
•  T
Ü

R
K

‹Y
E

  M
U

S
IK

‹  E
S

E
R

‹  S
A

H
‹P

L
E

R
‹  M

E
S

L
E

K
  B

‹R
L
‹⁄

‹  D
E

R
G

‹S
‹  •  S

A
Y

I: 6

eylül - ekim 2007   
say›: 6

Ezginin Günlü¤ü ile 25 y›l kesintisiz müzik • Ustalara sayg›: Selmi Andak,
Patti Smith, Onno Tunç • Söyleflileriyle: Hayko Cepkin, Görgün Taner,
Burcu Günefl, Sümer Ezgü, Zeliha Sunal, Mine Mucur, Figen Çakmak,

Taksim Trio • Naim Dilmener’den Pop Tarihi: Ayferi • Bir Korsan›n Hat›ra
Defteri • Rock’n Coke’un Ard›ndan • Meslek Birlikleri Ortak Protokolü
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Ortak hareket, tek muhatap, tek tarife 
De¤erli Arkadafllar,

Epey zaman oldu sizlerle sohbet et-
meyeli… Vizyonumuzun bu say›s›nda
Meslek Birli¤imizle ilgili baz› gelifl-
meleri paylaflmay› gerekli gördüm.
Daha önceki say›lar›m›zda da bah-
setti¤imiz gibi, MESAM, MSG, MÜ-
YAP ve MÜYORB‹R Meslek Birlik-
leri Yönetim Kurullar›, iki gün iki
gece süren ortak bir mesai ile kulla-
n›c›lar karfl›s›nda ortak hareket ede-
rek tek muhatap olarak haklar›m›z›n
pefline düflme karar›na varm›flt›k.
Bu karardan hareketle bir ‹cra Ku-
rulu oluflturuldu. Meslek Birlikleri
Yönetim Kurulu Baflkanlar› ve Genel
Sekreterleri ‹cra Kurulu Üyeleri ola-
rak görev ald›lar. fiubat 2007 tari-
hinden bugüne kadar ‹cra Kurulu her
hafta toplanarak; sorunlar›m›z›, ha-
reket planlar›m›z› gözden geçirerek
yeni eylemleri planlayarak ve bunlar›
Yönetim Kurullar›’n›n onay›ndan ge-
çirerek ola¤anüstü bir çal›flmay› sür-
dürdü…
Bu çal›flmalar sonucunda Bodrum,
Marmaris pilot bölgelerinde topye-
kün lisanslama çal›flmalar› bafllat›ld›.
Ülkeye örnek olabilecek sözleflmeler
imzaland›. Kullan›c›larla, ticaret
odalar› önderli¤inde toplant›lar ya-
p›ld›. Türkiye genelinde uygulanabile-
cek kampanyalar gelifltirildi ve uygu-
lanmaya bafllad›.  
Sekiz ayl›k ‹cra Kurulu çal›flmalar›,
2008 y›l› Ocak ay›nda bafllamak üze-
re kullan›c› karfl›s›na tek tarife ile
ç›kma karar›n› ortak protokolle muh-
teflem bir sonuca ulaflt›rm›flt›r. ME-
SAM, MSG, MÜ-YAP ve MÜYOR-

B‹R olarak tek bir Lisanslama Biri-
mi ile kullan›c›lar› haklar›m›z› öde-
meye ça¤›r›yoruz. Kullan›c›n›n “çok
fazla meslek birli¤i var” bahanesini
ortadan kald›rm›fl oluyoruz. 
Öte yandan ‹cra Kurulu’nda, Meslek
Birlikleri’nin ifl ve ifllemlerinde müfl-
terilerine karfl› ayn› prosedürle hiz-
met etmeleri karar alt›na al›nm›flt›r.
Yani müflterilere ayn› ortak ilkelerle
yaklaflmak ve ifl görmek eflitlenmifl-
tir. Bu ifl ve ifllemler çok say›da oldu-
¤undan ayr›nt›lara girmiyorum. 
Girdi¤imiz bu yolda ve ortak hare-
kette çok daha büyük çapta lisans
say›s›na ve parasal büyüklü¤e ulafla-
ca¤›m›za güvenim tamd›r. 
Ortak hareket plan›m›z›n en önemli
maddesi “Her Meslek Birli¤i’nin
kendi ba¤›ms›zl›¤›n› koruyarak ortak
ç›karlar›m›za katk›da bulunma”
maddesidir. 
MESAM kendi ba¤›ms›zl›¤› içinde
veri taban›n› gelifltirme; uygulamay›
h›zl› ve eksiksiz yerine getirme, dün-
ya ile entegrasyonu sa¤lay›c› ifllemle-
ri gerçeklefltirme konusunda takdir
edilecek noktaya gelmifltir. 17 Ey-
lül’de MESAM ve MSG’nin ev sa-
hipli¤inde MESAM’da gerçeklefltiri-
len Bulgaristan, Yunanistan, S›rbis-
tan, H›rvatistan, Arnavutluk, Sloven-
ya, Karada¤, Bosna ve Romanya
meslek birlikleri ile CISAC Bilgi Sis-
temleri Direktörü Sylvain Piat, CI-
SAC Avrupa ‹liflkileri Direktörü Mit-
ko Chatalbashev ve CISAC Avrupa
Komitesi Eski Baflkan›/Macaristan
Meslek Birli¤i Genel Direktörü Peter
Gyertyanfy’nin kat›ld›¤› Güneydo¤u
Avrupa Müzik Meslek Birlikleri Ça-

l›flma Grubu Toplant›s›’nda, ME-
SAM taraf›ndan kullan›lmakta olan
COSIS program›n›n CISAC veri yö-
netimi standartlar› CIS’e uygun ol-
du¤u onaylanm›flt›r. 
MESAM kendi ba¤›ms›zl›¤› içinde
ilerlerken, ülkemizde telifin hak etti-
¤i yere gelmesi konusunda da durma-
dan y›lmadan çal›flmalar›na devam
etmektedir. Konuyla ilgili her kifli ve
kurumla iliflkilerini daha da s›klaflt›-
rarak katk›lar›n› sürdürmektedir.
Öyle bir noktaday›z ki, ses en büyük
gelir getiren materyal (unsur) olmufl-
tur… Yani eserlerimizin oluflturdu¤u
ifl hacmi her gün büyümekte, yeni ifl
alanlar› oluflturmakta. Bu alanlar›n
hepsinde hakk›m›z var. Bu haklar›-
m›z› al›yoruz ve yeni ifl modellerinde
oluflan pay›m›z› da almak için y›lma-
dan çal›fl›yoruz. Bu noktada, eser sa-
hiplerinin kendi Meslek Birlikleri’nin
egemenli¤ini her türlü kiflisel, k›sa
dönem geçici ç›karlar üzerinde dü-
flünmelerinde yarar var.
Meslek Birlikleri’nin yasal ve yapt›-
r›mc› gücü, yeni ifl alanlar›n›n hakla-
r›m›z› verme konusundaki cayd›r›c›
gücüdür. 
Bu anlamda umuma iletim hakk›n›n
hiçbir flekilde delinmemesi, yanl›fl yo-
rumlanmamas› vazgeçilmez iste¤i-
mizdir…
De¤erli arkadafllar, sizlerle sohbeti-
mizi sürdürece¤iz. “B‹RL‹⁄‹M‹Z
GÜCÜMÜZDÜR!” diyerek, bayra-
m›n›z› en içten duygular›mla kutlar,
sevgilerimi ve sayg›lar›m› sunar›m.

Ali R›za B‹NBO⁄A
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Karagöz sizi
flafl›rtacak. 
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maflal› ilham
perisi Patti
Smith geçti 
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kimler geldi
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karfl›m›za ç›kartt›
bu say›m›zda 
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‘the pavlova’ art›k yok
Dünyaca ünlü opera sanatç›s› Luciana Pavarotti 71 yafl›nda hayata 
gözlerini yumdu. Yaklafl›k bir y›ld›r pankreas kanseri tedavisi gören usta
tenorun ölüm haberi tüm dünyada ve müzik çevrelerinde üzüntüyle
karfl›land›. Pek çok k›tada, onlarca ülkede, yüzlerce de¤iflik mekanda
konserler veren Pavarotti, “dünya sanatç›s›” olmay› baflarabilmifl ender
seslerden birisiydi.  

Kufla¤›n›n en önemli tenor-
lar›ndan biri kabul edilen
Pavarotti, son olarak iki
y›l önce Torino’da düzenle-
nen K›fl Olimpiyatlar›’nda
sahneye ç›km›flt›. 8
Eylül’de kaybetti¤imiz
sanatç› operan›n genifl
kitleler taraf›ndan
tan›nmas› ve sevilmesinde
önemli bir rol üstlendi.
Pavarotti, iki büyük opera
sanatç›s› Placido Domingo
ve Jose Carreras ile düzen-
ledi¤i “Üç Tenor” konser-
leri, birçok flark›c›yla
ortak söyledi¤i düetler ve
hay›r konserleriyle hayranlar›n›n kalbinde taht kurdu.
Bosna savafl› s›ras›nda U2 grubunun solisti Bono ile kon-
serler veren Pavarotti, onlardan da kendisi için bir parça
yazmalar›n› istedi. U2 da onun için “Miss Sarajevo”adl›
bir parça yazd›. Bono internet sitesinde Pavarotti ile
dostluklar›n› dile getiren çok dokunakl› bir metin kaleme
ald›. “Baz›lar› opera söyler, Luciano Pavarotti bir ope-
rayd›” diye sözlerine bafllayan Bono, “O flark›lar› yaflad›,
onun operas› nefle ve hüznün bir kar›fl›m›yd›. Ayn›
zamanda hem dünyaya ait, hem gerçek üstüydü. fiark›
söylerken atefl saçan bir volkan, ama ayn› zamanda
yaflama sevinci püsküren, harika ve cömert bir dosttu.
Bol bol e¤lenceydi, onu ‘The Pavlova’ diye ça¤›r›rd›k.
Sizden bir fley istedi¤inde geri çevirmeniz imkans›zd›.
Güzel sözlerle dedi¤ini yapt›r›rd›” dedi.  
Bono, Pavarotti’nin yeni fikirleri, yeni insanlar› ve yeni
flark› formlar›n› çok sevdi¤ini ifade etti ve “Onun sesinin

yan›nda bir rock toplulu¤u
f›s›lt› gibi kal›rd›” sözleriyle
ünlü tenora veda etti.

65 YIL MUTLU B‹R
HAYAT
Pavarotti geçti¤imiz y›l bir
gazeteye verdi¤i son röpor-
taj›nda hastal›¤›n›n olas›
sonuçlar›na karfl› ne kadar
haz›rl›kl› oldu¤unu da ifade
ediyordu: “65 y›l boyunca
mutlu ve talihli bir adam
olarak yaflad›m. Sonra
kanserin darbesi geldi. fiimdi
tüm o mutlulu¤umun bedelini
ödüyorum. Hastal›¤›m bana

›zd›rap yaflatmad› hiç. Tümörü içinizde hissediyorsunuz.
‹çinizde iflliyor. Ama ölünceye kadar iyimserli¤imi koru-
yaca¤›m. Hayatta her fleye sahip oldum. Gerçekten her
fleye... fiimdi hepsi geri al›nsa, iflte o zaman Tanr›’yla
ödeflmifl oluruz.” 

BENZERS‹Z B‹R SES, DO⁄AL B‹R YETENEK
Pavarotti, ‹talyan lirik repertuvar›n›n gerçek yorumcusu
olmas›n› sa¤layan ince sesi ve karizmatik sahne perfor-
mans›yla 1960 ve 1970’li y›llarda flöhret basamaklar›n›
ç›kt› ve kendisine gerçek bir hayran kitlesi oluflturdu.
Mükemmel bir ses rengine sahip olan Pavarotti, güçlü
kontrol yetene¤iyle sesindeki duygu yo¤unlu¤unun din-
leyiciye geçmesini sa¤l›yordu. Esprili ve hayat dolu bir
kiflili¤e sahipti. Bulundu¤u ortamlar› da bu özellikleriyle
renklendirirdi hep. Dostlar› onunla zaman›n nas›l
geçti¤ini anlamazd› bile. Müzik dünyas›n›n bafl› sa¤olsun.
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Cumhuriyet döneminin ilk kad›n türkücü-
lerinden Zehra Bilir’in as›l ad› Eliz Sur-
hantakyan’d›r. "Türkü Ana" lakab›yla ta-
n›nan Zehra Bilir 1913'te Malatya'n›n

Arapgir ilçesinde dünyaya geldi. ‹lkö¤renimini Ela-
z›¤’da, ortaö¤renimini Kayseri’de tamamlad›. 1930'lar-
da Darülbedayi'de balerin olarak çal›flan Zehra Bilir,
besteci ve kanun sanatç›s› Artaki Candan Bey’den nota,
usul, solfej dersleri ald›. 
1943’te radyoda türkü programlar›na kat›ld›. 1944 y›-
l›nda profesyonel nitelikte, assolist olarak sahneye ç›kan
ilk halk müzi¤i sanatç›s›d›r. 
Güzel sesi, halk türkülerini yerel a¤›zla okuyuflu, sahne-
de giydi¤i flalvar ve çar›k gibi yerel k›yafetler özellikle
de elindeki mendili sallamas› ile ünlendi. Her yöreye ait
türküleri otantik özellikleriyle okuyan Bilir, türkülerin
gramofonlardan ve radyolardan dinlendi¤i dönemin ade-
ta bir simgesiydi. Türkülere katt›¤› mizansenle kendin-
den sonraki kuflaklara yol gösterdi. Türkücülü¤ü bir
meslek olarak seçenlere öncülük eden Zehra Bilir, çok
say›da plak doldurdu ve ödül kazand›.
Genellikle e¤lenceli halk türküleri yorumlayan sanatç›,
1942’de Sahibinin Sesi katalogunda 10 pla¤›yla yer al-

d›. 1947-1948 y›llar› aras›nda da ayn› plak flirketinden
17 pla¤› yay›nland›. 
“Tiridine Band›m” adl› türküyle ünlenen Bilir, “Kalenin
Bay›r Düzü”, “Cemo Gül Açanda Gel”, “Bafl›ndaki Tel-
lere” gibi çok say›da türküyü derleyerek, Türk halk kül-
türüne büyük katk›da bulundu. O türküler daha sonra
birçok türkücü taraf›ndan seslendirildi.
Do¤um yeri Arapgir'de Zehra Bilir-Türkü Ana Ses Yar›fl-
malar› düzenlendi. Bu yar›flmalarda halk taraf›ndan cofl-
kuyla karfl›land›. 
Birçok plak dolduran Bilir, 1952’de sahneden ve radyo-
dan ayr›larak müzik yaflam›na nokta koydu.
Zehra Bilir, oldukça hareketli ve renkli bir sanat yafla-
m›n›n ard›ndan son y›llar›nda baz› sa¤l›k sorunlar› yafla-
d›. Bir düflme sonucu kalças›ndaki protezin zarar görme-
si nedeniyle uzun süre Göztepe E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi'nde tedavi gördü. Ocak 2007’de taburcu edil-
dikten sonra Devlet Bakanl›¤›’n›n sanatç›n›n huzurevinde
bar›nd›r›lmas› talimat› üzerine, Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumu’na ba¤l› Küçükçaml›ca’daki Bah-
çelievler Huzurevine yerlefltirildi. Son alt› ay›n› burada
geçiren “Türkü Ana”, 28 Haziran 2007’de türkülerini
b›rakarak hayata gözlerini yumdu.

“türkülerin anas›” 
zehra bilir’i kaybettik 
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Türk Halk Müzi¤i'ne Klasik Bat› Müzi¤i yorumunu katan
ünlü sanatç› Ruhi Su ve efli S›d›ka Su, Zincirlikuyu'daki
mezarlar› bafl›nda, yüzlerce kiflinin kat›l›m›yla an›ld›. Ruhi
Su Kültür ve Sanat Vakf› taraf›ndan dün düzenlenen anma
törenine, Ruhi Su'nun yak›nlar›n›n ya-
n› s›ra Kültür Bakan› Ertu¤rul Günay,
Ruhi Su Kültür ve Sanat Vakf› temsil-
cileri, Ruhi Su Dostlar KoroSu Ele-
manlar›, Grup Yorum, D‹SK Genel
Sekreteri Musa Çam ve birçok kurum
temsilcisi kat›ld›. Anma Ruhi Su ve
efli an›s›na Sayg› durufluyla bafllad›.
D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam,

"Ruhi Su'nun mücadele arkadafllar› olarak, ölümünün
22'inci y›l›nda önünde sayg›yla e¤iliyoruz" dedi. Çam, Te-
davi olmak için yurtd›fl›na ç›kmas›na izin verilmedi¤i için
Su'nun büyük ac›lar çekti¤ini belirtti. Konuflmalar›n ard›n-

dan, Grup Yorum üyeleri, Ruhi Su an›s›na
bir türkü okudu. Ruhi Su KoroSu da anma-
ya söyledikleri parçalarla kat›ld›. Cumhur-
baflkanl›¤› Senfoni Orkestras› ve Devlet
Operas›'nda görev alan Ruhi Su ve efli S›d›-
ka Su için gerçeklefltirilen anmaya kat›lan
grup, Su'nun y›llarca beraber flark› söyledi-
¤i Sümeyra Çak›r'› da mezar› bafl›nda and›.
(Cem Tursun – Birgün Gazetesi) 

ölümünün 22. y›l›nda ruhi su an›ld›

haberler
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SE-YAP, sinema eseri yap›mc›lar›n›n ortak ç›kar ve he-
defler do¤rultusunda örgütlenmelerini sa¤lamak; sorun-
lar›n giderilmesine ve yap›mc›lara yeni olanaklar yara-
t›lmas›na çal›flarak, film yap›m ve yap›mc›l›¤›n›n gelifl-
mesine katk›da bulunmak; uluslararas› yap›mc› ve ya-
p›m evleri ile kurumsal iliflkiler kurmak amac›yla kurul-
du. SE-YAP’›n Yönetim Kurulu; Nida Karabol Akdeniz
(Baflkan), Biket ‹lhan (Baflkan Yard›mc›s›), Kemal Kap-
lano¤lu (Üye), Zeynep Özbatur (Üye), Cengiz Er-
gun(Üye)’den olufluyor. 
SE-YAP, ulusal sinema sektörümüzün kendi kendine ye-
terli bir sektöre dönüflmesini sa¤lama yolunda, film ya-
p›mc›lar›n›n mesleki ilke ve amaçlar do¤rultusunda bir
araya gelerek güç birli¤i ve öncülük yapmalar›na önemli
bir katk› oluflturacak. Bu hedefe yürürken üyelerimizin
yap›mlar›n›n kullan›m›ndan kaynaklanan ücretlerin ve
tazminatlar›n tahsilini sa¤lamak baflta olmak üzere tüm
kurum ve kurulufllar nezdinde haklar›n› korumak, izle-

mek; bunun için idari ve yarg› yollar›na baflvurmak da
SE-YAP’›n bafll›ca görevleri aras›nda.  
SE-YAP, yap›mc›lar›n Kültür Bakanl›¤›, Eurimages,
World Cinema Fund gibi dünya çap›nda destek alabile-
cekleri fonlarla iliflki kurmalar›nda bilgi ak›fl› da sa¤-
layacak.

KORSANLA MÜCADELE
Birlik, film yap›mlar›n› yasa d›fl› yollarla üreten, ço¤al-
tan, izinsiz biçimde yurda getiren, da¤›tan ve pazarla-
yan kifli ve kurulufllara karfl› yasal önlemlerin al›nmas›
için çal›flacak ve mücadele edecek. Birli¤in ilk icrat›
Kültür Bakanl›¤› iflbirli¤iyle korsana karfl› yap›lan bas-
k›nlar sonucu dolan veya yetersiz kalan depolara yeni
depolar›n eklenmesi oldu. Ayr›ca yine bask›nlarda kulla-
n›lan araçlar›n art›r›lmas› ve yeni araçlar›n temin edil-
mesi konusunda da bakanl›kla ortak çal›flmalara imza
att›lar.

sinema eseri yap›mc›lar› meslek
birli¤i se-yap kuruldu
Türkiye’de sinema sektörünün ve film yap›mc›l›¤›n›n geliflmesine katk›da
bulunmak üzere oluflturulan Sinema Eseri Yap›mc›lar› Meslek Birli¤i
(SE-YAP) kurulufl çal›flmalar›n› tamamlad›.

haberler

Söz yazar›, besteci, aranjör ve
müzik yönetmeni Özer fienay
vefat etti.  10 Ekim 1947’de
Manisa’da do¤an fienay,
1970’li y›llarda halk müzi¤i ve
özellikle arabesk müzik alan›n-
da yapt›¤› beste ve aranjelerin
yan› s›ra elektro ba¤lama icra-
lar›yla dikkat çekti. 
Eserleri Erkin Koray, Ferdi

Tayfur, Müslüm Gürses, Bülent Ersoy, Bergen, Burhan
Çaçan, Nefle Karaböcek, Hayri fiahin, Huri Sapan, Ah-
met Sezgin gibi dönemin önemli sanatç›lar› taraf›ndan
yorumland›. Ba¤lama ve düzenleme çal›flmalar› büyük ses

getirdi. 70'lerde Orhan Gencebay ve Huri Sapan’›n orkes-
tralar›n›n ayr›lmaz parças› oldu. 
Bugün hala büyük be¤eniyle dinlenen "Arap Saç›", "Cüm-
bür Cemaat", “Sarhofl Gibiyim”, “Sevdi¤im”, “‹ki Gö-
züm ‹ki Çeflme”,  “Sandalc›”, “Amin” Sandalc›, “An-
nem”, “Avareyim”, “Ba¤r›yan›k”, “Bir Tanem”, “Can›-
ma Yetti Kader”, “K›ble”, “Kader Utans›n”, “Tövbe-
kar”, “Bir Gönül Sayfas›”, “Ah Bir Çocuk Olsayd›m” ve
daha pek çok esere imza att›. Özer fienay imzal› parçalar
pek çok sinema filminde de kullan›ld›. fienay, Almanya’da
kurdu¤u Ensemble Oriental isimli grubuyla 1983 y›l›nda
“Orient” isimli bir albüm ç›kard›. 
9 Eylül 2007’de akci¤er kanserine yenik düflen sanatç›,
evli ve üç çocuk babas›yd›. 

özer flenay aram›zdan ayr›ld›



Avusturyal› ünlü caz piyanisti,
1970'lerin efsanevi caz rock grubu
Weather Report'un kurucusu Joe
Zawinul, Viyana'da 75 yafl›nda
öldü. Macar, Çek ve Çingene
kökenli sanatç› 5 A¤ustos’tan bu
yana Viyana'da bir klinikte kanser
tedavisi görü-yordu. Son turnesini
de bu yüzden iptal eden Joe
Zawinul, 12 Eylül 2007 tarihinde
kansere yenik düfltü. 
1960'larda ünlü trompetçi Miles
Davis ile ABD'de albümler kayde-

den Joe Zawinul, daha sonra
1970'de Wayne Shorter, Miroslav
Vitous, Jaco Pastorius, Airto
Moreira ve Alphonse Mouzon gibi
müzisyenlerin yer ald›¤› Weather
Report grubunu kurmufl ve bu gru-
pla "Heavy Weather", "Black
Market" ve "I Sing the Body
Electric" gibi albümler yapm›flt›.
2004'den beri Viyana'da caz kulübü
iflleten Zawinul, Weather Report
da¤›ld›ktan sonra "Zawinul
Syndicate" adl› grubu kurmufltu. 
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Geceden ödülle dönen sanatç›lar:
Y›l›n Videosu: Rihanna "Umbrella"
Y›l›n Erkek Sanatç›s›: Justin Timberlake 
Y›l›n Kad›n Sanatç›s›: Fergie 
En ‹yi Yeni Sanatç›: Gym Class Heroes 
En ‹yi Grup: Fall Out Boy 
Y›l›n Dörtlü Tehdidi: Justin Timberlake 

11 Eylül akflam› Las Vegas’da 
gerçekleflen MTV Müzik Ödülleri’nde
Justin Timberlake dört ödül birden
alarak geceye damgas›n› vurdu.
Gecenin aç›l›fl›n› müzik piyasas›na
dönüflünü kutlayan Britney Spears,
'Gimme More'  flark›s›yla yapt›.
K›yafeti, dans› ve flovuyla hayal
k›r›kl›¤› yaratan Spears 
elefltirmenlerden de kötü puan ald›.  

Y›l›n Single’›: Rihanna "Umbrella" 
En Sars›c› Düet: Beyonce & Shakira "Beautiful Liar"
En ‹yi Yönetmen: Samuel Bayer "What Goes Around...": Justin TImberlake 
En ‹yi Video Düzenlemesi: Ken Mowe "Smiley Faces": Gnarls Barkley 
En ‹yi Video Kareografisi: Marty Kudelka "My Love": Justin Timberlake 

mtv müzik ödülleri
sahiplerini buldu

Rihanna, "Umbrella" flark›s›yla hem ‘Y›l›n Videosu’ hem de ‘Y›l›n Single’› ödüllerinin sahibi oldu

ünlü caz piyanist joe zawinul öldü
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Avusturyal› VMS firmas› taraf›ndan yay›nlanan iki CD’lik
albüm iki ayr›cal›kl› eserden olufluyor. ‹lki dünya prömi-
yeri 1988/89’da Ankara Devlet Opera ve Balesi ve Ulus-
lararas› Ankara Müzik Festivali ortak yap›m› olarak Cü-
neyt Gökçer’in rejisi ile gerçeklefltirilen “A¤r› Da¤› Efsa-
nesi”. ‹kincisi de sanatç›n›n 1959’da besteledi¤i ve ‹ngi-
liz Koreograf Alfred Rodrigues’in koreografisi ile Ankara
Devlet Opera ve Balesi taraf›ndan 1969/70 y›l›nda ülke-
mizde ve daha sonra Güney Afrika (Capetown), Japonya
ve Almanya gibi ülkelerde sahnelenen “Judith” Balesi.
“Judith” dünya repertuvar›na giren ilk Türk Balesi ola-
rak da biliniyor. Baflkent Ankara ve Ankara Devlet Ope-

ras›’n› bir Türk opera eseriyle ilk kez tüm dünyaya tan›-
tan CD, fief Erol Erdinç yönetiminde Ankara Devlet Ope-
ra ve Balesi Sanatç›lar› taraf›ndan seslendirilerek TRT ve
Bilkent Üniversitesi stüdyolar›nda kaydedildi.
Türkiye Opera Sanat›n› ve ça¤dafl bestecilerimizden Çetin
Ifl›közlü'yü tüm dünyaya tan›tan albüm, dünya katalog ve
listelerinde yer al›yor. Yurtd›fl›ndaki müzik ma¤azalar›n-
dan ve baflta Amazon olmak üzere birçok Internet sitesin-
den de tüm dünyadaki müzikseverlere ulaflabiliyor. Beste-
ci, orkestra flefi ve ö¤retim görevlisi Çetin Ifl›közlü halen
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuar›’nda görev
yap›yor.

dünya pazar›nda anadolulu
bir opera: a¤r› da¤› efsanesi
Çetin Ifl›közlü'nün 1973 y›l›nda Yaflar Kemal'in ayn›
adl› roman›ndan üç perdelik opera olarak  dünya
ça¤dafl müzi¤ine kazand›rd›¤› eseri “A¤r› Da¤›
Efsanesi”, dünya pazar›nda sat›fla sunulan ilk
Türkiyeli Opera Eseri oldu. 

köfle bucak caz...
Dünyan›n en önemli caz sanatç›lar›n›
Türkiye'ye getirerek bu müzi¤in
tutkunlar›yla buluflturan, ayn› zaman-
da genç ve baflar›l› caz sanatç›lar›na
da performans sergileme olana¤›
sa¤layan Akbank 17. Caz Festivali,
17 Ekim -1 Kas›m tarihleri aras›nda
‹stanbul, Ankara ve ‹zmir'de düzen-
lenecek. ‹stanbul'da toplam 30 ayr›
mekanda düzenlenecek 35 konserde
130'un üzerinde sanatç›n›n sahne ala-
cak. Bu y›l, Babylon, Aya ‹rini ve

Cemal Reflit Rey Konser Salonu gibi
festivalle özdeflleflmifl mekanlar›n yan›
s›ra Q Jazz, Kemer Country Club ve
garajistanbul gibi alternatif mekanlar
da konser alanlar›na eklenmifl. 
Festival John Pizzarelli Quartet'in, 17
Ekim'de Aya ‹rini'de verece¤i konserle
bafllayacak. Bugüne kadar 40'a yak›n
albüme imza atan ve modern caz
dünyas›n›n en sevilen isimlerinden biri
olan Pizzarelli, konserde Frank
Sinatra parçalar›n› da seslendirecek.

MESAM Haysiyet Kurulu Üyesi Metin Alkanl›, 20
Eylül 2007 tarihinde tedavi gördü¤ü Avrasya
Hastanesi’nde vefat etti. Bir süredir kanser
tedavisi görmekte olan Alkanl›, 21 Eylül’de Fatih
Camii’nde k›l›nan cenaze namaz›ndan sonra
Gaziosmanpafla Mezarl›¤›’ndaki Aile Kabristan›’na
defnedildi.

1.1.1946 do¤umlu Metin Alkanl›, daha çok
Tasavvuf Müzi¤i alan›nda beste ve aranjelere imza
atm›flt›r. 2003-2006 döneminde Turgut Yarkent’in
rahats›zl›¤› nedeniyle Haysiyet Kurulu Üyeli¤i
görevine getirilen Alkanl›, Mart 2006’da yap›lan
son MESAM Genel Kurulu’nda seçilerek göreve
gelmiflti.

metin alkanl› vefat etti

John Pizzarelli
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Hal›c› Bilgisayarla Beste Yar›flmas›
14. y›l›n› kutluyor. Biliflim teknoloji-
lerinin sa¤lad›¤› olanaklarla müzi¤in
bir araya geliflini bir yar›flma heyeca-
n› ile güçlendiren ve ülkemizde elek-
tronik müzik yarat›c›lar›n›n ortaya
ç›kmas›na olanak sa¤lamay› hedefle-
yen Hal›c› Bilgisayarla Beste Yar›fl-
mas›, 14 y›lda 1000’in üzerinde eser
de¤erlendirdi. Yar›flman›n esas ama-
c›, bilgi ça¤›n›n tan›mlar›na uyan,

teknolojiyi kullanan ve üreten, yara-
t›c›l›¤› ve sanat› eyleme dönüfltürebi-
len insanlara ticari kayg›lardan
uzak, kaliteli ve özgür bir üretim im-
kan› vermek olarak tan›mlan›yor.  
Müzik otoriteleri taraf›ndan ülkemi-
zin en kaliteli yar›flmalar›ndan biri
olarak de¤erlendirilen yar›flmaya ka-
t›lanlar›n ço¤u yurt içinde ve d›fl›nda
önemli projelere imza att›. 
Yar›flman›n bir özelli¤i de jürinin 14

y›ld›r de¤iflmemesi. Jüride bugüne
kadar baflta Attila Özdemiro¤lu ol-
mak üzere Garo Mafyan, ‹zzet Öz,
Borga Parlar, Hakan Özer, Sedat
Ergin, fieref O¤uz, Faruk Eczac›bafl›
ve Emrehan Hal›c› gibi müzik, med-
ya ve teknoloji dünyas›n›n önemli
isimleri yer ald›. 15 Ekim 2007 tari-
hine kadar on-line (http://beste.hali-
ci.com.tr) kat›l›m›n sa¤land›¤› yar›fl-
maya dileyen herkes kat›labiliyor.

Ünlü yazar
Yaflar Kemal’in
‘Teneke’ adl›
roman›ndan
‹talyanlar›n
uyarlad›¤› 
operan›n dünya
prömiyeri,
Milano’daki
efsanevi tiyatro
La Scala’da
yap›ld›.

elektronik müzik bestecileri bulufluyor! 

sanat günefli'ne anma töreni

teneke’nin sesi italya’y› büyüledi 
Türk edebiyat›n›n dünya çap›nda ün yapm›fl
yazarlar›ndan Yaflar Kemal’in “Teneke”
adl› roman›ndan uyarlanan opera, sahnelen-
di¤i Milano’da sanatseverleri büyüledi.
Fabbio Vacchi’nin operaya uyarlad›¤›
“Teneke”nin önceki gece La Scala
Tiyatrosu’ndaki dünya prömiyerine Yaflar
Kemal de kat›ld›. Yaflar Kemal, 1955’te
yazd›¤› roman›ndan uyarlanan operay›, efli
Ayfle Semiha Baban Kemal ve ünlü soprano
Leyla Gencer ile birlikte kraliyet locas›ndan
izledi. “Teneke”nin dünya prömiyeri
s›ras›nda, 1778’den beri faaliyette olan tari-
hi La Scala Tiyatrosu’nda tek bir koltuk bile

bofl de¤ildi. Bilet fiyatlar›n›n 12 ila 170
euro aras›nda de¤iflti¤i prömiyerden elde
edilen gelir, yaklafl›k 25 y›ldan beri ölümcül
hastalara karfl›l›ks›z sa¤l›k yard›m› yapan
Vidas Derne¤i’ne arma¤an edildi. “Teneke”,
sonuncusu 4 Ekim’de olmak üzere 7 kez
sahnelenecek. Çukurova’daki çeltik
a¤alar›n›n halk üzerindeki bask›lar›n›,
köylülerin maruz kald›¤› s›k›nt›lar›, halk›n
ve idealist genç bir kaymakam›n bask› ve
haks›zl›klarla mücadelesini konu olan
“Teneke” için, heykelt›rafl Arnaldo
Pomodoro taraf›ndan haz›rlanan dekor ve
kostümler de be¤eni toplad›.

