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Sezen Aksu:

“ﬁark›m
kime
dokunuyorsa
ona aittir”
Sezen Aksu Vizyon’a konuﬂtu• Ustaya Sayg›: Cem Karaca • ‹TÜ
M‹AM ve Kamran ‹nce • Yeni Ç›k›ﬂ: Emre Ayd›n • Korsan›n Seyir
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Dilmener’ den Eurovision tarihi • Necip Sar›c› ile Yeﬂilçam Müzikleri
• Uluslararas› MIDEM Fuar› • Fikri Mülkiyet Haklar› Günü

“bahar› görmeden yaz geldi geçti...”
Son y›llarda bahar› yaﬂamadan yaza
giriyoruz. Belki bunun da etkisiyle,
memleketimizde tart›ﬂmalar›n ard›
arkas› kesilmiyor. Biz bilim insanlar›, sanatç›lar ve e n önemlisi
halk›m›z “yap›c›” bir biçimde dahil
olsun istiyoruz, bu h›zl› akan gündeme. Böylece en az›ndan sonbaharda memleketimiz, bahar› bahar gibi
yaﬂar.
Bu hareketli günlerde yeni bir say›
ile karﬂ›n›za ç›karken yine epey
çal›ﬂt›k:
Sezen Aksu ile müzi¤e bak›ﬂ›ndan
baﬂlad›k, kitab›na de¤indik,
çokkültürlü yap›m›za dair görüﬂlerine dek uzand›k. “Minik Serçe”
hem suya hem sabuna dokunarak,

büyük bir içtenlikle yan›tlad› sorular›m›z›.
Lale Film’in sahibi Necip Sar›c› ile
Türkiye sinemas› ve müzi¤i
konuﬂtuk. M›s›r filmleri ile
baﬂlad›k, yerli melodramlara-ﬂark›l›
filmlere odakland›k. Necip Bey
Türkiye sinemas› ile ilgili çok önemli bir arﬂive sahip. Filmler, film
afiﬂleri, filmlerde kullan›lan çeﬂitli
aksesuarlar ve en önemlisi hiçbir
yerde baﬂka kopyas› olmayan film
müzi¤i kay›tlar›. Bunlar›n Belk›s
Özenen’e ait bir k›sm› tekrar
yay›nlanm›ﬂ ve kaybolup gitmekten
kurtar›lm›ﬂt›. Gerisi Necip
Sar›c›’n›n elinde, yeni giriﬂimcileri
bekliyor.

Ustaya Sayg› sayfalar›n›, yaklaﬂ›k
üç y›l önce kaybetti¤imiz bir ç›nara,
Cem Karaca’ya ay›rd›k. Cem
Karaca müzi¤ini dönemlere ay›ran
ve her dönemde politik kültürel
ortam ile iliﬂkilendirerek analiz
etmeye çal›ﬂan dolu dolu bir yaz›
sizleri bekliyor.
Ard›ndan genç bir müzisyene,
“Afilli Yaln›zl›k” ile büyük bir ç›k›ﬂ
yapan Emre Ayd›n’a konuk olduk,
müzi¤e baﬂlang›c›n›, “6.Cadde”yi
ve bu h›zl› ç›k›ﬂ›n olas› nedenlerini
konuﬂtuk; ﬂimdi O’nu ve tüm sohbeti
sizlere konuk ediyoruz.
Yine büyük bir usta, Özdemir
Erdo¤an ile, geçirdi¤i ciddi
hastal›¤›n ard›ndan büyük heyecanla
giriﬂti¤i yeni projelerini konuﬂtuk.
Müzi¤e baﬂlang›çtan, cazdan,
Türkçe müzikten, Eurovision’dan
dem vurduk.
Bunlar konular›m›z›n baz›lar›.
Umar›z be¤enece¤iniz bir say›
haz›rlamay› baﬂarm›ﬂ›zd›r.
‹yi okumalar, sevgiler, sayg›lar,
hürmetler...
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3
hizmetleri geliﬂerek devam ediyor
15.03.2006 tarihinde hizmete
baﬂlayan MESAM Ça¤r› Merkezi,
birinci y›l›n› doldurdu. Üyelerden ve
kullan›c›lardan gelen telefonlar›
maksimum düzeyde cevaplayarak
MESAM içerisindeki telefon
trafi¤ini azaltmak amac›yla kurulan
Ça¤r› Merkezi, 6 uzman operatör ve

bir sorumlu ile hem üyeler, hem de
kullan›c›lar aras›nda memnuniyet
sa¤lad›.
Üye ve müﬂteri odakl› çal›ﬂma
stratejisini hayata geçirmek yolunda
önemli bir proje olan MESAM
Ça¤r› Merkezi ve Mebis (Mesam
Bilgi ‹ﬂlem Sistemi); daha etkin ve

verimli çal›ﬂma; do¤ru bilgiye, do¤ru
kiﬂilere, do¤ru amaçla ulaﬂ›lmas› ve
do¤ru bir biçimde kullanmas›; daha
yüksek kalitede ve tatmin yaratacak
bir üye/müﬂteri iliﬂkisi kurma;
MESAM’› alan›nda rakipsiz ve en
çok tercih edilen yapma olana¤›
sa¤lamak ad›na etkili oldu.

mesam üyelerinin memnuniyeti artt›
Ça¤r› Merkezi’nin, MESAM üyelerine her türlü konu
için h›zla ulaﬂma imkan› sa¤lam›ﬂ olmas› üyelerde büyük memnuniyet yaratt›. MESAM, üyelerinin önemli
günlerinde cep telefonlar›na ve/veya varsa mail adreslerine mesajlar göndererek MESAM ailesi olarak
yanlar›nda oldu¤unu hissettirdi. Ayr›ca da¤›t›mlardan
sonra üyelerin aranarak hesaplar›na yat›r›lan telif
miktarlar› hakk›nda bilgi verilmesi de MESAM üyele-

rini mutlu eden bir geliﬂme oldu.
Bunlar›n d›ﬂ›nda faaliyetler ve ihtiyaçlar do¤rultusunda, her türlü konu için üyelere h›zla ulaﬂ›lmas› sa¤land›, iletiﬂim aksakl›klar› büyük oranda giderildi.
Ça¤r› merkezi’nin bilgilendirme hizmetlerinden yararlanmak isteyen MESAM üyelerinin cep telefonu bilgilerini ve mail adreslerini MESAM’a bildirmesi veya
güncellemesi yeterli.

nükhet ruacan’› yitirdik
Son 10 y›ld›r, Bilgi Üniversitesi
müzik bölümünde, caz müzi¤i dersleri veren Ruacan, caz müzi¤in Türkiye’deki sembol isimlerindendi. 7
May›s 2007 günü aram›zdan
ayr›lan Nükhet Ruacan, Tatbikî Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde e¤itim gördü¤ü 60’l› y›llarda Türkiye’nin en popüler kad›n caz
vokalistiydi. Caz ﬂark›c›l›¤›na 1974
y›l›nda ‹sviçre’de baﬂlad›. O dönemde ‹sviçre ve Norveç’te Emin F›nd›-

aram›zdan
ayr›lanlar

ko¤lu ve Tommy Dodd orkestralar›nda çal›ﬂt›. 1977’de Türkiye’ye
döndükten sonra verdi¤i konserlerle
caz›n Türkiye’de daha çok tan›nmas› ve sevilmesine önemli katk›lar›
oldu; Bu yüzden 1979’da ABD’nin
ünlü caz konservatuar› New York
Conservatory of Music’te ﬂan e¤itimi ald›. 1982 y›l›ndan sonra da
Türkiye’de çeﬂitli gruplarla çal›ﬂmaya devam etti. Doksanl› y›llarda
Ruacan adl› bir plak da haz›rlayan

sanatç›, Kültür Bakanl›¤› ad›na Çin
ve ABD’de konserler verdi. Bir
süredir lösemi tedavisi gören
Nükhet Ruacan 56 yaﬂ›ndayd›.

Emine Lale ORALO⁄LU 15.08.1923 / 15.01.2007
Ali PAMUKÇU

16.10.1974 / 10.01.2007

Ali MAMARAﬁLI

08.03.1953/ 30.04.2007
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türk mus›kisinin ç›nar›
rüﬂtü eriç'e sayg› gecesi
Türk müzi¤inin yaﬂayan de¤erli bestekârlar›ndan udî
Rüﬂtü Eriç için ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Kültürel
ve Sosyal ‹ﬂler Daire Baﬂkanl›¤›’nca düzenlenip Kültür
A.ﬁ. taraf›ndan organize edilen “Sayg› Gecesi” 10
ﬁubat 2007 tarihinde Tar›k Zafer Tunaya Kültür
Merkezi’nde gerçekleﬂtirildi. Sayg› Gecesi, Rüﬂtü Eriç’in
kendisini anlatt›¤› görüntülerle baﬂlad›. Ard›ndan
yap›lan aç›k oturumun konuﬂmac›lar› olan Prof. Dr.
Nevzat Yalç›ntaﬂ, Prof. Nevzat Atl›¤ ve Prof. Dr.
Sabahattin Zaim, Rüﬂtü Eriç’le ilgili an›lar›n› anlatt›lar.
Rüﬂtü Eriç’i çok eskiden tan›d›¤›n› ve onun ad›na böyle
güzel bir gece tertip edilmesine çok sevindi¤ini anlatan
Prof. Dr. Nevzat Yalç›ntaﬂ, Rüﬂtü Eriç’in Türk musikisine gönül veren ﬂahsiyetiyle ender rastlanan insanlardan
biri oldu¤unu söyledi.
Prof. Nevzat Atl›¤, Eriç’le 60 y›ll›k dostluklar› bulundu¤unu belirterek, büyük bestekâra duydu¤u sayg›y› vurgulad›. Rüﬂtü Eriç’in az kullan›lan makamlarda besteler

yapt›¤›n›, ç›kartt›¤› kitaplar›yla hem musiki tarihine hem
de radyo tarihine katk›da bulundu¤unu söyledi ve ona
hay›rl› uzun ömürler dileyerek, sözlerini bitirdi.
Prof. Dr. Sabahattin Zaim ise Rüﬂtü Eriç’in ailesinden
gelen büyük bir manevi boyutu oldu¤unu vurgulad› ve
Alaeddin Yavaﬂca’n›n Rüﬂtü Eriç için “ﬂeyhü’lmusikiyyun (mûs›kîﬂinaslar›n ﬂeyhi)” tabirini
kulland›¤›n› anlatt›.
Konuﬂmac›lar›n ard›ndan salonda bulunan Rüﬂtü Eriç’in
di¤er dostlar› k›saca duygu ve düﬂüncelerini aktard›lar.
Sayg› Gecesi, solist Sadiye Erimli’nin seslendirdi¤i ve
saz arkadaﬂlar›n›n çald›¤› Rüﬂtü Eriç konseri ile sona
erdi.
Kültür A.ﬁ. Kültür Etkinlikleri Müdürü Müjdat Uluçam,
Rüﬂtü Eriç’e verilmek üzere ö¤rencisi udî Mehmet
Tezcan’a bir plâket takdim etti. Programa kat›lan dinleyicilere Rüﬂtü Eriç’in “‹ﬂte Benim Hayat›m” kitab› ve
bestelerinin yer ald›¤› CD hediye edildi.

rüﬂtü eriç kimdir?
Rüﬂtü Eriç, 1914 y›l›nda
‹skeçe'de do¤du. Musikiye
1926'da baﬂlad›. ‹lk derslerini
Ûdî Dimitro Büyük Serkis'ten
ald›, ud ve nota ö¤rendi. Daha
sonra Sarayl› Haf›z Yusuf
Bey'den usûl ve klâsik eserler meﬂk etti. 1941'de ailesiyle Türkiye’ye göç etti.
1949'da ‹leri Türk Mûsikîsi Konservatuvar›'na kaydolan Rüﬂtü Eriç, burada Türk müzi¤inin inceliklerini
ö¤rendi, Hüseyin Sadettin Arel, Lâika Karabey ve
Haydar Sanal’den dersler ald›.
Beste çal›ﬂmalar›na Hüseyin Sadettin Arel'in
teﬂvikleriyle baﬂlad›. Konservatuvarda hocal›k yapan

ve “toplu teganni” dersleri veren udî hoca, koro
çal›ﬂmalar›n› da yönetti. Sanatç› daha sonra ‹stanbul
Radyo’suna girdi. 1955'te ‹stanbul Radyosu'nun
müzik yay›nlar›nda görev alan Eriç, radyodaki
çal›ﬂmalar›na devam ederken Ahmet Kibritçi, Fethi
‹nalar ve Turhan Bayraktar ile birlikte Ca¤alo¤lu
Özel Konservatuvar›’n› 1961'de kurdu. Bu konservatuvarda 1963 y›l›na kadar çal›ﬂmalar yapt›lar.
1965'te Rumeli Türkleri Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i
müzik faaliyetlerine yönetici ve hoca olarak baﬂlayan
Rüﬂtü Eriç, 1983'e kadar yüzlerce konser verdi.
Radyodaki görevi 1979'de sona eren bestekâr›n,
hocal›¤a 1994'e kadar devam etti. Rüﬂtü Eriç’in 3
kitab› ve 700 civar›nda bestesi bulunmaktad›r.
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an›lar ve müzik
amir ateﬂ gecesi
KASDAV (Kad›köy Belediyesi Sa¤l›k ve Sosyal Dayan›ﬂma Vakf›) Müzik Gönüllüleri ve Caddebostan Sahil Lions Kulübü taraf›ndan düzenlenen “An›lar ve Müzik Amir Ateﬂ Gecesi”, Caddebostan Kültür Merkezi’nde 6
ﬁubat 2007’ tarihinde gerçekleﬂtirildi.
Herkes taraf›ndan tan›nan ﬂark› ve ilahileri kapsayan
binlerce besteye imza atan Amir Ateﬂ, bu gecede dostlar›
ve sevenleriyle biraraya geldi.
AM‹R ATEﬁ K‹MD‹R?
1942’de, Kand›ra’da do¤du. E¤itimini dini yönde geliﬂtiren bestekâr, küçük yaﬂlarda ‹stanbul’a gelerek zaman›n›n en de¤erli üstatlar›ndan feyz alman›n gayreti içinde
olmuﬂ baﬂta H.H Hasan Akkuﬂ, Kemâl Batanay, Sabahattin Volkan, Haul Can, Saadettin Kaynak gibi büyük-

lerin ö¤rencisi oldu.. Üsküdar Musiki Cemiyeti ile tan›ﬂt›¤› y›llarda (1959) beste çal›ﬂmalar›na da baﬂlad›. Mus›kimizin sanat, dini, halk müzi¤i ve saz eserleri gibi dallar›nda pek çok denemeler yaparak bugüne de¤in 700800 civar›nda eser vücuda getirmiﬂtir.
Halen radyo, televizyon gibi kurumlarda kendi ad›n› taﬂ›yan ilâhi korosu ile programlar yapmakta ve eserlerinden meydana gelen konserler tertip olunmaktad›r. Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde “Beste ve Etüt Dersleri” hocal›¤› yapmaktad›r. Besteci olarak tan›d›¤›m›z Amir
ATEﬁ, Mevlidhân olarak da ününü duyurmuﬂ ve bu yönde de pek çok ö¤renci yetiﬂtirmiﬂtir.
Üsküdar Mus›ki Cemiyeti’ndeki hocal›¤›n›n yan› s›ra;
“Anadolu Yakas› Telefon Baﬂ Müdürlü¤ü”, “Türkiye Denizcilik ‹ﬂletmeleri”, “‹stanbul Ehli Kur”ân ve Mevlidhânlar-Derne¤i” Tasavvuf korolar› gibi bir çok topluluktan baﬂka Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› seminer ye kurslar›nda da hocal›k yapm›ﬂt›r.
Bestekâr›n dini bestelerinden oluﬂan 5 kaset ve CD’si
vard›r.
Belli baﬂl› eserleri: "Ben Seni Unutmak ‹çin Sevmedim",
"Seni Ben Unutmak ‹stemedim ki" "Bir K›z›l Goncaya
Benzer Duda¤›n"…

azerbaycan meslek birli¤i ile anlaﬂma imzaland›
Azerbaycan Meslek Birli¤i MEMEHIIB (Musiqili eser Müelliflerinin emlak Hüquqlar›n›n
‹dareçiliyi ‹ctimai Birliyi) ile MESAM aras›nda karﬂ›l›kl› temsilcilik sözleﬂmesi, CISAC örnek
sözleﬂmesine uygun olarak 30 Ocak 2007’de imzaland›. Mekanik, temsili ve internet haklar›n›
kapsayan sözleﬂmenin imzalanmas› ile Azeri repertuar MESAM’›n korumas› alt›na girmiﬂ oldu.
200’e yak›n üyesi olan MEMEHIIB 31 Mart 2004 tarihinde kurulmuﬂ, Azerbaycan’›n ilk ve
tek meslek birli¤i konumunda. (Azeri Meslek Birli¤i hakk›nda bilgi için http://www.mhib.org
adresini ziyaret edebilirsiniz.)
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“yarat›c› deha desteklenmeli”
TC Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Bahçeﬂehir Üniversitesi’nde 25 Nisan 2007
tarihinde ‘Kamuyu Bilinçlendirme Semineri’ düzenledi.
Bakanl›k taraf›ndan koordine edilmekte olan
“Korsanl›kla Mücadele Çerçevesinde Fikri Mülkiyet
Haklar› Alan›nda Türkiye’nin Tam Uyumunun
Desteklenmesi” baﬂl›kl› eﬂleﬂtirme projesi (Twinning
Projesi) kapsam›ndaki seminer, Bahçeﬂehir Üniversitesi’nde gerçekleﬂti. AB Komisyonu Türkiye delegasyonundan ‹lkay Kavlak, Atina Üniversitesi Avrupa Kamu
Hukuku Merkezi (European Public Law Center) temsilcisi Prof. Dionysia Kallinikou ve Mr Tsoukalas’›n aç›l›ﬂ konuﬂmalar›ndan sonra Ms Papadopoulou ‘Telif Haklar›n›n
Temel Konusu Olarak Eser, Ms Despotiou ‘Fikri Mülkiyet & Telif Haklar›’, Ms Tsiggou ‘Manevi Haklar ve Cayma Hakk›’, Ms Koriatopoulou ‘Yeniden Sat›ﬂ Hakk›’,
Ms. Mamouna ve Ms Samoni ‘Avrupa Komisyonu Toplulu¤un Yasal Sistemi & Yasaya Uyum Sa¤lanmas›’ konular›nda konuﬂma yapt›lar.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda AB Komisyonu Türkiye delegasyonu
‘eﬂleﬂtirme projesinin baﬂl›ca amaçlar›n›n; Telif Haklar›
ve Sinema Müdürlü¤ünün, yasal, idari ve kurumsal kapasitesinin, AB Fikri Mülkiyet Haklar› sisteminin kural-

Prof. Dionysia Kallinikou

Mr. Tsoukalas

lar›na uyacak ﬂekilde güçlendirilmesi; mevcut yasal ortam›n incelenmesi ve geliﬂtirilmesi; Fikri mülkiyet haklar›
ile ilgili kurumlar aras›ndaki koordinasyonun art›r›lmas›
ve kamuoyu bilincini art›rma faaliyetleriyle fikri mülkiyetin daha etkin korunmas›n›n sa¤lanmas› oldu¤unu
belirtti. ‹lkay Kavlak ‘Fikri Mülkiyet Günü’nün bu seneki
temas›n›n ‘Yarat›c›l›¤›n Desteklenmesi’ oldu¤unu hat›rlatarak Fikri Mülkiyet ve Telif Haklar› ile ilgili yasan›n,
birçok taraf›n fikri al›narak, çok tutarl› ve özenli bir ﬂekilde haz›rland›¤›n›, bunun için tüm proje arkadaﬂlar›na
teﬂekkür etti¤ini söyledi.
Atina Üniversitesi Avrupa Kamu Hukuku Merkezi (European Public Law Center) temsilcisi Prof. Dionysia Kallinikou yarat›c›l›¤›n ve yarat›c› dehan›n desteklenmesi için
Fikri Mülkiyet Günü’nün kutland›¤›n›, bu günün de Cervantes, Shakespeare gibi yazarlar›n do¤du¤u hafta oldu¤u için bu tarih olarak belirlendi¤ini belirtti. Prof . Kallinikou özellikle ö¤rencilerin, gençlerin fikri mülkiyet
hakk› konusunda bilinçlendirilmeleri gerekti¤ini anlatt›.
Mr. Tsoukalas ise ‘Gutenberg galaksi’sinden ‘Web galaksi’ne geçiﬂin birçok temel de¤iﬂikli¤i beraberinde getirdi¤ini söyledi. Bilginin, kiﬂisel bilgi ve kamuya ve serbest
dolaﬂ›ma aç›k bilgi olarak ikiye ayr›ld›¤›n› anlatan Tsoukalas, bilginin pazarlanabilmesi durumunun fikri mülkiyet kavram›n› ortaya ç›kard›¤›n› belirtti. Önceleri
maddi üretime katk›da bulunan bilgilerin daha de¤erli
oldu¤unu anlatarak, kültür sanat alan›ndaki bilginin, bu
üretim süreçlerinde yer almad›¤›n› bunlar›n kiﬂilerin düﬂünsel yarat›mlar›na katk›da bulundu¤unu söyledi.
Ancak günümüzde teknolojinin de geliﬂmesi ve internetin hayat›m›za girmesiyle soyut bilgilerin somut araçlara
entegre edildi¤ini, fikri ve sanat eserlerinin, tarihin hiçbir döneminde olmad›¤› kadar korumas›z kald›¤›n› belirtti.
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korsan yay›nc›l›kla etkin
mücadele için seminer
Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’nca,
Türkiye-AB mali
iﬂbirli¤i kapsam›nda
fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi çerçevesinde yürütülen “Korsanl›kla
Mücadele Çerçevesinde Fikri Mülkiyet Haklar› Alan›nda
Türkiye’nin Tam Uyumunun Desteklenmesi”, Eﬂleﬂtirme
(Twinning) Projesi çerçevesinde “Fikri Mülkiyet Haklar›
Uygulamalar›” konulu seminer 29-31 Ocak 2007’de
gerçekleﬂtirildi.
Özellikle korsan yay›nc›l›kla etkin mücadele çerçevesinde
konu ile ilgili kurumsal ve mevzuat olarak Avrupa
Birli¤i’ne uyumun gerçekleﬂtirilmesi, teknik ve yat›r›m
konular›nda destek sa¤lanmas› ve ilgili resmi ve özel
kurumlar›n etkinli¤inin art›r›lmas› amac›yla yürütülen
proje kapsam›ndaki Seminer Emniyet Genel Müdürlü¤ü,
Telif Haklar› ve Sinema Genel Müdürlü¤ü ve proje orta¤›
Yunanistan Kamu Hukuku Merkezi iﬂbirli¤iyle yap›ld›.

Emniyet Teﬂkilat› personelinin, fikri ve s›naî mülkiyet
haklar› ihlallerinde mücadele etkinli¤inin art›r›lmas›,
mevzuat do¤rultusunda adli ve idari iﬂlemleri eksiksiz
olarak gerçekleﬂtirmelerinin sa¤lanmas›, yap›lan uygulamalarda birli¤in gerçekleﬂtirilmesi, fikri mülkiyet haklar›
ile ilgili ab üye ülkelerinin uygulamalar› konular›nda bilgilendirilmeleri amac›yla düzenlenen seminere; Yarg›tay
7. Ceza Dairesi, Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›,
Adalet Bakanl›¤› Avrupa Birli¤i Genel Müdürlü¤ü,
Ankara Fikri ve S›naî Haklar Mahkemesi, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› Telif Haklar› ve Sinema Genel
Müdürlü¤ü, Türk Patent Enstitüsü, Gümrük
Müsteﬂarl›¤›, Yunanistan Kamu Hukuku Merkezi,
Yunanistan Kaçakç›l›k ve Organize Suçlar Birimi,
Litvanya ve Finlandiya Emniyet Teﬂkilat›, 26 ‹l Emniyet
Müdürlü¤ü Güvenlik ﬁube Müdürlü¤ü ile Kaçakç›l›k ve
Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Baﬂkanl›¤›ndan
temsilciler kat›ld›. (Kaynak: www.egm.gov.tr/Tünayd›n
Gazetesi/1.2.2007)

türk müzi¤i formlar› beste yar›ﬂmas›
TC. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Güzel Sanatlar Genel Müdürlü¤ü, Türk
Müzi¤inin önemli de¤erlerinden biri
olan form zenginli¤ini yeniden canland›rmak, bestecileri son dönemde
yeterince eser bestelenmeyen gelenekli formlarda eser bestelemeye ve
yeni form aray›ﬂlar›na teﬂvik etmek
amac›yla, “Türk Müzi¤i Formlar›
Beste Yar›ﬂmas›” düzenliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ› olmayanlar dahil isteyen herkesin kat›labilece¤i yar›ﬂmaya, Klâsik Türk Müzi¤i
ve Türk Halk Müzi¤i gelene¤i içinde
yer alan formlarda (Bkz. Yar›ﬂma
ﬁartnamesi) bestelenmiﬂ eserler ile
bestecilerin yeni oluﬂturacaklar›

formlarda besteleyecekleri örnek
eserler kat›labilecektir.
Bestecilerin eserlerini kendileri veya
bir yak›nlar› arac›l›¤› ile 20
Haziran 2007 günü mesai bitimine
kadar, aﬂa¤›daki irtibat adresine elden teslim etmesi veya ettirmesi gerekiyor. Posta ile gönderilen eserler
yar›ﬂmaya al›nmayacak.
Seçici Kurul’un, yapaca¤› de¤erlendirme sonucunda seçilecek 50 eser
6 (alt›) gruba ayr›lacak, her grup
için ödüle lây›k yeterli say›da eser
bulundu¤u takdirde,
• En üst grupta yer alan 5 eser
sahibine 5.000’er YTL,
• ‹kinci grupta yer alan 10 eser

