayan edebiyat tarihi, kimilerine göre
bir kültür eleﬂtirmeni, kimilerine göre bir estet. Yol boyu
ona ‘sanat mafyas›’diyenler de oldu, onu bir s›¤›nak olarak de¤erlendirenler de. Edebiyat, kültür-sanat dünyas›ndaki herkesin bildi¤i gerçekse ﬂudur : Do¤an H›zlan bir
yerdeyse oras› meﬂrudur.
Kürﬂat Baﬂar’›n kitab›nda kendini “ferdi dünyas› içine
kapan›p kalm›ﬂ egosantrik bir adam” diye özetliyor.
Edebiyatta müzikte ve yemekteki seçkinci tavr›n› eleﬂtirmenli¤inde sürdürmüyor. Zira “uçan kuﬂun kanad› k›r›lmaz” diyenlerden. Yaz›lar›nda hiçbir olumsuz eleﬂtiriye
yer vermemesini eleﬂtirenler var y›llard›r. Oysa onun be¤enmedi¤ini yazmamak gibi bir ilkesi var, önüne gelen
her ﬂeyi be¤enecek kadar zevksiz de¤il anlayaca¤›n›z. ‹lkeleri kadar zevkleri konusunda da tavizsiz üstelik; onu
papyonsuz göremezsiniz. (Ancak kendisine hediye edilmiﬂ
çok özel bir iki kravat› takaca¤› zamanlar papyonunu ç›kar›yor.)
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“Divan edebiyat›n› çok iyi bilen bir
uzman›n, bu alandaki bir otoritenin
yazd›¤› gazelleri okudum, çok
baﬂar›s›zd›. Eleﬂtirmenlerin baﬂ›na bu
gelebilir.”
Bu y›l 25. si düzenlenen TÜYAP Kitap Fuar›’n›n onur
yazar›yd›. Hürriyet gazetesi çal›ﬂanlar› ona arma¤an ettikleri kitab› Sevgili Do¤an H›zlan ad›yla yay›nlad›. Kürﬂat Baﬂar’›n kendisiyle yapt›¤› nehir söyleﬂi Türkiye ‹ﬂ
Bankas› Yay›nlar› aras›ndan ç›kt›. Do¤an H›zlan’la,
‘Edebiyat›n Cumhurbaﬂkan›”yla birlikteyiz.
Türkiye’de iyi ﬂiir, öykü, roman yazamayan insanlar›n
eleﬂtirmenli¤e soyundu¤u söylenir. Siz ise ilk yaz›n›zdan
itibaren eleﬂtiri yaz›lar› yaz›yorsunuz. Galiba bu yarg›y›
boﬂa ç›kar›yorsunuz?
Yerleﬂik bir kan›d›r bu. Ayr›ca bir kiﬂi ﬂiir yazmakla edebiyata baﬂlar, öykü de yazar, sonra da eleﬂtiride karar
k›lar. Bu di¤erlerinde baﬂar›s›z oldu¤unu göstermez.Ya
da onlarda baﬂar›l› olmad›¤› için, eleﬂtiriyi seçti¤i iddias›
benim için havada kal›yor. Ben ne ﬂiir yazd›m, ne öykü
ne de roman.
‹çinizden hiç “bir roman yahut öykü ya da ﬂiir yazay›m
da nas›l yaz›l›rm›ﬂ görsünler” diye geçirmediniz mi ? Bu
saatten sonra yazmak risk mi olur?

Do¤an H›zlan’›n ünlü papyon kolleksiyonu.
Ben yaz›lanlar› eleﬂtirdim, onlara iﬂte roman böyle olur,
öykü böyle yaz›l›r, ﬂiir dedi¤in böyledir, gibi bir iddia ile
yaklaﬂmad›m.
Bir türün kuram›n› bilenlerin, onu metinlere uygulayanlar›n o örneklerin iyisini vereceklerini sanm›yorum, aksine
tersi oluyor. Divan edebiyat›n›
çok iyi bilen bir uzman›n, bu
alandaki bir otoritenin yazd›¤›
gazelleri okudum, çok baﬂar›s›zd›. Eleﬂtirmenlerin baﬂ›na
bu gelebilir.
Risk büyük oranda var. Bizi
eleﬂtirdi, yazd›klar› nas›l, bir
bak›n derler.
Ben can›m isteseydi bu riski

“‹yi bir
Avrupal›
ayn› zamanda
iyi bir
Osmanl›d›r.”
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“Bazen
nerede ne
konuﬂulaca¤›n›
kar›ﬂt›r›r›m”
y›l›nda yapt›¤› bir konuﬂmada bana bu unvan› verdi. Tanr›n›n güzellikleri
üzerinde olsun, di¤er
dostlar›m da bunu benimsedi.

göze alabilirdim, istemedi. Her yaz› asl›nda bir risktir,
her gün yazan biri için.
‹stanbullu bir ailede yetiﬂmenin edebiyat dünyas›na kolayca kabul edilmenizde bir rolü olmuﬂ olabilir mi ? En
az›ndan baz› ﬂeyleri kolaylaﬂt›rd›¤›, baz› uzun süreçleri
k›saltmas› gibi...
Bu soruyu kendim zor yan›tlayabilirim. Ama kitaba, bilgiye ulaﬂmada, böyle büyük ﬂehirde yaﬂaman›n nimetlerini unutmamak gerekir. Üstelik ailem benim ö¤renmem,
okumam için istedi¤im kitaplar› ald›lar, istedi¤im plaklara, notalara sormadan para ödediler. Ayr›ca benim bütün
ailem müzikle ilgiliydi, hepsi bir enstrüman çalard›. Kolayl›k sözü kullan›labilir.
HER ZAMAN AYNI KALMAK
Y›llard›r edebiyat dünyas›n›n en güçlü adamlar›ndan birisiniz, belki de en güçlüsü. Gücünüzü iktidara dönüﬂtürmemeyi nas›l baﬂar›yorsunuz?
‹ltifat›n›za teﬂekkür ederim. Elli y›l› aﬂk›n yazan biri elbet bir okur, edebiyat alan› kazan›r.
Edebiyatta iktidar olmaz, yapay giriﬂimlerdir bunlar.
Edebiyat, yazmak alçakgönüllü bir iﬂtir, ﬂiﬂinmelere, böbürlenmelere müsaade etmez.
Size bunun için mi “Edebiyat›n Cumhurbaﬂkan›” diyorlar?
Çok sevgili rahmetli, bizim 1950 Kuﬂa¤›'ndan yay›nc›,
öykücü, romanc› arkadaﬂ›m Erdal Öz, yazarl›¤›m›n 50.

Neyyire Özkan sizinle ilgili bir yaz›s›nda, 12 Eylül
sonras›nda yazar ve yay›nc›lar›n yarg›land›klar› bir davada, buz gibi bir ortamda DGM Savc›s›’na imam bay›ld› tarifi veriﬂinizi anlat›yor. Bunu o so¤uk havay› yumuﬂatmak için yapmad›¤›n›z›
da vurguluyor. Her durumda, her ortamda Do¤an H›zlan
olarak kalabilmeyi baﬂarabilmeniz özgüveninizle mi ilintili?
Tek çocuk olarak büyüdü¤ümden, özgüvenle davran›r›m.
Bazen de nerede ne konuﬂulaca¤›n› kar›ﬂt›r›r›m. Ama her
zaman ayn› kalmak bir kiﬂilik anlay›ﬂ›d›r. Neyyire Özkan,
bu olay› çok hoﬂ, sevecenlikle anlatm›ﬂ. O an bir imam
bay›ld› tarifi yapmak istiyorsam, zaman ve mekana göre
durumu de¤iﬂtiremem. Diyorum ya belki tek çocukluktan
kalma çevreyi alg›layamama durumu.
San›r›m eleﬂtirmenlik sadece bilmeyi de¤il, hissetmeyi de
gerektiriyor. Edebiyatsa ac›yla
içiçe bir kavram. Büyük trajediler, dramlar, savaﬂlar, y›k›mlar hep büyük edebiyatlar›, en iyi edebiyat yap›tlar›n›
yaratm›ﬂ tarihe bakt›¤›m›zda.
Çocuklu¤unuzda dizinizin bile kanamad›¤›n›, herﬂeyin
ve herkesin sizin
isteklerinize uygun hale sokuldu¤unu, en ﬂ›-
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Do¤an H›zlan 15 yaﬂ›ndan beri ud çal›yor.

mar›k taleplerinizin bile aile fertlerinizce emir telakki
edildi¤ini düﬂünürsek sizin hayat›n›zda hiç büyük bir ac›
yok gibi. ( Yoksa var m›?) Bu kadar steril yaﬂam›ﬂ biri,
bütün o “el bebek gül bebek”likler düﬂünülürse, baﬂka
birinin, bir yabanc›n›n ac›s›n› bütünüyle kavrayabilir, anlayabilir mi sizce? Siz bunu yapabildi¤inizi düﬂünüyor
musunuz?
Steril yaﬂam›ﬂ insanlar için baﬂkalar›n›n ac›s› çok daha
fazla yak›c›d›r. Çünkü ben hemen kendi ﬂartlar›mla onun
ﬂartlar›n›, onun durumuyla kendi durumumu karﬂ›laﬂt›r›r
ona göre karar veririm. Öyle günlerde yak›n dostlar›m›n
yan›na koﬂar›m. ‹nan›n›n›z, yak›nlar›m›n, sevgili dostlar›m›n kötü günleri benim de kötü günlerimdir.
“ANNEM‹N DO⁄UM GÜNÜNDE UD ÇALARIM”
Kürﬂat Baﬂar’la yapt›¤›n›z nehir söyleﬂide ailenizden bahsederken baban›za karﬂ› mesafeli bir durum seziliyor.
Anneniz kadar yak›n durmad›¤›n›z› hissettim, zorunlu de¤il de gönüllü bir tercih sözkonusu olan, öyle mi?
Babam ben on yaﬂ›ndayken bizden ayr›ld›¤› için, ço¤unlukla anneannem, annem ve teyzelerimle birlkte oldum.
Benim her istedi¤imi yerine getirerek belki de beni ﬂ›martt›lar. Ama bunu hiç kimseye hatta kendime karﬂ› bile gerekçe olarak kullanmad›m. Yoksa kitapta babam›n
müzisyenli¤ini, zevk ehli oldu¤unu anlatt›m.
Kaç yaﬂ›ndan beri ud çal›yorsunuz, nas›l baﬂlad›n›z?
Yanl›ﬂ an›msam›yorsam on beﬂ yaﬂ›mdan beri. Bana udu
ö¤reten küçük teyzem öldü¤ünden beri az çald›m. Ama
ﬂimdi mutlaka annemin do¤um günlerinde çalar›m. Ama
nota okumay› b›rakmad›m.

Keyifli ya da hüzünlü oldu¤unuzda özellikle çald›¤›n›z
parçalar var m›?
Böyle bir ayr›m yapmad›m ama sevdi¤im saz eserlerini
ruh halime göre çald›¤›m olmuﬂtur .
Klasik Bat› Müzi¤i ve Türk mus›kisi sevdi¤iniz biliniyor.
Hürriyet gazetesinin yapt›¤› bir ankette ünlülere “en sevdi¤iniz 10 ﬂark› nedir” diye soruluyordu ve iyi bir müzik
dinleyicisi olan, TSM alan›nda biraz e¤itimi ve vasat›n
üstünde bir repertuar bilgisine sahip olan ben bile listenizdeki 10 ﬂark›dan 8’ini daha önce hiç duymam›ﬂt›m.
Bu listeyi haz›rlarken nedense çok e¤lendi¤inizi düﬂünüyorum.
Sevdiklerimi az kiﬂi seviyor mu desem, yoksa bildiklerimi
az kiﬂi mi biliyor desem. Baz› ﬂark›lar, baz› besteler var
ki ömrünüzde bir yeri vard›r, yer etmiﬂtir, bu ﬂark›lar,
besteler öyle. E¤lendim mi acaba ? Bilmem bu konuda
net ve do¤ru bir yan›t veremeyece¤im .
Güncel ya da ‘popüler’ müzikle, gençlerle aran›z nas›l,
sevdikleriniz var m›?
Dinliyorum demek yeterli.
AB kap›s›ndaki Türkiye’de hala yazarlar, ayd›nlar yazd›klar›, söyledikleri yüzünden yarg›lan›yor, mahkum olabiliyorlar. “‹çimizdeki En Avrupal›” olarak bu durumu
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
“‹çimizdeki En Avrupal›” sözü do¤rusu hoﬂuma gitti.
Bunu biraz açmal›y›m, bu verdi¤iniz unvan›. Ben iyi bir
Avrupal›n›n ayn› zamanda iyi bir Osmanl› oldu¤u kan›s›nday›m. ‹ki uygarl›¤› da, iki yaﬂama biçimini de, iki
kültürü de hazmetmeden Avrupal› olunmuyor.
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Orhan Pamuk’un Nobel almas›n›n Türk Edebiyat›’na nas›l bir katk›s› olacak sizce?
‹yi olmas› gerekir. Çünkü uzun bir yaz› okumuﬂtum. O
yaz›da Marquez'in gerek Yüzy›ll›k Yaln›zl›k yay›nland›ktan, gerek Nobel Ödülü kazand›ktan sonra dünyan›n Latin Amerika edebiyat›na ilgisinin artt›¤›, birçok yazar›n
baﬂka dillere çevrildi¤i anlat›l›yordu.
Bu etkiyi bekliyorum .
Geçen y›l CNN TÜRK’te bir haber bülteninde Faz›l Hüsnü Da¤larca ve Yaﬂar Kemal’in de en az Pamuk kadar
bu ödülü haketti¤ini düﬂündü¤ünüzü söylemiﬂtiniz. Baﬂkalar› da var m›?
Elbette Adalet A¤ao¤lu baﬂta geliyor. Hep söyledim, bir
Türk yazar›n›n Nobel alaca¤› konusunu Yaﬂar Kemal
gündeme getirdi. Bu listeye birkaç ad daha ekleyebilirim.
Nobel’i siz alsayd›n›z, kazand›¤›n›z parayla ne yapard›n›z?
Para konusunda kafam iﬂlemedi¤i için bir yan›t bulam›yorum.
“ÖDÜL ALMAK BEN‹ ﬁAﬁIRTIR”
Behçet Necatigil’i çok sevdi¤inizi biliyoruz. Bunun d›ﬂ›nda Türk ve Dünya edebiyat›nda çok sevdi¤iniz ﬂair ve yazarlar hangileri?
Uzun bir liste olur, çünkü ben bütünüyle sevdi¤im edebiyatç›lar oldu¤u gibi, baz› eserlerini sevdiklerim de var.
Onun için kendimi de sizi de yan›ltmayay›m.
Bu y›l TÜYAP Kitap Fuar›’n›n Onur Yazar› sizdiniz. Türkiye’de yazar›n, ayd›n›n ‘birikim’ine verilen belki de tek
ödül bu. Ödüllendirilmeye çok al›ﬂ›k bir insans›n›z, birikiminize verilen bu ödülün hissettirdi¤i farkl› bir duygu oldu mu?
Ödül vermeye al›ﬂ›k bir insan›m, ödül almak beni ﬂaﬂ›rt›r.