Zeki Müren, ölüm y›ldönümünde çe-
flitli etkinliklerle an›ld›. Anma etkin-
likleri, Bodrum Kaymakaml›¤› Zeki
Müren Sanat Müzesi’nde sanatç›n›n
an›s›na mevlit okunmas›yla bafllad›.
Mevlide aralar›nda modac›s› Muzaf-
fer Çaha ve Bodrum Kaymakam› Ab-
dullah Kalkan’›n da bulundu¤u 150
kifli kat›ld›.
Bodrum Kaymakaml›¤› Zeki Müren
Sanat Müzesi Müdürü Ayser Özbulut,

etkinliklerin önümüzdeki y›llarda da
devam edece¤ini söyledi. Bursa'da ise
"Sanat Günefli" için ölümünün 11. y›l›
dolay›s›yla anma gecesi düzenlendi. 
Osmangazi Belediyesi’nce Kültürpark
Aç›k Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen
geceye, Bursal›lar büyük ilgi göster-
di. Sunuculu¤unu ‹kbal Gürp›nar'›n
yapt›¤› gecede, Burhan Dikencik yö-
netimindeki Osmangazi Yerel Gün-
dem 21 Türk Sanat Müzi¤i Korosu

da Zeki Müren'in repertuvar›ndan
parçalar sundu. Gecede sahne alan
Muazzez Abac› ve Y›ld›r›m Bekçi,
Zeki Müren ile an›lan flark›lar› ses-
lendirdi. 
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Led Zeppelin ve Sex Pistols tek bir
konser yeniden sahnelere dönmeye
karar verdi. Hard rock müzi¤inin ku-
rucular›ndan efsanevi ‹ngiliz toplulu-
¤u Led Zeppelin, da¤›ld›ktan 20 y›l
sonra 26 Kas›m’da ‹ngiltere’nin bafl-
kenti Londra’da tek bir konser ver-
mek üzere yeniden bir araya geliyor.
konserde grubun üyeleri olan gitarist
Jimmy Page, solist Robert Plant ve
basç› John Paul Jones’un, 1980’de

ölen grup davulcusu John Bonham’›n
yerine çalacak olan o¤lu Jason Bon-
ham ile sahneye ç›kaca¤› bildirildi.
Konserden elde edilecek gelirin, At-
lantic Records’un kurucusu Ahmet
Ertegün’ün ölümünden sonra kurulan
bir müzik okuluna verilecek. Ray
Charles’tan Aretha Franklin’e Rol-
ling Stones’tan Abba’ya caz, blues ve
rock devlerini keflfeden Ahmet Erte-
gün, 1968’de hiç tan›nmayan Led
Zeppelin ile sözleflme imzalama ris-
kine girmiflti.
Di¤er yandan, punk hareketinin efsa-
nesi ‹ngiliz Sex Pistols, ünlü albüm-
leri “Never Mind the Bollocks”un pi-
yasaya ç›k›fl›n›n 30. y›ldönümü dola-

y›s›yla yeniden bir araya geliyor. Tek
bir konser için sahneye ç›kacak gru-
bun “orijinal” üyeleri John Lydon,
Steve Jones, Paul Cook ve Glen Mat-
lock, 8 Kas›m’da Londra’daki Brix-
ton Academy’de hayranlar› için çala-
cak. “Never Mind the Bollocks... He-
re’s the Sex Pistols” albümü Ekim
1977’de yay›nlanan ve albümdeki
“God Save the Queen” (Tanr› Krali-
çe’yi korusun) ile “Anarchy in th
UK” (‹ngiltere’de Anarfli) adl› parça-
lar›yla büyük gürültü koparan grup,
1978’de da¤›ld›ktan sonra 1996’da
bir dünya turnesi için yeniden bir
araya gelmifl ve son olarak da
2003’te birlikte çalm›flt›.

iki efsanevi grup yeniden
sahnelere dönüyorLed Zeppelin

Sex Pistols
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röportaj: taner koçak, önder k›z›lkaya 
foto¤raf: sinan keskin ve ezginin günlü¤ü arflivi  
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Müzik gibi dinamik bir endüstri içinde, her gün
p›t›rak gibi ç›kan yorumcu de¤il, flark›c›
namzetlerinin yan›nda ve daha “politik-apoli-

tik” tart›flmalar›n›n sürüp gitti¤i bir sosyo-kültürel yap›
içinde fark› olan müzikler yaparak 25 y›l dimdik dura-
bilmek cesaret ister, emek ister. Do¤rusu biraz da
ç›lg›n ve inatç› olmay› gerektirir. ‹flte o ç›lg›n inatç›
isim en bafl›ndan beri grubun içinde yer alan bir isim,
Nadir Göktürk. Kuruluflundan on sene sonra befl kiflilik
çekirdek kadronun dördü gruptan ayr›lma karar›
verdiklerinde, Nadir Göktürk’ün “y›llarca emek verdik,
ben bunu devam ettiririm” diyerek sahiplendi¤i Ezginin
Günlü¤ü, bugün çeyrek asr›, “Çeyrek” adl› çok özel bir
albümle hem kutluyor hem de bu mutlulu¤u dinleyici-
leriyle paylafl›yor.
Dünden bugüne Ezginin Günlü¤ü’nü, “Çeyrek”
albümünün ortaya ç›k›fl hikayesini, müzik piyasas›nda
olup bitenleri Nadir Göktürk’la konufltuk.  

Ezginin Günlü¤ü, gerçekten bir günlük oldu ve Türkiye’nin
son 25 befl y›l›n› takip etti.  Etkiledi, etkilendi. Önce biraz
bafllara gidelim ve grup isminin nas›l ortaya ç›kt›¤›n›
konuflal›m.
Grubun ismini Hakan Y›lmaz’›n bir fliirinden ald›k.
fiiirde “ezginin günlü¤ü” ifadesi geçiyordu. Sadece
kelime olarak hoflumuza gitti¤i için de¤il, günlük tutma
içeri¤inin de grubun çizgisiyle örtüflece¤ini düflündük.
Gerçi o zaman 25 seneyi bulaca¤›m›z› tahmin etmiyor-
duk. fiimdi bakt›¤›m›zda günlük epey bir kal›n oldu,
neredeyse on y›ll›klara dönüfltü.. 

Grubun tarihine bakt›¤›m›zda iki dönemden söz etmek
mümkün. 90’lara kadarki dönem ve daha sonra grubun
tekrar yap›land›¤› ikinci bir dönem. Siz bu ayr›m› do¤ru
buluyor musunuz? 
Ben grubun dinleyicisi de¤il, bir üyesi oldu¤um için
böyle bir ayr›m yapm›yorum. Benim için bafltan beri

Ezginin Günlü¤ü:

25 y›l kesintisiz    
müzik

Ezginin Günlü¤ü tam çeyrek as›rl›k müzikal geçmifliyle Türk pop müzik 
tarihinin efsanevi gruplar›ndan biri. “25. y›l, 25 sanatç›, 25 flark›” slogan›yla
ç›kard›klar› “Çeyrek” adl› albümleri de bronz y›l kapsam›nda grubun
flark›lar›yla büyümüfl birkaç nesle küçük bir hediye. Nadir Göktürk, “çeyre¤i,
yüze tamamlamak istiyoruz” diyerek gelecek albümlerin ve konserlerin
müjdesini veriyor. 
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“Ezginin Günlü¤ü”. Ama flöyle yorumlamak mümkün:
Grubun kurulmas›na ön ayak olan kifli Emin ‹güs.
Emin, Galatasaray Lisesi’nde okumufl. Hakan
Y›lmaz’la birlikte lisede müzik çal›flmalar› yap›yor-
larm›fl. Ruhi Su hocan›n Dostlar Korosu’nda ve Musiki
Kültür Derne¤i’nde çal›flm›fllar. Bir anlamda grup
fikrinin nüvesi bu zamanlarda at›lm›fl. Emin, Belediye
Konservatuar› fian Bölümü’nde okuyordu, sonra Türk
Musikisi Devlet Konservatuar›’na geldi. Ben de ayn›
okulda Türk Müzi¤i okuyordum. Bu sayede tan›flt›k.
fiebnem de bu ilk gruptayd›. O da flan e¤itimi görüyor-
du. Ald›¤›m›z e¤itim gere¤i do¤al olarak farkl› bir icra
tarz›m›z ve müzik anlay›fl›m›z vard›. Ruhi Su’nun açt›¤›
yolda türküleri seslendirme fleklinde bir anlay›flt› bu.
Türkülere biraz flehirli bir yorum kat›yor, farkl› bir
duyarl›l›kla yorumluyorduk. Bunun yan›nda fliir de
besteledik. Düzenlemelerimiz daha farkl›yd›. Her ne
kadar stüdyo orkestras›yla yapsak da sanki arkam›zda
bir senfoni orkestras› varm›fl gibi hayal ederek flark›lar›
haz›rl›yorduk. 

‹lk dönemde kaç albüm yapt›n›z?
‹lk dönemde befl albüm yapt›k. “Seni Düflünmek”
(1985), Azeri türkülerin yer ald›¤› “Ala Gözlü Yar”
(1987), “Sabah Türküsü” (1986), “Bahçedeki Sandal”
(1988) ve “Ölüdeniz” (1990). 80’lerin sonunda Azeri
türküler çok popülerdi, fazla istek al›yordu. Solistimiz
Hakan Y›lmaz da Karsl› oldu¤u için Azeri parçalar›
gerçekten iyi söylüyordu. Yapt›¤›m›z ifller içinde en
popüleriydi. “Sabah Türküsü”ü türkü formlar›ndan
uzaklaflma amac›yla yapt›k. “Bahçedeki Sandal” ve
Ölü Deniz albümlerinde daha farkl› bir anlay›fl içine
girdik. Orkestrasyonlar bu iki albümde biraz daha
farkl›d›r.  

80’ler Türkiye’de her alanda muhalif durufllar›n ciddi zorluk-
larla karfl›laflt›¤›  y›llar. O dönem yapt›¤›n›z müzi¤e
bakt›¤›m›zda, sözlere yüklenmifl muhalif mesajlardan de¤il
ama, Ruhi Su ekolünü gelifltirme çabas› anlam›nda, nitelikli-
duyarl› müzik yapma anlam›nda muhalif bir durufltan söz
etmek olas›. Muhtemelen dinleyici de bu flekilde alg›layarak
sizinle bulufltu.
12 Eylül ortam›, bask›lar›n çok yo¤un oldu¤u bir
dönemdi. Birçok müzisyene yasak getirildi, bir k›sm›

Grubun ismini Arsen Y›lmaz’›n bir fliirinden ald›k. fiiirde “ezginin günlü¤ü”
ifadesi geçiyordu. Sadece kelime olarak hoflumuza gitti¤i için de¤il, günlük
tutma içeri¤inin de grubun çizgisiyle örtüflece¤ini düflündük. Gerçi o zaman 
25 seneyi bulaca¤›m›z› tahmin etmiyorduk. fiimdi bakt›¤›m›zda günlük epey
bir kal›n oldu, neredeyse on y›ll›klara dönüfltü.. 

Biz politik müzik yapm›yoruz ama
apolitik de¤iliz. Yapt›¤›m›z iflte de
politikay› yok sayan bir yaklafl›m
içinde de¤iliz. Hiçbir zaman olmad›k,
bugün de de¤iliz. Nadir Göktürk 
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yurtd›fl›na ç›kt›. Ezginin Günlü¤ü’nün 70’li y›llardan
ça¤r›fl›mlar› olmad›¤› için o dönem yeni bir grup olarak
alg›land›k ve müzik yapmam›z› engelleyecek düzeyde
bask›larla karfl›laflmad›k. Bizim tavr›m›z da hep farkl›
anlamlar kazanarak alg›land›. Yani Ezginin
Günlü¤ü’nün 80’li y›llarda muhalif bir fonksiyonu oldu. 

Ne gibi zorluklar yaflad›n›z o y›llarda? 
Örne¤in konserlere polisler de geliyordu. Sahnedeyiz,
türkü söylüyoruz, Mevlana’n›n fliirini okuyoruz, polisler
sahnenin yan›na gelir ve flark› sözlerini isterlerdi. Ben
de o zaman “bekleyin de arada vereyim” derdim. 

Müzi¤iniz politik bir boyutu var, üstlendi¤i politik misyonla
ilgili ne söyleyeceksiniz? 
Benim kafamda dünyaya bak›fl olarak ne varsa,

yapt›¤›m›z müzikte de o vard›. Politik müzik
yapt›¤›n›zda müzi¤in içinde politik hedef de göster-
meniz laz›m. Politika öyle bir fley ki partini destekle-
men, onun için oy talep etmen, yönlendirmen gerek.
Özet olarak, biz politik müzik yapm›yoruz ama apolitik
de¤iliz. Yapt›¤›m›z iflte de politikay› yok sayan bir
yaklafl›m içinde de¤iliz. Hiçbir zaman olmad›k, bugün
de de¤iliz.

Solcu bir grupsunuz ama solculu¤unuzla ön plana ç›kan bir
grup de¤ilsiniz.
Solculu¤umuz asl›nda ironik. Çünkü sa¤c›lar bizi solcu
gibi görüyor, solcular da sa¤c› gibi. Bizim solcu olmak
gibi bir iddiam›z hiçbir zaman olmad›. Müzik ifllerinde
böyle fikirlere yaslanmak iyi de¤ildir. Biz özellikle de
bundan kaçt›k. Mesela 80’li y›llarda türküleri çok sesli

‹smiyle bir grubu sürdürüyorsunuz unutmay›n ki ismin de kendine göre bir
ba¤lay›c›l›¤› var. O sizi hem kontrol ediyor hem de yol gösteriyor. Olumsuz taraflar›
da var. Baz› fleyleri yapmakta o kadar özgür olamayabilirsiniz. “Dinleyiciler ne der?”
diye düflünüyorsunuz tabii. Bir de bizim dinleyicimiz hakikaten çok farkl›, her fleyi
sonuna kadar elefltiriyorlar. O anlamda da iflimiz zor. 

röportaj
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yorumluyorduk sonra türkülerden uzaklaflt›k. Çünkü
1990’da özel kanallar›n aç›lmas›yla birlikte türkülerin
sat›fl› adeta patlad›. Herkes türkü yapmaya bafllad›. Biz
de bu dönemde türküleri b›rakt›k. Çünkü türküleri
ticari bir malzeme gibi kullanmaya bafllad›lar. En
az›ndan ben öyle alg›lad›m. K›y›s›ndan köflesinden de
böyle bir ak›m›n içinde yer almak istemedik.

‹lk dönem nas›l ve neden kapand›? Bu dönemin son iki
albümü daha öncekilerden müzikal anlamda da biraz farkl›.
Bunlar asl›nda bir geçifl ya da de¤ifliklik iflareti miydi?
Ezginin Günlü¤ü’nün dinleyici profili özellikle 90’lara
do¤ru de¤iflmeler gösterdi. Daha do¤rusu birtak›m din-
leyici baflka tercihlere yöneldi. Türkiye’deki müzik
ortam› da fakl›laflt›. Emin de müzikle ilgili ama grup
d›fl› birtak›m farkl› meflguliyetler içine girdi ve
ayr›lmak istedi¤ini söyledi. Aram›zda hiçbir kavga

dövüfl yoktu. Müzi¤e farkl› bir bak›fl gibi gerekçeleri-
miz de söz konusu de¤ildi. Dört kifliden oluflan çekirdek
kadroda ben, Emin, Tanju ve Cüneyt Duru vard›. Tanju
birkaç senedir kendince nedenlerden ötürü gruptan
ayr›lmak istedi¤ini söylüyordu. Biz onu, flu konser de
geçsin, bu da geçsin diyerek hep erteliyorduk. O da bizi
idare ediyordu. Cüneyt de “E¤er konser yapmay›p,
sadece albüm yapacaksak kalay›m yoksa ben de
ayr›lay›m” dedi. Grubun tümüyle da¤›lmas› gündeme
geldi. O zaman ben “Bu grubu kaç y›ld›r devam ettiri-
yoruz, ben sürdürebilirsem sürdürürüm” dedim.
Sonuçta Ezginin Günlü¤ü’nün belli bir tarz›, tavr› ve
dünyaya bak›fl› var. Öylece karar verdik. Hatta
bas›ndan arkadafllar da toplant›n›n bitmesini ve
verece¤imiz karar› heyecanla d›flar›da bekliyorlard›. 
1990 y›l› sonlar›nda daha önceki albümlerde birlikte
çal›flt›¤›m›z saksofoncu Fatih ve bir iki arkadaflla

Müzik sektörüne yeni girenlerin ço¤u hayal ettiklerini gerçeklefltiremiyorlar.
Onlara “Tamam siz yak›fl›kl› ve güzelsiniz ama bugün flunlar› söyleyin, bir
dahaki kasete sizin istediklerinizi yapar›z” diyebilen ve Unkapan› taraf›ndan
belirlenen bir pop müzik format› var.  Biz müzikte hep kendi istedi¤imizi
yapt›k. Yap›mc›m›z bu anlamda hiç kar›flmaz, kar›flamaz. 

röportaj
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konuflup meydana getirdi¤imiz grupla 1991 senesinde
Almanya’ya turneye gittik. Hüsnü Arkan da o s›ralarda
yurtd›fl›ndayd›. Tan›flt›¤›m›zda dönmekten söz ediyordu.
Hüsnü’nün de kat›lmas›yla yeni bir grup oluflturduk.
Ondan sonra Ezginin Günlü¤ü için yeni bir sayfa
aç›lm›fl oldu. fiimdi o sayfan›n üzerinden de bir 17 y›l
geçmifl. 

Grup elemanlar› epey de¤iflti, 17 kifli sayd›k biz. 
Daha fazla olmal›. 1982 y›l›nda ilk sahneye
ç›kt›¤›m›zda 10 kifliydik. Ertesi y›l, o on kifliden üç-
dört kifli kald›, di¤erleri de¤iflti. 1990’a kadar dört-befl
davulcu de¤ifltirdik. Neticede kan›n uyuflmas› laz›m.
Ancak flimdi bakt›¤›m›zda gruba en yeni kat›lan kifli
befl-alt› y›ll›k. 25 sene içinde bu kadar de¤ifliklik do¤al.  

25 y›ld›r bir müzik grubunu ayakta tutmak gerçekten
Türkiye koflullar›nda çok al›fl›k olmad›¤›m›z bir durum. 
25 y›l kesintisiz biçimde müzik. Hiç ara da vermedik,
mola da. 1990 y›l›nda “Ölüdeniz” albümünü ç›kard›k
sonra kadro de¤iflikli¤i oldu, 1991’de Almanya’ya
turne yapt›k. Bir yandan yeniden oluflum süreciydi ama
öte yandan da çal›flmalar›m›z› devam ettiriyorduk. 

Grubun bu kadar uzun soluklu olmas›n›n sebebi nedir sizce? 
‹nsanlar›n bir arada uyumlu çal›flmalar› diyebilirim.
Kuflak olarak birlikte çal›flmaya  yatk›nl›¤›m›z var
gibiydi.10 y›l› bir kuflak gibi düflündü¤ümüzde 25 sene
bir nesil gibi. Bir insan düflünün, 20 ile 30 yafllar›yla
30-40’l› yafllar› aras›nda dünyaya bak›fl›, davran›fllar›
çok farkl›d›r. Mesela benim gördü¤üm kadar›yla  20-
30 aras›nda insanlar ço¤unlukla suskundurlar.
Yaflarlar, dinlerler ama konuflmazlar. 30-40 aras›nda
da konuflamad›klar› zaman›n ac›s›n› ç›kar›rcas›na çok
konuflmaya bafllarlar. 40-50 yafl aras›nda ise nasihat
verme dönemidir. 

Zorluklar› da olmufltur muhakkak.
Bizim yapt›¤›m›z iflle en çok sahip ç›kt›¤›m›z kavram
gruptur. Samimi ve art niyeti olmayan bir ifl yap›yoruz.
Bundan vazgeçmenin de bir manas› yok. ‹smiyle bir
grubu sürdürüyorsunuz unutmay›n ki ismin de kendine

göre bir ba¤lay›c›l›¤› var. O sizi hem kontrol ediyor
hem de yol gösteriyor. Olumsuz taraflar› da var. Baz›
fleyleri yapmakta o kadar özgür olamayabilirsiniz.
“Dinleyiciler ne der?” diye düflünüyorsunuz tabii. Bir
de bizim dinleyicimiz hakikaten çok farkl›, her fleyi
sonuna kadar elefltiriyorlar. O anlamda da iflimiz zor.
Bir flark›m›zda, Ahmed Arif’in bir fliiri, “erkekçe olsun
isterim dostluk da düflmanl›k ta” dizeleri geçiyor.
Dinleyiciden tepki geldi, “erkekçe” ne demektir diye. 

‹lk dönemi akademik bir dönem, ikinci dönem ise daha
popüler diye tarif etmek mümkün mü? Bu terimler oturuyor
mu? 
Akademik müzik olarak alg›lanmam›z›n temeli konser-
vatuar kökenli olmam›za dayan›yor. fian e¤itimi alm›fl
kiflilerin flark› söylemesi de daha farkl› oluyor. Bizim o
dönem orkestrasyon anlay›fl›m›zda da farkl›l›klar vard›.
1990’larda aç›lan özel kanallardan sonra Türkiye’de
müzik sektörü de de¤iflti. Televizyonlarda klipler yeni
yeni oynat›l›yordu. Ben de bu dönemde Nesli
Çölgeçen’in “‹mdat ile Zarife” adl› filmine müzik
yapt›m. Filimden yola ç›karak Nesli de bize bir klip
yapt›. Bu anlamda ilk örneklerden biriydi. Biz de tele-
vizyon programlar›na ç›kmaya bafllad›k. 1995 y›l›nda
“Düfller Soka¤›” klibi bizim genifl kitleler taraf›ndan
tan›nmam›z› sa¤lad›. Ciddi bir popülarite getirdi. Bu
döneme kadar daha çok üniversiteliler taraf›ndan
tan›nan bir grupken art›k bindi¤imiz otobüsün floförü
bile bizi tan›r olmufltu. Müzik sektörünün dinamikleri
böyleydi. Televizyona ç›kmaz, klip yapmazsan›z
albümünüz satmazd›. Sonra da hiçbir yap›mc› size
albüm yapmazd›. Ancak çok merakl›s›na hitap eden bir
fley haline gelebilirdiniz ki o da bizim gibi bir grubun
varl›¤›n› sürdürmesini sa¤lamazd›. 

Bu sistemin Ezginin Günlü¤ü’ne nas›l bir etkisi var?
Mutlaka  bir etkisi var. Ama biz onu mümkün oldu¤u
kadar kendimize yabanc›laflmayacak bir düzeyde tut-
maya çal›flt›k. Dinleyiciyi de kendi gerçeklerimize
al›flt›rmaya çal›flt›k. Ödün vermemek mümkün de¤il,
ama onu kendi kabul edebilece¤imiz s›n›rlar içinde yap-
maya çal›flt›k. 

Albümün ismini “Çeyrek” dedik. “Yüz”e tamamlamay› düflünüyoruz. 
2005’te “Biz Darg›n m›y›z?” albümünü ç›kartm›flt›k. Normalde bu sene bir
albüm yapmam›z gerekiyordu. “Çeyrek”le çak›flmas›n diye onu erteledik.
Önümüzde malzemesi haz›r böyle bir albüm var. 
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Bir söyleflinizde “mevcut kal›plar›n d›fl›nda durmak gibi bir
ifadeniz var. Mevcut kal›plar terimi ile ne kastediyorsunuz?
D›fl›nda durabildi¤inizi düflünüyor musunuz? 
25 y›ll›k bir grup olmam›z›n getirdi¤i avantajlar var.
Müzik sektörüne yeni girenlerin ço¤u hayal ettiklerini
gerçeklefltiremiyorlar. Onlara “Tamam siz yak›fl›kl› ve
güzelsiniz ama bugün flunlar› söyleyin, bir dahaki
kasete sizin istediklerinizi yapar›z” diyebilen ve
Unkapan› taraf›ndan belirlenen bir pop müzik format›
var. Üstelik bunu son y›llarda dünya üzerinden örnek-
lerden yola ç›karak, çok bilinçli yapmaya bafllad›lar.
Biz müzikte hep kendi istedi¤imizi yapt›k. Yap›mc›m›z
bu anlamda hiç kar›flmaz, kar›flamaz. fiimdiye kadar
böyle oldu zaten aksi halde bizim olmayaca¤›m›z› çok
iyi biliyorlar. 

Peki piyasada geliflen trendleri içinize sindi¤i ölçüde mi
al›yorsunuz?
Baz› müzikal tutumlar›n moda oldu¤unu görüyoruz.
Moda ne demek, bu sene var, gelecek sene yok. Onu da
müzi¤imizin içine koyman›n manas› yok. Çünkü o
zaman kendi kendimizi baltalam›fl oluruz. Ama elbette
sahip ç›k›lmas› gereken geliflmeler de oluyor.

‹kinci dönemde sözlerde de bir ön plana ç›k›fl var. 
Türkülerden sonra bence grup olarak yaflad›¤›m›z en
önemli de¤ifliklik bizim flark› sözlerimizi yazmaya
bafllamam›zd›r. Türküler d›fl›nda fliirleri kullan›yorduk.
Sonra Hüsnü yazd›, ard›ndan da ben yazd›m. Çok ortak
flark›m›z oldu. Ço¤unlukla müzikler benim sözler
Hüsnü’nün oluyor. Birbirimize katk›da da bulunuyoruz.
Kasette ise yi¤idin hakk›n› yi¤ide teslim ediyoruz. 

Bu da asl›nda türkü döneminden sonra büyük bir soluk verdi
size. 
Müzikte sözleri yazmak rahatl›k çünkü fliirleri
de¤ifltirmek mümkün de¤il ama kendi yazd›¤›n›zla
oynayabiliyorsunuz. fiiirde yerine oturan, müzik dilinde
fazla olabiliyor. Tek bir kelime müzikle beraber yete-
biliyor. En ideali ikisinin bir arada olmas›d›r. 

Son albümlerde söz ve müzi¤e bakt›¤›m›zda Hüsnü ve Nadir
ismi geçiyor genellikle. Burada sanki flöyle bir manzara
ortaya ç›k›yor. Hüsnü ve Nadir albümün müzik soundunu
belirliyor. Böyle mi gerçekten? Di¤er arkadafllar›n kay›ttaki
katk›lar› nedir?
Kayda girmeden gruptakiler birçok fikir verebiliyor.
Parçan›n trafi¤ini de¤ifltirebiliyoruz. Bir de sunum
aflamas›nda katk›lar› oluyor tabii. Her insan kendi
birikimini getirdi¤i için grup da bütün bunlar›n
bileflkesi oluyor. Bizim grubumuz hiçbir zaman bir iki
kifli vard›r, di¤erleri de çal›yordur hesab›yla müzik yap-
mad›. 

25. y›l›n›z sebebiyle 29 A¤ustos’ta Kuruçeflme Arena’da bir
konser verdiniz. “Çeyrek”  albüm fikri nas›l olufltu?
Davulcumuz ve menajerimiz olan Gökhan, grupla ilgili
kafa yoran bir isim. Her iki alanda da iflinin ehli.
Geçen sene “25’e do¤ru” temas›yla Yeni Melek’te bir
konser yapt›k. Bir iki arkadafl da d›flardan bizim
parçalar› farkl› söyleyelim demifller. Feridun Düza¤aç,
Haluk Levent, rahmetli Bar›fl, Ifl›n Karaca gibi isimler
vard› o gecede. Sonra bunu bir albüm yapal›m fikri
do¤ru. Kimlerin söyleyece¤ini Gökhan ve Burhan fieflen
belirledi. Burhan bu albüme çok emek verdi. 25
sanatç›dan söz ediyoruz ki bunlar›n her biri kendi
bafl›na albümler ç›kar›yor, konserler veriyor. Tüm bun-
lar› organize etmek zor bir ifl. Herkes kendi yorumuyla
parçalar› kaydetti. Bence bu buluflman›n en önemli
yanlar›ndan biri de tamamen dayan›flma çerçevesinde
bir araya gelinmifl olmas›.. 

O flark›lar› ilk dinlerken böyle de söylenebiliyormufl diye
yad›rgad›n›z m›? 

röportaj
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Herkes kendi gibi söylemifl, de¤ifliklikler de yapm›fllar.
‹lk dinleyiflte biraz yad›rg›yor insan. 

Önümüzdeki dönemde neler var? 
Albümün ismini “Çeyrek” dedik. “Yüz”e tamamlamay›
düflünüyoruz. 2005’te “Biz Darg›n m›y›z?” albümünü
ç›kartm›flt›k. Normalde bu sene bir albüm yapmam›z
gerekiyordu. “Çeyrek”le çak›flmas›n diye onu erteledik.
Önümüzde malzemesi haz›r böyle bir albüm var. 

Ne zamandan beri MESAM’a üyesiniz? 
Üye olal› sekiz y›l oldu. Biraz geç üye oldum. MESAM
gibi bir meslek örgütünün olmas› iyi ama birden fazla
meslek örgütünün olmas› da kötü. Türkiye’de telif
kavram›n›n henüz yeterince anlafl›lamad›¤› bir gerçek.
MESAM bu alanda bilinç yaratmaya çal›flt›¤› için zor
bir ifli üstleniyor. Ne derece baflar›l›lar bilmiyorum ama
hayat tecrübelerimden dolay› bu alanda tek bir meslek
örgütünün olmas› gerekti¤ini biliyorum.  

MESAM öncesi ve sonras›nda bir fark oldu mu hayat›n›zda?
MESAM’a üye olmadan önce telifle ilgili maddi olarak
çok büyük kayb›m oldu. Türkiye telif konusunda
gelene¤i olmayan bir ülke oldu¤u için MESAM’›n bu
konuda ifli gerçekten zor. MESAM verece¤i hukuk
mücadelesiyle hem kanunlarda müzisyenlerin
haklar›n›n korunmas›n›, hem de varolan kanunlar›n
uygulanmas›n› sa¤lamay› ilk görev edinmeli. Çünkü
bireysel manada biz sanatç›lar›n bunu tek bafl›m›za
yapmam›z, yapsak bile sonuç elde etmemiz pek
mümkün de¤il. Telif konusunda yönteminin do¤ru tespit
edilip ekiplerin oluflturulmas› ve kontrol
mekanizmas›n›n kurulmas› gerekiyor. MESAM’da telif
konusuyla ilgili flöyle bir tav›r seziyorum: Telifi
tüketicinin ahlak›na b›rakmak. Oysa yaln›z tüketiciye
“korsan mal almay›n” gibi bir ça¤r›yla bu ifl çözüle-
mez. ‹nsanlar daha ekonomik bulduklar› için korsan
almaya devam edebilirler. Önemli olan korsan satan
dükkanlar›n önüne geçmek. Bu tavr›n
kurumsallaflmas›n›n zaman alaca¤›n› biliyorum. 
Sanatç› duygusal bakabilir, ama bunu bir kurum takip
ederse durum de¤iflir. En az›ndan sanatç› MESAM’a

telifle ilgili bir kay›t d›fl›l›¤› bildirdi¤inde bunu takip
edebilecek güçte ve donan›mda olmas› laz›m. Üstelik
telif haklar› özel bir konu. Her avukat›n uzmanl›¤›
de¤il. Bu yüzden MESAM’›n ciddi bir hukuk bürosu
açmas› ve bu alanda uzmanlaflm›fl avukatlarla  hem
kanunlar› uygulamas› hem de eksiklikler varsa onlar›
tespit etmesi gerekiyor. Telifte bireysel mücadele c›l›z
kal›yor, becerilemiyor. Ayr›ca sanatç›lar boykotla karfl›
karfl›ya kalabiliyor. Bu da cayd›r›c› bir rol oynuyor.
Halbuki MESAM gibi bir kurum karfl›lar›na ç›ksa
durum daha farkl› olur. Öyle meclisin kap›s›na gittik
falanlarla da olmaz. Çeflitli siyasi partilerde telifin pro-
pagandas›n› yapmas› ve kavram› yerleflik hale getirmesi
laz›m. 

Türkiye müzikte nas›l son dönemlerde? Sizin d›fl›n›zda müzik
ortam›n› nas›l okuyorsunuz?
Ben bilimsel de¤il ama sosyolojik olarak bak›yorum.
Oturmayan bir kentlilik kavram› ve h›zl› artan kent
nüfusu karfl›s›nda kitlelerin ihtiyac›na bir tek arabeskin
cevap verebildi¤ini düflünüyorum. Yani bizim yerleflik
müzi¤imiz arabesk bence. Sosyal anlamda en genifl
tabana hitap ediyor ve tam o kültüre cevap veriyor.
Gerçi delikanl› arabesk de kalmad› ya. Orhan
Gencebay’›n yapt›¤› gibi arabesk flimdi yok. 

fiimdilerde bir tane parça yakalad›lar m› bütün yaz onu
döndürüyorlar. 
Yap›mc›lar eskiden daha çok ifl yapard› flimdi daha az
yap›yor, çünkü maliyetler artt›. Parça say›s› o yüzden
azald› Sektörün bunal›m›yla ilgili bir durum bu. Ben
aç›kças› gittikçe bu trendin ortadan kalkaca¤›n›, daha
kaliteli ifllerin gelece¤ini, popüler tarzda bir iki ismin
varl›¤›n› sürdürece¤ini ve di¤erlerinin elenece¤ini
san›yorum. ‹yi ya da farkl› müzik yapanlar ile fark›
olan müzikler dinleyici bulabilecek. ‹yimserlik olacak
belki ama ben gelecek on y›lda müzi¤in kalitesinin yük-
selece¤ini tahmin ediyorum. Pop müzikte hem içerik
hem de teknik olarak daha iyi müzikler yap›lacak. fiu
anda müzikal anlamda son teknolojiye sahibiz ama
bunu hakk›yla kullanabilecek insan yok. Malzeme
de¤il, insan kayna¤› eksik olan.

‹yi ya da farkl› müzik yapanlar ile fark› olan müzikler dinleyici bulabilecek.
‹yimserlik olacak belki ama ben gelecek on y›lda müzi¤in kalitesinin 
yükselece¤ini tahmin ediyorum. Pop müzikte hem içerik hem de teknik 
olarak daha iyi müzikler yap›lacak. 



ustaya sayg›
röportaj: türkflan zeytino¤lu
foto¤raf: melih ayd›n
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Selmi Andak ve efli Nermin Han›m’›n evine misafir
oldu¤umuz gün, en e¤lenceli Vizyon söyleflilerin-
den birini yapt›k. Bizi çal›flma odas›na yani o gü-

zel bestelerini yapt›¤› piyanosunun bulundu¤u odaya gö-
türen Selmi Bey, resimleri, ödülleri tek tek anlatt›. Ko-
nudan konuya atlarken arada piyanosunun bafl›na geçip
flark›lar çald›. Klasik bir söylefliden ziyade röportaj›m›z,
an› taramas›, sohbet, müzik dinletisi fleklinde geliflti.
Melih ve benim durumdan flikayetçi oldu¤umuz elbette
söylenemez. Sonuçta Selmi Andak’tan kifliye özel konser
kaç kifliye nasip olmufltur bugüne kadar. 

MÜZ‹K ONUN SUYU, HAVASI, GIDASI
Pop müzi¤in efsane ismi Selmi Andak 1921'de ‹zmir'de
do¤du. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra, ‹stanbul
Hukuk Fakültesi’nde ve ‹stanbul Belediye Konservatu-
var›’nda müzik e¤itimini tamamlad›. Ard›ndan Paris'te
"Ecole Normale de Musique" (Yüksek Müzik Okulu)'nda
kompozisyon bölümünde ihtisas yapt›. Bu e¤itimden
sonra huku¤u bir kenara b›rak›p hayat›n› müzik çal›fl-
malar›na adad›. 1960’lar›n ikinci yar›s›nda besteledi¤i
"Ve Ben Yaln›z"›n ard›ndan fierif Yüzbafl›o¤lu’nun da

cesaretlendirmesiyle pop müzik kulvar›na geçti. Türki-
ye'yi uluslararas› müzik yar›flmalar›nda temsil etmeye
bafllad›. 
1968’de Atina'da düzenlenen "Apollina" festivaline Se-
vinç Tevs’in seslendirdi¤i “Ve Ben Yaln›z” ile kat›ld›.
Yar›flmada Ajda Pekkan da Selçuk Baflar'›n bestesi
"Özleyifl" ile yar›flt› ve dördüncülük gibi bir baflar› elde
etti. “Ve Ben Yaln›z” elemeleri geçemedi. Selmi An-
dak kendi deyifliyle magazinin yar›flma sonuçlar›na ne
kadar çok yans›d›¤›n› ve sadece iyi bir flark› yazman›n
yetmedi¤ini daha bestecilik kariyerinin bafl›nda böyle
bir örnekle anlam›fl oldu. Usta besteci yar›flma dönü-
flünde bas›na yapt›¤› aç›klamada; “Atina'da bir fley ö¤-
rendim. Bu tip yar›flmalarda sadece iyi ve kaliteli mü-
zik kafi gelmiyor, baflar›l› bir menajerlik de yapmak
gerekiyor. Ben bunu yapamad›m..." diyerek hem kendi
özelefltirisini hem de müzik piyasas›n›n dinamiklerine
dair tespitini ortaya koyuyordu. 
Selmi Andak; yaflad›¤› bu deneyimden edindi¤i ç›kar›m-
lar› müzikal yaflam› boyunca akl›n›n bir köflesinde tuttu
ama iflin sansasyon ya da magazin taraf›na hiç girmedi.
Müzik dünyas›ndaki ilkeli, mütevaz› ve sempatik duru-

Selmi Andak:

sanata adanan 
bir ömür

Hukuk yerine müzi¤i tercih eden, üstelik de en zor kulvarlar›ndan birinde,
bestekârl›kta karar k›lan Selmi Andak, 1950’lilerden beri ayn› do¤rularla 
yoluna devam ediyor. Eurovision tarihimizde Selmi Andak imzal› besteleri ve
bafllad›¤›ndan bugüne yazd›¤› onca eseri düflündü¤ümüzde son derece
üretken bir portre. Üstelik flark›lar› hâlâ dillerde. O, gönülleri fetheden ve
kuflaktan kufla¤a aktar›ld›kça daha da de¤erlenen notalar›n yarat›c›s›; 
Nev-i flahs›na münhas›r bir bestekâr…
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flunu y›llar y›l› korudu. Dedikodu sütunlar›na malzeme
de¤il, hat›r› say›l›r müzik elefltirmenlerinin köflelerine
konu olmay› ye¤ledi. Onun bu kadar çok sevilen bir
besteci olmas›n›n ard›nda yatan gerekçe de bu olsa ge-
rek.

