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1vizyon

editör

Nice nice y›llara...
Bir y›l› geride b›rakt›k, yenisinden

sayfa aralamaya bafllad›k. 

2007 zor bir y›l oldu. Çok üzüldük, k›zd›k,

korktuk; ama galiba oldukça az mutlu olduk.

Yenisinin farkl› olaca¤›na inanmak ve umut

beslemek için belki somut gerekçemiz yok.

Ama daha iyiyi istemek, daha iyinin müm-

kün oldu¤unu düflünmek ve her dönüm

noktas›nda daha iyi için çaba gösterebilmek

san›r›z en insani taraf›m›z. 2008’e bu iyi his-

lerle girelim ve hepimize mutluluk getirme-

sini dileyelim. 

Dolu dolu bir say› ile daha huzurlar›n›zday›z. 

Olabildi¤ince çok say›da müzisyeni, olabildi-

¤ince çeflitli müzik yelpazesini, olabildi¤ince

derinlemesine tart›flarak sizlerle paylaflmaya

çal›fl›yoruz. Müzi¤in sadece notalardan iba-

ret olmad›¤›n›, ayn› zamanda bir dünya gö-

rüflü içinde flekillendi¤ini ve bu dünya görü-

flünü ifade  etmenin en yal›n araçlar›ndan

biri oldu¤unu, gönül ve tutku ifli oldu¤u ka-

dar büyük bir ekonomi, büyük bir sektör ya-

ratt›¤›n› düflünüyor ve alan› tüm boyutlar›

ile ele almaya çal›fl›yoruz. Elbette sayfalar›-

m›z s›n›rl›; bekli de arkam›zda bize k›rg›n

müzisyenler, boynu bükük konular-temalar

b›rak›yoruzdur. Halbuki s›k s›k geçmifl say›la-

ra bak›p kendimizi de¤erlendirmeye çal›fl›-

yor, “ihmal etti¤imiz” bir müzik türü-tema-

konu olup olmad›¤›n› sorguluyoruz. Emin

olun flimdiye kadar sayfalar›m›zda yer vere-

medi¤imiz sanatç›lar›, konular› aflama afla-

ma sizlerle buluflturabilmek; müzik sektörü-

nün içerdi¤i çok yönlülü¤ün hakk›n› verebil-

mek için vargücümüzle çal›flmay› sürdürece-

¤iz.

fiimdi yeni say›m›za k›saca göz atal›m:

Leman Sam ve fievval Sam ilk kez bir röpor-

taj için bir araya geldiler. Bazen sorular›m›z›

yan›tlad›lar, bazen sohbet ettiler. Müzi¤i, si-

nemay›, dizileri; çokdillili¤i, politikay›, sektö-

rün sorunlar›n› konufltuk. Benzerliklerini,

farkl›l›klar›n› ara s›ra birbirlerine tak›larak

anlatt›lar. Leman Sam’›n filmlere konu olan

aflk› sohbetimize renk katt›. Bu s›cak sohbeti

yapabildi¤imiz kadar ruhunu bozmadan kar-

fl›n›za getirdik.

“Ustaya Sayg›” sayfalar›m›z› Eylül ay›nda kay-

betti¤imiz büyük üstad Özer fienay’a ay›rd›k.

Birçok müzisyenin “birinci adam” olmas›n›

sa¤lam›fl, “ikinci adam” olmaktan mutlu ol-

mufl büyük müzisyeni Murat Meriç’in kale-

minden okuyacaks›n›z. Umar›z hak etti¤i

takdirin oluflmas›na ve besteleriyle büyü-

müfl ama ismini tan›mayan kuflaklar›n üstad

ile tan›flmas›na katk›m›z olmufltur.

‹ki y›l süren sessizli¤ine “‹stanbul in Blue” ad-

l› albüm ile son veren Fahir Atako¤lu, müzi-

¤e bafllang›ç an›lar›n›, c›ng›llar›n›, s›k›nt›lar›-

n›, coflkular›n› son derece aç›k bir dille biz-

lerle paylaflt›. 

Bir Gevende konserine konuk olduk. Dinle-

dik, e¤lendik; grubun k›sa öyküsünü ve mü-

ziklerini sayfalar›m›za tafl›may› denedik.

Kaleminin ac›mas›zl›¤› ile tan›nan Murat Be-

fler ile müzik elefltirmenli¤ini konufltuk. Son

derece samimi ve aç›k sözlü üstad, elefltiriye

önce kendi mesle¤inden bafllad›. 

Naim Dilmener, popüler müzi¤imizin “ço-

cuk flark›c›lar” kervan›n› sizler için ka-

leme ald›.

Ritm ustas› Bal›k Ayhan ile Çingene

müzi¤ine aralad›k sayfalar›m›z›. Onunla

darbukas›n›, albümünü ve haz›rlad›¤›

film müziklerini konufltuk. Ard›n-

dan Fehmiye Çelik’in yaz›s›

ile Çingeneler ve Çingene

müzi¤ini derinlemesine ele

almay› denedik.

Yedinci ölüm y›ldönümünde Y›ld›-

r›m Gürses’i anmak istedik, efli

Ayla Gürses ve o¤lu Beya-

z›t Gürses’in evine

konuk olduk.

Hayat›, mü-

zi¤i ve Me-

sam’a yapt›-

¤› katk›lar üze-

rine sohbet ettik.
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Yay›nlayan Türkiye Mus›ki Eseri 
Sahipleri Meslek Birli¤i 
MESAM 

Sahibi MESAM ad›na 
Yönetim Kurulu Baflkan›
Ali R›za Binbo¤a

Dan›flma Kurulu Ali R›za Binbo¤a, Suavi, 
Turhan Taflan, Ahmet 
Selçuk ‹lkan, Ali Coflar, 
Ali Yavuz, Cahit Berkay, 
Faruk Demir, Hasan 
Salt›k,  Orhan Gencebay,
Ali Tekintüre

Yay›n Kurulu Necmettin Ovac›k, O. 
Suat Özçelebi, Bülent 
Eröz, Taner Koçak, Esra 
Okutan, Asl› Karatafl 
Kalkan

Yay›n Yönetmeni Taner Koçak

Yay›n Koordinatörü O. Suat Özçelebi

Sorumlu Yaz› Asl› Karatafl Kalkan
‹flleri Müdürü

Katk›da Naim Dilmener, Önder 
bulunanlar K›z›lkaya, Aydan Çelik, 

Yüksel Alt›ntop, Murat 
Meriç, Özgür Çak›r, 
Fehmiye Çelik, Nurcan 
Volkan, Oktay Tutufl

Foto¤raf Editörü Sinan Kesgin

Grafik Didem ‹ncesa¤›r

Bask› A4 Ofset Matbaac›l›k 
Tel.: (212) 281 64 48

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

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

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

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

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

LEMAN & fiEVVAL SAM ‹lk kez
Vizyon için birlikte verdikleri 
röportajda anne k›z, benzerliklerini,
farkl›l›klar›n›, müzik zevklerini ve
projelerini anlatt›lar.