Do¤an H›zlan’›n sevgili annesi.
Çeﬂitli edebiyat jürilerinde bulundu¤umdan, hep ödül veririm.
Ama bir kurulun beni seçmesi, ayr›ca 25 y›ll›k bir fuar›n
Onur Yazarlar› aras›nda yer almam›n, gerçekten beni
çok sevindirdi¤ini, mutlu etti¤imi söyleyebilirim.Özel bir
anlam› var.
Türkiye’de pek çok insan edebiyat alan›nda verilen ödüllerin içinin boﬂald›¤›n›, okur taraf›ndan önemsenmedi¤ini
savunuyor. Pekçok ödül jürisinde yer alan biri olarak siz
san›r›m böyle düﬂünmüyorsunuz?
Hay›r düﬂünmüyorum. Etki alan› en az olan ödül bile bir
kiﬂiyi daha geniﬂ bir okur kitlesine ulaﬂt›r›yor.
Türkiye’de okurun ve eleﬂtirmenlerin önemsedi¤i ödüller
hangileri ?
Belli baﬂl› ödülleri siz de biliyorsunuz, gerek seçiciler kurulunun gerek verilenin sayg›nl›¤› aç›s›ndan de¤erlendirilmeli.
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SAF‹YE AYLA’YI K‹TLELERE TANITAN YARIﬁMA :

türkiye bülbülü
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda, kad›nlar›n toplumsal yaﬂamda yer
almalar›n› teﬂvik etmek amac›yla düﬂünülen etkinliklere düzenlenen yar›ﬂmalar da dahildi.
‹lk güzellik kraliçesi de, ilk ses
kraliçesi de, “Türkiye Bülbülü”
de o yar›ﬂmalarda seçildi. Bahsi
geçen yar›ﬂmalar o dönem için
“iktidar›n yay›n organ›” denilebilecek Cumhuriyet gazetesinin öncülü¤ünde düzenleniyor, yeni hedefler
gösterilerek yak›n bir zamana kadar kafesler arkas›nda yaﬂam›ﬂ olan Türk kad›n›na cesaret aﬂ›lanmaya çal›ﬂ›l›yordu.
Gazete için bir baﬂka hedef de tiraj kazanmakt›. Zira yeni
alfabeye geçiﬂle di¤er bütün gazetelerle birlikte Cumhuriyet’in de tiraj› düﬂmüﬂ, bu da gazete yönetimini okurun ilgisini çekecek kampanyalara yöneltmiﬂti. Cumhuriyet,
Türk bas›n›nda ilk defa yay›nlad›¤› hediye kuponlar›yla
(ertesi y›l da ucuzluk kuponlar› yay›nlayacakt›) ilk promosyonu yap›yordu. Gazete yönetimi, düzenledi¤i güzellik yar›ﬂmas›n› 1929 tarihinde
‘Türkiye’nin en güzel kad›n› kimdir ‘manﬂetiyle okurlar›na
duyurmuﬂ, gün gün yar›ﬂmac›lar›n foto¤raflar›n› kuponlar
halinde yay›nlam›ﬂ, okurlardan bu kuponlar› kesmelerini istemiﬂ, foto¤raflar›n
yay›nlanmas› tamamland›¤›nda finalistlerin okurlar›n oylar›yla seçilece¤ini ilan
etmiﬂ ve eklemiﬂti : “Oy yollayanlar aras›nda çekilen kura ile ﬂansl› okurlara çeﬂitli hediyeler verilecek.”
Feriha Tevfik Han›m’›n Türkiye güzeli
seçildi¤i yar›ﬂman›n gördü¤ü ilgi ve tiraja etkisi üzerine Cumhuriyet, dönemi-

nin Popstar’› olarak adland›r›labilecek ‘Güzel Ses Yar›ﬂmas›’ düzenlemiﬂti. 1930 y›l›nda Bat› mus›kisi alan›nda
düzenlenen ve 36 genç kad›n›n kat›ld›¤› yar›ﬂman›n galibi
Hudadat ﬁakir Han›m olmuﬂtu.
TÜRK MUSIK‹S‹NE TEﬁV‹K
Cumhuriyet, yar›ﬂmalar›n okurlar aras›nda gördü¤ü ilgi
üzerine bu kez ﬁark mus›kisi dal›nda tertip edilecek bir
yar›ﬂmay› Türkiye Bülbülü – Güzel sesli han›mlar, müsabaka için ﬂimdiden haz›rlan›n›z. (Cumhuriyet,
12/12/1930) haberiyle duyurdu.Gazete “Güzel Ses Müsabakas› Bat› mus›kisi üzerinden düzenlendi¤i için Alaturka
mus›ki e¤itimi alm›ﬂ han›mlar›n yar›ﬂmaya iﬂtirak edemediklerini, yar›ﬂmadan sonra yüzlerce han›m›n teganni dersi
almak için konservatuara baﬂvurdu¤unu” yaz›yor, Hudadat ﬁakir Han›m örnek gösterilerek, “Yeni yar›ﬂmada derece alan han›mlar›n Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde tan›nma f›rsat›n› yakalayacaklar› n› aç›kl›yordu. 14 Aral›k
1930 günü Cumhuriyet, “Birinci olan yar›ﬂmac›n›n yan›s›ra, 2. ve 3. seçilenlerin de mükafatland›r›lacaklar›n›” duyurdu.
Han›mlar› Türk mus›kisine teﬂvik etmek ve yeni sesler kazand›rmak için düzenlenen yar›ﬂmada birinciye 150 lira
nakit para ödülü, ikinciye 175 lira de¤erinde büyük dolapl›
bir Kolombiya gramofonu, üçüncüye de 75 lira de¤erinde
son sistem portatif Kolombiya gramofonu hediye edilecekti.
“Türkiye Bülbülü” yar›ﬂmas›na kat›lma
koﬂullar› ; “Türkiye tebas›ndan olmak,
sesi güzel ve az çok mus›kiye vak›f olmak”t›. “Amatör veya profesyonel, evli
veya evlenmemiﬂ her han›m›n müsabakaya girebilece¤i, her müsab›k›n kendi
intihap edece¤i her hangi iki eseri okuyaca¤›, herkesin istedi¤i sazla beraber

1930 y›l›nda gerçekleﬂen ‘Türkiye Bülbülü’ yar›ﬂmas›n›n 6 ﬁubat günü Glorya
Sinemas›’nda yap›lan ilk elemesinde 69 yar›ﬂmac› aras›nda özellikle iki kad›n
sesleriyle dikkatleri çekiyordu : Safiye Han›m (Ayla) ve Hikmet R›za Han›m.
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terennüm etmek salahiyetini haiz oldu¤u,
isteyenin sazs›z da okuyabilece¤i” duyuruldu. Yar›ﬂmac›lar, kendilerine refakat
edecek sazendeyi beraber getirmekte serbestti. Mamafi, hakem heyeti sazendesi olmayan müsab›klara refakat edecek birkaç
sazende intihap edecekti. Zaman›n tan›nm›ﬂ
müzik otoritelerinden kurulmuﬂ olan yar›ﬂman›n hakem heyetinde Ali R›fat Bey (Heyet Baﬂkan›), Konservatuvar Müdürü Yusuf Ziya Bey, Konservatuvardan Reﬂat, Kemal Niyazi, Tanburi Dürrü, Sedat, Haf›z
Kemal Beylerle; mus›ki üstadlar›m›zdan Rauf Yekta, Zekaizade Ahmet Efendi, Abdülbaki, Hüseyin Sadettin, Hakk› Süha, Muallim Kaz›m, Abdülkadir, Hamit Hüsnü, Mesut Cemil, Tanburi Refik, Refik Münir, Lem’i, Ruﬂen, Udi
Fahri, Santuri Ziya, Kaptanzade Ali R›za Beyler, Peyami
Safa, Leon Hanciyan, Kirkor Çulhayan, ‹sak Elgazi Efendilerle Blumenthal Biraderler yer al›yordu. Madam Fahri
B. Heyetin biricik kad›n üyesiydi.
Yar›ﬂma kay›tlar› 14 Aral›k 1930’da baﬂlad›. Adaylar bizzat gazete idaresine gelerek, posta yoluyla ve telefonla kay›t yapt›rabiliyorlard›. Birkaç gün sonra, Bunla Biraderler
ﬂirketi birinciye 200 lira de¤erinde bir radyo hediye edece¤ini duyurdu. (Bu radyo, Beyo¤lu Tünel meydan›nda Mösyö D. S. Angelidi’nin ma¤azas›nda halka tan›t›ld›.) Kolombiya ﬂirketi de dereceye giren han›mlar›n seslerini pla¤a
almay› teklif etti.
Üç aﬂamada yap›lan yar›ﬂman›n 6 ﬁubat günü Glorya Sinemas›’nda yap›lan ilk elemesinde 69 yar›ﬂmac› aras›nda
özellikle iki kad›n sesleriyle dikkatleri çekiyordu : Safiye
Han›m (Ayla) ve Hikmet R›za Han›m. “Üsküdar’da Selma“ ve “Niﬂantaﬂ›’nda Nevber“ ﬂeklinde isimlerini kaydettiren iki yar›ﬂmac› da vard›. Aç›k isim verenler aras›nda
Hikmet R›za Han›m’›n d›ﬂ›nda Hayriye Abdi, Leman Ekrem ve Saadet Münir Han›mlar da evli yar›ﬂmac›lard›. (Bu
sat›rlardan da anlaﬂ›laca¤› gibi o y›llarda evli han›mlar›n
isimlerinin yan›na eﬂlerinin adlar› ekleniyordu.)
TÜRK‹YE BÜLBÜLÜ ÜNVANINI K‹MSE ALAMADI
8 ﬁubat’ta yine Glorya Sinemas›’nda yap›lan ikinci elemenin sonucunda en fazla oy alan dokuz kiﬂi ön elemeyi geçerek finale kat›lmaya hak kazand›: Müﬂerref, Nedime,
Hikmet R›za, Safiye, Mahmure, Saadet, Safinaz, Nefise
ve Hatice Han›mlar.
Final biletleri Glorya Sinemas›’nda sat›ﬂa ç›kt›. Ve 13 ﬁubat’ta Türkiye Bülbülü yar›ﬂmas›n›n finali yap›ld›. Halk›n
büyük ilgi gösterdi¤i yar›ﬂmada finalistler kendi seçtikleri

üçer ﬂark›y› seslendirdi. 19 kiﬂilik jüri heyetinin
yapt›¤› de¤erlendirme sonucu ; Hikmet R›za H.
174, Safiye H. 170, Hatice H. 169, Nedime
H. 145, Nefise H. 143, Mahmure H. 139, Safinaz H. 138, Saadet H. 134, Müﬂerref H. 123
puan ald›lar. Türkiye Bülbülü unvan› kimseye
verilemedi. Hikmet R›za H. ikinci, Safiye H. üçüncü, Hatice H. dördüncü oldular. (Cumhuriyet, 14
ﬁubat 1931). Jüri dereceye giren han›mlar›n “Türkiye
Bülbülü” unvan›n› taﬂ›yacak güçte olmad›klar›na karar
verdi¤inden, birincilik kimseye verilmedi.
O güne kadar bir kaç plak doldurmuﬂ ve ‹stanbul Telsiz
radyosunda görev alm›ﬂ ise de, halk Hikmet R›za Han›m’›
bu yar›ﬂmadan sonra tan›d›. Hayat›n›n dönüm noktas› olan
bu yar›ﬂmadan sonra y›llarca “Türkiye Ses Kraliçesi” olarak an›ld›. Müsabakaya giren amatör han›mlar eserleri
paravana arkas›ndan seslendirmek istemiﬂlerdi, “Türk kad›n›n› tan›tmak amac›yla yap›lan bu yar›ﬂmada kafes uygulamas›na ﬂiddetle karﬂ› ç›k›lm›ﬂt›.”
Yar›ﬂmac›lar›n ﬂark›lar›n› ut, keman, kanun, piyano ile
seslendirmeleri ve Türk saz› olan tanburun yar›ﬂmada ra¤bet görmemesi de ﬂaﬂk›nl›kla karﬂ›lanm›ﬂt›.
Cenap ﬁahabettin, ‘‹stanbul Bülbülü’ adl› makalesinde yar›ﬂmac›lar› “hüzünlü ﬂark›lar seçip yar›ﬂmaya matem havas› verdikleri” için eleﬂtiriyordu. Cenap ﬁahabettin’e göre yar›ﬂmac›lar ‘ahenkli’ parçalar seslendirmiﬂ olsalard›
Türkiye Bülbülü ünvan›n› alacak birçok kiﬂi ç›kabilirdi.
Yar›ﬂmadan birkaç hafta sonra Safiye, Hatice ve Mahmure Han›mlar Mulen Ruj’da sahne almaya baﬂlad›lar. Yar›ﬂma sponsoru Kolombiya plak ﬂirketi derece alan han›mlar›n plaklar›n› ç›kard›. Yar›ﬂmadan iki hafta sonra Cumhuriyet gazetesinde ç›kan ilanda Hikmet R›za Han›m›n
“Harput Mayas›” adl› halk ﬂark›s› ile hocas› Kaptanizade
Ali R›za Bey’in ‘Leyl Olur’ ﬂark›s›n› okudu¤u pla¤›n sat›ﬂa
sunuldu¤u duyuruluyordu. Yar›ﬂmaya kat›ld›¤› s›rada evli olan Hikmet R›za Han›m
(eﬂi daha sonra Sesör soyad›n› ald›.), eﬂi R›za Bey’in memuriyeti
dolay›s›yla Türkiye’nin çeﬂitli
illerinde bulunmak durumunda kald›, bu da onu sahne hayat›ndan ve mus›kiden uzaklaﬂt›rd›. Böylece Türkiye Bülbülü yar›ﬂ›ndan as›l galip ç›kan, yar›ﬂmada üçüncülü¤e
lay›k görülen Safiye Ayla
oldu.
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25 – 26 Kas›m günlerinde dünyan›n dört taraf›ndan müzisyenler,
araﬂt›rmac›lar ve medya temsilcileri ‹stanbul’da gerçekleﬂen ‘Müzik ve
Sansür’ konulu 3. “Freemuse Dünya Konferans›”nda buluﬂtu. Freemuse
(Freedom of Musical Expression – Müziksel ‹fade Özgürlü¤ü) dünyan›n her
yerinde icrac› ve bestecilerin ifade özgürlü¤ünü savunan uluslararas› bir
örgüt. Temel hedefler ihlalleri belgelemek, bas›n› ve halk› bilgilendirmek,
sansür mekanizmalar›n› tan›mlamak, sansür edilen icrac› ve bestecileri
desteklemek, küresel bir dayan›ﬂma a¤› gerçekleﬂtirmek.

müzik ve sansür:

kuﬂlar› ﬂark› söylemekten
al›koyamazs›n›z!
‹ki gün boyunca, konferansa ev
sahipli¤i yapan Bilgi Üniversitesi
Dolapdere Kampusu’nda ﬂark›l›
sözlü oturumlar düzenlendi.
Afganistan, Beyaz Rusya, Çin,
Fildiﬂi Sahilleri, Zimbawve,
Endonezya, Ortado¤u, Bat›
Afrika, Küba ve Türkiye’den
müzisyenler, kendi deneyimlerini
paylaﬂ›rken, akademisyenler de bu ülkelerde yapt›klar›
araﬂt›rmalar› dinleyicilere aktard›lar. Çok baﬂar›l› ve
dinamik bir ﬂekilde organize edilen konferans sansürün
ne kadar kompleks ve çeﬂitli olabilece¤ini gösterirken
di¤er yandan ne olursa olsun müzi¤i susturman›n pek
kolay olmayaca¤›n› kan›tlar nitelikteydi. Özellikle de bu
gibi konferanslarla güçlenen uluslararas› dayan›ﬂma
daha da yayg›nlaﬂt›r›l›rsa…
TÜRK‹YE’DE SANSÜR
Konferans›n pazar günü gerçekleﬂen Türkiye bölümünde
MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a da kürsüye ç›karak
onu kitlelere tan›ﬂt›ran, 1975 y›l›ndaki Erovizyon ﬁark›
Yar›ﬂmas›’ndaki deneyimini paylaﬂt›. Ali R›za

Binbo¤a’n›n ‘Yar›nlar Bizim’ adl›
parças› halk jürisi taraf›ndan birinci
seçilmesine ra¤men resmi jüriden hiç
puan alamam›ﬂ ve yar›ﬂmada üçüncü
olmuﬂtu. Binbo¤a ﬂark›s›n›n daha sonra
Adalet Partisi makamlar›nca TRT’de
yay›nlanmas›n›n yasakland›¤›n› da
anlatt›.
Türkiye oturumu Ruhi Su’nun bir konserinden ekrana yans›yan görüntülerle aç›ld›. ﬁanar
Yurdatapan sansürün Türkiye’deki tarihi üzerine k›sa bir
bilgi verdikten sonra konferansa kat›lamayan Attila
Özdemiro¤lu ile zaman›nda Erovizyon ﬂark›
Yar›ﬂmas›’nda u¤rad›klar› sansürü anlatt›. 1980 y›l›nda
birlikte kat›ld›klar› yar›ﬂmada TRT ﬂark›n›n sözlerinin
de¤iﬂtirilmesini istemiﬂ ama Atilla Özdemiro¤lu’nun
direniﬂiyle sözler de¤iﬂmeden kalm›ﬂ ve ﬂark› birincilik
alm›ﬂt›. (Ajda Pekkan’›n söyledi¤i Petrol)
ﬁanar Yurdatapan s›ras›yla Hakk› Bulut, Selda Ba¤can,
Grup Yorum, Ferhat Tunç, Ayfer Düzdaﬂ (Vengi Sodiri),
Elif Kaya (Mezopotamya Kültür Merkezi), Gülten Kaya
(Ahmet Kaya’n›n eﬂi), Selda Yeﬂiltepe, (Anadolu’nun Sesi
Radyosu), Ali Kocatepe’yi kürsüye ça¤›rd›. Melike
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Türkiye oturumunun di¤er bir önemi ise o günlerde kurulan
SSS (Sanatta Sansüre Son) Giriﬂimi’nin ortak bir bildiri
yay›nlamas›yd›. Birçok sanatç›, besteci, müzik yazar›,
müzisyenin imzalar›yla destek verdi¤i giriﬂim Türkiye’de
yaﬂanan sansür ve bask›ya karﬂ› ortak bir dayan›ﬂmay› ve
direniﬂi amaçl›yor