EUROVISION TÜRK‹YE SEÇMELER‹NDEK‹
BAfiARILAR
Selmi Andak, 1969 ve 1970'de Bulgaristan'da "Alt›n
Orfe" yar›flmalar›na kat›ld›. 1975’de ise sonraki y›llar-
da da birçok unutulmaz bestesine vesile olan Eurovisi-
on fiark› Yar›flmas›’na kat›ld›. Eurovision’a kat›ld›¤›-
m›z bu ilk senede iki bestesiyle Türkiye finalinde yar›fl-
t›. Sözleri de Çi¤dem Talu’ya ait olan flark›lardan  "Bir
Gün Karfl›lafl›rsak” Gökhan Abur, "Hayalimdeki Adam"
da Yeliz taraf›ndan seslendirildi. Yar›flmada Yeliz,
Atilla Atasoy ile ikincili¤i paylaflt›. 1977'de ‹srail Tel -
Aviv'de Bahar Festivali, 1983 fiili'de "Vna Del Mar",
1984 Amerika'da "Los Angeles Dünya fiark› Festivali”
gibi yar›flmalarda üçüncülük ve dördüncülük ödülleri
kazand›. 
1982 y›l›nda Eurovision Türkiye finalinde Neco taraf›n-
dan seslendirilen “Gramofon” adl› flark›s› yine Neco ta-
raf›ndan okunan “Hani” ve “Rönesans”›n ard›ndan
üçüncü oldu. 
Eurovision 1984 Türkiye finalinde ise Selmi Andak'›n
en güzel bestelerinden biri olan "Sanki Dün Gibi", Cofl-
kun Demir taraf›ndan seslendirildi ama flark› finale ka-

lamad›. Bu flark› ayn› y›l yay›mlanan Nil Burak ("Be-
nim Sevdam") albümünde “Çal Ayn› Pla¤› Çal" ad›yla
ve farkl› sözlerle yer alm›flt›.  Sözleri Aysel Gürel’e ait
olan ve Neco taraf›ndan seslendirilen, Selmi Andak’›n
unutulmaz bir baflka bestesi “O fiark›y› Henüz Yazma-
d›m” ise elemelerde üçüncü oldu. Ayn› y›l Befl Y›l Önce
On Y›l Sonra grubu “Halay” ile Eurovision’a kat›ld›. 
Selmi Andak 1985 ‹talya "Medifest" yar›flmas›nda ilk
kez Türkiye'ye "Pop Müzik " alan›nda birincilik ödülü
kazand›rd›. Ayn› y›l Eurovision’da ise "Bir Sevgi Yeter"
adl› parças› Nükhet Duru - Neco ikilisi taraf›ndan ses-
lendirildi. O y›l Türkiye finalinde üçüncü olan flark›s›
ise Nil Burak'›n seslendirdi¤i "Günefl Bir Kere Do¤-
du"ydu. Bu parça Palermo Müzik Festivali'nde de ikinci
oldu. 1986’da ise Nil Burak & ‹bo taraf›ndan seslendi-
rilen "Yafla Yafla" ile Eurovision Türkiye elemelerine
kat›ld›. Son olarak 1995 y›l›nda Grup Met taraf›ndan
seslendirilen ‘Duysun fiark›lar’ ile Eurovision defterini
kapatt›. 

60. YIL ANISINA B‹R ALBÜM
21. yüzy›la ad›m att›¤›m›z 2000 y›l› Selmi Andak için
de sanattaki 60 y›l› anlam›nda geliyordu. Bu yüzden
müzik ve sanat dünyas›ndan dostlar› taraf›ndan çok
özel bir kaset ve CD haz›rland›. Ustaya sayg› niteli¤in-
de çal›flmada 13 yorumcu taraf›ndan Selmi Andak bes-
teleri seslendirildi. ‹smini de 1985 Eurovision seçmele-
rinde dereceye giremeyen “Bir Sevgi Yeter” bestesin-

Selmi Andak; müzikal yaflam› boyunca iflin sansasyon ya da magazin 
taraf›ndan uzak durdu. ‹lkeli, mütevaz› ve sempatik müzik adam› duruflunu
y›llar y›l› korudu.  Onun bu kadar çok sevilen bir besteci olmas›n›n ard›nda
yatan gerekçe de bu olsa gerek.

ustaya sayg›

Sinema dünyas›n›n ünlü 
yönetmeni Stanley Kramer ile

Selmi Andak Cannes Film
Festivali’nde

1975 TRT Eurovision fiark› Yar›flmas› finalinde ikincilik ödülünü kazanan
“Hayalimdeki Adam flark›s›n› bestecisi Selmi Andak, söz yazar› Çi¤dem Talu 
ve seslendiren Yeliz, sunucu Bülent Özveren ile. 

Selmi Andak ve Sanat 
Yazar› Georges Sadoul

vizyon
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den alan albüme bu parça konulmad›. 
Albüme al›nacak parçalar›n seçimi iflin en zorlu k›sm›n›
oluflturuyordu. MESAM’a kay›tl› 800’ün üzerinde bes-
tesi olan Selmi Andak için haz›rlanan albümün prodük-
törlü¤ünü üstlenen Ali R›za Türker, seçimleri flu kriter-
lere göre yapt›klar›n› söyledi: “Duygu yüklü, lirik ve
müzik jurilerinden birincilik ödülü kazanm›fl parçalar”.
Albüm bu özelliklerinden ötürü asl›nda Türk Pop müzi-
¤inin arfliv niteli¤indeki yap›tlar›ndan biri.  

ANNEDEN YAD‹GAR
MÜZ‹K SEVG‹S‹
Selmi Andak’›n hukukçu ol-
mak yerine müzi¤i tercih
etmesinde annesi Fatma
Betül Han›m’›n etkisi
büyük olmufl. Piyanoya 8
yafllar›nda bafllayan Fatma

Betül Han›m, ilk müzik ve piyano derslerini Ermeni
as›ll› Madam Torbes’ten alm›fl. Selmi Andak, annesinin
müzik ufkunu açmadaki katk›s›n› her söyleflisinde dile
getirirken bir özelli¤ine daha vurgu yap›yor: Fatma Be-
tül Han›m, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir numaral› kad›n
nüfus cüzdan›na sahipmifl. Cumhuriyetin bir numaral›
erkek nüfus cüzdan›n›n Mustafa Kemal Atatürk’e ait
oldu¤unu ö¤renince bunun önemi daha da ortaya ç›k›-
yor. 
Selmi Andak FIDOF ve SACEM üye-
si. Ayn› zamanda 
‹stanbul Gazeteciler 
Cemiyeti, MESAM ve 
POPSAV üyesi ve
T.C."Devlet Sanatç›s›" unvan›
sahibi.

BULURSANIZ KAÇIRMAYIN 
Ve Ben Yaln›z Gönül Turgut  
Disko - 45'lik 
Senden Vazgeçemem
Semiramis Pekkan - Odeon - 45'lik 
Hayalimdeki Adam
Yeliz - Diskotür - 45'lik 
Senin Yan›nda Ve Senden 
Uzaklarda Asu Maralman - 
Ronnex - 45'lik 
Bir Gün Karfl›lafl›rsak
Gökhan - S&S - 45'lik 
Bir Sevgi Yeter
DMC - CD 
Selmi Andak Besteleri 
TRT - CD 
Uluslararas› Ödüllü 
Selmi Andak fiark›lar›
Sakman - CD 
(Liste: Naim Dilmener)

2000 y›l›nda Selmi Andak için 
dostlar› taraf›ndan müzikteki 
60. y›l›n› kutlamak amac›yla özel 
bir albüm ç›kar›ld›.

ustaya sayg›

Duygu yüklü, lirik ve müzik jurilerinden 
birincilik ödülü kazanm›fl parçalardan
oluflan 60. y›l albümü, bu özelliklerinden
ötürü asl›nda Türk Pop müzi¤inin arfliv 
niteli¤indeki yap›tlar›ndan biri. 

vizyon
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Tarih 15 Ocak 1996. Bütün gazetelerde ayn› haber
var: “Besteci Onno Tunç, kendi kulland›¤› uça¤›y-
la Bursa’dan ‹stanbul’a dönerken Yalova yak›nla-

r›nda düflerek hayat›n› kaybetti.” Haber (de¤iflik gaze-
telerde de¤iflik ifadelerle ama mealen aynen) flu flekilde
sürüyor: “Peki Sezen Aksu bundan sonra ne yapacak?”
Esasen bu ölümün böyle bir cümleye ba¤lanmas› boflu-
na de¤il. Aksu’nun ‘80’li y›llar›n ikinci yar›s›nda “Sen
A¤lama” ile bafllayan büyük yükseliflinde Onno Tunç’un
pay› yads›namaz. O y›llarda hem hayatlar›n› hem de
üretimlerini paylaflan ikili, dönemle simgeleflen pek çok
flark›ya birlikte imza att›. Bu kadarla kalmad›, yeni
flark›c›lar›n ç›kmas›na ön ayak oldu ve “ilk” albümle-
rin prodüksiyonunu birlikte üstlendi. Aksu – Tunç bir-
likteli¤i, salt bir aflk›n ötesinde memleket popunun yeni
mecralara akmas›n› sa¤layacak bir kulvar açt›. Onno
Tunç’un vakitsiz kayb›, yolun yeniden çizildi¤i bu dö-
nemde bir sapmaya neden oldu ve pop dingin bir flekil-
de ilerlerken bir anda kontrolden ç›kt›.

KORO SONRASI BAS G‹TAR SEVDASI 
Onno Tunç’un müzi¤imize katk›lar› saymakla bitmez
ancak bunlar› örneklemeden önce hayat hikayesine k›-
saca bir göz atal›m: 1948 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an

Onno Tunç, kilise korolar›nda flark› söylemek suretiyle
müzi¤e bafll›yor. Sonras› klasik: Lisede ‘Black Stones’
adl› bir topluluk kuruyor ve bas gitara merak sal›yor.
K›sa sürede ‘Üstün Poyraz Set’ kadrosuna giriyor, Du-
rul Gence ve Süheyl Denizci gibi üstatlarla çal›fl›yor.
Tunç, ‘70’li y›llar›n en büyük aranjörlerinden. Baflta,
bestelerinden ziyade düzenlemeleriyle ad›n› duyuruyor.
Bir yandan da dönemin mühim topluluklar›ndan ‹stan-
bul Geliflim Orkestras›’nda çalmay› sürdürüyor. O dö-
nemde imza att›¤› albümler aras›nda Bülent Ortaçgil’in
alameti farikas› olan “Benimle Oynar m›s›n” da var.
Bir ayr›nt›: Y›llar sonra, Ortaçgil’in dönüfl albümü
“‹kinci Perde” de Onno Tunç imzas›yla ç›kacak. 
Onno Tunç’un bas gitar ve kontrabas çald›¤› albümler
bir elin parmaklar›n› geçmez belki ama her birine dam-
gas›n› vurdu¤u yads›namaz. Okay Temiz’in “Zikir”ini
ya da Ruacan ailesinin (kendi kulvar›nda tek) muazzam
caz albümünü flimdi dinledi¤imizde bunu daha da iyi
anl›yoruz. Ya da Mustafa Sandal’›n ilk albümündeki
“Beni Unutma”y›… Bütün bunlar› akl›m›za getirirken,
Mazhar Fuat Özkan’›n efsanevi flark›lar›ndan “Yaln›z-
l›k Ömür Boyu”nda perdesiz bas çald›¤›n› da unutma-
yal›m ve ‘Onno&Company’ ad›yla imza att›¤› 45'lik pla-
¤› anal›m: 'Melissa / The Bracelet'.

sese söze büründü      
onno diye göründü

Onno Tunç için “90'l› y›llar›n müzi¤ini flekillendirdi” gibi iddial› bir cümle
kurmak hiç de yanl›fl de¤il. Bu flark›lar›n yeni bir ç›¤›r açt›¤›n› ve “Türk hafif
müzi¤i” olarak an›lan türün “Türk popu” olarak tescillenmesinde büyük rol
oynad›¤›n› hat›rlayal›m.O, müzi¤imizi bir ad›m de¤il fersah fersah ileriye
götürenlerden…
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DÜZENLEMELERLE ADINI DUYURDU 
Tam bu noktada, Onno Tunç’un yapt›¤› ifllere döndüre-
lim kula¤›m›z›. Düzenlemeleriyle ad›n› duyurdu demifl-
tik; ‘70’li y›llarda düzenlemesini yapt›¤› flark›lar›n sa-
dece birkaç›n› anarsak onun ne kadar mühim bir mü-
zisyen oldu¤unu daha da iyi anlar›z: Ajda Pekkan’›n
“Bambaflka Biri”, “Hayk›racak Nefesim”, “Dile Ko-
lay”, “Ya Sonra” gibi unutulmaz flark›lar›n›n bulundu-
¤u “Süperstar 2” albümünün tamam›n›n ya da Nükhet
Duru’nun aralar›nda “Melankoli”, “Cambaz”, “Benim-
sin Diyemedi¤im” ve “Çak›r”›n da bulundu¤u pek çok
flark›s›n›n düzenlemeleri ona ait mesela. Salim Dün-
dar’›n “Aynalar”, ‹bo’nun “Balonlar›m Vard›” gibi bir
dönem dillerden düflmeyen flark›lar›n ya da Ertan Ana-
pa’n›n seslendirdi¤i tek türkü olan “Havada Bulut
Yok”un düzenlemesi de. Nükhet Duru, yak›nlarda yap-
t›¤› bir albümünde bu türküyü Onno Tunç düzenlemesi-
ne sad›k kalarak ve onun an›s›na seslendirmiflti. Söz
aç›lm›flken Harun Kolçak’›n “Müzisyen”, Sezen Ak-
su’nun “Düfl Bahçeleri” albümlerini ona adad›¤›n› da
söylemifl olal›m. 

90’LI YILLARIN FRAGMANI 
Baflta da söyledik, Sezen Aksu ve Onno Tunç birlikteli¤i
baflka bir duruma tekabül ediyor. Onno Tunç’un ‘90’l›
y›llarda yapaca¤› büyük ata¤›n bir nevi fragman› gibi.

Fragman dediysek yanl›fl anlafl›lmas›n, bu bile bafll› bafl›-
na bir tarih. Sadece Sezen Aksu’nun söyledi¤i Onno Tunç
flark›lar›n› anmak bile bu tarihin ne denli mühim oldu¤u-
nu ve memleket popuna neler kazand›rd›¤›n› ispata muk-
tedir. Sezen Aksu’nun seslendirdi¤i ilk Onno Tunç flark›-
s›, “A¤lamak Güzeldir” albümünde yer alan (ve yeniler-
de Ifl›n Karaca’n›n da yorumlad›¤›) “Hoflgörü”. Sonras›
çorap sökü¤ü gibi geliyor: “Sen A¤lama”, “Geri Dön”,
”Bu Gece”, “Bir Baflka Aflk”, “1945”, “Haydi Gel Be-
nimle Ol”, “Sultan Süleyman”, Metin Alt›ok’un fliirin-
den bestelenen “Kavaklar”, Nâz›m Hikmet’in bir ruba-
isinden al›nan “Tenna”, “Bir Çocuk Sevdim”, “Son Ba-
k›fl”… Bu kadar da de¤il: Ali Kocatepe bestesi olan
“Ali” hariç “Git” albümünün tamam› Onno Tunç flark›-
lar›ndan olufluyor. “De¤er mi”, “Beni Unutma”, “Ah
Mazi” bu albümde mesela… Sezen Aksu külliyat›nda
ayr› bir yere koydu¤umuz “K›fl Masal›” ve “Ne Kavgam
Bitti Ne Sevdam” da Onno Tunç’un besteleri. Sözlerine
de katk›da bulundu¤u “Tutsak” ve bir albüme ad›n› ve-
ren etkileyici “Ifl›k Do¤udan Yükselir” de öyle. Bu kadar
flark› ad› saym›flken “Hadi Bakal›m”› unutmayal›m: Onu
en sona b›rakmam›z, az önce sözünü etti¤imiz fragman-
l›k durumunu daha iyi anlataca¤›ndan. Yonca Evcimik’in
“Abone”sinin hemen ard›ndan ç›kan bu flark› sadece bi-
zim illerde de¤il ecnebi memleketlerde de “ifl” yapt›.
Diskolarda çal›nd›, plak ve CD-single olarak yay›nland›;
remixleri yap›ld›. Bu flark›, Onno Tunç’un ‘90’larda yap-
t›¤› hamlenin de ateflleyicisiydi.  

POPÜLER fiARKILAR VE D‹⁄ERLER‹ 
Levent Yüksel, Asya, Rüya Ersavc›, Emel, Bendeniz gi-
bi “yeni” flark›c›lar, ifle Onno Tunç flark›lar› seslendire-
rek bafllad›. Yeflim Salk›m’›n en güzel flark›lar›ndan
“Ben Yoldan Gönüllü Ç›kt›m”, Onno Tunç imzal›. Afl-
k›n Nur Yengi’nin unutulmaz ilk albümü “Sevgili-
ye”nin düzenlemeleri ona ait. Harun Kolçak’›n “Beni
Unut”, Zerrin Özer’in “Olay Olay”, Zuhal Olcay’›n
“Oyuncu”, Ayflegül Aldinç’in “Alev Alev” albümleri
Onno Tunç’un müzik direktörlü¤ünü üstlendi¤i albüm-
lerdi ve hem ad› geçen sanatç›lar›n diskografilerinde
hem de o dönem yap›lan albümler aras›nda ayr› bir ye-
re sahipti. Nilüfer, ‘90’l› y›llardaki en büyük ç›k›fl›n›
Onno Tunç imzal› “Yine Yeni Yeniden” ile yapt›. Ka-

Aksu – Tunç birlikteli¤i, salt bir aflk›n ötesinde memleket popunun 
yeni mecralara akmas›n› sa¤layacak bir kulvar açt›. Onno Tunç’un 
vakitsiz kayb›, yolun yeniden çizildi¤i bu dönemde bir sapmaya 
neden oldu ve pop dingin bir flekilde ilerlerken bir anda 
kontrolden ç›kt›
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pak düzeninden flark›lara bu albümün izini sürdü¤ü
“Ne Masal Ne Rüya” ile bu baflar›y› sürdürdü ancak
yeniden Kayahan’›n dümen suyuna girmesiyle inifle geç-
ti. Sonras›nda kendine yepyeni bir yol çizecek olan
Göksel’in de ilk albümü Onno Tunç imzal›yd›.
Onno Tunç, sadece popüler çal›flmalara imza atmad›.
Orkestra ve solo saksofon için besteledi¤i “Su” adl› bir
eserin varl›¤›n› biliyoruz. Ayr›ca film müzikleri de bes-
teledi: “Ah Belinda”, “Ya¤mur Kaçaklar›”, “Rumuz
Goncagül”, “Büyük Yaln›zl›k”, “Tersine Dünya” ve
“Eylül”... Bunlar aras›nda en ses getireni, 1987 tarihli
“Dünden Sonra Yar›ndan Önce”. Filmin sonunda ça-
lan, Zuhal Olcay’›n seslendirdi¤i ayn› adl› flark›, Ol-
cay’›n “‹ki Çift Laf” adl› albümünde yer ald› ve y›llar
sonra yeniden popüler oldu. 

EUROVISION MECERASI 
Onno Tunç üretimlerinden söz ederken onun Eurovision
maceras›n› da unutmamak gerek. Her besteci gibi o da
(bilhassa ‘80’li y›llarda) Eurovision yar›fl›n›n içindeydi.
1978 ve 1979 y›l›nda kat›lan flark›lar›n aranjörlü¤ünü
üstlenmekle kalmad›, sonraki yar›flmalara beste de gön-
derdi. Bu besteler içinde en önemlisi hiç kuflkusuz
“1945”. Memlekette yap›lan nadir bar›fl flark›lar›ndan
birisi bu ve bunun için yeri nazar›m›zda apayr›. Onno
Tunç’un da kendisiyle yap›lan bir televizyon söyleflisin-
de en çok bu bestesini sevdi¤ini söyledi¤ini hat›rl›yoruz. 
Yaz bafl›nda Onno Tunç ad›n›n da kar›flt›¤› tats›z bir
tart›flma yafland›. Hat›rlars›n›z, “fiark› Söylemek La-
z›m” adl› yar›flmada “fiinanay”› seslendiren Ferda An›l
Yark›n, flark›n›n Onno Tunç bestesi olarak bilindi¤ini
ancak as›l bestecisinin Fuat Güner oldu¤unu iddia etti
ve yar›flma jürisinde bulunan Fuat Güner bu bilgiyi
onaylad›. Bunun üzerine Sezen Aksu yay›na ba¤land›;
tart›flma büyüdü ve mahkemeye aksettirildi. Sonucu
hakk›nda bir bilgimiz yok. Lakin üzerinden bunca y›l
geçtikten sonra iki ehil ismin böylesi bir tart›flmada ta-
raf olmas› bize ziyadesiyle üzücü geliyor.

“BEN‹M B‹R KARDEfi‹M VAR DÜNYADA 
YOKTUR Efi‹”
Tam da bu tart›flma sürerken bir “sayg› albümü” piya-
saya ç›kt›. Kolaj taraf›ndan yay›mlanan “Onno Tunç

fiark›lar›”, onunla çal›flm›fl sanatç›lar›n yan› s›ra belki
de onu hiç tan›mam›fl müzisyenlerin katk›lar›yla olufl-
mufl bir albüm. Albümü, flark›lar› uzun uzun anlatma-
n›n manas› yok. Az önce bahsi geçen “fiinanay”›n Ceza
yorumundan iki cümle alal›m: "Üstad Onno Tunç sen
rahat uyu / Dümeni k›rma, bu geminin daha uzun yo-
lu..." fiimdi de Aylin Asl›m’›n albüm kapa¤›nda söyle-
diklerine kulak verelim: “Hayatta birçok fleyde keskin
bir çizgi çekmek zor; bazen imkans›z. Ama Türk po-
punda ‘Onno Tunç’tan öncesi ve sonras›’n› çok net göre-
biliyor insan…” Bu cümleye iki sat›r ekleyelim ve yaz›-
y› nihayetlendirelim: Onno Tunç için “90'l› y›llar›n mü-
zi¤ini flekillendirdi” gibi iddial› bir cümle kurmak hiç
de yanl›fl de¤il. Bu flark›lar›n yeni bir ç›¤›r açt›¤›n› ve
“Türk hafif müzi¤i” olarak an›lan türün “Türk popu”
olarak tescillenmesinde büyük rol oynad›¤›n› hat›rlaya-
l›m. Bunca fley hat›rlam›flken flu tuhaf ayr›nt›y› unut-
mayal›m: Onno Tunç'un öldü¤ü yerde yapt›r›lan an›t ve
Yalova'daki heykeli, kim oldu¤u belirsiz kiflilerce za-
man zaman tahrip ediliyor. “Hoflgörü” adl› bir flark›
yazm›fl bu flahane insana yap›labilecek en büyük kötü-
lük bu belki de… 
Onno Tunç nam›yla maruf Ohannes Tunçboyac›yan, mü-
zi¤imizi bir ad›m de¤il fersah fersah ileriye götürenler-
den. Son sözleri, onu çok iyi tan›yan iki kifliye b›raka-
l›m. ‹lki yaz›n›n bafl›ndan beri bizden ayr›lmayan Sezen
Aksu. Ölümün ard›ndan gazetelere verdi¤i ilandaki tek
cümle bunca yaz›n›n anlatt›¤›n› karfl›lamaya tek bafl›na
muktedir: “Sese söze büründü, Onno diye göründü”.
Biraderi Arto Tunçboyac›yan’›n onun an›s›na besteledi-
¤i “My Royal Brother” ise bugüne kadar dinledi¤imiz
en ac›kl› a¤›tlardan: “Benim bir kardeflim var, dünya-
lar›n iyisi / Benim bir kardeflim var, dünyada yoktur efli
// Gururunla kendini bu yerlere getirdi / Sayg›s›yla in-
sanlara kendisini sevdirdi // Bir kalbi vard› onun dün-
yalara s›¤mayan / Bir beyni vard› onun dünyada ender
olan // Düflman bile olsayd›n k›zamazd›n sen ona / Dü-
rüstlü¤üyle getirdi sevgiyi insanlara…”

Onno Tunç üretimlerinden söz 
ederken onun Eurovision maceras›n›
da unutmamak gerek. Her besteci gibi
o da (bilhassa ‘80’li y›llarda) 
Eurovision yar›fl›n›n içindeydi. 
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F igen Çakmak, söz yazar› ve besteci, FIDOF As-
baflkan›… Yrd. Doç. Dr. Mine Mucur y›llarca ‹s-
tanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar›’nda

solfej ve armoni hocas› olarak çal›flt›ktan sonra 2001
y›l›nda emekli olmufl, kendisini Bar›fl Manço’nun
‘Adam Olacak Çocuk’ program›ndaki ‘Mine Abla’ ola-
rak da tan›yoruz. Zeliha Sunal ise özellikle sahne flov-
lar› ve her dilden flark› söyleyebilmesiyle ünlü, büyük
organizasyonlar›n aran›lan solisti. Son zamanlarda da
ismini yeni ç›kan albümü ile duyuyoruz.  Bu üç baflar›l›
müzisyenle hem kendi müzikal geçmifllerini hem de bir-
likte yapt›klar› çal›flmalar› konufltuk. 

Bir araya gelmeniz nas›l oldu? 
Figen Çakmak: Bizim tek bir gayemiz vard›: Ülkemizi
uluslararas› müzik platformunda gurur verici bir flekil-
de temsil edebilmek. Bu nedenle birlefltik. ‹lk kez
1991’de Eurovision’a kat›ld›k. Ard›ndan pek çok yar›fl-

ma geldi. ‘Alt›n Anten’,  ‘Kufladas› Festivali’, ‘Beyaz
Güvercin’ ve ‘Pamukkale Festivalleri’ gibi… Mine ha-
n›m›n müzi¤ini o kadar çok seviyorum ki ve bana o ka-
dar yak›n ki… Bu yüzden benden sözler rahatl›kla ak›-
yor.
Mine Mucur: Bana yurtd›fl› kap›s›n› açan Figen han›m-
d›r. Böylelikle hayat›mda büyük bir sayfa aç›ld›. 
Zeliha Sunal: Türkiye’deki birçok ünlü isim Figen han›m
ve Mine Han›m›n yazd›¤› söz ve bestelerle ülkemizi
temsil ettiler. Ben ekibe sonradan solist olarak kat›l-
d›m.. 

Yurtd›fl›ndaki yar›flmalara yönelmenizin nedeni nedir?  
MM: Bunun nedeni Türkiye’deki yar›flmalar›n azl›¤›.
Ayr›ca Figen han›m, FIDOF’un (Uluslararas› Festival-
ler Federasyonu) Asbaflkan›. Dolay›s›yla her ay gelen
bültenlerle dünyan›n her yerinde düzenlenen festivaller-
den haberimiz oluyor. 

Figen Çakmak, Mine Mucur ve Zeliha Sunal

yar›flmalar›n ödüle
doymayan üçlüsü 
Uluslararas› müzik yar›flmalar› deyince akl›m›za ilk olarak Eurovision geliyor.
Asl›nda birçok müzik yar›flmas› düzenleniyor ama medyada çok az yer 
bulduklar› için fazla dikkat çekmiyorlar. ‹skenderiye’den ‹rlanda’ya,
Kazakistan’dan Hurghada’ya kadar uzanan bu yar›flmalara ciddi olarak
haz›rlanan ve önemli dereceler alan bir ekip var: Figen Çakmak, Mine Mucur
ve Zeliha Sunal… Üçü de kendi alan›nda tan›nan baflar›l› birer müzisyenler. 
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Türkiye’de az yar›flma olmas› organizasyon eksikli¤i mi, ilgi
mi yok?  
ZS: Sanata deste¤in az oluflundan kaynaklan›yor. Tür-
kiye’de bu tür fleylere çok s›cak bak›lm›yor. Konserler
oluyor ama yar›flma deyince herkes duruyor.

Eurovision d›fl›ndaki di¤er yar›flmalar pek bilinmiyor. Siz de
hemfikir misiniz bu konuda?
MM: Maalesef küçük bir haber olarak gazetelerde ç›ksa
bile çok k›sa zaman içinde tükeniyor. Mesela Coflkun
Demir ile birinci olundu, Tu¤ba Önal ile kat›l›nd›. Biz
kendimiz haber ç›kmas› için u¤rafl›yoruz. Kimse kalk›p
ilgilenmiyor. 
FÇ: Asl›nda çok ac›kl›d›r ki bizi d›flar›da daha iyi tan›-
yorlar. Festivallere her sene davet ediliyoruz. Takdir
ediliyoruz ve seviliyoruz. 
ZS: Prezantabl olmak çok önemli bu yar›flmalarda. Kri-
terleri var, flark› kadar sizin oradaki duruflunuz, Türki-
ye’yi nas›l temsil etti¤iniz çok önemli.

Bu yar›flmalar›n Türkiye’deki pop müzi¤ine katk›s› nas›l olu-
yor?

MM: Birçok ünlü sanatç› bu yar›flmalardan ç›kt›. Melih
Kibar’›n stüdyosunda haz›rlanan Candan Erçetin, Ser-
tab, Fatih Erkoç, Sibel Tüzün yar›flmalardan ç›km›fllar-
d›r. fiark›c›lar›n bu  yar›flmalarda kendilerini gösterip
hemen albüm teklifleri ald›klar› oluyor. Yar›flmalar çok
önemli ama art›k maalesef Türkiye’de düzenlenmiyor.
M›s›r’›n bile Kahire fiark› Yar›flmas› gibi çok önemli
bir organizasyonu var.  
FÇ: Eskiden Türkiye’de düzenlenen en güzel festivaller-
den bir tanesi ‘Uluslararas› Pamukkale Festivali’ydi.
1995 – 1999 aras›nda 5 k›tadan 170’in üzerinde ko-
nuk a¤›rlad›k. Amac›m›z grileflmifl olan travertenleri
temizletmek, azalm›fl sular›n tekrar akmas›n› sa¤la-
makt›. Festivaller böyle bir amaç için düzenleniyor, kâr
amac› gütmüyor. Maddi olarak sponsorlardan destek
al›yor. Yunanistan, ‹talya ve ‹srail, Pamukkale Festiva-
li’ne sahip ç›km›flt›. Pamukkale’ye çok önemli katk›lar›
oldu. Ama ne yaz›k ki art›k düzenlenmiyor. Pamukkale
Festivali’nin bir özelli¤i vard›. Kat›lan yabanc› sanatç›-
lar kendi flark›lar›n›n d›fl›nda bir tane de Türkçe beste
seslendiriyorlard›. Genelde Onno Tunç’un, Timur Sel-
çuk’un eski flark›lar›n› seçiyorlard›. Çok güzel söylüyor-
lard›. Bizim amac›m›z Türk bestecilerin flark›lar›n›
dünyada çald›rmak, tan›tmak oldu¤u için bu amaçla
çok güzel örtüflüyordu. 

Televizyondaki  yar›flma programlar›na ilgi büyük. Asl›nda
halk ilgi gösteriyor da klasik tarz yar›flmalar art›k ilgi çek-
miyor belki? 
FÇ: Halka ne verirseniz onu be¤eniyor. Ve bu yar›flma-
lardan da biliyorsunuz bir Bar›fl Akarsu ç›kt›. O çok se-
vilmiflti. Bana göre Bar›fl Manço flark›lar›n› en güzel
flekilde seslendiren oydu. Özgür Çevik ç›kt› ve ‘Yabanc›
Damat’ bütün dünyada sevildi. Demek güzel fleyleri ver-
di¤iniz takdirde halk onu severek kucakl›yor ve sahip
ç›k›yor. 
MM: Bu yar›flmalar› tamamen televizyonla ilgili bir ka-
zanç kap›s› olarak görüyorum. Bir süreklili¤i var. Bi-
zim bahsetti¤imiz yar›flmalar bundan farkl›. 

Televizyonda yap›lan yar›flmalarda
özgün beste yok. Uluslararas› 
yar›flmalar yeni besteler üretilmesi
için de vesile oluyordu.  Mesela Onno
Tunç’un en güzel besteleri yar›flmalar
için yazd›klar›d›r. Rayting u¤runa 
baz› fleyler harcand› ne yaz›k ki. 
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ZS: Televizyonda yap›lan yar›flmalarda özgün beste yok.
Uluslararas› yar›flmalar yeni besteler üretilmesi için de
vesile oluyordu.  Mesela Onno Tunç’un en güzel bestele-
ri yar›flmalar için yazd›klar›d›r. Reyting u¤runa baz›
fleyler harcand› ne yaz›k ki. 

FIDOF’dan biraz bahseder misiniz?
FÇ: FIDOF, 72 ülkenin temsilcilerinden oluflan  Ulusla-
raras› Festivaller Federasyonu. Hiçbir maddi beklenti
olmadan, sadece müzi¤i yaflatmak ve baflka ülkelerin
sanatç›lar›yla müzi¤i paylaflmak amac› güdüyor. Fede-
rasyon 40 sene önce Cannes’daki MIDEM fuar›nda ku-
ruldu. 