sahibine 4.000’er YTL,
• Üçüncü grupta yer alan 10 eser
sahibine 3.000’er YTL,
• Dördüncü grupta yer alan 10
eser sahibine 2.000’er YTL,
• Beﬂinci grupta yer alan 10 eser
sahibine 1.000’er YTL,
• Alt›nc› grupta yer alan 5 eser
sahibine 500’er YTL
ödül verilecektir.
Yar›ﬂma ‹rtibat Adresi:
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Güzel Sanatlar Genel Müdürlü¤ü
Fonetik Sanatlar Daire Baﬂkanl›¤›
Roma Meydan› Hipodrom / Ankara
‹rtibat Telefonu:
0.312.384 42 00/136’d›r.
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fikri mülkiyet hukuku uygulama
ve araﬂt›rma merkezi aç›ld›
‹stanbul Bilgi Üniversitesi, kendi
bünyesinde kurulan Fikri Mülkiyet
Hukuku Uygulama ve Araﬂt›rma
Merkezi’nin (B‹F‹M) 26 Nisan 2007
Perﬂembe günü yap›lan aç›l›ﬂ›
s›ras›nda ‘Fikir ve Sanat eserlerinin
internette ve cep telefonlar›nda
kullan›m›’ baﬂl›kl› panele ev
sahipli¤i yapt›.
Fikir ve sanat eseri sahiplerinin, müzik ve sinema yap›mc›lar›n›n, icrac› sanatç›lar›n hukuki durumu, tasar›m,
patent ve faydal› modeller, marka haklar› ve marka yönetimi, co¤rafi iﬂaretler gibi çeﬂitli fikri mülkiyet konular›nda çal›ﬂmalar yürütecek Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi’nin aç›l›ﬂ› 26 Nisan Perﬂembe günü yap›ld›. Aç›l›ﬂ nedeniyle gerçekleﬂen panelde, Gül Okutan Nillson merkezin hedefleri ve gelecekteki
çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi verirken, MÜYAP Genel Sekreteri Ahmet Asena, Müzik Yap›mlar›n›n Dijital Ortamda Lisanslanmas› konusunda MÜYAP’›n gerçekleﬂtirdi¤i
çal›ﬂmalardan bahsetti. Turkcell Hukuk Dan›ﬂman› Avukat Selçuk Bayram ise Fikir ve Sanat Eserlerinin Mobil
ortamda Kullan›m› konusunda dinleyicileri ayd›nlatt›.
MESAM Genel Sekreteri Necmettin Ovac›k ise Müzik
Eserleri ve Dijital Ortam baﬂl›kl› konuﬂmas›nda dijital
mecrada yeni müzi¤e yeni eriﬂim ﬂekillerinden ve bu yönde geliﬂen lisanslama modellerinden bahsetti. Lisanslama kuruluﬂlar›n›n, internet gibi eriﬂimin s›n›rs›z oldu¤u
bir alanda yeni lisanslama modelleri geliﬂtirmek konusunda gecikti¤ini kald›¤›n› söyleyen Ovac›k, kullan›c›lar
aras›nda bilgi paylaﬂ›m›n›n sa¤layan teknolojilerin geliﬂimiyle birlikte ( P2P) müzik eseri yarat›c›lar›n›n ve ba¤lant›l› hak sahibi olan di¤er kurumlar›n kontrolü d›ﬂ›nda
bir ortam geliﬂti¤ini belirtti.
Necmettin Ovac›k konuﬂmas›na özetle ﬂöyle devam etti:
“ Türkiye’de ilk olarak mobil telefon servislerinin çal›ﬂ-

malara baﬂlamas› ve içerik sa¤lay›c›larla kurumsal olarak bunu paylaﬂmas›yla birlikte resmi kurumsal lisanslama faaliyetleri baﬂlad›. Buradaki problemin a¤›rl›kl› taraf› müzik eserlerinin serbest paylaﬂ›ld›¤› alanlar›n denetim alt›na al›nmas›.
Türkiye ve dünya genelindeki uygulamaya bakarsan›z bu
tür izinsiz kullan›mlar›n yasal etkinliklerle kontrol alt›na
al›nmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› görürsünüz. Fakat kullan›c› bireylerin çoklu¤u ve bireylere karﬂ› yap›lacak yasal giriﬂimlerin zorlu¤u bu politikalar›n sonuca ulaﬂmas› onünde
engelleyici bir faktör. Bugün Avrupa’ n›n toplam›nda 15
milyona yak›n bireyin dosya paylaﬂ›m› yapt›¤› öngörülüyor, internet geniﬂ bant hizmetlerinin geliﬂmiﬂ oldu¤u
‹sveç gibi bir ülkede 700.000 dosya paylaﬂ›mc›s› bulunuyor.
Müzik ve sinema eserlerinin en çok paylaﬂ›lan içerik oldu¤unu düﬂünürseniz› lisans almam›ﬂ, yani mali haklar›
eser sahiplerine ulaﬂmam›ﬂ yo¤un bir kullan›m oldu¤unu
görebilirsiniz.. Bu serbest kullan›m› kontrol alt›na almak için düﬂünülen modellerden birisi kullan›c›lar›n hizmetlerini sat›n ald›¤› hizmet sa¤lay›c› kuruluﬂlar üzerinden lisans verilmesi ve telif toplanmas›. Bu modelin de
download veya streaming gibi farkl› eriﬂim teknolojilerine göre de¤iﬂik lisansl modelleri olmas› gerekiyor.
Türkiye’de dört meslek birli¤inin bir araya gelerek uygulamaya baﬂlad›¤› bir lisanslama modeli var. Bu uygulaman›n baﬂar›l› oldu¤unu ve geliﬂece¤ini düﬂünüyoruz.”
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kral tv ödülleri
da¤›t›ld›
Bu y›l 13'üncüsü düzenlenen Kral TV Müzik Ödülleri, 9
May›s gecesi ‹stanbul Gösteri merkezinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. "Kusursuz 19" adl› albümüyle
2006'da listelerde uzun süre bir numarada kalan Demet
Akal›n, 'En ‹yi Kad›n Pop Sanatç›s›' dal›nda ödül al›rken,
ayn› albümün ç›k›ﬂ ﬂark›s› "Afedersin" de 'Y›l›n ﬁark›s›' kategorisinde birinci oldu. ﬁark›n›n söz ve müzi¤i Ersan
Üner'e ait.
Sunuculu¤unu Özgü Namal ve Oktay Kaynarca'n›n üstlendi¤i gecede 13 dalda, 65 sanatç› halktan gelen SMS'ler
belirlenerek ödüllerini ald›. Gecede Ferhat Göçer, Murat
Boz, ‹smail YK, Demet Akal›n, Aliﬂan, Emel Müftüo¤lu,
Yaﬂar, Haluk Levent, Göksel ve Emre Ayd›n sahneye ç›kt›.
Daha önceki y›llarda ödül alan Seda Sayan, Yavuz Bingöl,
‹lhan ﬁeﬂen, Petek Dinçöz, Murat Gö¤ebakan, bu y›l›n kazananlar›na ödüllerini verdiler.

Ödül kazanan sanatç›lar
Jüri Özel Ödülü: Müzeyyen Senar
Onur Ödülleri: Orhan Gencebay, MFÖ, Ali Kocatepe
Türk Sanat Müzi¤i En ‹yi Kad›n: Belk›s Özener
Türk Halk Müzi¤i En ‹yi Erkek: Nihat Do¤an
Türk Halk Müzi¤i En ‹yi Kad›n: Zara
En ‹yi Grup: Hepsi
En ‹yi Rock Sanatç›s›: Bar›ﬂ Akarsu
Y›l›n Klibi: Gitme 'Serdar Ortaç' - Mustafa Uslu
En ‹yi Ç›k›ﬂ Yapan Erkek Sanatç›: Murat Boz
En ‹yi Ç›k›ﬂ Yapan Kad›n Sanatç›: Atiye
En ‹yi Pop Erkek Sanatç›: Keremcem
En ‹yi Pop Kad›n Sanatç›: Demet Akal›n
En ‹yi Arabesk-Fantazi Erkek Sanatç›: ‹smail YK
En ‹yi Arabesk-Fantazi Kad›n Sanatç›: Ebru Gündeﬂ
Y›l›n ﬁark›s›: Afedersin (Demet Akal›n)

sümer ezgü’den yeni albüm
Sümer Ezgü, ‹lvanl›m, Bedirik, Dallar› Bast› Kiraz,
ﬁeker Almaya Geldim, Cemilem, Çökertme, Al›na da
Gülüne, Nazar De¤mesin, Sevdan, Irak Olsun, Anadolu’dan Geldik gibi derledi¤i, besteledi¤i, ya da yorumlad›¤› eserlerinin ard›ndan, Ege, Toros, Yörük ve
Türkmen türkülerinden oluﬂan yeni bir albüm ç›kard›.
Sümer Ezgü albümünü Urcal›'da Konyaalt› Belediyesi'nin hizmete açt›¤› 23 Nisan Park›'nda kurdu¤u Yörük Köyü'nde tan›tt›. Binlerce kiﬂi taraf›ndan coﬂkuyla
karﬂ›lanan Sümer Ezgü, deve s›rt›nda Yörük türküleri
seslendirdi...
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borusan kültür sanat merkezi müzik
kütüphanesi yenilendi
Borusan Kültür Sanat Merkezi'nin, Beyo¤lu ‹stiklal
Caddesi No:421 adresindeki tarihi binas›nda bir
süredir devam etmekte olan restorasyon çal›ﬂmalar›
tamamland›. Yenilenerek tekrar faaliyete geçen
binadaki müzik kütüphanesi geniﬂletilerek müzikseverlerin kullan›m›na aç›ld›.
Müzik üzerine özel bir konu kütüphanesi olmas› hedeflenen Borusan Kültür ve Sanat Merkezi
Kütüphanesi'nde, a¤›rl›kl› klasik müzik olmak üzere
jazz-blues, dünya müzikleri, Türk sanat müzi¤i ve Türk
halk müzi¤i üzerine kitap, CD, nota ve dergiler
bulunuyor. Kütüphanede her tür müzik CD'lerin,
LP'lerin dinlenebilece¤i, DVD ve video seyretme
olanaklar›n›n sa¤land›¤› özel mekânlar da yer al›yor.
Toplam 8500 kitap, 7000 nota, 10500 civar›nda CD,

3000 LP, 150 VHS, 100 DVD ile hizmet veren müzik
kütüphanesi herkese aç›k. Konservatuar ö¤rencilerine
ve ö¤retim üyelerine de üyelik verilmekte. Görsel ve
iﬂitsel malzemeler ile donat›lan birinci katta, CD dinleme yerleri ve video, DVD izleme kabinleri, LP çalar
ve Internet eriﬂimli 3 adet PC bulunmakta, ikinci katta
ise bas›l› malzemeler, kitap, nota ve dergiler yer
almakta. (Kaynak:www.borusansanat.com/ Birgün
Gazetesi / 14.2.2007)

twinning seminerleri istanbul’da devam etti
T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen,
“Korsanl›kla Mücadele Çerçevesinde Fikri Mülkiyet
Haklar› Alan›nda Türkiye’nin Tam Uyumunun Desteklenmesi” konulu meslek birliklerine yönelik Twinning
(Eﬂleﬂtirme) E¤itim Seminerleri 19-23 Mart 2007 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yap›ld›. Toplant›lara MESAM’› temsilen Da¤›t›m Sorumlusu Deniz Evren ve Av.
Eylem Akkayal› kat›ld›.
Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Birli¤i’nin geniﬂlemesine haz›rl›k kapsam›nda baﬂlat›lan Twinning (Eﬂleﬂtirme) Projesi, aday ülkelerin Avrupa Birli¤i’nin gelecekteki üye ülkeleri olarak, Topluluk Mevzuat›’n› uygulayabilmeleri için gerekli idari ve hukuki kapasitelerini güçlendirmelerine destek olmak için idari iﬂbirli¤i sa¤lamay› hedeflemekte.
Seminere konuﬂmac› olarak Mrs. Tarja Koskinen-Olsson
(Uluslararas› Ço¤altma Haklar› Organizasyonlar› Federasyonu Onursal Baﬂkan›), Dr. Ioannis Kikkis (Kültür
Bakanl›¤› Twinning Projesi Koordinatörü), Agne Masalsykte (Litvanya), Margarita Giannapoulou (Yunanis-

tan), Prof. Dionysia Kallinikou (Yunanistan), Murat
Turhan (AGICOA), Dr. Gül Okutan Nilsson ve Athina
Vasilogiannaki kat›ld›lar. Ayr›ca, Telif Haklar› ve Sinema Genel Müdürlü¤ü Telif Haklar› Daire Baﬂkan› Zuhal
Çevik, Telif Haklar› ve Sinema ‹stanbul ‹l Müdürlü¤ü
ﬁube Müdürü Ümit Ye¤engil, Kültür Bakanl›¤› uzmanlar› ile MSG, MÜ-YAP, MÜYOR-B‹R, ‹LESAM, GESAM, SESAM, BESAM, ED‹SAM, SETEM, RATEM,
F‹YAB, TOMEB ve SES-B‹R vd. meslek birlikleri temsilcileri kat›ld›.
Seminerde ele al›nan temel konular ﬂöyle s›ralanabilir;
telif haklar› ve ba¤lant›l› haklar yönetimi üzerine
AB’deki son geliﬂmeler, kiﬂisel kopyalama, ba¤lant›l›
haklar›n yönetimi, farkl› ülkelerde iﬂitsel görsel bedellerin da¤›l›m›, kablolu yeniden iletim, icrac› haklar›n yönetiminde ülke tecrübeleri, AB telif hakk› politikas›, Dijital kütüphanelere iliﬂkin telif hakk›, Türkiye’de özel
kopyalama bedeli, kablolu yeniden iletim haklar›, film
kontratlar› ve iﬂitsel görsel lisanslama, reprografi ve
toplu yönetime iliﬂkin mahkeme kararlar›.
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2006’da mesam’›n repertuvar›ndan
11.767.148 ﬂark› indirildi
MESAM 2006 raporlar›na göre,
geçen y›l cep telefonlar›ndan ve
internetten 11.767.148 adet MESAM
korumas› alt›nda bulunan ﬂark›
indirildi. Dijital ortamlardaki telif
tahsilat› toplam› 2006’da 1 milyon
YTL’nin üzerine ç›kt›.
MESAM, büyük bir sektör
haline gelen internet ve cep
telefonlar›nda kullan›lan
müzik eserlerine iliﬂkin olarak, 2001 y›l›ndan bu yana
kullan›c›lar ile sözleﬂmeler
imzalayarak MESAM repertuar›nda olan eserlerin
kullan›m›na izin vermekte
ve üyeleri ad›na telif takibi
yapmakta. Meslek Birli¤imiz, sektörde bulunan yaklaﬂ›k 30 içerik sa¤lay›c›
ﬂirket ile lisans sözleﬂmesi
imzalam›ﬂ durumda.
‹çerik sa¤lay›c› ﬂirketler ile
müzik eserlerini kullan›m›
için lisans sözleﬂmeleri imzalayan MESAM, bu sözleﬂmeler uyar›nca içerik
sa¤lay›c› ﬂirketlerden her
ay kullan›lan eserlerin listelerini ve kullan›m say›lar›n› içeren raporlar almak-

tad›r. Gelire endeksli olarak oluﬂturulan tarife do¤rultusunda %15 olan bedel
üzerinden yap›lan hesaplama sonucunda içerik sa¤lay›c› ﬂirketler telif ödemelerini yapmaktalar. Bu bedeller ayl›k olarak 5000 civar›ndaki söz yazar›, besteci
ve editörden oluﬂan MESAM üyelerine da¤›t›lmakta. Bu alanda müzik eserlerinin kullan›m›, MESAM
üyelerinin eserleri için
önemli bir telif geliri getirisi sa¤lam›ﬂ durumunda.
Son y›llarda kaset ve CD
sat›ﬂlar›n›n düﬂmesi ve korsan nedeniyle oluﬂan gelir
kay›plar› düﬂünüldü¤ünde,
dijital alan›n yayg›nlaﬂmas›, müzik endüstrisi ve eser
sahipleri lehine olumlu bir
geliﬂme..
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mesam I. dönem da¤›t›mlar› tamamland›
MESAM Da¤›t›m ve Dokümantasyon
Yönergesi’ne göre “en fazla 6 ay
arayla y›lda 2 kez” yap›lmas› gereken
temsili lisanslama alan› 2007 y›l› 1.
dönem da¤›t›mlar› 26 ﬁubat’ta
tamamland›. Sözleﬂme ücretinin
tamam› tahsil edilmiﬂ ve eser kullan›m bildirimleri eksiksiz ve do¤ru
olarak MESAM’a ulaﬂt›r›lm›ﬂ olan
sözleﬂmeler bu da¤›t›mlara dahil edildi. Eser eﬂleﬂtirme iﬂlemlerinden

sonra sahibi tespit edilemeyen eserleri
kapsayan listeler, yönergeye göre 2
ay süreyle hem MESAM’da hem de
web sayfas›nda üyelerin kontrol ve
tespiti için ilan edildi.
Bu listelerin kontrol süresi dolduktan
sonra da¤›t›m çal›ﬂmas›
sonuçland›r›ld›. Tahakkuk eden telif
bedelleri Ocak ve ﬁubat’ta 2 kez
MESAM üyelerinin hesaplar›na
yat›r›lm›ﬂt›r.

Da¤›t›m› Yap›lan Radyo, TV, Otel, Ma¤aza ve Restoranlar:
OCAK DA⁄ITIMLARI
NTV 2004
KRAL TV 2004
NEV TV 2004
JOY TV 2004
EURO D 2004
KANAL D TV 2004
TGRT TV 2004
KANAL D TV 2005
EURO D TV 2005
TRT RADYO 2005
TRT TV 2005
KRAL TV 2005
ﬁUBAT DA⁄ITIMLARI
SHOW TV 2001 EK
STAR 2004

CNBC-E 2004
KANAL 7 2004
YEﬁ‹LÇAM TV 2004
D‹Z‹ TV 2004
YEREL TV 2004
RESTORAN-MA⁄AZA 2004:
- MAVI JEANS
- ADIDAS
- PIZZA HUT
- BURGER KING
- METRO GROUP
YURTDIﬁI GELEN
OTEL 2004
-HILTON ADANA
-HILTON KAYSER‹
-HILTON PARKSA

-HILTON ‹STANBUL
-HILTON ‹ZM‹R
-HILTON MERS‹N
-HILTON KONYA
-ORTAKÖY PRINCESS
-SWISSOTEL THE BOSPHORUS
-HILLSIDE BEACH CLUB
-CONRAD ‹STANBUL
-ÇINAR
-ÇIRA⁄AN SARAYI
-RADISSON SASS
-THE MARMARA ‹STANBUL
-MÖVENPICK ‹STANBUL
-POLAT
-THE PLAZA
-PRINCESS ‹STANBUL
-BENTLEY

bmg, taxim edisyon’a ortak oldu
Besteci ve söz yazar› telif haklar› temsil ve lisanslama ﬂirketi Taxim Edisyon'un
yüzde 50'si BMG (Bertelsmann Music Group) taraf›ndan sat›n al›nd›. Almanya
merkezli Bertelsmann ﬂirketi bünyesinde BMG'nin, Sony ile de ortakl›¤› bulunuyor. BMG Taxim Edisyon Genel Müdürü Mine Aksoy, yapt›¤› aç›klamada hisse
al›m›n›n BMG'nin Türkiye'ye ve Taxim Edisyon'a olan güveninin bir göstergesi oldu¤unu belirtti. Taxim Edisyon, Türk
müzik piyasas›n›n besteci ve söz yazarlar›n›n telif haklar›n› temsil etmek üzere 2002 y›l›nda kurulmuﬂtu. (Kaynak Hürriyet Gazetesi / 9.2.2007)
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Udi bestekar H. Hüsnü Üstün’ün hayat› ve bestelerinin yer ald›¤›
kitap, sanatç›n›n 30. sanat y›l› nedeniyle yay›nland›. Turhan Taﬂan’›n
derledi¤i kitapta Üstün’ün hayat› ile ﬂark›, saz eseri ve ilahilerden
oluﬂan besteleri notalar›yla birlikte yer al›yor.

taklit ve korsanda
türkiye 9'uncu s›rada

Çin
Rusya

Uluslararas› Ticaret Odas›’nca 53 ülke aras›nda gerçekleﬂtirilen bir araﬂt›rma,
Türkiye’nin taklit ve korsan ile mücadele ve fikri mülkiyet hakk›n›n korunmas›
aç›s›ndan en baﬂar›s›z ülkeler aras›nda 9. s›rada oldu¤unu ortaya koydu. Listede
ilk üç s›rada Çin, Rusya ve Hindistan yer al›yor. Fikri mülkiyet hakk› aç›s›ndan
en baﬂar›l› ülkeler ise ABD, ‹ngiltere, Almanya, Fransa ve Japonya. Toplam 27
alanda faaliyet gösteren 48 küresel ﬂirketin kat›ld›¤› araﬂt›rmada 53 ülkedeki
fikri mülkiyet hakk› ile taklit ve korsan ile mücadele konular›nda yasal düzenlemelerin, yasalar›n uygulat›lmas›, suçlular›n cezaland›r›lmas› ve kamuoyu bilinci
gibi konular üzerinde duruldu. (Kaynak: Hürriyet Gazetesi/31.1.2007)

Taklit ve
korsanla
mücadelede
en baﬂar›l›
ülkeler

Taklit ve
korsan›n
en yayg›n
oldu¤u
ülkeler

Hindistan
Brezilya
Endonezya
Vietnam
Tayvan
Pakistan
Türkiye
Ukrayna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ABD
‹ngiltere
Almanya
Fransa
Japonya
Kanada
‹sviçre
Hollanda
Singapur
Avusturya

müzik indirmede emi'dan dev ad›m
Ünlü müzik ﬂirketi, kopya koruma özelliklerini
kald›rd›. Art›k herhangi bir internet sitesinden sat›n
al›nan EMI repertuvar›na dahil müzik parçalar› her
türlü dijital müzik çalarda dinlenebilecek.
‹ngiliz müzik devi EMI, internetten indirilecek müzik parçalar›na veri koruma önlemleri koymama karar› ald›. Yani
ﬂirkete ait dijital müzik parçalar›, kopya korumas›z sat›lacak. Bu sayede, sat›n al›nan ﬂark›lar her türlü müzik çalarda dinlenebilecek. Daha yüksek kalitede olacak yeni korumas›z parçalar, di¤erlerine göre biraz daha yüksek fiyatla
sat›lacak. Parçalar ek ücretle güncellenebilecek.
Karar, müzik korsanl›¤› nedeniyle milyarlarca dolar zarara
u¤rayan müzik sektöründe yeni bir taktik olarak görülüyor.
ﬁirket, dijital parçalardaki s›n›rlamalar kalkt›¤›nda müzi¤i
kopyalamak isteyenlerin say›s›n›n azalaca¤›na inan›yor.

Baz› yorumcularsa bu durumu, EMI’›n korsanlar karﬂ›s›ndaki yenilgisi olarak görüyor.
Daha önce Apple’a ait ‘Itunes’ sitesinden al›nan ﬂark›lar,
firman›n müzik çalar› Ipod’un d›ﬂ›nda baﬂka müzik çalarlarda dinlenemiyordu. Bu durumun rahats›zl›k yaratt›¤› ve
insanlar› yasad›ﬂ› kabul edilen dosya paylaﬂ›m› ve müzik
korsanl›¤›na itti¤i düﬂünülüyordu.
‹ngiliz gazeteleri, EMI’›n ad›m›n› di¤er büyük müzik ﬂirketlerinin izleyece¤i öngörüsünde bulunurken, Ipod’lar›n
üreticisi Apple pazar›n rekabete aç›lmas›n› memnuniyet verici buldu¤unu ifade ediyor.
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müyap türkiye müzik endüstrisi ödülleri 2007

müzik duayenlerini buluﬂturan gece
MÜ-YAP-Türkiye Müzik Endüstrisi Ödülleri, Dünya Fikri
Mülkiyet Günü olarak kutlanan 26 Nisan 2007 tarihinde
Lütfi K›rdar Kongre Merkezi’nde yap›lan törenle verildi.

Bu y›l beﬂincisi düzenlenen MÜ-YAP Türkiye Müzik
Ödülleri Töreni’nde toplam 35 ödül sahiplerini buldu.
Hande Subaﬂ› ile Behzat Uygur’un sundu¤u gece Fox
TV taraf›ndan canl› olarak yay›nland›. MÜ-YAP Yönetim Kurulu Baﬂkan› Bülent Forta yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›na “Buradan haklar› her gün yasad›ﬂ› bir ﬂekilde
korsan kullan›mlarla gasp edilen, onca olumsuzlu¤a
karﬂ›n üretmeye, yaratmaya ve bu alana yat›r›m yapmaya devam eden müzik dünyas›n›n de¤eli mensuplar›na ve bizleri k›rmay›p gecemize kat›lan sinemam›z›n
de¤erli sanatç›lar›na da teﬂekkür ediyorum’ diyerek
baﬂlad› ve fikri mülkiyet haklar›n›n önemi üzerinde durdu.
Türkiye Müzik Endüstrisi Ödülleri gecesinin ‘Dünya
Fikri Mülkiyet’ gününde yap›lmas› ‘fikri haklar’ konusunda Türkiye’de ve uluslararas› platformda yap›lan çal›ﬂmalar› da geceye taﬂ›d›. AB müktesebat›na uyum ça-

l›ﬂmalar› kapsam›nda sürdürülen Eﬂleﬂtirme Projesi’nin
AB temsilcisi taraf›ndan anlat›ld›¤› geceye proje liderli¤ini sürdüren ülke olan Yunanistan’›n temsilcileri de
kat›ld›.
Toplam sat›ﬂ rakamlar›na göre belirlenen ödül sistemine göre ‘Alt›n’, ‘Platin’ ve ‘Diamond’ ödüllerinin da¤›l›m› ﬂöyle:
Diamond Ödüller: ‹smail YK (Avrupa Müzik), Serdar
Ortaç (Emre Grafson), ‹brahim Tatl›ses (‹dobay), Ferhat Göçer (DMC).
Platin Ödüller: Kenan Do¤ulu (DMC), Mahsun K›rm›z›gül (A 1), Minik Dualar Grubu (Metin G›m), ‹ntizar
(Bo¤aziçi), Ebru Gündeﬂ (Emre Grafson), Funda Arar
(TMC), Ferhat Göçer (DMC).
Alt›n Ödüller: Kayahan (DMC), Hande Yener (Üçüncü
Göz), Gülﬂen (Üçüncü Göz), Demet Akal›n (Seyhan),
Gülben Ergen (Seyhan), Hüsnü ﬁenlendirici (RH+),
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Ödül Töreni’nin ard›ndan
konuklar, Ajda Pekkan
konseriyle coﬂtu.