54

Şanar Yurdatapan

Demira¤, Cem Karaca, Ahmet Kaya gibi sansüre u¤ram›ﬂ
müzisyenlerin baﬂ›na gelenler hat›rlat›ld›. Sahne
ekran›nda geçen sene yitirdi¤imiz Kaz›m Koyuncu belirdi¤inde ise salon onu büyük bir alk›ﬂla selamlad›. Türkiye
oturumun zirve an› ise Vedat Türkali Ruhi Su’yu anlatmak üzere kürsüye geldi¤inde yaﬂand›. Vedat Türkali,
Ruhi Su’nun hapiste saz›ndan uzak geçirdi¤i günlerde
çok büyük ac› çekti¤ini ifade ederek mahkumlardan
birinin ona paspas ve tahtadan yapt›¤› ilkel bir sazla ne
kadar mutlu oldu¤unu anlatt›. Son olarak söz alan
MÜYAP Baﬂkan› Bülent Forta ise ‘sansürün tarihi bu
ülkenin tarihidir’ diyerek durumu özetledi.
Türkiye oturumunun di¤er bir önemi ise o günlerde kurulan SSS (Sanatta Sansüre Son) Giriﬂimi’nin ortak bir
bildiri yay›nlamas›yd›. Birçok sanatç›, besteci, müzik
yazar›, müzisyenin imzalar›yla destek verdi¤i giriﬂim
Türkiye’de yaﬂanan sansür ve bask›ya karﬂ› ortak bir
dayan›ﬂmay› ve direniﬂi amaçl›yor
(sanattasansureson@gmail.com)
AFGAN‹STAN’DA NELER OLUYOR?
Afganistan oturumuna kat›lan Shakeb Isaar, ﬂu an
sürgünde yaﬂayan Afgan bir VJ. Önceleri, Kabil’de
Tolomusic ad›nda yabanc› müzik yay›n› yapan bir radyoda çal›ﬂmaktaym›ﬂ. Yapt›¤› program gençler aras›nda
çok popüler olunca muhafazakar çevrelerin tepkisini çek-

Vedat Türkali

Ferhat Tunç

meye baﬂlam›ﬂ. 24 yaﬂ›ndaki bir kad›n meslektaﬂ›
öldürülünce ‹sviçre’ye yerleﬂmiﬂ. Afganistan’da müzi¤in
tam olarak susturulamad›¤›n› ama büyük bask› alt›nda
oldu¤unu anlat›yor. ‹nsanlar›n di¤er ülkelerin radyolar›n›
dinlediklerini belirtiyor. Bir di¤er konuk ise A¤a Han
Orta Asya ve Afganistan Müzik Giriﬂimi Direktörü
Mirwaiss Sidiqi idi. Mirwaiss Sisdiqi, 1994 y›l›nda
Taliban yönetimi alt›nda ülkede müzi¤in neredeyse tamamen sustu¤unu, müzisyenler mahallesi olarak bilinen
Kuch-e Kharabat’t›n yerle bir edildi¤ini günümüzde ise
buran›n yavaﬂ yavaﬂ hareketlendi¤ini, insanlar›n geri
döndü¤ünü¤ü anlat›yor. Kabil’de açt›klar› Akmica
Okul’da ö¤rencilere klasik Afgan müzi¤i e¤itimi verdikleri söyleyen Mirwaiss Sisdiqi, tarihe kar›ﬂmak üzere
olan Saarang, Rubab, Richak gibi klasik enstrümanlar›
tekrar hayata geçirdiklerini, bu enstrümanlar›n yaﬂayan
bir – iki ustas›n›n, bildiklerini ö¤rencilere aktard›¤›n›
anlat›yor. Ancak tüm bu hareketlenme ülkenin
kuzeyinde oluyor. Pakistan s›n›r›na yak›n bölgelerde hala
Taliban’›n etkisi oldu¤undan buralarda müzik e¤itimi
vermek henüz mümkün de¤il. Ama oturumun baﬂl›¤›,
Afganlar›n bu konuda ne düﬂündüklerini özetliyor:
“Kuﬂlar› ﬂark› söylemekten al›koyamazs›n›z”
KÜBA: ALTERNAT‹F SESLERE ‹Z‹N YOK
Oturuma kat›lan Mario Masvidal (Professor, Instituto

Grup Yorum

Bülent Forta
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Superior de Arte, Havana,Cuba) ve Ariana HernandezReguant’›n (Professor, University of California,
Freemuse Executive Committee, USA) Küba hakk›nda
söyledikleri pek içi aç›c› de¤il. Her iki ö¤retim görevlisi
de geleneksel Küba müzi¤inin, yani salsa, rumba, gibi
müziklerin aﬂ›r› milliyetçili¤in bayra¤› oldu¤unu ve
Küba’da rock, punk, rap gibi müziklerin icras›na izin
verilmedi¤ini anlat›yor. Küba oturumu, müzi¤in taﬂ›d›¤›
anlam›n co¤rafyaya göre nas›l de¤iﬂebildi¤ini gösteriyor.
Anavatan›ndan binlerce kilometre uzakta özgürlü¤ün,
eﬂitli¤in sembolü olarak alg›lanan bir müzik
anavatan›nda bask›n›n araçlar›ndan biri olabiliyor.
ZIMBABWE: “ATEﬁLE OYNAYAB‹L‹RS‹N‹Z AMA
PETROLLE DE⁄‹L!”
Zimbabwe’li gazeteci Maxwell Sibanda, ülkesindeki
müzik sansürünün Bat›l› devletlerin
Zimbawve üzerindeki petrol
politikalar›ndan ayr› tutulamayaca¤›n›
anlat›yor. Bat› ülkelerinin maﬂas› durumundaki diktatör yönetim
tüm medya

Selda Bağcan

kuruluﬂlar›n› kontrol etti¤inden herhangi bir muhalif ses
duymak mümkün de¤il. Hatta baz› bakanlar, müzik iﬂine
bizzat el at›p sözlerini kendi yazd›klar› ve bestelettikleri
ﬂark›lardan 10 albüm yapt›r›p bunu radyolara
da¤›tm›ﬂlar. Yani her ﬂark› günde 70 – 80 kere çalmak
suretiyle sürekli tekrar ediliyor. Böyle bir ortamda
müzisyenler hükümetin tepkisini çekmemek için gospel
müzi¤e yönelmiﬂler.
Ç‹N: “KIZIL BAYRA⁄IN ALTINDA ﬁARKI
SÖYLEMEK”
Çin oturumunda konuﬂmac›lar Hollandal› müzikolog
Jeroen de Kloet ve ‹sveç’te, Stokholm Üniversitesi Do¤u
Bölümü’nde doktora ö¤rencisi olan Do¤u Türkmenistanl›
Kaiser Abdurusul idi. Jeroen de Kloet, Çin’deki büyük
de¤iﬂikliklere ra¤men müzik piyasas›nda hala yasaklar
oldu¤unu anlatt›. Otoritelerin video kliplere sansür uygulad›klar›, müstehcen buldular› bölümleri kestiklerini
anlatan ö¤retim görevlisi buna çeﬂitli örnekler gösterdi.
Çin’in bizdeki ‘Pop Star’ benzeri yar›ﬂmas› ‘Super
Girl’ü kazanarak

Ali Rıza Binboğa

Gülten Kaya
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Afganistan oturumuna kat›lan Shakeb Isaar, ﬂu an
sürgünde yaﬂayan Afgan bir VJ. Önceleri, Kabil’de
Tolomusic ad›nda yabanc› müzik yay›n› yapan bir radyoda
çal›ﬂmaktaym›ﬂ. Yapt›¤› program gençler aras›nda çok
popüler olunca muhafazakar çevrelerin tepkisini çekmeye
baﬂlam›ﬂ. 24 yaﬂ›ndaki bir kad›n meslektaﬂ› öldürülünce
‹sviçre’ye yerleﬂmiﬂ.
Çin’in pop ikonlar›ndan biri haline gelen ve ‘Time
Asia’ya kapak olan Li Yuchun’un konser vermesinin nas›l
yasakland›¤›n› anlatt›. Yasa¤a u¤rayan gruplardan biri
de ad› ‘Masaj Sütü’ anlam›na gelen ‘Wang Xiaofung’.
Çin’deki gençlerin bu yasaklar› delip geçtikleri tek mecra
internet ve korsan CD’ler. Müzik ve film endüstrisinin
kabusu olan korsan CD’ler burada gençlerin dünyay›
takip etmesini sa¤layan bir araç konumunda.
Do¤u Türkistan oturumu ise konferans›n duygusal anlamda en yo¤un ve a¤›r oturumu oldu. Konferansa kat›lmay›
planlayan Do¤u Türkistanl› halk ﬂairi, kompozitör,
müzisyen ve ba¤›ms›zl›k mücadelecisi Kurash Sultan’›n
(Küreﬂ Küsen) geçen ay baﬂ›nda sürgünde oldu¤u ‹sveç’te
47 yaﬂ›nda ölmüﬂ olmas› herkesi üzdü. Do¤u Türkistanl›
müzisyen ve araﬂt›rmac› Kaiser Abdurusul, Kurash
Sultan’› anlat›rken gözyaﬂlar›n› tutamad› ve ülkesindeki
insanlar›n sadece müzikten de¤il yaﬂam hakk›ndan bile
yoksun ﬂekilde yaﬂad›klar›n›, Çin otoritelerinin Do¤u
Türkistanl›lar› halk olarak ortadan kald›rmaya
çal›ﬂt›klar›n› söyledi. Kaiser Abdurusul, Kurash Sultan’›n
ölüm nedeninin kalp krizi olarak söylenmesine ra¤men
cinayete kurban gitti¤ini de ima etti.
Kurash Sultan Türkiye’de de tan›nan bir isim. 1987’de

D. Türkistan’da kurdu¤u müzik grubu çok satan albümler
yap›nca yetkililerle baﬂ› derde girdi ve 1996’da
Türkiye’ye kaçt›. 1998’de tutuklan›ncaya kadar burada
dört albüm yapt›. Hapiste dokuz ay geçirdikten sonra
1999’da BM, siyasi s›¤›nmac› olarak ‹sveç’e taﬂ›nmas›na
yard›m etti. 29 Ekim 2006’daki zamans›z ölümüne
kadar Eskilstuna Belediyesi Kültür Bölümü’nde müzik
e¤itmeni olarak görev yapt›.
AFR‹KA VE ORTADO⁄U
Fildiﬂi Sahilleri’nden gelen Fadal Day, konferans›n en
renkli simalar›ndand›. Reggae müzi¤inin Fildiﬂi sahillerinde ve Afrika genelinde yükselen y›ld›z› olan Fadal
Day ülkesinin 1960 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤a kavuﬂmas›na
ra¤men bunun gerçek bir ba¤›ms›zl›k olmad›¤›n›,
ülkesinin hala Avrupa’n›n maﬂas› konumundaki yöneticiler taraf›ndan bir koloni gibi yönetildi¤ini anlatt›. Ülkede
ifade özgürlü¤ü olmad›¤›n› belirten Fadal Day, medyan›n
tamamen devlet kontrolünde oldu¤unu söyledi. Fadal
Day, yeni albümünde yer alacak olan ‘Liberer Iraq’
(Irak’› Özgürleﬂtirin) ﬂark›s›n› da dinleyicilerle paylaﬂt›.
Ortado¤u ve Kuzey Afrika’n›n birlikte ele al›nd›¤› oturumun baﬂl›¤› ‘Yasaklanan her ﬂey çekicidir’ baﬂl›¤›n›
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‹ki gün devam eden konferansta birbirinden çok
farkl› ülkelerde çok farkl› ﬂekillerde sansür
yaﬂand›¤›n› birebir tan›klar›ndan dinledik. Ama
‘yasaklanan her ﬂey çekicidir’ laf›ndan anlaﬂ›laca¤›
gibi yasaklamak asl›nda hiçbir ﬂeyi ortadan
kald›rm›yor.
taﬂ›yordu. Oturuma kat›lan Cezayirli rapçi Qurrad Rabah
1994’de kendi rap grubunu, MBS’i (Mic Break Silence)
kurmuﬂ. Rabah’›n yapt›¤›, sosyal ve politik içerikli bir
rap ve Cezayir gençli¤inin sokak yaﬂam›ndan söz ediyor.
Rabah 1999’da Cezayir’den ayr›l›p Fransa’ya gitmiﬂ.
ﬁimdiyse Barcelona’da yaﬂ›yor. Oturuma kat›lan Frans›z
Fabrice Tarrit kalk›nman›n önündeki politik engelleri
ayd›nlatan Frans›z sivil toplum örgütü Survie’nin yöneticisi. Tarrit üç y›ld›r Frans›z hükümetinin Afrikal› diktatörlere yapt›¤› yard›mlara karﬂ› bir kampanya
sürdürüyor. Birçok Afrikal› sanatç›; Tiken Jah Fakoly,
Didier Awadi, Tata Pound gibi reggae ve rap müzisyenleri bu kampanyaya kat›larak Survie’nin ‘Afrika Wants
To Be Free’ adl› bir CD kaydedip piyasaya sürmesine
yard›mc› olmuﬂlar. ‹kinci bir derleme albüm ‘Let’s
Decolonize’ (Kolonileﬂmeden kurtaral›m) ise yolda.
Kendisi beyaz kökenli bir Frans›z olan Fabrice Tarrit,
Afrika ülkelerinin borçlar›n›n koloni zaman›nda
oluﬂtu¤unu, Afrikal›lar›n bunlar› ödemek zorunda
b›rak›lmas›n›n büyük haks›zl›k oldu¤unu savunuyor.
Fransa’n›n Afrika ülkeleri üzerindeki hakimiyetinin hala
devam etti¤ini, bu ülkelerdeki diktatoryal yönetimlerin
Fransa taraf›ndan desteklendi¤ini anlatan Tarrit

‘Survie’nin Afrikal› olsun beyaz olsun insanlar› bu konuda bilinçlendirmeye, bu soruna dikkat çekmeye
çal›ﬂt›klar›n› belirtti. (http://www.survie-france.org/)
Heinrich Böll Vakf›’n›n Beyrut’taki Orta Do¤u bürosunda
program müdürü olan Leyla Al – Zubaidi ise Lübnan’da
ﬂu s›ralar müzik cephesinde neler oldu¤unu anlatt›.
Kur’an, müzi¤i yasaklamad›¤› için bu konuda hiçbir
kan›t› olmayanlar›n sadece bask›c› rejimlerini devam
ettirmek için müzi¤i susturdu¤u Ortado¤u ülkelerinde
müzi¤in helal mi haram m› oldu¤u s›k s›k tart›ﬂ›lmaya
devam ediyor. Ve yöneticiler de iﬂlerine geldi¤i yönde
kararlar›n› uyguluyorlar. Leyla Al – Zubaidi, Lübnan’da
Hizbullah örgütünün asl›nda müzi¤e karﬂ› oldu¤unu ama
‹srail’le yap›lan son savaﬂtan sonra popülerliklerinin son
derece artt›¤›n› ve Nasallah için söylenen propagandist
ﬂark›lar karﬂ›s›nda Hizbullah’›n da müzi¤e daha
hoﬂgörülü davrand›¤›n› anlatt›.
‹ki gün devam eden konferansta birbirinden çok farkl›
ülkelerde çok farkl› ﬂekillerde sansür yaﬂand›¤›n› birebir
tan›klar›ndan dinledik. Ama ‘yasaklanan her ﬂey çekicidir’ laf›ndan anlaﬂ›laca¤› gibi yasaklamak asl›nda
hiçbir ﬂeyi ortadan kald›rm›yor. Tam tersi yasaklanan
daha çok dikkat çekiyor, merak ediliyor. Çinli
sanatç›lar›n ‘ah bir yasaklansak da ünlü olsak’ demeleri
bu yüzden. Ayr›ca müzik o kadar güçlü bir ﬂey ki sadece
ondan korkanlar onu yasaklamaya çal›ﬂ›yor. Ve sonunda
pes ediyorlar. Afganlar›n söyledi¤i gibi “kuﬂlar› ﬂark›
söylemekten al›koyamazs›n›z”….