KONFERANS istanbul Bilgi 
Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku
Uygulama ve Araflt›rma Merkezi 
23-24 Kas›m tarihlerinde
“Günümüzde ve Gelecekte Toplu Hak
Yönetimi” Konferans›n› düzenledi.

FAH‹R ATAKO⁄LU iki y›l süren 
sessizli¤ini bozdu. ‘‹stanbul in Blue’
ad›n› tafl›yan yeni albümünü
piyasaya süren piyanist ve besteci,
Grammy ödüllerinde bu sene flans›n› 
arayacak.

YILDIRIM GÜRSES 1989 -1995
y›llar› aras›nda MESAM Yönetim
Kurulu Baflkanl›¤› yapan 18 Kas›m
2000 y›l›nda kaybetti¤imiz de¤erli
sanatç›y› sevgiyle an›yoruz.Ölüm
y›ldönümünde efli Ayla Gürses ve
o¤lu Beyaz›t ile görüfltük.

ÖZER fiENAY Eylül ay›nda
kaybetti¤imiz sanatç›n›n an›s›na
Murat Meriç kiflisel tarihinden
sat›rbafllar› vererek bir yaz› kaleme
ald›. 

MURAT BEfiER Efsanevi Stüdyo
‹mge’nin uzun süre editörlü¤ünü
yapm›fl olan, NTV Radyo’da ve TRT’de 
programlar sunan, Milliyet’te Elefltiri
ad›nda bir köfle yazan müzik 
elefltirmeni Murat Befler’le konufltuk.

ROMANLAR Çingene müzi¤inin
günümüz müzi¤ine katk›s›
yads›namaz. Fehmiye Çelik’in
yaz›s›nda Türkiye’deki Çingene
müzi¤ini irdeledik. 

BALIK AYHAN Ünlü ritimci ile
Roman müzi¤ini, yeni projelerini, bol
müzik eflli¤inde konufltuk. Sanatç›,
yapaca¤› yeni albümlerden ve yeni
filmden ipuçlar› verdi.
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38
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MESAM üyelerinin
dikkatine
Mart ay›nda yap›lacak olan MESAM Ola¤an Genel
Kurul haz›rl›klar› kapsam›nda 1.11. 2007 tarihi
itibariyle MESAM web sayfas›nda
(www.mesam.org.tr) duyurulan ‘As›l Üyelik’ kri-
terine iliflkin de¤erlendirmenin yap›labilmesi için
afla¤›da belirtilmekte olan belgelerin en geç 
31 Ocak 2008 tarihine kadar MESAM’a
ulaflt›r›lmas› gerekmektedir:

1- TRT Repertuar›’na kaydedilmifl 10 adet eser
bulundu¤una dair TRT’den onayl› belge. 

2- En az on eserin yay›nland›¤›n› belgeleyen,
albümlerin (kaset/CD) orjinal kapaklar› / kar-
tonetleri.  

‹stenen belgelerin MESAM’a süresinde
iletilmemesi halinde ‘As›l Üyelik’ kriterlerinin
de¤erlendirmesi Meslek Birli¤imize daha önce
sunulan belgeler üzerinden yap›lacakt›r. 

3vizyon

haberler

CISAC çal›flma grubu
toplant›s› MESAM’da
yap›ld›

CISAC Güneydo¤u Avrupa Müzik Meslek Birlikleri

Çal›flma Grubu Toplant›s› 17 Eylül 2007 tarihinde MESAM ve

MSG’nin ev sahipli¤inde MESAM’da gerçeklefltirildi.

Toplant›ya Bulgaristan, Yunanistan, S›rbistan, H›rvatistan,

Arnavutluk, Slovenya, Karada¤, Bosna ve Romanya meslek

birlikleri ile CISAC Bilgi Sistemleri Direktörü Sylvain Piat,

CISAC Avrupa ‹liflkileri Direktörü Mitko Chatalbashev ve CISAC

Avrupa Komitesi Eski Baflkan›/Macaristan Meslek Birli¤i Genel

Direktörü Peter Gyertyanfy’nin kat›ld›. 

Toplant›ya MESAM’› temsilen Necmettin Ovac›k, fi. Bülent

Eröz, Ali Dilsiz, Deniz Evren, Fatofl Ergin ile COSIS

program›n›n haz›rlayan Richard Hauser MESAM’› temsilen

kat›ld›. MESAM bilgisayar sistemi hakk›nda ayr›nt›l› bir

sunum, MSG’de CWR-2 sunumu yapt›. Richard Hauser ise

CWR-2 ve Repertuar Reader çözümleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi

verdi. Toplant›ya kat›lan di¤er meslek birli¤i temsilcileri de

kendi bilgi sistemleri ve veri tabanlar› hakk›nda sunumlar

gerçeklefltirdiler. 

Güneydo¤u Avrupa Müzik Meslek Birlikleri Çal›flma Grubu

Toplant›s›’nda, MESAM taraf›ndan kullan›lmakta olan COSIS

program›n›n CISAC veri yönetimi standartlar› CIS’e uygun

oldu¤u onayland›.

MESAM Yönetim Kurulu Üyeleri, Kültür ve Turizm

Bakanl›¤› görevini üstlenen Sn. Ertu¤rul Günay’a 2 Ekim

2007’de bir nezaket ziyareti gerçeklefltirdi. 