Rober Hatemo (Avrupa Müzik),
Rafet El Roman (Emre Grafson),
MFÖ (DMC), Belk›s Özener (Kalan), Y›ld›z Tilbe (Seyhan), Nazan Öncel (Avrupa Müzik), Eylem
K›z›l (Dokuzsekiz), Volkan Konak
(DMC), Ajda Pekkan (DMC), Hüseyin Turan (Seyhan), Engin Nurﬂani (De-Ka), Ankaral› Nam›k
(Süper), Orhan Gencebay (Kervan) ve Yaﬂar (Seyhan).
Gecenin her y›l verilen en iyi yabanc› kad›n ve erkek vokali ödüllerini ise ‘You’re My Music’ albümündeki yorumuyla Natalia ve
yap›mc› firmas› Yeni Dünya Müzik al›rken, ayn› kategorideki er-

kek vokal ödülünü On an Island albümündeki yorumuyla
David Gilmour ve yap›mc›
firmas› EMI-Kent ald›. Bu
y›ldan baﬂlayarak Dijital
Arﬂiv ve Da¤›t›m Platformu
üzerinden gerçekleﬂen farkl› mobil ve internet uygulamalar›nda en çok kullan›lan 3 yap›ta ödül verildi: ‹mkans›z Aﬂk
(Cem Y›ld›z – TMC), Git Hadi
Git (‹smail YK- Avrupa Müzik),
Sensiz Olmam ( ‹ntizar – Bo¤aziçi).
MÜ-YAP-Türkiye Müzik Endüstrisi Ödülleri gecesi Ajda Pekkan
konseriyle son buldu.
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meslek birlikleri ortak
hareket ediyor…
Müzik alan›nda faaliyet gösteren 4 meslek birli¤i; MESAM, MSG, MÜYAP ve
MÜYORB‹R 12-13 ﬁubat 2007 tarihlerinde yapt›klar› toplant›larda, telif
haklar› ve lisanslama çal›ﬂmalar›nda yaﬂanan sorunlar› ele alarak müzik
sektörünün gelece¤i aç›s›ndan önemli kararlar ald›.
5846 Say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyar›nca,
takip edilen hakk›n niteli¤ine göre ayr› meslek birlikleri
kurulmas› gerekti¤inden ve ayn› alanda birden fazla
meslek birli¤i kurulmas› mümkün oldu¤undan, müzik
alan›nda faaliyet gösteren 4 meslek birli¤i; müzik kullan›c›lar›n›n çoklu muhatap ile karﬂ› karﬂ›ya olmas›n›n
güçlü¤ünü çekmektedirler. Di¤er yandan müzik kullan›c›lar› sözleﬂme imzalamaktan kaç›narak eser ve ba¤lant›l›
sahiplerinin yasadan do¤an ve Anayasa ile de güvence alt›na al›nm›ﬂ olan haklar›n› ihlal etmektedirler.
Yaﬂanan zorluklar›n aﬂ›lmas› amac›yla eser sahipleri ve
ba¤lant›l› hak sahibi alan›ndaki meslek birlikleri olan
MESAM, MSG, MÜYAP, MÜYORB‹R, “Meslek Birlikleri Ortak Hareket Protokolü” ile bireysel tarifeleri kapsam›nda lisanslama çal›ﬂmalar›n› ortak olarak daha etkin bir ﬂekilde sürdürmeyi amaçlamaktad›rlar.
Meslek Birlikleri Yönetim Kurullar› aﬂa¤›daki konularda
anlaﬂmaya vard›lar:

Ortak Sonuç Bildirisi
1- Uluslararas› sözleﬂmeler ve ülkemiz mevzuat› taraf›ndan zorunlu k›l›nm›ﬂ olmas›na ra¤men hayata geçirilemeyen müzik kullan›c›lar›n›n hak sahiplerinden izin almas› ve bedel ödemesi zorunlulu¤unu uygulan›r k›lman›n
sektörün gelece¤i bak›m›ndan büyük önem taﬂ›d›¤›n› dikkate alan Meslek Birlikleri, lisanslama alan›nda ortak
hareket etme karar› alm›ﬂlar ve bu konuda bir protokol
imzalam›ﬂlard›r. Bu protokolle birlikte yay›n kuruluﬂlar›n›n, umumi mahaller ve dijital kullan›mlar baﬂta olmak
üzere Meslek Birlikleri’nin görev ve faaliyet alan›na giren lisanslama çal›ﬂmalar›n›n oluﬂturulacak ortak bir bi-

rim taraf›ndan yürütülmesi, Meslek Birlikleri lisanslama
çal›ﬂmalar›n›n birlikte gerçekleﬂtirilmesi sa¤lanm›ﬂ olmaktad›r.
2- Kültür ve Turizm Bakanl›¤› baﬂta olmak üzere, haklar›n takibi ve izinsiz kullan›mlar›n engellenmesi bak›m›ndan önemli bir role sahip olan kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n, kendi yetki alan›na giren konularda aktif tutum almalar›n› sa¤lamak üzere ortak öneriler ve tav›r geliﬂtirilecektir.
3- Temsil edilen haklar konusundaki belirsizliklerin giderilmesi, hak sahiplerinin netleﬂtirilmesi vb. konularda
meslek birlikleri taraf›ndan ortak bir çal›ﬂma sürdürülecek ve ortak bir veri taban› kurulmas› sa¤lanacakt›r.
4- Var olan ve yeni geliﬂen kullan›mlar›n lisanslanmas›na
iliﬂkin olarak üyelerin verece¤i yetki belgeleri ve benzeri
di¤er ilgili konularda h›zla ortak tutum geliﬂtirilecektir.
5- Mekanik alandaki telif vb. uygulamalar›n uyum içinde
gerçekleﬂtirilmesi için gerekli ad›mlar at›lacakt›r.
6- Gerçek iﬂlevini kaybeden ve giderek korsan üretimlerin yasal koruma alt›n al›nmas› sonucunu do¤uran bandrol uygulamas›nda Meslek Birliklerini aktif rol almas›
için bir haz›rl›k yap›larak, var›lacak sonuçlar Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›na bildirilecektir.
7- Yetki belgeleri, mekanik alandaki uygulamalar, bandrol uygulamas› vb. konulara iliﬂkin sorunlar için dört
meslek birli¤inin birer temsilcisinden oluﬂacak bir çal›ﬂma gurubu kurulacak ve çal›ﬂmalar bir ay içinde sonuçland›r›lacakt›r.
8- KDV oranlar›n›n düﬂürülmesi, kiﬂisel kopyalama vergisinin konulmas› gibi hususlarda ortak bir çal›ﬂma sürdürülecek, h›zla ilgili Bakanl›klara baﬂvurulacakt›r.
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9- 1986 öncesi repertuar›n kullan›labilir hale getirilmesi
için komisyon oluﬂturulacak, bu komisyon taraf›ndan ortaya konulan çözüm uygulamaya sokulacakt›r.
Meslek Birlikleri, sonuç bildirisinde yer alan kararlar
çerçevesinde bir “Ortak Hareket Protokolü” oluﬂturmuﬂlard›r. Meslek Birli¤i Baﬂkanlar› taraf›ndan imzalanan
bu Protokol ile TV, radyo ve umumi mahaller, dijital
kullan›mlar baﬂta olmak üzere meslek birliklerinin faaliyet alan›na giren lisanslama çal›ﬂmalar›n›n meslek birlikleri nam›na oluﬂturulacak bir birim taraf›ndan yürütülmesi, lisanslama çal›ﬂmalar›n›n birlikte gerçekleﬂtirilmesi imza alt›na al›nm›ﬂt›r.
‹mzalanan protokol kapsam›nda yap›lacak çal›ﬂmalar›n
Rekabetin Korunmas› Hakk›nda Kanuna uygunluk sa¤lad›¤›n›n yasal teyidi için dört meslek birli¤i, Rekabet Kurulu’na baﬂvuruda bulunmuﬂlard›r. Bu konuda
16.4.2007 tarihinde Rekabet Kurulu Yetkilileri MESAM’a gelerek görüﬂme ve incelemelerini yapm›ﬂlard›r.
4 meslek birli¤i yönetim kurulu baﬂkanlar›n›n haz›r bulundu¤u görüﬂme sonras›nda bilgi ve tespit tutana¤› imzalanm›ﬂt›r. Rekabet Kurumu nihai karar raporu’nun
May›s ay›nda gelmesi beklenmektedir. Rekabet Kurulu’nun baﬂvuruya olumlu yan›t vermesi halinde meslek
birliklerinin bundan sonraki faaliyetlerini aﬂa¤›daki ﬂekilde ortak olarak devam ettirecektir.
1- Meslek Birlikleri, 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, ilgili tüzük ve yönetmelikler kapsam›nda hak,
yetki, görev ve sorumluluk alanlar› olan; takip ve tahsil
ile görevli bulunduklar› lisanslama çal›ﬂmalar›n› birlikte
ve ortaklaﬂa yürütmek konusunda prensip karar› alm›ﬂlar
ve bu hususta anlaﬂm›ﬂlard›r.
2- Meslek Birlikleri’nin sözleﬂme kapsam›nda birlikte,
iﬂbirli¤i halinde ve de ortaklaﬂa yürütecekleri lisanslama
çal›ﬂmalar›n›n baﬂl›ca alanlar› televizyonlar, radyolar,
umumi mahaller ve de Meslek Birlikleri’nin mevcut tarifelerinde yer alan müzik kullan›c› mecralar ile sözleﬂmenin tanzim ve imzas›ndan sonra Meslek Birlikleri’ nin tarife ve faaliyet alanlar›na dahil olacak kullan›c›lard›r.

3- Meslek Birlikleri nam›na ortak lisanslama çal›ﬂmalar›n›n yürütülmesi için öncelikle “Meslek Birlikleri Ortak
Lisanslama Birimi” oluﬂturulacakt›r.
4- Meslek Birlikleri Ortak Lisanslama Birimi’nin çal›ﬂma plan ve programlar›, lisanslama çal›ﬂmalar›nda öncelik ve/veya gündeme al›nacak alanlar Meslek Birlikleri
’nin ortak karar› ile belirlenecektir.
Meslek Birlikleri yukar›da belirtilen faaliyetlerin gerçekleﬂtirilmesi ve konular›n karar ba¤lanmas› için 8 kiﬂilik
bir “‹cra Kurulu” oluﬂturdular. Bu kurulda her meslek
birli¤inde ikiﬂer temsilci olmak üzere ﬂu ﬂekilde oluﬂturuldu:
1- Ali R›za B‹NBO⁄A (MESAM Yönetim Kurulu Baﬂkan›)
2- Necmettin OVACIK (MESAM Genel Sekreteri)
3- Bülent FORTA (MÜYAP Yönetim Kurulu Baﬂkan›)
4- Ahmet ASENA (MÜYAP Genel Sekreteri)
5- Ali KOCATEPE (MÜYORB‹R Yönetim Kurulu Baﬂkan›)
6- Ali R›za TÜRKER (MÜYORB‹R Genel Sekreteri)
7- Garo MAFYAN (MSG Yönetim Kurulu Baﬂkan›)
8- Bar›ﬂ ﬁENSOY (MSG Genel Sekreteri)
4 meslek ortak lisanslama plan› çerçevesinde ﬂu çal›ﬂmalara devam etmekteler:
• Müzik eserlerinin elzem olarak kullanan ancak telif
sistemine bugüne kadar en çok direnen konaklama tesislerinin yasal platformda müzik yay›n› yapmas› için çat›
örgütleri olan TÜROFED’e (Türkiye Otelciler Federasyonu) meslek birliklerinin resmi tarifeleri üzerinden toplu
sözleﬂme yap›lmas› halinde tarife üzerinden indirim teklifi gönderilmiﬂtir.
• Ayr›ca Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na ba¤l› tüm konaklama tesislerine, müzik eserlerini izinsiz olarak kullanan radyo-TV kuruluﬂlar›na, kamuya aç›k mahallerden
al›ﬂveriﬂ merkezleri ve ma¤azalara 4 meslek birli¤i olarak yaz›l› baﬂvurular yap›lmakta ve tüm telif yükümlüsü
kullan›c›lar uzlaﬂma zeminine davet edilmektedir.
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bar›ﬂ ve kardeﬂlik
umudu ﬂark›larla
gö¤e yükseldi
Hrant Dink, aram›zdan ayr›l›ﬂ›n›n 40. gününde Agos Gazetesi ve Bo¤aziçi
Gösteri Sanatlar› Toplulu¤u’nun beraber düzenledi¤i bir etkinlikle an›ld›.
Konserde söylenen her dilden ve her renkten ﬂark›lar gözyaﬂlar›n› ve ac›y›,
bar›ﬂ ve kardeﬂlik umuduna dönüﬂtürdü.
icdan›m›z›n sesi olduklar› için
bizlerden kopart›lan dostlar›m›za, Hrant Dink’in ﬂahs›nda, her
dilden ﬂark›larla seslendik...
28 ﬁubat Çarﬂamba gecesi Yeni Melek
Gösteri Merkezi’ndeki anma gecesinde
Türkiye’nin kültürel zenginli¤ini temsil
eden birçok sanatç› sahne ald›. Arto
Tunçboyaciyan, Aylin Asl›m, Aynur,
Bartev Garyan, Birol Topalo¤lu, Cahit
Berkay, Dostlar Korosu, Hayko Cepkin,
Helesa, Kardeﬂ Türküler, Mor ve Ötesi,
Muammer Ketenco¤lu, Nejat Yavaﬂo¤ullar›, Sayat Nova Korosu, Sema, Vova, Taner Öngür ve Yaﬂar Kurt ﬂark›lar›n› toplumsal bar›ﬂ
ve kardeﬂlik için söylediler.
Gecede ayr›ca Eren Keskin, Fethiye Çetin, Gülsüm Cengiz,
Metin Göksel (BGST), Michael Ellison, Roni Marguilles,

V

Sarkis Seropyan (AGOS) ve Vedat Türkali k›sa birer konuﬂma yapt›lar. Zeynep Tanbay “Sandalye” performans›yla sahne al›rken, Pakrat Estukyan’›n
okudu¤u ﬂiirler gecenin hüzünlü, a¤›rbaﬂl›, umutlu ve kararl› havas›na eﬂlik
etti.
Gece, kap›daki yo¤un kalabal›k nedeniyle yar›m saat geç baﬂlad›. Sahneye
yans›t›lan hayat dolu Hrant Dink foto¤raflar›yla aç›lan sahnede ilk olarak
Kardeﬂ Türküler, Sayat Nova korosu ve
Aynur birlikte yer ald›. BGST’den Metin Göksel’in “Hrant Dink bar›ﬂtan yana oldu¤u için kaybetti¤imiz ilk kiﬂi de¤il ve belki sonuncusu da olmayacak. Türkiye’de herkesin kendi kültürünü,
dinini, dilini özgürce ifade ederek ve kendini ‘bir di¤erinden daha de¤ersiz hissetmeden’ yaﬂayabilmesi için kat
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Vedat Türkali: “‹yi günler gelecektir. Bunu bize kimse vaat etmiyor.
Biz yarataca¤›z. Halklar›n güzel duygular›n› taﬂ›yan türküler sizlere
destek olsun!”
edecek daha çok yol var önümüzde” sözlerine destek, yaﬂ›na ra¤men bir ç›nar gibi ayakta duran Vedat Türkali’den
geldi: “‹yi günler gelecektir. Bunu bize kimse vaat etmiyor. Biz yarataca¤›z. Halklar›n güzel duygular›n› taﬂ›yan
türküler sizlere destek olsun!...” Dink’in avukat› Fethiye
Çetin ise Türkiye’deki karanl›k güçlerin telaﬂ›n›n Hrant
Dink’in ard›ndan yürüyen yüzbinler oldu¤unu hat›rlatt›.
Gecenin ilk yar›s›nda Taner Öngür, Cahit Berkay, Mor ve
Ötesi, Nejat Yavaﬂo¤ullar› ve Aylin Asl›m sahneye ç›kt›lar.
ﬁark›lar hep umuda söylendi. Nejat Yavaﬂo¤ullar› “Ne
olursa olsun, yaﬂamaya mecbursun” derken Aylin Asl›m
“Zor günler bir gün mutlaka gider.” diyerek seslendi. ‹lk
bölümün sonunda konuﬂan Agos Gazetesi’nden Sarkis Seropyan, Hrant Dink’i anlatman›n güneﬂi anlatmak kadar
zor oldu¤unu belirtti ve çok yak›n bir dostunu kaybetmenin ac›s›yla “Keﬂke dünyada bir iki tane Hrant olsa…” dedi. Eren Keskin ise resmi tarih anlay›ﬂ›na özgür düﬂünceyle karﬂ› ç›kman›n önemini hat›rlatt›.
‹kinci bölüm Zeynep Tanbay’›n 19 Ocak 2007 sonras›nda
yeniden uyarlad›¤› dans performans›yla baﬂlad›. Helesa,
Birol Topalo¤lu ve Vova, Lazca, Pontusça ve Hemﬂince
türkülerle Karadeniz havalar›n› sahneye taﬂ›rken Dostlar
Korosu, Muammer Ketenco¤lu, Sema ve Bartev Garyan
Türkçe, Ermenice ve Rumca ezgileri seslendirdiler.
Müzisyen Michael Ellison ve ﬂairler Roni Marguilles ile
Gülsüm Cengiz, konuﬂma ve ﬂiirleriyle bu ezgilere eﬂlik ettiler. ﬁiiriyle ﬂöyle sesleniyordu salonu dolduran kalabal›¤a Gülsüm Cengiz: “S›rt›ndan vurulmuﬂ güvercin / Yatar-

ken kald›r›mda / ﬁimdi ben nas›l bakar›m aynaya? / Nas›l
bakar›m Zakar'›n, Sarkis'in, M›g›rdiç'in, Anais'in yüzüne?
/ Kardeﬂim, ba¤›ﬂla, g›neres ye¤payr›s, ba¤›ﬂla bizi...”
Amerikal› müzisyen ve ‹TÜ M‹AM ö¤retim üyesi Michael
Ellison ise “Hrant Dink, Türkiye'nin Martin Luther King'i
say›l›r bence…” diyerek Hrant Dink’in Türkiye için önemine iﬂaret etti.
Gecenin sonunda Hayko Cepkin’in ard›ndan sahne alan
Arto Tunçboyaciyan ve Yaﬂar Kurt sahne üzerinde yapt›klar› do¤açlamayla geceye damgalar›n› vurdular. Kat›lan
tüm seyircileri ve sanatç›lar› kendi ritmine katan ikili
oluﬂturduklar› sevgi yuma¤›n› adeta göklere ve “sevgiden
baﬂka hiçbir ﬂeyin giremeyece¤i cennete” yollad›. Do¤açlaman›n sözleri her ﬂeyi özetliyordu: “Bizler Hrantlar›z /
Bizler insanlar›z / Nefrete kinlere / Karﬂ› olanlar›z”
Salonun ve sahnenin bir arada seslendirdi¤i iki dilli “Sari
Gyalin” türküsünün
ard›ndan son sözü
görüntüsü perdeye
yans›yan
Hrant
Dink söyledi: “Bugün hala yurtlar›n› b›rak›p giden
Ermenilerin
yeralt›na
saklad›klar› aran›yor, define haritalar› elden ele dolaﬂ›yor. Ama gerçek define
ve zenginlik bu topraklar›n
üzerinde…”

vizyon

röportaj
20

vizyon

röportaj
21

Ülkenin en fazla beste üreten ve bu bestelerin hemen hemen tümüyle
kalbimizi do¤rudan vuran Sezen Aksu, Vizyon’un sorular›n› cevapland›rd›.
Müzi¤in her türünü kucaklayan bir müzik anlay›ﬂ› oldu¤unu söyleyen Minik
Serçe, çok kültürlülü¤ün renklerine müdahale etmek, kimsenin haddi
de¤ildir, olmamal›d›r dedi.

‘ﬁark›m kime
dokunuyorsa ona aittir’
Baz› müzik yazarlar›, 80’lerde müzikte yaﬂanan k›r›lmay› örtülü bir arabeskle atlatt›¤›n›z› ve günümüz Türk pop
müzi¤indeki artan arabesk katsay›s›n›n bundan ileri geldi¤ini, ‘Sen A¤lama gibi’ ‘saf’ pop ﬂark›lar›n› art›k yapamad›¤›n›z› söylüyorlar. Sizce hakl›lar m›?
Yapt›¤›m müzi¤i ülkemdeki çok kültürlü kar›ﬂ›m›n bir
yans›mas› olarak görüyorum. Onun taﬂ›d›¤› renklilik ve
çeﬂitlili¤in izlerini görmek mümkün ﬂark›lar›mda. Müzi¤in her türünü kucaklayan bir müzik anlay›ﬂ›m var. Müzik yaﬂam sürdü¤ü bölge ya da bölgelerin kültürel örgüsünün d›ﬂ›nda kalamayacak kadar yaﬂama ait bir olgu.
Süzgeçimden geçirip, baﬂkalar›yla paylaﬂmak istedi¤im
ses bu örgü içinde en iyi hangi renkte ifade buluyorsa,
ben o rengini kullan›yorum müzi¤in.
Bu anlamda do¤ruluk pay› var gibi görünse de, çok hemfikir oldu¤um bir görüﬂ de¤il bu. Eksik bir görüﬂ diyelim
ya da. Senfonik orkestrasyona, klüplerde çal›nmaya ya
da Türk usulü e¤lenceye eﬂlik edebilen farkl› renklerde
ﬂark›lar söyledi¤imi ve üretti¤imi düﬂünüyorum.
Ayr›ca 80’leri tan›mlayan renkler, bugünün renklerinden
çok daha farkl›yd›; farkl› renkler eklendi müzi¤e. Bu müzi¤in oldu¤u kadar, kültürel de¤iﬂimin de bir göstergesi.
Müzi¤i bu de¤iﬂimden ba¤›ms›z düﬂünemeyiz.
Ajda Pekkan ve sizin MTV Türkiye kanal›nda 30 yaﬂ alt›na hitap etmedi¤iniz gerekçesiyle kliplerinizin yay›nlanmamas›na ne diyorsunuz?
Ben ﬂark›lar›m› yaparken böyle bir hedef kitlesi belirlemiyorum. ﬁark› benden ç›kt›ktan sonra kime dokunuyor-

sa ona aittir. Benim için ﬂark›n›n ç›k›ﬂ an›nda yaﬂ ya da
tarz s›n›fland›rmas› söz konusu de¤il genellikle. Ama
her kanal, her kurum tabiki kendi hedef kitlesini belirleyecektir. Ben bunu son derece do¤al karﬂ›l›yorum. Örnek
verecek olursak do¤rudan Madonna’ya tekabül eden bir
tarz›m olsayd›, san›r›m yurtd›ﬂ›ndaki MTV’nin yapt›¤› gibi istisna olarak repertuvarlar›na dahil edebilirlerdi. Burada gereksiz bir hassasiyete gerek yok, bence do¤ru bir
karar.
Bugüne kadar yapt›¤›n›z 850’ye varan besteyle en çok
beste yapan müzisyenlerdensiniz. Bunun bir rekor oldu-
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Çok kültürlülük renkliliktir. Bu renklerin
her birine Türkiye’nin ihtiyac› vard›r;
bask›n renklerin hüküm sürdü¤ü bir
ortam insan›n kültürel olarak bir yana
dursun, ruhsal zenginli¤ine gölge
düﬂürür bana göre. Sadece her rengin
birbirinin ›ﬂ›lt›s›na katma de¤er
sa¤lad›¤› bir renklilik ortam›nda hak
etti¤imiz yaﬂamlar› sürebilece¤imizi
düﬂünüyorum.

¤unu söyleniyor. Böyle bir seri üretimde ço¤u parçan›z›n
hit olmas›n› nas›l baﬂar›yorsunuz?
Rakam bu seviyelerde de¤il asl›nda, 400 civar›nda; ama
tabi bu da az bir rakam de¤il fark›nday›m. Bu tamam›yla insan›n “diyecek sözü” olmas›yla alakal› san›r›m. Yaﬂam›n içindeyim, her insan›n yaﬂad›¤› ﬂeyleri yaﬂ›yorum,
o zaman da insan›n diyecek sonsuz sözü oluyor. Hepimiz
bu yaﬂama dair bilgi biriktiriyoruz fark›nda olarak ya da
olmadan. Ben asl›nda bize ait olan o bilgiyi, yine herkesle paylaﬂ›yorum. “Hit” dedi¤imiz ﬂey eserin geniﬂ kitlelerce sahiplenilmesi ise e¤er, sebebi bundand›r. Burada
benim ﬂans›m, asl›nda hepimizin hissettiklerini dile getirebilecek bir hediye ile do¤muﬂ olmam.
Eskiden ﬂark› verdi¤iniz kiﬂileri ince eleyip s›k dokurken
ﬂimdi her isteyene parça verdi¤iniz söyleniyor. Bu eleﬂtirilere ne diyorsunuz?
Kimin hangi ﬂark›y› söyleyip söylememesine karar verecek bir kiﬂi ya da merciinin olmad›¤›na inan›yorum. Dileyen herkes ﬂark› söyleyebilmeli, bu anlamdaki bir k›s›tlama benim sanatç› olmaktan öte, insan olarak yaﬂam içindeki duruﬂumla ba¤daﬂm›yor.
Sizce Sezen Aksu Türkiye d›ﬂ›nda ne kadar tan›n›yor?
Yurtd›ﬂ›na dönük özel bir hedef-stratejiniz var m›?
Yurtd›ﬂ› konserlerimde ve yabanc› sanatç› dostlar›mla
yapt›¤›m›z ortak çal›ﬂmalarda müzi¤imin yerini buldu¤u-

nu, hedefine ulaﬂt›¤›n› her zaman hissettim, bu anlamda
az tan›nma ya da tan›nmama gibi bir durum yaﬂamad›m.
Niceli¤i de¤il, niteli¤i heyecanland›rd› beni bu çal›ﬂmalar›n. Zaten bunu de¤iﬂtirmek için özel bir çaba da sarfetmedim ﬂimdiye dek.
Ancak san›r›m yak›n gelecekte yurtd›ﬂ›nda gerçekleﬂecek
ve ulaﬂt›¤› kitlenin öncekilere göre daha geniﬂ oldu¤u bir
iki projenin içinde yer alaca¤›m. Bu projelere de yine,
t›pk› öncekiler gibi kreatif anlamda beni heyecanland›ran
iﬂler olarak bak›yorum; bir strateji güdüp “yurtd›ﬂ›na
aç›lmak” gibi bir kayg› ile de¤il.
Önsözünde bir tür “borç ödeme” olarak niteledi¤iniz Eksik ﬁiir adl› kitab›n›zdan söz eder misiniz? Bekledi¤iniz
geri dönüﬂü ald›n›z m›? Bu kitapta, sizin için “eksik” kalan bir ﬂey var m›?
ﬁark›lar›ma söz yazarken, seçti¤im kelimelerin ﬂiirselli¤e
yak›n bir lezzet taﬂ›malar›na özen göstermeme ra¤men,
sözlerimin edebi anlamda ﬂiir olarak nitelendirilemeyece¤inin fark›nday›m. Bu konuda edebiyatç› dostlardan
olumlu ﬂeyler duysam da ve “asl›nda ﬂiir nedir, ne de¤ildir?” tart›ﬂmalar›na sebep olsa da, sözlerim ﬂark›lar›n
do¤as› gere¤i, ﬂiir olma konusunda fire verebiliyorlar.
Ad› bu nedenle “eksik”, bunun d›ﬂ›nda eksik kalan bir
yan› oldu¤unu düﬂünmüyorum.
Aksine y›llard›r benimle, müzi¤imle iliﬂki kuranlar›n büyük nezaket göstererek beni daha yak›ndan tan›mak ad›na sordu¤u birçok sorunun da cevab› niteli¤inde bu sözler. E¤er bu gözle bak›l›rsa, birarada ve müzikten ar›nm›ﬂ ç›plak haldeki sözlerin belki de y›llar içinde gözden
kaçan birçok detaya cevap oluﬂturabilece¤ini söylemek
yanl›ﬂ olmaz.
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Edebiyatç› dostlardan olumlu ﬂeyler duysam da ve “asl›nda ﬂiir nedir, ne
de¤ildir?” tart›ﬂmalar›na sebep olsa da, sözlerim ﬂark›lar›n do¤as› gere¤i,
ﬂiir olma konusunda fire verebiliyorlar. Ad› bu nedenle “eksik”, bunun
d›ﬂ›nda eksik kalan bir yan› oldu¤unu düﬂünmüyorum.
Türkiye’nin çokkültürlü yap›s›na, zaman zaman ciddi
katk›lar veren az say›da sanatç›dan birisiniz. Bu ba¤lamda son y›llarda yaﬂanan geliﬂmeleri, kültürel iklimimizdeki de¤iﬂiklikleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Çok kültürlülük renkliliktir. Bunun müzi¤imde de var oldu¤undan söz etmiﬂtim. Bu renklerin her birine Türkiye’nin ihtiyac› vard›r; bask›n renklerin hüküm sürdü¤ü
bir ortam insan›n kültürel olarak bir yana dursun, ruhsal
zenginli¤ine gölge düﬂürür bana göre. Sadece her rengin
birbirinin ›ﬂ›lt›s›na katma de¤er sa¤lad›¤› bir renklilik
ortam›nda haketti¤imiz yaﬂamlar› sürebilece¤imizi düﬂünüyorum.
Renklere müdahale etmek, kimsenin haddi de¤ildir, olmamal›d›r. Edilene de, edenin belli ki cehaletinden kaynaklanan cesaretine de çok üzülüyorum. ‹klim do¤an›n
bir parças›d›r, müdahale edildi¤inde neler yaﬂanabilece¤ini de hep birlikte görüyoruz.
MP3, internet... vb gibi terimlerin müzik sektöründe
ciddi yap›sal zorluklar yaratt›¤›, sektörün oldukça zay›flayarak küçüldü¤ü söyleniyor. Bu geliﬂmeleri nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bu durumun üretilen müzi¤in miktar ve
kalitesinde önemli kan kayb›na denk gelece¤i tezlerine
kat›l›yor musunuz?
Müzi¤in insanlarla buluﬂtu¤u medyan›n farkl›laﬂmas›
olarak de¤erlendiriyorum sadece. LP’lerden kasetlere,
kasetlerden CD’lere oldu¤u gibi, ﬂimdi de dijital ve sanal
ortamlara taﬂ›n›yor müzik. Sadece araç de¤iﬂiyor. Bu anlamda müzi¤in kalitesine etkisinin olumsuz olaca¤›n›
sanm›yorum. Bu etki internet ve benzeri küresel iletiﬂim