Oturuma kat›lan Frans›z Fabrice Tarrit
kalk›nman›n önündeki politik engelleri
ayd›nlatan Frans›z sivil toplum örgütü
Survie’nin yöneticisi. Survie ‘Afrika
Wants To Be Free’ adl› bir CD kaydedip
piyasaya sürdü. ‹kinci bir derleme
albüm ‘Let’s Decolonize’
(Kolonileﬂmeden kurtaral›m) ise yolda.
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T.C. Kültür Bakanl›¤›’nca yürütülen Twinning (Eﬂleﬂtirme) Projesi
kapsam›nda Prof. Dionysia Kallinikou (Proje lideri ;Atina Üniversitesi;
European Public Law Center) ve Dr Ionnis Kikkis (Yerleﬂik Twinning Projesi
Koordinatörü) ile görüﬂerek projenin maçlar› ve ﬂu ana kadar yap›lanlar
hakk›nda bilgi ald›k.

‘avrupa büyüyor!’
Öncelikle Twinning Projesi hakk›nda bilgi verir misiniz?
Dr Ionnis Kikkis: Twinning Projesi, Avrupa Toplulu¤u
üyesi bir ülkenin, aday bir ülkeye, topluluk mevzuat›na uygun adli ve idari yap›lanma inﬂa edebilmesi için verdi¤i
teknik dan›ﬂmanl›k ve destek projesidir. Burada üye ülke
Yunanistan, aday ülke ise Türkiye. Baﬂl›ca amaç, fikri
mülkiyet haklar› sisteminin Türkiye’de iﬂlerli¤e konmas›d›r. Son on senede Türk adli sistemi Avrupa Toplulu¤u
mevzuat›yla hemen hemen paralel hale geldi. Ama baz›
noktalar, boﬂluklar kald›.
Prof. Dionysia Kallinikou: Tam uyum için çal›ﬂ›yoruz.
Bizim görevimiz önerilerde bulunmak. Yasa yap›c› de¤iliz,
bu Türk otoritelerine kalm›ﬂ. Biz önce bir analiz yap›yor
ard›ndan da çeﬂitli önerilerde bulunuyoruz.
Daha önce Yunanistan baflka bir aday ülke ile
Twinning Projesi gerçeklefltirdi mi?
Dr Ionnis Kikkis: Evet. ‹lk deneyimimizi, Avrupa Toplulu¤u’na üye olma sürecinde Estonya ile yaﬂad›k. Ayr›ca
Litvanya ile Fikri Mülkiyet Haklar› denetimi konusunda
çal›ﬂmam›z var. Türkiye büyük bir ülke dolay›s›yla bu sefer
proje daha kapsaml›. Estonya ile baﬂar›l› bir program yürüttük. ﬁimdi s›ra Türkiye ve Litvanya’da.
Proje ne kadar sürecek? Ve flu anda ne gibi aktiviteler yap›l›yor?
Dr Ionnis Kikkis: Proje 2006 May›s ay›nda baﬂlad› ve
Kas›m 2007’ye kadar devam edecek. Baﬂl›ca amaçlar›m›z;

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 art›r›lmas› ve kamuoyu bilincini art›rma faaliyetlerine yönelik güçlü stratejiler oluﬂturarak,
fikri mülkiyetin daha etkin korunmas›n›n sa¤lanmas›d›r.
Türkiye’deki otoritelere Avrupa Birli¤i içinde uygulanan
farkl› organizasyon ﬂekillerini gösteriyoruz. ‹ster bu örneklerden birini seçerler ister mevcut sistemi iyileﬂtirmeye çal›ﬂ›rlar. Bu amaçla örne¤in, Portekiz Kültür Bakanl›¤› Telif Haklar› Genel Direktörü Mr Gonzales gibi çeﬂitli uzmanlar› buraya davet ediyoruz. Yunanistan’dan ba¤›ms›z
uzmanlar da geliyor. ﬁimdi Almanya’dan, Adalet Bakanl›¤›’ndan bir uzman davet edece¤iz.
Ayr›ca telif haklar› konusunda kamuoyu bilincini art›rmak
için de çal›ﬂmalar yap›yoruz. Özellikle eser sahipleri ve kamu görevlileri için. Bu amaçla Kültür Bakanl›¤› ve Adalet
Bakanl›¤› çal›ﬂanlar›, Belediye ve gümrük çal›ﬂanlar› ve
meslek birlikleri için çeﬂitli e¤itim seminerleri düzenliyoruz.
P‹LOT SEM‹NERLER DÜZENLENECEK
Geçen Haziran ay›ndan bugüne kadar kamu görevlileri için
birçok seminer düzenledik. Gümrük çal›ﬂanlar› için biri
Eylül ay›nda Ankara’da biri Kas›m ay›nda Mersin’de iki
seminer gerçekleﬂtirdik. Bu meslek birlikleri için ikinci seminerimiz. Ocak ay›ndan sonra Emniyet görevlileri için se-
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minerlere baﬂlayaca¤›z.. E¤itim seminerleri bitti¤inde kamuoyu bilincini art›rmaya yönelik stratejik iletiﬂim üzerine
çal›ﬂaca¤›z. Baz› pilot seminerler düzenleyerek daha önceki seminerlere kat›lan herkesi bir araya getirece¤iz. Baz›
akademisyenleri ve eser sahiplerini de ça¤›raca¤›z. Ayr›ca
‘Telif Haklar› Günü’ gibi bir ﬂey düzenleyip Türk sanatç›lar› ça¤›rmay› düﬂünüyoruz. Böylece medyan›n da ilgisini
cezbetmiﬂ oluruz.
Daha önce Estonya ile baflar›l› bir proje yürüttü€ünüzü söylediniz. Karfl›n›za ç›kan sorunlar benzer miydi tamamen farkl› m›?
Prof. Dionysia Kallinikou: Problemler aﬂa¤› yukar› ayn›
oluyor. Estonya, Avrupa Birli¤i’ne tam girmek üzereyken
bu projeyi gerçekleﬂtirdi¤imizden yasalar› Avrupa Birli¤i
yasalar›yla tamamen uyumlu hale gelmiﬂti. O yüzden adli
düzenlemelerde çok sorun yaﬂamad›k. Ama Estonya’daki
problemler daha çok dijitaldi. Çünkü Estonya dijital bir ülke. Dijital korsanl›k büyük sorun. Burada sokak korsanl›¤›
büyük sorun. Ülkeler ayn› sorunlar› farkl› zamanlarda da
yaﬂayabiliyorlar.
Avrupa Birli€i’nde dijital mecra üzerine kanunlar

oturdu mu? Örne€in peer 2 peer (Birebir) paylafl›m üzerine büyük tart›flmalar yaflan›yor. Teknoloji o kadar h›zl› gelifliyor ki kanunlar› bunlara
uyarlamakta geç kal›n›yor.
Prof. Dionysia Kallinikou: Hukuk sistemi geç kalm›yor
asl›nda. Ama uygulama daha zor. Uygulamada daha etkisiz kal›n›yor. Ayr›ca bunlar çok yeni sistemler. Peer 2 peer
paylaﬂ›m konusunda 16 yaﬂ›ndakilerle muhatap oluyorsunuz. Bu yeni yetmelere nas›l yasal uygulama yapacaks›n›z? Telif haklar› her zaman teknoloji ile kol kola gider.
Sinema, televizyon, radyo ortaya ç›kt›¤›nda yasalar nas›l
onlara uyarland›ysa ﬂimdi de internete uyarlan›yor. Bu statik de¤il dinamik bir kavram. Ama as›l sorun uygulamada
yaﬂan›yor.
Türkiye’de müzik eserleri sahiplerinin iki ayr› meslek birli€i olmas› sizce problem yarat›yor mu?
Dr Ionnis Kikkis: Evet, bence yarat›yor.
Prof. Dionysia Kallinikou: Bir saat önce bu konuda
kendi fikrimi özetleyen bir sunum yapt›m. Bir tane olmas›
daha iyi. Ama Yunanistan’da, Estonya’da ve Türkiye’de
birden fazla meslek birli¤i var. Önemli olan iﬂbirli¤i yap-
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Dr. Ionnis Kikkis (Solda) ve Prof. Dr. Dionysia
Kallinikou “Komﬂular›m›zla iliﬂkiyi geliﬂtirmek için
Türkiye’yi seçtik” diyor.

malar›. ‹ﬂbirli¤i yapt›klar› sürece büyük bir sorun yok.
Birden fazla meslek birli¤i oldu¤unda kullan›c› sorun ç›kar›yor ve ödemeyi reddediyor. Ayr›ca bu meslek birliklerine
kamuoyunda pek iyi gözle bak›lm›yor. Çünkü para topluyorlar ve kullan›c› ço¤unlukla bunun niye oldu¤unu anlam›yor. Birden fazla meslek birli¤i olmas› kullan›c›n›n hayat›n› daha da zorlaﬂt›r›yor. Dolay›s›yla en iyisi iﬂbirli¤i
yapmak
Di¤er önemli bir nokta da ulusal meslek birli¤ini muhafaza
etmek. Sonuçta kendi kültürünüzü siz daha iyi biliyorsunuz. Daha güçlü yerel meslek birliklerine sahip olmal›s›n›z.
S›n›rlar ötesi telif haklar› toplayan yabanc› bir meslek birli¤i sizin ülkenizde, sizin rolünüzü üstlenmemeli. Tabii ki
yabanc› kuruluﬂlarla da iﬂbirli¤i yapmal›s›n›z ama kendi
ulusal statünüzü kaybetmemelisiniz. Yunanistan’da da birden fazla meslek birli¤i var. Bazen iﬂbirli¤i yap›yorlar bazen yapm›yorlar. ﬁu s›ralar daha çok iﬂbirli¤i yapman›n
kendileri için iyi oldu¤unu anlad›lar. Ayr›ca yap›mc›lar yorumcularla, yorumcular, yazarlarla iﬂbirli¤i ve iletiﬂim
içinde.
Yunanistan niye böyle bir projeye talip oldu?
Dr Ionnis Kikkis: Komﬂular›m›zla iliﬂkilerimizi geliﬂtirmek istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. O yüzden bir
baﬂka ülkeyi de¤il de Türkiye’yi seçtik. Ayr›ca Yunanistan

Avrupa’da kültür alan›nda daha aktif bir rol üstlenmek istiyor. Yunan kültürü Avrupa çeﬂitlili¤inin önemli bir üyesi.
Biz hem ulusal kültürümüzü muhafaza etmek istiyoruz
hem de Avrupa çeﬂitlili¤ine katk›da bulunmak istiyoruz.
Aram›zdaki ortak tarihsel geçmiﬂe dayanarak, Türkiye’yi
daha iyi anlad›¤›m›z ve burada daha iyi anlaﬂ›ld›¤›m›z› düﬂünüyoruz.
Peki sizler kiflisel olarak bu projede yer almay›
nas›l seçtiniz?
Dr Ionnis Kikkis: Biz kendimizi telif haklar›na adam›ﬂ
insanlar›z. S›n›rlar ötesinde eser sahiplerinin haklar›n› korumaya çal›ﬂ›yoruz. Yunanistan’da bu konuda sorumlu
olan bakanl›k D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ve Kültür Bakanl›¤›. Bu
projeyi yürütme görevi ise Avrupa Kamusal Hukuk Merkezi’nin (European Public Law Center). Prof. Kallinikou bu
merkez için çal›yor. Ayn› zamanda Atina Üniversitesi’nde
telif haklar› üzerine ders veriyor. Daha önce de 10 y›l süreyle Yunanistan Kültür Bakanl›¤›’nda telif haklar›ndan
sorumlu müdür olarak çal›ﬂt›.
Ben de telif haklar› konusunda hukuk uzman›y›m. Prof.
Kallinikou benden bu projede yer almam› isteyince önerisini onurla kabul ettim.
Prof. Dionysia Kallinikou: Burada üstlendi¤im görev
Yunanistan’dakine benziyor. Türkiye ile gerçekleﬂen böyle
bir projede yer almak benim için hem büyük bir f›rsat hem
de büyük bir onur. Türkiye’nin sa¤lam bir hukuksal yap›s›
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1960’lar›n karﬂ› kültür hareketinin simgelerinden, günümüzün en etkili ve
sayg›n sanatç›lar›ndan Leonard Cohen, geçti¤imiz aylarda Filmekimi’nde
gösterilen ‘I’m Your Man’ ile ülkemize konuk oldu. Efsane müzisyeni canl›
olarak izleyebilmek ise en büyük dile¤imiz.

adam›m
leonard cohen….
Leonard Cohen Polonya as›ll› orta s›n›f Yahudi bir
ailenin o¤lu olarak 1934’de Quebec Montreal’de do¤du.
Babas› Nathan Cohen, Montreal’in önemli bir giyim
ma¤zas›n›n sahibi idi ve Leonard dokuz yaﬂ›ndayken
öldü. Ailesi dinine ba¤l›yd› ve baﬂpapaz Aaron’un soyundan geldiklerine inan›yorlard›. ‹lk gençlik y›llar›nda gitar
çalmay› ö¤rendi ve haliyle ‘Buckskin Boys’ ad›nda bir
country – folk grubu kurdu. Babas› ona, finansal
s›k›nt›lara düﬂmeden istedi¤i gibi edebi tutkular›n›n
peﬂinden gidecek kadar gelir b›rakm›ﬂt›.
Babas›n› idolleﬂtiren Cohen, onun ölümü ile büyük bir
depresyona girdi. O günlerde yasal say›lan baz› uyuﬂturucular kullanmaya baﬂlayan Cohen, uyuﬂturucunun,
insanl›¤›n en belirgin özelli¤i olan iki yüzlülük ve kendini
aldatmaya karﬂ› bilincini uyard›¤›n› düﬂünüyordu. Bu
fikirler o y›llardan itibaren ﬂark›lar›nda rastlanan önde
gelen temalardan oldu. ﬁark›lara ve ﬂiire olan merak›n›
miras ald›¤› annesi Masha Cohen, 1978 y›l›nda öldü.
Cohen’in depresyonu 90’l› y›llar›n sonuna kadar bir
ﬂekilde devam etti.

B‹R ﬁA‹R OLARAK GEL‹ﬁ‹M‹
1951 y›l›nda McGill Üniversitesi’ne baﬂlayan Leonard
Cohen hem münazara kulübünün baﬂkan›yd› hem de ﬂair
olarak kariyer yapmaya baﬂlam›ﬂt›. ‹lk ﬂiir kitab› ‘Let Us
Compare Mythologies’ (1956) henüz mezun olmadan
bas›ld›. ‘The Spice-Box of Earth’ (1961) özellikle
Kanada’da onu ﬂiir ortamlar›n›n tan›nan bir ismi haline
getirdi. Cohen, edebi tutkular›n› çok ciddi çal›ﬂmalara
çevirdi. 1960’l› y›llar boyunca ﬂiir ve kurmaca yaz›n
üzerinde çal›ﬂt› ve genç bir adam olmas›na ra¤men
münzevi ortamlarda yaﬂamay› tercih etti. Bir Yunan
adas› olan Hydra’ya yerleﬂtikten sonra ﬂiir koleksiyonu
olan ‘Flowers For Hitler’ (1964) ve romanlar› ‘The
Favorite Game’ (1963), ‘Beautiful Losers’› (1966)
yay›mlad›. ‘The Favourite Game’, kim oldu¤unu, yazarak
keﬂfeden genç bir adam üzerine otobiyografik bir ‘bildungsroman’d›. ‘Beautiful Losers’ ise tam tersi, erken
post modern edebiyat tarz›nda, baﬂl›ca karakterleri, kutsal ve dünyevi, din ve cinselli¤i birleﬂtirerek lirik bir dille
çözümleyen bir 'anti-bildungsroman'd›. ‘Beautiful

Leonard Cohen’in
1966’da yazd›¤› roman›
“Beautiful Losers ”
1960’lar›n en iyi edebi
romanlar›ndan
say›l›yor.
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1960’l› y›llar boyunca ﬂiir ve kurmaca yaz›n
üzerinde çal›ﬂan Cohen, genç bir adam
olmas›na ra¤men münzevi ortamlarda
yaﬂamay› tercih etti. Bir Yunan adas› olan
Hydra’ya yerleﬂip ﬂiir ve roman yazd›.