Ziyarette eser sahiplerinin sorunlar› hakk›nda bilgi verilerek,

meslek birliklerinin talepleri iletildi. Kültür ve Turizm Bakan›

Sn. Ertu¤rul Günay sorunlar›n çözümü için k›sa sürede

çal›flmalara bafllanaca¤›n› ifade etti

MESAM yönetimi
Ertu¤rul Günay’›
ziyaret etti
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MESAM Teknik Bilim Kurulu 
Neflet Ertafl’› konuk etti

MESAM Teknik Bilim Kurulu, ME-

SAM üyelerinin eserleriyle ilgili sorunlar›n›

çözmek, ihtilaflar› inceleyerek karara ba¤-

lamak üzere çal›flmalar›na devam ediyor.

Afl›k fieref Tafll›ova baflkanl›¤›nda, Ali ‹h-

san K›saç, Erol Parlak, Kadir fieker ve Os-

man ‹flmen’den oluflan Kurul, çal›flmalar›

kapsam›nda Ekim ay›nda Halk Müzi¤i’nin

de¤erli sanatç›s› Neflet Ertafl’› konuk etti.

Neflet Ertafl’›n kat›l›m›yla yap›lan toplant›-

larda; MESAM repertuar›nda yer alan Orta

Anadolu Yöresi’ne ait Halk Müzi¤i eserle-

rine iliflkin kay›tlar› düzenlemek ve hak ta-

kibinde yaflanan güçlükleri ortadan kal-

d›rmak için söz konusu yöre ve eser sa-

hiplerine iliflkin mevcut kay›tlar›n incele-

mesi yap›ld›. 3 gün süren toplant›larda

Neflet Ertafl’›n yöreye ve kendi eserlerine

iliflkin bilgi ve görüflleri al›nd›, kay›tlar din-

lendi ve evrak incelemeleri yap›larak çal›fl-

ma tamamland›.

Teknik Bilim Kurulu’nun Görevleri ve

Çal›flma Esaslar›

Genel Kurul’da yap›lan seçimle görev ba-

fl›na gelen MESAM Teknik Bilim Kuru-

lu’nun oluflumu, görevleri, çal›flma usul

ve esaslar› Genel Kurul taraf›ndan kabul

edilen “Teknik Bilim Kurulu Yönergesin”de

belirlenmifltir. 

Yönergeye göre; MESAM’›n faaliyet ve uz-

manl›k alan›na giren konularda inceleme

ve araflt›rmalar yaparak, ilgili kurullara

önerilerde bulunmak, üyelere ait ve ME-

SAM korumas›nda olan eserler üzerindeki

hak sahipli¤i iddialar›n› incelemek ve ka-

rara ba¤lamak görev ve yetkileriyle üyele-

rin eserleri üzerindeki hak sahipli¤i ile ilgi-

li uyuflmazl›klar›n giderilmesine iliflkin in-

celemeleri yapmak üzere faaliyet göster-

mektedir.

Kurul Baflkan› veya kurulca gerek görülür-

se üzerinde inceleme yap›lan konularla il-

gili kurum ve kurulufllar›n temsilcilerini

veya ilgili di¤er kiflileri, bilgi ve görüfllerini

almak üzere kurul toplant›lar›na ça¤›rmak

yetkisine sahiptir. 

Kurulun görevleri dahilindeki konular

dosya halinde kurula sunulur. Kurul, in-

celenen konuya iliflkin evrak ve belgeleri

nihai karar için yeterli görmezse, taraf-

lardan evrak ve belge istenmesine karar

verebilir. Kurul, taraflar›n nihai karar ve-

rilmesi için yeterli evrak ve belge suna-

mad›klar› durumlarda, konunun yarg›ya

intikal ettirilmesi yönünde tavsiye karar›

vermekle yetinir.

Kurulun her türlü karar› taraflara yaz›l›

olarak bildirilir. Kurulun nihai kararlar›na

karfl› taraflara tebli¤den itibaren bir ay

içinde itiraz edilmez ya da yarg› yoluna

baflvuruldu¤u MESAM’a bildirilmezse, ka-

rar kesinleflir. MESAM arflivindeki ve veri

taban›ndaki kay›tlar, tavsiye karar› d›fl›n-

daki kesinleflen nihai kararlar uyar›nca dü-

zeltilir.
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Neflet Ertafl



Dr Nevzad Atl›¤’dan Klasik
Türk Müzi¤i serisi 

Piyanist ve besteci Faz›l Say, Avrupa
Birli¤i’ne ba¤l› Avrupa Komisyonu taraf›ndan
“2008 Kültürler Aras› Dialog” çal›flmalar›nda
“Ambassador” (Elçi) ünvan›yla görev yapa-
cak. Avrupa Komisyonu’nun E¤itim ve ‹leti-
flim Direktörü Viladimir Sucha taraf›ndan ya-
p›lan davette piyanist, 4 Aral›k 2007 günü
Belçika’n›n Brüksel kentinde gerçekleflen
toplant› sonras›nda, Avrupa Kültürler Aras›
Dialog Y›l› (EYID 2008) iletiflim kampanyas›-
n›n resmi aç›l›fl›na kat›ld›. Bu davette Faz›l
Say, Avrupa Komisyonu çal›flmalar›ndan so-
rumlu di¤er Avrupa elçileriyle de tan›flma f›r-
sat› buldu. Faz›l Say’a verilen “elçi” unvan›,
piyanistimizi sadece onurland›rmak için de-
¤il, Avrupa Birli¤i’nin “2008 Kültürler Aras›n-
da Dialog” y›l›nda piyanistimizin yüklenece¤i
görevlerin hangi yetkiyle yerine getirilece¤ini
belirlemek için vurgulan›yor. Böylece; bir
Türk sanatç›s› Avrupa’da ilk kez somut ad›m-
lar atmak üzere “elçi” s›fat›yla görevlendiril-
mifl oluyor.