“Yaﬂam›n içindeyim, her insan›n yaﬂad›¤›
ﬂeyleri yaﬂ›yorum, o zaman da insan›n
diyecek sonsuz sözü oluyor. Hepimiz bu
yaﬂama dair bilgi biriktiriyoruz fark›nda
olarak ya da olmadan. Ben asl›nda bize
ait olan o bilgiyi, yine herkesle
paylaﬂ›yorum.”

araçlar›yla, olsa olsa zenginleﬂme yönünde olur diye düﬂünüyorum.
Türkiye sinemas›n›n son y›llar›n› ve televizyon dizisi furyas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Kimin kendini kime ve neye yak›n hissedip, nelerden tatmin olabilece¤ine karar vermek, dahas› bunu dikte ettirmek ne müzikte ne dizilerde ne de benzeri kültürel üretimlerde mümkün. Çok seslili¤in kimseye zarar› olamaz,
do¤al seleksiyon içinde herkes kendisini tan›mlayan bir
üretimi seçip sahiplenecektir.
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Röportaj: Taner Koçak
Foto¤raflar: Sinan Kesgin
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Küçük yaﬂta makinistlik yaparak sektöre giren 800’e yak›n yerli, 3.000 kadar
yabanc› filmde tonmaysterlik yapan Lale Film’in sahibi Necip Sar›c› ile ‘ﬂark›l›
– melodram’ filmlerini, Yeﬂilçam müziklerini konuﬂtuk. Necip Sar›c›’n›n
‘Filmlerde Kaybolan Sesler ve ﬁark›lar’ ad›ndaki belgeseli ‹stanbul Film
Festivali’nde gösterildi.

türk sinemas›n›n
ﬂark›l› tarihi
Sinemayla iliﬂkiniz nas›l baﬂlad›?
1934 Eylül do¤umluyum. Demek ki 73 yaﬂ›n içinde geziniyorum. Kas›mpaﬂal›y›m. Kas›mpaﬂa’n›n büyük bir hasreti
vard›r: “yukar›ya ç›kmak”. Kas›mpaﬂa yukar›daki Beyo¤lu
›ﬂ›klar›na hasret bir çukurdur. Anlatt›¤›m dönem, ‹kinci
Dünya Harbi, s›k›nt›, açl›k, yokluk y›llar›.
Bu dönemde Kas›mpaﬂa fakir bir semtti, ama çok sinemas›
vard›: Geyikli, Ünal, Zafer. Orada tek keyif sinemaya gitmek ve sinemalar›n ciddi ürünleri de Arap filmleri. Abdülvehap, Yusuf Vehbi, M›s›r’›n ünlü kad›n oyuncular›, o
muhteﬂem ses Ümmü Gülsüm. ‹lk bir iki tane Arapça seyrettim, Türkçeleﬂtirilmemiﬂti. Sonra sonra meﬂhur Hoca
Saadettin Kaynak dönemiyle adapteler baﬂlad›, yani ﬂark›lar Türkçeleﬂtirildi. M›s›r filmleri, Türkçe ﬂark›larla çok
tuttu. Baﬂta Leyla ile Mecnun…
Arap filmleri furyas›n›n nas›l baﬂlad›¤›n› biliyor
musunuz?
Bunu ilk yapan kurum ‹pek Film Stüdyosu. ‹pekçi Kardeﬂler diyorlar ki “bu filmleri biz adapte edelim, bu iﬂi kim
yapar?” Saadettin Hoca’y› ça¤›r›yorlar. Meﬂhur söz yazar›
Vecdi Bingöl sözleri yaz›yor, Saadettin Hoca beste yap›yor. Mesela hiç unutmad›¤›m film Leyla ile Mecnun’dur.
Çok kötü bir Arap/M›s›r filmi, fakat ﬂark›lar›yla ne ünlendi o film. Münir Bey erke¤in, Müzeyyen Han›m da kad›n›n
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Metin Erksan’›n yönetti¤i Kuyu filminde
kullan›lan ç›rg›raklar

sesiydi. Bu ikili daha sonra uzun süre devam ettiler.
Münir Bey’in ondan sonra popülaritesi artt›, film çekmeye
de baﬂlad›. 1943’te Kahveci Güzeli’ni, ard›ndan Allah›n
Cenneti filmlerini çekti. Münir Bey ve Müzeyyen Han›m’›n
bülbüller gibi ﬂak›d›klar› filmler Türkiye sath›nda seyredildi. Türkiye sath› deyince, o seneler Anadolu’da elektrik
yok, yol yok. Bu filmlerin 16’l›k versiyonlar› bas›ld›, arabalara jeneratörler kondu, seyyar sinema olarak kahvelerde, ah›rlarda, köy meydanlar›nda çarﬂaf gerip oynat›ld›.
Saadettin Hoca “Beni ça¤›rd›lar, hemen beﬂ y›ll›¤›na kontrat›m› yapt›m. Önüme filmler serildi. Bir filme 10 ile 20
aras›nda beste yap›yordum. Böylece 80 ve 100 tane Arap
filmi yapt›m” diyor. Hesaplay›n, 10’dan hesaplay›n, 1000
beste yapar. O dönem direkt filme kaydediliyor, her ﬂey
filmde, yanar tabanl› filmler bunlar. Bunlar›n ço¤u filmlerle kayboldu. Ama ﬂark›lar popüler oldu, önemli bir sektör
yaratt›. Çile Bülbülüm Çile bir Arap filmi için Hoca’n›n
yapt›¤› bir bestedir.
Odeon, Colombia Müzeyyen Han›m, Münir Bey’le kontrat
yapt›lar. Taﬂ plaklar ç›kmaya baﬂlad›. ‹lk film müzikleri.
Üzerlerinde künye benzeri bilgiler yaz›yordu: “Muganniye,
okuyan Müzeyyen Senar, Harun Reﬂit Filminden... Selahaddin Eyyubi Filminden”. Bu ﬂark›lar sonra gazinolarda

okunmaya baﬂland›. Selahattin P›nar, Kadri ﬁençalar, daha sonra ‹smail Ongun da Arap filmlerine beste yapm›ﬂ
isimlerdendir.
Bu dönem hangi y›llar aras›nda yaﬂand›?
Bu filmler 1938’den itibaren baﬂl›yor. 44-48’lere kadar
süren, yani en çok 1950’ye dayanan bir dönemdir. Bu tarihten sonra halk b›kt›, say›s› üç beﬂe düﬂtü.
Ben bir kere ﬂahit oldum, fakir aileler sinemaya gitmek,
Arap filmlerini izlemek için bak›rlar›n› tencerelerini satard›. Baﬂka hiçbir görsellik yoktu. Bir de bizim insan›m›z
gülmekten çok a¤lamay› sever. Filmler çok trajik. Filmlerinin dublaj›na gelen bir prodüktör a¤abeyimiz vard›.
Dram filmi çeker. Mix masas›ndan seslendirme sanatç›s›na, “ablac›¤›m, ablac›¤›m, n’olur, çok a¤la ki biz gülelim!”derdi. Yani a¤layan film, prodüktörü güldürür!
Bu yüzden bu filmler yapabilece¤i iﬂi yapt›. Çok firmalara
çok paralar kazand›rd›.
Peki sizin sektöre giriﬂiniz nas›l oldu?
Ben Kas›mpaﬂa’da biraz önce anlatt›¤›m ortamda yaﬂarken, zorla ilkokulu bitirdim. 48 y›l›na kadar birtak›m iﬂlerde çal›ﬂt›m. Ablam ‹zmir’e gelin gitti. Eniﬂtemizin de

vizyon

röportaj
27
Ben bir kere ﬂahit oldum, fakir aileler sinemaya
gitmek, Arap filmlerini izlemek için bak›rlar›n›,
tencerelerini satard›. Baﬂka hiçbir görsellik yoktu. Bir de
bizim insan›m›z gülmekten çok a¤lamay› sever.

tesadüf sinema makineleri yapan bir atölyesi vard›. Kendi
yan›na almad›, “seni bir ustan›n yan›na vereyim” dedi: Cemil Filmer’in de baﬂ makinisti Mustafa Ekler. Ekler soyad›n› da, Cemil Bey onun çok güzel film yap›ﬂt›rd›¤›n› bildi¤i için tavsiye etmiﬂ. Cemil Filmer’in sahibi oldu¤u Lale
Film’in o zaman iki sinemas› vard›: Lale, Tan. ﬁimdi orada radyo tamiri, makine tamiri derken ‹zmir’in Tilkilik
Semtinde yazl›k Atlas Sinemas›nda muavinlik yapmaya
baﬂlad›m.
Makinistlik mi yapt›n›z?
Evet. Hatta Microtechnica isimli büyük bir makine vard›,
boyum zor yetiﬂirdi. Yaﬂ›m uygun olmamas›na ra¤men rica ettim, imtihan ederek bana ehliyet verdiler. Bir makinist ehliyeti ald›m.
Ehliyet ne demek?
Ehliyetsiz makine dairesine girilmez, yani ehliyet ﬂart. Belediye adamlar› gelir s›k s›k kontrol ederdi sizi. ‹zmir benim okulum oldu. Derken art›k ö¤rendim, 51 y›l›nda ‹stanbul’a döndüm. ‹stanbul’dan da bir ehliyet ald›m, makinistlik yapaca¤›m. Turgut Emrah’›n sahibi oldu¤u ﬁan Sinemas› yeni aç›lm›ﬂ. Makine dairesinde iﬂe girdim. Sinema o
dönem meﬂhur opera filmi Hoffmann’›n Sihirli Masallar›
ile aç›ld›. ﬁan Sinemas›, muhteﬂem bir sinema. Sonra yerli
filmlerin meﬂhur gala sinemas› oldu biliyorsunuz. O ara iﬂte Sahne Iﬂ›klar› da geldi, onu oynat›yoruz. Turgut Bey,
Amerika’da yetiﬂti¤i için ileri fikirleri vard›. New York’ta
sinemalar gece, sabaha kadar oynarm›ﬂ. Benzerini yapt›,
gece 12’den sonra seanslar koydu. Ama burada kimse gelmedi, tutmad› o iﬂ.
Fazla ileri gelmiﬂ. Bu arada Türkiye sinemas›n› anlat›yordunuz. 50’li y›llara kadar ﬂark›l› Arap filmleri tutuyor.
50’li y›llardan sonra yerli filmlere mi geçildi?
Dublaj› 43’te keﬂfettik. 50’lere do¤ru yerli film dönemi
baﬂlad›. O s›rada Lale Film henüz hayat›ma girmemiﬂ. Lale Film yerli film çekimine girmiﬂ. Esat Mahmut’un Kad›n
Severse roman›n› alm›ﬂ, filmi çekiyor.

Ciddi bir firma daha var. Fuat Rutkay’›n Halk Film. Halk
Film’in sahibesi han›m da Suzan Yakar Rutkay, meﬂhur
türkücü. Halk Film Bak›rköy’de bir sinema sanayi olarak
kuruldu. Yani plato, çekim yeri, dublaj stüdyolar›. Türk sinemas›na çok film çekti; ﬂark›l›, türkülü, komik, Dümbüllü
‹smail art›k onun aktörüydü. Suzan Han›m da bu filmlerde çok oynad›. Suzan Yakar’›n filmi oldu¤u zaman, Anadolu’da kap› baca k›r›yor film. Müthiﬂ iﬂ yapan o türkülü,
ﬂark›l› filmler dönemi baﬂlad›.
Bir film fabrikas› oldu oras›. Haftada iki film bitirir hale
geldi, çünkü talep çok. Art›k elektrikler yay›lmaya baﬂlam›ﬂ, heryerde sinemalar aç›lmaya baﬂlam›ﬂ. Buna da sektör cevap veriyor. ‹pekçi’ler ithalatç›. Yo¤un bir yerli film
yap›m›na girdiler. Lale Film, ithalat firmas›, yerli film yap›m›na girdi. Kemal Film, daha önce girenlerden. Özen
Film, yerli film yap›m›na girdi. Müthiﬂ filmler çekiliyor,
milli filmler çekiliyor. Demokrat Parti aya¤›n›n tozuyla
geldi, Kore’ye asker gönderdi. Bir sene sonra Halk Film,
Kore’de Türk Kahramanlar›’n› çekti. Türkiye sath›nda Türkiye’nin nüfusu 24 milyondu- 20 milyon insan seyretti
filmi. ﬁimdi 1 milyon, 2 milyon rekor oluyor.
Karacao¤lan’›n Kara Sevdas› adl› filmde müzikle ilgili bir
an› var. Bunu anlatabilir miyim? Çok ilginç. Müziklerini
Ruhi Su yapt›. Sabahattin Kalender, Ankara’dan geldi.
Tabii, tabii. Y›l kaç, onu söylerseniz?
1958 sonlar›. At›f Y›lmaz Toroslar’da çekti. Film uzad›,
prodüktör Hürrem Bey çok s›k›nt›l›. Sabahattin Kalender
Ankara’da Devlet Senfoni Orkestras›’n›n ﬂeflerinden. Müzikleri, Ankara Devlet Senfoni Orkestras› çalacak. Yaln›z
ayn› ekip akﬂam Ankara’da operaya çal›yor. Sabah ilk
uçakla geliyorlar, akﬂam uçakla dönüyorlar. Bu alt› gün
devam etti. 30-33 kiﬂi. Karacao¤lan deyiﬂlerini Ruhi Su
okudu. Karacao¤lan öyküsüne, yani bir Yörük filmine, bir
da¤ filmine senfonik müzik düﬂünün. Neyse, film sonunda
bitti. Hürrem Bey deneme mahiyetinde filmi Adapazar›’nda bir sinemaya gönderiyor. Üç gün sonra bir telefon,
“al bu filmi baﬂ›na çal, bu müziklerle, bu türkülerle hiç
kimse gelmiyor”. Film geldi, yeniden revizyon yap›ld›, Ru-
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O s›ralar bir müzik dehas›, film müzi¤i duayeni, Nedim Otyam var. Atlas Film
–sonradan Acar Film oldu- Nedim Otyam’› al›yor, “burada bize film müzikleri
yapacaks›n” diyor. Stüdyo iptidai, zor ﬂartlarda. Nedim Bey’den çok ﬂey ö¤rendik,
yani 58’lerde baﬂlayan bir ö¤retisi oldu. “Light motif” diyor, “tema” diyor. Ne
oldu¤unu bilmiyoruz biz ama yavaﬂ yavaﬂ ö¤reniyoruz.

hi Su’nun ﬂark›lar› de¤iﬂtirildi. Baﬂka birisi okudu, film yine bir iﬂ yapmad›. Prodüktör baya¤› bir s›k›nt› çekti.
Bir de ‹pekçi’lerin 1934’te sessiz çekti¤i bir film var.
Batakl› Dam›n K›z› Aysel. Muhsin Bey yönetiminde çok
ünlü oyuncular oynuyor. Cahide Han›m, Feriha Tevfik, Talat Artamel; yok yok filmde. Filmin müzikleri Cemal Reﬂit
Rey’e ›smarlan›yor. Cemal Reﬂit Rey, büyük bir bestekar,
dünya sanatç›s› ama film köy filmi; samanl›kl›, ka¤n› arabal›, ah›rl›, ﬂalvarl› tipik köy filmi. ‹pekçi ailesi oturuyor,
filmi izleyecekler. “Bu filmi böyle gönderirsek sinemalara,
baﬂ›m›za taﬂ ya¤ar” diyorlar ve güncel plaklar› kullanarak
müzi¤i de¤iﬂtirmeye karar veriyorlar. Film, Türk sanat
müzi¤i ile baﬂlar. En trajik aﬂk sahneleri alt›nda davul
zurna çalar! Filmin jeneri¤inde “Müzik: Cemal Reﬂit Rey,
‹stanbul Senfoni Orkestras›” yaz›yor. Acaba Cemal Bey’in
tepkisi ne oldu diye hep merak ederim.
Yerli filmlerde s›kl›kla müzik kullan›l›yor muydu?
Eski Türk filmlerinin enteresan bir özelli¤i var; filmleri her
halükarda müzikle kurtaraca¤›z mant›¤› vard›r. Baﬂtan,
jenerikten müzik konur, sonuna kadar müzik gider: Biri
biter, biri baﬂlar; çorba yani. 78’lik plaklar var. Seçip seçip filme yerleﬂtiriyoruz. Yeni Dünya Senfonisi en avantajl›, ben kullan›yorum. Yorgo Usta kullan›yor, Tuncer kullan›yor. Müzikte dramatik kemanlar, müthiﬂ ç›k›ﬂlar, müthiﬂ
iniﬂler vard›r. O dönem ekonomik filmlerin yüzde 90’› böyle yap›ld›.

O s›ralar bir müzik dehas›, film müzi¤i duayeni, Nedim Otyam var. Atlas Film –sonradan Acar Film oldu- Nedim Otyam’› al›yor, “burada bize film müzikleri yapacaks›n” diyor. Stüdyo iptidai, zor ﬂartlarda. Nedim Bey’den çok ﬂey
ö¤rendik, yani 58’lerde baﬂlayan bir ö¤retisi oldu. “Light
motif” diyor, “tema” diyor. Ne oldu¤unu bilmiyoruz biz
ama yavaﬂ yavaﬂ ö¤reniyoruz. O arada da 60’l› y›llarda
long playler orijinal sound tracklar geldi. Mesela ilk ald›¤›m pla¤›n an›s›n› anlatay›m. Harp ve Sulh filmi, Amerikan, Hollywod’un yapt›¤›. Müthiﬂ müzikler var. Kullan›yorum, bir motif var hele harplerde kullanm›ﬂlar, Frans›zlar›n savaﬂ›. Kullan›yorum. Baya¤› bir kulland›k o müzi¤i. O
ara, yani 60’larda hep milli filmler moda. Nedim abi geldi, “bu müzi¤in ne oldu¤unu biliyor musunuz?” dedi.
“Marsailles” dedi, “Frans›z milli marﬂ›”. Yani Frans›z
milli marﬂ›n› ben, bizim milli filmlerimizde kullan›yorum.
Kuwai Köprüsü’nün, Doktor Jivago’nun müziklerini hep
kulland›k, tepe tepe kulland›k.
Sonra Yalç›n Tura ç›kt›. Farkl› müzik aray›ﬂlar› geldi.
Filmlerin müzi¤ine siz mi karar veriyor ve uyguluyordunuz?
Evet, böyle bir dönem oldu. Bir dönemi baﬂlatt›k.
Bu arada müzikal filmler de oluyordu: Hac› Arif Bey’in
Hayat›, ﬁefika’n›n oynad›¤› Gönülden Gönüle. Alaaddin
Yavaﬂça yapt› müzikleri. ﬁefika’n›n sesi odur. Saadettin
Hoca yolundan giden bir bestekard›r. Sonra Ölmeyen Aﬂk,
Beya Film, Nusret ‹kbal, iyi bir firma sahibi. “Müzi¤i ne
yapaca¤›z?” dedim. “Neveser Kökdeﬂ yapacak.” dediler.
Neveser Han›m bir efsane. Muhlis Sabahattin’in k›z kardeﬂi. Besteleri senaryoya göre haz›rlam›ﬂ. Geldi, stüdyodaki piyanoya oturup çald›. Film kötü ama musiki, ﬂark›lar›,
besteleri çok iyi.
Fakat 60’tan sonra bir film f›rt›nas› esti. Yerli filmler ço¤al›nca müzikli, dansl›, barl›, pavyonlu, Maksim Gazinolu,
filmler baﬂlay›nca olay de¤iﬂti. Metin Bükey gece zaten
Maksim’de çal›yor. Maksim ekibi ile sabah 9 buçukta buluﬂuyorduk. Yar› sarhoﬂ yar› ay›k baﬂl›yorduk. Zaten ay›lana kadar ö¤len olur. Geriye kalan son üç saatte bütün fil-
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Hababam S›n›f›’nda Adile Naﬂit’in
okulun merdivenlerindeki ünlü
sahnelerinde kulland›¤› zil

min müziklerini yapar›z! Müzik yapal›m, akﬂam Tarabya’ya gidelim, keyfimizi yapal›m diye, Nedim abi ile birlikte döﬂemelik parça diye bir ﬂey ç›kard›k. Yani fazladan
aç›¤a parça al›r›z, boﬂ kalan yerlere döﬂemek için.
Belk›s gelir ﬂark›lar okur, ﬂark› mutlaka vard›r. Sevim
ﬁengül gelir, di¤er arkadaﬂlar gelir, Suzan Bizimer gelir,
o Fahrettin Aslan’›n meﬂhur fas›lc›s›.
Metin’le, mübala¤a etmeyeyim ama en az 500 film çal›ﬂt›m. Aﬂa¤› yukar› üç filmden, yerli filmden ikisine Metin
mutlaka müzik yap›yor. ﬁark›l› film dönemi baﬂlad›, yani
ﬂark›c› k›z, bilmem ne o¤lan, gazino patronu…
70’lere geldik mi?
Tabii. ﬁark›l› filmler 68’lerden itibaren baﬂlad›.
Bu dönem yine tonmaisterlerin müthiﬂ bir s›k›nt›s› vard›.
45’lik plaklar ç›k›yor. Aktristler playback yaparak çekiyorlar. Sonra bir türlü senkron olmuyor. Oyuncu yani ﬂark›c› de¤il. A¤›zlar›n› oynat›yor, söylemiﬂ oluyor. 45’li¤in
devri düﬂük veya yüksek ama stüdyoya gelince Metin’e veya okuyan arkadaﬂlara büyük iﬂ düﬂüyor. Sonra bir yöntem
geliﬂtirdik. Biz ﬂark›lar› önce çekiyoruz. Belk›s okuyor, Sevim okuyor. Özel bir teyp ile sete gönderiyorum ki, ses-görüntü otursun.

Necip Sar›c›’n›n binlerce
filmin müziklerini
kaydetti¤i stüdyosu

Ajda’n›n, Neﬂe Karaböcek’in ﬂark›lar›, o günün popüler
ﬂark›lar›, filmlerde kullan›l›yor. Hiçbir yasal takip, uygulama yok.
Bu arada kendi stüdyonuzu kurdunuz, de¤il mi?
Beyo¤lu’ndaki stüdyomuz, kas›p kavurdu ortal›¤›; bütün
yerli filmleri, yap›yoruz. Erotik filmler ç›kt›. ‹nkar etmiyorum onlardan da yapt›k. Sesini çekiyordum, müzikler koyuyordum. 73’te baﬂlad›k. 76 krizine kadar gitti. Seks furyas› krizi büyük firmalar› çekilmeye zorlad›. 74’te orta¤›m
geldi, yan›nda da bir arkadaﬂ.“Bu arkadaﬂ›n ad› Cahit
Berkay. Çok iyi müzisyen. Paris’ten de biliyorum. Prova
yapacak, ben büyük salonu verdim” dedi. O s›rada Erman
Film’in bir filmi vard›, At›f abi çekmiﬂ. Deli Yusuf filmin
ad›. Cüneyt Ark›n oynuyor. ﬁimdi, yapamayaca¤›m›z kadar zor efektler var. Cahit’e izlettik filmi. “Cahit, bu filme
müzik yaparsan, seni Erman Film’e tavsiye edece¤im.
Ama efektleri de müzikle yapaca¤›z” dedim. Cahit büyük
bir yetenek ç›kt›, döktürdü. Cahit’le o arada biz en az 100
film yapt›k. Yani Cahit Berkay efsanesi baﬂlad›. Çok sevildi. Deprem, Selvi Boylum Al Yazmal›m.
Arif Erkin. Yabanc› Damat’›n meﬂhur Memik’i. Eski Lale
Film’de çok güzel müzikler yapt›k onunla: A¤›t,
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Erman Film’in bir filmi vard›, At›f abi çekmiﬂ. Deli Yusuf filmin ad›. Cüneyt Ark›n
oynuyor. ﬁimdi, yapamayaca¤›m›z kadar zor efektler var. Cahit’e izlettik filmi.
“Cahit, bu filme müzik yaparsan, seni Erman Film’e tavsiye edece¤im. Ama
efektleri de müzikle yapaca¤›z” dedim. Cahit büyük bir yetenek ç›kt›, döktürdü.
Cahit’le o arada biz en az 100 film yapt›k. Yani Cahit Berkay efsanesi baﬂlad›. Çok
sevildi: ‘Deprem’, ‘Selvi Boylum Al Yazmal›m’.
Umut…Y›lmaz Güney filmleri. O arada At›f abi, Ömer
Seyfettin hikayeleri çekti TRT’ye.. Diyet, ‹ncili Kaftan,
Müziklerini Arif Erkin’e verdiler. Arif Bey de genelde
mehteran müzi¤i kulland›. Küçücük stüdyoda, müthiﬂ kay›tlar yapt›k.
Lale Film’i nas›l sat›n ald›n›z?
79’da bir haber s›zd› Beyo¤lu’na “Lale Film, sat›l›yor.”
Sabahat Han›m benim alabilmem için fedakarl›k yapt›.
Biz üç ortak Lale Filmi ald›k.
Kalan Müzik’ten ç›kan Belk›s Özenen albümler arac›l›¤›yla, belki Belk›s Han›m’a toplum olarak borcumuzu ödemeye çal›ﬂt›k. Bu sürece siz vesile oldunuz. Parçalar nas›l seçildi?
Kalan Müzi¤e Belk›s’› ben önerdim. Parça seçimi Kalan
taraf›ndan yap›ld›. Ama tabii, benim tavsiyelerim de oldu.
ﬁimdi Belk›s Han›m bu ﬂansa kavuﬂtu ama mutlaka, hakk›
ödenmemiﬂ baﬂka isimlerde olsa gerek diye düﬂünüyorum.
Çok var. Ço¤u rahmetli oldu. Sevim ﬁengül’ü ele al›rsan
›zd›raplar içinde, yoksulluklar içinde öldü. Bir Suzan Bizimer yoksulluklar içinde gitti. Bunlar›n tek iﬂi sinemayd›,
arada turnelere ç›karlard›, iﬂte onlar da bo¤az toklu¤una
olurdu.