Ne gibi organizasyonlar yap›yorsunuz? 
FÇ: Mesela bir ay önce Umut Çocuklar› Derne¤i için
bir organizasyon düzenledik. FIDOF Baflkan› Ameri-
ka’dan geldi ve ‘Umut Çocuklar›’n› destekledi. Mal-
ta’dan, ‹rlanda’dan gelen sanatç›lar ve Zeliha karfl›l›k
beklemeden konser verdiler…  

Sizin birçok ödülünüz var, mesela 1996 / 1997 y›l›ndaki
‘Uluslararas› Y›l›n Kad›n›’ ödülü…
FÇ: Bu ödül, Uluslararas› Pamukkale Festivali’nden
sonra International Biographical Center Cambridge
IBC taraf›ndan çevreye ve Pamukkale’ye katk›lar›m›z-
dan ötürü verilen bir ödüldü. Onun d›fl›nda Mine’yle
yapt›¤›m›z ‘It’s Too Late’ adl› flark›n›n dört ayr› ülkede
- ‹rlanda, Hollanda, Litvanya ve M›s›r – kazand›¤›
ödüller var çok önemsedi¤im.

Hep ‹ngilizce mi yaz›yorsunuz?
FÇ: Evet. Bu, ‹zmir Amerikan K›z Koleji’nden mezun
olmamdan ve ‹ngiliz Filolojisi okumamdan kaynaklan›-
yor. Yar›flmalarda ‹ngilizce sözler olmas› flans› art›r›-
yor. Mesela Harun Kolçak ile Litvanya’da ‘Vilnius Fes-
tivali’ne gitmifltik. ‘Müptelay›m’› söyledi. Yan›mda da
Fransa jürisi vard› ‘Madam Çakmak’ dedi, ‘Çok güzel
bir flark› ama sözlerini anlayam›yorum. Benim için %
50 söz, % 50 müziktir.’ Harun Türkçe söyledi¤i için 2.
oldu. Birinci olan flark› ‹ngilizceydi. 

‹ngilizce söz yazmaya nas›l bafllad›n›z?    
FÇ: 1989 y›l›nda eflimin çal›flt›¤› firma Polonya’daki
Sopot Festivali’ni düzenlemeye bafllad›. Benden onlar›n
Türkiye temsilcisi olmam› istediler. ‹lk önce tereddüt
ettim sonra hemen tamam dedim. Göksel Kortay ve
Haldun Dormen ile birlikte topland›k. Ve o sene Türki-
ye’yi en iyi flekilde Nilüfer’in temsil edece¤ine karar
verdik. Kayahan’›n ‘Geceler’ flark›s›na ‹ngilizce söz
yazd›m. O sene Nilüfer’e festivalin ‹ngiliz orta¤›ndan
flöyle bir teklif geldi, ‘Türkiye’de her fleyi b›rak, bizimle
birlikte çal›fl’. Ama Nilüfer Türkiye’de baflar›l› olmay›
tercih etti. D›flar›da telif haklar› çok geliflmifl oldu¤u
için daha çok para kazanabilirdi ama o tercih etmedi.
Bana dönersek;  Melih Kibar: “Söyleyece¤in bir fley
varsa yaz” demiflti. Ben de öyle yapt›m…

Mine han›m, y›llarca konservatuarda ö¤retim görevlisi ola-
rak çal›flt›n›z. Uluslararas› yar›flmalara kat›lmaya nas›l bafl-
lad›n›z? 
MM: Yar›flmalar daima benim için hobi niteli¤inde kal-
d›, amatör bir ruhla yapt›m. Onlar için hep para harca-
d›m. Ama çok büyük zevkle yapt›m. Ayn› hocal›k yap-
mak gibi, geriye bakt›¤›mda da iyi ki yapm›fl›m dedi-

FIDOF, 72 ülkenin temsilcilerinden
oluflan  Uluslararas› Festivaller 
Federasyonu. Hiçbir maddi beklenti 
olmadan, sadece müzi¤i yaflatmak ve
baflka ülkelerin sanatç›lar›yla müzi¤i
paylaflmak amac› güdüyor. 

Mine Mucur
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¤im bir fley. Çocuklarla, gençlerle diyalogda olmaktan
hep çok mutlu oldum. Onun d›fl›nda Melih Kibar’›n çok
güzel ve özel bir yeri var hayat›mda. Son senelerinde
bütün parçalar›m›n aranjesini o yapm›flt›. Meltem Tafl-
k›ran ve kardefli Eser Taflk›ran çok önemlidir benim
için. Doktor Selma Çuhac› ‘Hep Bir Yar›m Var’ diye
bir flark› yazd› bana. Bestesini yapt›m ve Coflkun Demir
seslendirdi. M›s›r ‘‹skenderiye Yar›flmas›’nda (2003)
birinci olduk. Bunlar çok özel anlard›…

Sizi Bar›fl Manço’nun ‘Adam Olacak Çocuk’ program›nda
‘Mine Abla’ olarak tan›m›flt›k. 
MM: Bu da hayat›m›n bir baflka özel köflesi. Bar›fl Man-
ço ile, Bodrum’da mütevazi bir otelde ailelerimizle tatil
yaparken tan›flm›flt›k. Benim  konservatuvarda hoca ol-
du¤umu ö¤renince böyle bir teklif yapt›. Konservatuvar-
dan özel izin alarak iki y›l bu programda onunla çal›fl-
t›m. Bir gün dedim ki Bar›fl’a ‘bu çocuklar› çekimden
önce çal›flt›ral›m daha güzel okusunlar’.  Programdan
önce çocuklara do¤ru seslerle flark›lar› okuttum.  Sonra
çekimde çocuklar tamamen alakas›z flark›lar söylediler.
O zaman Bar›fl ‘Ben sana söylemedim mi!’ diye çok gül-

müfltü. O dönemin en fazla reyting alan programlar›n-
dan biriydi. Hayat›m›n güzel an›lar›ndand›r. 

Bu yar›flmalara kat›lman›za konservatuvarda nas›l bak›l›yor-
du? 
MM: Konservatuvarda sadece klasik müzi¤e önem veri-
lir di¤er müziklerin hepsi hafif, kolay, de¤ersiz bulu-
nur. Ben yar›flmalarda ald›¤›m derecelerden konserva-
tuvarda hiç bahsetmedim. Ama bir flark› yazmak o ka-
dar kolay de¤il. Mesela bir gün rahmetli hocam›z Ke-
mal Sunder, benim yar›flma kazand›¤›m› okumufl, gelip
‘Çok önemli bir fley yap›yorsun’ dedi. fiafl›rd›m. ‘Bura-
daki herkes önemsiz buluyor bu yar›flmalar›’ dedim. O
da ‘Otursunlar kolaysa yazs›nlar bir flark›, ondan sonra
seni elefltirsinler’ dedi.

Bir de yeni albümünüz ‘Benim Piyanom’ ç›kt›.
MM: Benim y›llard›r yapmak istedi¤im bir proje vard›.
6 y›ld›r Ç›ra¤an Oteli’nde piyano çal›yorum. Dolay›s›yla
çok özel bir repertuvar geliflti ve çal›fl stilime göre de
bir yorum olufltu. Genellikle klasik eserlerle bafll›yo-
rum, Chopin, Shubert, Beethoven… Sonra müzikallerle
devam ediyorum.  Yabanc› flark›lar, Türkçe flark›lar ça-
l›yorum. Beni dinlemeye gelen fanlar›m var. Dolay›s›yla
bunu bir albüm projesi haline getirmek istedim. M‹-
AM’›n stüdyosunda kaydettik. Hiç plans›z 16 flark› çal-
d›m. Mesela Sezen Aksu’nun ‘Kaybolan Y›llar’›, ki ken-
disine çok teflekkür ediyorum bu flark›y› albümüme koy-
mama izin verdi¤i için, onun d›fl›nda kendi bestelerim,
Melih Kibar besteleri, Tanju Okan flark›lar› var.  Din-
lenmek, rahatlamak için dinleyebilece¤iniz nostaljik ve
duygusal bir albüm.  Bu albümün d›fl›nda iki tane de
armoni kitab› yazd›m. Onlar da yak›nda yay›nlanacak. 

Zeliha Sunal size nas›l kat›ld›? 
MM: Bir zaman sonra yar›flmalarda yeni bir solist ihti-
yac› do¤du. Benim yapt›¤›m parçalar pek kolay, ticari
flark›lar de¤il. Klasik soundlu flark›lar. Bir gün Ali R›za
Türker’e dedim ki ‘Yurtd›fl›nda bizi temsil edebilecek,
‹ngilizcesi olan, anlaflabilece¤im, prezantabl bir solist
istiyorum’ O da bana Zeliha’y› önerdi. O gün bu gün-
dür, 10 senedir birlikte çal›fl›yoruz. Yar›flmalar d›fl›nda
s›k s›k üçümüz haberleflir, ne var ne yok birbirimize an-
lat›r›z,  ‘Z Raporu’ diyoruz biz buna. Burada bir pa-
rantez aç›yorum. Zeliha bana Japonca bir flark› ö¤retti.
Otele gelen Japonlar bu yüzden bana tap›yorlar. Binler-
ce foto¤raf çekildi. 

Zeliha han›m, flimdi de sizin hikayenizi ö¤renelim…
ZS: Yabanc› dillerde flark› söylemek benim hobimdi.
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Zaten çocukken ilk olarak ‘Guantalamara’ flark›s›n›
söylemeye bafllad›m. Babam yurtd›fl›nda tahsil görmüfl.
Birçok yabanc› pla¤› vard›. Ben de çocuklu¤umdan iti-
baren onlar› dinledim. Çocuklu¤umda Diyarbak›r’day-
d›k ve konservatuvara gidemedim. Sonra ‹zmir’e geldi-
¤imizde  s›navlara girmek istedim ama annem verem
olurum diye izin vermedi. Çünkü o zaman filmlerde ke-
manc›lar verem oluyorlard›. Çok küçük yafllardan itiba-
ren müzikle iç içe oldum. Uzun süre Ankara’da proto-
kole flark› söyledim. Yabanc› flark›lar bu dönemde dev-
reye geldi. Dünyan›n her yerinden konuk geliyordu, dev-
let baflkanlar› bakanlar… Onlar› a¤›rlarken kendi dille-
rinde bir fleyler söylendi¤inde çok mutlu ve hoflnut olu-
yorlar. Güney Amerika, Kore Malezya gibi ülkelerden
konuk geldikçe da¤arc›k büyüdü. Mesela ben Kapadok-
ya’da iki Koreli’ye Korece flark› söyleyip onlar› a¤lat-
m›flt›m. Dokunakl› bir flark›yd› ve periflan olmufllard›. 

MM: Zeliha’n›n sahnesinde sürprizler var. Pijamalarla,
saçlar› bigudili flekilde sahneye ç›k›p sonra bir anda on-
lar› ç›kar›p fluh bir as solist haline gelebiliyor. Bir etek
ve flalla ‹spanyol oluyor. Ben dehflet ve korku içinde
onu sahnede giyinip soyunurken izliyorum. 

ZS: fiimdi yeni numaralar›m var. Sihirbazl›k ö¤reniyo-
rum. Tabii sahnede müflterilerimi kaybetmemek flart›
ile yapaca¤›m bu flovu. 

MM: Showgirl’luk konusunda Zeliha Türkiye’de bir nu-
mara. Onun yerini  doldurabilecek kimse yok.  Dinleyi-
cinin nabz›na göre gerekiyorsa rock n’ roll gerekiyorsa
caz yoksa flamenko… Bir kez M›s›rl›lara flok yaflatt›.
Bir konser verilecek. Figen han›m ‘Aman ne olursun
çok aç›k fleyler giyme’ dedi. Zeliha da sahneye mazbut
uzun bir etek ve fl›k bir bluzla ç›kt›. Parçan›n ikinci ya-
r›s›nda o ete¤i bir açt› içinden k›rm›z› bir mini etek ve
file çoraplar ç›kt›. Ve seyirciden ‘voww’ diye ses ç›kt›.
Figen han›m kalp krizi geçirecekti. 

ZS: Ben de o sesi bekliyordum. E¤er ç›kmasayd› baflar›-
s›z olmufl olacakt›m. Dua etsinler mayo giymedim. Bir
senedir Cahide’de ç›kt›k. Pazartesi geceleri t›kl›m t›k-
l›m oluyordu. Ama bu yaz Çarflamba günleri Anadolu
yakas›nda Murphy’s Dance Bar’day›m. Biraz da karfl›
taraf› kudurtal›m. 

Bir de yeni albümünüz ç›kt›: ‘Antika’…
ZS: Albüm, 1970’li y›llar›n aranjmanlar›. Üstü klasik
ama altyap› modern. Dj Suat Ateflda¤l› ile çal›flt›k. ‘Si
Tu Savais Combien Je T’aime’ler, ‘Ah Nerede Vah Ne-

rede’ler, ‘Evet mi Hay›r m›’lar… Bu flark›lar bambaflka
bir forma girdi. Kulüplerde çal›nacak hale geldiler.
Çünkü eski flark›lar modern altyap› ile sunulursa genç-
ler de daha bir keyifle ve zevkle dinleyebilir. Di¤er fle-
kilde sadece nostaljik flark›lar olarak kal›yorlar. ‘Anti-
ka’n›n isim babas› Attila Özdemiro¤lu, proje ise Hakan
Eren’e ait.     
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Ald›klar› derece ve
ödüllerden seçmeler: 
� 1992 y›l›nda M›s›r' da sözlerini Figen Çakmak'›n
yazd›¤›, Mine Mucur’un besteledi¤i, Ali Murat
Erengül'ün seslendirdi¤i ve Mi Yuri Ranchenko' nun
aranje etti¤i Lonely Nights – Lonely Dreams (Yaln›z
Geceler, Yaln›z Rüyalar) adl› flark› ‘Grand Prix’
ödülünü ald›. Bu sene M›s›r'a yeniden davet edildiler
ve festival bu flark›yla aç›ld›.

� 1997'de Kahire Uluslararas› fiark› Yar›flmas›’nda
Selma Çuhac›-Mine Mucur'a ait ‘Hep Bir Yar›n Var’›
seslendiren Coflkun Demir birinci oldu.

� 1998 y›l›nda Figen Çakmak’›n yazd›¤›, Mine
Mucur’un besteledi¤i ve Zeliha Sunal’›n seslendirdi¤i
‘Kad›n›m’ (Cumhuriyet’in 75. y›l›nda, Türk
kad›n›ndan Atatürk’e sevgilerle yaz›lm›fl bir flark›)
Mine Mucur ve Zeliha Sunal’a ‘Bar›fl Ödülü’nü getir-
di. Figen Çakmak da Bulgaristan’da ‘En ‹yi Söz
Yazar› Ödülü’nü ald›..

� 2005 y›l›nda Tuba Önal’›n seslendirdi¤i, bestesini
Mine Mucur, aranjörlü¤ünü Melih Kibar'›n yapt›¤›
‘Kusursuz Aflk’ adl› flark›, M›s›r Turizm, Kültür ve
Enformasyon Baflkanl›klar›'n›n düzenledi¤i
‹skenderiye Uluslararas› fiark› Yar›flmas›’nda 2. oldu.

� 2006’da  Zeliha Sunal, sözlerini Figen Çakmak’›n
yazd›¤› ve Mine Mucur’un besteledi¤i ‘Planet Of Love’
ile Hurghada Free Song Müzik Festivali’nde
Türkiye'yi temsil etti ve ikinci oldu.

� 2006’da ‹skenderiye Uluslararas› fiark›
Yar›flmas›’na Nazl›han Baflak ilhan, Mine Mucur'un
bestesi ‘Gitme Kal’ ile kat›ld› ve ikincilik ödülünü
ald›.
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orijinal foto¤raf : mehmet turgut 
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‘Rock Müzikalleri’ndeki performans›n›z çok baflar›l› bulundu.
Sizin için müzikalle konser aras›ndaki farkl›l›klar neydi?  
Asl›nda müzikalde hissetti¤im konserdeki duyguyla ay-
n›yd› çünkü ancak hissederek, yürekten söylerken seyir-
ciyi etkileyebilirsiniz. Müzikalde seslendirdi¤im parça-
lar çok güzeldi (Rent/ ; 'Jesus Christ Superstar / I Only
Want To Say). Türkiye’de müzikal kültürü oturmufl ol-
mad›¤› için yeni bir müzikal ç›karsa ancak bu ekipten
ç›kar. Böyle bir prodüksiyon olursa da içinde yer almak
isterim.

Ne kadar sürede haz›rland›n›z? 
Yaklafl›k üç ayd›r çal›flmaya çal›fl›yoruz. 

Neden böyle dediniz?
Çünkü tam boyutlarda bir sahnede çal›flma, prototip
dekorda oynama imkan›m›z olmad›. Mesela ben merdi-
venlerden ‘inece¤im’ diye çal›flt›m. Ama Aç›khava Ti-
yatrosu’nda bu mümkün olmay›nca, ancak bir gece ev-
vel saat sabah›n ikisinde merdivenden ç›k›p iki basa-
mak inmeyi çal›flma imkan›m oldu. Yine de her fleye
ra¤men herkes çok yürekten çal›flt›¤› için bence çok ke-
yifli geçti. 

Özellikle oynamak istedi¤iniz bir müzikal var m›? 
Ben müzikal sevmem. Opera geçmiflim var, opera man-

ya¤›y›m ama müzikallerin armonik yap›s› biraz majöre
kaçt›¤› için pek sevmiyordum. Bu projeye dahil olunca
‘H›mm müzikal mi? Kim bilir hangi komik flark›y› söy-
leyece¤im?’ diye düflünmüfltüm.  Ama Tulu¤ T›rpan’›n
evine gidip seçilen flark›lar› dinledi¤imde asl›nda kendi
içerisinde hüzün dolu karanl›k bir taraf›n›n da oldu¤u-
nu gördüm. Böylece bu benim için de bir e¤itim süreci
de oldu. Önyarg›yla bakarsan böyle tokad› yersin, deyi-
flinin benim için de geçerli oldu¤u anlafl›ld›. Bütün mü-
zikalleri h›zland›r›lm›fl flekilde ö¤renebilme flans›m ol-
du.

Biraz bafla dönersek; Müzisyen bir aileden geliyorsunuz…
Dedem akordeon çalard›. Evde hala rahmetlinin akor-
deonu durur. Tufllu çalg› sempatisi herhalde böyle gelifl-
ti. Dedemin akordeonunu bozmayay›m diye bana bir
Casio klavye al›nd›. Dedemin çald›klar›n› taklit etmeye
bafllad›m. Okul korosu ve kilise korosunda yer ald›m.
Ard›ndan piyano çalmaya bafllay›p klasik müzikle iyice 
hafl›r neflir oldum. Opera e¤itimi almak için Mimar Si-
nan’›n kap›lar›n› t›rmalamaya bafllad›m. Genel olarak
e¤itimlerim yar›m kald›. Mimar Sinan, konservatuvar,
Timur Selçuk Ça¤dafl Müzik Merkezi, Akademi ‹stan-
bul’da bir- iki y›ll›k e¤itimler ald›m. 1996’da ilk per-
formans›m› klavyeci olarak Alt Kemanc›’da sergileye-
rek profesyonel hayata ad›m›m› att›m. Piyasada synth-

Hayko Cepkin:

‘kendimden çok  
çabuk s›k›l›yorum’

Geçti¤imiz ay ‘Rock Müzikalleri’ndeki performans›yla ad›ndan söz ettiren,
gençli¤in yeni gözdesi,  bukalemum flark›c› Hayko Cepkin ile albümleri,
müzi¤i ve fanlar› üzerine konufltuk…
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elektronik kafas›yla çalan yoktu, o yüzden k›sa zaman-
da bulunmaz Hint kumafl› haline geldim. Albüm proje-
leri ve düzenlemeler arka arkaya gelmeye bafllad›. Sa-
dece turnelere, albüm kay›tlar›na ve düzenlemelere va-
kit ay›r›p, bofl kalan tüm zamanlar›mda evde kay›t yap-
t›m. Önce berbat fleyler kaydettim. Dört sa¤lam- berbat
parçadan sonra olgunlaflmaya bafllad›m. En az›ndan
daha ak›ll› sözler ç›kmaya bafllad›. 

Çok uzun sürmemifl asl›nda…
Dört berbat parçadan sonra baflka bir e¤itim sürecine
soktum kendimi. Mevcut parçalar› armonik olarak bo-
zup yeni bir fley haline dönüfltürmeye bafllad›m. Kur-
ban’›n accapellas›n› al›p remiks yap›yordum. fiebnem
Ferah’a y›llarca yap›flt›m ‘bana accapella ver’ diye ama
vermedi. Belki f›rsat bulamad›. Sonra Murathan Mun-
gan’›n “Söz Vermifl fiark›lar” albümünde Yeni Tür-
kü’nün parças›n› modifiye ettim. O parça baflar›l› bulu-
nunca ‘Aflk Tesadüfleri Sever’ albümünde iki yabanc›
parçan›n düzenlemesini yapt›m. Böyle deneyim kazan-
d›ktan sonra kendim için de bir fleyler yapmaya baflla-
d›m. San›r›m vakti geldi deyip yapt›klar›m› EMI’ya gö-
türdüm. Demoyu oldu¤u gibi bast›lar. Böylece ilk albü-
müm ‘Sakin Olmak Laz›m’ ç›kt›. 

Sahne flovlar›n› ve görüntünüzle oynamay› seviyorsunuz.
Ben asl›nda tiyatrocu olmak çok istedim. Ama gözüm-
deki kas zay›fl›¤›ndan dolay› mimik eksikli¤i olur diye
beni almad›lar. Tiyatro yapmay› seviyorum. Görüntüm-
de de¤ifliklik yapmaktaki en temel noktam kendimden

s›k›l›yor olmam. O yüzden saçlar›m› otuz bin tane flekle
sokuyorum. Tiyatrocu olmak istememin bir nedeni de;
her seferinde bir baflka karaktere kanalize olup onu oy-
narsan›z belki k›sa bir süreli¤ine kendinizden kurtulup
baflka bir karakter olabilirsiniz. Bunu tiyatrocu olarak
yapamad›m ama kendi müzi¤ime aktar›p sahne kurgu-
sunda, beden dilinde kullan›yorum. Daha henüz  tam
anlam›yla teatral bir fley yapmad›m. Ama ekibi kur-
dum. Rock’n Coke ile beraber daha görsel, daha mak-
yajl›, daha enteresan bir hikayenin içerisine girdik. 

En baflta kay›t yaparken albüm hedefi var m›yd›? 
Yoktu. Zaten yapt›klar›m› görünce böyle bir hedefim
olmamas› gerekti¤ini düflündüm. ‹lk parçam› dinledik-
lerinde ailemin surat› çok komikti. Büyük umutlarla al-
d›klar› bilgisayarda ilk kayd›m› yapm›fl›m. Heyecanla
oturdular dinlemek için. Parça bitti bir sessizlik… Ya-
rabbim ne berbat bir fleydi. Sonra birkaç iyi sözlü flark›
yazmaya bafllay›nca albüm fikri de geliflti. Ama çok
standart bir albüm projesi olmamas› için kurgular yap-
maya bafllad›m. ‹nsanlara nas›l anlatabilirim diye stra-
tejiler yapmaya bafllad›m. Bana hangi sorular›n gelece-
¤ini ve ne cevap verece¤imi bile kurgulad›m. Befl, alt›
y›ld›r evde kendi kendine konuflan bir adam  vard›. 

K›sa zamanda hat›r› say›l›r bir fan kitlesi edindiniz. Hitler
ç›karan bir müzik yapm›yorsunuz. Bu kadar dinleyici size
nas›l kayd›? 
Dinleyici kitlesinden yana hiç kayg›m olmad›. Y›llard›r
piyasan›n içindeyim. Seyirci profilini biliyorum. Y›llar-
d›r gördü¤ümüz bir fley var: Sadece yazlar› rock festi-
vali yap›l›r. Ve oralara 50 – 60 bin kifli gider. Pop fes-
tivali yok. Yani rock müzi¤i takip eden ciddi bir kitle
var. Ama bugüne kadar daha çok yabanc› versiyonlar›
dinledik. Metallica, Manover, Iron Maden, Testa-
ment…‹flte o kitleye bu tarz müzi¤i Türkçe sözlü ola-
rak yap›yoruz. Alt yap›m›z yabanc› müzik oldu¤u için
yabanc› gruplara benzetilmemiz normal. Sahnede mak-
yaj yapt›¤›m için beni makyaj yapan di¤er yabanc›
gruplara benzetiyorlar. Ama maddi ve manevi olarak
güç kazand›kça bunu daha ileriye götürmek istiyorum
tabii.  Sahnede sadece kolonlar›n gücüne güvenmek de-

Mo¤ollar’dan çok fley ö¤rendim. Öncelikle bofl
konuflulmamas› gerekti¤ini. Bir espri yapt›m

ama yeri de¤ildi. Ve Engin Yörüko¤lu’ndan
tepki ald›m.  2 y›l boyunca bir daha

konuflmad›m. Engin Abi’ye ‘senden çok fley
ö¤rendim’ diye söylerim hep. 
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¤il görsel olarak da bir fleyler verebilmek istiyorum.
Benim konserlerim flöyle bafll›yor: ‘Herkese iyi seyirler’. 

Müzi¤inizdeki bu gotik tarz yabanc› kaynakl› ama bir de
Mo¤ollar’dan, Cem Karaca’dan feyz ald›¤›n›z Anadolu Pop
kanal› var. 
Ben ona Anadolu Folk diyorum. Mo¤ollar’la birlikte
çal›flma ve onlar› kiflisel olarak tan›ma imkan› buldu-
¤um için çok memnunum. Onlardan çok etkilendim. 

Ama kendinizi pek tan›tmam›fls›n›z onlara…
Mo¤ollar’dan çok fley ö¤rendim. Öncelikle bofl konuflul-
mamas› gerekti¤ini. 19 yafl›ndayd›m, çok konuflan bir
heriftim. Bir espri yapt›m ama yeri de¤ildi. Ve Engin
Yörüko¤lu’ndan ‘‘Bunu söyleme hakk›n› nereden bulu-
yorsun sen?’ fleklinde bir tepki ald›m. 2 y›l boyunca bir
daha konuflmad›m. Engin Abi’ye ‘senden çok fley ö¤ren-
dim’ diye söylerim hep. 

Seslendi¤iniz kesim de daha çok üniversite öncesi genç ke-
sim. Sanki onlar›n yafl›ndaki kendi halinize sesleniyorsunuz...
Tabii. Buhranlar geçiriyorduk o dönem. S›nava girip
kaybetmek insan› hayata küstürüyor. Ben Mimar Si-
nan’a ilk denemede giremedim.  Oturup okulun demir
parmaklar›na bak›yorsunuz ‘yine buradan içeri gireme-
dim’ diye. Onlara ‘devam etmen gerekiyor’ mesaj› ver-
meye çal›fl›yorum. Evet benim 11 y›l›ma mal oldu ama
flu anda istedi¤im ifli yap›yorum. 

‘The Crow’ filminin sizde çok etkisi oldu¤unu söylüyorsunuz.
Asl›nda hayat›n›zda biraz bu filme benziyor.  ‹stedi¤ini elde
etmek de baflka türlü bir intikam…

Ben o intikam› baflka bir yöne çektim hayat›mda, bu
da kararl›l›k. ‘The Crow’ fantezi bir film. Adam öyle
bir karar vermifl ki mezardan kalk›p geliyor. The
Crow’un hayat›mdaki en büyük önemi 1994 y›l›nda be-
ni rock müzikle tan›flt›rmas›. Film müzi¤iyle ilgilenme-
ye bafllay›p, soundtrack arflivi yapma kültürünü o filmle
edindim. Güzel bir hikayesi var: Sonsuz aflk, ölümsüz
aflk… Aflk filmi asl›nda. Karanl›k ama romantik bir
film. 

Her fleyi önceden planlad›¤›n›z› söylemifltiniz. 3. albüm
için materyal var m› elinizde?  
Hiç yok. ‹lk albüm ç›kt›¤›nda röportajlarda ‘üçüncü al-
büm de dahil dolu materyal var’ demifltim. fiu anda her
fleyi seyirciyle gidiflata b›rak›p, üçüncü albümle ilgili
fleyleri çöpe att›m. ‹lk albümde tan›flt›k, ikinci albümde
seyirciyle diyalo¤umuz sürüyor. Üçüncü albümü bu sü-
reçte kurgulayaca¤›m. Üçüncü albümde seyirciyi daha
çok yormay› planl›yorum. Baya¤› bir pogo yapacaklar,
e¤lenip deflarj olacaklar. Sonra da eve gidip uyuyacak-
lar. 

Ermenice flark›lardan etkilendiniz mi? 
Koro e¤itimimden dolay› mutlaka etkisi var. Ama halk
türküsü k›sm›na o kadar girmifl de¤ilim. Yeni yeni daha
çok araflt›r›yorum. Ben duygusal ve karanl›k taraflara
kayd›¤›m için a¤›tlar› seviyorum. Oradan daha çok bes-
leniyorum. 

Korsanla aran›z nas›l? 
Geçen gürü biri tezgah›n›n önünden geçerken imzal›
posterimi istedi. ‘Yok art›k!’ dedim ben de...

vizyon
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‹
KSV bu y›l 35. yafl›n›  kutluyor. Sinema, Müzik, Caz Fes-
tivallerini geride b›rakt›k. Bu y›l›n 35. y›l kutlamalar›na
yak›flan en önemli anlar› /etkinlikleri sizce hangileriydi?   

‹KSV 1973 senesinde kuruldu¤unda, ilk etkinli¤i ‘‹s-
tanbul Festivali’ ad› alt›nda Haziran, Temmuz aylar›na
yay›lan bir festival düzenlemek olmufltu. Daha sonra
1983 y›l›nda ‘Film Festivali’ devreye girdi. 1987 sene-
sinde de ‘I. ‹stanbul Bienali’ yap›ld›. Y›llar içersinde
‘Tiyatro Festivali’, 1994 senesinde de ‘Caz Festivali’
ayr› olarak düzenlenmeye bafllad›.  Böylece, a¤›rl›kl›
olarak befl festival ve bunun yan› s›ra birçok baflka et-
kinlikler yapan bir kurum olarak günümüze geldik. Bu
sene içerisinde 35. y›l›n en çok vurguland›¤› an amiral
gemisi olarak adland›rd›¤›m›z ‘‹stanbul Müzik Festiva-
li’nin aç›l›fl töreniydi. Çok ünlü ve genç sanatç›lar ‘Özel
‹stanbul 35. Y›l Kutlama Toplulu¤u’ ad› alt›nda çeflitli
eserler seslendirdiler.  Bunun d›fl›nda Maurica Bejart
grubu da ‘Mevlana Y›l›’ nedeniyle ‘Rumi’ adl› eserle
35. y›la damgas›n› vurdu.  Film ve Müzik Festivalleri
de program zenginli¤iyle bu sene öne ç›kt›. Di¤er yan-
dan ‹stanbul Bienal’inin de 10. senesi. Bu seneki etkin-
liklerin doluluk oranlar›na bakarsan›z % 94 dolaylar›n-
dayd›. Böylece ‹KSV yapt›¤› bütün etkinliklerle 35. y›-
l›n› kutlam›fl oldu. Sene sonuna do¤ru ise sembolik bir
akflam yapmay› düflünüyoruz. 

‹KSV’nin sizce Türkiye’nin kültür sanat hayat›ndaki yeri ne-
dir? 
‹KSV kuruldu¤undan bu yana tüm dünyadaki sanat et-
kinliklerini ‹stanbul’a getiren ve burada izleyici ile bu-
luflturan en önemli platform ve kültür sanat örgütlen-
mesi olmufltur. ‹kinci olarak da hep öncü ve bir okul
görevini üstlenmifltir.  Bugün ço¤umuz önemli bir kon-
ser veya filme referans vererek ‘Bir sene flunu seyret-
mifltik’ dedi¤imizde üç veya dört etkinlikten muhakkak
üç tanesi ‹KSV’nin yapt›¤› bir kültür sanat faaliyeti
olarak öne ç›k›yor. Hem böyle bir hakimiyet var hem
de genç kültür operatörlerine  kucak açma, yer açma
ve onlar için okul mahiyeti görme durumu var. 

Bir vak›f bünyesinde çal›flman›n avantaj ve dezavantajlar›
nedir? (Örne¤in bir organizasyon flirketiyle karfl›laflt›r›nca) 
Bir kültür kurumu olarak kar amac› gütmedi¤imiz için
eninde sonunda sene bafl› ve sene sonundaki bütçeleri
denklefltirmeye çal›fl›yoruz. Yani para kazanma niyeti-
miz yok. Ticari aç›dan hiç de anlaml› olmayan bir ta-
k›m gruplar› hem Müzik Festivali’ne hem Caz Festiva-
li’ne getiriyoruz. Çünkü onlar da bu tür müzi¤in öncü-
leri ve desteklenmeleri laz›m. Biz de bu görevi yap›yo-
ruz. Bu anlamda vak›f bünyesinde çal›flman›n ben bir
dezavantaj›n› görmüyorum. 

Görgün Taner:

‘hem öncü hem okul
konumunday›z…’
‹stanbul Kültür Sanat Vakf› Genel Müdürü Görgün Taner’le ‹KSV’nin 35 y›l›n›
ve canl› müzi¤in gelece¤ini konufltuk… 
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Son y›llarda sanat yönetmenli¤i bir meslek olarak gençlerin
ilgisini çekmeye bafllad›. Baz› üniversitelerde Art Manage-
ment bölümleri aç›ld›. Bu e¤itimi alan gençlere deneyim ka-
zanmada ‹KSV ne ölçüde ifl alan› sunabiliyor? 
Ben ayn› zamanda Bilgi Üniversitesi’nde Kültür Yöne-
timi bölümünde ders veriyorum. Burada çal›flan birçok
arkadafl›m›z da, bu alanda ders veriyor. Biz bu flekilde
bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi bizden sonraki
kufla¤a belirli bir e¤itim disiplini içerisinde aktarman›n
peflindeyiz. 1 Ekim 2008’de kendi yerimiz olan Deniz
Palas’a geçti¤imizde baz› e¤itim programlar› yapmay›
da planl›yoruz. Sanat yöneticili¤i Türkiye’de gelece¤i
olan bir meslek çünkü kültür ve sanat alan›ndaki çal›fl-
malar ve yarat›c›l›k alan›ndaki çal›flmalar bundan son-
ra günümüz dünyas›ndaki dengeleri önemli ölçüde de-
¤ifltirecek diye düflünüyorum. Hem iliflkileri hem de bu
yarat›c›l›¤› yönetebiliyor olmak laz›m. Bunun yolu da
bu kültür yönetimi bölümlerinden geçiyor. 

Daha önceleri ‹KSV’de Caz Festivali direktörlü¤ü yapt›n›z.
Genel Müdürlük, iflin yarat›c› ve daha e¤lenceli k›sm›ndan
uzaklaflt›rd› m› sizi?
Evet… (Gülüflmeler).   