Losers’, o y›llarda, belirgin cinsel içeri¤i ile Kanadal›
eleﬂtirmenlerde ﬂok yaratsa da bugün 1960’lar›n en iyi
edebi romanlar›ndan biri say›l›yor.
MÜZ‹K
1967 y›l›nda Leonard Cohen, folk müzikte söz yazar› ve
ﬂark›c› olarak kariyer yapmak üzere ABD’ye döndü.
‘Suzanne’ adl› parças› Judy Collins’›n seslendirmesiyle ile
hit oldu ve Cohen, birkaç folk festivalinde çald›ktan
sonra Billie Holiday, Bob Dylan, Bruce Sprinsteen gibi
isimleri keﬂfeden Columbia Records temsilcisi John H.
Hammond taraf›ndan keﬂfedildi. 1967’de yay›mlanan ilk
albüm ‘Songs of Leonard Cohen’ (1967) ticari baﬂar›
elde etmek için fazla karanl›k bir albümdü ama folk
müzik merakl›lar› taraf›ndan büyük itibar gördü.
Albüm, bir y›l boyunca listelerde kald›¤›
‹ngiltere’de kült isim haline geldi. ‹lk albümü,
‘Songs from a Room’ (1969), ‘Songs Of Love
& Hate’ (1971), ‘Live Songs’ (1973) ve ‘New
Skin for the Old Ceremony’ (1974) takip etti.
1960’lar›n sonunda ve 70’lerin baﬂ›nda Cohen
ABD, Kanada ve Avrupa’da turnelere ç›kt›.
1973’de ‹srail’e giden Leonard Cohen, Yom
Kippur savaﬂ› s›ras›nda ordu karargahlar›nda
sahneye ç›kt›. 1974’lerde pianist/düzenlemeci

John Lissauer ile baﬂlayan iﬂbirli¤i, uluslararas› eleﬂtirmenler taraf›ndan çok be¤enilen ama hiçbir zaman
kay›tta yakalanamayan bir sound ortaya ç›kard›. Bu
dönemde Cohen s›k s›k ﬂark›c› Jennifer Warnes’› yan›na
alarak turneye ç›kt›. Warnes, Cohen'in sonraki albümlerinin de demirbaﬂ› haline geldi ve 1987 y›l›nda
‘Famous Blue Raincoat’ adl› Cohen ﬂark›lar›ndan oluﬂan
bir albüm yay›nlad›.
Cohen 1978 y›l›nda ‘Death of a Ladies' Man’ albümünü
yay›mlad›. Albümüm prodüksiyonunu ‘ses duvar›
tekni¤i’nin (Pop müzi¤in kal›n enstrümantasyon katmanlar›yla desteklenmesi) mucidi Phil Spector üstlenmiﬂti.
Bu teknik Cohen’in minimalist enstrümantasyonundan
çok farkl›yd›. Albümün ortaya ç›kmas› çok zor oldu.
Spector söylenildi¤ine göre albümü gizli stüdyo oturumlar›nda miksledi. Spektor’un kendisini tabanca
çekerek tehdit etti¤ini söyleyen Leonard Cohen
ortaya ç›kan albüm için de ‘grotesk’ ama
‘virtüözsel’ tan›m›n› kullanm›ﬂt›. 1979 y›l›nda
Cohen daha geleneksel bir albümle geri döndü:
‘Recent Songs’. Prodüktörlü¤ünü Cohen’in kendisinin ve Henri Lewy’nin (Joni Mitchell’›n ses
mühendisi) üstlendi¤i albüm bir caz – füzyon
grubundan performanslar ve oriental enstrümanlar içeriyordu (ud, çingene keman› ve mandolin).
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1994 y›l›ndaki turnenin
ard›ndan Cohen, Los
Angeles’daki bir budist
manast›r›na çekildi.
2001 y›l›nda Cohen ‘Recent Songs’un en iyi albümü
oldu¤unu ilan ederek 1979 y›l›ndaki turne kay›tlar›n›
‘Field Commander Cohen: Tour of 1979’ ad›yla
yay›mlad›.
1984 y›l›nda Cohen, ‘Various Positions’ adl› albümü
yay›nlad› Ama Columbia plak ﬂirketi, ﬂark›c›n›n
popülaritesinin düﬂtü¤ü ABD’de albümü yay›mlamaktan
vazgeçti (Kariyeri boyunca Cohen’in müzi¤i Avrupa ve
Kanada’da ABD’de oldu¤undan daha iyi satm›ﬂt›r.)
1986’da ‘’Miami Vice’ dizisinin ‘French Twist’ adl›
bölümünde konuk sanatç› olarak rol ald›. 1987 y›l›nda
Jennifer Warnes'›n sayg› albümü ‘Famous Blue
Raincoat’, Cohen'in kariyerini ABD’de yeniden inﬂa
etmesine yard›m etti. Bir sonraki sene, müzi¤inde
büyük de¤iﬂiklik yapt›¤› ‘I'm Your Man’ adl› albümünü
yay›mlad›. Synthesizerlar albümü ele geçirmiﬂti ve
Cohen’in sözleri daha fazla toplumsal eleﬂtiri ve kara
mizah içeriyordu. Bu ‘Songs of Leonard Cohen’ den
sonra en popüler albümü oldu. ‘First We Take
Manhattan’ ve albüme ad›n› veren parça ‘I’m Your
Man’ Cohen’in en gözde ﬂark›lar› aras›na girdiler.
"Everybody Knows" (Sharon Robinson ile birlikte
yaz›lan) adl› parçan›n 1990 tarihli ‘Pump Up the
Volume’ adl› filmde kullan›lmas› Cohen'in müzi¤ini,
daha genç bir dinleyici kitlesiyle tan›ﬂt›rd›.
1992 y›l›nda yine itibar gören bir çal›ﬂma olan ‘The
Future’ yay›mland›. ‘The Future’ o zamana kadar
yay›mlad›¤› en politik albüm oldu. Albümden üç parça
"Waiting for the Miracle", "The Future" ve "Anthem",
tart›ﬂmal› film ‘Katil Do¤anlar’da (Natural Born Killers)

kullan›ld›.
Albüme ad›n› veren parçada Cohen, 1992’de Los
Angeles’da yaﬂanan ›rkç› sald›r›lara tepki olarak politik
ve sosyal çöküﬂün yaklaﬂt›¤›n› dile getiriyordu: “Gelece¤i
gördüm kardeﬂim: Cinayet.” (I've seen the future, brother: It is murder). "Democracy" adl› ﬂark›da Cohen,
Amerika’y› eleﬂtiriyor ama yine de sevdi¤ini söylüyordu:
"Bu ülkeyi seviyorum. Ama olan bitene dayanam›yorum”
(I love the country but I can't stand the scene.). Kendi
politik görüﬂünü ise ﬂöyle tan›ml›yordu: "Ne solcuyum, ne
sa¤c›. Sadece evde oturuyorum ve bu çaresiz küçük
ekranda kayboluyorum.”
"The Future"da dinsel, kiﬂisel ve politik olarak ‘zaman›n
sonuna’, salaﬂ bir bardan at›lan yaﬂl› bir adam›n gözünden bak›yordu. Albümde ayr›ca çok sevilen ve s›k s›k sözleri al›nt›lanan “Anthem” parças› da yer al›yordu.
1994 y›l›nda ‘The Future’ albümünün promosyon turnesinin ard›ndan Cohen, Los Angeles’taki ‘Mount Baldy
Zen Center’a çekildi. 1996 y›l›nda Rinzai Zen Budist

1967’de yay›mlanan ilk albüm ‘Songs of Leonard
Cohen’ (1967) ticari baﬂar› elde etmek için fazla
karanl›k bir albümdü ama folk müzik merakl›lar›
taraf›ndan büyük itibar gördü. Albüm, bir y›l
boyunca listelerde kald›¤› ‹ngiltere’de kült isim
haline geldi.
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I’m Your Man filminden sahneler

rahibi statüsüne ulaﬂt› ve Dharma ismi olarak ‘Jikan’
(Sessiz) ad›n› ald›. 1999 senesinde Mount Baldy’den
ayr›ld›. 2001 y›l›nda ‘Ten New Songs’ ile müzi¤e döndü.
Prodüksiyon ve bestelerde Sharon Robinson’un büyük
etkisinin oldu¤u albüm, ölüm, ayr›l›k gibi kiﬂisel
kay›plar›n kabulünü romantik olarak iﬂliyordu. ‘Ten New
Songs’ Leonard Cohen’in en melankolik albümü olarak
tarihe geçti.
Ekim 2004 tarihinde caz ﬂark›c›s› (ve sevgilisi) Anjani
Thomas, ile birlikte ‘Dear Heather’ albümünü ç›kard›.
Sharon Robinson yine de üç ﬂark›da yer ald›. Bir önceki
albüm ne kadar depresif ise bu da o kadar hafifti. ‘Dear
Heather’›n e¤lenceli ve muzip hali Cohen’in de¤iﬂen ruh
halinin de bir kan›t› idi. Kendisiyle yap›lan röportajlarda
depresyonunun son y›llarda azald›¤›n›, bunu da yaﬂl›l›¤›n
getirdi¤i nerolojikal de¤iﬂimlere ba¤land›¤›n› söylüyordu.
Cohen’in en deneysel albümü say›lan ‘Dear Heather’, stili
ile Cohen hayranlar›n›n tepkisine neden oldu. Cohen ise
bu albümün bir karalama defteri, bir tür aray›ﬂ olarak
görülmesi gerekti¤ini, daha oturmuﬂ ﬂeklinin hemen
ard›ndan ç›kaca¤›n› söylüyordu. Ama eski menajeri ile
aras›nda yaﬂanan hukuk savaﬂ› bu planlar› dondurdu.
Sözlerini Anjani ile birlikte yazd›klar› ‘Blue Alert, May›s
2006’da yay›mland› ve olumlu eleﬂtiriler ald›. Albümdeki

ﬂark›lar eleﬂtirmenlere göre, Cohen’in kad›n olarak
reenkarne olmuﬂ halini and›ran Anjani taraf›ndan
seslendiriliyordu. Dolay›s›yla Cohen, albümde tek bir
nota bile söylememesine ra¤men sesi albüme sinmiﬂ
gibiydi. Albümde Cohen’in 1961 y›l›nda yay›mlanan ‘The
Spice-Box of Earth’ kitab›nda yer alan "As the mist
leaves no scar," adl› ﬂiirin müzikal versiyonu yer
al›yordu.
Cohen’in yeni çizim ve ﬂiir kitab› ‘Book Of Longing’,
2006 May›s ay›nda yay›mland›. Mart ay›nda,
Kanada’daki yay›mc›s› internet üzerinden baﬂvuran ilk
1500 kiﬂiye imzal› birer kopya verece¤ini aç›klay›nca
tüm kitaplar bir iki saat içinde tükendi. Kitap k›sa
zamanda Kanada’daki bestseller listelerinde en üst s›raya
yerleﬂti. 13 May›s’ta Leonard Cohen 13 y›ld›r ilk kez
halk›n karﬂ›na ç›karak bir kitabevindeki imza gününe
kat›ld›. 3000 kiﬂinin geldi¤i imza günü nedeniyle
kitapç›n›n bulundu¤u semtte sokaklar trafi¤e kapand›.
Cohen burada, ‘Barenaked Ladies’ grubu ve Ron
Sexsmith ile birlikte en sevilen ﬂark›lar›ndan iki tanesini,
"So Long, Marianne" ve "Hey, That's No Way To Say
Goodbye"› seslendirdi. Cohen önümüzdeki aylarda bir
turne planl›yor. Bu arada eski menajeri Kelley Lynch’in
kendisini doland›rd›¤›n› söyleyen Cohen, emeklili¤i için

Leonard Cohen’in ﬂark›lar›nda karﬂ›m›za ç›kan temalar
aﬂk, seks, din, depresyon ve müzi¤in kendisidir. Bazen
mu¤lak olsa da politik mesajlar da içerir. Aﬂk ve seks
popüler müzi¤in en s›k rastlanan temalar›d›r. Cohen’in
bir romanc› ve ﬂair olarak altyap›s› bu konulara
al›ﬂ›lmad›k bir duyarl›l›kla yaklaﬂmas›n› sa¤lar.
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Genel inan›ﬂ›n aksine en sevilen ﬂark›lar›ndan
olan ‘Suzanne’, çocuklar›n›n annesi Suzanne
Elrod’a de¤il Quebec’li heykeltraﬂ Armand
Vaillancourt’un kar›s› Suzanne Verdal’e
yaz›lm›ﬂt›r.

Çal›ﬂmalar
Albümler:
 Songs of Leonard Cohen (1967)
 Songs from a Room (1969)
 Songs of Love and Hate (1971)

ay›rd›¤› 5 milyon $’l›k hesapta sadece 150.000 $ kald›¤›
belirtiyor. Mart 2006’da Lynch’e karﬂ› açt›¤› davada 9
milyon $ tazminat kazanan Leonard Cohen’in hala bu
paray› Lynch’den alamad›¤› belirtiliyor.
ÖZEL HAYAT
Leonard Cohen hiçbir zaman evlenmedi. 1960’l› y›llarda
Hydra’da kald›¤› günlerde ‹skandinav romanc› Axel
Jensen ve Göran Tunström ile tan›ﬂan Cohen, onlar
boﬂand›ktan sonra Axel’in kar›s› Marianne Jensen ile
yaﬂad›. "So Long, Marianne" adl› ﬂark› Marianne
Jensen’e yaz›lm›ﬂt›r. Sanatç›n›n Suzanne Elrod’dan
1972 y›l›nda ‘Adam’ adl› bir o¤lu, 1974 y›l›nda da Lorca
ad›nda bir k›z› oldu. Adam Cohen 1990’lar›n ortas›nda
söz yazar› – ﬂark›c› olarak kendi kariyerine baﬂlad›.
Genel inan›ﬂ›n aksine en sevilen ﬂark›lar›ndan olan
‘Suzanne’, çocuklar›n›n annesi Suzanne Elrod’a de¤il
Quebec’li heykeltraﬂ Armand Vaillancourt’un kar›s›
Suzanne Verdal’e yaz›lm›ﬂt›r. 1990’larda Leonard
Cohen aktris Rebecca De Mornay ile niﬂanlanm›ﬂt›r.
ﬁimdilerde Anhani Thomas ile yaﬂamakta ve çal›ﬂmakta.