Kültür Bakanl›¤› ‹stanbul Devlet Klasik Türk Müzi¤i
Korosu’nun flef, Prof. Dr. Nevzad Atl›¤ yönetiminde
seslendirdi¤i 105 (10 CD) ayr› eserin yer ald›¤› Klasik Türk
Müzi¤i serisinde; 15. yüzy›ldan itibaren yaklafl›k 500 y›ll›k
bir dönemi kapsayan, en önde gelen büyük bestekarlar›n
seçilmifl eserleri kronolojik s›ra ile yer al›yor. Seride yer alan
baz› bestekarlar›n isimleri flu flekilde; Dede Efendi, fiakir
A¤a, Kanuni Hac› Arif Bey, ‹brahim Efendi, Tanburi Osman
Bey, fievki Bey, Hac› Arif Bey vs... 

2007 ARALIK DA⁄ITIMI
1- 2005 ATV DA⁄ITIMI
2- 2005 TGRT DA⁄ITIMI
3- 2005 CNBC-E DA⁄ITIMI
4- 2005 SHOW TV DA⁄ITIMI
5- 2002 CNBC-E HAVUZ DA⁄ITIMI
6- 2002 TGRT HAVUZ DA⁄ITIMI
7- 2002 NTV HAVUZ DA⁄ITIMI
8- 2007 ARALIK KONSER DA⁄ITIMI
9- 2005 YERL‹ RADYO DA⁄ITIMI

MAKRO FM, OLAY RADYO, POWER TURK,
RADYO MARTI, RADYO S, SUPER FM, ALEM
FM, RADYO D, KRAL FM, MORAL FM, RADYO
7, RADYO ANADOLU,  RADYO BASKENT, TGRT
FM, TATLISES RADYO, AKRA FM, RADYO MU-
BA, SIZIN RADYONUZ

Mesam 2007
Aral›k
da¤›t›mlar›
yap›ld›

Faz›l Say,
Avrupa Komisyonu
Elçisi

MESAM, 2007 y›l›n›n son 
da¤›t›mlar›n› Radyo-TV alan›nda
gerçeklefltirdi. Afla¤›daki alanlarda
tamamlanm›fl olan da¤›t›mlar›n
ödemeleri, 5 Aral›k 2007 tarihinde
MESAM Üyelerinin hesaplar›na 
aktar›ld›. 
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Haziran 2006 tarihinden bu

yana Kültür ve Turizm Bakanl›¤›

bünyesinde çal›flmalar›na devam

edilen Twinning Projesi’nin kapan›fl

konferans› 15-16 Kas›m 2007 tarih-

lerinde yap›ld›. 

Konusu “Telif Hakk› S›n›rlar›n›n Ye-

niden Düflünülmesi” olarak belirle-

nen konferansta 2 gün boyunca

“kamuyu bilgilendirme” çerçevesin-

de sunumlar yap›ld›.  “Telif Haklar›-

n›n S›n›rlar›n›n” neler olabilece¤i

yani telif haklar›n›n kullan›m›n›n

hangi nedenlerle ve ne flekilde istis-

nai olarak k›s›tlanabilece¤i, bu k›s›t-

lama ve istisnalar›n s›n›rlar›n›n ne-

ler olabilece¤i üzerinde durulmufl,

bu çerçevede AB kapsam›ndaki uy-

gulamalar ile düzenlemelerin neler

oldu¤una iliflkin aç›klamalar örnek-

ler verilerek yap›lm›flt›r. 

Toplant›lar, AB Komisyonu temsilci-

leri yan› s›ra Kültür ve Turizm Ba-

kanl›¤› yetkilileri ve uzmanlar›, ülke-

miz meslek birliklerinin temsilcileri

ve hukukçular›n (konu ile ilgili avu-

katlar, Fikri ve S›nai Haklar Hukuk

ve Ceza Mahkemesi Hakimleri) kat›-

l›m› ile gerçeklefltirildi. 

Twinning Projesi’nin Amaç ve

Hedefleri

Telif hakk› uygulamalar›n›n; yasal,

idari ve kurumsal kapasitesinin, AB

Fikri Mülkiyet Haklar› sisteminin ku-

rallar› ve uygulamalar›na uyacak fle-

kilde güçlendirilmesi, mevcut yasal

ortam›n incelenmesi ve daha fazla

uyum için katk›da bulunulmas› sure-

tiyle gelifltirilmesi, fikri mülkiyet hak-

lar› ile ilgili kurumlar aras›ndaki ko-

ordinasyon ve iflbirli¤inin artt›r›lmas›

ve kamuoyu bilincini artt›rma faali-

yetlerine yönelik güçlü stratejiler

oluflturarak, fikri mülkiyetin daha et-

kin korunmas›n›n sa¤lanmas›d›r. 

Twinning projesi sona erdi
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MESAM geçmifl dönem temsili telif
ödemeleri yap›ld›

Geçmifl dönemde ödenmemifl

olan temsili telif bedelleri, MESAM,

MSG, MÜ-YAP ve MÜYORB‹R’in

29.09.2007 tarihinde imzalad›klar›

“Meslek Birlikleri Üyelik ve Lisanslama

Ortak Uygulama Protokolü” uyar›nca

yap›ld›. Yetki belge süreleri dolmadan

MESAM’dan ayr›lm›fl olan üyelerin yetki

belge sürelerindeki belirsizlik nedeniyle

gerçeklefltirilemeyen da¤›t›mlar, Proto-

kol maddelerine uygun olarak ödendi. 

Protokolün ilgili maddeleri uyar›nca

Meslek Birlikleri, üyelerinin imzalad›kla-

r› yetki belgelerinin süresinin doldu¤u

“takvim y›l›n›n sonuna kadar” yetki bel-

gesi ile verilen haklar› takip, tahsil ve

da¤›t›ma devam edecek. Bu süre içinde

eser sahibi, fonogram yap›mc›s›, icrac›

sanatç› üyenin istifa etmesi halinde yet-

ki belgesinin süresinin doldu¤u takvim

y›l›n›n sonuna kadar meslek birlikleri

takip, tahsil ve da¤›t›ma devam edecek. 