Gülderen Gül, Handan Kara…
Elbette, Handan Kara, Gülderen Gül. Bu isimlerle çok çal›ﬂt›k, çok güzel kay›tlar› var bende. Belki ﬂu an tarasam,
500 ﬂark› ç›kar arﬂivimde. Filmde okumuﬂlar.
Elinizde daha birçok malzeme var, ben onu anl›yorum.
Türk sinemas›na. Nedim Otyam çok güzel arﬂiv saklad›.
Yalç›n Tura, Arif Erkin çok güzel iﬂler yapt›lar. Onun d›ﬂ›nda ço¤u silindi, kayboldu, gitti. Kaybolan sesler, ﬂark›lar; bunlar›n kay›tlar› tutulmam›ﬂ, bunlar›n notas› saklanmam›ﬂ; konmuﬂ, yap›lm›ﬂ, kaybolmuﬂ. Yani mevcudun 10
kat›, kaybolan›m›z var.
Cahit Berkay’›n bütün arﬂivi bende, benim kay›tlar›m.
Onda kopyas› yok, de¤il mi bunlar›n?
Yok, istedi¤i zaman alabilir. Ama biz Cahit’e o dönemde
hainlik yapt›k. Cahit bir filme müzik yap›yordu; mesela
Deprem’e, Selvi Boylum’a. O arada 5 tane orta halli prodüktörün filmi geliyordu. Bu filmlerde de kullan›yorduk
müzikleri. Telif falan hak getire.
Bir filme müzik yap›yor, siz onu istedi¤iniz gibi kullan›yor musunuz?
Kulland›k, nas›l kulland›k? En az 200 filme Cahit’in müziklerini koydum. Geldi, a¤z›n› açmad›. ﬁimdi Cahit teﬂekkür ediyor: “abi hepsinden para geliyor bana” diyor. O da
Mesam sayesinde.
Son olarak Yeﬂilçam üzerine bir kitap haz›rl›¤› içinde oldu¤unuzu okudum. Nas›l bir kitap?
Kitapla ilgili birikim ve notlar tamam. Ama kenimden öncesini de yazmak, an›larla sinema tarihi olsun istiyorum.

Abdülhamit’in k›z kardeﬂi Cemile Sultan’›n
abanoz ve fildiﬂinden yap›lm›ﬂ piyanosu

Bundan sonraki projelerinizi merak ediyoruz.
Dublaj Tarihi Belgeseli. 70 dakikal›k bir bölüm haz›r.
‹KSV, bu sene Ferdi Tayfur’la ilgili bir baﬂl›k koyuyor.
Ben de yard›mc› oldum. Belgeselin bu birinci bölümünü de
orada yay›nlayacaklar. Ayr›ca Babylon’da Gökhan Akçura
ile eski film müzikleriyle ilgili bir gösteri yapaca¤›z.
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eurovision tarihimiz
onunla yüzbin dakika
Athena, Kenan Do¤ulu, Sertab Erener ya da Sibel Tüzün bu yar›ﬂma olmadan
da kendi ayaklar› üzerinde durabilmiﬂ isimlerdi zaten. Yeni ve genç isimlerin
yar›ﬂmad›¤› bir Eurovision’un hiçbirimize bir faydas› yok ne yaz›k ki. Her
giden birincilikle dönse bile bir faydas› yok. ﬁark›lard›r önemli olan,
ﬂark›c›lar ya da dereceleri de¤il!
lke olarak Eurovision ile yat›p, Eurovision ile kalkt›¤›m›z günlerin üzerinden çok zaman geçti. Art›k
(pek) öyle yapm›yoruz. Yani yap›yoruz da, öyle eskisi gibi 24 saat ya da 365 gün sürmüyor. Yar›ﬂma zaman› gelip çatt›¤›nda gerilmeye-heyecanlanmaya baﬂl›yoruz.
Bir de, yar›ﬂmaya bizi temsilen kimin gidece¤i netleﬂti¤inde. Bu sene de öyle oldu. TRT, Kenan Do¤ulu ismini aç›klad›¤›nda ﬂöyle bir hareketlendik, (“Türkçe mi, ‹ngilizce
mi?” gibi) eski defterleri açt›k, sonra da gevﬂedik. Yar›ﬂma zaman› geldi¤inde biraz daha çalkalanacak ortal›k; birileri yerli yersiz konuﬂacak, kavga edecek-sürtüﬂecek.
Sonra da unutaca¤›z bu konuyu; yeni bir yar›ﬂma ya da yar›ﬂmac›ya kadar… Ama bir zamanlar öyle miydi? Tek konumuz buydu; konuﬂmaya doyamazd›k… Nas›l olurdu da
sonuncu olurduk, nas›l olurdu da hiç puan vermezlerdi bi-

Ü

ze? Sevmiyorlard› bizi, kendileri gibi görmüyorlard›, ﬂu
bu. K›smen do¤ru, k›smen de yanl›ﬂ ya da abart›yd› bütün
bunlar. Zaman hepsini tek tek çözdü ya da de¤iﬂtirdi. Sertab Erener’in birincili¤i ise iﬂin ‘kompleks’ k›sm›n› tam
çözdü. Oluyor ya da olabiliyordu iﬂte; zaman› gelince birinci de olunabiliyordu. ‘ﬁans’tan çok, do¤ru yer ve zamand› önemli olan. Tarkan’›n “ﬁ›k›d›m” ve “ﬁ›mar›k” ile
iyice oryantal temalara al›ﬂt›rd›¤› kulaklar, gün geliyor
Türkiye mi de¤il mi bakmadan 12 tam puanlar› yap›ﬂt›r›veriyordu iﬂte. Ama tamamen de gevﬂemiz say›lmay›z. Hala yüksek derece, ille de yüksek bir derece bekliyor durumday›z; mümkünse bir baﬂka birincilik. Olabilir mi? Evet,
neden olmas›n. Her ﬂey bir kere daha denk gelebilir ve biz
yine birinci olabiliriz. Ama ﬂart m›? Hay›r! Hiç de ﬂart de¤il. Bu bir yar›ﬂma ve güzel güzel gidip, efendi efendi ya-
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TRT, Kenan Do¤ulu ismini aç›klad›¤›nda ﬂöyle bir hareketlendik, (“Türkçe
mi, ‹ngilizce mi?” gibi) eski defterleri açt›k, sonra da gevﬂedik. Yar›ﬂma
zaman› geldi¤inde biraz daha çalkalanacak ortal›k; birileri yerli yersiz
konuﬂacak, kavga edecek-sürtüﬂecek. Sonra da unutaca¤›z bu konuyu...

r›ﬂmakt›r önemli olan; gerisi boﬂ. Ne birinci olan dünya
çap›nda bir star olabiliyor, ne de sonuncu olana bütün kap›lar kapan›yor. Önemli olan yar›ﬂan›n ‘hamur’u; hamur
sa¤lamsa gün gelir her ﬂey olaca¤›na var›r ya da hemen
ertesi gün her yer karanl›¤a bo¤ulur. Ve gün gelecek bir
ihtimal biz de bunu iyice ö¤renecek, “Eurovision mu? Bu
akﬂam m›? Seyredelim de e¤lenelim bari…” diyebilece¤iz.
‹nﬂallah öyle de olabilecek.
ONUNLA ÜÇ DAK‹KA
Türkiye’nin Eurovision’a kat›ld›¤› ilk y›l 1975. Ama yar›ﬂmaya kat›lma telaﬂ›m›z 1974 y›l›nda baﬂlad›. TRT’nin çok
s›k yapt›¤› anonslar, bütün sanatç›lar› çok fazla heyecanland›rd› ve o y›l rekor say›da isim kat›ld› elemelere. Esin
Afﬂar, Cahit Oben, Füsun Önal, Yeﬂim, Yeliz, Atilla Atasoy, Ali R›za Binbo¤a, Cici K›zlar, U¤ur Akdora, Gökhan
ve elbette Semiha Yank›. Biliyorsunuz, o y›l epeyce ‘derece’ da¤›t›ld›... Üstelik iki ‘resmi’ birincimiz (“Delisin” ile
Cici K›zlar ve “Seninle Bir Dakika” ile Semiha Yank›) ve
bir de ‘halk’ birincimiz (“Yar›n” ile Ali R›za Binbo¤a) de
oldu. Tabi yar›ﬂmaya ‘resmi’ birinciler gidebilecekti. Bu
nedenle çok ‘adil’ ve çok ‘gerçekçi’ bir usulle seçildi ‘as›l’
birinci ve yaz›-tura at›larak Semiha Yank›’n›n gitmesine
karar verildi Stockholm’e. Sanatç›n›n birinci ilan edilip
yar›ﬂmaya gidece¤i güne kadar geçecek zaman› da boﬂa

harcamad›k ve hepimiz el birli¤i ile savaﬂa haz›rland›k Bu
sefer ‘Viyana Kap›lar›’n›n önümüzde ard›na kadar mutlaka aç›laca¤›na inan›yorduk. Aç›lacaklard› ya da biz onlar› yerle bir edecektik. Ama elde etti¤imiz sonuç bizi yerle
bir etti. ﬁark›m›z Monaco’dan ald›¤› üç puan ile sonuncu
olmuﬂtu. Dünyay› zehir ettik kendimize: “Bu nas›l yap›l›rd› bize, bu kadar aleni hak yenir miydi, bizi sevmiyorlar istemiyorlard› iﬂte…” Daha neler neler. Bir sonraki y›l ise
elbete kat›lmad›k. Onlar bizi istemiyorsa biz hiç istemezdik. Yap›lan elemelerin Türk popuna çok katk›s› olmuﬂ,
bir dolu genç insan kendini gösterebilme f›rsat› bulmuﬂ,
epeyce yeni ﬂark› kazan›lm›ﬂ, plaklar bas›lm›ﬂ filan, kimsenin umurunda olmad›: Gitmiyorduk iﬂte! 1978 y›l›nda
yap›lacak yar›ﬂmaya ise, kendimizi zar zor raz› edip gitmeye karar verdik. Yine rekor say›da kat›l›m oldu. Üstelik bu sefer çok ‘baba’ isimler çok da ‘s›k›’ projeler ile haz›rlan›p kat›lm›ﬂlard› elemelere. Bu sefer jüri Nilüfer’in
yüzüne güldü ve Nilüfer, Grup Nazar’›n bir üyesi olarak
gitti Paris’e. Sonuncu olmad›k ama bir evvelki y›ldan da
pek farkl› durumda da de¤ildik. 20 ülke kat›lm›ﬂt› yar›ﬂmaya ve biz 2 puan alarak 18. olmuﬂtuk, üstelik tek baﬂ›m›za de¤il; bu sonucu bile, ayn› puan› alm›ﬂ Finlandiya ile
paylaﬂm›ﬂt›k. Takdir edersiniz ki, biz onlar›n oyunca¤› de¤ildik, bir ‘gururumuz’ vard› ve bunu onlara ezdirmezdik.
Bu nedenle bir y›l daha küstük onlara. Bu bir y›l› da “bu
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Sertab Erener’in
birincili¤i ise iﬂin
‘kompleks’ k›sm›n›
tam çözdü.
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iﬂi ancak Ajda Pekkan
halleder” görüﬂünü hakim
k›larak geçirdik. Gitti de
kad›nca¤›z, hayat›n›n en
büyük hatas›n› yaparak
gitti. Süperstar için besteler ›smarland›, haz›rlanan
‘cici’ lerin aras›ndan üç
tanesi ayr›ld› ve “be¤en
bunlardan birini” dedik jüriye. Cenk Taﬂkan’›n “Bir Dünya Ver Bana”, ﬁerif Yüzbaﬂ›o¤lu’nun “Olsam”› bir kenarda kald› ve “Petrol” ile gitti Ajda Pekkan Hollanda’ya.
15. Olmuﬂtuk, üstelik üç-beﬂ ülkeden de olsa 23 puan toplam›ﬂt›k ama, Ajda Pekkan’dan bekledi¤imiz bu de¤ildi ki,
biz asl›nda birincilik beklemekteydik... Yaz›k ki ne yaz›k.
ONUNLA HANG‹ DAK‹KA?
Bu beklentimiz epeyce bir süre devam etti ve hep de hüsrana u¤rad›k. 1981 y›l›nda Modern Folk Üçlüsü ve Ayﬂegül Aldinç “Dönme Dolap” ile (9 puan ile 18.), 1982 y›l›nda Neco “Hani” ile (20 puan ile 15.), 1983 y›l›nda (s›k› durun) Çetin Alp “Opera” ile (s›f›r puan ile 19.), 1984
y›l›nda Beﬂ Y›l Önce On Y›l Sonra “Halay” ile (37 puan
ile 12.), 1985 y›l›nda MFÖ “Diday Day day” ile (36 puan
ile 14.), 1986 y›l›nda Klips&Onlar “Halley” ile (53 puan
ile –bin ﬂükür- 9.), 1987 y›l›nda Seyyal Taner ve Lokomotif “ﬁark›m Sevgi Üstüne” ile (yine s›f›r puan, yine sonuncu), 1988 y›l›nda bir kere daha MFÖ “Sufi” ile (37 puanla 15.), 1989 y›l›nda , Timur Selçuk’un k›z› Hazal Selçuk’un baﬂ› çekti¤i Grup Pan “Bana Bana” ile (5 puan ile

21.) ve 1990 y›l›nda Kayahan “Gözlerinin Hapsindeyim” ile (21 puan
ile 17.) gittiler bizi temsilen ve Klips &Onlar’›n
dokuzunculu¤unu hariç
tutars›n›z hiçbir ﬂey de
yapamadan döndüler. Biz
de “art›k tamam dedik”
o zaman... “Art›k kim gidiyorsa gitsin umurumuzda de¤il”... Sahiden de öyle oldu. Yar›ﬂmaya ilgi azal›nca, bu
sefer ünlü isimler de el ayak çekti yar›ﬂmadan, meydan biraz daha fazla gençlere kald›. 1991 y›l›nda, Günümüzün
‹zel ve Reyhan Karaca’s›, aralar›na Can U¤urluer’i alarak
gittiler ‹talya’ya (art›k puan ve dereceleri saym›yorum
çünkü ortada hala kayda de¤er bir ﬂey yok). 1992 y›l›nda
Aylin Vatankoﬂ, 1993 y›l›nda Burak Aydos (ki “Esmer
Yarim” adl› ﬂark›s› sahiden de çok güzeldi), 1995 y›l›nda
(1994 y›l›nda kat›lmad›k, bu sefer onlar siz biraz bekleyin
dediler) Arzu Ece, 1996 y›l›nda ﬁebnem Paker düﬂtü Avrupa yollar›na. Bu ﬁebnem Paker’in ilk gidiﬂiydi ve “Beﬂinci Mevsim” adl› ﬂark›s› 57 puan alarak 12.oldu. ﬁebnem Paker bir sonraki y›l da tekrar yar›ﬂt›, bu sefer ﬂeytan›n baca¤›n› (nispeten) k›rabildik ve üçüncülük ile döndü
ﬁebnem Paker. K›yametler koptu elbette. Herkes yeniden
böyle bir yar›ﬂman›n oldu¤unu hat›rlad›, televizyon kanallar›n›n hepsi birden düﬂtü k›z›m›z›n peﬂine, bir süre yeniden Eurovision ile yatar, onunla kalkar olduk. Sonraki birkaç y›lda da kayda de¤er bir sonuç ç›kmad›. 1998 y›l›nda
Tüzmen “Unutamazs›n” ile, 1999 y›l›nda Tuba Önal, ora-

Star ça¤›n› Sertab Erener açt›. “Every Way That I Can” her ﬂeyi tamam›na
erdirdi ve bizi rahatlatt›. O da, biz de çok mutluyduk. Sonra Athena, Sibel
Tüzün girdi devreye. Bu y›l da Kenan Do¤ulu…

pop tarihinden
Eurovision
maceram›z Semiha
Yank› ile baﬂlad›

dan buradan toparlanm›ﬂ
bir ﬂark› gibi duran “Dön
Art›k’ ile yar›ﬂt›. Sonra da
P›nar Ayhan&Grup S.O.S
adl› genç bir ekip “Yorgunum Anla” adl› ﬂark›lar›
ile yar›ﬂt› bizim ad›m›za,
sonra da baﬂka genç isimler, baﬂka star’lar. Star
ça¤›n› Sertab Erener açt›.
“Every Way That I Can”
her ﬂeyi tamam›na erdirdi
ve bizi rahatlatt›. O da, biz
de çok mutluyduk. Sonra
Athena, Sibel Tüzün girdi
devreye. Bu y›l da Kenan
Do¤ulu… Kolay yolu bulmuﬂtuk; yorulmuyor, zorlanm›yorduk. Birini seçiyor ve bütün yükü onun
omuzlar›na koyuyorduk:
“Git, yaz, yarat, bul, söyle; derece almay› da unutma!”
Ama bu de¤ildi ki bu yar›ﬂmadan beklenen ya da beklenmesi gereken?
Ya da bu olmamal›yd›.
Bir eleme olmal›yd›… Bu eleme yeni ve genç isimlere bir
f›rsat sunmal›yd›; Kendilerini deneme ya da gösterme f›rsat›. Onlarca ‘popstar’ yar›ﬂmas›n›n (niyeti ya da amac› bu

olmad›¤› için) göster(e)medi¤i
bir f›rsat! Popüler müzik piyasam›za yeni ve genç isimler kazand›rmal›yd› Eurovision elemeleri. Reklam ve SMS gelirlerine tap›nan özel kanallar›n
yapamad›¤›n› TRT yapabilmeli
ve genç müzisyen ya da yorumculara umut olmal›yd›.
Ama nerde bizde o ak›l!
“Athena git!” diyoruz gidiyor,
“Kenan kalk!” diyoruz kalk›yor.
Athena, Kenan Do¤ulu, Sertab
Erener ya da Sibel Tüzün bu
yar›ﬂma olmadan da kendi
ayaklar› üzerinde durabilmiﬂ
isimlerdi zaten. Neden bu f›rsat›, onlar› bir parça daha ünlü yapabilmek için harcayal›m
ki?
Yeni ve genç isimlerin yar›ﬂmad›¤› bir Eurovision’un hiçbirimize bir faydas› yok ne yaz›k
ki. Her giden birincilikle dönse
bile bir faydas› yok. ﬁark›lard›r önemli olan, ﬂark›c›lar ya
da dereceleri de¤il!
Ve her y›l, her elemede ne kadar fazla ﬂark› ç›karsa o kadar iyidir.
Keﬂke bunu unutmasak.

Popüler müzik piyasam›za yeni ve genç isimler kazand›rmal›yd› Eurovision
elemeleri. Reklam ve SMS gelirlerine tap›nan özel kanallar›n yapamad›¤›n›
TRT yapabilmeli ve genç müzisyen ya da yorumculara umut olmal›yd›.
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‘Of Aman Nalan’ ad›yla 1994'te müzik dünyas›na giriﬂ yapan popçu Nalan
Tokyürek, yeni albümünde tarz de¤iﬂtirdi ve e¤itimini ald›¤› Türk mus›kisi
albümüyle dinleyicilerin karﬂ›s›na ç›kt›.

“eski filmler bizi
müzikleriyle
kalbimizden vuruyor”
alan Tokyürek, yeni albümü ‘Türk Sinemas› Klasikleri’nde "Art›k Affetmem Seni", "Ömrümce
Hep Ad›m Ad›m", "Seven ne Yapmaz", "O A¤ac›n
Alt›nda", "Yalanc› Yarim", "Boﬂ Çerçeve", "Ar›m Bal›m
Pete¤im", "A¤lama De¤mez Hayat" gibi klasik eserleri
seslendiriyor. Nalan ile rüzgarl› bir k›ﬂ günü Kuzguncuk’da sohbet ettik.

N

Yeni albümünüz oldukça ses getirdi, herkesi ﬂaﬂ›rtt›n›z,
böyle bir tarz de¤iﬂikli¤i asl›nda risklidir… Sizin de çekinceleriniz oldu mu?
Evet çok korktum. Asl›nda ben bu albümü yapmay› uzun
süredir istiyordum ama plakç› bulam›yordum yapacak.
Teknoloji bu kadar ilerlemiﬂken, k›rk y›l önceki soundu
kimse yapmak istemez. Herkes ileriye giderken ben geriye dönüyorum sonuçta. Sa¤ olsun sevgili Erol Köse hem
çal›p hem nas›l söylenir falan dedi ama ben ikna ettim.
‹nand›, yapt›m. Aç›kças› hiç böyle dinlenece¤ini, insanlar›n sevece¤ini düﬂünmemiﬂtim. On üçüncü y›l›mda böyle
bir Türk müzi¤i albümü yapaca¤›m› kendi kendime söylüyordum. Özel bir ﬂey yapmak istedim. Belk›s Özener, gibi
iﬂte Sevim ﬁengül gibi o sineman›n bir parças› gibi olmak istedim. ‹nsanlar da sevdi. Mutluyum, iyi ki yapm›ﬂ›m.
Pek çok kiﬂi sizi pop ﬂark›c›s› olarak tan›yordu. Türk sanat Müzi¤i geçmiﬂinizi bilmiyorduk.
Ben bu albümü 1997 y›l›nda yapmay› düﬂünmüﬂtüm. Baya¤› taﬂ plak dinledim ben o dönem. Bütün ﬂark›lar› da

haz›rlam›ﬂt›m asl›nda ama kendime güvenemedim. Sonra
da zaten 1999’da babam vefat etti. Beﬂ sene falan Türk
müzi¤i dinleyemedim. Çünkü babamla çok an›lar›m›z
vard› bu ﬂark›larla ilgili olarak. ﬁark›lardan bir tanesi
muhakkak babam›n bana ö¤retti¤i ﬂark›lardan ç›k›yordu.
ﬁimdi iﬂte bir iki senedir daha bir kendime geldim. Türk
sanat müzi¤inin güzelli¤inden uzak durdu¤um y›llar› da
boﬂa geçmiﬂ y›llar olarak görüyorum.
Türk Sanat Müzi¤i albümü ç›kar›nca acaba hayranlar›n›z›n yaﬂ ortalamas› yükseldi
mi?
Benim ilk albümümüm
dinleyicileri aras›nda yaﬂ
ortalamas› yüksekti. Çünkü
alaturka g›rtlakla okuyordum. Sonra albümleri ikiye
böldüm. Yar›s› daha gençlere hitap etti. Kendi bestelerimi söylemeye baﬂlad›¤›mda da kendi jenerasyonum dinledi.
Yani bir araﬂt›rma
yap›ld›¤›nda benim
dinleyici kitlem biraz kar›ﬂ›k. Bu sefer daha da kar›ﬂt›.
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Ben doktor olmak istiyordum küçüklü¤ümden beri. Babam da tabii neye
e¤ilmem gerekti¤inin fark›ndayd›. Ben çocuk akl›yla sadece doktor olmak
istemekle kald›m. Sonra da konservatuvar imtihan›na girdim ve kazand›m.

Alaturka g›rtla¤›, Türk sanat müzi¤inin g›rtla¤› aras›nda
nas›l bir fark var?
Tabii arabeskin g›rtlak nameleri daha seri ve kayarak ç›k›yor. Türk müzi¤ininki daha sadedir. Tavr› da daha de¤iﬂiktir. Ben de bunca y›ld›r hep pop söylüyorum ama
Türk müzi¤i adab›yla pop söylüyorum.
Fantazi kategorisine al›nd›¤›n›z da oluyor...
Her ﬂeyi fantaziye s›¤d›rd›lar. Bu terimler yanl›ﬂ
terimler. Ama böyle geldi böyle de gidiyor
maalesef. Ben arabesk g›rtla¤›yla hiçbir zaman pop ﬂark› söylemedim. Ama mesela
arabesk g›rtla¤›yla söyleyen Kibariye’yi,
Ebru Gündeﬂ’i çok be¤enirim.
Albümdeki parçalar› neye göre seçtiniz?
Özel olarak sevdikleriniz var m›yd›?
‘Boﬂ Çerçeve’yi çok seviyordum. Zara söylemiﬂti dört sene evvel yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam.
Sonra da Belk›z Özener’in albümü ç›kt›. Ben
hüngür hüngür a¤l›yordum ‘Boﬂ Çerçeve’yi
dinlerken. ﬁimdi kendim okuyunca a¤lamay›
kestim. Kendi albümleriyle yat›p kendi albümleriyle kalkan bir insan de¤ilim.
Stüdyo aﬂamas›nda bak›yorum ne olmuﬂ
ne bitmiﬂ, dinliyorum, ondan sonra da
dinlemiyorum. ‹nsan ruhunu kaybedebilir, söylerken azap çekmeye baﬂlayabilir. Onun için ben albümleri ç›kard›ktan sonra dinlemiyorum uzunca bir
süre. Tad› yerinde kal›yor.
Radyoda falan tesadüfen duydu¤unuzda ne yap›yorsunuz?
Kapat›yorum. Albüm ilk ç›kt›¤›

dönemde dinliyorum da sonra uzunca bir süre uzak duruyorum. Bir müddet sonra dinledi¤imde kula¤›ma yine
tatl› geliyor.
Peki Türk filmlerine olan ilginizden nas›l geliﬂti?
Benim jenerasyonum, biraz kaba bir tabir olacak ama
Türk filmi hastas›. Ben ’73 do¤umluyum. Türk filmiyle
büyüdüm. Televizyonun tek kanall› oldu¤u dönemde bolca
Türk filmi seyrettik. Hala da seyrederim, yüz kere gördü¤üm bir film olsa bile. Türk filmini Türk filmi
yapan çok büyük oyuncular›, yönetmenleri oldu¤u
gibi galiba bizi kalbimizden vuran bir taraf› da
müzikleriydi. Müzikleriyle birleﬂince hepsi bir
arada tad›na doyulmuyor.
En sevdi¤iniz oyuncular hangileri?
‹sim unutabiliyorum o yüzden saymak
pek istemiyorum ama mesela Fatma
Girik, Hülya Koçyi¤it, Filiz Ak›n, Türkan ﬁoray, erkekler aras›nda Kartal
Tibet, ‹zzet Günay, Ediz Hun, Göksel
Arsoy, Ayhan Iﬂ›k, Sadri Al›ﬂ›k, Engin
Ça¤lar… Zaman›nda Galatasaray’›n bir
y›ld›z tak›m› vard›, onlar da sineman›n y›ld›z tak›m›yd›.
Biraz geçmiﬂe dönersek san›r›m baban›z da
mus›kiye merakl›yd›
Annem de babam da merakl›d›r. ‹kisinin de
sesi çok güzeldir. Ayr›ca çok iyi bir dinleyici kula¤›na sahiptirler. Hatta dinleyiciden öte. Mesela televizyonda bir Türk
müzi¤i ﬂark›s›n› duyduklar› zaman
‘yanl›ﬂ okudu’ diyebilecek kadar iyi
bir kula¤a sahipler. Allah rahmet
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eylesin babam bendeki yetene¤i keﬂfedince, beni müzik
konusunda teﬂvik etti. Mesela banyoda, klozetin üstüne
kapa¤›n› kapat›p oturturdu beni, hadi bakal›m ﬂu ﬂark›y›
söyle derdi. ‹lk önce kendi söylerdi, sonra ben söylerdim.
Yani ilk e¤itimimi dört beﬂ yaﬂlar›nda babamdan ald›m
diyebilirim. O günlerde ö¤rendi¤im hiçbir ﬂark›y› da
unutmad›m.