Türkiye’de, yerli pop müzi¤in di¤er müziklere göre  (etnik ve
yabanc› vs) daha çok dinlenmesi müzik ve caz festivaline il-

giyi azaltan bir unsur mu? 
Sat›lan CD, kaset veya plaklardaki, yabanc› albüm yüz-
desi % 6 civar›nda. Çok düflük bir yüzde. Ama canl›
müzi¤e vuruldu¤unda bu oran tam tersi. Türkçe pop
daha çok evde dinlenilen bir müzik. Yabanc› müzik ise
evin yan› s›ra canl› müzik ortam›nda, konserlerde, çe-
flitli mekanlarda dinlenilen bir müzik olarak ortaya ç›-
k›yor. Türkiye’de rock ve benzeri müzik yapacak müzis-
yenlere bir platform oluflturmam›z laz›m. Dört- befl se-
ne önce üretim çok daha azd›. fiimdi fazlalaflt›. Ancak
hep benzer gruplar ç›k›yor. Burada yap›lacak tek fley,
bu müzik türlerinin çeflitlili¤inin, canl› müzik piyasas›-
na da yans›yor olmas›. Bizde bir müzik türünden birçok
festival ayn› anda ç›k›yor. Bu pazarda o türe bu kadar
talep yok. Di¤er türler de olmal›, mesela dünya müzi-
¤inden metal müzi¤e kadar. Artistik anlamda de¤iflik
içerik bar›nd›ran festivaller yap›labilmeli. Bir de bu
festivallerin ço¤u belirli bir yafl grubuna hitap ediyor.
Ve tabii belirli bir altyap› s›k›nt›s› da var. ‹stanbul’da
rahat konser yap›labilecek salonlar yok. 
Di¤er yandan bütün dünyada canl› müzik baflka türlü
bir endüstriye dönüfltü. Müzik dinledi¤iniz yerde bir
fleyler yiyip içip, o sanatç›n›n tiflörtünü ve bunun gibi
eflantiyonlar› sat›n al›yorsunuz. Bu toplu halde bir en-
düstri ve sizin ayl›k veya y›ll›k kazanc›n›zdan oraya bir
pay ay›rabiliyor olman›z laz›m. Bütün dünyada bu den-
ge flöyledir: Bir konserin %60 – 65’i konser biletlerin-
den geri kalan % 30 – 35 ise al›flveriflden kazan›l›r.
Sponsorluk çok düflük,  % 10 -  15’tir. Bizde ise bir
konserin geliri % 60 – 65 dolay›nda sponsorluktan kar-
fl›lan›yor. Bilet geliri zaten % 10 – 15 dolay›nda kal›-
yor. Al›flverifl ve yeme içme de bizde çok az. Salonlar›-
m›z buna müsait de¤il. Bu yüzden de sponsor bulabile-
cek flekilde içeri¤inizi planlamak zorunda kal›yorsunuz.
Popüler fleyler de her zaman  güzel müzik olmayabili-
yor. 

Müzik ve caz festivallerine kat›lacak sanatç›lar belirlenirken
ne gibi k›staslar bulunuyor? Yerli sanatç› kotan›z var m›? 
Yerli sanatç› kotam›z yok. Ama bizden sanatç›lar›n
sahnede olmas›na çok özen gösteriyoruz. Burada çal›-

Bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi
bizden sonraki kufla¤a belirli bir 
e¤itim disiplini içerisinde aktarman›n
peflindeyiz.  1 Ekim 2008’de Deniz
Palas’a geçti¤imizde baz› e¤itim 
programlar› yapmay› da planl›yoruz. 
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flan arkadafllar›m›z festivallere kat›lacak sanatç›lar› be-
lirlerken, yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki önemli konser ve et-
kinlikleri izliyorlar. Ve belirli bir program oluflturduk-
tan sonra da festivalin dan›flma kurulunda tart›fl›l›p ni-
hai karara var›l›yor. 

Türkiye’de canl› performanslardan telif ödenmesi çok otur-
mufl bir düzenleme  de¤il. ‹KSV’nin bu konudaki yaklafl›m›,
duyarl›l›klar› nedir? 
Biz MESAM’la ilk anlaflma imzalayan kurumuz san›-
yorum. Ama bu alanda çok önemli s›k›nt›lar›m›z var.
Bunlardan bafll›cas› da sadece ülkemize özgü flekilde
telif haklar›n›n iki ayr› kurulufl taraf›ndan temsil edil-
mesi durumu. 

Art›k ortak lisanslama yap›l›yor...
Hiç emin de¤ilim. Daha sene bafl›nda bununla ilgili bir
s›k›nt› yaflad›k. Bu s›k›nt›lar› hala çözebilmifl de¤iliz.
Bu kurumlar›n tek bir çat› alt›nda toplanmas› laz›m.
Telifle ilgili kanunlar›n da ç›kar›lmas›n›n yan› s›ra bu
kültürün oturmas›, korsan›n muhakkak önlenmesi gere-
kiyor. Korsan›n önlenmesi için de Türkiye’ye uygun bir
fiyat politikas› izlenmesi gerekti¤ini düflünüyorum. Bu
direkt olarak MESAM’›n ifli de¤il belki ama ayn› za-
manda bu kampanyan›n ve bu kültürün oturmas›n›n ön-
cülü¤ünü yapacak bir kurum MESAM.

Sizin kariyerinize dönersek; ODTÜ ‹flletme’den sonra Bo¤a-
ziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’ne geçtiniz. ‹KSV’de çal›flma-
ya ö¤renciyken bafllad›n›z. Nas›l oldu bu bafllang›ç? 
1983 senesinde burada rehberlik yapan bir arkadafl›m
beni de ça¤›rd›.  O zaman da 1. Film Festivali yap›la-
cakt›. Film Festivali’nin ilk direktörü olan Hülya Hn
(Uçansu) bu festivalde çal›flmam› önerdi ben de kabul
ettim. ‹lk Film Festivali’nde dört kifli çal›flt›k. Hülya
han›m, Haldun diye bir arkadafl›m›z, Halil Çün (Akyat›-
r›m’›n Genel Müdürlü¤ü’nü yapt›) ve ben. Ben Kent Si-
nemas› koordinatörüydüm, Halil Emek Sinemas›’n›n
koordinatörüydü. ‹ki koordinatör olarak iki genel mü-
dürlük ç›kard›k. Ben tam anlam›yla alayl›y›m. Burada-
ki bütün etkinliklerde çal›flm›fll›¤›m var. 1994’de Caz
Festivali direktörlü¤üne getirildim. 11 sene sonra genel
müdür oldum. Bu 4. senem. 

Yurtd›fl›ndaki festivalleri hala takip edebiliyor musunuz? 
Baz›lar›na gidiyorum. ‹KSV 2004 senesinde yurtd›fl›n-
da baz› etkinlikler bafllatt›. ‘fiimdi Now!’ ad›ndaki bu
etkinliklerin ilkini 2004’de Berlin’de yapt›ktan sonra
Amsterdam, Rotterdam, Stutgart, Brüksel gibi kentler-
de de gerçeklefltirdik. 2008’de Madrid ve Viyana’da,

2009’da da Fransa’da ‘fiimdi / Now!’ yap›lacak.  2009
y›l›  Fransa’da ‘Türkiye Sezonu ilan edildi. Bütün so-
rumlulu¤u ‹KSV olarak biz üstlenmifl durumday›z. En-
düstrinin bütün ö¤elerinin bir arada oldu¤u meflhur
‘ILMC’ (International Live Music Conference) diye bir
fuar vard›r. Her sene Mart ay›n›n ikinci haftas› yap›l›r.
Ona mutlaka kat›l›yorum. Çünkü dünyada bu endüstri-
nin nereye gitti¤ini görmek için en uygun yer oras›. Bü-
tün biletleme firmalar›ndan PRS (Performing Right
Society) kurumlar›na kadar herkes orada ve canl› mü-
zikte ne geliflmeler var, trendler nereye gidiyor görü-
yorsunuz.  

Nereye gidiyor peki? 
Canl› müzik piyasas› bundan 8 – 10 y›l önce krizdeydi.
Mp3’ler, DVD’ler ç›kt›¤›nda herkesi bir telafl alm›flt›,
ölüyoruz, bat›yoruz diye… Ama görüyorsunuz canl›
müzik dünyada yine patlam›fl durumda. CD’den dinleye-
biliyor olsan›z bile sevdi¤iniz bir sanatç›y› sahnede gör-
mek istersiniz.  Onunla temas kurmak ayn› zamanda bu
deneyimi arkadafllar›n›zla paylaflmak da istersiniz.
Onun için canl› müzik hiçbir zaman ölmez. Di¤er yan-
dan canl› müzik piyasas›nda fiyatlar artt›. Çünkü art›k
sanatç›lar eskisi gibi CD satam›yorlar. Büyük bir sanat-
ç› dört sene önce 100 bin $ al›yorsa flimdi 250 bin $ al›-
yor. 

Bu piyasa için nas›l bir durum yarat›yor?
Sonuçta bu paralar ödeniyor ama piyasa aç›s›ndan çok
iyi bir fley de¤il. Ama bu bir denge. CD’den para kaza-
namad›klar› için konserlerle telafi ediyorlar. Ama me-
sela flimdi cep telefonundan indirilen melodilerden telif
al›n›yor. Teknoloji yeni yeni alanlar muhakkak üretiyor. 
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P atti Smith, yaklafl›k 40 y›ll›k sanat hayat› bo-
yunca hep kendine has biri olarak ak›llara ka-
z›nd›, rock’n roll’u entelektüel bir çizgide yafla-

d›, fliir ve müzi¤i meslek olarak de¤il hayat tarz› olarak
benimsedi. En büyük kad›n rock y›ld›zlar›ndan olmas›-
na ra¤men, baflar› için  cinsiyetini ön plana ç›karmad›,
ama k›flk›rt›c›l›¤›ndan da taviz vermedi. Erkek gibi gi-
yinmesi ve k›yafetlerini asi karakterinin bir uzant›s›
olarak görmesiyle de modac›lara ilham kayna¤› oldu.
1975 y›l›nda yay›nlad›¤› ilk stüdyo albümü “Horses”
ise, müzik dünyas›n›n ilk art-punk albümü olarak kabul
ediliyor ve tüm zamanlar›n en ilham verici albümleri
listesinde üst s›ralarda yer al›yor... 
Patti Smith daha önce 8 Temmuz 1999 y›l›nda ‹stan-
bul Aç›khava Tiyatrosu’nda bir konser vermiflti.  Her-
halde Aç›khava’n›n gördü¤ü en müthifl konserlerden bi-
riydi. Patti Smith parçalar› söylerken kendinden geçip
ortal›¤› y›k›p da¤›t›yor sonra da hafif flaflk›nl›kla seyir-
ciyi selaml›yordu. Etrafa yayd›¤› enerji o kadar güçlüy-
dü ki... Nitekim Patti Smith'in 1996 y›l›nda Los Ange-
les'da verdi¤i konserden sonra REM'den Michael Stipe

bunun "hayat›n›n en inan›lmaz 10 deneyiminden biri"
oldu¤unu söylemifl. 

KIfiKIRTAN B‹R SES 
1975 tarihli ‘Horses’ albümü gelmifl geçmifl en iyi rock
albümlernden biri olarak kabul edilen, ifle bir punk flair
olarak bafllay›p rock starl›¤a geçen, müzi¤inde Beat
Generation'›n William Burroughs ve Allen Ginsberg gi-
bi büyük flairlerinden feyz alan Patti Smith, 1979 y›-
l›nda ‹talya'da 70 bin kiflinin karfl›na geçip bir veda
konseri vermiflti. Sonra da MC5'›n eski gitaristi ve Det-
roit Sonic Rendez - Vous Band'in lideri Fred Sonic
Smith ile evlenip kendini ailesine vakfetmiflti. ‹ki çocuk
sahibi olan Patti Smith, kocas›n›n ve erkek kardeflinin
1994 y›l›nda ani ölümlerinden sonra tekrar sahnelere
döndü ve aral›klarla da olsa albümler yapmaya devam
etmekte.  
Amerika’da yaflayan tan›nm›fl bir ‹ngiliz gazeteci, Irak
iflgalinin ard›ndan, ‘buras› art›k benim tan›d›¤›m Ame-
rika de¤il’ diyerek ülkeyi terk etmeye karar verdi¤ini,
yola ç›kmadan önce ise Patti Smith konserinde bulun-

nesli tükenen bir rock ikonu:

patti smith 
Punk rock'›n ilham perisi Patti Smith ‹stanbul’dan geçti.  PJ Harvey’den Kim
Gordon ve Liz Phair’e kadar birçok kad›n rockç›ya ilham veren, müzi¤i kadar
hayat içerisindeki duruflu ve sanat›na olan yaklafl›m›yla da yaflayan bir
efsaneye dönüflen Patti Smith, Babylon’un yeni sezon aç›l›fl› için, Garanti Caz
Yeflili Efsaneler serisi kapsam›nda ülkemize geldi.  Patti Smith 1999 y›l›nda
da ‹stanbul’a gelmifl ve Aç›khava Tiyatrosu’nu hallaç pamu¤u gibi sallam›flt›. 
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du¤unu yazm›flt›. Patti Smith sahnede ‘People Have
The Power’ ile gürlerken, kendi kendine ‘yine de ülke-
nin onurunu kurtaran birkaç kifli hala var’ diye düflün-
dü¤ünü eklemiflti. Patti Smith gibiler gerçekten az kal-
d›. Uncut dergisi ‘Johnny Cash de gitti bir Patti Smith
ile Bob Dylan kald›’ diye yazd› geçenlerde. ‹nsan ruhu-
na bu kadar derin nüfuz eden, k›flk›rtan,  heyecanland›-
ran ve güç veren bir ses, söz ve durufl kolay bulunan
fleyler de¤il. 

FAK‹R ÇOCUKLUK
30 Aral›k 1946 tarihinde Chicago, Illinois’de do¤an
sanatç›, çocuklu¤unun büyük bir bölümünü New Jer-
sey’de geçirdi. Bölgedeki genifl batakl›klar ve domuz
çiftliklerinin, içindeki yabanc›laflma hissine oldukça
katk›s› oldu¤unu söylüyor. Üç kardefli olan Patti Smith,
babas› fabrikada çal›flt›¤›ndan annesi de garsonluk
yapt›¤›ndan genellikle kardeflleriyle yaln›z kal›yordu.
Yine de o dönemi geçim s›k›nt›s› d›fl›nda oldukça e¤len-
celi geçen bir dönem olarak hat›rl›yor.
1967’de New Jersey’den ayr›l›p New York’a gitti ve

foto¤rafç› Robert Mapplethorpe ile tan›flt›. Mapplet-
horpe sonralar› Patti Smith Group’un albüm kapaklar›-
n› foto¤raflayacak ve ikilinin dostlu¤u Mapplethorpe’un
1989 y›l›ndaki ölümüne kadar devam edecekti. Patti
Smith 1974’e kadar New York’da performans sanat›
ve fliir projeleriyle u¤raflt›. fiiirin yan› s›ra rock müzik
onun için, içinde dogma bar›nd›rmayan bir din yerine
geçmiflti. 
Patti Smith flimdilerde bir rock ikonu. Ama önceleri
onun da ikonlar› vard›: Bob Dylan, Jim Morrison ve Ji-
mi Hendrix. Smith o dönemi flöyle anlat›yor:
“Rock’n’roll’ ile fliiri harmanlamaya çal›fl›yordum. Ba-
na en çok ilham veren Jimi Hendrix ve Jim Morrison
olmufltu.” Jimi Hendrix’e ilk sayg› ve teflekkürü Elec-
tric Ladyland stüdyosunda kaydedilen ve New York
City punk sahnesine 1974 y›l›nda bomba gibi düflen ilk
single’› ‘’Hey Joe/Piss Factory’’ ile oldu. Electric Lady-
land stüdyosu Jimi Hendrix taraf›ndan West Village’da
yapt›r›lm›fl ama onun taraf›ndan hiç kullan›lamam›flt›.

1971 yaz›nda Patti Smith ve Hendrix stüdyonun aç›l›-
fl›nda karfl›laflm›flt›. ‹çeri girmeye utanan Patti stüdyo-
nu merdivenlerine tünemifl, Jimi Hendrix de gelip yan›-
na oturmufltu. Smith çekingen biri oldu¤unu o yüzden
içeri girmedi¤ini söyleyince Hendrix gülmüfl ‘Ben de
çok çekingenim o yüzden flimdi gidiyorum’ demiflti.
Sonra da Isle Of Wight festivaline kat›lmak üzere ‹n-
giltere’ye gitmek için uça¤a yetiflmiflti. Hendrix bu fes-
tivalden hiç geri dönmedi. Dolay›s›yla Electric Layd-
yland’e gidip ilk single’› ve sonra da ‘Horses’ albümünü
kaydetmeyi Patti Smith Hendrix’e borç bilmiflti.  
‘Horses’ (1975), rock tarihindeki en parlak ilk albüm-
lerden biri olmakla kalmay›p punk patlamas›n› ateflle-
yen albümlerden de biri oldu. 
Asl›nda punk soundunu veren flark›, 60’lar›n garaj
gruplar› klasi¤i ‘Gloria’n›n cover versiyonuydu. Öne ç›-
kan iki flark› ‘Birdland’ ve ‘Land’ dokuzar dakikal›k,
do¤açlama gürültü üzerine okunmufl fliirlerden oluflu-
yordu. Patti Smith’in de o dönemde as›l derdi, Jim
Morrison gibi, bir flair olarak kabul görmekti ve iki in-
ce ciltli fliir kitab› yay›nlanm›flt›. fiimdi de arkadafl›
Lenny Kaye’in elektronik gitar›na efllik ediyordu. Bafl-
lang›ç konsepti ‘Rock’n Rimbaud’ idi. Lakin bu 19.
yüzy›l Frans›z flairi Patti Smith’in en önemli ilham
kaynaklar›ndan biriydi. Daha sonra piyanist Richard
Sohl ve basç› Ivan Kral da ekibe kat›ld›. 
Bu dönemde Patti Smith, Television grubundan bohem
flair Richard Hell ile tan›flt›. Television ile beraber
1975 bahar›nda iki ayl›k program yapt›lar. Bu prog-
ramlar sayesinde Columbia’n›n eski patronu olan ve ye-
ni flirketi Arista için sanatç› av›na ç›kan Clive Davis’in
dikkatini çekti. 

ALBÜMLER VE A‹LE 
Arista ile bir albüm için anlaflan Patti Smith albümün
prodüktörü olarak Velvet Underground ba¤lant›l› John
Cale’i seçti. Ancak kay›t aflamas›nda o kadar çok kav-
ga etmifllerdi ki bir gün Cale dayanamay›p ‘Neden beni
seçtin ki?’ diye sormufltu. Smith’in ‘Çünkü senin al-
bümlerinin soundu o kadar iyi ki!’ deyince kahkahalar-

ustaya sayg›
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la gülen John Cale ‘fiaflk›n, benim yerime, ses teknisye-
nimi seçmeliydin’ demiflti. 
Albümdeki orjinali Van Morrison’a ait olan R&B par-
ças› ‘Gloria’y› punk sounduyla söyleyen Patti Smith’i
dinleyenler ‘'I'm gonna uhnuhn make her mine' (‘Ona
sahip olaca¤›m’) dizesini söyleyiflini lezbiyenli¤e gön-
derme olarak alg›lam›flt›. Halbuki Patti Smith bu konu
hakk›nda tamamen yanl›fl anlafl›ld›¤›n›, flark›n›n cinsel
tercihlerini yans›tmad›¤›n›, bir sanatç› olarak özgürlü-
¤ünü yans›tt›¤›n› söylüyor ve böyle ‘transgender’(cinsi-
yetler aras›) flark›lar yapmay›, flark›lar›n› erkek bak›fl
aç›s›yla yazan Joan Baez’den ö¤rendi¤ini söylüyor. 
Horses’›n baflar›s›ndan sonra Amerika ve Avrupa tur-
nelerine ç›kan Patti Smith ve grubu ard›ndan “Radio
Ethopia”y› kaydetti (1976). 1978’de ç›kan “Easter”
(1978) ise Bruce Springteen ile birlikte yazd›¤› “Be-
cause The Night” adl› hit single’›yla flu ana kadar ç›-
kan albümleri aras›nda en fazla ticari baflar› kazanan
albüm oldu. “Wave” (1979) “Frederick and Dancing
Barefoot” gibi parçalar›n radyolarda çok çal›nmas›na
ra¤men pek baflar› kazanmad›. Ama bu iki parçay› it-
haf etti¤i, efsanevi Detroitli rock grubu MC5’dan Fred
Smith’e afl›k olmufltu. Patti ile Fred’in evlendikten
sonra önce o¤ullar› Jackson sonra da k›zlar› Jesse
dünyaya geldi. Patti Smith bu dönemde ailesini ön
plana al›p, Fred ile birlikte yapt›klar› “Dream Of
Life” (1988) albümünün d›fl›nda albüm yapmad›. 

KAYIPLAR VE MÜZ‹⁄E DÖNÜfi 
1994 y›l›nda kocas›n›n ve kardefli Todd’un ani ölümle-
rinden sonra REM grubundan arkadafl› Michael Stripe
ve ünlü Beat flairi Allen Ginsberg onu tekrar yollara
düflmeye teflvik etti. 1995 y›l›nda Bob Dylan ile k›sa
bir turneye ç›kt›. 1996 y›l›nda ç›kard›¤› ‘Gone Aga-

in’de, çok sevdi¤i Kurt
Cobain’e ithaf etti¤i
“About A Boy” adl›
parçaya yer vermiflti. 
Ard›ndan güçlü sözle-
ri, sa¤lam alt yap›la-
r›yla rock müzi¤ine
“Peace & Noise”
(1997), “Gung Ho”
(2000) ve “Trampin”
(2004) gibi yap›tlar
kazand›rmaya devam
etti. 

ROCK’N ROLL HALL OF FAME 
90’lardan itibaren Sonic Youth, PJ Harvey, Hole gibi
önde gelen gruplarda da kendi etkisi aç›kça görülüyor-
du. Patti Smith 12 Mart 2007’de ‘Rage Against The
Machine’ grubundan Zach De la Rocha’n›n aç›l›fl ko-
nuflmas›n› yapt›¤› törenle ‘Rock And Roll Hall Of Fa-
me’e seçildi. 
Her zaman politik bir yönü de olan Patti Smith savafl
karfl›t› kampanyalarda yer ald› ve flark›lar›nda bu ko-
nulara yer verdi. 2006’daki ‹srail’in Lübnan’a yapt›¤›
hava sald›r›s› üzerine yazd›¤› ‘Qana’ ve Guantanamo
Hapishanesi’nde dört y›l tutulan Türk genci Murat
Kurnaz için yazd›¤› ‘Without Chains’ bunlardan sadece
ikisi. 
Bu y›l içinde Doors, Nirvana, Rolling Stones gibi
gruplar›n hit parçalar›n› cover’lad›¤› “Twelve” adl› bir
albüm ç›karan Patti Smith flu anda 61 yafl›nda ve ‘Fi-
ziksel olarak kuvvetim oldu¤u sürece sesim ve kalbim-
le devam edece¤im. Mümkün oldu¤unca, baz› fleylerin
yan›ndaki diken olmaya devam etmek istiyorum’ diyor.

Her zaman politik bir yönü de olan Patti Smith savafl karfl›t› kampanyalarda
yer ald› ve flark›lar›nda bu konulara yer verdi. Guantanamo Hapishanesi’nde
dört y›l tutulan Türk genci Murat Kurnaz için yazd›¤› ‘Without Chains’ 
bunlardan biri.
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Her biri enstrümanlar›n›n Türkiye’deki yolculu¤u
düflünüldü¤ünde dönemleri için “kilometre ta-
fl›” olmufl ve icra biçimini bir ad›m öteye tafl›-

yabilmifl müzisyenler, sonunda kendi istedikleri gibi bir
albüme imza atm›fllar. Son zamanlarda birbiri ard›n-
dan ortaya ç›kmaya bafllayan enstrümantal solo çal›fl-
malar ve piyasa müzisyenleri aras›nda oluflan kendi al-
bümünü yapma ‘trend’i -ya da ihtiyac›-, hakim stüdyo
müzisyeni ya da solist efllikçisi kategorilerinin yaflad›¤›
dönüflümü aç›kça gösteriyor.  Ayn› zamanda stüdyo
görüntülerinin de yer ald›¤› bir DVD ile birlikte Doub-
lemoon etiketiyle yay›nlanacak albüm, üçlünün müzi-
kal sohbetlerinden olufluyor. Trio üyelerinden Hüsnü
fienlendirici ve ‹smail Tunçbilek’le bu sohbetler üzeri-
ne bir söylefli yapt›k.

Taksim Trio fikri nas›l olufltu? Nas›l bir ihtiyaca cevap ver-
di?

Hüsnü fienlendirici: Biz uzun y›llard›r sahnelerde, farkl›
projelerde birlikte çalan müzisyenleriz. En baflta üçü-
müz de küçük yafllarda stüdyolarda çalma flans›na sa-
hip olduk. Dünyan›n her yerinde stüdyo müzisyeni ol-
mak avantajl› bir fleydir. Kolay bir fley de¤il ve küçük
yafllarda stüdyolarda kay›tlara bafllad›¤›m›z için bu bi-
zim müzi¤imize de yans›d›. Bir e¤itim gibidir stüdyoda
çalmak. Farkl› tarzlarda, sanat müzi¤i, halk müzi¤i,
rock, pop, hatta klasik müzik ve elektronik müzik gibi
birçok türde enstrüman›m›zla yer ald›k. ‹smail’le Ay-
taç’›n daha çok Ortado¤u’da deneyimleri var. Benim
Okay Temiz’in projeleriyle bafllayan ve babam›n grupla-
r›yla kat›ld›¤›m Avrupa ve Amerika’daki konserlerle
devam eden bir maceram oldu. Asl›nda ayn› çevreler-
den geliyoruz. Çok kar›flt›rd›¤›m›zda babadan, dededen
tan›d›k, bildik, akraba gibi bir durum var aram›zda.
Onlar ikisi Bursal›, Ben Bergamal›’y›m. Ayn› kültürden
geliyoruz, müzi¤e bak›fl aç›lar›m›z ayn›. Enstrümanlar›-

Taksim Trio: 

enstrümanlar›m›z farkl›
olsa da ruhlar›m›z ayn› 
Türkiye müzik piyasas›n›n önde gelen stüdyo müzisyenlerinden Hüsnü
fienlendirici, ‹smail Tunçbilek ve Aytaç Do¤an’dan oluflan Taksim Trio, 2007
sonbahar›nda sürpriz bir projeyle karfl›m›za ç›k›yor. Taksim Trio, 
fienlendirici’nin daha önceki projeleri Hüsn-ü Klarnet ve Laço Tayfa gibi
sadece yeni bir proje olmaktan öte ‹stanbul müzik piyasas›n›n özgün ve
dinamik potansiyelini gözler önüne seren güncel bir durum tespiti de
sunuyor. 
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m›z çok farkl› olsa da ruhlar›m›z ayn› diyebilirim. Me-
sela ben kanun çalsayd›m, zannediyorum Aytaç gibi ça-
lard›m; ya da ‹smail klarnet çalsayd› benim gibi çalar-
d›. Bir araya geldi¤imizde, kulislerde, provalarda ya da
diyelim otobüste bir ifle giderken, enstrümanlar›m›z› al-
d›¤›m›zda zaten çal›yorduk bu parçalar›. Arkadafllar›-
m›za çal›yorduk, kendimize çal›yorduk. Arkadafllar›m›z
dedi bize, “niye öyle bir albüm yapm›yorsunuz?” diye.
Biz de insanlarla paylaflmak istedik. Keyfimiz için yap-
t›k bu albümü bir anlamda. Y›llar sonra dinleyip keyif
almak için. Benim dünyada hayran oldu¤um on müzis-
yen varsa onlardan ikisi ile bir trio albüm yapt›k.  

Projenin ne kadarl›k bir geçmifli var?
Hfi: ‹ki üç senedir de böyle bir fikir vard› akl›m›zda.
Baflkalar›n›n projelerine çalmaktan kendi projemize f›r-
sat bulam›yorduk. Tam müzikal fikirlerimizin olgunlafl-
t›¤›, ne yapt›¤›m›z›n fark›na vard›¤›m›z bir dönemde
yapmam›z gerekiyordu asl›na bakarsan. Mesela ben,
daha birkaç senedir ne yapt›¤›m›n fark›na vard›m mü-
zikal olarak. Daha öncesinde enstrüman›mla hep bir
mücadele halindeydim, güreflir gibiydim. fiimdi o h›rs
gitti, aflk bafllad› aram›zda. Güzel bir an› oldu bizim
için. Fiziksel olarak da sa¤lamken bir an önce yapal›m
bu ifli dedik. Zaman› gelmiflti art›k. 

Dinleyici kitlesi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda üç kifliden oluflan, sa-
de ve a¤›r say›labilecek bir albüm ticari aç›dan bir risk tafl›-
yor mu?
‹smail Tunçbilek: Riskleri düflünürseniz bu ifli yapmamak
laz›md› zaten. Bu albümü yaparken maddi, ticari bir
kayg›m›z yoktu. ‹flte “insanlar be¤enir mi, albüm satar
m›?, do¤ru bir fley mi yap›yoruz?” gibi… 
Hfi: Asl›nda bu enstrümanlar renk enstrümanlar›. Bun-
lar› birtak›m altyap›larla zenginlefltirip sunmak daha
ak›ll›ca gözükebilir. Biz sadece bu üç enstrümanla üç
rengin yan yana nas›l durabilece¤ini göstermek istedik
insanlara. Bu samimiyetin insanlara da geçmesi için al-
bümü DVD ile birlikte ç›kar›yoruz. Türkiye’de çok iyi
enstrümanc›lar yetifliyor. Özellikle genç arkadafllar›n
bizi izleyerek farkl› fleyler edinebilmesi için iyi bir ör-
nek olacak.
‹T: Görülen bir fleyle, duyulan aras›nda çok fark var
enstrüman teknikleri aç›s›ndan. Bir enstrümanc›y› din-
lemekle izlemek ve icra tekniklerini görerek anlamak
çok farkl› fleyler. Genç arkadafllara faydal› olaca¤›n›
düflünüyoruz.

Hepiniz y›llarca Türkiye ve yurt d›fl› piyasalarda say›s›z ka-
y›tlara imza atm›fl müzisyenlersiniz. Bu projede, ‘kendi iste-
di¤iniz gibi’ bir albüm yapma çabas› hissediliyor. Bu aç›dan
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Hüsnü
fienlendirici,

‹smail Tunçbilek



Taksim Trio stüdyo sürecinin fark› neydi?
‹T: Bir kere daha önce hiçbir projede sadece üç kifli bir
araya gelip çal›flmam›flt›k. Bu bafll› bafl›na bir farkl›l›k.
Plan program yap›lmad› bu ifl için. Girdik, iki günde
her fley bitti. Parçalara kay›ttan sonra müdahale edil-
medi. Yanl›fl›yla, do¤rusuyla, iki günde ne çal›nd›ysa
albüm ondan olufluyor. Mesela dinledi¤imiz zaman ho-
flumuza gitmeyen, pek iyi çalamad›¤›m›z› düflündü¤ü-
müz baz› yerler var. Ama onu düzeltmeye kalkt›¤›m›z-
da o samimiyet gidecekti. Daha teknik boyutlara gire-
cektik. Sonuçta genifl bir zamanda oluflan proje, iki
günde albüm haline geldi. 

Hfi: Stüdyoda kay›t an›nda karar verip çald›¤›m›z en az
üç dört parça var. Hassas kulaklar bunu ay›rt edecek-
tir. Hiç prova yap›lmad› ama güzel olan da o asl›nda. 

Repertuar› nas›l oluflturdunuz?
‹T: Bestelerimiz vard› kesin olmas› gerekti¤ini düflündü-
¤ümüz. Onun d›fl›nda kendili¤inden flekillendi repertuar.
Mesela bir arkadafl›m›z Orhan Gencebay’›n bir parças›-
n› önerdi. Biz de Orhan Abi’den mutlaka bir parça ça-
lal›m istiyorduk. Benim akl›ma da o parça gelmiflti,
provas›z girip çald›k. Bunun d›fl›nda da repertuar çok
genifl bir çerçevede flekillendi.

Bu projenin genelinde son y›llarda flekillenen ‹stanbul’a özgü
icra biçimlerinin öne ç›kt›¤›n› görüyoruz. Bunun yan› s›ra üç
müzisyenin de müzikal deneyimlerinde tafl›d›klar› farkl› zen-
ginlikler var. Böyle bakt›¤›n›zda albümün tarz›n› nas›l ta-
n›mlars›n›z?
Hfi: Bizim kökenimizde Türk Sanat Müzi¤i ve Türk
Halk Müzi¤i var. fiükürler olsun ki bu gelenekleri sin-
direbilmifliz. Türk Sanat Müzi¤inde nas›l na¤me yap›-
l›r, halk müzi¤inde koma nas›l bas›l›r, o geçifller, çarp-
malar nas›l yap›l›r, bunlar bize önemli bir temel olufl-

49

röportaj

‹smail Tunçbilek: Görülen bir fleyle,
duyulan aras›nda çok fark var
enstrüman teknikleri aç›s›ndan. 
Bir enstrümanc›y› dinlemekle 
izlemek ve icra tekniklerini görerek
anlamak çok farkl› fleyler. Genç
arkadafllara faydal› olaca¤›n›
düflünüyoruz.

vizyon

Hüsnü fienlendirici: “Keyfimiz için
yapt›k bu albümü bir anlamda. Y›llar
sonra dinleyip keyif almak için.
Benim dünyada hayran oldu¤um on
müzisyen varsa onlardan ikisi ile bir
trio albüm yapt›k.”

‹smail Tunçbilek

Hüsnü fienlendirici



turdu. Bunun yan›nda özellikle Türkiye’deki müzisyen-
lerin etkilendi¤i Ortado¤u var yan› bafl›m›zda, Araplar
yani. Sonra Hindistan, Azerbaycan, Balkanlar ve bura-
dan aç›lan ‹spanya’ya kadar uzanan bir yelpaze var et-
kilendi¤imiz. Aç›kças› albümün belli bir tarz› yok. Ta-
mam, world music diye bir fley var.  Biz de dünyal› ens-
trümanistler oldu¤umuzu düflünüyoruz. Hepsinde kendi-
mizi bulamasak da her müzi¤in içine girebiliyoruz. Mü-
zi¤ini bilmedi¤imiz insanlarla jam sessionlar yapt›k. 
‹T: Duymak çok önemli. Dünyay› gezdik, birçok müzis-
yenle tan›flt›k. Ben mesela ‹spanya’da yaflad›m, Carlos
Benavent’le, George Pardo’yla demolar haz›rlad›k. On-
lar›n müzi¤ini de duyabildi¤imiz için onlarla birlikte
müzik yapabiliyoruz. Bilmiyoruz belki yapt›¤›m›z fleyi
ama duyuyoruz. 

Proje konserlerde nas›l tepkiler ald›?
Hfi: En önemlisi bu asl›nda. Biz daha albümü ç›karma-
dan bir Avrupa turnesi yapt›k. Rotterdam, Amsterdam,
Gent, Stockholm… Ve çok güzel tepkiler ald›k. ‹nsan-

lar dinlemek için geliyorlard›. Mesela baz› konserlerde
istemedi¤im halde hareketli parçalar çalmam gereki-
yor. Bu turne o aç›dan farkl›yd› ve projenin ilk konser-
leri olmas›na ra¤men bizi rahatlatt›. Avrupa’da ya da
dünyan›n farkl› yerlerinde rahatça çalabilece¤imizi gör-
dük. Bu sene WOMEX dünya müzi¤i fuar›na kat›l›yo-
ruz mesela. Bir de Azerbaycan’da eski bir tiyatroda
çald›k. Orada birçok müzisyenle tan›flma f›rsat›m›z ol-
du. Azerbaycan gerçekten müzikal olarak çok iyi bir
yerde. Halk da müzi¤in çok fark›nda. Müzisyenlerin
hepsi ifllerini aflkla yap›yor. Temelleri de sa¤lam. Türk
müzi¤ini ve müzisyenlerini çok seviyorlar. Bizim için
çok farkl› bir deneyim oldu. 