Eser sahibi, fonogram yap›mc›s›, icrac›

sanatç›lar›n meslek birliklerine üye olur-

ken imzalad›klar› yetki belgelerinin kap-

sam› ve koruma süreleri meslek birlikle-

rince yasa ve tüzük hükümlerine uygun

olarak düzenlenecek. Bu kapsamda ol-

mayan ve geçmiflte üyelerin imzalad›¤›

yetki belgeleri meslek birliklerince revi-

ze edilecek. Yap›lacak düzenleme ve re-

vizeler yürürlükteki “Fikir ve Sanat Eser-

lerine ‹liflkin Meslek Birlikleri ve Federas-

yonlar› Hakk›nda Tüzük”ün 17. Maddesi

kapsam›nda yap›lacak. Bu madde hü-

kümleri, yap›lan da¤›t›mlar geçerli ve

hariç olmak üzere protokolün imzalan-

mas› ile birlikte meslek birlikleri taraf›n-

dan bugüne kadar imzalanan ve proto-

kolün imzalanmas›ndan sonra imzala-

nacak tüm yetki belgelerinin koruma sü-

releri ile ilgili geçerli olacak. 

Meslek birlikleri, ayn› alanda faaliyet

gösteren meslek birli¤inden istifa ede-

rek üye olmufl tüm mevcut üyelerinin

yetki belgelerini iptal ederek bu madde

hükümlerine uygun olarak revize ede-

cek. 

Dört meslek birli¤i MESAM, MSG, MÜ-

YAP ve MÜYORB‹R’in üyelik ve lisansla-

ma prensiplerinin ayn›laflt›r›lmas› amac›

ile imzalanan Protokol; Meslek Birlikleri-

nin yetki belgesi ile üyelerinin haklar›-

n›n koruma süre ve kapsamlar›n› dü-

zenleyerek yaflanan kar›fl›kl›k ve sorun-

lar›n sona ermesini sa¤layacak. 

Bu protokolün imzalanmas› ile meslek

birlikleri tüm çal›flmalar›n› iflbirli¤i ve

uyum içerisinde yürütecek, kullan›c›lar

karfl›s›na tek muhatap olarak ç›karak

eser sahiplerinin haklar›n› daha güçlü

bir flekilde koruyabilecekler. 

Mor ve Ötesi
Eurovision yolcusu 

K›sa bir süre önce özel bir albümle müzik

piyasas›na geri dönen 70’li y›llar›n efsane grubu

“Ersen ve Dadafllar”›n ‹stanbul'daki ilk solo kon-

seri "4 Ocak 2008 Cuma" günü Studio Live'da

gerçeklefltirildi. 15 y›l sonra ilk kez; “Kozan

Da¤›”, “Bir Ayr›l›k Bir Yoksulluk Bir Ölüm”, “Aman

Tertip Can Tertip”, “Dostlar Beni Hat›rlas›n” ve

“Kalbimdeki Ac›” gibi haf›zalardan silinmeyen

flark›lar›n yeni yorumlar›n›n yan› s›ra tüm Ersen

ve Dadafllar flark›lar› yorumland›.

Bu y›l 53.’sü S›rbistan’›n baflkenti

Belgrad’da yap›lacak Eurovision

fiark› Yar›flmas›’nda Türkiye’yi ‘Mor

ve Ötesi’ grubu temsil edecek.

Grubun solisti Hürun Tekin

yar›flmaya kat›lma karar› verirken

çok da zorlanmad›klar›n› belirterek

’Güzel bir hikaye olaca¤›na

inan›yoruz. 100 milyonun üzerinde

insan›n canl› olarak izledi¤i bir

etkinlikte Türkiye’nin sesi olman›n

bizim de temsil etti¤imiz de¤erler

aç›s›ndan özel bir önemi oldu¤una

inan›yoruz.” dedi. Yar›flmaya Türkçe

bir flark›yla kat›lacaklar›n› belirten

Harun Tekin “fiark› yazarl›¤› her

zaman her dilde ayn› yetkinlikte

uygulanmayabilir. Ama biz Türkçe

üzerindeki hakimiyetimize

inan›yoruz” fleklinde konufltu.

Yar›flman›n 24 May›s 2008 tarihinde

yap›lacak finalinde yar› finallerden

gelen 20 flark› ile ev sahibi S›rbistan

d›fl›nda 2007’de dereceye giren

‹ngiltere, Fransa, Almanya ve

‹spanya yar›flacak.

Efsane yeniden
do¤du!
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TTNet Genel Müdürü Okay E¤dirici, MÜ-YAP  Yönetim

Kurulu Baflkan› Bülent Forta, MESAM Yönetim Kurulu Baflkan›

Ali R›za Binbo¤a, MSG Yönetim Kurulu Baflkan› Garo Mafyan,

MÜYORB‹R Yönetim Kurulu Baflkan› Ali Kocatepe ve pop müzik

sanatç›s› Tarkan’›n kat›l›m›yla 3 Ocak 2008’de gerçeklefltirilen

bas›n toplant›s›nda, MÜ-YAP’›n Dijital Müzik Platformu’nda yer

alan 80 binin üzerindeki yerli flark›n›n TTNetMüzik üzerinden

ücretsiz olarak indirilebilece¤i duyuruldu. TTNet ADSL abonele-

ri, dijital ortamdaki flark›lar› www.ttnetmuzik.com adresinden

bilgisayarlar›na kaydedebilecek. 

Düzenlenen bas›n toplant›s›nda bir konuflma yapan TTNet Ge-

nel Müdürü Okay E¤dirici, “Türkiye’nin lider internet servis sa¤-

lay›c›s› TTNet olarak müflterilerimizin yaflam kalitelerini yükselt-

mek amac›yla 2008 y›l›nda bir dizi yeni ürün ve hizmeti pazara

sunmay› hedefliyoruz. Bugün sundu¤umuz TTNetMüzik bu hiz-

metlerden ilki. Bugün müzi¤imize, sanat›m›za, sanatç›lar›m›za

sahip ç›kma günü. Hiç kimsenin eme¤i ve özgün eserleri be¤e-

nimizi kazan›p sonra da karfl›l›ks›z kalmamal›. www.ttnetmu-

zik.com adresinden indirilen flark›lar›n telifleri, ilgili meslek bir-

likleri taraf›ndan hak sahiplerine iletilecek. Bu site kendini sü-

rekli olarak gelifltirecek. Ve sadece müzik sunan de¤il, müzik

dünyas›ndaki bütün yenilikleri ve haberleri de dinleyicilere

ulaflt›ran bir portal olacak” diyerek kendilerine destek olan ve

yeni albümü Metamorfoz’un sadece www.ttnetmuzik.com’dan

indirilmesini sa¤layan Tarkan’a teflekkür etti. 