Enstrüman olarak kanun mu çal›yordunuz?
Ortaokul ve lisede bütün müzik dallar›n›n e¤itimini gördük. Ayn› zamanda kanun talebesiydim. Sonra lisedeyken
elimde kist ç›kt› ve parmaklar›m› hareket ettiremedi¤im
için bölüm de¤iﬂtirmek zorunda kald›m. Üniversitede ﬂan
bölümünde okudum. Hala ara s›ra kanun çal›yorum ama
virtüözlük düzeyinde de¤il.

A¤›r Türk Sanat Mus›kisi eserleriydi de¤il mi bu ö¤rendikleriniz?
Tabi tabii. Çok güzel ﬂark›lard›, babam çok a¤lard› dinlerken. Öyle dertten kederden a¤latan ﬂark›lar de¤il. Hakikaten o kadar güzel na¤melere, sözlere sahipler ki dinlerken gözünüzün dolmamas› imkans›zd›. Sonunda ilkokul üçe giderken TRT ‹stanbul Radyosu Çocuk Korosu
imtihan›na girip kazand›m. Neyi kazanmak istemiyorsam
babam onun imtihan›na soktu. Neyi kazanmak istemiyorsam hepsini kazand›m böylece.

ilk albüm 1994’de ç›kt›. O zaman nas›l geliﬂmiﬂti olaylar?
Daha önce de albüm için teklif yap›lm›ﬂt›, ama benim
ideallerim vard›. Üniversitede ö¤retim görevlisi olmak istiyordum. Çok çal›ﬂkand›m. Ya da Amerika’ya gidecek
Türk Müzi¤i Kürsüsü falan kuracakt›m. Böyle hayaller
kuruyordum. Üniversite üçüncü s›n›ftayken okulu dondurmak zorunda kald›m. Regata’da ﬂark› söylüyordum. Selahattin P›nar’›n ye¤eni Altun P›nar, Zeynep Talu’nun
gelece¤ini, bir albüm yap›laca¤›n› söyledi. Zeynep Talu
beni dinleyip be¤enince ertesi
gün Garo Mafyan geldi. O kaset
teklifini kabul etmemde Garo
Mafyan ad› olmas› etkili oldu.

‹stemiyor muydunuz ﬂark› söylemek?
Ben doktor olmak istiyordum
küçüklü¤ümden beri. Babam
da tabii neye e¤ilmem gerekti¤inin fark›ndayd›. Ben çocuk
akl›yla sadece doktor olmak
istemekle kald›m. Sonra da
konservatuvar imtihan›na soktu beni babam. Onu da kazand›m. ‹TÜ Türk Musikisi Devlet
Konservatuar›’nda okudum.
Ortaokuldan beri makam, usul
bilirim. Büyümüﬂ de küçülmüﬂ
çocuklar›z. Hocalar›m›z da eski Türkçe konuﬂan ileri yaﬂlarda hocalard›.
Hocalar›n›z kimlerdi?
Mesela ben ortaokula baﬂlad›¤›m sene repertuvar hocam
Erol Sayan’d›, kanun hocam
Ruhi Ayangil’di, Üniversitede
Alaaddin Yavaﬂca hocam oldu.

Peki bu ‘Of Aman’ lakab› ile
aran›z nas›l? S›k›ld›n›z m›?
‹lk seneler a¤layas›m geliyordu,
çok kötü hissediyordum kendimi. Halbuki albümümün ad› ‘Of
Aman’d›. Aysel Gürel’in sözlerini yazd›¤› bir parçayd›. Bir
programda böyle an›l›nca bu ad
yap›ﬂt› kald› üzerime. Y›llar
geçtikçe bu lakapla bar›ﬂt›m.
Benim için bir ayr›cal›k bir
farkl›l›k oldu¤unu anlad›m. Sonuçta benim nas›l bir insan oldu¤umu da insanlar anlad›. Art›k rahats›z olmuyorum. Mesela
bu albüm için izin almak üzere
ünlü bestekarlar›m›z› arad›m.
Hangi Nalan diye sorduklar›nda
‘Of Aman’ diyordum, gülmeye
baﬂl›yorlard›.
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birgün belki hayattan

yaz›: ayhan akkaya
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Türkiye’de popüler müzi¤in ç›narlar›ndan biri olarak kabul edilen Cem
Karaca aram›zdan ayr›lal› yaklaﬂ›k üç y›l oluyor. Cem Karaca, bu ülkenin
popüler müzi¤inde halkç›l›¤›n, sentez düﬂüncesinin, deneyselli¤in,
yenilikçili¤in, politik bir duruﬂ sahibi olman›n simgelerinden biriydi. Güçlü
sesi ve özgün yorumunun yan› s›ra, söz yazarl›¤› ve besteci kimli¤i ile de öne
ç›kan popüler bir figür haline gelmiﬂti.

parkas›
baﬂucumuzda as›l›

CEM KARACA’NIN ANISINA..

60’l› ve 70’li y›llarda gözünü, kula¤›n› ve kalbini
Anadolu’ya, “bizden olana” yönelterek “Anadolu Pop”
ak›m›na bambaﬂka bir soluk getiren bu büyük sanatç›n›n
5 Nisan 1945 tarihinde ‹stanbul-Bak›rköy’de baﬂlayan
yaﬂam›, yine ‹stanbul-Bak›rköy’de 8 ﬁubat 2004'te sona
ermiﬂti.
Anne Toto Karaca (‹rma Felekyan) ile baba Mehmet
‹brahim Karaca’n›n tiyatrocu olmas› nedeniyle adeta
kundakta girdi¤i sanat dünyas›na bugünün ve gelece¤in
klasikleri olarak kabul edilebilecek birçok eser arma¤an
eden Cem Karaca’n›n müzik hayat›n›, bugünden bakarak,
iniﬂli ç›k›ﬂl› üç ayr› dönem halinde ele alabiliriz.
60’LI YILLAR
Birinci dönem, sanatç›n›n müzik dünyas›na ilk ad›mlar›n›
att›¤› 60’l› y›llard›r. Bu y›llar radyoda bol bol ‹talyanca,
‹ngilizce ve Frans›zca sözlü ﬂark›lar›n çal›nd›¤› ve
yabanc› ﬂark›lar›n moda oldu¤u; gece kulüplerinde daha
çok yabanc› ﬂark›c›lar›n çal›ﬂt›¤› y›llard›. Dünyada esen
“rock’n roll” rüzgarlar› Türkiye’yi yeni yeni etkilemeye
baﬂlam›ﬂt›. Dönemin “yerli” müzisyenleri caz
orkestralar› etraf›nda birleﬂiyor, rock’n roll çal›p Elvis
Presley’i taklit etmeye çal›ﬂ›yorlard›. Türkiye’nin ilk
büyük star› Erol Büyükburç’un, 1959 y›l›nda “Little

Lucy” gibi yabanc› bir ﬂark›yla ünlü olmas› ya da Bob
Azzam’›n “C’est Ecrit Dans Le Ciel” ﬂark›s›n›n 1961
yaz›nda önemli bir popülerlik yakalamas› tesadüf de¤ildi.
Farkl› kültürlere ait müzikler, radyo ve dönemin plak
firmalar›n›n yapt›klar› yo¤un tan›t›m›n da etkisiyle halk
aras›nda belli bir sempati uyand›rm›ﬂ; ancak temel
olarak sözler anlaﬂ›lamad›¤› için yayg›nl›k
kazanamam›ﬂt›. Kantonun çoktan bitti¤i, tangonun da
ortal›ktan çekilmeye baﬂlad›¤› bu dönemde, popüler
müzik alan›ndaki Türkçe söz eksikli¤i kendini aç›kça hissettirmiﬂ, dolaﬂ›mdaki birkaç örnek ise radyo ya da plak
firmalar›n›n dikkatini çekememiﬂti. Bu ortamda Tülay
German, Erdem Buri, Ruhi Su, Yalç›n Tura, Doruk
Onatkut, Fecri Ebcio¤lu gibi müzisyenlerin öncülü¤ünde
“Türkçe ﬂark› söyleme” tart›ﬂmalar› baﬂlad›. Amaç,
Bat›l› formlar› reddetmek de¤il, bilakis bu formlar›n
olanaklar›ndan ve uyand›rd›¤› sempatiden hareketle
“bural›” bir müzikal dil geliﬂtirmekti. Süreç ilerledikçe,
“Türkçe söz” konusunda üç e¤ilim ön plana ç›kt›: Fecri
Ebcio¤lu’nun açt›¤› ve sonradan “aranjman” ad›n› alacak yolu takip etmek (yabanc› ﬂark›lara Türkçe söz yazmak); halk müzi¤inden seçilecek türküleri çok sesli
olarak Bat› müzi¤i enstrümanlar› eﬂli¤inde yorumlamak
ve sentez düﬂüncesinden hareketle Türkçe sözlü özgün
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geçmiﬂteki günlerd
besteler yapmak. Sözleri Fecri Ebcio¤lu taraf›ndan
yaz›lan ve ‹lham Gencer taraf›ndan pla¤a okunan, “C’est
Ecrit Dans Le Ciel” ﬂark›s›n›n Türkçe versiyonu “Bak
Bir Varm›ﬂ Bir Yokmuﬂ”; Doruk Onatkut ile Alpay’›n
türkü düzenleme çal›ﬂmas› olan “Kara Tren” ve sözmüzi¤i Erdem Buri’ye ait “Senin ﬁark›n› Söylüyorum”
adl› beste çal›ﬂmas› bu e¤ilimlerin ilk örnekleri olarak
belirir.
ELVIS PRESLEY HAYRANLI⁄I
Bu tart›ﬂmalar yap›l›rken Cem Karaca Robert Kolej’de
okumaktad›r. Grundig marka makaral› teybe radyo
yay›nlar›ndan kaydetti¤i “Johnny Guitar” gibi yabanc›
ﬂark›lar› iyi ‹ngilizcesi ile taklit etmekte, radyoda türkü
çal›nd›¤›nda ise dayanamay›p radyonun sesini k›smaktad›r. Dinamitler (1963) ve Jaguarlar (1964) adl› gruplarda çal›ﬂ›rken sahne üzerinde rock’n roll yapmakta,
özellikle Elvis Presley ﬂark›lar›nda adeta kendinden
geçmektedir. Ancak, daha 1940’l› y›llarda nüfusunun
%80’i k›rsal alanda yaﬂayan, yeni yeni kentleﬂirken kapitalistleﬂme ve köyden kente göç sürecini bütün ﬂiddetiyle
yaﬂayan bir ülkede, dinleyicilere ‹ngilizce ﬂark› söylerken

yabanc›l›k çekmemek, pek mümkün de¤ildir.
Dinleyicilerin/seyircilerin baz› tav›rlar› Cem Karaca’y›
oldukça ﬂaﬂ›rtmaktad›r. Örne¤in, bir dinleyicinin kendisinden Elvis Presley ﬂark›lar› de¤il de, “Aman
Adanal›”y› söylemesini istedi¤i o gün yaﬂad›¤› ﬂaﬂk›nl›k,
hiç unutamad›¤› an›lar› aras›ndad›r. Zaman zaman
çal›ﬂt›¤› mekanlarda kendisini izlemeye gelen babas› bile
nedense, her f›rsatta yabanc› ﬂark›lar› bir tarafa b›rakmas›n› ve bu topraklar›n müzi¤ini yapmas›n› sal›k vermektedir. Bu ﬂekilde, bir süre kafa kar›ﬂ›kl›¤› yaﬂar; ama
evlendikten üç gün sonra gitti¤i askerde, uzaktan
duydu¤u bir ba¤lama sesinin tarif edilemez etkisi,
babas›n›n ne demek istedi¤ini daha iyi anlamas›na yol
açar. Art›k onun için önemli olan, bizim duygular›m›za
hitap edebilecek bir müzik yapmakt›r.
ANADOLU POP YILLARI
Askerlik dönüﬂü, Cem Karaca’n›n söyleminde baz›
de¤iﬂiklikler ortaya ç›kar. Art›k daha fazla türkü dinlemekte, halk edebiyat›yla ilgilenmekte, geleneksel hikayelerden hareketle ﬂark› sözleri yazmakta, yaﬂad›¤› topraklar› ve kültürünü daha yak›ndan tan›maya çal›ﬂmaktad›r.
Bir yandan “rock”cudur ve art›k “...Babam›n dedi¤i
gibi, ‘Müslüman mahallesinde salyangoz satman›n alemi
yok’. Elbette yok. Ben kan davas›ndan, baﬂl›k
paras›ndan, halk›m›n sorunlar›ndan ve töre dedi¤imizden
–ki ad›na cinayetler iﬂlenir- onlardan bahsetmekle
yükümlüyüm...” gibi cümleler kurmaktad›r.
Bu anlay›ﬂ›n ﬂekillendi¤i ilk çal›ﬂmas›, 1967 Alt›n
Mikrofon ﬁark› Yar›ﬂmas›’nda grubu “Apaﬂlar” ile bir-

Bir dinleyicinin kendisinden Elvis

Presley ﬂark›lar› de¤il de, “Aman
Adanal›”y› söylemesini istedi¤i o gün
yaﬂad›¤› ﬂaﬂk›nl›k, hiç unutamad›¤›
an›lar› aras›ndad›r.
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den

likte seslendirdi¤i “Emrah” olur. Sözleri halk ozan› Aﬂ›k
Emrah’tan al›nm›ﬂ olan bu beste çal›ﬂmas› ile önemli bir
popülerlik kazanan Cem Karaca, 60’lar›n sonlar›na
do¤ru yapt›¤› “Zeyno”, “Ümit Tarlalar›” ve “Niksar”
gibi çal›ﬂmalarla, ileride Anadolu Pop olarak
adland›r›lacak ak›m içerisinde sa¤lam ad›mlarla ilerlemeye baﬂlar. Deneysel ve Bat›l› formlarda türkü okuman›n
ateﬂli bir savunucusu haline gelmiﬂtir ve bu yolda
muhafazakar kesimlerle, özellikle de ‹stanbul
Radyosu’ndan Nida Tüfekçi gibi otoritelerle sert
tart›ﬂmalara girmekten geri durmaz.
Bu y›llar için, “Cem Karaca tamamen türkülere yönelmiﬂtir.” diyemeyiz. Örne¤in, bu dönem yapt›¤› çal›ﬂmalar
aras›nda yer alan “Bu Son Olsun” ya da “Resimdeki
Gözyaﬂlar›” gibi ﬂark›lar, altyap›lar› ve orkestrasyonlar›
itibar›yla daha çok “hafif müzik” ba¤lam›nda ele

al›nabilir. Akdeniz ve soft-rock formlar› daha bask›nd›r
bu ﬂark›larda. Ancak, altyap› Bat›l› formlara yaslanm›ﬂ
olsa da, Cem Karaca’n›n “bural›” bir dokuya sahip ve
toplumsal haf›zam›zda her daim gizli olan yerelli¤e hitap
eden vokal yorumu, ﬂark›lara s›cak bir hava kazand›rm›ﬂ
ve bu ﬂark›lar›n da yine geniﬂ kesimler taraf›ndan kabul
görmesinin önünü açm›ﬂt›r.
70’L‹ YILLAR
Cem Karaca’n›n sanat hayat›ndaki ikinci dönem 70’li
y›llard›r. Bu dönemin temel özelli¤i, “sanatç›n›n hayata
karﬂ› politik bir duruﬂunun oluﬂmas› ve ‘halkç›’ bak›ﬂ
aç›s›n›n sanatç›n›n müzikal tarz›n› belirlemeye
baﬂlamas›” olarak özetlenebilir. Bu dönem farkl› gruplarla yapt›¤› “Dadalo¤lu, Oy Gülüm Oy, Üryan Geldim,
Obur Dünya, El Çek Tabip, Namus Belas›, Deniz Üstü

Baba taraf›ndan Alevi-Azeri, anne taraf›ndan Ermeni olan Karaca’n›n
yerellikle kurdu¤u iliﬂki de daha çok Türklük kimli¤i üzerinden olmuﬂtur.
Halkç› bir sanatç› olarak, her ﬂeyden çok halk›n›n duygular›n› paylaﬂmaya
çal›ﬂ›rken, yapt›¤› ﬂark›lar aras›nda, içinden geldi¤i Ermeni halk›n›n sesi, dili,
ezgileri aç›kça duyulmamaktad›r.
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Cem Karaca’n›n halkç› duruﬂu, 70’li y›llarda ﬂekillenen politik kimli¤ini de
belirlemiﬂtir. Toplumsal politik hareketlili¤in üst seviyede oldu¤u, geniﬂ halk
kesimlerinin mevcut düzeni sorgulad›¤› bu dönemde, Cem Karaca da ‘sol’
hareket içerisinde yer alarak sürece aktif bir ﬂekilde katk›da bulunmuﬂtur.

bir teselli ararsa
Köpürür, Gurbet, Beyaz Atl›...” gibi çal›ﬂmalar, Anadolu
Pop ak›m›n›n köﬂe taﬂlar›n› oluﬂturur. Bu y›llarda renkli
sesi, söz ve ezgi hakimiyeti, etkileyici oktav atlamalar›,
teatral yorumlar› ve güçlü iç aksiyonu ile her yerde
tan›nan bir sanatç› olmuﬂtur Cem Karaca.
Özellikle 70’lerin ilk yar›s›nda, birçok farkl› alanda
oldu¤u gibi, müzik alan›nda da ulusalc› bak›ﬂ güçlenmiﬂ
ve “yerel” olana yöneliﬂ h›zlanm›ﬂt›. “Bat›l› formlar›n
tek baﬂlar›na birer kaynak oluﬂturamayaca¤›, belli bir
kentli müzik tarz› yarat›lmak isteniyorsa bu çal›ﬂmalar›n
yerel geleneklerimizden ba¤›ms›z düﬂünülmemesi gerekti¤i” ﬂeklinde özetlenebilecek “sentez” düﬂüncesi gittikçe
daha çok kabul görmeye baﬂlam›ﬂt›. Cem Karaca, dönemin sanatç›lar› aras›nda bu düﬂünceyi müzi¤inde en
derinlikli iﬂleyen isim olmuﬂtur. Onun için yerellik bir
“süs”, örne¤in salt Aﬂ›k Veysel türkülerinden oluﬂan bir
repertuvar de¤ildir, “içinde yer ald›¤›m›z doku”dur. Ancak ﬂunu da belirtmek gerekir ki, “yerellik”, o dönemin bu yönelimde olan bütün sanatç›lar› taraf›ndan
“etnik köken” ba¤lam›nda de¤il, “ulusall›k” ba¤lam›nda
de¤erlendirilmiﬂ, Cem Karaca da buraya alternatif bir

bak›ﬂ geliﬂtirememiﬂtir. Baba taraf›ndan Alevi-Azeri,
anne taraf›ndan Ermeni olan Karaca’n›n yerellikle
kurdu¤u iliﬂki de daha çok Türklük kimli¤i üzerinden
olmuﬂtur. Halkç› bir sanatç› olarak, her ﬂeyden çok
halk›n›n duygular›n› paylaﬂmaya çal›ﬂ›rken, yapt›¤›
ﬂark›lar aras›nda, içinden geldi¤i Ermeni halk›n›n sesi,
dili, ezgileri aç›kça duyulmamaktad›r.

POL‹T‹K ‹ÇER‹KL‹ ﬁARKILAR
Cem Karaca’n›n yerellikle kurdu¤u iliﬂkide “ortak duygular” ön plandad›r. Bir örnekle aç›klamak gerekirse,
yorumlar›n›n dramatik yan›n›n güçlü olmas› ve temalarda (yoksulluk, gurbet, kara sevda, gözyaﬂ›, hasret, töre
bask›s›, ayr›l›k, yaln›zl›k...) genel olarak “fele¤in
ac›mas›zl›¤›” duygusunun ön plana ç›kmas› sadece kiﬂisel
bir tercih de¤ildir; bu ac›lar› yüzy›llard›r yo¤un olarak
yaﬂam›ﬂ bir toplumun bir parças› olarak sanatç› bu
ac›lar› görmezden gelemez. Kendi deyimiyle “söz konusu
olan gerçekli¤in kendi ac›s›d›r” ve dinleyicilerle bu aksiyonu paylaﬂmak gerekir. Zaten “sentez” düﬂüncesinin
ﬂark› üzerinde “yap›ﬂt›rma” durmamas› ve kendi müzikal
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“Tamirci Ç›ra¤›” Cem Karaca’n›n dramatik vokal yorumu ve grubu
Derviﬂan’›n s›k› performans› ile, öykü-müzik iliﬂkisi aç›s›ndan, adeta
bir film müzi¤ini and›r›r. ﬁark› 1975 y›l›nda pop-rock tarihimizin
klasikleri aras›na girer.
kimli¤ini bulmas›, “bural›” duygular›n ﬂark›larda dile
gelmesine ba¤l›d›r. Cem Karaca’n›n en büyük özelli¤i
ﬂark›lar›n›n genel dokusunda (Bat›l› bir form-teknik kullan›ls›n ya da kullan›lmas›n) “tan›d›k” duygular› dramatik bir vokal yorumuyla, do¤rudan do¤ruya hissettirebilmesidir.
Cem Karaca’n›n halkç› duruﬂu, 70’li y›llarda ﬂekillenen
politik kimli¤ini de belirlemiﬂtir. Toplumsal politik
hareketlili¤in üst seviyede oldu¤u, geniﬂ halk kesimlerinin
mevcut düzeni sorgulay›p daha iyi yaﬂam koﬂullar›n›n
peﬂine düﬂtü¤ü, h›zla politize olunan alanlarda yo¤un bir
mücadelenin baﬂlat›ld›¤› bu dönemde, Cem Karaca da
duyars›z kalmam›ﬂ ve ‘sol’ hareket içerisinde yer alarak
sürece aktif bir ﬂekilde katk›da bulunmuﬂtur. Tamirci
Ç›ra¤›, Mutlaka Yavrum, Kavga, Parka, Yoksulluk
Kader Olamaz, Adiloﬂ Bebe, Maden Oca¤›n›n Dibinde,
‹ﬂçi Marﬂ›, ‹htarname gibi politik içerikli çal›ﬂmalar bu
döneme ait, geniﬂ kesimlere seslenmiﬂ, popüler
çal›ﬂmalard›r.
Bu y›llarda, Cem Karaca’n›n politik kimli¤i örgütlü bir
yap› içerisinde, örne¤in bir parti bünyesinde belirlenmemiﬂtir. Zaten, dönemin örgütlü yap›lar›nda kültürel
çal›ﬂmalar ertelenmiﬂ ya da geri plana itilmiﬂ bir durumda oldu¤undan, bu yap›lar›n sanatsal çal›ﬂmalara yönelik
kapsay›c› kültürel politikalar oluﬂturmalar› beklenemezdi. Fraksiyonculu¤un ve bürokratik-hiyerarﬂik yap›lanmalar›n gittikçe daha bask›n bir hale geldi¤i bu
hareketlilik içerisinde, anti-emperyalizm eksenindeki
ulusalc› görüﬂler ve bu do¤rultuda devlete karﬂ› verilen
“politik” mücadele çok daha belirleyici bir yerde durmaktayd›. Bu anlamda, dönemin muhalif sol hareketi için
genel olarak “kültürel alanda bir at›l›m göstermiﬂtir”
diyemeyiz. Bu hareketten, Latin Amerika örne¤inde
oldu¤u gibi “devrimci” bir müzik de geliﬂmemiﬂtir.
Ancak, Cem Karaca gibi halkç› sanatç›lar, halk›n taleplerinden hareketle ﬂark›lar›nda politik bir dil oluﬂturabilmiﬂler, halk da bu ﬂark›lar› sahiplenmiﬂ ve örgütlü
yap›larla bu “sahiplenme” üzerinden bir iliﬂki kurulabilmiﬂtir.

TAM‹RC‹ ÇIRA⁄I VE ‹NG‹L‹Z ANAHTARI HED‹YE
Cem Karaca’n›n politik ﬂark›lar›, kaba bir propaganda
amac› gütmeyen, sanatsal anlamda müzik dünyas›na
önemli katk›lar› olan ﬂark›lard›r. Annesinden ald›¤›
sahne adab› ile besledi¤i bu ﬂark›larda Karaca, özellikle
teatral yönünü önemli ölçüde geliﬂtirir. ﬁark›lar› öyküsel,
öyküleri ise politik bir içeri¤e sahiptir. Örne¤in, “Tamirci
Ç›ra¤›” Karaca’n›n dramatik vokal yorumu ve grubu
Derviﬂan’›n s›k› performans› ile, öykü-müzik iliﬂkisi
aç›s›ndan, adeta bir film müzi¤ini and›r›r. “Tamirci
ç›ra¤› fakir bir gencin, okudu¤u romandan güç alarak
zengin k›za aﬂk beslemesi ve bu aﬂk›n hüzünlü bir finalle
sona ermesi” gibi bir temay› iﬂleyen ﬂark›, 1975 y›l›nda
pop-rock tarihimizin klasikleri aras›na girer. Cem
Karaca bu ﬂark›da iﬂçilerle ortak bir duygu yakalam›ﬂt›r
ve bu dönem her ç›kt›¤› konserde kendisine “ingiliz
anahtarlar›” hediye edilmesi boﬂuna de¤ildir.

zaman resmime

SÜRGÜN DÖNEM‹
70’lerin sonlar›nda öykülü ﬂark› formunun s›n›rlar›n› zorlad›¤› 18 dakikal›k “Safinaz” çal›ﬂmas› sonras›, Cem
Karaca için, 80’li ve 90’l› y›llar› kapsayan üçüncü dönem
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’80 sonras› 12 Eylül
rejimi taraf›ndan,
vatandaﬂl›ktan ç›kar›lmas›,
sürgüne “resmi” bir nitelik
kazand›r›r.
baﬂlar. Özellikle K.Maraﬂ olaylar› sonras› iﬂlerin iyice ç›¤›r›ndan ç›kmas›;
ülkücü-faﬂist komandolar›n ﬂiddeti
art›rmas› ve adeta bir iç savaﬂ›n
baﬂlamas›; sol hareketin silahl›
mücadeleye yönelmesi; bu arada sokaklarda iﬂlenen sansasyonel cinayetlerin
artmas› Karaca’y› da korkutmuﬂtur. Bir
süreli¤ine yurt d›ﬂ›na ç›kar. Bu tercih,
asl›nda dönemin Türkiye’deki muhalif
sanatç›lar›n›n “do¤al” ak›beti sürgünün Karaca’y› da
arkas›na katmas› anlam›na gelmektedir. ’80 sonras› 12
Eylül rejimi taraf›ndan, uygun bir yol bulunarak (!)
sanatç›n›n vatandaﬂl›ktan ç›kar›lmas›, sürgüne “resmi”
bir nitelik kazand›r›r. Art›k, tüm eserleri yasaklanm›ﬂt›r.
Her sürgünlü hayatta oldu¤u gibi, Cem Karaca’n›n da
sürekli sürgünün bitiﬂ düﬂlerini kurdu¤u bu y›llar, sanatç›
için belli bir yaln›zlaﬂmay› da beraberinde getirir. Vatan
hasreti bütün yak›c›l›¤›yla kendini hissettirmektedir.
Sürgündeyken babas› vefat etmiﬂ ama Karaca cenazeye
kat›lamam›ﬂt›r. Türkiye’de b›rakt›¤› küçük o¤lunu görememektedir. Koﬂullar onu derinden yaralamakta,
sürgünde yaﬂad›¤› her geliﬂme onu yaln›zl›¤a itmektedir.
Bu “yaln›zlaﬂma” yo¤un bir duygusall›k ve kendi politik
duruﬂuna yönelik kafa kar›ﬂ›kl›klar› yarat›r; yani
sanatç›lar› pek çok aç›dan yaralayarak pasifize eden
“sürgün politikas›”, Karaca’n›n muhalif/radikal
kimli¤inin zay›flamas›nda da yavaﬂ yavaﬂ baﬂar›l› olmaktad›r.