Taksim Trio, bu albümden sonras› için kendisine nas›l bir yol
çiziyor?
Hfi: Öncelikle konserler verece¤iz, turneler olabilir.
Türkiye, Avrupa, Ortado¤u… ‹smaillerin ba¤lant›lar›
var çünkü M›s›r’da, Dubai’de, Lübnan’da. Oralara git-
memiz laz›m. Bundan sonra da bu kemik trionun baflka

röportaj

‹smail Tunçbilek: Riskleri düflünürseniz bu ifli yapmamak laz›md› zaten. Bu
albümü yaparken maddi, ticari bir kayg›m›z yoktu. ‹flte “insanlar be¤enir mi,
albüm satar m›?, do¤ru bir fley mi yap›yoruz?” gibi

Hüsnü fienlenfirici: Albümün belli bir tarz› yok. Tamam, world music
diye bir fley var. Biz de dünyal› enstrümanistler oldu¤umuzu
düflünüyoruz. Hepsinde kendimizi bulamasak da her müzi¤in içine
girebiliyoruz. Müzi¤ini bilmedi¤imiz insanlarla jam sessionlar
yapt›k. 
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gruplarla, baflka müzisyenlerle ortak projeleri olabilir.
Taksim Trio featuring… mesela. Konserlerimize konuk
enstrümanist müzisyenler alabiliriz.

Di¤er projeleriniz gibi Taksim Trio da Roman müzisyenler-
den olufluyor. Genel olarak Türkiye’deki Roman müzisyenle-
rin yaflad›¤› dönüflümle ilgili neler düflünüyorsunuz?
Hfi: Bu dönüflüm sadece ben ve ‹smail gibi müzisyenle-
rin zorlamas›yla olmaz. Ben mesela, internette Türki-
ye’deki insanlar›n Romanlar hakk›ndaki düflüncelerini
okuyorum. Buna Romanlar da demeyelim, adam gibi
çingeneler diyelim. Çingeneler hakk›ndaki düflüncelerini
okuyorum. Çingeneleri öcü zannediyorlar. Çingeneler
deyince, sokakta selpak satan, at arabalar›nda dolaflan
insanlar, dansözler geliyor insanlar›n akl›na. Kafalar›n-
da böyle bir flekil var. Bilmiyorlar ki, Türkiye’nin mü-
zik potansiyelinin en az yüzde altm›fl› Romanlar›n elin-
de. Bu, operada, senfonide, Kültür Bakanl›¤› Devlet

Korolar›’nda, radyoda, stüdyo piyasas›nda böyle. Ama
önce bizim kendimizi kabullenmemiz laz›m. Benim so-
yad›m fienlendirici. Birinin soyad› Tunçbilek, di¤erinin
fienyaylar, fienm›zrap, Özüfler. Ne kadar güzel bir
fley... Ben soyad›m› hiçbir  zaman de¤ifltirmeyece¤im.
Övünece¤im onunla. Kalk›p bir devlet dairesine girmifl
ya da bir yerlere gelmifl, sivrilmifl  bir Roman müzisye-
ne “Roman m›s›n?” dendi¤inde adama kötü bir fleymifl
gibi geliyor. Bizim önce kendimizi kabul etmemiz gere-
kiyor ki insanlar da bizi kabul etsinler. Müzik aç›s›n-
dan asl›nda çok iyi bir yerdeyiz ama bilinç olarak böyle
de¤il. Hala Roman müzisyen denince Kumkap›’da siyah
beyaz tak›m elbisesiyle müflterinin kula¤›na e¤ilip “ya-
p›flt›r!” diyen müzisyen akla geliyor. Çünkü genelde
farkl› sanatç›lar›n arkas›nda, baflkalar›n›n ifllerine hiz-
met ediliyor. Ama son zamanlarda bu yap›lan gruplar,
enstrümantal çal›flmalar, bu iflin iyi yerlere gitti¤ini
gösteriyor. 

Hüsnü fienlendirici: Çingeneler deyince, sokakta selpak satan, at arabalar›nda
dolaflan insanlar, dansözler geliyor insanlar›n akl›na. Kafalar›nda böyle bir
flekil var. Bilmiyorlar ki, Türkiye’nin müzik potansiyelinin en az yüzde altm›fl›
Romanlar›n elinde. Bu, operada, senfonide, Kültür Bakanl›¤› Devlet
Korolar›’nda, radyoda, stüdyo piyasas›nda böyle.
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pop tarihinden
haz›rlayan: naim dilmener

Popüler müzi¤imizin gerçek divalar›ndan Ay-Feri’yi
(ki, “Ayfer”dir as›l ad›; ama Fecri Ebcio¤lu, o her
fleyin mümkün gibi, olabilir gibi göründü¤ü 60’l›

y›llarda, “Gel araya bir tire koyup ay›ral›m bu ismi; da-
ha haval› olur,” demifl, öyle yapm›flt›r) genç kuflak çok
geç bir saatte, 2003 y›l›nda Odeon ve Sony’nin birlikte
yay›nlad›¤› “Bak Bir Varm›fl Bir Yokmufl” albümünde
gördü-tan›d›. Sonradan dört albümlük bir seriye ulaflacak
olan “Bak Bir Varm›fl…”lar›n bu ilkinde, 1968 tarihli
“Çal Çingene Çal” (Philips) adl› flark›yla yer ald› sanat-
ç›; en büyük hit’lerinden biriydi bu ama Ay-Feri müzik
dünyam›za çok önceden, çok çok önceden bir girifl yap-
m›fl, çok güçlü ve farkl› sesiyle de, her türden dinleyiciyi
mest etmifl, kendine hayran b›rakm›flt›.
“Bak Bir Varm›fl…” dizisinin gördü¤ü ilgi, (di¤er sanat-
ç›lar›n yan›nda) Ay-Feri’yi de sahnelere yeniden tafl›maya
yarad›. ‹lk olarak, 31 Temmuz 2004 tarihinde, bir cu-
martesi gecesi Aç›khava’y› flenlendirdi Ay-Feri; (Ajda
Pekkan ve flark›n›n as›l sahibi Marc Aryan taraf›ndan da
plak olarak kaydedilmifl) “Dünya Dönüyor”u seslendirdi
o gece ve flark› bitti¤inde koca mekan alk›fltan resmen
inledi… 19 Ocak 2005 tarihinde ise Babylon’un sahne-

sindeydi Ay-Feri; 2000’li y›llar›n bu (tabiri caizse) ‘kült’
mekan›n› o gece dolduran hemen hemen herkes, bu eflsiz
sesin, nas›l olur da bu kadar geri planda tutulmufl oldu-
¤una hayret etti ve aray› kapatmak ister gibi alk›fllad› da
alk›fllad›. Ay-Feri de formundayd› o gece; bir k›sm› bili-
nen, bir k›sm› bilinmeyen flark›lar›n› arka arkaya seslen-
dirdi ve Afl›k Ali Izzet’in “Mühür Gözlüm”ü ile Baby-
lon’u birbirine katarak ayr›ld› sahneden.
Böyleydi Ay-Feri; hep böyleydi. Yaratan›n ancak ‘seçil-
mifl’ bir avuç kifliye bahfletti¤i bir sese sahipti ve bunun
fark›nda olarak durmadan çal›flm›fl, çal›flm›flt›. Burada
çal›flm›fl, yurt d›fl›nda çal›flm›fl ve (Rüçhan Çamay, Ayten
Alpman, Tülay German ve Gönül Turgut ile birlikte) po-
püler müzi¤imizin befl büyük divas›ndan biri haline gel-
miflti. Her dinleyeni kendinden geçiren, yaln›zca müzikse-
verleri de¤il, k›rk y›ll›k orkestra fleflerini, müzisyenleri
dahi kendine hayran b›rakan befl büyük isimden biri.

GEL MAZ‹YE DÖNEL‹M
50’ler bitmek üzereyken müzi¤e girifl yapt› sanatç›. Türk
popunun temelinde, onun da harc› vard›r; çok da eme¤i.
Y›l 1964: Yurdaer Do¤ulu, Ifl›k Tapan ve Çetin Çal›fl›r’›n

Naim Dilmener’in kaleminden Ay-Feri:

aflk bitmesin, 
hiç bitmesin

Ay-Feri, yaratan›n ancak ‘seçilmifl’ bir avuç kifliye bahfletti¤i bir sese sahipti ve
bunun fark›nda olarak durmadan çal›flm›fl, çal›flm›flt›. Burada çal›flm›fl, yurt
d›fl›nda çal›flm›fl ve popüler müzi¤imizin befl büyük divas›ndan biri haline
gelmiflti. Her dinleyeni kendinden geçiren, yaln›zca müzikseverleri de¤il, k›rk
y›ll›k orkestra fleflerini, müzisyenleri dahi kendine hayran b›rakan befl büyük
isimden biri.
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da yer ald›¤› Erol Büyükburç Orkestra-
s›’n›n ‘flantöz’üdür Ay-Feri. Orkestran›n
‘flantör’ü, hiç flüphesiz Erol Büyükburç’tur.
O y›llarda adet öyleydi; orkestralar›n, ge-
nellikle hem ‘kad›n’ , hem de ‘erkek’ sesle-
ri olurdu; ki, bu al›flkanl›k, yayg›n bir bi-
çimde olmasa da, günümüzde de sürmekte.
Solist olarak çal›flt›¤› orkestralarda, her-
kesin yapt›¤›n› yapt› Ay-Feri: Caz söyledi,
günün popüler parçalar›n› söyledi. ‹ngiliz-
ce, Frans›zca, ‹talyanca, ‹spanyolca söyle-
nirdi flark›lar o zaman. Adamo, Françoise
Hardy, Tremeloes, Hollies, Chuck Berry,
Lulu, Cilla Black, Roy Orbison, Elvis Pres-
ley ve elbette Beatles bafl köfledeydi. Bu
nedenle bütün orkestralar›n ve solistlerin
repertuarlar›, ama az ama çok, bir flekilde
kesiflirdi. Sözgelimi, Roy Orbison'un “It' s
Over”›, orkestralar›n aras›nda epeyce bir
rekabet ve yar›fl havas› estirmiflti. Ço¤unun
repertuvar›ndayd› bu flark›. Ay-Feri de bu-
nu söyledi mi bilinmez ama, bir süre sonra
fliddetle esmeye bafllayan  ‘Türkçe pop’
rüzgarlar›, zaten herkesin repertuvarlar›n›
allak bullak etti, de¤ifltirdi. Alpay’›n “Ka-
ra Tren”i, Tülay German’›n “Burçak Tar-

50’ler bitmek üzereyken müzi¤e girifl yapt› Ay-Feri. Türk popunun
temelinde, onun da harc› vard›r; çok da eme¤i. Y›l 1964: Yurdaer
Do¤ulu, Ifl›k Tapan ve Çetin Çal›fl›r’›n da yer ald›¤› Erol Büyükburç
Orkestras›’n›n ‘flantöz’üdür.
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las›”  ve Erol Büyükburç’un “Karakafl Gözlerin El-
mas”› yeni bir sayfa açm›flt› ve bu nedenle de, solist ve
orkestralar›n tamam› türkülerin pefline düflmüfltü. Sah-
nelerde “Dere Geliyor Dere”, “K›z›lc›klar  Oldu mu?”,
“Arabam›n Atlar›”, “Bakkallar Sat›yor Karaca üzüm”
çal›n›r-söylenir olmufltu art›k.

ELVEDA fiARKILAR
Ay-Feri’nin ilk pla¤›, 1967 y›l›nda, dönemin güçlü fir-
malar›ndan Aras taraf›ndan yay›nland›: “Bu Son Ol-
sun/Annem”. “Adios Amor” adl› bir flark›ya, sanatç›-
n›n menajeri de olan Edward Saatçi söz yazm›flt›. Sa-
atçi, Ay-Feri’nin sonraki plaklar›na da söz yazar› ola-
rak imza atacak ve sanatç›n›n giderek tepelere kurul-
mas›nda büyük pay sahibi olacakt›r.
Zaten, sanatç›n›n yaflam›n› köklü bir biçimde de¤ifltire-
cek Tahran/‹ran maceras›nda da onun parma¤› olacak-
t›r. Ama buna daha vakit vard›r.
Ayn› firmadan, (Aryan ve Pekkan ile çak›flt›¤›n› söyle-
dik ama flunu da eklemek gerekir; bu flark›y› ilk kayde-
den Ay-Feri’dir)  “Dünya Dönüyor” ve (bu sefer de Gö-
nül Akkor ile çak›flan) “Ben Sana Kulum”, Aras tara-
f›ndan yay›nlanan sonraki plaklar oldu. Sonra da “Ibi-
bikler…” ve Mary Hopkin’in “Those Were The
Days”inin bir düzineye yak›n Türkçe versiyonundan biri
olan “Yalan Dünya”. Araya bir Dalida flark›s› olan
“Elveda fiark›lara” ve Iva Zanichi-Boby Solo taraf›n-
dan söylenmifl “Zingara”n›n Türkçesi “Falc›” girdi.
Ard›ndan da, o zamanlar›n en güçlü firmalar›ndan biri
olan Philips’e, oradan baflka firmaya transfer oldu; bi-

19 Ocak 2005 tarihinde Babylon’un sahnesindeydi Ay-Feri; 2000’li y›llar›n bu
(tabiri caizse) ‘kült’ mekan›n› o gece dolduran hemen hemen herkes, bu eflsiz
sesin, nas›l olur da bu kadar geri planda tutulmufl oldu¤una hayret etti ve
aray› kapatmak ister gibi alk›fllad› da alk›fllad›.

70’lerin sonuna kadar Tahran’da
kald› Ay-Feri. Çal›flmaya gitti¤i
müzikholün patroniçesi oldu, bu
müzikholde baflta ‹ran’›n en büyük
star› Googoosh (yani Gugufl) olmak
üzere, çok say›da sanatç› ile çal›flt›.
Ve Emel Say›n’dan Ajda Pekkan’a
kadar çok say›da bizden star› da
a¤›rlad› oralarda.
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ze ve flark›lara ‘elveda' diyene kadar da, çok say›da
45’lik yapt›. Son döneminde, giderek y›ld›z› yükselmifl
Anadolu pop alan›na da s›k› bir biçimde el att› ve ola¤a-
nüstü güzellikteki “Yavaflça Yavaflça”y› yapt›: “Dolan›
dolan› gelir, ölüm yavaflça yavaflça…” Zaten bu türe de,
tam anlam›yla yabanc› de¤ildi sanatç›; daha önce “Ibi-
bikler…”i plak olarak yay›nlam›fl, “Mühür Gözlüm”ü
sahnelerde defalarca söylemiflti.
Birkaç plak sonras› ‹ran defterini açt›. Edward Saat-
çi’nin önüne koydu¤u (maddi anlamda) çok parlak “Tah-
ran’da konser” teklifini kabul eden sanatç›, kalk›p Tah-
ran’a gitti. Popüler müzi¤imizin, en az ‹stanbul ya da
Ankara kadar sevildi¤i bir yerdir Tahran; bu nedenle de,
orkestra ve sanatç›lar›m›z›n biri gidip, biri gelmektedir
oralara. Ama Ay-Feri’nin turu farkl› tamamlanacak ya
da sonuçlanacakt›r; konser verdi¤i müzikholün sahibi ile
sanatç›, birbirine gönül düflürecek, ard›ndan da evlene-
cektir. 70’lerin sonuna kadar Tahran’da kald› Ay-Feri.
Çal›flmaya gitti¤i müzikholün patroniçesi oldu, bu müzik-
holde baflta ‹ran’›n en büyük star’› Googoosh (yani Gu-
gufl) olmak üzere, çok say›da sanatç› ile çal›flt›.
Ve Emel Say›n’dan Ajda Pekkan’a kadar çok say›da biz-
den ‘star’› da a¤›rlad› oralarda. Müzikholünde çal›fl›yor
olsun olmas›n, buradan giden herkese tüm kalbini-kap›la-

r›n› açt›, elinden gelen her yard›m›, her deste¤i verdi.
Sonra sonra, Fikret K›z›lok’un dedi¤i gibi, “gün oldu, dev-
ran döndü”, dünyan›n (zaten çok çok hassas olan) dengele-
ri de¤iflti ve Ay-Feri ‹ran’dan Amerika’ya do¤ru yola ko-
yulmak zorunda kald›. Müzik ile bir ba¤ kurmad›¤› birkaç
y›ldan sonra da Türkiye’ye döndü, Mersin’e yerleflti.
Hala da Mersin’dedir. Müzik ile ba¤lar›n› hiç koparma-
d›. Sesinin güzelli¤ini, hiç olmazsa olabildi¤i kadar›yla
muhafaza edebilmek için elinden geleni yap›yor; durma-
dan çal›fl›yor.
Günümüz kufla¤›n›n-bas›n›n›n sanatç›ya hak etti¤i ilgiyi
gösterdi¤ini söylemek elbette mümkün de¤il. Ama bir
tuhafl›k da yok bunda; Ay-Feri’nin muadillerine de ayn›
muameleyi reva gördü bu ülkenin, bu kufla¤›. Durum tu-
haf de¤il; ama hüzünlü, hatta can yak›c›. Ay-Feri ve
benzerlerini öyle sar›p sarmalamal›yd›k ki, onlara ne
yapsak bize az gelmeli-görünmeli, hep daha fazlas›n›
yapmaya çal›flmal›-niyetlenmeliydik.
Bu sat›rlar›n yazar›, (herkes ad›na ve sonu gelmeyen bir
biçimde) özür dilemek istiyor; Ay-Feri’den ve bütün ça¤-
dafllar›ndan.
Biz, sayenizde ‘biz’ olduk Sevgili Ay-Feri; o müthifl sesi-
niz hiç susmas›n, size olan aflk›m›z hiç ama hiç bitme-
sin.
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Fikret K›z›lok’un dedi¤i gibi, “gün oldu, devran döndü”, dünyan›n
(zaten çok çok hassas olan) dengeleri de¤iflti ve Ay-Feri ‹ran’dan
Amerika’ya do¤ru yola koyulmak zorunda kald›. Müzik ile bir ba¤
kurmad›¤› birkaç y›ldan sonra da Türkiye’ye döndü, Mersin’e
yerleflti.
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2
006 Aral›k ay›nda dördüncü albümü "Ben Atefl
Ben Su"yu ç›karan Burcu Günefl, asl›nda uzun sene-
lerdir sahneleri arfl›nlayan bir isim. 12 A¤ustos

1976 y›l›nda ‹zmir Alsancak'ta do¤an Burcu Günefl’in
babas› da bir müzisyen: Ali Günefl. Babas›n›n müzisyen
olmas›ndan dolay› küçük yafllarda müzikle iç içe yafla-
maya bafllad›. ‹lk bestesini 12 yafl›nda yapt›. 13 yafl›nda
babas›na vokal yapmaya bafllayarak küçük yaflta sahne
deneyimi elde etti. Babas› ile kurduklar› Dio, Trio ve or-
kestralarla, büyük otellerde ve tatil köylerinde jazz ve
pop müzik flark›lar› söyledi. 18 yafl›nda ‹zmir 9 Eylül
Devlet Konservatuar Müdürü Prof. Müfit Bayrafla'dan
flan, artikülasyon ve solfej dersleri ald›. ‹zmir'in tan›nm›fl
Jazz klüplerinde ve baz› büyük otellerinde, yaz aylar›
Bodrum'da flark› söylerken bir yandan Müfit Bayrafla ile
çeflitli festivallere ve müzik yar›flmalar›na kat›l›p birçok
ödül kazand›. Kendi söz ve bestelerini o y›l ‹zmir'e gelen
piyanist Burçin Büke'ye dinletmesi ile profesyonel haya-
ta ad›m att›. Birlikte stüdyoya girerek her ikisine ait flar-
k›lar oluflturdular, kay›tlar› haz›rlay›p Raks Universal
plak flirketine gönderdiler. Bir hafta sonra flirketten ge-
len teklifle acil olarak ‹stanbul'a ilk albümünü haz›rla-
mas› için ça¤›r›ld›. 1998 y›l›nda Garo Mafyan, Nino Va-
ron, Tanju Ar›kan ve ekibiyle ilk albümü "Aflk Yaras›"n›
piyasaya sürdü. Albümde Gloria Gayner'›n söyledi¤i
"First be a Woman" isimli flark›y› Zeynep Talu'nun yazd›-
¤› Türkçe sözlerle yorumlad›. Albümden iki flark› "Ali-

mallah ve Yaflad›k Bitmedi" Fransa'da "compilation" bir
albümde yer ald›. 2001 y›l›nda ikinci albümü "T›ls›m"›
ç›kard›. Albümünde Erhan Güleryüz'ün "Biz Aflk› Melek-
lerden Çald›k" flark›s›n›n yan› s›ra pop tarz›n›n d›fl›na ç›-
kan bir eser olan "Çile Bülbülüm" isimli Türk Sanat Mü-
zi¤i flark›s›n› okudu. Bu albüm 700 bin sat›fl rakam›na
ulaflm›flt›. 2004 y›l›nda "Ay fiahit" isimli üçüncü albümü-
nü piyasaya ç›kard›. Bu albümde kendi söz ve besteleri-
ne daha yo¤un bir flekilde yer vermesi dikkat çekti. Mert
Ekren'in "Sahilden" flark›s›nda Ceza ile düet yapt›. 

"Ben Atefl Ben Su" ç›kal› bir seneye yak›n zaman geçti. fiu
s›ralar neler yap›yorsunuz? 
Albümün konserleri ve di¤er promosyon, klip çal›flma-
lar›m›z devam ediyor. Son olarak ‘Seven’ flark›s›na bir
klip çektik. Tamamen bu son albümündeki parçalar›n
remikslerinden oluflan bir çal›flmam›z da ç›kacak. Alt›
ay sonras› içinde yepyeni bir proje düflünüyorum. 

En son Malatya’daki Kay›s› Festivali’ne gitmiflsiniz nas›l
geçti? 
Benim için çok anlaml› bir festivaldi. Bir süre önce
kaybetti¤imiz Bar›fl Akarsu’yu and›k. Ben sanat cami-
as›ndaki insanlar›n giderken bir iflaret verip gittiklerini
düflünüyorum. Bar›fl insanlara ‘bar›fl içinde yaflama’
mesaj› vererek gitti. Yaflam›n çok k›sa oldu¤u, yar›n ne
olaca¤›n› bilmedi¤imizi göz ard› etmeden yaflamam›z

Burcu Günefl:

‘joker bir flark›c›y›m’ 
Aflk Yaras›, T›ls›m, Ay fiahit ve Ben Atefl Ben Su gibi albümleriyle 

ad›ndan söz ettiren Burcu Günefl ile sohbet ettik…
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gerekti¤ini düflündürdü. Bu konserde de Bar›fl Man-
ço’yu, Bar›fl Akarsu ile beraber Melih Kibar, Onno
Tunç, Uzay Hepar›, Ajlan Büyükburç, Kerim Tekin ve
Malatya’da do¤mufl olan Kemal Sunal gibi birçok kay-
betti¤imiz sanatç›y› anma f›rsat› bulduk. Malatya ma-
ceras› flöyle bafllad›; sabahleyin Sar› Kurdele ad›ndaki
bir yerde kahvalt› ettim. Menüde sanatç› Fahri Kaya-
han’›n Atatürk’le ilgili bir hikayesini okudum. Çok etki-
lendim. Ben de sahneye ‘Sar› Kurdele’ türküsünü söyle-
yerek yöresel k›yafetlerle ç›kmaya karar verdim. Ve
sonrada ç›kaca¤›m sahnenin Fahri Kayahan’›n sahnesi
oldu¤unu ö¤rendim. Ayr›ca babama yazd›¤›m ‘Ertele-
me’ adl› parçaya haz›rlanan klibin son sahnesi Malat-
ya’da çekildi. Tüm bunlar bu konseri benim için çok
anlaml› yapt›. 

Türkü da¤arc›n›z nas›ld›r? Çok türkü bilir misiniz? 
Bir Türk k›z› olarak tabii her zaman Türk Sanat Müzi-
¤i ve türküleri dinledim. Türkülerin beni çok beklenme-

dik zamanlarda derinden etkiledi¤i olmufltur. fiimdi
flimdi bu türküleri ne kadar yan›k, ne kadar içten söyle-
yebildi¤imi fark ediyorum. Mesela en son ‘fiark› Söyle-
mek Laz›m’ yar›flmas›nda ‘Kara Tren’i söylemifltik.
Orada yorumlama fleklimle ilgili çok büyük övgüler al-
d›m. Ve aç›kças› çok büyük cesaret geldi. Zaten
1998’de ilk albümü yapt›¤›m›zda Garo Mafyan, ‘sen
joker bir flark›c›s›n’ demiflti. Ben de kendimle ilgili ayn›
fleyi düflünüyorum. Birçok flark›y› yorumlayabilecek, o
kal›ba girebilecek, o empatiyi yaflayabilecek beceriye
sahip oldu¤uma inan›yorum. Bugün türkü söyleyebiliyo-
rum, sonra caz ya da pop söyleyebiliyorum. 

Küçüklükten beri baban›zla müzi¤in içinde büyümüflsünüz.
‘Sadece müzisyen olabilirdim’ diye mi düflünüyorsunuz?
Baflka fleyler yapmay› hiç istediniz mi? 
Ben ö¤retmenlik yapmay› istemifltim, çünkü ilkokul ö¤-
retmenime büyük bir hayranl›¤›m vard›. Küçük yaflta
babam ve annem ayr›l›nca ilkokul ö¤retmenim beni çok
sahiplendi. Hala görüflüyoruz. Ö¤retmen olabilirdim.
Ama zaten hayatta bazen ö¤retmen bazen ö¤renci ko-
numunda yafl›yorsunuz. Hala bir ö¤renciyim, hem de
ö¤retmenim. Çok somut anlamda ö¤retmenlik yapma-
d›m. Belki ilerde olurum. ‘fiark› Söylemek Laz›m’da
koçluk yapt›m. O da bir anlamda ö¤retmenlikti. 

1998’de ilk albümünüz ç›kt›. Geçen 10 y›la bakt›¤›n›zda gel-
di¤iniz yeri nas›l buluyorsunuz? 
Her albümde biraz daha kendimi buldum. Kalmas› ge-
reken tecrübeleri tutup gitmesi gerekenleri geride b›ra-
k›yorum. Her albümde yeni yollar açmaya çal›fl›yorum
kendime. Baz› dönemlerde tekdüzelik iyi oluyor da, ba-
zen kendi kal›plar›n›zdan ve kendi varolufl fleklinizden
öte bir fleyler yapmak istiyorsunuz. Ben de o yüzden bu
son albümde insanlar›n karfl›s›na daha farkl› bir sound
ve kimlikle ç›kt›m. Bu albümde tamamen kendi yarat›-
c›l›¤›m› ortaya koydum. 

Baz› sorunlar yaflad›n›z ve TMSF’den sözleflmenizi ve sanat-
sal faaliyetlerinizin haklar›n› sat›n ald›n›z. 
Benim art›k varolmad›¤›n› düflündü¤üm anlaflmalar›m
ortaya ç›kart›lm›fl ve Erol Köse taraf›ndan TMSF’ye
verilmiflti. Sanat›m›n susturuldu¤u dönemde yaflad›¤›m
k›s›tlama beni daha da yarat›c› k›lm›fl ki sonradan yap-

‘Garo Mafyan, ‘sen joker bir flark›c›s›n’ demiflti. Ben de kendimle ilgili ayn›
fleyi düflünüyorum. Birçok flark›y› yorumlayabilecek, o kal›ba girebilecek, o
empatiyi yaflayabilecek beceriye sahip oldu¤uma inan›yorum. Bugün türkü,
yar›n caz ya da pop  söyleyebiliyorum.’
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t›¤›m eserlerin büyük bir k›sm›n›n temeli o dönemde
at›ld›.  Ama hala o sürecin hayat›ma getirmifl oldu¤u
zorluklar›n üstesinden gelmeye çal›fl›yorum. ‹ki buçuk
senemi verdi¤im ‘Ay fiahit’ten de çok fazla bir gelir el-
de edemedim. Bunlar üretken bir sanatç› için çok zor
dönemler. 

Mistik konularla da baya¤› ilgilisiniz. Halil Cibran gibi isim-
ler okuyorsunuz… 
Evet son befl senedir baya¤› fazla kitap okuyorum, ken-
dimi gelifltiriyorum, tan›yorum. Mevlana ve Halil Cib-
ran’›n felsefesinden etkilendim. Bunlar› okurken, bun-
lardan beslenirken, tek amaç kendi hayat yolumu bul-
mak. Zaten o bilgiyi kullanabilirseniz, kendi hayat›n›za
geçirebilirseniz bir ifle yar›yor. Yoksa sadece okumakla
ezberci olunur. Ama tek bir kal›p içerisine kendimi
koymaktansa çok boyutlu düflünmeyi ye¤leyen biriyim.
Dolay›s›yla onlar› da, baflkalar›n› da okuyorum ve kendi
yolumu bulmaya çal›fl›yorum. Hepimizin, hayat› hafif-
letmek için baflvurdu¤u baz› yöntemler var. Ben her
fleyden anlam ç›kartan biri olarak insanlara hizmet et-
mek için de bu dünyaya gelmifl oldu¤umuza inan›yo-
rum. Sanat ve müzisyenlik yapabilmek böyle bir fleydir.
Bu özgür bir yol diye düflünüyorum. Ancak flunu okuyo-
rum ya da flu sanatç›n›n felsefesinden yola ç›kt›m de-
mek bana o kifliyi kullanmak gibi geliyor. O yüzden de
çok fazla isim geçirmek bana pek uymuyor. Sadece
paylaflmak ad›na bu konulardan sözediyorum. Her rö-
portajda da bundan bahsetmek istemiyorum aç›kças›. 

TAÇSAV taraf›ndan 2001 y›l›nda  ‘‹deal Türk Genç K›z›’ se-
çilmiflsiniz. Hangi özelliklerinizden dolay› seçtiler sizi?
Türk gençlerine örnek teflkil edecek yaflam tarz›m, bir
tak›m hususi ve zararl› al›flkanl›klar›m›n olmamas› ve
baflar›lar›mdan dolay› dördüncü y›l›mda beni buna lay›k
gördükleri belirtilmiflti. O dönemde pek ilgi çekmemiflti
ama flimdi çekiyor. 

Telif haklar› ile ilgili yap›lan çal›flmalar hakk›nda ne düflünü-
yorsunuz? 
fiu anda internet ortam›ndan ve korsanlardan dolay›
yaflanan s›k›nt›lara nas›l çözüm bulanabilir diye çal›fl›l-
d›¤›n› görüyorum. Bu tüm dünyada yaflanan bir prob-
lem. Emek verenlerin haklar›na sahip ç›kmak için bir-
çok kiflinin çal›flt›¤›n› görüyorum. ‹nternetin yay›lmas›-
n›n bilginin yay›lmas› aç›s›ndan yarar› var. Buradan
hepimizin kazançl› ç›kaca¤› alanlar da ortaya ç›kacak.
Bir geçifl döneminde oldu¤umuzu düflünüyorum.

‘Mevlana ve Halil Cibran’›n felsefesinden etkilendim. Bunlar› okurken, 
bunlardan beslenirken, tek amaç kendi hayat yolumu bulmak. Zaten o bilgiyi
kullanabilirseniz, kendi hayat›n›za geçirebilirseniz bir ifle yar›yor. Yoksa
sadece okumakla ezberci olunur. Ama tek bir kal›p içerisine kendimi 
koymaktansa çok boyutlu düflünmeyi ye¤leyen biriyim.’ 

Her albümde biraz daha kendimi buldum. Kalmas› gereken tecrübeleri tutup
gitmesi gerekenleri geride b›rak›yorum. Her albümde yeni yollar açmaya 
çal›fl›yorum. Baz› dönemlerde tekdüzelik iyi oluyor da, bazen kendi 
kal›plar›n›zdan ve kendi varolufl fleklinizden öte bir fleyler yapmak
istiyorsunuz.
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‘Ege, Toros, Yörük, Türkmen Türküleri’ albümünüz yeni ç›kt›.
Albüm çal›flmalar›, türkülerin seçilip derlenme aflamas› da da-
hil olmak üzere nas›l bir süreçten geçiyor? 
Öncelikle benim tavr›ma ve yorumuma yak›n türküleri
seçmem gerekiyor. Ayr›ca herkese hitap edecek türküler
seçmeye gayret ediyorum. Mesela bu son albüm, Ege,
Toroslar, taa Silifke’ye kadar çok büyük bir co¤rafya re-
pertuvar›n› taray›p defalarca eleyerek, gerek kay›t siste-
mi gerek müzik anlay›fl› olarak herkesin dinleyebilece¤i
tarzda haz›rlanan bir çal›flma. 

Repertuvar aflamas›nda alan çal›flmas› yap›yor musunuz? Ye-
rel a¤›zlardan türkü keflfetmek gibi…
Alan çal›flmas› bizim yaflam fleklimiz. En az›ndan kon-
serler nedeniyle dolafl›yoruz. Halk müzi¤i yorumcusu ol-
du¤um için ister istemez yerel sanatç›larla görüflüyorum.
Zaten bizim mayam›z o halk anlat›m›d›r, halk a¤z›d›r,
halk ozanlar›d›r, yöre sanatç›lar›d›r. Onu kaybedersek
damarlar›m›zdaki kan› kaybetmifl oluruz. Özel olarak gi-
dip derleme yap›yor musunuz derseniz, hay›r. Asl›nda
Anadolu’yu  dolaflmak, derleme yapmak bizden çok üni-
versitelerin, Kültür Bakanl›¤›’n›n ifli. Ama bazen baz›
kay›t f›rsatlar› ç›k›yor. Mesela geçenlerde Bilecik’ten ge-
çerken meyva almak için durdum. Geldiler, beni yan
dükkana götürdüler, me¤er oras› da bütün yöre sanatç›-
lar›n›n geldi¤i bir merkezmifl. ‹çeride bana oran›n türkü-
lerini çalmaya bafllad›lar. Ben de teybimi ald›m kay›t

yapt›m. Sonra onlar› notaya döktüm, TRT’ye verdim. Re-
pertuvara girdi. TRT’ye girdi¤im ilk y›llarda özel olarak
dolafl›yordum. Zaman›m daha fazlayd›. Köylere gidiyor-
dum, derlemeler yap›yordum. 

Türküleri seçerken zorland›¤›n›z oluyor mu? Albüm d›fl›nda b›-
rakmaya k›yamad›¤›n›z türküler oluyor mu?  
‹flin en kötü taraf› o. Gerçekten k›yam›yorsunuz. Ama al-
bümlerde çok fazla eser okumak do¤ru de¤il. Dün Arif
Sa¤ ile beraberdik, o da ayn› fleyi söyledi, long play
dönemine döndük dedi. Az eserle, az yorumla albümler
yap›lacak art›k. Albüm al›nm›yor ki zaten. Art›k daha
çok eser üzerinde durmam›z gerekiyor. Çünkü iyi bir al-
büm sat›fl› dedi¤iniz fley ancak o çal›flmay› finanse edi-
yor. Öncelikle dijital alanda sat›fl› çözmek zorunday›z
biz. Baflka türlü sektör yaflamaz. 