 Live Songs (1973)
 New Skin for the Old Ceremony (1974)
 Death of a Ladies' Man (1977)
 Recent Songs (1979)
 Various Positions (1984)
 I'm Your Man (1988)
 The Future (1992)
 Cohen Live: Leonard Cohen in Concert (1994)
 Field Commander Cohen: Tour of 1979 (2001)
 Ten New Songs (2001)
 Dear Heather (2004)
 Blue Alert (2006) (ﬂark› sözü yazar›- prodüktör)
Derleme albümler
 The Best of Leonard Cohen (1975)
 More Best of Leonard Cohen (1997) (Yeni iki
parçayla)
 The Essential Leonard Cohen (2002), double CD
Kitaplar:
 Let Us Compare Mythologies (ﬂiir) 1956
 The Spice-Box of Earth (ﬂiir) 1961
 The Favourite Game (roman) 1963

ﬁARKILARIN TEMALARI
Leonard Cohen’in ﬂark›lar›nda karﬂ›m›za ç›kan temalar
aﬂk, seks, din, depresyon ve müzi¤in kendisidir. Bazen
mu¤lak olsa da politik mesajlar da içerir. Aﬂk ve seks
popüler müzi¤in en s›k rastlanan temalar›d›r. Cohen’in
bir romanc› ve ﬂair olarak altyap›s› bu konulara
al›ﬂ›lmad›k bir duyarl›l›kla yaklaﬂmas›n› sa¤lar. Geniﬂ bir
dinleyici kitlesine ilk ulaﬂan parças› olan "Suzanne" aﬂk
ﬂark›s› ile meditasyon aras›nda bir yerdedir. "Famous
Blue Raincoat" kar›s›n›n onu en yak›n arkadaﬂ› ile birlik-

 Flowers for Hitler (ﬂiir) 1964
 Beautiful Losers (roman) 1966
 Parasites of Heaven (ﬂiir) 1966
 Selected Poems 1956–1968 (ﬂiir) 1968
 The Energy of Slaves (ﬂiir) 1972
 Death of a Lady's Man (ﬂiir ve düzyaz›) 1978
 Book of Mercy (düzyaz›, ﬂiir, mezmur) 1984
 Stranger Music (Seçilmiﬂ ﬂiirler ve ﬂark›lar) 1993
 Book of Longing (ﬁiir, düzyaz›, çizimler) 2006
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Sosyal adalet de ﬂark›lar›nda yine öne ç›kan temalardand›r. Özellikle son y›llarda
tutucu politikalara karﬂ› solcu bir tutum göstermiﬂtir. ‘Democracy’ adl› ﬂark›s›nda
ABD’nin bir demokrasi olmad›¤›ndan dem vurur. Gerek bir Frans›z direniﬂ ﬂark›s›
olan ‘The Partisan’› seslendirmesi gerek kendi parças› "The Old Revolution"dan
anlaﬂ›laca¤› gibi tüm müzik kariyeri boyunca ezilenlenlerin yan›nda olmuﬂtur.
te aldatt›¤› bir adam›n bak›ﬂ aç›s›na
göre yaz›lm›ﬂt›r. Mektup ﬂeklinde
olan parça bu yak›n arkadaﬂa
hitaben yaz›lm›ﬂt›r “San›r›m seni
özlüyorum / Ve seni affediyorum/ Bil
ki düﬂman›n uyuyor / ve kar›s› art›k
özgür”. “Everybody Knows”, AIDS
gerçe¤inden bahseder, “Chelsea
Hotel” ise Janis Joplin ile yaﬂanan
bir gecelik aﬂk› çok da duygusal
olmayan bir ﬂekilde konu al›r.
Leonard Cohen’in ﬂark›lar›, Yahudi
kökleriyle de ilgilidir. Bu en çok
“Story of Isaac" ile, melodisi ve sözleri, Rosh Hashanah’daki 11. yüzy›l
komünyon ﬂiiri ‘Unetaneh Tokef’i hat›rlatan "Who by
Fire"da öne ç›kar. Daha mu¤lak Yahudi ve Hristiyan
temalar› ‘Various Positions’ adl› albümde kendisini hissettirir.
Hayat›n›n büyük bir k›sm›nda depresyon geçiren Cohen,
depresyon ve intihar üzerine de birçok ﬂark› yazm›ﬂt›r.
"Seems So Long Ago, Nancy" , "One of Us Cannot Be
Wrong"; "Dress Rehearsal Rag" intiharla ilgilidir. "Please
Don't Pass Me By" ve "Tonight Will Be Fine” ise depresyon kokan ﬂark›lardand›r. Cohen’in ayn› zamanda
Müslüm Gürses’in bir ﬂekilde muadili oldu¤u
düﬂünülebilir lakin bir eleﬂtirmen albümlerinin yan›nda
bir de jilet verilmesini önermiﬂtir. "Hallelujah", "Tower of
Song", "A Singer Must Die" ve "Jazz Police" ise müzi¤i
konu alan ﬂark›lar›ndand›r. Sosyal adalet de ﬂark›lar›nda

yine öne ç›kan temalardand›r. Özellikle
son y›llarda tutucu politikalara karﬂ›
solcu bir tutum göstermiﬂtir.
‘Democracy’ adl› ﬂark›s›nda ABD’nin
bir demokrasi olmad›¤›ndan dem vurur.
Cohen’de s›k rastlanan di¤er bir tema
da ‘savaﬂ’t›r. "Field Commander
Cohen"de metaforik olarak kendini
Küba’da Fidel Castro ile muhabbet
eden bir asker olarak hayal eder.
Gerçekten de 1961 y›l›nda ABD – Küba
aras›nda büyük gerilimler yaﬂan›rken
Che Guevara stili sakal› ve
üniformas›yla Küba’da yaﬂ›yordu.
1973’de Kudüs’e giden Cohen, ‹srail
M›s›r savaﬂ› s›ras›nda askerlere moral vermek üzere
cepheye gitmiﬂtir. Söylentiye göre burada ateﬂ hatt›nda o
zaman general olan Ariel Sharon ile de konyak içmiﬂtir.
Yaral› ve esir düﬂman askerlerin içinde bulunduklar›
ﬂartlardan hayal k›r›kl›¤›na u¤rayan ve savaﬂ›n nedeni ile
ilgili olarak da baﬂ›ndan beri tarafs›z kalan Cohen
sonunda oray› terketmiﬂtir. Ama hemen arkas›ndan, iki
taraf›n askerlerine adad›¤› "Lover Lover Lover," parças›n›
yazm›ﬂt›r.
Gerek bir Frans›z direniﬂ ﬂark›s› olan ‘The Partisan’›
seslendirmesi gerek kendi parças› "The Old
Revolution"dan anlaﬂ›laca¤› gibi tüm müzik kariyeri
boyunca ezilenlenlerin yan›nda olmuﬂtur. Cohen politik
ve sosyal konular› içeren ﬂark›larda karamsarl›kla, alay›
ve kibarca kabullenmeyi harmanlar.

Hayat›n›n büyük bir k›sm›nda depresyon geçiren
Cohen, depresyon ve intihar üzerine de birçok ﬂark›
yazm›ﬂt›r. "Seems So Long Ago, Nancy" , "One of Us
Cannot Be Wrong"; "Dress Rehearsal Rag" intiharla
ilgilidir. "Please Don't Pass Me By" ve "Tonight Will
Be Fine” ise yine depresyon kokan ﬂark›lardand›r.
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suat say›n aram›zdan ayr›ld›
Birçok ünlü ses sanatç›s›n›n hocas› ve unutulmaz ﬂark›lar›n
bestekar› Suat Say›n 74 yaﬂ›nda hayata veda etti. Suat Say›n
bir süredir Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Hematoloji Servisi’nde
kanser tedavisi görüyordu.

Türk Sanat Müzi¤i'nin "‹ntizar", "Art›k Sevmeyece¤im",
"Sevemez Kimse Seni", "Akﬂam Olur Gizli A¤lar›m", "Söyleyin
Y›ld›zlara", "Sen Gençli¤imin Katilisin", "Seninle Bir Gece" ve
"Zalimin Zulmü Varsa" gibi klasikleﬂmiﬂ pek çok ﬂark›s›na
imza atan ünlü besteci Suat Say›n, 74 yaﬂ›nda ‹stanbul'da
yaﬂam›n› yitirdi.
580'e yak›n bestesi bulunan Say›n, Fatih'te 1932'de dünyaya
geldi. Müzi¤e 12 yaﬂ›nda ut çalarak baﬂlad›. Vefa Lisesi
mezun olduktan sonra 1952'de Ankara Radyosu'nda udi

olarak görev yapt›. 1966 Y›l›nda ilk bestesi “Gözlerimin
Yaﬂ›n› Silemiyorum” ile gönüllerde taht kuran Suat Say›n
daha sonra yüzlerce besteye imza atarak müzik severlerin
gönlünde unutulmaz bir yere sahip oldu.
Ziya Taﬂkent, ‹smet Nedim, Kutlu Payasl›, Y›ld›r›m Gürses,
Mustafa Seyran gibi stajyer sanatç›lara nota, usul ve makam
dersleri verdi. Say›n'›n özel ders verdi¤i sanatç›lar aras›nda
Sevim Ça¤layan, Behiye Aksoy, Sevim Tanürek, Neﬂe
Karaböcek ve Sevim ﬁengül de yer ald›.
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pop tarihinden
haz›rlayan: naim dilmener

unutulmayacak bir D‹VA
‘Türk popunun en güzel yüzü’ olarak kabul edilen Gönül Turgut’un aranje
edilmiﬂ türkülerle baﬂlay›p “Telefonday›m Yine”, “Üzüntüyü B›rak”, “O Yaz
Gecesi”, “Aﬂk› Sende Buldum” gibi ﬂark›larla zirveye ç›kan müzik maceras›,
ﬂark›c›n›n evlenip müzi¤i b›rakmas›yla k›sa sürmüﬂtü.
“Iﬂ›klar› karart›lm›ﬂ salonda dansedenler yerlerine oturmuﬂlard›. Kahkahalar sigara dumanlar›na kar›ﬂ›yordu.
Pistin kenar›ndaki piyanonun baﬂ›na genç bir adam geçti. Parmaklar› bir müddet tuﬂlar üzerinde dolaﬂt›. Sonra
genç ve güzel bir kad›n› mikrofona davet etti. 'ﬁimdi' dedi, 'size genç ﬂantöz Gönül Turgut’u takdim ediyoruz.’
Salon önce alk›ﬂlara bo¤uldu. Az sonra alk›ﬂlar ve konuﬂmalar kesildi. Mikrofonda romantik bir parçan›n
sözleri, orkestran›n eﬂli¤inde salona yay›l›yordu.”
Ses dergisinin 1962 y›l›nda yay›nlanan say›lar›ndan biri,
Gönül Turgut' u böyle baﬂlayan bir
yaz› ile okurlar›na tan›t›yor. Türkçe
pop henüz baﬂlamam›ﬂ bile. Fecri
Ebcio¤lu, bir ç›¤›r açacak olan
“Bak Bir Varm›ﬂ Bir Yokmuﬂ”u
henüz yazm›ﬂ; ama tek örnek bu
ﬂark›. Sahnelerde Ayten Alpman,
Rüçhan Çamay, Erol Büyükburç,
Gönül Yazar, Tülay German f›rt›na gibi esiyor ama henüz kimse
Türkçe söylemiyor. Ço¤unlukla
caz söyleniyor... Repertuvar›na
birkaç popüler ﬂark› almak isteyenler de, ‹talyanca, Frans›zca ya da ‹spanyolca ﬂark›lar›
tercih ediyorlar. Henüz

1962’nin baﬂlar›nday›z. Daha yaln›zca “Bak Bir Varm›ﬂ…” var sahnede. Çok kalmadan, Tülay German
“Burçak Tarlas›”n› aranje edip söyleyecek, Erol Büyükburç “A¤lar›m”› besteleyecek ve Balkan Festivali’ydi,
Alt›n Mikrofon’du derken, Türk popu k›yamet gibi her taraf› saracakt›... Henüz Ajda Pekkan yok, henüz Berkant
yok, Kamuran Akkor yok, Sezen Cumhur Önal yok...
Ama Gönül Turgut var... Ülkemizin efsanevi yorumcular›ndan biridir o. T›pk› Sevinç Tevs, Ayten Alpman, Tülay
German, Erol Büyükburç ve Alpay gibi; Türkçe popun
resmi baﬂlang›c›ndan bile daha önce
sahnelerimizde f›rt›na gibi esmiﬂlerden. Ses’in muhabiri Gönül Turgut' u
Çayhane’de seyredip yazm›ﬂ bu yaz›y›. Çayhane de dönemin önemli kulüplerinden biri. Gönül Turgut' un
ﬁerif Yüzbaﬂ›o¤lu, Celal Bozsoy ve
ﬁevket U¤urluel orkestralar› ile
baﬂlayan ﬂark›c›l›k yaﬂam› Çayhane’nin mukavelesi ile tamamen
de¤iﬂecektir. O gece Gönül Turgut’un ikinci ﬂark›s› “k›vrak bir
‹spanyol melodisi”ymiﬂ... “Pist
bir anda orkestraya ayak uyduran çiftlerle” dolmuﬂmuﬂ...
Gelin biz ‘çift’lerin, orkestraya

Rahbani Kardeﬂler’den Fecri Ebcio¤lu’nun Türkçeleﬂtirdi¤i “Birazc›k Yüz
Ver”, ritmi ve h›z› ile dönem standartlar›n›n çok çok üzerinde bir alt yap›ya
sahip “O Yaz Gecesi” ve Sevinç Tevs’in 1968 y›l›nda Atina’daki Apollonia
ﬁark› Yar›ﬂmas›’nda seslendirdi¤i Selmi Andak ﬂark›s› “Ve Ben Yaln›z”…
Bu ﬂark›lar, özellikle sonuncusu Turgut’un bir ‘diva’ olarak genel kabul
görmesini sa¤layacakt›.
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Mary Hopkin’in “Those Were The Days” adl›, bütün dünyay› sallam›ﬂ
ﬂark›s›n›n çok say›daki Türkçe versiyonundan birisi olan “Üzüntüyü B›rak…”, Semiramis Pekkan’›n “Bu Ne Biçim Hayat”› ile birlikte “Those
Were…” liginde tepeye kurulacak ve liderli¤i uzun bir süre kimselere
b›rakmayacakt›r.
zar zor uydurduklar› ritmlerini bozmalar›na sebep olmayal›m, aradan çekilelim ve sanatç›m›z›n 45’lik maceras›na bir göz atal›m.
BURAM BURAM POP KOKAN TÜRKÜLER
Gönül Turgut, ilk plaklar›n› Kadri Ünalan Orkestras› ile
yapar. “Aranje edilmiﬂ türkü”nün çok ﬂey, hatta her ﬂey
demek oldu¤u o y›llarda, Turgut, Baﬂar Tamer ile birlikte Ünalan Orkestras›’n›n ‘ses’idir. “Makaram Sar› Ba¤lar”, “Yavuz Geliyor Yavuz” ve di¤er türküler, (bir slogan kullanarak söylersek) “buram buram pop” kokarak
ç›karlar karﬂ›m›za. Ard›ndan da kendi kanatlar›yla uçmaya baﬂlar Gönül Turgut. Y›l 1967’dir, pop alan›nda
her ﬂey bir anda h›zlanm›ﬂ ve Gönül Turgut, bir ç›rp›da
kendisini Philips firmas›n›n çat›s› alt›nda bulmuﬂtur.
“Uzat Art›k Elini/Kim ‹çin Ne ‹çin” adl› plak, hem Turgut’a hem de aranje edilmiﬂ türkülerden yavaﬂ yavaﬂ s›k›lmaya baﬂlam›ﬂ dinleyiciye ilaç gibi gelir. Dünyan›n en
muhteﬂem ses renklerinden birine sahip olan Turgut, son
derece orta halli iki yabanc› ﬂark›y› havalara kald›rm›ﬂ, “Sevmem Sevmem” ve
“Telefonday›m Yine” ise bir sonraki ad›m
olur. “Telefonday›m Yine”, yaln›zca Gönül Turgut için de¤il, bütün bir popüler
müzik tarihimiz için önemli bir ‘iﬂaret fiﬂe¤i’ olacakt›r. Yeﬂilçam’›n yetkin isimlerinden ‹lham Filmer, (Ajda Pekkan’›n
“Boﬂ Sokak” ve Alpay’›n “Sen ‹stedin”
adl› ﬂark›lar›yla birlikte) “Telefonday›m
Yine”ye bir klip çekecek ve daha dünya-

n›n herhangi bir köﬂesinde “ﬂark›lara görsel karﬂ›l›k bulma” fikri ak›l edilememiﬂken bile bunu gerçekleﬂtirecek
ve tarihe geçecektir. Y›llar sonra, “Fecri Ebcio¤lu’nun
evinde çekildi o ﬂark›n›n filmi…” diyecektir Gönül Turgut, ‘klip’ demeyerek, ‘film’ demeye devam ederek;
“amaç neydi tam hat›rlam›yorum; san›yorum plaklar›n
reklam›n› yapt›rmak niyetiyle çekilmiﬂlerdi, sinemalarda
filmlerden önce gösterileceklerdi…” ‘Türk popunun en
güzel yüzü’ olarak kabul edilen Gönül Turgut’un, bir
‘Yeni Dalga’ filminden f›rlam›ﬂ gibi duran siyah-beyaz
görüntüleri ile örülü “Telefonday›m Yine” klibi (ya da
filmi) sonras›nda Turgut en büyük hit ﬂark›s›n› söyleyecektir; “Üzüntüyü B›rak Yaﬂamaya Bak”. Mary Hopkin’in “Those Were The Days” adl›, bütün dünyay› sallam›ﬂ ﬂark›s›n›n çok say›daki Türkçe versiyonundan birisi
olan “Üzüntüyü B›rak…”, Semiramis Pekkan’›n “Bu
Ne Biçim Hayat”› ile birlikte “Those Were…” liginde
tepeye kurulacak ve liderli¤i uzun bir süre kimselere b›rakmayacakt›r.