‘87 y›l›nda
dayanamaz ve hapse
girmeyi de göze
alarak Türkiye’ye
geri döner.
h›zland›rmakta ve politik duruﬂ
anlam›nda taban›n›n ciddi kafa
kar›ﬂ›kl›klar› yaﬂamas›na sebep olmaktad›r. Sol taraf›ndan yöneltilen “döneklik” eleﬂtirilerinin sekter bir yan›
vard›r; ama kendisi de eski politik
duruﬂundan uzaklaﬂt›¤›n› her f›rsatta
hissettirmektedir. Konserlerinde ›srarla
“Parka”y› isteyen seyircilerin isteklerini “Parka vestiyerde as›l›!”; “Tamirci
Ç›ra¤›”n› isteyenlerin isteklerini ise “Tamirci Ç›ra¤›
büyüdü, Kahya Yahya oldu!” diyerek geri çevirebilmektedir.
90’l› y›llar boyunca, art›k siyah ya da beyaz
olmayaca¤›n›, gri olaca¤›n› ve iki ucu birleﬂtirece¤ini
aç›klar. Bazen “eski solcu”lu¤unu hat›rlayarak sivri
ç›k›ﬂlar yapar, bazen fazlas›yla din vurgulu mesajlar
verir. Bir dönem milliyetçi görüﬂlerle yak›nlaﬂmas›, sa¤muhafazakar Flaﬂ TV’de düzenli olarak yay›nlanan programlar haz›rlamas›, “Star Gazetesi” reklamlar›nda
seslendirme yapmas› gibi spesifik birkaç olay da birçok
kesim taraf›ndan sert ﬂekilde eleﬂtirilir. Cem Karaca’n›n
bu tav›rlar› 70’lerde oluﬂturdu¤u muhalif çizgiyi önemli
ölçüde sarsm›ﬂ ve dinleyici taban›n›n kendisinden uzaklaﬂmas›na sebep olmuﬂtur.

gör akan o yaﬂlar›..
TÜRK‹YE’YE DÖNÜﬁ
’87 y›l›nda dayanamaz ve hapse girmeyi de göze alarak
Türkiye’ye geri döner. Turgut Özal’›n manevi deste¤i ve
estirdi¤i “liberalizm” rüzgarlar›n›n da etkisiyle herhangi
bir ceza almadan aklan›r ve vatandaﬂl›k hakk›n› geri
al›r. Bu süreçte Özal’la yapt›¤› görüﬂmeler, belli bir kafa
kar›ﬂ›kl›¤›na yol açm›ﬂt›r ve baz› kesimler taraf›ndan
döneklikle suçlan›r. Bu kesimlerle girdi¤i polemiklerin
gereksiz yere uzamas›, Karaca’n›n yaln›zlaﬂma sürecini

POL‹T‹K DURUﬁTAN UZAKLAﬁMA
80’li ve 90’l› y›llarda yapt›¤› çal›ﬂmalar› “Bekle Beni,
Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar, Töre,
Yiyin Efendiler, Nerde Kalm›ﬂt›k” gibi albümlerde bir
araya getirir. Konserlerini 1960’lardan bu yana
“Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar” diyerek açan Cem Karaca, Türkiye’ye dönüﬂünün coﬂkusunu
yans›tt›¤› bu albüm için de ayn› ismi kullan›r. Özellikle
“Töre” ve “Yiyin Efendiler” gibi alt›nda sadece kendi
imzas›n›n oldu¤u albümleri, içe dönük atmosferleriyle
Karaca’n›n o dönemki ruh halini yans›tmaktad›r. ’80
sonras›ndaki “Nerde Kalm›ﬂt›k” albümü ise, belli bir
grup müzi¤i konseptiyle haz›rlanm›ﬂt›r. Kapak

..

vizyon

ustaya sayg›
Türkiye’ye dönüﬂünde
“Merhaba Gençler ve
Her Zaman Genç
Kalanlar” albümünü
yapar.
tasar›m›ndan içeri¤ine kadar
U¤ur Dikmen-Cahit Berkay-Cem
Karaca triosunun albümü
oldu¤unu izlenimini veren bu
albüm, sa¤lam altyap›lar›yla
dikkati çeker. 70’lerin grup
müzi¤i anlay›ﬂ› bu albümle
yeniden diriltilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Ancak, grup müzi¤i anlam›nda
üretken bir çal›ﬂma ortam›n›n
oluﬂturulabilmesi için grup içi
eleﬂtirel bilincin sa¤lanmas›, grup üyeleri aras›nda asgari
bir yaﬂam birlikteli¤i ve güçlü ideolojik ba¤lar›n kurulmas› gerekir. Bu anlamda, zaten 70’lerden itibaren
kal›c› bir gelenek oluﬂturamam›ﬂ olan bu kuﬂak,
çal›ﬂmalar›n› bu albümün ötesine taﬂ›yamaz.
Cem Karaca gibi büyük bir sanatç›n›n 70’lerdeki net
politik duruﬂundan uzaklaﬂ›p hitap etti¤i kesimin kafas›n›
kar›ﬂt›ran, yer yer bu kesimi kendisinden uzaklaﬂt›ran
tav›r ve davran›ﬂlar sergilemesinin; tutarl› müzik politikalar› çerçevesinde uzun vadeli düﬂünen bir ekiple
çal›ﬂamamas›n›n ‘80 sonras›ndaki sanat yaﬂam›nda etkisi
büyüktür. Türkiye’de, 60’l› ve 70’li y›llarda popüler
müzik alan›nda çok önemli ad›mlar atm›ﬂ bir kuﬂa¤›n
baﬂta gelen temsilcilerinden biri olarak Karaca’n›n,
bugünün özellikle tam bir tür karmaﬂas› ve “sound”
k›tl›¤› yaﬂayan pop müzik piyasas›na yönelik daha müdahaleci tav›rlar geliﬂtirebilmesi, daha e¤itici bir rol üstlenmesi ve alternatif bir müzik ortam›n›n oluﬂumuna
katk›da bulunmas› beklenebilecekken, ’80 sonras›
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Cem Karaca gibi büyük bir sanatç›n›n
70’lerdeki net politik duruﬂundan
uzaklaﬂ›p hitap etti¤i kesimin kafas›n›
kar›ﬂt›ran tav›r ve davran›ﬂlar
sergilemesinin; tutarl› müzik
politikalar› çerçevesinde uzun vadeli
düﬂünen bir ekiple çal›ﬂamamas›n›n
‘80 sonras›ndaki sanat yaﬂam›nda
etkisi büyüktür.
yaﬂanan geliﬂmeler, onu bu tür noktalardan
uzaklaﬂt›rm›ﬂt›r.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, Cem Karaca’n›n müzikal
haf›zam›zda daha çok 70’li y›llardaki sesi ve görüntüsü
ile yer edinmiﬂ olmas› çok da anlaﬂ›lmaz olmamal›d›r. O,
bu Bizans eskisi ﬂehirde bizim için hâlâ bir tamirci
ç›ra¤›d›r ve parkas› baﬂ köﬂemizde as›l› kalacakt›r...

90’l› y›llar boyunca, art›k siyah ya da
beyaz olmayaca¤›n›, gri olaca¤›n› ve
iki ucu birleﬂtirece¤ini aç›klar. Bazen
“eski solcu”lu¤unu hat›rlayarak sivri
ç›k›ﬂlar yapar, bazen fazlas›yla din
vurgulu mesajlar verir.
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röportaj: esra okutan
foto: melih ayd›n
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Özdemir Erdo¤an ile geçirdi¤i yo¤un tedavi sürecinin ard›ndan sa¤l›¤›na
kavuﬂtu¤u günlerde görüﬂtük. Çok a¤›r bir tedaviden ç›kan ve sesini kaybetme
korkusu yaﬂayan y›llar›n sanatç›s›, büyük bir azim ve ﬂevkle yeniden konserlere
ve albüm çal›ﬂmalar›na dönmüﬂ durumda. Önümüzdeki aylarda bu çal›ﬂmalar›
zevkle dinleyebilece¤iz

kanser bitti
konserler baﬂl›yor
26 May›s 2006’da Ankara ‹bn-i Sina Hastanesi’ne boynumdaki kisti göstermek amac›yla gitti¤inde sa¤ bademci¤inde habis bir tümör oldu¤unu ö¤renen Özdemir Erdo¤an
ameliyat›n ses tellerine zarar verece¤i düﬂüncesiyle ‹stanbul’da farkl› bir tedavi yöntemine baﬂvurmuﬂ. Florance
Nightingale Hastanesi’nde onkolog Musa Arslan’›n uygulad›¤› tedavi süresince burnundan sokulan bir boruyla beslenen ve bu arada 30 kilo veren Özdemir Erdo¤an’›n tedavisi
Eylül ay›nda baﬂar›yla sonuçlanm›ﬂ. Kontrolleri devam
eden Özdemir Erdo¤an yak›nda iki albüm projesiyle karﬂ›m›zda olacak. (Yukar›daki baﬂl›k da kendi iste¤idir.)
Hastal›¤›n›z dolay›s›yla art›k ﬂark› söyleyememe ihtimaliniz belirdi¤inde ne yapt›n›z?
Tedaviye baﬂlamadan önce 26 May›s - 23 Haziran tarihleri aras›nda stüdyoya kapand›m, çald›m, söyledim. Hatta
bir albüm çal›ﬂmas› yapt›m. Cengiz Özkan ba¤lama çald›,
ben gitar çald›m ve birlikte ﬂark› söyledik. Ad› “Boyabat
Pirinci” olan bu albüm iki ay içinde ç›kacak. Sinop’a ba¤l›
Boyabat’›n pirinci çok meﬂhurdur. Albüme ismini veren
parçan›n sözleri de kendisi Boyabatl› olan Mustafa Mutlu’ya ait: “Aﬂk ba¤›n›n gülü olsan takmam seni baﬂ›ma /
Boyabat pirinci olsan katmam seni aﬂ›ma.”

yap›yorum. ‹smet S›ral, Alaaddin Dali, Altan ‹rtel, ‹lter
Yeniﬂen, Nejat Çenderli gibi bu ülkede caz müzi¤in geliﬂmesine katk›da bulunmuﬂ ve unutulmuﬂ isimleri hat›rlatmak benim görevim. Bu isimlerin eserlerinin yer ald›¤› bir
caz albümü olacak.
Çeﬂitli branﬂlarda müzik yapan bir müzisyenim. Mesela
pop albümü “‹kici Bahar” çok satt›. Hemen ard›ndan ‘Özgün Caz Denemeleri’ adl› albümü yapt›m. Hiç unutmuyorum Adana’da bir bayiim vard›, Rahmetli ‹zzet Akal›n.
Benden “Özgün Caz Denemeleri” için 600 sipariﬂ verdi.
Ben de gönderdim. 10 gün sonra 400 tanesi geri geldi.
Yan›nda da ‘‹kinci Bahar’dan sonra böyle albüm yap›l›r
m›?’ diye sitem eden bir mektup. Benim hayat›m hep
böyle bir döngü ile geçti. Ama ‘Özgün Caz Denemeleri’
neredeyse 60 – 70 bin yaklaﬂan bir tiraj elde etti s›rf
‘‹kinci Bahar’›n ard›ndan geldi¤i için. Mesela ‘Duyduk
Duymad›k Demeyin’i yapt›m, o günün ﬂartlar›nda 1 milyon tane 45’lik civar›nda bir büyük bir sat›ﬂ patlamas›
oldu. Ard›ndan Selmi Andak’tan ‘Seni Bekliyorum’ 45’li¤i ç›kt› ancak bir senede 5000 tane satt›. Ben bir popüler olacak iﬂ yap›yorum sonra ard›ndan da kendi istedi¤ime uygun bir iﬂ yap›yorum. Hayat›mda böyle bir denge
var hep.

Di¤er albüm nas›l olacak?
‘Türk Caz›nda Alacakaranl›ktakiler’ diye bir caz albümü

Biraz gerilere gidersek, müzik virüsü size nas›l bulaﬂt›?
Benim ailem, çok eski bir bürokrat aile. Dedem, zaman›-
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1954 – 55 y›llar›nda Zeki Müren taklidi
yap›yordum, dedemin kan› donuyordu.
Mahalle sinemas›na bir rock n’roll filmi
geldi¤inde 7 – 8 kere izliyordum
yorum falan diye üzüldü¤ümü söyleyince o da dedi ki
‘Count Basie Orkestras›’nda sadece ritm tutan Freddie
Green gibi gitarc›lar var sen de öyle olabilirsin’ dedi.
Ben ise klasik gitar dersleri ald›m. Ama Denizli’de Eray
Turgay’›n önüme koydu¤u notalar› hiç deﬂifre edemiyordum. Çok fazla caz bilen de yoktu o dönemde. Sevinç
Teyz, Ayten Alpman ﬂark› söylüyorlard›. Altan ‹rtel, Nejat Çenderli gibi birkaç caz piyanisti vard›.
Daha sonra çok baﬂar›l› tromboncu, ﬂark›c› ‹lter Yeniﬂen
ve ‹smet S›ral ile birlikte yurt içinde ve d›ﬂ›nda caz orkestralar›nda çald›m.

n›n Hariciye Vekili Tevfik Rüﬂtü Aras’›n bürokratlar›ndan. Eski ‹stanbullu. Böyle bir evde büyüdüm. ‹lk torun
olarak, Galatasaray’da okuyup adam olmam bekleniyordu. Ama benim okumakla hiç alakam yoktu. Ben kendi
hayal dünyam içinde müzikler yapay›m, o zaman›n sanatç›lar›n› taklit edeyim derdindeydim. 1954 – 55 y›llar›nda Zeki Müren taklidi yap›yordum, dedemin kan› donuyordu. Mahalle sinemas›na bir rock’n roll filmi geldi¤inde 7 – 8 kere gidip o ﬂark›lar› ezberleyip taklit etmiﬂimdir. 19 yaﬂ›nda yedek subay olarak askerli¤imi yaparken
tesadüfen tan›nm›ﬂ bir caz basç›s› olan Eray Turgay ile
tan›ﬂt›m. 15 yaﬂ›nda babam bana bir gitar hediye etmiﬂti, ritm gitar çal›yordum. Eray Turgay beni Arif Mardin
ile tan›ﬂt›rd›. Hatta ben böyle Paco de Lucia gibi çalam›-

Cazdan Türk müzi¤ine geçiﬂ nas›l oldu?
Yani ﬂimdi düﬂüyorum da benim ‹mam Hatip mezunu
baﬂbakan›m, en sevdi¤i ﬂark› olarak ‘My Way’i söylüyor,
peki George Bush niye ‘Uzun ‹nce Bir Yolday›m’› bilmesin. Biz 1991 senesinde Amerika turnesindeydik. Tamam›yla siyahlardan oluﬂan bir dinleyici toplulu¤u vard›
karﬂ›m›zda. Kanuncum Ali ‹likan bir Hüseyni taksim
yapt›. Önce bir dinleyici, ard›ndan bütün salon ba¤›rmaya ayakta alk›ﬂlamaya baﬂlad›. O zaman anlad›m ki müzi¤in baﬂka dili yok. Ben do¤ru yolday›m. Ve ben bu müzi¤i bütün dünyaya tan›taca¤›m diye karar verdim. Benim aﬂa¤› yukar› 50 y›ll›k serüvenim de hep bu düﬂünce
üzerine oldu. Ben bu memlekette Bat› müzi¤i nas›l icra
olunur görsünler diye ‘Sahnelerden Canl› Kay›tlar’ diye
bir albüm yapt›m. Ama bütün hayat›m boyunca sadece
Bat› müzi¤i yapmam. Yurtd›ﬂ›ndayken gördüm ki Coltrane bile alaturka çalmaya çal›ﬂ›yor.
1974’de ‘Gurbet’ diye bir ﬂark› yapt›n›z ve TRT böyle
ﬂark›lar çalmamas›na ra¤men bunu çald›. Siz farkl› bir
müzik kültüründen gelmenize ra¤men nas›l Türk Halk
Müzi¤i’ni bu ﬂekilde sindirip bunun mücadelesini yapabildiniz?
Gurbet’i 1971 senesinde yapt›m. ‹kinci bestemdir. Kendi
kendime düﬂündüm. Benden böyle bir Do¤u ezgisi nas›l
ç›kt›? diye. Sonradan buldum. Benim annem Ermeni.
Evlendikten sonra Müslüman olmuﬂ. Ad› Mercedes iken
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Gurbet’i 1971 senesinde yapt›m. ‹kinci bestemdir. Kendi kendime düﬂün-

düm, benden böyle bir Do¤u ezgisi nas›l ç›kt›? diye. Sonradan buldum. Benim annem Ermeni. Evlendikten sonra Müslüman olmuﬂ. Ad› Mercedes iken
Mesadet olarak de¤iﬂmiﬂ.
Mesadet olarak de¤iﬂmiﬂ. Ben anneme sormuﬂtum istersen seni Katolik mezarl›¤›na gömeyim diye ama istememiﬂti.Yok evlad›m ben Müslüman oldum derdi. Benim bu
müzi¤i sevmemde bu genetik kodlar›n bir miktar rolü
olabilir. Bu arada bir insan›n kiﬂili¤inin sadece genetik
kodla meydana geldi¤ine tabii ki inanm›yorum. Ama demek ki az da olsa etkisi var. Annem piyanisti, Chopin,
Bach falan çalard›. Ama ayn› zamanda dedemin evinde
Münir Nurettin Selçuk, Hamiyet Yüceses, Safiye Ayla’n›n taﬂ plaklar› da çalard›. Türk müzi¤ine adapte olmakta hiç zorluk çekmedim. Halk müzi¤i konusunda
Mehmet Erenler ile çal›ﬂt›m. Baﬂlang›çta ba¤lamadaki
perdelerin özel seslerini duyam›yordum. En nihayet dedim ki ‘Hocam siz ﬂunlar› bir çal›n da anlayay›m. Gitarla
onun söyleyiﬂini notaya ald›m. Bakt›m gitarda o ses yok.
O zaman anlad›m ki bu ba¤laman›n sesi. Gitar› falan b›rakt›m tamamen hocay› takip ederek söylemeye baﬂlad›m. Sivas Türküsü ‘Ezim Ezim Eziliyor Yüre¤im’, ‘Zülüf Dökülmüﬂ Yüze’, ‘Elif Dedim Be Dedim’ bunlar halk
müzi¤indeki en iddial› yorumlar›m. Türk musikisi yorumlar›mda da ‘Unutturamaz Seni Hiçbir ﬁey, Unutulsam
Da Ben’, ‘Körfezdeki Dalg›n Suya Bir Bak Göreceksin’.
Bunlar da iddial› oldu¤um yorumlar. Mesela ‘Kalam›ﬂ’,
‘Dönülmez Akﬂam›n Ufkunday›m’ yorumlar›m› herkes
çok be¤enir, ben be¤enmem. ‹smet Nedim’in ‘Agora
Meyhanesi’nin birinci k›sm›n› bence çok kötü okumuﬂum.
ﬁimdi olsa daha iyi okurum.
Türkiye’de müzi¤in geliﬂmesinin önündeki engeller nedir
sizce?
Biz bürokrasiyle çok mücadele ettik. Bu TRT Denetim
Kurulu bizi çok fena törpülemiﬂtir. Bar›ﬂ Manço, Fikret
K›z›lok, Cem Karaca da TRT denetim kurulundan çok
çekmiﬂtir. Yüre¤imizi kuruttular bizim, bir kuﬂa¤› periﬂan ettiler. ﬁimdi TRT’de Türk müzi¤i ve halk müzi¤i
topluluklar›nda piyano, bas da var gitar da var, ama bizim can›m›z› kuruttular bunu koyuncaya kadar. Türkiye’de müzikteki ilerleme denetim kurullar› taraf›ndan
çok engellenmiﬂtir.

Sizin bir de Eurovision maceran›z oldu…
Ben sevdi¤im insanlar dolay›s›yla Eurovision’a kat›ld›m.
Yoksa kat›lmazd›m çünkü yöntemlerini hiç tutmad›m.
Ama iﬂin içinde Onno Tunç, Sezen Aksu, Ali Kocatepe
vard›. Benim TRT yönetimi ile en kavgal› oldu¤um zamand›. Bizi bile bile 4. yapt›lar. Ama o Eurovision’lardan günümüze kalan nadir parçalardan biridir ‘Küçük
Bir Aﬂk Masal›’.
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‘Afili Yaln›zl›k’ parças› ve ismini bu parçadan alan ilk solo albümüyle büyük
bir ç›k›ﬂ yapan Emre Ayd›n, durgun müzik piyasas›n› da hareketlendirdi.
Aral›k baﬂ›nda üç ay süren bir turneye ç›kan genç ﬂark›c› 47 ildeki
müzikseverlerle buluﬂtu.

emre ayd›n:
baki kalan bestedir…
Yeni ç›kan bir debut albüm için bu kadar kapsaml› bir turne çok al›ﬂageldik bir ﬂey de¤il. Bu anlamda büyük bir ç›k›ﬂ yapm›ﬂ oldu¤unuz görülüyor.
Bu konserlerle hem sizi tan›yan, dinleyen insanlara ulaﬂ›yorsunuz hem de sizi tan›masa da ﬂehrine çok az grup geldi¤i, çok az konser oldu¤u için böyle etkinlikleri takip eden
insanlara ulaﬂ›yorsunuz. Biz albümden önce Roccofest’de
çald›k, albümden sonra da ‹stanbul’da birkaç konser verdik. Buralarda turne için potansiyel oldu¤u ortaya ç›kt› san›r›m.
Bu ç›k›ﬂ›n›z 1995’teki Mirkelam’›n ç›k›ﬂ›na benzetiliyor?
Siz ne düﬂünüyorsunuz?
Evet hayal meyal hat›rl›yorum. Onun da video klibi çok
konuﬂulmuﬂtu, haber bültenlerine falan ç›km›ﬂt›. Do¤rudur
benzetilebilir.
H›zl› bir ç›k›ﬂ ama ayn› zamanda sa¤lam da bir ç›k›ﬂ. Bu,
iﬂin mutfa¤›ndan gelmenize ba¤lanabilir mi?
Do¤rudan bununla ilgili. Bir de ﬂu var: Birçok insanla biz
yeni tan›ﬂt›k ama evveliyat› da var. Ço¤u kiﬂi beni ‘6. Cadde’ grubundan tan›yor. Ve sadece ﬂark›y› icra eden kiﬂi olmamamla- müzisyenim demek ne kadar do¤ru bilmiyorum
ama- müzisyen taraf›mla ilgili bir ﬂey. Biraz da üzerinde
çok düﬂünerek ve özenerek yapt›¤›m›z bir albüm oldu¤u
için galiba… Bütün bunlar bir araya geldi. Bu iﬂin bir sanatsal taraf› var ama netice itibar›yla markette üzerinde
bandrol olan bir ürünsünüz. Pazarlama ﬂartlar›n›n uygun
olmas›, zamanlaman›n uygun olmas› gibi etkenler de çok
önemli. Bu albümde taﬂlar yerine oturdu. Konserlerde ﬂark›lar› dinleyicilerle birlikte söylüyoruz.
‘6. Cadde’nin da¤›lmas›nda sonra, Onur Ela’n›n devam et-

mek istememesi üzerine siz bir hayal k›r›kl›¤› yaﬂam›ﬂ
m›yd›nuz? ‘Afili Yaln›zl›k’a kadar olan süreç nas›l geçti?
Hay›r, bir hayal k›r›kl›¤› yaﬂamad›m çünkü Onur’un b›rakaca¤›n› tahmin ediyordum. ‘6. Cadde’de tesadüfen kuruldu. Biz 9 Eylül Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’nde birkaç
kiﬂi ara s›ra prova yap›yorduk. Benim en zevkle çald›¤›m
dönem o dönemdir. Okulun bir etkinli¤i oldu¤unda bir isim
uydurup ç›k›yorduk sahneye. ‘Sing Your Song’ Yar›ﬂmas›’n›n reklam›n› gördükten sonra ‘elimizde beste var, gidip
grup olarak kat›lal›m bakal›m ne oluyor’ dedim. Bu gruptan sadece Onur’u kand›rabildim ama bir insan›n çok yetenekli olmas›, iyi müzisyen olmas› yetmiyor. Onur tüm bunlar› bar›nd›ran bir adam ama gerçekten çok istemek, birçok ﬂeyden feragat edebilecek kadar istemek laz›m. Biz gidip ‘Sing Your Song’a kat›ld›k. O dönemde de sonras›nda
da birçok maddi manevi s›k›nt› yaﬂad›k. Ailelerimiz müzi¤e bu kadar vakit ay›rmam›zdan hoﬂnut de¤ildi. Ben yar›ﬂmaya kat›ld›¤›m›z dönemde anlam›ﬂt›m Onur’un bu ortamlara ait olmad›¤›n›. O da anlam›ﬂt› ama s›rf beni yaln›z b›rakmamak ad›na bir süre daha devam etti. En sonunda
‘ben yapam›yorum, ne okula, ne iﬂe, ne müzi¤e konsantre
olam›yorum. Hepsini yar›m yar›m yap›nca da hiçbiri beni
mutlu etmiyor’ dedi. Ama ben hayal k›r›kl›¤› yaﬂamad›m.
Röportajlarda iki kiﬂi olmaya al›ﬂm›ﬂ›m, zor bir soru geldi¤i zaman paslaﬂ›yorduk. ‹lk röportajlarda bocalad›m ama
sonra al›ﬂt›m.
‘6. Cadde’ da¤›ld›ktan sonra siz ayn› h›zla ﬂark› sözü yaz›p
beste yapmaya devam ettiniz öyleyse.
Ben bu albümün parçalar›n› ‘6. Cadde’nin ikinci albümü
için yazmaya baﬂlam›ﬂt›m. ‹lk albüm Universal ve S›f›r
Müzik iﬂbirli¤i ile yay›nlanm›ﬂt›. ﬁimdi S›f›r Müzik diye
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Bu albümün evveliyat› da var. Ço¤u kiﬂi beni ‘6.
Cadde’ grubundan tan›yor. 6. Cadde’nin ilk albümü
internetten keﬂfedildi. ‹zmir kafelerinde falan çalmaya baﬂlad›. Sonra ‹stanbul ve Ankara’ya s›çrad›.
Barlarda çalmaya baﬂlad›.
bir plak ﬂirketi yok ama oran›n iki orta¤› da benim arkad›ﬂ›md›. Hadi Elaz›¤ ve Haluk Kurosman. Ben ‹zmir’e döndü¤ümde onlar da Gergadan’› kurdular. Grippin ve Manga
ile çal›ﬂmalar yapt›lar. Sony BMG ile çal›ﬂmaya baﬂlad›lar. Ben haz›r malzemeyle geldi¤imde do¤rudan iﬂe koyulduk. Elimde bir demo ile kap› kap› dolaﬂt›¤›m bir dönem
yaﬂamad›¤›m için de çok ﬂansl›yd›m.
‘6. Cadde’ albümü farkl› tarzlar› bar›nd›ran bir albümdü.
Bu albüm ise daha bütünlüklü…
‘6. Cadde’ albümünü bir ayda kaydetmiﬂtik. 21 yaﬂ›ndayd›k. Muhtemelen 40 sene sonra da ﬂu halim için de ayn›
ﬂeyleri söyleyece¤im ama o zaman amatördük ve hiçbir ﬂeyin fark›nda de¤ildik. Stüdyo esnas›nda kal›c› albümlerin
belirli bir ruh haline hitap eden albümler oldu¤una ben
uyand›m ama iﬂ iﬂten geçmiﬂti. Eldeki besteler de buna uygun de¤ildi. ﬁark› ne istiyorsa ona uygun bir düzenleme
yapt›k. Sonuçta birbirinden farkl› tarzda on ﬂark› ortaya
ç›kt›. Çocukluk albümü gibi bir ﬂey. Böyle düﬂünmeye baﬂlad›ktan sonra ben iyice abart›p albümün sosyal bütünlüklü olmas› gerekti¤ini düﬂündüm. Ki ‘Afili Yaln›zl›k’ böyle bir albüm.
Sosyal bütünlüklü derken neyi kastediyorsunuz?
Tema albümü, on tane ﬂark› var,
onu da yaln›zl›ktan bahsediyor. ﬁark›lar kendi içinde, baﬂlang›ç, geliﬂme, sonuç diye ayr›l›yor.