Müzik dünyas›nda iki görüfl var; ilki ‘‹nternet ç›kt› mertlik bo-
zuldu. ‹nternetten flark› indirilmesi yasaklans›n’ diyen, ikincisi
ise ‘Bu asl›nda endüstriyi büyütebilecek bir olanak, dijital tek-
nolojiden yararlanmay› bilmek gerekiyor’ diyor. Siz ikincisine
daha yak›ns›n›z anlad›¤›m kadar›yla…
Geliflmeyi önleyemezsiniz. Bunun önüne set çekerseniz
siz geliflemezsiniz. Ayr› sorun kasetler ç›kt›¤›nda, sonra
CD ç›kt›¤›nda yafland›. Art›k mekanik sat›fltan dijital sa-
t›fla geçmek laz›m. Ama buradaki kaça¤› önlememiz ge-
rekiyor. ‹nternet üzerinden yasal sat›fllar yapmal›y›z. ‹n-

Sümer Ezgü:

‘halk müzi¤i benim
yaflam fleklim’ 
Büyük flehirlerde yaflayan insanlara bir çark içinde kaybolmamalar› için
Anadolu felsefesi ve halk müzi¤ini dayanak olarak öneren Sümer Ezgü,
yapt›¤› televizyon programlar›yla da metropolü ve k›rsal› kaynaflt›r›yor. 
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ternet alan›nda MÜYAP’›n bafllatt›¤› dijital bir platform
var. Art›k albüm sat›fl›ndan ziyade herkesin eser üzerine
odaklanmas› gerekiyor. Çünkü internette tek tek flark›la-
r›n indirilip yasal olarak sat›lmas› öne ç›k›yor.  Amac›-
m›z baflar›l› eser üzerine iyi yorum olmal›.  

Sizin kapsaml› bir internet siteniz var 
(http://www.sumerezgu.com/) ama sat›fl yok san›r›m.
Çeflitli al›flverifl sitelerine yönlendiriyoruz. Ama flu anda-
ki gündemimiz siteden mp3 satabilmek üzerine. Bunun
için baz› yasal yükümlülükler gerekiyor. Bu konuyu çöz-
meye çal›fl›yorum.  

‘Teke Zortlamalar›’n›n klibini Toroslar›n 2000 metre yüksek-
likteki Aziziye yaylas›nda yapt›n›z. Nas›l geçti? 
Toroslar, benim do¤du¤um, büyüdü¤üm topraklar... Ço-
cuklu¤umda, antik kal›nt›larla yörüklerin yaflam›n›n iç
içe oldu¤unu gözlemlemifltim. Ben de klipte bunlar› bir
araya getirmeye çal›flt›m. Yörüklerin hayatlar›n›n temel
unsurlar›ndan biri de keçilerdir. Örne¤in  ‘Teke Zortla-
malar›’nda oldu¤u gibi bunlar, oyunlar›na ve müziklerine
yans›r. Bir de ‘köy seyirlikler’ (halktan kiflilerin k›l›k k›-
yafet ve makyajla oynad›klar› oyunlar) var. Ben bunlar›
yaflatmaya çal›flt›m. Albümün tan›t›m galas› için Antal-
ya’da bir yörük köyü kurduk. Çad›rlar, saç börekleri ya-

pan kad›nlar, yay›k ayranlar›… Develerle girdik alana.
Tam bir Yörük flenli¤i oldu. Zaten müzik bir yaflant›n›n
ürünüdür. Halk müzi¤i de bir yaflam fleklidir. ‹flte ben o
yaflam fleklini müzikle bütünlefltirmeyi hedefliyorum. Bu
bir bak›ma de¤erlere dönüfl anlam›na geliyor. Hem de
büyük problemlerle yaflayan flehir insan›na bir alternatif
sunuluyor. Çünkü ‹stanbul gibi bir metropolde yaflarken
dayand›¤›n›z bir felsefeniz olmal› yoksa bu çark içinde
kayboluyorsunuz. Anadolu felsefesi, müzi¤i, inan›fllar›,
felsefesi, paylafl›m ad›na, sevgi ad›na iyi bir dayanak. 

Burdur’da do¤muflsunuz ama sonra baban›z›n görevi dolay›s›y-
la Gümülcine’ye gitmiflsiniz. Buradaki yaflam sizin müzikal ge-
liflimizi nas›l etkiledi? 
Benim baba taraf›m Trabzonlu’dur. Ben Burdur’un Bu-
cak ilçesinde do¤dum. Sonra babam Gümülcine’deki bir
Türk okuluna ö¤retmen olarak atan›nca oraya yerlefltik.
Gümülcine’nin benim müzi¤ime etkisi oldu ‹lk nota ders-
lerimi, mandolin ve melodika derslerimi orada ald›m. ‹l-
kokul dörtteydim. Birçok Yunan arkadafllar›m vard›. ‹lk
aflk›m da Yunan’d›. Bütün bunlar benim hayata bak›fl›m›
flekillendirdi. Müzi¤in s›n›r tan›mad›¤›n›, evrensel oldu-
¤unu, Ege’nin k›y›lar›nda sirtaki ve zeybe¤in dostlu¤unu
oralarda ö¤rendim. 

Türkülere olan ilginiz ne zaman bafllad›? 
Çocuklu¤um zaten Burdur’da geçti¤i için sokakta oynar-
ken kula¤›ma iliflen müzikler o bölgenin müzikleriydi.
Menderes çay›nda bo¤ulan ‘Ümmü K›z’›n A¤›t›’n›, ‘Çeke-
medim Akçe K›z›n Göçünü’, sevgilileri ay›ran, Antalya
ile Burdur aras›nda geçit vermeyen ‘Çubukbeli Türkü-
sü’nü duyarak büyüdüm. Dü¤ünlerde Harmandal› oyna-
yan insanlar›n aras›nda, keçi hareketlerini taklit eden
‘Teke Zortlatmalar›’n› oynayarak büyüdüm. O yüzden
her zaman türkülerle iç içeydim. Rahmetli babam köy
enstitüleri ekolünden ö¤retmendi. Ve bize olanaklar sun-
du. Bana ba¤lama, mandolin, melodika ald›, halk oyun-
lar›na gönderdi… Beni teflvik etti.  

Sizin yo¤un flekilde de spor merak›n›z var. Hentbolcüsü-
nüz…
Ankara 19 May›s Gençlik ve Spor Akademisi Hentbol
Bölümü mezunuyum. Daha önce Burdurspor’da voleybol,
basketbol oynad›m. Okula bafllad›ktan sonra hentbola il-
gi duydum. Türkiye’de salon hentbolünü bafllatan sporcu-
lardan biriyim. Vefa-Simtel tak›m›nda oynay›p flampi-
yonlu¤u tatm›flt›m. Spor bana bir yaflam disiplini kazan-
d›rd› diyebilirim. Spor hala yap›yorum. Yaflam›m›m bir
parças›. ‹yi bir ses için sa¤lam bir beden laz›m. Ancak
sa¤lam bir beden t›nlar…

röportaj
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Peki resim?
Resme dönük taraf›m›n bir gün öne ç›kaca¤›n› düflünüyo-
rum. Halam›n o¤lu Milliyet’in çizerlerindendir; Haslet
Soyöz. Ailede resme çok ilgi duyan var. fiu an benim za-
man›m yok ama bir gün, 5-10 y›l sonra öne ç›kaca¤›n›
düflünüyorum. Yunanistan’da ilkokullar aras› resim bi-
rincili¤im vard›. 

1981’de profesyonel müzik yaflam›na TRT’de bafllad›n›z. TRT
formasyon olarak size ne katt›? 
TRT benim okulum. Müzikal kimli¤imi özetlemek gere-
kirse, TRT okulum, halk ozanlar› da mayamd›r. TRT’de
her fleyden önce iflin teorisini ö¤rendik. Halk edebiyat›,
yöreler, o yörelerin çal›n›fl ve okunufl tav›rlar›, Klasik
Türk müzi¤i tav›rlar›, klasik armoni, Bat› armonisi, mik-
rofon e¤itimi, halk oyunlar›, temel müzik bilgileri, sahne
e¤itimi gibi birçok e¤itim verildi. Elemelerden geçtikten
sonra kadroya al›nd›k. Kadroya al›nd›ktan sonra 15 sene
çal›flt›m TRT’de. Anadolu’yu tan›d›m, repertuar›m gelifl-
ti. Programlara ça¤r›lan yöre müzisyenlerinden çok fley
kapt›k. 

Televizyon programc›l›¤› yap›yorsunuz. TRT’de ald›¤›n›z e¤i-
timler bu alana da yans›m›fl  görünüyor.
Sahnenin ne oldu¤unu halk oyunlar›nda ö¤renmifltim.
TRT’ye girdi¤imiz y›llarda çok statik çekimler yap›l›yor-
du. fiöyle ö¤retiliyordu: 35 saniyelik saz pay›nda iki çam
aras›nda yürür bir gül koklars›n.  Bu beni doyurmuyor-
du. Eserin gerektirdi¤ini yapmak, gerekirse oynamak is-
tiyordum. Türkülere böyle bir görsellik kazand›rd›m.
1980’lerden sonra apolitik bir döneme girildi. Yo¤un bir
Bat›l›laflma rüzgar› estirildi. Bize ait olan her fley avam,
s›radan olarak küçümsendi. Radyo ve televizyonlarda hiç
halk müzi¤i çal›nm›yordu.  O dönemde TRT Genel Müdü-
rü ile görüflürken bunlar bizim öz kültürümüz, TRT bu
yay›nlar› yapmal› demifltim. O da ‘Oturun o zaman siz
yap›n’ dedi. Sonra bir yaz› geldi, program yapmaya bafl-

l›yorsunuz diye. ‘Ankara Rüzgar›’ böyle bafllad›. Sonra
TRT’den ayr›lsam bile d›flardan program yapmaya de-
vam ettim.  ‘Nazar De¤mesin’, ‘Anadolu’dan Geldik’ se-
rileri gibi programlarla devam ettim. Metropolle Anado-
lu’yu birlefltirdik. fiimdi Ramazanla birlikte Kanaltürk’te
bir program yapaca¤›m. 

Sizin MESAM’da Yönetim Kurulu’ndayken derleme yapanla-
r›n da telif hakk› almas› konusunda çal›flt›n›z. Bu konuda bilgi
verir misiniz? 
Yap›lan anketlerden anlafl›ld›¤› kadar›yla en çok dinleyi-
cisi olan müzik türü Türk Halk Müzi¤i. ‹kinci Arabesk.
Üçüncüsü pop, dördüncü Türk Klasik Müzi¤i. Bu kadar
çok dinleyicisi olan bir türün bafl›bofl b›rak›lmamas› la-
z›m. ‹steyen istedi¤i gibi yorumluyor, sözleri de¤ifltiriyor.
Tam bir talan alan›. Türküleri derleyen, gerekti¤inde bel-
li bir forma sokan, notaya aktaran halk sanatç›lar›n›n
bir fark› var. Bu fark onlar›n kiflisel hususiyetlerini sana-
ta aktarmalar›d›r. Bu da telif nedenidir. Bir ifllemeci s›-
fat›yla o gelene¤i kendi kiflisel hususiyetleriyle iflleyen
halk sanatç›lar›n›n ve derleyicilerin, ifllemeci s›fat›yla
hak sahibi olmas› laz›m. Böylece bu türküleri araflt›rma-
dan gelifligüzel yorumlayan insanlar, yasa karfl›s›nda bir
muhatap bulacakt›r. O da derleyicidir, mahalli sanatç›-
d›r, kaynak kiflidir veya da o kültürü yaflatan vak›flard›r.
Ben derlemeci olarak ilk baflvurdu¤um dönemde ME-
SAM beni kabul etmedi. San›yorum 1990 y›llar›yd›. Çok
garipsemifltim. ‹LESAM Baflkan› ile konufltum bu konu-
yu. ‘Biz halk hikayeleri, halk fliiri gibi, anonim eserlerin
derleyicilerine pay veriyoruz’ dedi. ‘Halk hikayesi ve halk
türküsü aras›nda bir fark yok ikisi de anonimdir sen hak-
l›s›n’ dedi. Ben gün oldu, MESAM’a besteci ve söz yaza-
r› s›fat›yla girdim. Gün oldu Yönetim Kurulu’na seçil-
dim. Gündeme getirdi¤im ilk konu da buydu. O dönemde
ciddi tart›flmalar ve görüfl ayr›l›klar› oldu ama sonunda
anonim eserlerin telif kapsam›na al›nmas›n› yönetim ku-
rulu kabul etti. Ve biz bunu Genel Kurul’da da kabul et-
tirdik. Biraz yavafl gidiyoruz. Sonra bir sempozyum dü-
zenlendi. Sempozyumda konuflulanlar flimdi kitap olarak
bas›lacak. Ancak bu konunun h›zland›r›lmas› laz›m.
Halk eserlerinin dijital alanda da korunmas› için anonim
eserleri de bu flekilde hak kapsam›na almak çok önemli. 

Toroslar, benim do¤du¤um, büyüdü¤üm
topraklar... Çocuklu¤umda, antik
kal›nt›larla yörüklerin yaflam›n›n  iç içe
oldu¤unu gözlemlemifltim. Ben de klipte
bunlar› bir araya getirmeye çal›flt›m.
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2005 y›l›nda Burdur Atatürk
Stad›’nda 20 bin 328 kiflilik

Guinness rekor denemesi konseri
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Geçen sene daha önce ülkemize gelmifl gruplar› ye-
niden getirmesiyle elefltirilen festival bu kez tepe
kadrosunu ülkemize ilk kez gelen gruplardan

oluflturdu, iyi de etti. Ancak kat›l›m›n da son 2 seneye
göre daha sönük oldu¤unu belirtmemiz laz›m. Bunda
Manic Street Preachers ve The Smashing Pumpkins gibi
gençleri pek de yak›ndan ilgilendirmeyen gruplar›n head-
liner olmas› etkili olabilir. Metallica, Linkin Park, Green
Day, Foo Fighters, Good Charlotte ve HIM gibi isimlerin
gençlerin gözünde daha cazip oldu¤u aflikar. 
Festival kampç›lar için 31 A¤ustos akflam› bafllad›. Al-
ternatif sahnede gerçekleflen Raining Pleasure perfor-
mans› be¤eni toplad›. Hatta daha genifl bir kitle taraf›n-
dan izlenememifl olmalar›na üzüldük. Ama gelecek sene-
lerde bu kez festivalin öncesinde de¤il, içinde yer alacak-
lar›na inanc›m›z tam. Peflinden DJ setiyle Dirty Sounds-
ystem sahne ald› ve insanlar› bol bol dans ettirerek ertesi
güne haz›rlad›.
Festivalin ilk gün performanslar› alternatif sahnede Üç-
noktabir ile bafllad›. ‹lk albümü “Sabaha Karfl›”y› geçti-
¤imiz aylarda piyasaya ç›karan grup, festivalin ilk grubu
olmas›n›n dezavantaj›n› avantaja dönüfltürmeyi bildi.
Grubun solisti ayn› zamanda gazetecilik yapan Melis Da-

niflmend. Kendisinin sahne karizmas› yerinde, seyirciyi
k›sa zamanda avcunun içine almay› bildi. Alandaki ilk
canl› performans oldu¤u için ilk nota duyuldu¤u anda
herkes alternatif sahneye kofltu. Grup, Barda filminin so-
undtrack’i için haz›rlad›¤› “Dediler ki” d›fl›nda “De¤ifl-
mem”, “Bahçe”, “Ölmeden Ünlü Olsam” gibi flark›lar›n›
seslendirdi. En çok seyirci coflkusu ise Hepsi’den coverla-
d›klar› “Yalan” flark›s›nda yafland›. 
Saatler 14:00’ü gösterdi¤inde ana sahneye geçtik. Bu
sahne Asl› ile aç›ld›. Son albümü “Söyledi¤im fiark›lar-
da Sakl›”dan “Dans Etmeye ‹htiyac›m Var” büyük be-
¤eni toplad›. Peflinden sahneyi Gripin ald›. Gripin ilk kez
sahne ald›¤› Rock’n Coke’ta “Elalem”, “Boflver”, “Böy-
le Kahpedir Dünya” gibi büyük hitlerinin yan› s›ra Man-
ga’dan Ferman’›n kat›l›m›yla “Baba Mesle¤i”ini seslen-
dirdi. Günün en iyi performanslar›ndan biriydi Gripin’in-
ki. S›rada günün ilk yabanc› grubu Badly Drawn Boy
vard›. ‹ngiliz indie müzi¤inin önde gelen
ismi Damon Gough, nam-› di¤er Badly
Drawn Boy baflrolünde Hugh
Grant’in oldu¤u “About A Boy”
filmi için ayn› adl› flark›y› yazm›fl-
t›. Badly Drawn Boy ve grubu

Rock’n Coke’un ard›ndan: 

hezarfen’den    
rock raporu 

Türkiye’nin en büyük müzik festivali Rock‘n Coke, bu y›l 5.yafl›n› kutlad›. 
1-2 Eylül tarihlerinde Hezarfen Havaalan›’nda yap›lan festivalde Franz
Ferdinand, Manic Street Preachers, Smashing Pumpkins ve Chris Cornell gibi
dünyaca ünlü isimler sahne ald›. Manic Street Preachers performans› hiç
kuflkusuz 5 y›ll›k Rock’n Coke tarihinin en güzel performanslar›ndan biri
olarak belleklere kaz›nd›.

Hayko
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Manic Street Preachers 
performans› hiç 
kuflkusuz befl y›ll›k Rock’n 
Coke tarihinin en güzel 
performanslar›ndan biri 
olarak belleklere kaz›nd›. 
Herkesin ortak görüflü
MSP’›n kapan›fl grubu olmas›
gerekti¤iydi.

Manic Street Preachers
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erken saatte ç›kt›¤› için biraz güme gitti denebilir. Sahne
karizmalar› yerli yerindeydi ama kitleleri coflturmay› ba-
flaramad›lar maalesef. Hollandal› grup Within Temptati-
on sahne ald›¤›nda konser alan› o saate kadarki günün
en kalabal›k izleyici kitlesini a¤›rlad›. Grup son albümü
“The Heart Of Everything”den seçti¤i flark›lar›n a¤›rl›k-
ta oldu¤u bir playlist haz›rlam›flt›. Ancak normalde sah-
ne dekoru kullanan grubun bu kez normal bir flekilde
sahne almas›, dahas› sahne ald›klar›nda güneflin hala te-
pede olmas› grup ad›na birer dezavantajd›. Gene de vo-
kalistleri Sharon Den Adel bu kusurlar› kapatacak kadar
sempatik tav›rlar sergiledi. S›rada Teoman vs. Rashit
performans› vard›. Bu birlikteli¤in özünde her iki taraf›n
flark›lar›n›n ortak seslendirilmesi fikri yat›yor. Ortak ses-
lendirilen flark›lar aras›nda Teoman’dan “Nefes Nefese”,
“Güzel Bir Gün” ve “Sus Konuflma”, Rashit’ten ise “Te-
ker Teker”, “Çarp›flan Otolar” ve “Zor Günler” vard›.
Bu birliktelik baflka konserlerde de devam edecek gibi
görünüyor. Ancak kitlenin genelinin bu birliktelikten ç›-
kan sonuçtan pek de memnun kalmad›¤›n› gözlemledi¤i-
mizi de belirtelim. 

‹MAJSIZ CHRIS CORNELL 
Günün merakla beklenen isimlerinden biriydi Chris Cor-
nell. Daha önce Soundgarden, Temple Of The Dog ve Au-
dioslave gibi gruplarda söylemifl olan Cornell, tüm bu
gruplardan seçti¤i flark›lar› seslendirdi. Elbette solo dö-
neminden flark›lar›n a¤›rl›kta oldu¤u bir setin içinde. Ti-
flört ve kotla ç›kt›¤› sahnede gerek imaj, gerekse sahne
flovu aç›s›ndan bilinen rockstar format›ndan oldukça
farkl› bir tav›r sergileyen Cornell, seyirciyle s›k s›k ilginç
diyaloglara girdi. Seyirci taraf›ndan kendi için aç›lan
pankartlar› da istedi ve hepsini imzalayarak geri verdi.
Soundgarden döneminden “Spoonman” ve “Black Hole
Sun”, Temple Of The Dog’dan “Hunger Strike”, Audios-
lave’den “Be Youself”, “Doesn’t Remind Me”, “Show

Me How To Live” ve solo çal›flmalar›ndan “No Such
Thing”, “You Know My Name” ve “Arms Around Your
Love” seslendirdi¤i flark›lardan birkaç›yd›. Cornell’in
tüm çald›klar› içinde en çok ilgi çeken ise elinde akustik
gitar›yla tek bafl›na seslendirdi¤i Michael Jackson klasi¤i
“Billie Jean” oldu. Chris Cornell’in Rock’N Coke’un en
iyi performanslar›ndan birine imza att›¤›n› rahatl›kla
söyleyebiliriz. 
‹lk günün kapan›fl grubu The Smashing Pumpkins’ti.
Geçti¤imiz aylarda yeniden toplanan grup, y›llard›r ken-
dilerini bekleyen fanlar› için doyurucu bir performans
sergileyemedi. Bunun sebebi ise grubun biraz deneysel
tak›lmas›yd›. Hit flark›lar›n› bile deforme ettiler, flark›
sonlar›n› uzatt›kça uzatt›lar. Buna ra¤men seyirci ilgisi
grup sahneden inene kadar sürdü. “Today”, “Tonight
Tonight”, “Bullet With Butterfly Wings” ve “Zero” çal-
d›klar› flark›lar›n birkaç›yd›.
Ana sahnede müzik bitti¤inde, herkes alternatif sahnede
DJ Erol Alkan’› seyretmek üzere hareketlendi. ‹ngilte-
re’de do¤up büyüyen Türk as›ll› DJ, MixMag dergisi ta-
raf›ndan 2006 y›l›nda “y›l›n DJ’i” ödülünü ald›. Erol Al-
kan, çald›klar›ndan çok sahne flovuyla dikkat çekti diye-
biliriz. Müzi¤in ritmiyle havaya giren ve herkesi de hava-
ya sokan biri. 
‹kinci günün aç›l›fl grubu 110 oldu. 2.albümü “Kon-
trol”ü DMC etiketiyle yay›nlayan grup “Özledim Seni”,
“Tuzak” ve “Kimse Bilmez” gibi flark›lar›yla dikkat çek-
ti. Alman grup Avid, kendini daha çok performanslarla
kan›tlam›fl bir grup. Ancak Rock’n Coke’un genel izleyi-
cisi için cazip bir seçim de¤il. Ana sahnede sahne alacak
bir sonraki isimse Hayko Cepkin’di. Daha önce Rock’n
Coke’ta aç›l›fl yapan Hayko, 2 basamak yukar› ç›karak
kadroda daha ortada bir yer bulmufltu kendine. Önce si-
yahlar içinde iki kifli ç›kt› sahneye. Sahnenin iki taraf›na
geçip bir kumafl parças›n› gerdiler. O siyah perdenin ar-
d›ndan koza içinde Hayko Cepkin ç›kt›. Görülmeye de¤er



bir and›. “Bertaraf Et”, “Kaos” ve “Ölüyorum” seslen-
dirdi¤i flark›lar›n öne ç›kanlar›yd›. Hayko’nun bu orijinal
konser performanslar› sayesinde izleyici kitlesini günden
güne büyüttü¤üne flahit oluyoruz. Her konseri için de¤i-
flik flovlar haz›rlayan Hayko Cepkin’e ifline verdi¤i önem
için ayr›ca sayg› duyuyoruz. 

EN SERT GRUP:PENTAGRAM 
Özlem Tekin’in bu Rock’n Coke’ta ikinci sahne al›fl› ola-
cakt›. ‹lk performans›na siyahlar içinde ç›kan Özlem Te-
kin bu kez beyaz› tercih etmiflti. Tüm orkestras› da ona
uygun olarak beyaz giyinmifl, dahas› beyaz peruk takm›fl-
t›. Yeni kadrosunda yayl›lardan oluflan 8 kiflilik bir or-
kestra bar›nd›ran Özlem Tekin, günün en iyi performans-
lar›ndan birine imza att›. “De¤mez”, “Dene”, “Aflka
Dair”, “Gezegen X”, “Herkes fiansl› Do¤muyor” ve
“Sebepsiz Savafl” kalabal›¤›n efllik etti¤i flark›lardan sa-
dece bir kaç›yd›. 
Günün en sert grubu Pentagram oldu. 20 y›l› geride b›-
rakan grup, y›l boyu 20.y›l›n› kutlamaya dair onlarca
konsere ç›km›flt›. Grup ‹ngilizce ve Türkçe sözlü flark›la-
r›n› harmanlad›¤› bir playlistle karfl›m›za ç›kt›. “In Esir
Like An Eagle”, “1000 In The Eastland”, “Unspoken”
ve “Lions In A Cage” bir yana, “Gündüz Gece”, “Bir”
ve “Ölümlü” gibi tüm alan taraf›ndan bir a¤›zdan söyle-
nen flark›lar bir yana. Anlafl›lan o ki Pentagram yola ke-
sinlikle Türkçe sözlü flark›larla devam etmeli. Tek keli-
meyle kusursuz bir performanst›. 
Festivalin merakla beklenen isimlerinden biriydi Manic
Street Preachers. Galler menfleli grup geçti¤imiz günler-
de “Send Away The Tigers” albümünü yay›nlam›flt›. Bu
albümden ç›kan ilk single The Cardigans vokalisti Nina

Persson’un vokaliyle destek oldu¤u “Your Love Alone Is
Not Enough” olmufltu. Bu flark›n›n klibi de müzik TV’le-
rinde s›k s›k dönmekte. Y›llar önce ortadan kaybolan ve
bir daha kendisinden haber al›namayan gitaristleri Ric-
hey James’e benzer bir konser gitaristi bulmufl olmalar›
enteresand›. “You Love Us”, “From Despair To Whe-
re”, “La Tristessa Durera”, “Little Baby Nothing”,
“Motown Junk”, “Motorcycle Emptiness”, “Ocean
Spray”, “Stay Beautiful” ve kapan›flta çald›klar› “A De-
sign For Life” ile bir best of albümü bafltan sona seslen-
diriyor gibiydiler. Manic Street Preachers performans›
hiç kuflkusuz 5 y›ll›k Rock’n Coke tarihinin en güzel per-
formanslar›ndan biri olarak belleklere kaz›nd›. Herkesin
ortak görüflü MSP’›n kapan›fl grubu olmas› gerekti¤iydi.
Ama kapan›flta Franz Ferdinand vard›. ‹skoçyal› grup
flimdiye dek 2 albüm yay›nlad› ve bu iki albümde 4 mil-
yon tiraj yakalad›. Yak›n zamanda 3.albümünü ç›kara-
cak olan grup, Manic Street Preachers’tan sonra sahne
ald›¤› için biraz sönük kald›. 
Grubun vokalisti Alexander Kapranos seyirciyi Türkçe
selamlad›, arada da bol bol Türkçe anons yapt›.  Kesin-
likle görülmeye de¤er anlard›. “Take Me Out”, “The
Dark Of The Matinee”, “Do You Want To” ve “Darts Of
Pleasure” yo¤un seyirci kat›l›m›na maruz kalan parçala-
r› oldular. 5. Rock’n Coke bu performansla sona erdi. 
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Chris Cornell Teoman, Raflit ve küçük ‹skender

Pentagram

Özlem
Tekin

Yeni kadrosunda yayl›lardan oluflan 
sekiz kiflilik bir orkestra bar›nd›ran 
Özlem Tekin, günün en iyi 
performanslar›ndan birine 
imza att›.

ektinlik
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1-TARAFLAR
a) Türkiye Mus›ki Eseri Sahipleri Meslek Birli¤i

MESAM
b) Mus›ki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birli¤i

MSG
c) MÜ-YAP Ba¤lant›l› Hak Sahibi Fonogram Ya-

p›mc›lar› Meslek Birli¤i
d) Müzik Yorumcular› Meslek Birli¤i MÜYORB‹R

(Yukar›daki taraflar birlikte k›saca “Meslek Birlikleri”
olarak an›lacakt›r. )

2- KONU
Meslek Birliklerinin yetki belgesi ile üyelerinin haklar›-
n›n koruma süre ve kapsamlar›n›, lisanslama yöntem ve
koflullar›n› uyumlaflt›rmas›na iliflkin uygulama esaslar›
iflbu protokolün konusunu oluflturur.

3- UYGULAMA ESASLARI
A) YETK‹ BELGELER‹ KAPSAMI VE SÜRELER‹
A.1) Eser sahibi, fonogram yap›mc›s›, icrac› sanatç›-

lar›n meslek birliklerine üye olurken imzalad›kla-
r› yetki belgelerinin kapsam› ve koruma süreleri
meslek birliklerince yasa ve tüzük hükümlerine
uygun olarak düzenlenecektir. Bu kapsamda ol-
mayan ve geçmiflte üyelerin imzalad›¤› yetki bel-
geleri meslek birliklerince revize edilecektir. Ya-
p›lacak düzenleme ve revizeler yürürlükteki “Fi-
kir ve Sanat Eserlerine ‹liflkin Meslek Birlikleri
ve Federasyonlar› Hakk›nda Tüzük”ün 17. Mad-
desinde belirtilen; “Üyeli¤i sona erenler ile Birli-
¤in karfl›l›kl› yükümlülükleri, yetki belgelerinin
sonuncusunun süresinin bitti¤i takvim y›l› sonun-

da sona erer. Meslek Birlikleri istifa sonras›nda
yükümlülükleri süren üyelerin hak takiplerini,
tahsilat ve da¤›t›mlar›n› Tüzüklerinde ve yöner-
gelerinde belirtilen esaslara uygun olarak  yap-
mak zorundad›rlar.” madde hükmü kapsam›nda
yap›lacakt›r. Bu madde hükümleri, yap›lan da¤›-
t›mlar geçerli ve hariç olmak üzere protokolün
imzalanmas› ile birlikte meslek birlikleri taraf›n-
dan bugüne kadar imzalanan ve bu protokolün
imzalanmas›ndan sonra imzalanacak tüm yetki
belgelerinin koruma süreleri ile ilgili geçerli ola-
cakt›r. Bu protokolün imzalanmas› ile birlikte
meslek birlikleri, ayn› alanda faaliyet gösteren
melek birli¤inden istifa ederek üye olmufl tüm
mevcut üyelerinin yetki belgelerini iptal ederek
bu madde hükümlerine uygun olarak revize ede-
cektir. 

A.2) Meslek Birlikleri, üyelerinin imzalad›klar› yetki
belgelerinin süresinin doldu¤u takvim y›l›n›n so-
nuna kadar yetki belgesi ile verilen haklar› takip,
tahsil ve da¤›t›ma devam edecektir. Bu süre için-
de eser sahibi, fonogram yap›mc›s›, icrac› sanatç›
üyenin istifa etmesi halinde yetki belgesinin süre-
sinin doldu¤u takvim y›l›n›n sonuna kadar meslek
birlikleri takip, tahsil ve da¤›t›ma devam edecek-
tir. Bu maddeye uygun olarak Meslek Birlikleri,
varsa istifa eden üyelerinin yetki belgesi süreleri-
nin doldu¤u takvim y›l›na kadar tahsil etti¤i telif
bedellerini bu protokolün imzalanmas›ndan itiba-
ren en geç 15 gün içinde da¤›tacakt›r. 

A.3) Eser sahibi, fonogram yap›mc›s›, icrac› sanatç›-
lar›n yetki belgesinin süresi dolmadan istifa edip

meslek birlikleri birlikte
hareket ediyor…

MESLEK B‹RL‹KLER‹ ÜYEL‹K VE L‹SANSLAMA ORTAK UYGULAMA PROTOKOLÜ

Müzik sektöründe faaliyet gösteren dört meslek birli¤i olan MESAM, MSG,
MÜ-YAP ve MÜYORB‹R imzalad›klar› ortak protokol kapsam›nda 2008
y›l›nda lisans kullan›c›lar›na belirlenen tarifeler uyar›nca ortak olarak lisans
verecekler. 
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ayn› alanda bir baflka meslek birli¤ine üye olmas›
durumunda ise; üyenin istifa etti¤i meslek birli¤i-
nin koruma süresi dolana kadar yeni üye olunan
meslek birli¤i üyesi ad›na herhangi bir telif hakk›
takip, tahsil ve da¤›t›m› yapmayacakt›r. 

A.4) Meslek Birlikleri 5846 say›l› Yasaya ve Yetki
Belgesi Yönetmeli¤i’ne uygun olarak yetki belge-
lerini yasada belirtilen mali haklar kapsam›nda
düzenleyecek, kullan›m alanlar›na göre yetkile-
rinden feragat etmeyecek veya yetki devralmaya-
cakt›r 
Yürürlükteki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve
Yetki belgesi yönetmeli¤i yetkinin mecra kapsa-
m›nda de¤il, mali haklar kapsam›nda devredile-
ce¤ini düzenlemektedir. 

A.5) Uluslararas›nda alanda hak takibi yapan meslek
birliklerinin yurtd›fl›nda ayn› alanda faaliyet gös-
teren meslek birlikleri ile imzalad›¤› karfl›l›kl›
temsilcilik sözleflmeleri  ve ana editörlerin alt
editörler ile yapm›fl olduklar› karfl›l›kl› sözleflme-
lerde belirtilen mali pay oran›nda yabanc› eserle-
rin korumas›nda yetki belgesi statüsündedir. 

A.6) Meslek Birlikleri ,iflbu protokolün imzalanmas›n-
dan itibaren en geç 5 gün içinde bu protokolün
konusuna iliflkin olarak;  üye olduklar› uluslar
aras› konfederasyonlara, uluslararas› anlaflmala-
ra karfl› olarak mahkemelerde görülmekte olan
derdest davalar, resmi kurumlar ve kullan›c›lar
nezdinde beyan ettikleri yaz›l› görüflleri, raporla-
r›n› geri çekeceklerdir. 

B. L‹SANSLAMA YÖNTEMLER‹
Ortak sözleflmelere konu kullan›mlarda yabanc› eserle-
rin de yer almas› halinde;
• Uluslararas› alanda kurulu olan meslek birlikleri

ile  imzalanan karfl›l›kl› temsilcilik sözleflmeleri-
nin yetkili k›ld›¤› meslek birli¤i taraf›ndan  CI-
SAC ilke ve teamüllerine uygun olarak  ortak
sözleflmede kullan›c›ya lisans verilecektir. 

• Bu kapsamda lisans verilmesi koflulu ile; ulusla-
raras› alanda kurulu olan meslek birlikleri ile
imzalanan  karfl›l›kl› temsilcilik sözleflmeleri
kapsam›nda yabanc› eserler üzerinde eser sahibi-
nin mali hakk› ve ana editörler ile karfl›l›kl› tem-
silcilik sözleflmesi bulunan alt-yay›mc› flirketlerin
yabanc› eserler üzerindeki uluslar aras› ilke ve
kurallara uygun olarak mali pay› belirlenecektir.