Yeﬂilçam’›n yetkin isimlerinden ‹lham Filmer,
“Telefonday›m Yine”ye bir klip çekecek ve
daha dünyan›n herhangi bir köﬂesinde
“ﬂark›lara görsel karﬂ›l›k bulma” fikri ak›l
edilememiﬂken bile bunu gerçekleﬂtirecek ve
tarihe geçecektir.
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O müzi¤e tutkun hatta aﬂ›k birisidir ama bir çocuk sahibi
olmay› da her ﬂeyden ama her ﬂeyden daha çok
istemektedir. Bu u¤urda gerekirse bütün müzikal
kariyerini bile feda edecektir. Eder de. Güzeller güzeli
Turgut, Mehmet Üstünkaya ile evlenmesinden hemen
sonra Türk popundan çekilecektir.
Ard›ndan da Gönül Turgut’u Gönül Turgut yapan
di¤er ﬂark›lar gelecektir:
Rahbani Kardeﬂler’den
Fecri Ebcio¤lu’nun Türkçeleﬂtirdi¤i “Birazc›k Yüz Ver”,
ritmi ve h›z› ile dönem standartlar›n›n çok çok üzerinde bir
alt yap›ya sahip “O Yaz Gecesi” ve Sevinç Tevs’in 1968
y›l›nda Atina’daki Apollonia ﬁark› Yar›ﬂmas›’nda seslendirdi¤i Selmi Andak ﬂark›s› “Ve Ben Yaln›z”… Bu ﬂark›lar, özellikle sonuncusu Turgut’un bir ‘diva’ olarak genel kabul görmesini sa¤layacakt›r.
Sa¤lamas›na sa¤layacakt›r ama Gönül
Turgut bu plak sonras› hayat›n› de¤iﬂtirmeye de karar verecektir. O müzi¤e
tutkun hatta aﬂ›k birisidir ama bir
çocuk sahibi olmay› da her ﬂeyden
ama her ﬂeyden daha çok istemektedir. Bu u¤urda gerekirse bütün müzikal kariyerini bile feda edecektir.
Eder de. Güzeller güzeli Turgut,

Mehmet Üstünkaya ile evlenmesinden hemen sonra Türk
popundan çekilecektir. ‘‹lelebet’ bir çekilmedir bu; k›z›
büyüdükten ve kendi ayaklar› üzerinde s›k›ca durabildikten sonra bile Turgut popüler müzi¤e herhangi bir biçimde dönmeyi düﬂünmeyecektir.
Gözü arkada kalmam›ﬂt›r çünkü. K›sac›k bir zaman dilimine onlarca ﬂark› s›¤d›rm›ﬂ, her yapt›¤› ile kendini sevdirmiﬂtir ve bu kadar› onun için yetmiﬂ-artm›ﬂt›r.
Odeon’un “Bak Bir Varm›ﬂ” serisi ile, genç kuﬂaklar da,
nihayet bu benzersiz sesi duyma imkan›na kavuﬂtu. Vefakar Dani Grunberg, bu seri ile Türk popunu kanatland›ran birçok ismi yeniden bize hat›rlatt› ve bu isimlerden biri de Gönül Turgut’tu. Serinin birincisinde “Üzüntüyü
B›rak…”, ikincisinde “Telefonday›m Yine” ve üçüncüsünde “Aﬂk› Sende Buldum”u dinledik Turgut’tan… Bugün
üç, yar›n on üç… Turgut, ‘dijital
ça¤’a da uyum sa¤lad› nas›lsa.
Hem Turgut’un sesine bir kere
bile kulak vermek ona hayran
olmak, ba¤lan›p kalmak için
yeterlidir zaten. Böyle bir ses
dünyaya k›rk y›lda bir gelir;
her kulak veren de ilk bunu görür, bunu düﬂünür.
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soul ve funk müzi¤in babas›
james brown öldü.
Zatürree teﬂhisiyle hastaneye kald›r›lan 73 yaﬂ›ndaki efsanevi ﬂark›c› 25 Aral›k 2006 sabah›
yaﬂam›n› yitirdi. ‘I Feel Good’, ‘Living in America’, ‘Like A Sex Machine’, gibi klasikleriyle soul
ve funk müzi¤in babas› say›lan James Brown, 12 Temmuz gecesi ‹stanbul Parkorman’da sahne
alm›ﬂ ve unutulmayacak bir gösteri ile sevenlerine ‘veda’ etmiﬂti. Brown, verdi¤i konserde,
dev orkestras› ve dans grubuyla hayranlar›na büyüleyici
sahne ﬂovlar› sergilemiﬂti.

Foto¤raf: Sinan Kesgin
SANSASYONEL B‹R HAYATI OLDU
Ailenin tek çocu¤u olan James Brown, 1933 y›l›nda Güney Caroline’da
Barnwell’de dünyaya geldi. Dört yaﬂ›nda annesiyle babas›n›n ayr›lmas›
üzerine teyzesinin yan›na yerleﬂen Brown, ABD’de son 50 y›lda müzi¤e
damgas›n› vuran Elvis Presley ve Bob Dylan gibi sanatç›lar aras›nda yer
al›yordu.
Bir neslin idolleﬂtirdi¤i ve örnek ald›¤› Brown’›n dans› Mick Jagger ve
Michael Jackson gibi ﬂark›c›lara esin kayna¤› oldu.
David Bowie’nin “Fame”i, Prince’in “Kiss”i ve George Clinton’›n
“Atomic Dog”u aç›kça, “Out of Sight”, “Sex Machine”, “I Got You (I
Feel Good)” ve “Say It Out Loud - I’m Black and I’m Proud” gibi
hitlere imza atan James Brown’un ritimlerine dayan›yordu.

ﬁark› sözleri, ünlü rapçiler Fat Boys, Ice-T ve Public Enemy taraf›ndan
kullan›lan Brown, küçük yaﬂta silahl› soyguna kar›ﬂt›¤›, çocuklu¤u ve
gençli¤ini geçirdi¤i Georgia’da Bobby Byrd ile tan›ﬂt› ve Bryd’ün daha
sonra ad›n› Famous Flames olarak de¤iﬂtiren grubu Gospel Starlighters
müzik hayat›na baﬂlad›.
1965’te “Papa’s Got a Brand New Bag” ile en iyi R&B ﬂark›s›,
1987’de “Living In America” R&B dal›nda en iyi ﬂark›c›, 1992 y›l›nda
ömürboyu baﬂar› dal›nda Grammy kazanan James Brown, 1950’leri sallayan ilk hit ﬂark›s› “Please, Please, Please” ile ç›k›ﬂ yapt›.
Hakk›ndaki alkol ve uyuﬂturucu kulland›¤› iddialar›, üçüncü eﬂi
Adrienne’e vurdu¤u suçlamas› ›ﬂ›lt›l› yaﬂam›ndaki lekeler olarak görülen
Brown, kendisini ﬂov dünyas›n›n en çal›ﬂkan adam› olarak tan›ml›yordu.
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Derleyen:Esra Okutan
Foto¤raf: Melih Ayd›n
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‹sveç Besteciler Birli¤i’nin (SKAP) yönetim kurulu baﬂkanl›¤›n› yürüten ve
Stokholm’deki KTH Royal Institute of Technology akademisyenlerinden olan
Dr. Roger Wallis, Bilgi Üniversitesi’nde, ‘Müzik Sektöründe Dijital Haklar’
konulu bir konferans verdi

profesör roger wallis:

“telif haklar› sistemi bireysel
internet kullan›c›s›n›n deste¤ini
almazsa çöker”
‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2006 – 2007 akademik y›l›nda e¤itim vermeye baﬂlayan Kültür Yönetimi Bölümü,
sektörün uluslararas› platformda tan›nm›ﬂ profesyonellerini ve akademisyenlerini konuk ediyor. Bölüm, 9 Kas›m
2006 Perﬂembe günü Müzik Endüstrisi ve Yönetimi dersi
kapsam›nda Stokholm’deki KTH Royal Institute of Technology akademisyenlerinden Dr. Roger Wallis’in “Müzik
Sektöründe Dijital Haklar” baﬂl›kl› konferans›na ev sahipli¤i yapt›. Müzik yönetimi, telif haklar› rejimi ve bilgi toplumu alanlar›nda uzman olan Dr. Wallis, ‹sveç Besteciler
Birli¤i’nin (SKAP) yönetim kurulu baﬂkanl›¤›n› da yürütüyor.
Dr. Roger Wallis, konferansta, dijital dünyada telif haklar›
(IPR) ve rekabet; AB’nin kültür ürünleri ve kültürel çeﬂitlili¤i ile ilgili olarak ithalat/ihracat konular›n› ele ald›. Ve
dijital müzik dünyas›n›n gelece¤i hakk›nda öngörülerde bulundu. Dr. Roger Wallis’in son derece ayd›nlat›c› ve zihin
aç›c› tespitlerinden bir özet haz›rlad›k.

müzik endüstrisini yok edece¤ini düﬂünüyorlard›. Televizyon icat olundu¤unda film endüstrisi buna direnmiﬂti. Ayn›
ﬂekilde VHS kasetler ç›kt›¤›nda Supreme Court’a baﬂvurarak bunlar› yasaklamaya çal›ﬂm›ﬂlard›. Bu zincirin son
halkas› olarak bireyden bireye (peer to peer; P2P) dosya
paylaﬂ›m› yapan Napster’›n kapanmas›n› sayabiliriz. Geçmiﬂe bakt›¤›m›zda varolan teknolojinin yeni teknolojiyi her
zaman durdurmaya çal›ﬂt›¤›n› görüyoruz. Napster’›n kapanmas›n›n müzik endüstrisinin yapt›¤› en büyük stratejik
hata oldu¤unu düﬂüyorum. Napster harika bir fikirdi. Peer
to peer paylaﬂ›m çok efektif bir da¤›t›m modeli. Yine geçmiﬂe bakarsak önce yasaklanmaya çal›ﬂ›lan VHS kasetler
sonradan ﬂov dünyas›n›n en büyük gelir kap›s› oldu. Peer
to peer paylaﬂ›m da müzik endüstrisine büyük katk›da bulunacak bir yöntem iken bunu yasaklamaya çal›ﬂmak gerçekten zekice de¤il. Zaten dikkat ederseniz ﬂirketler, önce
yasaklamaya çal›ﬂt›klar› teknolojiye adapte olmak için zaman kazan›yor sonra da bu teknolojiyi sömürüyor.

VAROLAN TEKNOLOJ‹LER ‹NTERNET
TEKNOLOJ‹S‹NE D‹REN‹YOR
Ben müzik endüstrisindeki di¤er insanlar gibi dosya indirmenin (download) ve dosya paylaﬂ›m›n›n (file sharing) korkunç bir ﬂey oldu¤unu ve yasaklanmas› gerekti¤ini düﬂünmüyorum. Tersine bu faaliyetlerin müzik tüketimini ve dolay›s›yla gelirleri artt›rd›¤› kanaatindeyim. Biraz tarihe
dönecek olursak gramofon icat edildi¤inde pianola yap›mc›lar› gramofon kullan›m›n› yasaklamaya çal›ﬂm›ﬂlard›.
1920’lerin baﬂ›nda radyo icat olundu¤unda Amerika’daki
müzik yap›mc›lar› Kongre’ye baﬂvurarak radyolarda ﬂark›
çal›nmas›n› yasaklamaya çal›ﬂm›ﬂlard›. Çünkü radyonun

MP3 ‹ND‹RENLER‹N
HEPS‹ BELEﬁÇ‹ DE⁄‹L
Yasaklanmaya çal›ﬂ›lan P2P kullan›ma bir göz atal›m. Bu
konuda yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar sonucunda 3 tür P2P kullan›c› oldu¤unu tespit ettik.
- Freeriders (beleflçiler) : Bu kiﬂiler önceleri de radyolardan kasetlere müzik çeken, hemen hemen hiç CD almayan, nadiren konser bileti alan kiﬂiler.
- Samplers: (araﬂt›rmac›lar) P2P a¤lar›n› yeni müzik
keﬂfetmek için kullananlar. S›k s›k CD al›yorlar, yasal yollardan ﬂark› indiriyorlar (mesela i – tubes’den) ve konserlere gidiyorlar. Film yükleyenler de, yüklemeyenlere göre
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Dijital teknolojinin varolan endüstride neden oldu¤u iki türlü duygu var.
Korku ve kontrol. Birincisi, her ﬂark›n›n s›n›rs›z say›da kopya edilip an›nda
dünyaya da¤›laca¤› korkusu. Ve bunun yan›nda ayn› teknolojiyi kullanarak
dijital içeri¤in kim taraf›ndan, nerede, ne s›kl›kta, ne zaman tüketildi¤ini
kontrol etme ve tüketici davran›ﬂlar›n› yönlendirme h›rs›.
daha fazla sinema bileti alan kiﬂiler.
- Squi
rrels: (teknoloji merakl›lar›) ‹çerikten çok teknoloji
ile ilgilenenler. Sürekli büyük miktarda datay› (müzik,
film) daha h›zl› ve kaliteli ﬂekilde yüklemenin yollar›n› ar›yorlar. Bu kullan›c›lar yeni teknolojilerin keﬂfedilmesi için
yaﬂamsal önemde olan kiﬂiler.
P2P KULLANIMIN MÜZ‹K ENDÜSTR‹S‹NE
ZARARI DE⁄‹L KATKILARI VAR
P2P kullan›m›n müzik endüstrisine etkilerine göz atacak
olursak.
 Büyük plak ﬂirketlerinin CD sat›ﬂlar›ndaki düﬂüﬂün P2P
kullan›m nedeniyle oldu¤u ﬂeklindeki iddialar› bilimsel olarak kan›tlanmad›.
 Di¤er yandan internet kullan›m›n›n konser bileti sat›ﬂlar›n› artt›rd›¤› yönünde kayda de¤er kan›tlar bulunuyor.
 Endüstrinin yasal online alternatifler geliﬂtirmekte geç
kalmas› P2P kullan›m› tetikledi.
 Tüketici davran›ﬂlar› ve trendleri P2P ortamlar›nda,
ana dalga medya aktivitelerine (radyo /TV) göre çok daha
belirgin ﬂekilde izlenebiliyor. Bu da büyük ﬂirketlerin do¤ru ﬂarkl›lara ve ﬂark›c›lara yat›r›m yaparak büyük paralar
kazanmalar›n› sa¤l›yor. Örne¤in bir albümde hangi ﬂark›n›n hit olaca¤›n›, internette yap›lan download’lar› gözlemleyerek anl›yor ve bu ﬂekilde do¤ru ﬂark›ya promosyon yap›yorlar.
 Büyük medya ﬂirketleri d›ﬂ›nda yeni ﬂirket ve iﬂleyiﬂ modelleri do¤uyor.
MÜZ‹K ENDÜSTR‹S‹N‹N ‹NTERNET
TEKNOLOJ‹LER‹NE TEPK‹LER‹ NELER?
Varolan endüstrinin tepkileri ise ﬂöyle özetlenebilir:
 Büyük lobiler oluﬂturmak. (WIPO, Washington, Brüksel, WTO).
 P2P teknoloji ﬂirketlerini dava etmek. Bu teknolojileri
illegal ilan ettirmeye çal›ﬂmak.
 WIPO 96 ve AB telif haklar› direktifini, dosya paylaﬂ›m›n› yasa d›ﬂ› hale getirmek için kullanmak.
 Bireysel kullan›c›lar› dava etmek.