Sözlere de dikkat ediyorsan›z ﬂark›lar›n birbiriyle ba¤lant›l› oldu¤unu anl›yorsunuz. Albümü muhtemelen iki kere
dinledikten sonra toplam hikayeyi kavr›yorsunuz.
ﬁiirleriniz de gitme - kalma - yaln›zl›k üçgeninde. Biraz
depresif bir durum var.
Sanat tarihi, müzik, edebiyatta zaten çok mutlu anlarda
üretilmiﬂ pek bir ﬂey yok. Melankolik ruh hali, insanlar›,
ellerine kalem almaya yönlendiriyor. Ben öyle çok depresif
bir insan de¤ilim. Ortalamadan biraz daha melankolik olabilirim ama…
ﬁiirleri bestelemeyi düﬂündünüz mü?
ﬁiir ve ﬂark› sözünü ben mümkün mertebe ay›rmaya çal›ﬂ›yorum. Ay›rmazsam zaten k›s›r döngü olur. ﬁiirin kendi
içinde kriterleri var. Albümün sound bütünlü¤ü, sosyal bütünlü¤ü oldu¤u gibi ﬂiirde de ses bütünlü¤ü, dil yaratma
diye bir ﬂey var. Dolay›s›yla birebir bunu ﬂark› sözüne dönüﬂtürürüm diye yazarsam ﬂiirden uzaklaﬂm›ﬂ olurum.
ﬁiir de ciddi ve iddial› oldu¤unuz bir alan yani.
Hatta, ortada kitap falan olmad›¤› için çok bir ﬂey söylemek istemiyorum ama ﬂiir daha çok ilerletebilece¤im bir
alan olabilir diye düﬂünüyorum
Biraz gerilere gidersek. Isparta do¤umlusunuz sonra Antalya’ya gelmiﬂsiniz… Orada m› müzi¤e baﬂlad›n›z?
Isparta’da ilkokul y›llar›mda ba¤lama çal›yordum. Annemlerin memuriyeti dolay›s›yla Antalya’ya geldik. Burada ortaokul y›llar›mda gitara baﬂlad›m. Özenti y›llar›… Metal

ﬁu anda internette benim ve ‘Afili Yaln›zl›k’ ad›
alt›nda bir sürü alakas›z ﬂey var. Örne¤in biri
“Belki Bir Gün Özlersin”in baﬂ›ndaki gitar riffini
alm›ﬂ, üzerine rap söylüyor, nakarat› bana
b›rakm›ﬂ, sanki düet yapm›ﬂ›z gibi…
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grubu kurmuﬂtuk. Dizlerimize kadar
gelen siyah tiﬂörtlerle dolaﬂ›yorduk.
‘Sing Your Song’ yar›ﬂmas› bir dönüm noktas› oldu san›r›m.
Tabii. Yar›ﬂma vaad etti¤i ﬂeyleri yerine getirmedi ama Hadi Elaz›¤ ve Haluk Kurosman’la tan›ﬂma imkan›m›z
oldu. Bir sürü yeni grupla tan›ﬂmam›za
vesile oldu. Bu anlamda bir dönüm noktas›.
‹nternette korsan ﬂark›larla bir sorun
yaﬂ›yorsun anlad›¤›m kadar›yla…
‹nternet piyasas› diye bir ﬂey oluﬂtu. ‘6.
Cadde’ albümü plak ﬂirketi kapand›ktan sonra internetten
keﬂfedildi. ‹zmir kafelerinde falan çalmaya baﬂlad›. Sonra
‹stanbul ve Ankara’ya s›çrad›. Sonra geri dönüﬂ yine internette oldu. Yo¤un bir ﬂekilde download edilmeye baﬂland›. ‘Afili Yaln›zl›k’› bitirdikten sonra yay›nlanmas›n›
beklerken benim siteme ‘Belki Bir Gün Özlersin’i koyduk.

Bu ﬂark›ya acayip talep oldu. Bu
da albümün tutulaca¤›n›n bir ön
göstergesiydi. Böyle bir yarar› oldu. Di¤er yandan ﬂu anda benim
ad›m ve ‘Afili Yaln›zl›k’ ad› alt›nda bir sürü alakas›z ﬂey var. Örne¤in biri “Belki Bir Gün Özlersin”in baﬂ›ndaki gitar riffini alm›ﬂ, üzerine rap söylüyor, nakarat› bana b›rakm›ﬂ, sanki düet
yapm›ﬂ›z gibi…
Son olarak, müzikte yeni bir
nesil olarak, gelece¤i nas›l görüyorsunuz? Elektronik müzi¤in bask›n oldu¤u
bir dönemde akustik bir albümle patlama yapt›n›z…
Birçok ak›m ortaya ç›k›yor, onlar› taﬂ›yan çok iyi müzisyenler de var ama sonuçta beste kal›yor. En nihayetinde
Bob Dylan hala var ve seviliyor. Veya Aﬂ›k Veysel her zaman dinleniyor. ‹stenildi¤i kadar bilgi toplumuna geçiﬂ olsun, internet olsun, geriye kalan beste oluyor.
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uluslararas› midem
müzik fuar›’na kat›ld›k
Dünyan›n en büyük müzik organizasyonu olarak tan›mlanan MIDEM
Uluslararas› Müzik Fuar› her sene oldu¤u gibi Cannes’da düzenlendi.
21-25 Ocak 2007 tarihleri aras›nda gerçekleﬂen MIDEM Fuar›’nda ilk kez
MESAM - MÜ-YAP Sponsorlu¤u’nda “Türkiye Müzik Endüstrisi” stand› aç›ld›.
ESAM’›n kat›ld›¤› fuarda dünyan›n birçok ülkesinden; yap›m ﬂirketleri, meslek birlikleri, edisyon
ﬂirketleri, dijital müzik sektörünün öncü firmalar› ve müzik endüstrisinin her alan›ndan uluslararas› boyutta firmalar ve hatta sanatç›lar yer ald›.
“Türkiye Müzik Endüstrisi” stand›nda, 22 Ocak 2007 tarihinde, fuara kat›lan meslek birliklerini a¤›rlamak ve onlara
Türkiye’deki müzik sektörünün geliﬂimini ve yeniliklerini
aktarmak; yurtd›ﬂ›ndaki müzik firmalar› ile iﬂbirli¤i olas›l›klar›n› artt›rmak amac›yla bir aç›l›ﬂ kokteyli düzenlendi.
Stand sahibi MESAM ve MÜ-YAP d›ﬂ›nda, MÜYORB‹R;
MESAM Editörleri: Pozitif Edisyon, SN Publishing, Pelikan Müzik Yay›mc›l›k ve Kalan Edisyon ayr›ca MÜ-YAP
üyelerinden Kalan Müzik, Dokuz Sekiz Müzik, Seyhan Müzik, TMC Müzik, Topkap› Müzik, Yeni Dünya Müzik, Do¤an
Müzik, Doublemoon Records, Logizmo, Milhan Müzik firmalar›n ev sahipli¤ini yapt›¤› kokteylde yabanc› temsilciler

M

ile tan›ﬂma ve Türk Müzik Sektörü’nü tan›tma f›rsat› yakalanm›ﬂ oldu.
Fuar süresince ç›kar›lan, fuar etkinlikleri hakk›nda haberlerin yer ald›¤› “MIDEM – The News” dergisi kokteyl’e kat›larak, ropörtajlar yap›p, konu hakk›nda haber yay›nlad›.
Ayr›ca, temsilcilerimiz Almanya Meslek Birli¤i GEMA’n›n
davetlisi olarak “Almanya Ulusal Stand›” aç›l›ﬂ›na ve yeme¤ine, Fransa Meslek Birli¤i SACEM’in davetlisi olarak
“Fransa Ulusal Stand›” ve ‹sviçre Meslek Birli¤i SUISA’n›n davetlisi olarak “‹sviçre Ulusal Stand›” aç›l›ﬂ davetlerine kat›ld›lar.
MESAM; ‹ngiltere Meslek Birli¤i MCPS-PRS, Yunanistan
Meslek Birli¤i AEPI, Fransa Meslek Birli¤i SACEM, Almanya Meslek Birli¤i GEMA, Afrika Meslek Birli¤i SAMRO, ‹sveç Meslek Birli¤i SKAP, BMI yetkilileri ile gerçekleﬂtirdi¤i toplant›larda meslek birlikleri ile iliﬂkileri pekiﬂtirme ve uluslararas› boyutta yaﬂanan sorunlara birlikte çö-
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Fuar süresince MESAM’›n tan›t›m› yap›larak
endüstrinin farkl› alanlar›ndan yöneltilen
sorular yan›tlanarak talepler karﬂ›land›,
fuar için özel olarak bas›lan MESAM
tan›t›m broﬂürleri da¤›t›ld›.

züm yollar› arama f›rsat› yakalad›.
Di¤er bir önemli geliﬂme de Amerika Meslek Birli¤i BMI ile
2007 y›l› için sözleﬂme yenilenmesi oldu.
Fuar süresince MESAM’›n tan›t›m› yap›larak endüstrinin
farkl› alanlar›ndan yöneltilen sorular yan›tlanarak talepler
karﬂ›land›, fuar için özel olarak bas›lan MESAM tan›t›m
broﬂürleri da¤›t›ld›. Ülkemiz temsilcileri, 2008 y›l›nda 2731 Ocak tarihinde yeniden ama bu sefer daha kapsaml› bir
“Türkiye Ulusal Stand›” ile Cannes’da buluﬂmak üzere MIDEM’den ayr›ld›lar...
MIDEM HAKKINDA
MIDEM dünyan›n en büyük müzik organizasyonu olarak tan›mlanmaktad›r. Uluslararas› müzik endüstrisinin pazar›
konumundaki fuar, 41 y›ldan beri Fransa’n›n güneyinde Palais des Festivals de Cannes’da her Ocak ay›nda düzenlenmekte.
Dünya müzik sanayisi liderlerinin buluﬂtu¤u fuara, plak ﬂirketleri, kay›t firmalar›, müzik yay›nc›lar›, da¤›t›c›lar, acenteler, sanatç›lar, organizatörler ve ithalat-ihracat firmalar›
kat›lmaktad›r. 2007 y›l›nda 91 ülke, 4,605 firma ve 9,481
kat›l›mc› ile 313 stand yer ald›.
MIDEM’in ana amac›, tüm dünyada müzik profesyonellerine iﬂ temaslar› sa¤lamakt›r. Bu noktadan hareketle, Türkiye MIDEM’de bulunarak hem daha fazla görülebilirlik kazanacak hem de müzi¤ini ve kültürünün imaj›n›, uluslararas› ölçüde yükseltme f›rsat› yakalayabilecek. Bir Türk stand›n›n kurulmas› ihracat gelirlerimizi artt›rmam›z› da sa¤layacak.

Günümüzde, yaklaﬂ›k 50 ülke (Fransa, ‹talya, ABD, Japonya, ‹sviçre, ‹spanya, Portekiz, Danimarka, ‹sveç, Kore, Birleﬂik Krall›k, ‹srail..) ayn› ülkeden birçok firmay›
bir araya getiren bir “ulusal stand” rezervasyonu yapmakta, o ülkenin müzik temsilcileri olarak hep birlikte kat›lmaktalar.
MIDEM’in sunaca¤› di¤er f›rsatlar ise ﬂöyle s›ralanabilir:
• Uluslararas› medyan›n topland›¤› bölümde, 750 üst düzey
gazeteci aktiviteleri izlemektedir. Müzi¤in ticari profesyonelleri düﬂüncelerini ifade etmekte ve konferanslarda müzi¤in gelece¤ini ele almaktalar. Dolay›s›yla dünya bas›n› ile
iletiﬂim kurma olana¤› söz konusu.
• MESAM ve di¤er Türk kurumlar› müzik endüstrisinin birli¤ini uluslararas› düzeyde sa¤layacak ve ayn› zamanda di¤er ülkelerle iliﬂkilerini geliﬂtirebileceklerdir. Özellikle yüksek Türk nüfusunun oldu¤u ülkelerde ve Türkçe müzi¤in
yayg›n bir ﬂekilde yay›nland›¤› ve sat›ld›¤› yerlerde, MIDEM Türkiye’nin müzik ihracat›n› geliﬂtirebilece¤i önemli
bir konumunda.
• En üst düzey VIP’ler kokteyllere ve akﬂam yemeklerine
davet edilmekte ve “Nesuhi Ertegün’e Y›l›n Adam› Ödülünün” verilmesi gibi sektörün önemli ﬂahsiyetleri onurland›r›lmaktalar. Ayn› zamanda dünya çap›ndaki birçok politik
figürü ve diplomat› da a¤›rlamakta.
• Müzik hayat›, festivaller ve elbette ilham veren manzaralar›yla, Türkiye’nin turizm zenginli¤ini iletmek için de iyi
bir f›rsat. Hawaii, Jamaika, Barbados veya Frans›z Martinik’i gibi baz› ülkeler seyahatten hoﬂlanan, sanat ve kültürü
seven kiﬂilere bu yolu gösterdi.
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foto: melih ayd›n
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Türkiye’nin önde gelen kompozitörlerinden Kamran ‹nce’nin eﬂbaﬂkan
oldu¤u ‹TÜ M‹AM, lisansüstü ve doktora programlar›yla dünyan›n en prestijli
müzik okullar›ndan biri haline geldi. Yurtd›ﬂ›ndan ö¤rencilerin de talip
oldu¤u okul bu y›l üçüncüsü düzenlenen ‘Divertimento’ gibi festivallerle
kentin kültür yaﬂam›na da katk›da bulunuyor.

‹TÜ ‹leri Müzik Araﬂt›rmalar› Merkezi Eﬂbaﬂkan›
Kamuran ‹nce:

dünyan›n say›l› müzik
okullar›ndan bir tanesi
olmaya do¤ru yol al›yoruz
Siz 1999 y›l›nda M‹AM’›n kuruluﬂuna nas›l dahil
oldunuz? Amaçlar neydi?
1998’de ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nin 225.
y›ldönümüydü ve o vesileyle bana bir orkestra eseri
›smarlad›lar. Bunu planlarken Türkiye’ye daha s›k gel
meye baﬂlad›m. Görüﬂmeler s›ras›nda o dönemki direktör
Gülsün Sa¤lamer ile en çok konuﬂtu¤umuz konu
Türkiye’de müzik e¤itimiydi. Türkiye’de lisans üstü, yüksek lisans, doktora programlar›n›n oldu¤unu fakat kalite
olarak biraz dünya standartlar›n›n gerisinde kald›¤›n›
düﬂündü¤ümü söyledim. Sonraki buluﬂmalar›m›zda ne
yap›labilir, yap›l›rsa nas›l bir okul olmal› konusundaki
düﬂüncelerimi aktard›m. Sonra Gülsün han›m, bunu yapmak ister misin? diye sordu. Önce dokuz ay içinde böyle
bir okul kurabilece¤imize inanamad›. Ama o, dokuz ay
ile dokuz sene sonras›n›n Türkiye’de iﬂlerin yap›lma ﬂekli
aç›s›ndan hiçbir fark› olmad›¤›n› söyledi. Hatta bugünün
iﬂini yar›na b›rakmamak en iyisi dedi. Amerika’daki
arkadaﬂlar›m hiç inanmad›lar ama ben de zaman içinde
ö¤rendim ki Türkiye’de en büyük projeler, en ç›lg›n pro-

jeler yap›labiliyor da, daha kolaylar› zor yap›l›yor. Biz
bu okulu kurma karar› verdikten sonra, çok de¤erli bir
müzik insan› olan eﬂbaﬂkan, Cihat Aﬂk›n’› da aram›za
katt›k.
M‹AM’› nas›l hayata geçirdiniz?
Yaratmak istedi¤imiz okulda Türkiye’ye getirece¤imiz
yeni yaklaﬂ›mlar, araﬂt›rma teknikleri için yabanc›
ö¤retim üyeleri vazgeçilmezdi. Bu durumda üniversite
bütün deste¤ini verse de bütçe çok büyüdü. Gülsün
Han›m, ‹TÜ’nün önemli mezunlar›ndan Doktor Erol
Üçer’e bu konuyu götürdü, o da seve seve bu merkeze
sponsor olabilece¤ini bildirdi. Zaten biliyorsunuz okulun
ad› da Dr. Erol Üçer Müzik ‹leri Araﬂt›rmalar Merkezi.
Ben Amerika’da bir komite kurdum ve ‹ngilizce konuﬂan
ülkeleri kapsayacak ﬂekilde ö¤retim üyelerinin seçimiyle
u¤raﬂt›m. Cihat Aﬂk›n ‹stanbul’da bürokratik iﬂlerle
u¤raﬂt›. Bu okulda ne gibi bölümler olmas› gerekti¤ini
kararlaﬂt›rd›k. ‹ﬂte; kompozisyon akustik müzik, kompozisyon elektronik müzik, kompozisyon elektro akustik
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müzik, kompozisyon film müzi¤i…Ve Teknik Üniversite
olarak müzik teknolojisine girmenin de do¤ru olaca¤›na
karar verdik. ‹lk önce kafam›zdaki stüdyo 2 – 3 yüz bin
dolarl›k bir stüdyoydu. Sonradan dallan›p, budakland› ve
ﬂimdi bildi¤iniz 2, 5 milyon dolarl›k M‹AM stüdyosu
ortaya ç›kt›. ﬁu anda dünyadaki üniversite stüdyolar›
aras›ndaki en iyi kay›t stüdyosuna sahibiz. Akademik
k›s›mlar içinde müzik teorisi, müzikoloji, ethno
müzikoloji, müzik yönetmenli¤i gibi bölümler ve tabii
enstrüman bölümleri ortaya ç›kt›. Cihat Aﬂk›n’›n baﬂ›nda
oldu¤u keman, sonra piyano, viyolonsel, flüt, trompet,
perküsyon enstrüman bölümleri de aç›ld›.
Yüksek lisans›n yan›nda doktora program›n›z da var…
Di¤er üniversiteler, konservatuarlar, sanatta yeterlilik
diye bir belge veriyorlar. Bu bürokraside doktora yerine
geçiyor. Ama gerçek anlamda performansda, kompozisyonda performans›n de¤iﬂik dallar›nda ve tonmastering’de PH D. veren Türkiye’deki tek kurumuz.
8 sene oldu kurulal›, ama mezunlar›m›z müzik
endüstrisinde önemli yerlere geldiler. Burada master
yap›p dünyan›n en tan›nm›ﬂ müzik okullar›nda ö¤retimlerine devam eden mezunlar›m›z var. Ayr›ca yurtd›ﬂ›ndan
da ö¤renciler gelmeye baﬂlad›. Mesela seneye iki üç kiﬂi
Almanya’dan, iki üç kiﬂi Hollanda’dan kompozisyon için
baﬂvuruyor. Yurtd›ﬂ›nda da tan›nmaya baﬂlamam›z çok
önemli. Daha çok master seviyesinde mezun verdik.

Doktora k›sm›n› 2 sene önce açt›¤›m›zdan bu sene ilk
mezunlar›m›z› verece¤iz. Amac›m›z onlar›n da bu
bayra¤› yani müzik e¤itiminde yarat›c›, yenilikçi,
araﬂt›rmac› yaklaﬂ›m›n bir parças› olan bu bayra¤›,
ö¤retim üyeleri olarak girecekleri baﬂka üniversitelere
taﬂ›malar›. Sistemimizin baﬂka üniversitelere de
yay›ld›¤›n› gördü¤üm zaman gerçekten çok gurur duyaca¤›m. ﬁu anda dünyan›n say›l› müzik okullar›ndan bir
tanesi olmaya do¤ru yol al›yoruz diyebilirim.
Ö¤rencileriniz genelde nas›l bir alt yap›yla geliyor?
Ço¤unlukla konservatuar mezunlar› m›?
Okulumuz Amerikan sistemini örnek ald›¤›ndan lisans›n
müzik alan›nda olmas› gerekmiyor. Yani bir kiﬂi farkl›
alanda üniversite e¤itimi alm›ﬂt›r ama kendini kemanda
ya da bestecilikte ya da kay›tta geliﬂtirmiﬂtir ve bu iﬂi
tutkuyla yap›yordur. Biz o kiﬂileri okula kabul ediyoruz.
Konservatuarlardan da gelen var, yok de¤il ama mesela
ben 5 yaﬂ›nda konservatuvara baﬂlad›m. Kendimi bildim
bileli müzi¤in içindeyim. Ama sonradan müzi¤i seçip,
büyük bir tutkuyla ve çaba sarf ederek çal›ﬂanlar var ki
onlar›n aras›ndan da çok baﬂar›l› kiﬂiler ç›k›yor.
Bizim ö¤renci profilimiz çok kar›ﬂ›k. Berklee School of
Music’dan gelen var, konservatuardan gelen var,
Bo¤aziçi Üniversitesi’nden gelen var. Yeter ki onlar
kendilerini bir ﬂekilde geliﬂtirmiﬂ olsunlar. Zay›f taraflar›
olabilir. Örne¤in teori aç›s›ndan zay›fsa burada bu
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M‹AM, kapsaml› müzik Kütüphanesi ve 2,5 milyon
dolarl›k stüdyosuyla son derece etkileyici.

analiz sistemi. Bunlar›n d›ﬂ›nda elektronik müzi¤i, elektro akustik müzi¤i okutmam›z da yenilikçi bir yaklaﬂ›m.

yönünü geliﬂtirebilir. Tabii bu master için geçerli.
Doktora için, müzik master’› gerekiyor. Burada doktora
seviyesi o kadar yüksek ki, örne¤in benim görev ald›¤›m
Michigan Üniversitesi’nde, Harward’da, doktora imtihanlar›n› biliyorum. Buradaki seviye daha yüksek.
Hangi bölüm daha çok tercih ediliyor master için?
Tonmastering. Müzik teknolojileri çok geliﬂen bir sektör.
Master yapt›ktan sonra buradan mezun olanlar doktora
yapmadan da hemen iﬂ bulabiliyorlar. Tonmastering
popüler bir bölüm ama di¤er bölümlere de ilgi var.
Peki bu müzikte araﬂt›rmac› yenilikçi bir okuluz dediniz.
Bunu açabilir misiniz?
Yenilikçi derken, çok farkl› yaklaﬂ›mlara aç›k olmak,
klasik a¤›rl›kl› bir e¤itim verirken, di¤er müzikleri de
incelemek, anlamak. Hiçbir müzi¤i aﬂa¤›lamamak, pop
kültürü anlamak, bütün yeni müzik analiz tekniklerini
kullanmak anlam›nda. Mesela bu analiz tekniklerine iki
örnek verebilirim. Bir tanesinin ad› matematikte de kullan›lan Set Teori. Sonra 20. yüzy›l›n baﬂ›nda geliﬂtirilen
bir analiz var. Bu müzi¤i bir piramit olarak inceleyen bir

Burada yap›lan araﬂt›rmalardan yay›nlananlar var m›?
Evet birkaç tane var ama içlerinde en önemlisi klasik
müzikte önemli bir ak›m olan Spektral Müzik üzerine
düzenledi¤imiz konferanstan sonra haz›rlanan kitap.
Konferansa kat›lan müzisyenlerin, bilim adamlar›n›n
katk›da bulundu¤u bu kitap yak›nda Pan Yay›nlar›’ndan
ç›kacak.
Türkiye’de yap›lan müzikleri nas›l buluyorsunuz bir
müzik insan› olarak?
Bu bana hep soruluyor. Çok iyi bir cevap veremem herhalde çünkü yap›lan bütün müzikleri iyi bildi¤imi
söyleyemem. Bazen televizyonda, arabada giderken
duyuyorum. Baz› rock parçalar kula¤›ma iyi geliyor.
Ama kategori olarak bu iyi bu kötü diye ay›ramam.
Mesela arabesk müzik kötüdür diye bir ﬂey hiçbir zaman
söylemem. Arabesk dinlerken birden ayn› anda elli
keman girer, vay be nas›l çalm›ﬂlar diyebilirim. Bütün
bir parçay› sevmesem de beﬂ ölçüsünü sevebilirim.
Türkiye’de ‘ﬂu müzik olmal›’, ‘ﬂu müzik olmamal›’ gibi
yaklaﬂ›mlar var. Ben buna kat›lm›yorum. Oluyorsa oluyordur. 2 milyon kiﬂi bunu be¤enip dinliyorsa, olmamal›
diyemezsiniz.
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May›s - Haziran 2007
14 May›s Pazartesi
Passiflora
B. Hayal Kahvesi 21:30

19 May›s Cumartesi
45'lik ﬁark›lar
Garajistanbul 21:00

15 May›s Sal›
Bilkent Oda Orkestras› &
Valeriy Sokolov
‹ﬂ Sanat 20:00

16 May›s Çarﬂamba
17 May›s Perﬂembe
Samuel Torres Band
Zeynep Casalini
Jazz Center 20:00
B. Hayal Kahvesi 21:30
Cem Adrian
B. Hayal Kahvesi 21:30

20 May›s Pazar
Spyro Gyra
Parkorman 21:00

1 Haziran Cuma
Jose Carreras
‹stanbul Arena 21:30
Klee / MIT
Babylon 23:00

Tiger Lillies
Babylon
23.00

23 May›s Çarﬂamba
Mark Murphy with
Giovanni Mazzarino
Quartet
Jazz Center 20:00

04 Haziran Pazartesi,
Hot Soul / The Temptations
- Supremes
‹stanbul Arena 21:30

08 Haziran Cuma
Dany Brillant
Parkorman 21:00

11 Haziran Pazartesi

15 Haziran Cuma
Sezen Aksu
Harbiye Aç›khava 21:00

09 Haziran Cumartesi
Dany Brillant
‹zmir Aç›khava Tiyatrosu 21:00

Earth, Wind & Fire
‹stanbul Arena 21:30
Yeni Türkü
B. Hayal Kahvesi -21:30

Dany Brillant
Bilkent Otel Sakarya Salonu
- Ankara 21:00

16 Haziran Cumartesi
Sezen Aksu
Harbiye Aç›khava 21:00
Efes Pilsen One Love
Festival 6 Brooklyn Funk
Ess. & Hüsnü ﬁenlendirici
Parkorman 18:00