ESER BAfiI L‹SANSLAMA YÖNTEMLER‹
B.1. CANLI PERFORMANSLARIN VE ‹NTERAKT‹F 
KULLANIMLARIN L‹SANSLANMASI

a) Canl› performans organizasyonlar›nda temsil et-
tikleri haklar›n kullan›ma konu oldu¤u meslek
birlikleri; kullan›c›larla ortak sözleflme imzalaya-
rak birlikte lisans verecektir.

b) ‹nteraktif kullan›mlarda ise eser sahipleri meslek
birlikleri kullan›c›larla ortak sözleflme imzalaya-
rak birlikte lisans verecektir.

c) Ortak sözleflme ile kullan›c›ya lisans verilmesi
halinde meslek birlikleri bu kullan›mlar için ayr›
bir ortak banka hesab› açacakt›r. Kullan›c›lardan
ortak sözleflme uyar›nca elde edilecek veriler
üzeriden MESAM ve MSG, toplam ödenmesi ge-
reken telif bedelini belirleyeceklerdir. Belirlenen
telif bedelinin sözleflmenin taraf› kullan›c› ile ya-
z›l› olarak mutabakat› yap›lacakt›r. Bu mutaba-
kat sonucunda MESAM ve MSG, repertuarlar›-
n›n kullan›m›na göre koruma oranlar›n› belirleye-
cekler ve belirlenen oranlar üzerinden kullan›c›ya
ödeme yaz›s› göndereceklerdir. Kullan›c› taraf›n-
dan ödeme yaz›s›nda belirtilen bedellerin öden-
mesi halinde kullan›m oran› do¤rultusunda kulla-
n›c›ya kendi paylar› için fatura tanzim edecekler
ve ortak hesaba yat›r›lan bedeli bu kapsamda
paylaflacaklard›r. ‹nteraktif kullan›mlar›n lisans-
lanmas›nda sözleflmeler MESAM-MSG-MÜYAP-
MÜYORB‹R taraf›ndan ortak olarak imzalana-
cak ve bu madde hükümleri dört meslek birli¤i
için geçerli olacakt›r.  

GÖTÜRÜ USUL L‹SANSLAMA YÖNTEMLER‹
d) Meslek Birlikleri, imzalad›klar› Ortak Hareket

Protokolü kapsam›nda; kullan›c›larla ortak söz-
leflme imzalayarak birlikte lisans verecektir.

e) ORTAK VER‹ TABANI : Protokol  kapsam›nda
imzalanacak ortak sözleflmelerden do¤an mali
hak bedellerinin taraflar aras›nda paylafl›m› için
MESAM ve MSG, ortak veri taban› ve yaz›l›m

MSG Baflkan› Garo Mafyan, MESAM Yönetim Kurulu Baflkan› Ali R›za
Binbo¤a,  MÜYAP Yönetim Kurulu Baflkan› Bülent Forta, MÜYORB‹R
Baflkan› Ali Kocatepe Foto: Sevcan Çarkç›/Akort Dergisi



kullanacaklard›r. Bunun için taraflar, mutab›k
kalacaklar› ortak yaz›l›m ve raporlama format›
oluflturarak kullan›c›lardan ayn› formatta eser
bildirim listesi temin edeceklerdir. Ortak veri ta-
ban›nda eserlere iliflkin bilgilerde WID ve IPI ve-
rileri esas al›nacakt›r. Ortak veri taban›n›n
30.09.2008 tarihine kadar oluflturulamamas› ve-
ya veri tabanlar›n›n ayn› olmamas› durumunda,
ortak veri taban› oluflturulana kadar da¤›t›mlar›n
zaman›nda gerçeklefltirilebilmesi amac›yla ME-
SAM veri taban› kullan›lacak ve koruma oranla-
r›n›n tam ve do¤ru olarak tespiti için MSG üyesi
alt-yay›mc› flirketlerin CWR format›ndaki kata-
loglar›n›n MESAM veri taban›na entegre edile-
bilmesi için MSG, bu kataloglar› MESAM ile
gizlilik ilkesi kapsam›nda paylaflacakt›r. Ortak
veri taban›, taraflar aras›nda imzal› olan “Ortak

Hareket Plan›” kapsam›nda olan tüm kullan›m
alanlar› için uygulanacakt›r. 

f) Meslek birlikleri imzalanan sözleflmelerden al›-
nan yetki ile meslek birlikleri kullan›c›lara lisans
verecek olup, meslek birliklerinin üyesi yay›mc›
flirketler veya gerçek kifliler kullan›c›lara bireysel
olarak hiçbir flekilde lisans vermeyecektir. Mes-
lek birlikleri bu konuda üyelerine izin vermeye-
cektir. 

4. UYGULAMA SÜRELER‹
4.a) Meslek Birlikleri imzal› bulunan “Ortak Hareket

Plan›”, kapsam›nda; tarifelerde belirlenen tüm
kullan›m alanlar›n› yukar›da belirtilen koflullarda
lisanslayacakt›r. 

4.b) Meslek Birliklerinin bu protokol ile belirledi¤i
koflullar, protokolün imzalanmas› ile uygulamaya
konulacakt›r. Ancak lisanslama yöntemleri ile il-
gili belirlenen koflullar, 2008 y›l› takvim y›l› ba-
fl›nda uygulanacakt›r. 

5. PROTOKOLÜN GEÇERL‹L‹⁄‹
‹flbu protokol, meslek birlikleri taraf›ndan imzalanan
Ortak Hareket Protokolünün  süresince ve eki mahiye-
tinde geçerlili¤ini koruyacak olup imza tarihinde yürür-
lü¤e girecektir. Bu protokolde düzenlenmeyen tüm du-
rumlar için “Ortak Hareket Protokolü” hükümleri uy-
gulan›r.  

6. PROTOKOLÜN ‹HLAL‹
Bu protokol hükümlerini ihlal eden meslek birli¤i/bir-
likleri taraflar aras›nda imzal› bulunan “Ortak Hareket
Protokolü”nü ihlal etmifl kabul edilecek olup ortak ha-
reket plan›ndan faydalanmayacakt›r. Protokolü ihlal
eden meslek birli¤i, protokolün taraf› olan di¤er meslek
birliklerinin ayr› ayr› u¤rad›¤› tüm zarar› tazmin ede-
cektir. Taraflar›n yarg› yerlerinde her türlü yasal giri-
flimde bulunma haklar› sakl›d›r.

7. ‹MZA
3 sayfa 7 maddeden oluflan bu protokol 4 nüsha olarak
taraflarca 27.09.2007 tarihinde ‹stanbul’da imzalan-
m›flt›r.

Türkiye Mus›ki Eseri Sahipleri Meslek Birli¤i –MESAM

Mus›ki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birli¤i – MSG

MÜ-YAP Ba¤lant›l› Hak Sahibi Fonogram Yap›mc›lar›

Meslek Birli¤i

Müzik Yorumcular› Meslek Birli¤i –MÜYORB‹R

Meslek birlikleri imzalanan 
sözleflmelerden al›nan yetki ile meslek
birlikleri kullan›c›lara lisans verecek
olup, meslek birliklerinin üyesi yay›mc›
flirketler veya gerçek kifliler 
kullan›c›lara bireysel olarak hiçbir 
flekilde lisans vermeyecektir. 
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meslek birlikleri 2008 
tarifelerini ilan etti

vizyon

MESAM, MSG, MÜ-YAP ve MÜYORB‹R, 2008 dönemi
takvim y›l›nda geçerli olacak tarifelerini ortak olarak be-
lirlemifllerdir. 
5101 say›l› Kanun ile de¤iflen 5846 say›l› "Fikir Ve Sanat
Eserleri Kanunu" ve 25486 say›l› "Eser, ‹cra, Yap›m Ve
Yay›nlar›n Kullan›lmas› Ve/Veya ‹letilmesine ‹liflkin Usul
Ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik" ile yap›lan s›n›fland›r-
ma do¤rultusunda belirlenen Meslek Birlikleri Ortak Tari-

feleri; Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birli¤i ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odas›’na bil-
dirilerek kamuoyuna duyurulmufltur.
Müzik sektöründe faaliyet gösteren dört meslek birli¤i
olan MESAM, MSG, MÜ-YAP ve MÜYORB‹R imzala-
d›klar› ortak protokol kapsam›nda 2008 y›l›nda lisans kul-
lan›c›lar›na belirlenen tarifeler uyar›nca ortak olarak li-
sans vereceklerdir. 

1.KONAKLAMA TES‹SLER‹ OTEL-TAT‹L KÖYÜ-MOTEL-APART OTEL-HOSTEL-
PANS‹YON-KAMP‹NG-BELED‹YE BELGEL‹ TES‹S

1.A F‹YATLAR ODA F‹YATINI ‹ÇER‹R, ODA DIfiINDAK‹ D‹⁄ER MEKANLAR AYRICA TAR‹FELEND‹R‹L‹R.

MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

7 YILDIZ  45.00 YTL 43.00 YTL 37.50 YTL 21.00 YTL 146.50 YTL

5 YILDIZ/1.SINIF 35.00 YTL 32.50 YTL 29.50 YTL 15.50 YTL 112.50 YTL

4 YILDIZ 25.00 YTL 22.50 YTL 20.50 YTL 11.00 YTL 79.00 YTL

3 YILDIZ 17.00 YTL 16.50 YTL 15.00 YTL 8.00 YTL 56.50 YTL

2 YILDIZ 12.00 YTL 11.50 YTL 10.00 YTL 5.50 YTL 39.00 YTL

1 YILDIZ/PANS‹YON 8.00 YTL 8.00 YTL 7.00 YTL 4.00 YTL 27.00 YTL

a) Otel içi restoran, bar, disko, vb. gibi mekanlar 1.A   kapsam› d›fl›ndad›r. Bu mahallere kendi tarifeleri üzerinden %25 indirimli uygulanarak ayr›ca fiyatland›-
r›l›r.

b) Tatil Köyleri içi restoran, bar, disko, vb. gibi mekanlar› 1.A kapsam› d›fl›ndad›r. Bu mahaller kendi tarifeleri üzerinden %25 indirimli uygulanarak ayr›ca fi-
yatland›r›l›r.

c) Oda fiyat› içerisinde tesislerde bulunan balo salonlar›, lobi alan› ve lobi tesisleri (lobi tesislerinde lobideki genel müzikten ayr› bir müzik yay›n› varsa bunlar
için kendi tarifeleri esas al›n›r), asansörler, tuvaletler ve koridorlar da dahildir.

d) Pansiyonlar, belediye belgeli tesisler, e¤itim ve dinlenme tesisleri, kamuya ait ve özel misafirhaneler 1 y›ld›z için belirlenen bedeller üzerinden tarifelendirile-
cektir.

e) Özel belgeli tesisler ile termal tesisler, statüsüne ve niteliklerine göre MESAM taraf›ndan belirlenecek bedeller üzerinden tarifelendirilecektir.

1.B F‹YATLAR ODAYA ENDEKSL‹D‹R, TAR‹FE OTELDEK‹ TÜM MEKANLARI ‹ÇER‹R
MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

7 YILDIZ  72.00 YTL 71.50 YTL 62.00 YTL 32.50 YTL 238.00 YTL

5 YILDIZ/1.SINIF 55.00 YTL 55.00 YTL 42.00 YTL 29.00 YTL 181.00 YTL

4 YILDIZ/2.SINIF 38.50 YTL 38.50 YTL 29.50 YTL 20.50 YTL 127.00 YTL

3 YILDIZ 27.00 YTL 27.00 YTL 21.00 YTL 15.00 YTL 90.00 YTL

2 YILDIZ 19.00 YTL 19.00 YTL 15.00 YTL 10.50 YTL 63.50 YTL

1 YILDIZ/PANS‹YON 14.00 YTL 13.50 YTL 10.50 YTL 7.50 YTL 45.50 YTL

a) Tarife, odalar ile birlikte  tesis içerisindeki tüm mekanlar› içerir.
b) Tarife, tesislerin sadece oda fiyat› üzerinden tarifelendirilmesi anlam›na gelmemektedir. Bu tarife, tesislerin izin bedellerinin oda say›lar› üzerinden belirlenme-

sine dair bir hesaplama modelidir.
c) Pansiyonlar, belediye belgeli tesisler, e¤itim ve dinlenme tesisleri, kamuya ait ve özel misafirhaneler 1 y›ld›z için belirlenen bedeller üzerinden tarifelendirilir.
d) Özel belgeli tesisler ile termal tesisler, statüsüne ve niteliklerine göre Meslek Birlikleri taraf›ndan belirlenecek bedeller üzerinden tarifelendirilecektir.

MESAM-MSG-MÜYAP-MÜYORB‹R ORTAK TAR‹FELER‹ 2008
*MESLEK B‹RL‹KLER‹NCE AfiA⁄IDA BEL‹RLENEN TAR‹FELER ORTAK L‹SANS 

SÖZLEfiMES‹ KAPSAMINDA TEK B‹R BEDEL OLARAK UYGULANACAKTIR.
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2.E⁄LENCE TES‹SLER‹ -E⁄LENCE YER‹-GECE KULÜBÜ-D‹SKOTEK-PAVYON-GAZ‹NO-BAR

(KAFE -BAR)-TAVERNA-KABARE-ÖZEL PLAJLAR 

2.A 1.RESTORAN - CAFE MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI 0-50 m2 304.00 YTL 244.00 YTL 356.00 YTL 192.00 YTL 1,096.00 YTL

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI 0-100 m2 434.00 YTL 348.50 YTL 508.50 YTL 274.00 YTL 1,565.00 YTL

MEKAN‹K VE CANLI MÜZ‹K YAYINI 0-50 m2 434.00 YTL 348.50 YTL 339.00 YTL 182.50 YTL 1,304.00 YTL

MEKAN‹K VE CANLI MÜZ‹K YAYINI 0-100 m2 620.00 YTL 497.50 YTL 484.25 YTL 260.75 YTL 1,862.50 YTL

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI Ek her m2 2.50 YTL 2.50 YTL 3.25 YTL 1.75 YTL 10.00 YTL

MEKAN‹K VE CANLI MÜZ‹K YAYINI Ek her m2 3.75 YTL 3.75 YTL 3.25 YTL 1.75 YTL 12.50 YTL

2.A 2.LOKANTA MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI 0-50 m2 228.00 YTL 183.00 YTL 267.00 YTL 144.00 YTL 822.00 YTL

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI 0-100 m2 325.50 YTL 261.50 YTL 381.50 YTL 205.50 YTL 1,174.00 YTL

MEKAN‹K VE CANLI MÜZ‹K YAYINI 0-50 m2 304.00 YTL 244.00 YTL 237.50 YTL 128.00 YTL 913.50 YTL

MEKAN‹K VE CANLI MÜZ‹K YAYINI 0-100 m2 434.00 YTL 348.50 YTL 339.00 YTL 183.00 YTL 1,304.50 YTL

MEKAN‹K MÜZ‹K Ek her m2 1.90 YTL 1.90 YTL 2.50 YTL 1.50 YTL 7.80 YTL

MEKAN‹K VE CANLI MÜZ‹K YAYINI Ek her m2 3.00 YTL 3.00 YTL 2.50 YTL 1.50 YTL 10.00 YTL

2.B 1.CLUB - TAVERNA - BAR - CAFE/BAR -BEACH BAR - GAZ‹NO

MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI 0-50 m2 612.50 YTL 612.50 YTL 796.25 YTL 428.75 YTL 2,450.00 YTL

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI 0-100 m2 875.00 YTL 875.00 YTL 1,137.50 YTL 612.50 YTL 3,500.00 YTL

MEKAN‹K VE CANLI MÜZ‹K YAYINI 0-50 m2 875.00 YTL 875.00 YTL 796.25 YTL 428.75 YTL 2,975.00 YTL

MEKAN‹K VE CANLI MÜZ‹K YAYINI 0-100 m2 1,250.00 YTL 1,250.00 YTL 796.25 YTL 428.75 YTL 3,725.00 YTL

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI ek her m2 6.00 YTL 6.00 YTL 7.50 YTL 5.00 YTL 24.50 YTL

MEKAN‹K VE CANLI MÜZ‹K YAYINI ek her m2 9.00 YTL 9.00 YTL 7.50 YTL 5.00 YTL 30.50 YTL

2.B.2. D‹SCO - E⁄LENCE MERKEZLER‹ MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI 0-100 m2 1,750.00 YTL 1,750.00 YTL 2,275.00 YTL 1,225.00 YTL 7,000.00 YTL

MEKAN‹K VE CANLI MÜZ‹K YAYINI 0-100 m2 2,750.00 YTL 2,750.00 YTL 2,275.00 YTL 1,225.00 YTL 9,000.00 YTL

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI Ek her m2 9.50 YTL 9.50 YTL 11.50 YTL 7.50 YTL 38.00 YTL

MEKAN‹K VE CANLI MÜZ‹K YAYINI ek her m2 13.00 YTL 13.00 YTL 11.50 YTL 7.50 YTL 45.00 YTL

*E¤lence Merkezleri : Bünyesinde birden fazla 2. maddede belirtilen mekanlardan bulunduran komplexler 

2.B 3.RESTORAN/BAR MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI 0-50 m2 458.00 YTL 428.00 YTL 576.00 YTL 310.00 YTL “1,772.00 YTL”

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI 0-100 m2 655.00 YTL 613.00 YTL 823.00 YTL 445.00 YTL “2,536.00 YTL”

MEKAN‹K VE CANLI MÜZ‹K YAYINI 0-50 m2 655.00 YTL 613.00 YTL 576.00 YTL 310.00 YTL “2,154.00 YTL”

MEKAN‹K VE CANLI MÜZ‹K YAYINI 0-100 m2 935.00 YTL 875.00 YTL 785.00 YTL 425.00 YTL “3,020.00 YTL”

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI Ek her m2 4.50 YTL 4.50 YTL 5.50 YTL 3.50 YTL 18.00 YTL

MEKAN‹K VE CANLI MÜZ‹K YAYINI Ek her m2 6.50 YTL 6.50 YTL 5.50 YTL 3.50 YTL 22.00 YTL

2.C ÇAY BAHÇES‹ - KAHVEHANE MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI 0-50 m2 98.00 YTL 94.50 YTL 125.00 YTL 67.50 YTL 385.00 YTL

MEKAN‹K MÜZ‹K YAYINI 0-100 m2 140.00 YTL 135.00 YTL 179.00 YTL 96.00 YTL 550.00 YTL

Ek her m2 1.90 YTL 1.90 YTL 2.47 YTL 1.33 YTL 7.60 YTL
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3.SA⁄LIK MERKEZLER‹ 
(Termal Turizmi tesisleri/Sa¤l›k Rehabilitasyon ve Bak›m Tesisleri/Temal› Plaj Tesisleri)

3.A SA⁄LIK MERKEZLER‹ (Termal Turizm Tesisleri - Sa¤l›k, Rehabilitasyon ve Bak›m Tesisleri)
MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

0-50 m2 98.00 YTL 98.00 YTL 127.40 YTL 68.60 YTL 392.00 YTL

0-100 m2 140.00 YTL 140.00 YTL 182.00 YTL 98.00 YTL 560.00 YTL

Ek her m2 1.00 YTL 1.00 YTL 1.30 YTL 0.70 YTL 4.00 YTL
Yatakl› tesislerde otel tarifeleri esas al›n›r.

“3.B SPOR MERKEZLER‹ (GYM,Fitness Center - Havuzlar - Golf Tesisleri - Spor Avc›l›k Tesisleri-Oyun Salonlar›-Dans E¤itim Merkezleri)
MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

0-50 m2 304.00 YTL 244.00 YTL 356.00 YTL 192.00 YTL 1,096.00 YTL

0-100 m2 434.00 YTL 348.25 YTL 508.50 YTL 274.00 YTL 1,564.75 YTL

Ek her m2 2.50 YTL 2.50 YTL 3.25 YTL 1.75 YTL 10.00 YTL

4. KÜLTÜREL ETK‹NL‹KLER- SERG‹ - DANS VB. GÖSTER‹ - FUAR - KONGRE - FEST‹VAL - KONSER-T‹YATRO-
S‹NEMA ALAN VE MERKEZLER‹ - LUNAPARKLAR / STADYUMLAR VB. MAHALLER

4. A S‹NEMA - T‹YATRO - OPERET - GÖSTER‹ - KONSER MERKEZLER‹
MESAM +MSG MÜYAP+MÜYORB‹R TOPLAM

KONSER BAfiINA ASGAR‹ 3,000.00 YTL 1,000.00 YTL 4,000.00 YTL

KONSER ORGAN‹ZATÖRÜ/MAHALL‹ Gifle Has›lat›n›n 5.00% “1,500.00 YTL”

OPERA Gifle Has›lat›n›n 6.00% 6.00%

KONSER /OPERA ÜCRETS‹Z -MAX K‹fi‹ KAPAS‹TES‹ x 3.00 YTL 1.50 YTL 4.50 YTL

DANS GÖSTER‹/MÜZ‹KAL Gifle Has›lat›n›n 4.00% 4.00%

DANS GÖSTER‹/MÜZ‹KAL ÜCRETS‹Z -MAX K‹fi‹ KAPAS‹TES‹ x 2.00 YTL 1.00 YTL 3.00 YTL

S‹NEMA  MERKEZLER‹ Gifle Has›lat›n›n 2.40% 1.60% 4.00%

T‹YATRO MERKEZLER‹ Gifle Has›lat›n›n 3.00% 2.00% 5.00%

S‹NEMA T‹YATRO MERKEZLER‹ ÜCRETS‹Z -MAX K‹fi‹ KAPAS‹TES‹ x 1.20 YTL 0.80 YTL 2.00 YTL

F‹LM FEST‹VAL‹ K‹fi‹ BAfiI 1.20 YTL 0.80 YTL 2.00 YTL

4. B FUAR - FEST‹VAL - fiENL‹K - TÖREN GÖSTER‹ VE MÜSABAKA ALANLARI
MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

SERG‹, FUAR, PANAYIR VS GÜNLÜK 
ETK‹NL‹K MEKAN‹K MÜZ‹K 0-1000 m2 80.00 YTL 55.00 YTL 87.75 YTL 47.25 YTL 270.00 YTL

Ek her 100 m2 2.94 YTL 2.75 YTL 3.70 YTL 1.99 YTL 11.38 YTL

4.C STADYUMLAR VE SPOR SALONLARI MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM
SPOR SALONU STADYUM -MAX K‹fi‹ 
KAPAS‹TES‹ x asgari bedel 0.20 YTL 0.19 YTL 0.25 YTL 0.14 YTL 0.78 YTL

4. D S‹RKLER VE LUNAPARKLAR MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM
0 - 500 m2 için 400.00 YTL 352.00 YTL 489.00 YTL 263.00 YTL 1,504.00 YTL

Ek her 100 m2 için 40.00 YTL 35.17 YTL 48.86 YTL 26.31 YTL 150.34 YTL

4.E BALO VE DÜ⁄ÜN SALONLARI MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM
0 - 100 m2 için 400.00 YTL 352.00 YTL 490.00 YTL 264.00 YTL 1,506.00 YTL
Ek her 100 m2 için 200.00 YTL 176.00 YTL 245.00 YTL 132.00 YTL 753.00 YTL

4.F  DEF‹LE, AÇILIfi, ETK‹NL‹K, ÖZEL E⁄LENCE PART‹LER‹ VE D‹⁄ER GÜNLÜK ORGAN‹ZASYONLAR
MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

0 - 250 m2 için 200.00 YTL 155.00 YTL 230.00 YTL 125.00 YTL 710.00 YTL

Ek her m2 için 0.80 YTL 0.77 YTL 1.02 YTL 0.55 YTL 3.14 YTL
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5. REKREASYON TES‹SLER‹ 
“Her mahal, tarife uyar›nca dahil oldu¤u kategori kapsam›nda lisanslan›r.”

6. ÖZEL TES‹SLER
“Her mahal, tarife uyar›nca dahil oldu¤u kategori kapsam›nda lisanslan›r.”

7. MARKETLER-MA⁄AZALAR-T‹CARET MERKEZLER‹ ALIfiVER‹fi MERKEZLER‹

7. A MARKETLER-MA⁄AZALAR MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM
0-50 m2 aras› 245.00 YTL 245.00 YTL 318.50 YTL 171.50 YTL 980.00 YTL

0-100 m2 aras› 350.00 YTL 350.00 YTL 455.00 YTL 245.00 YTL 1,400.00 YTL

Ek her m2 0.80 YTL 0.60 YTL 0.90 YTL 0.50 YTL 2.80 YTL

7.B T‹CARET MERKEZLER‹ ALIfiVER‹fi MERKEZLER‹
MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

0-1000 m2 aras› 1,000.00 YTL 1,000.00 YTL 1,300.00 YTL 700.00 YTL 4,000.00 YTL

Ek her 500 m2 250.00 YTL 250.00 YTL 325.00 YTL 175.00 YTL 1,000.00 YTL

8. TERM‹NALLER

8.A TERM‹NALLER - OTOBÜS TERM‹NALLER‹ - GARLAR, HAVAALANLARI - ‹SKELELER
MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

0-250 m2 aras› 450.00 YTL 435.50 YTL 575.50 YTL 310.00 YTL 1,771.00 YTL

Ek her m2 0.90 YTL 0.87 YTL 1.15 YTL 0.62 YTL 3.54 YTL

8.B KARA ULAfiIM ARAÇLARI MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM
OTOBÜS ‹Ç‹NDE  MÜZ‹K KULLANIM 
YILLIK OTOBÜS BAfiINA 75.00 YTL 75.00 YTL 97.50 YTL 52.50 YTL 300.00 YTL

OTOBÜS YILLIK TÜM OTOBÜSLER 
F‹RMA BAfiINA 11,250.00 YTL 11,250.00 YTL 14,625.00 YTL 7,875.00 YTL 45,000.00 YTL

8.C DEM‹RYOLU ULAfiIM ARAÇLARI MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM
KOMPARTMAN BAfiINA 40.00 YTL 34.00 YTL 48.00 YTL 26.00 YTL 148.00 YTL

8.D DEN‹Z ULAfiIM ARAÇLARI (fiehirleraras› ve Milletleraras› Yolcu Gemileri, Deniz Otobüsü, Feribot, Tekne )
MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

DEN‹Z TAfiIMACILI⁄I 0-50 YOLCU 100.00 YTL 90.00 YTL 123.50 YTL 66.50 YTL 380.00 YTL

DEN‹Z TAfiIMACILI⁄I 51 YOLCU VE 
ÜZER‹  K‹fi‹ BAfiI 0.50 YTL 0.50 YTL 0.65 YTL 0.35 YTL 2.00 YTL

8.E HAVA ULAfiIM ARAÇLARI MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM
UÇAK KAPALI DEVRE MÜZ‹K YAYINI 
KANAL BAfiI x REPERTUAR DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹* 1,850.00 YTL 1,815.00 YTL 2,382.25 YTL 1,282.75 YTL 7,330.00 YTL

UÇAK ‹Ç‹NDE  MÜZ‹K KULLANIM 
YILLIK UÇAK BAfiINA 400.00 YTL 300.00 YTL 455.00 YTL 245.00 YTL 1,400.00 YTL

UÇAK ‹N‹fi VE KALKIfiTA GENEL MÜZ‹K 
KULLANIMI F‹RMA BAfiINA YILLIK 1,850.00 YTL 1,815.00 YTL 2,382.25 YTL 1,282.75 YTL 7,330.00 YTL
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9. E⁄‹T‹M VE Ö⁄RET‹M KURUMLARININ T‹CAR‹ AMAÇLA KULLANILAN D‹NLENCE,S‹NEMA VE GÖSTER‹ YERLER‹
“Her mahal, tarife uyar›nca dahil oldu¤u kategori kapsam›nda %50 indirimli olarak lisanslan›r.”

10. 50m2’DEN BÜYÜK UMUMA AÇIK D‹⁄ER MAHALLER
S›n›fland›rma kapsam›nda olmayan di¤er mahaller müzi¤in kullan›m›n›n niteli¤ine ve faaliyet sa¤lad›¤› katk› gözönüne al›narak yukar›da belir-

lenen kategorilere dahil edilir.

11.D‹⁄ER KULLANIMLAR
S›n›fland›rma kapsam›nda olmayan di¤er mahaller müzi¤in kullan›m›n›n niteli¤ine ve faaliyet sa¤lad›¤› katk› gözönüne al›narak yukar›da belir-

lenen kategorilere dahil edilir.

11.A MÜZ‹K KUTULARI - K‹OSKLAR - KARAOKELER
MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM

MÜZ‹K KUTUSU BAfiINA 180.00 YTL 150.00 YTL 214.50 YTL 115.50 YTL 660.00 YTL
KARAOKE BAfiINA 275.00 YTL 150.00 YTL 276.25 YTL 148.75 YTL 850.00 YTL

11.B SANTRAL BEKLETME MÜZ‹KLER‹ MESAM MSG MÜ-YAP MÜYORB‹R TOPLAM
1 - 10  HAT ARASI HAT BAfiINA 60.00 YTL 42.50 YTL 67.00 YTL 35.50 YTL 205.00 YTL
EK HER HAT ‹Ç‹N 17.50 YTL 12.50 YTL 19.50 YTL 10.50 YTL 60.00 YTL
F‹RMA BAfiINA TÜM HATLAR DAH‹L 7,000.00 YTL 5,000.00 YTL 7,800.00 YTL 4,200.00 YTL 24,000.00 YTL

‹ND‹R‹M VE UYGULAMA ESASLARI
1) Bir y›l içinde alt› aydan az süreyle çal›flan umuma aç›k mahallere ilgili tarifeleri %50 indirimli olarak uygulan›r.  
2) Ayn› kifli veya firmaya ait bulunan market, ma¤aza, restoran, cafelerde 10 adetten, otellerde ve al›flverifl merkezlerinde ise 3 adetten faz-

la say›da iflletme zincir iflletmeler olarak kabul edilir ve bu iflletmelere % 10 zincir indirimi uygulan›r.
3) Tarifelerde yer alan fiyatlar›n tümü YTL cinsinden olup KDV dahil de¤ildir. Fiyat›n y›l, gün, kifli bafl› veya araç bafl› vb. ait oldu-

¤u her alt grupta ayr›ca belirtilmifltir.
4) Mahallerin alanlar›ndaki art›fllar›n hesaplanmas›nda tarifelerdeki aral›klar esas al›n›r.
5) Kanal bafl›na olan uçak tarifesi her bir kanalda en fazla 20 eser için geçerlidir.
6) 2. kategoride belirtilen mahallerde müzik yay›n›n›n DJ performans› yoluyla gerçeklefltirilmesi halinde tarifenin %30 fazlas› uygulan›r.
7) 4/A kategorisinde MUYAP ve MÜYORB‹R için belirlenen bedeller müzi¤in mekanik olarak kullan›lmas› halinde uygulan›r.
8) Artan m2’ler için tarife belirlenmeyen  mekanlarda matemetiksel do¤ru orant› üzerinden hesaplama yap›l›r.
9) Di¤er bölge indirimlerinde ana barem olarak Akdeniz -Ege-Marmara Bölgesinin Büyükflehir tarifesi esas al›n›r ve yüzde indirimle-

ri bu ana barem üzerinden yap›l›r.
10) A S›n›f› içinde bulunan ve turizm merkezi ve alan› olarak Bakanlar Kurulu Karar› ile ilan edilen bölgelere Büyükflehir bünyesinde olmasa-

lar bile indirim uygulanmaz.
11) Yukar›da belirtilen kategorilerde yer alan “”mekanik ve canl› müzik”” ibaresi azami haftada iki gün müzi¤in canl› olarak kullan›m›n› kap-

sar.Müzi¤in haftada iki günden fazla canl› olarak kullan›m›nda eser sahibi meslek birlikleri mekanik tarifelerinin 2 kat› üzerinden ifl-
lem yap›l›r.

12) fiehir ve Devlet Tiyatrolar› için belirlenen bedel minimum bedel olup, tiyatro taraf›ndan telif haklar› için ay›r›lan ödenek telif bedeli ola-
rak tahsil edilir.

13) ‹l merkezinde bulunan ilçelerde nüfus indirimi için il merkezinin toplam nüfusu baz al›n›r.

Umumi Mahallere bulunduklar› ilçe nüfusuna Umumi Mahallere bulunduklar› co¤rafi  bölgeye 
göre afla¤›daki indirimler uygulan›r: göre afla¤›daki indirimler uygulan›r:
NÜFUS ARALI⁄I ‹ND‹R‹M ORANI CO⁄RAF‹ BÖLGE
0-50.000 50.00% Akdeniz-Ege-Marmara 0.00%
50.000-100.000 40.00% ‹ç Anadolu-Karadeniz 5.00%
100.000-250.000 30.00% Do¤u Anadolu-Güney Do¤u Anadolu 10.00%
250.000-500.000 25.00% Kalk›nmada Öncelikli Bölgeler 15.00%
500.000-1.000.000 20.00% Büyükflehirde olmayan mahallere %5 indirim yap›l›r.
1.000.000-2.000.000 15.00%
2.000.000-3.000.000 10.00%
3.000.000-5.000.000 5.00%
5.000.000 ve üstü 0.00%
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eylül - ekim 2007
Hayko Cepkin 
Ooze Venue –
‹zmir

Babazula 
Babylon  

28 EYLÜL CUMA
110 - Portecho
Ooze Venue -
Izmir

Goran Bregoviç 
O.D.T.Ü
Stadyumu
Ankara 

Borusan ‹stanbul Filarmoni
Orkestras›
Caddebostan Kültür
Merkezi 

29 EYLÜL CUMARTES‹ 3- 4 EK‹M ÇARfiAMBA
PERfiEMBE 

Nil
Karaibrahimgil
Babylon 

Nurettin Rençber
Sanatolia Sahnesi
- Ankara 

5 EK‹M CUMA 

70’lerden
Günümüze
Türkçe Pop Parti
Studio Live Technik   

Göksel 
Studio Live

Selen Gülün Trio
Q Jazz Bar

12 EK‹M CUMA

18 EK‹M PERfiEMBE 

Sarp maden Quartet
Akbank Sanat

10 EK‹M ÇARfiAMBA

Carole Alston 
Akbank Sanat

21 EYLÜL CUMARTES‹

John pizzarelli quartet 
Aya ‹rini Müzesi

17 EK‹M ÇARfiAMBA
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Amp Fiddler
Garajistanbul 

Kerem Görsev
Akustik Trio 
Babylon 

Bülent Ortaçgil
Ezginin Günlü¤ü 
Sakl›kent –
Ankara 

Peter Marvey
Türker ‹nano¤lu
Maslak Show
Center 

19 EK‹M CUMA 

Roger Hodgson –
Supertramp 
BJK Colaturka Arena 

Anathema 
Eskiflehir Hayal Kahvesi 

Erkan O¤ur – ‹smail Hakk›
Demircio¤lu 
MEB fiura Salonu – Ankara  

25 EK‹M PERfiEMBE 

Nublu Orchestra conducted
by Lawrence D.
"Butch Morris"
CRR Konser
Salonu  

Eddie Bo 
Babylon  

24 EK‹M ÇARfiAMBA23 EK‹M SALI 27 EK‹M CUMARTES‹ 
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Grup K›z›l›rmak – 
‹lkay Akkaya
MEB fiura Salonu – Ankara  

20 EK‹M CUMARTES‹  
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SIZ
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SIZ

Peter Marvey
Türker ‹nano¤lu Maslak
Show Center 

21 EK‹M  PAZAR 
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MESLEK B‹RL‹KLER‹NDEN L‹SANS ALMADAN KONSER ORGAN‹ZE ETMEK F‹K‹R
VE SANAT ESERLER‹ KANUNUNA AYKIRIDIR. YASA UYARINCA  L‹SANSSIZ
OLARAK KONSER ORGAN‹ZE EDEN K‹fi‹ VE KURUMLARIN HUKUK‹ VE CEZA‹
SORUMLULUKLARI DO⁄MAKTADIR.
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