MÜ-YAP  Yönetim Kurulu Baflkan› Bülent Forta ise “ Türkiye’de

ilk kez, müzik endüstrisi bir ISP ile iflbirli¤ine giriyor. Bu iflbirli-

¤inin tüm dünyada örnek olaca¤› inanc›nday›z. Müzik günü-

müzde çok tüketiliyor ama eser sahiplerine ve endüstriye geri

dönüflü olmuyor. Dijital kopyalama kolayl›¤› sonuçta korsan tü-

ketimi k›flk›rtan bir fley haline geldi. Biz TTnet  projesi ile belki

de ilk kez bu endüstride dünyan›n bir

ad›m önüne geçiyoruz. S›n›rs›z abone-

lik sistemi tüketici dostu bir kavram.

Kullan›c› çok minimal ölçekte bir ücret

ödeyerek bu eserlere sahip oluyor. Ay-

r›ca çok uzun zamand›r müzik sektörü aç›s›ndan unutulmufl bir

kavram olan vicdan rahatl›¤›n› da sa¤l›yor  Çünkü izinsiz flark›

indiren ve baflkas›n›n hakk›n› çalan bir insan olmaktan kurtulu-

yorsunuz. Bu proje ayn› zamanda bir sosyal sorumluluk projesi.

Çünkü insanlar› illegal müzik indirmekten vazgeçirmek için on-

lara yasal bir platform sunmal›s›n›z. Türkiye’deki meslek birlik-

leri olarak bu projeye inan›yoruz.” fleklinde konufltu.  

MESAM Yönetim Kurulu Baflkan› A. R›za Binbo¤a da “Müzik bi-

zim havam›z, suyumuz, afl›m›z gibidir. Onu al›p kendimizi mut-

lu ederken onu yaratan› mutsuz etmemek gerekiyor. ‹ndirdi¤i-

niz ve paras›n› ödemedi¤iniz her flark›n›n arkas›nda bir gözyafl›

var. Bugün burada at›lan ad›m e¤er dünyaya örnek olacaksa,

sanal dünyaya hükmedebilecek ve yaratt›¤›m›z ürünlerin karfl›-

l›¤›n› alabileceksek ne mutlu benim besteci, söz yazar›, yap›m-

c› ve aranjör  arkadafllar›ma. Eme¤i geçen herkese teflekkürleri-

mi ve sevgilerimi sunuyorum”dedi.   

Yeni klibi eflli¤inde sahneye ç›kan Tarkan, “Ben de bugün TTnet

ile bu yola ad›m atan meslek birliklerine çok teflekkür etmek is-

tiyorum. Onlara destek olmak için burada bulundu¤umu belirt-

mek istiyorum” diyerek bafllad›¤› konuflmas›na flöyle devam et-

ti: “Çünkü ben korsan  konusunda en fazla dili yanan isimler-

den biriyim. Bir çözümün art›k olmas› gerekti¤ini düflüyorum.

TTnet portal› ile flark›lar›m›z hem daha iyi bir kalitede, hem ya-

sal olarak, hem de bedavaya  indirilmifl olacaklar. Umar›m bu

portal müzi¤e yeni bir adalet sistemi getirir” dedi. 

Müzik sektöründe Türkiye’den
örnek giriflim 
TTNet’in, MÜ-YAP, MESAM,  MSG ve MÜYORB‹R
ile yapt›¤› iflbirli¤i çerçevesinde TTNetMüzik’te
bulunan tüm parçalar tamamen yasal ve ücretsiz
olarak aboneler taraf›ndan indirilebilecek.
Böylece kullan›c›lar kaliteli müzi¤e ulafl›rken
flark›lar›n izinsiz olarak paylafl›lmas›n›n önüne
geçilecek. TTnet ve meslek birlikleri aras›ndaki
bu iflbirli¤i ile Türkiye, müzik sektöründe ilk
defa dünyan›n bir ad›m önüne geçmifl oldu.  
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Sergideki foto¤raflar ve belgeler sizin

y›llarca oluflturdu¤unuz arflivinizin bir

k›sm› öyle de¤il mi? 

Evet arflivimin bir bölümü burada. Bu se-

ne benim müzikte 60. y›l›m, sinemada

ise 50. y›l›m. Müzi¤e daha önce baflla-

d›m. E¤itimim müzik üzerineydi. Sinema

ise usta – ç›rak iliflkisi içinde geliflti. Kon-

servatuar e¤itimim ve gazetecilik deneyi-

mimden sonra sinemaya el att›m. Zaten

tempo tutturmas› aç›s›ndan bir yönetme-

nin müzik bilmesi flart. Ayr›ca konuflma

da bir müziktir. Yönetmenin edebiyat bil-

mesi flart. Gazetecilik ba¤lant›m oradan

geliyor. Resimden foto¤raftan anlamas›,

›fl›k bilmesi flart. Ne mutlu ki bunlar be-

nim hayat›mda s›rayla yer ald›: müzik,

yazarl›k ve sinema. Y›llarca tüm an›lar da

birikince de koleksiyoner olmufl oluyor-

sun. Gazetecili¤in verdi¤i bir heyecanla

bugüne kadar elime geçen her fleyi birik-

tirdim. Sonra onlar› eledim. Ortaya o ka-

dar güzel bir koleksiyon ortaya ç›kt› ki.

Üstelik antika, unutulmufl eserler, unu-

tulmufl sanatç›lar… 

Bu sergide müzi¤in öne ç›kt›¤› anlar

hangileri?

Hamiyet Yüceses,  Müzeyyen Senar, Peri-

han Alt›nda¤ Sözeri, Mualla  Mukadder,

Münir Nurettin Selçuk ile ilgili an›lar mü-

zi¤in öne ç›kt›¤› anlar. Böyle ustalar› ve

onlar›n arkas›ndan gelenleri tan›d›m.