 ‹nterneti yeni tür spamlarla (bozuk dosyalarla) doldurmak. Büyük plak ﬂirketleri 25 milyar bozuk ﬂark› dosyas›n› internete boﬂaltt›lar. Kazaa’n›n kapanma sebeplerinden
biri budur.
 Konserlerden pay almak için sanatç›larla yap›lan anlaﬂmalar› yenilemek.
 P2P paylaﬂ›m›n yasal olmas›n› beklerken bir yandan da
eski ﬂark›lar›n (back catalogue) yay›n haklar›n› almak.
Çünkü dosya paylaﬂ›m›nda sadece hit olan 10 – 20 parça
de¤il çok daha geniﬂ yelpaze dahilinde ﬂark›lar kullan›l›yor.
D‹J‹TAL TEKNOLOJ‹ ENDÜSTR‹N‹N
KORKU VE HIRS MEKAN‹ZMALARINI HAREKETE
GEÇ‹R‹YOR
Dijital teknolojinin varolan endüstride neden oldu¤u iki
türlü duygu var. Korku ve kontrol. Birincisi, her ﬂark›n›n
s›n›rs›z say›da kopya edilip an›nda dünyaya da¤›laca¤› korkusu. Di¤er bir de¤iﬂle kontrolü kaybetme korkusu. Ve
bunun yan›nda ayn› teknolojiyi kullanarak dijital içeri¤in
kim taraf›ndan, nerede, ne s›kl›kta, ne zaman tüketildi¤ini
kontrol etme ve tüketici davran›ﬂlar›n› yönlendirme h›rs›.
Örne¤in Sony – BMG, CD’lere bir software yerleﬂtirme
baﬂlam›ﬂt›.(Sony – BMG Root Kit davas›) CD’yi hard diskinize kaydetti¤inizde bu software aktive olup durumu
Sony’e bildiriyordu. Software’i hard diskinizden atmaya
çal›ﬂt›¤›n›zda da hard disc’i çökertiyordu. Elbette bu hiç
hoﬂ bir durum de¤il. Bir mühendis taraf›ndan tesadüfen
keﬂfedilen bu software yüzünden Sony- BMG dava edildi.
P2P KULLANIM KONUSUNDA ‹K‹
SENARYO MEVCUT:
1. P2P network’leri aras›nda içerik paylaﬂ›m› yeni bir lisanslama anlaﬂmas›yla yasal hale getirilecek.
Ya da
2. Telifli ürünlerin, tüketiciler taraf›ndan nas›l kullan›l›p
kullan›lmayaca¤›n› daha fazla kontrol etme çabas›, toplum
taraf›ndan telif haklar›n›n anlaﬂ›lmas›n› ve itibar görmesini olumsuz etkileyecek.
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Telif haklar› konusunda denetimleri art›rmak gelirleri yükseltti¤i gibi harcamalar› da yükseltecektir. Bir noktada polislik etmenin neden oldu¤u harcamalar gelirleri geçmekte.
Davalar, dosya paylaﬂ›m›n› azaltmad›¤› gibi (Ocak
2006’da, 2005 y›l›na göre % 14 artt›) kazan›lan paralar
hukuk bürolar›na ve idari harcamalara gitti ve sanatç›lara
ve bestecilere hiçbir ﬂey kalmad›. Endüstrinin kontrol etme
güdüsü, tüketicinin sat›n ald›¤› bir mal› istedi¤i gibi kullanma hakk›n› suistimal etmemeli. Sat›n ald›¤›n›z bir
CD’nin bir kopyas›n› araban›za koymak isteyebilirsiniz
ama kopyalanamayan CD’ler bunu engelliyor.
TEL‹F HAKLARINDAK‹
DENGES‹ZL‹K BÜYÜYOR
1990’lar›n ortas›nda telif haklar›n›n korunmas› ama bunun yeni iﬂ modellerini engellemeyecek ﬂekilde yap›lmas›
öngörülüyordu. 2000’lerin ortalar›na gelindi¤inde ise içerik sahiplerinin tüketici haklar›n› dengelemesi bekleniyor.
Yani koruman›n yerini ‘fair use’ (telif haklar›n› ödemeden
baﬂkas›na ait ürünün kullan›m ﬂartlar›) alm›ﬂ durumda.
Hukuk sistemi büyük içerik sahiplerini (plak ﬂirketleri)
koruyacak ﬂekilde düzenlenmiﬂ. Teknoloji ise tüketicilerin
bu kurallar›n etraf›ndan dolaﬂmalar›n› sa¤l›yor. Yeni iﬂ
modelleri, yeni teknolojinin hukuksal usullerle uyuﬂmad›¤›n› gösteriyor. Tüm bunlar yarat›c›l›¤›n kurban edilmesine
neden olabilir.
BÜYÜK ﬁ‹RKETLER KAZANIYOR. ESER
SAH‹PLER‹N‹N EL‹NE H‹ÇB‹R ﬁEY GEÇM‹YOR.
Çok yeni bir geliﬂme, birçok klibin yer ald›¤› YouTube’un
Google taraf›ndan sat›n al›nmas›yd›. Ama bilinmeyen ﬂu
ki: Universal, WEA, ve Sony – BMG, YouTube’u dava açmakla tehdit ediyorlad›. Google’un YouTube’ü sat›n alaca¤›n› ö¤renince dava açmak yerine ﬂirketin hisselerinden istediler. Google, YouTube’u sat›n ald›¤›nda ise havadan
150 milyon dolar kazanm›ﬂ oldular. Tabii ki eser sahiplerine hiçbir ﬂey verilmedi.
MÜZ‹K ENDÜSTR‹S‹NE ÖNER‹LER:
 Politikac›lar ﬂu dengelere dikkat etmeliler:
•‹çerik haklar› korunurken di¤er yanda yeni iﬂ modellerinin ortaya ç›kmas›na olanak verilmeli •‹çerik haklar› korunurken di¤er yandan yeni fikirler ve yarat›c›l›k teﬂvik
edilmeli. • Kiﬂisel kullan›c›lar›n dijital alandaki haklar› ve
özgürlükleri gözetilirken di¤er yandan büyük küresel ﬂirketlere karﬂ› telif haklar› korunmal›.

MÜZ‹K YARATIMI
VE AVRUPA’YA
KATKILARI:
i2010 raporuna göre
Dünyadaki müzik eserleri sahipleri meslek
birliklerinin gelirlerinin
% 60’› Avrupa’dan
(3.9 milyar Avro), %
23’ü (1.5 milyar Avro)
ise ABD’den geliyor.
Di¤er yandan Avrupa
% 22 ödüyor ve % 12
kazan›yor. ABD ise %7
ödüyor ve %23 kazan›yor. Ortada çok ciddi bir ticaret dengesizli¤i görülüyor.
Besteciler yarat›c› bir mecra, kültürel çeﬂitlilik, ekonomik
potansiyel için yaﬂamsal bir mecra sunuyor. i2010 büyük
ﬂirketlerin talepleri yerine yarat›c› endüstrilerin ihtiyaçlar›n› göz önünde bulundurmal›. Unutulmamal› ki her geçen
gün bireysel içerikler haz›rlan›yor ve tüketiciye ulaﬂ›yor.
‹LER‹YE DÖNÜK SENARYOLAR:
 Çok önemli bir yol ayr›m›nda bulunuyoruz. Ya telif
haklar› yasalar› geliﬂmekte olan teknolojilere, yurttaﬂlar›n
yarat›c›l›klar›na ve talep edilen interaktiviteye adapte olacak ya da telif haklar› sistemi toplumun deste¤ini alamad›¤› için çökecek.
veya
 P2P network a¤alar›yla gerçekleﬂen dosya paylaﬂ›m›
(mp3’ler örne¤in) basit bir lisanslama sistemine oturtularak yasal hale gelecek. Böylece tüketiciler içerik paylaﬂabilecekler. Paylaﬂ›lan içeri¤in gelirleri mümkün olan en iyi
tariflere göre toplan›p eser sahiplerine da¤›t›lacak. Bireysel kullan›c›lar›n aktivitelerini casusluk yaparak kontrol
alt›nda tutmaya çal›ﬂan sistemler kullan›c›lar taraf›ndan
reddedilecek.
veya
 Telif haklar› kavram› sadece güçlü içerik sahiplerinin
(Uluslararas› plak ﬂirketleri) ayn› içerik üzerinden sürekli
daha fazla para kazanmas›n› sa¤layan bir sistem haline
gelecek. Ve tüketiciye sunulan içerik çeﬂitlilikten yoksun
kalacak. Telif haklar› sistemi yarat›c›l›¤› destelemekten
çok kontrol sistemi haline gelecek ve yarat›c›lara (eser sahipleri) plak ﬂirketlerinin insaf›na göre ödenek verilecek.
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Ocak-ﬁubat 2007
Chick Corea
Lütfi K›rdar UKSS ‹stanbul
21:00

18 Ocak Perﬂembe
Hüsnü Onaran
Akbank Sanat
19:00

20 Ocak Cumartesi
Leman Sam
Caddebostan Kültür Merkezi
20:30

Ayla Dikmen Gecesi
Babylon
21:30

Ali & Aysun Kocatepe
Beﬂiktaﬂ Kültür Merkezi
21:00

Grup Seksendört
Rock House - Ortaköy 22:00

15 Ocak Pazartesi

16 Ocak Sal›
Buzuki Orhan Osman
Beyo¤lu Hayal Kahvesi
21:30

17 Ocak Çarﬂamba
Sevda ﬁark›lar›n›
Birlikte Söyleyelim
‹ﬂ Sanat Kültür Merkezi
20:00

19 Ocak Cuma
Nazan Öncel @ ‹stanbul
Lütfi K›rdar UKSS 20:00

Radyo Eksen 7. Yaﬂ Partisi

Chuck Berry
Hilton Convention Center
21:00

Helldorado Konseri
Yeni Melek Gösteri Merkezi
20:00

Bülent Ortaçgil
Balans Music &
Performance Hall

20:00

Akbank Oda Orkestras›
Caddebostan Kültür Merkezi
20:00

21 Ocak Pazar
Cem Duruöz Gitar Resitali
CRR Konser Salonu
20:30

Tolga Tüzün
Galata Perform

22 Ocak Pazartesi
Ayse Tütüncü Piyano
Perkusyon Grubu
Beyo¤lu Hayal Kahvesi
21:30

25 Ocak Perﬂembe
MAV‹SAKAL
Balans Music &
Performance Hall 21:00

20:00

Köçekçeler
CRR Konser Salonu
20:30

Burhan Öçal & Trakya All
Stars / Smadj
Babylon
21:30

20:00

26 Ocak Cuma
Ferhat Göçer & Sunay Ak›n
Anatolia Gösteri Merkezi
21:00

21:00

Gotan Project
Tophane-i Amire
21:30

Borusan ‹stanbul Filarmoni
Ork. - Gülsin Onay
Lütfi K›rdar UKSS

Cem Adrian
Ankara Sakl›kent

24 Ocak Çarﬂamba
Dmitri Alexeev & Nikolai
Demidenko
‹ﬂ Sanat Kültür Merkezi
20:00

Dolapdere Big Gang
Balans Music &
Performance Hall 22:00
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27 Ocak Cumartesi
80'ler Parti Vol.3 / DJ
ﬁener Çetin
Studio Live Technik 21:30

7 ﬁubat Çarﬂamba
Amsterdam Sinfonietta
CRR Konser Salonu
20:30

Aylin Asl›m
Rock House - Ortaköy
22:00
28 Ocak Pazar
Emre Ayd›n
‹zmir Atatürk Kültür
Merkezi 18:00

10 ﬁubat Cumartesi
Sezen Aksu
Bostanc› Gösteri Merkezi
21:00
Talvin Singh - DJ Set (Hindistan / ‹ngiltere)
Garajistanbul
21:00

30 Ocak Sal›
Dreamer
Beyo¤lu Hayal Kahvesi
21:30

Ahmet Adnan Saygun’un
100. Do¤um y›l› An›s›na
CRR Konser Salonu 20:30

9 ﬁubat Cuma
Bonnie "Prince" Billy
CRR Konser Salonu
20:30

17 ﬁubat Cumartesi
Hermitage Oda Orkestras›
CRR Konser Salonu
20:30
Nazan Öncel @ Ankara
20:00 Anatolia Showland Ankara

31 Ocak Çarﬂamba
Sabih Cangil
Balans Music &
Performance Hall
21:00
Yeni Türkü
Beyo¤lu Hayal Kahvesi
21:30
29 Ocak Pazartesi
3 ﬁubat Cumartesi
Quartet Muartet & Sibel
Funda Arar
Köse
Bostanc› Gösteri Merkezi
Beyo¤lu Hayal Kahvesi
21:00
21:30

21 ﬁubat Çarﬂamba
Françoise Groben
Viyolonsel Resitali
CRR Konser Salonu
20:30

28 ﬁubat Çarﬂamba
Camerata Saygun Oda
Orkestras›
CRR Konser Salonu
20:30
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Ahmet Ertegün’ü kaybettik
Müzik dünyas›n›n efsanesi, Ahmet
zik stüdyolar›nda 21 Kas›m 1947’de HarErtegün, Üsküdar’da ailesinin kurdulemaies’in “The Rose of the Rio Grande”
¤u Özbekler Tekkesi’ne defnedildi.
albümü kaydedildi. 1949 y›l›n›n Nisan
Amerikan müzik sanat› ve sanayiine
ay›nda ç›kar›lan Stick Mcghee’in “Drinyar›m yüzy›ld›r damgas›n› vuran Ahkin’ Wine Sop-Dee-O-Dee” albümü, 1
met Ertegün 31 Temmuz 1923 y›l›nmilyondan fazla sat›ﬂ› ile Atlantis’in ilk
da Diplomat Münir Nurettin Ertegün
hiti oldu. 1955 y›l›nda Elvis Presley’e
29 Ekim’de New York’ta
ve Hayrunisa Rüstem’in ikinci o¤lu
kontrat imzalamas› için 25 bin dolar tekRolling Stones konseri
olarak ‹stanbul’da dünyaya geldi.
lif edildi, ancak kontrat RCA’ya sat›ld›.
s›ras›nda aya¤›n›n kaymas›
Babas›n›n, Ertegün 12 yaﬂ›ndayken
Ray Charles, Aretha Franklin, The Mosonucu
düﬂerek
baﬂ›n›
Washington’a Türkiye Büyükelçisi
dern Jazz Quartet, Bobby Darin gibi isimvuran ve komaya giren
olarak atanmas›yla birlikte Amerilere kasetler yapan Ertegün, The Rolling
ka’ya taﬂ›nd›lar. Müzisyen olan anStones, Led Zeppelin, Cream, Genesis giAhmet Ertegün 83 yaﬂ›nda
nesi Hayrunisa Rüstem sayesinde kübi isimleri de üne kavuﬂturdu. Craig Dahayata veda etti.
çük yaﬂtan itibaren müzikle ilgilendi.
vid, Phil Collins, Jewel, Metallica, James
Annesi ona 14 yaﬂ›ndayken Cootie
Blunt gibi baﬂar›l› müzisyenleri bünyesinWilliams’›n “West and Blues” albümünü ve onu çalabilece¤i
de bulunduran ﬂirket, k›sa zamanda dünyan›n en önemli plak
bir plak makinas› ald›. Ahmet Ertegün’ü blues ve caz müzi¤iﬂirketlerinden biri haline geldi. New York’ta 10 bin dolar
nin ustalar›yla tan›ﬂt›ran a¤abeyi Nesuhi Ertegün oldu. Çok
borçla kurulan küçük bir plak sirketinin bir dünya devi olacagençken Fransa’n›n yüksek entelektüel hayat›na giren a¤abeyi
gini kimse tahmin edemezdi. ‹smini okyanustan alan müzik
Nesuhi, Paris’te Sorbonne’da tahsil gördü. O günlerde Paris’te endüstrisi devi Atlantic Records’›n ﬂu an yaklaﬂ›k 155 tane sayaﬂayan Türk entelektüeller aras›nda Abidin Dino ve Fikret
natç›s› var.
Mualla, a¤abey Ertegün’ün çok yak›n dostlar›yd›. Amerika’da Ertegün, Amerikal› ünlü caz yorumcusu Ray Charles’›n 1952zencilerle beyazlar›n ayr› yaﬂad›klar› dönemlerde Fransa’ya
1959 y›llar› aras›nda seslendirdi¤i kay›tlardan derlenen “Pure
kaçan zenci cazc›lar aras›nda Coleman Hawkins, Benny CarGenius: The Complete Atlantic Recordings” adl› kolleksiyonun
ter, Bill Coleman gibi isimler vard›. A¤abeyi ile birlikte caz
yap›mc›s› olarak, “En ‹yi Tarihi Albüm” kategorisinde
dinlemeye giden Ahmet Ertegün’de bu müzik çok büyük bir
Grammy müzik ödüllerine aday gösterildi. Daha önce 3 farkl›
heyecan yaratt› ve Amerika’ya döndü¤ünde plak toplamaya
alanda Grammy Ödülü kazanm›ﬂ olan Ertegün, 2006 Grammy
baﬂlad›. A¤abeyi ile birlikte toplad›klar› 15-20 bin plakl›k ko- Ödül Töreni’nde “ICON” ad› verilen Onur Ödülü’ne lay›k göleksiyonlar› ile zamanla tan›nmaya baﬂlad›lar.
rüldü. Bu ödül, müzik dünyas›na eme¤i geçen kiﬂiler için ilk
St. John’s Üniversitesi’nde felsefe e¤itimi gören Ahmet Ertekez verilmeye baﬂland›.
gün 21 yaﬂ›nda iken babas› Münir Bey vefat edince a¤abeyi
Cumhuriyetle yaﬂ›t olan Ertegün, yaﬂam›n›n büyük k›sm›n›
Nasuhi Ertegün ile birlikte Amerika’da kalarak müzik dünyaTürkiye d›ﬂ›nda geçirmesine ra¤men, hep Türkiye’nin tan›t›m›
s›n›n zirvesine do¤ru uzanan yolculu¤una devam etti. ‹ki kariçin çal›ﬂt›. Hem Türkiye’ye, Amerika’dan yat›r›m getirmek,
deﬂ birlikte Atlantik Müzik’i kurdular. 1947’de Atlantic Rehem de Türkiye’ye yat›r›m yapmak isteyenlere yard›mc› olan
cords albümlerini ç›karmaya baﬂlad›. ‹lk olarak Atlantik MüErtegün, medyada da büyük iﬂlere imza att›.