Müzik e¤itimim oldu¤u için müzikal film-

ler önerildi bana. Bugün Yeflilçam flark›-

lar› dedi¤imiz flark›lar›n yer ald›¤› filmle-

rinin ço¤unu ben çektim. ‘Gözleri Ömre

Bedel’, ‘Veda Busesi’, ‘Y›ld›zlar›n Alt›nda’,

‘Elbet Bir Gün Buluflaca¤›z’. Ve tabii Zeki

Müren’le çal›flt›m. Zeki Müren’de sine-

mayla müzi¤imi birlefltirdim. Ayr›ca ‘Seni

Senden ‹stiyorum’ adl› flark›m› Zeki Mü-

ren son kasetinde okudu. Hem de gizli-

ce, yani izinsiz okudu. Daha önce bir

bestemi istemiflti. O dönemde kendi

longplay’im ç›km›flt›, vermemifltim. Bu

sefer de ben nas›lsa yine vermem diye

izinsiz kullanm›fl. ‹yi de yapm›fl. Bana Ze-

ki Müren’den iki miras kald›.  Biri ‘Katip’

filmi di¤eri de “Seni Senden ‹stiyorum”u

son kasetine okumufl olmas›. 

Zeki Müren bir oyuncu olarak nas›ld›

sizce? 

Tabii oyunculuk daha farkl› ve zor bir

meslek. Zeki Müren’in en önemli özelli¤i

yapt›¤› ifle sayg›s›yd›. Ayr›ca oyunculu¤u

da baflar›l›yd› çünkü filmler naif müzikal

filmlerdi. Yani yüzde elli kendisini oyna-

d›¤› filmlerdi. Zeki Müren’in flark›c› yönü

önemliydi o filmlerde. Bir defa yönetme-

ne teslim olur, sizin onu yönlendirmeni-

ze izin verirdi. Filmlerde ‘Sen ne söyler-

sen ben onu yapaca¤›m’ diyecek kadar

amatör, sevgi dolu ve heyecanl›yd›. Bir

de bu ciddiyeti ve sayg›y› Ayhan Ifl›k’da

gördüm. Zeki Müren’in bir baflka özelli¤i

de kendisini kendisinin konuflmufl olma-

s›d›r. Hatta ilk filmi ‘Beklenen fiark›’da rol

arkadafl› Cahide Sonku’nun ona ‘Sen ko-

nuflamazs›n’ demesine ra¤men, ‘Hay›r

efendim ben konuflaca¤›m’ diyerek dub-

laj›n› kendi yapm›flt›r.

Yeflilçam filmlerine ve müziklerine

olan ilgiyi nas›l yorumluyorsunuz?  

Günümüzün fliddet içeren, sert çizgili

yüksek teknolojili filmlerinin karfl›s›nda

eskiye özlem duyman›n bir göstergesi.

fiimdiki oyuncular da sinema e¤itimi al-

d›klar› için daha köfleli oynuyorlar. Ama

Yeflilçam oyuncular›  bir Türkan fioray,

Ayhan Ifl›k, Hülya Koçyi¤it, Fatma Girik vs

gönülden oynuyorlard›. ‹flte bu günkü

filmlerde eksik olan fley bu duygu, bu s›-

cakl›k. Müziklerden de yay›lan bir sami-

miyet vard›. 

Sizin eski filmleri televizyon için yeni-

Yeflilçam döneminin önde gelen yönetmenlerinden

Ülkü Erakal›n sinemaya verdi¤i 50 y›ll›k emek 

sonucu biriktirdi¤i afifl, foto¤raf, belge ve an›lar›

paylaflmak üzere ‘Sararm›fl Foto¤raflar’ ad› sergisini

12 – 19 Kas›m aras›nda Beyo¤lu Belediyesi Sanat

Galerisi’nde açt›. 

‘Yeflilçam’dan bir s›cakl›k yay›l›rd›’

8
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den çekme projeniz vard›. Ne oldu?  

Dördünü çektim. Sekizi kald›. TRT’de Ge-

nel müdür de¤iflti. Yeni yönetimle kafa-

m›z uyuflmad›. 

Baflka projeleriniz var m›? 

Var. Zeki Müren’in son bir y›l›n› anlatt›-

¤›m bir televizyon filmi olacak. Senaryo

bitmek üzere. 2006’da bafllad›m yazma-

ya. 2008’de çekece¤im. Büyük ihtimalle

Atilla Arcan oynayacak. Ben burada flunu

iddia ediyorum; Zeki Müren y›llarca evine

kapand›. Ama en son bir kararla zirvede

ölmeye karar verdi. Ve y›llarca evinden

ç›kmayan insan, doktorunu ilaçlar›n› hiç-

bir fleyini almadan TRT ekranlar›nda ilk

flark› okudu¤u mikrofonu ödül almak

üzere kutlamaya kat›ld›. Orada da kalp

krizi geçirdi. Bunu kendi haz›rlad›. Orada

ölüme randevu verdi¤ini iddia ediyorum. 

www.alokurye.net
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1909 ‹skeçe do¤umlu olan Rüfltü Eriç, mü-
zik hayat›na 1926'da bafllad›. Ûdî Dimitro
Büyük Sarkis' ten dersler ald›. Ud ve nota
ö¤rendi. Sarayl› Hâf›z Yusuf Bey'den usûl
ve klâsik eserler meflk etti. 
1941'de ailece ‹stanbul’a göç ettiler.
1949'da ‹leri Türk Mûsikîsi Konservatuar›'
na kaydolan Rüfltü Eriç, burada Türk müzi-
¤inin inceliklerini ö¤rendi. Hüseyin Sadet-
tin Arel, Lâika Karabey ve Haydar Sanal
son hocalar› olmufltur. 
Konservatuarda hocal›k yapan ve "toplu te-
ganni" dersleri veren udî hoca, koro çal›fl-
malar›n› da yönetti. Arel' in düzenli olarak
gerçeklefltirdi¤i müzik toplant›lar›na de-
vam etti. Bu toplant›larda Dr. Suphi Ezgi,
Prof. Ercüment Berker, Dr. Cahit Atasoy,

Y›lmaz Öztuna, Neyzen Süleyman Ergüner,
Kemal Emin Bara, Osman fievki Uluda¤, ‹s-
mail Hâmi Daniflmend gibi de¤erli müzis-
yenleri tan›d›. 
Radyodaki çal›flmalar›n› devam ettirirken
Ahmet Kibritçi, Fethi ‹nalar ve Turhan
Bayraktar ile birlikte "Ca¤alo¤lu Özel Kon-
servatuar›"n› 1961'de kurdu. Bu konserva-
tuarda 1963 y›l›na kadar Cevdet Ça¤la, Sa-
di Hoflses, Haluk Güneyli, Nida Tüfekçi, Ah-
met Yamac›, Mustafa Nafiz Irmak, Behçet
Kemal Ça¤lar, Aka Gündüz Kutbay, Prof.
Dr. Alâeddin Yavaflca, Melâhat Pars, Neri-
man Tüfekçi, Mülkiye Toper ve Orhan Da¤l›
gibi sanatç›larla müflterek çal›flmalar yapt›.
1965'te Rumeli Türkleri Kültür ve Dayan›fl-
ma Derne¤i müzik faaliyetlerine yönetici

ve hoca olarak bafllayan Rüfltü Eriç, 1983'e
kadar yüzlerce konser verdi. Radyodaki
memuriyeti 1979'de sona eren bestekâr,
hocal›¤a 1994'e kadar devam etti. 
Udî, Bestekâr Rüfltü Eriç' in 360 tanesi TRT
Repertuar›nda olmak üzere çeflitli formlar-
da 872 eseri vard›r. 
Yaflam› boyunca yüzlerce konser veren
Eriç, bestelerinin notalar›ndan oluflan 3 ki-
tap ve bir de“Hayat› ve Eserleri” isimli kitap
yay›mlam›flt›r.  
Belindeki rahats›zl›¤› nedeniyle uzun za-
mand›r Fatih fiehremini' deki evinden d›fla-
r›ya ç›kamayan Eriç, 98 yafl›nda olmas›na
ra¤men üretmeye devam etmekteydi, an›-
lar›n› ve bestelerini bir araya getiren kitap-
lar haz›rlamaktayd›.

Udî, bestekâr Rüfltü Eriç’i kaybettik
Türk müzi¤inin de¤erli sanatkâr›, udî, bestekâr ve koro flefi Rüfltü

Eriç, 26 Kas›m 2007 tarihinde tedavi gördü¤ü hastanede vefat etti.

Cenazesi, 27 Kas›m’ta Topkap› Çaml›k Mezarl›¤›'na defnedildi.

Livaneli’nin flark›s›n›n büyük baflar›s›
‹talya Devlet Televizyonu RAI 1’de her y›l

düzenlenen ve çocuk flark›c›lar›n yar›fl-

t›klar› yar›flmada, Zülfü Livaneli’nin “öz-

gürlük” flark›s›ndan esinlenerek haz›rla-

nan flark›, izleyiciler taraf›ndan 2. seçildi

‹talya Devlet Televizyonu RAI 1’de her y›l

düzenlenen ve çocuk flark›c›lar›n yar›fl-

t›klar›””Zecchino d’Oro” (Alt›n Sikke) adl›

program›n 50. y›l›n› kutlama amac›yla

bir gala düzenlendi. 

Gala gecesinde, stüdyodaki konuklar›n

ve telefon arac›l›¤›yla da izleyicilerin

yapt›klar› oylama sonucunda, “Lettera a

Pinocchio” (Pinokya’ya Mektup) adl› flar-

k› birincili¤i al›rken, Zülfü Livaneli’nin

“özgürlük” flark›s›ndan esinlenerek ha-

z›rlanan “Lo scrivero nel vento” (Onu

rüzgara yazaca¤›m) ikincili¤e, “44 gatti”

(44 kedi) adl› parça ise üçüncülü¤e lay›k

görüldü.

fiark›, geçen y›lki yar›flmada, ‹talya’da

yaflayan 10 yafl›ndaki Deniz Ünel tara-

f›ndan taraf›ndan seslendirildi¤inde de

2. seçilmiflti.

ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rüfltü Eriç Do¤um Tarihi: 01.01.1909 Vefat Tarihi  : 26.11.2007
Tar›k DESTAN Do¤um Tarihi: 11.10.1947 Vefat Tarihi  : 19.11.2007
Meryem SEV‹N Do¤um Tarihi: 20.02.1960 Vefat Tarihi  : 28.10.2007



11vizyon

haberler

15-27 Kas›m tarihleri aras›nda gerçeklefl-

tirilen festivalde Türk Armoni Y›ld›zlar›

Orkestras› (TÜRKAY), Deniz Kuvvetleri Ko-

mutanl›¤› Orkestras› ve TRT Ankara Rad-

yosu Çok Sesli Korosu, H.K.K Caz›n Kar-

tallar› Orkestras›, TRT ‹stanbul Hafif Mü-

zik ve Caz Orkestras›, Kerem Görsev Trio

ve Hacettepe Senfoni Orkestras›, ‹stanbul

Superband gibi dev orkestralara birbirin-

den de¤erli sanatç›lar solist olarak efllik

ettiler. Dünyaca ünlü, Grammy ödüllü

grup  Ladysmith Black Mambazo da festi-

val konuklar› aras›ndayd›. 

Festival 15 Kas›m’da Türk Armoni Y›ld›z-

lar› Orkestras› (TÜRKAY) ile aç›l›fl›n› yapt›.

Türkçe pop, caz ve latin müzi¤i gibi, fark-

l› örneklerin yer ald›¤› repertuarlar›yla

muhteflem bir aç›l›fl konseri veren Türk

Armoni Y›ld›zlar› Orkestras›’na, bu özel

konserde Ayten Alpman solist olarak efllik

etti. 

16 Kas›m’da caz tarihinde en genç yete-

nek ünvan›na sahip Francesco Cafiso ko-

nuk oldu. 17 Kas›m’da  Frans›z piyanist

ve besteci Leila Olivesi, Frans›z Kültür

Merkezi deste¤i ile muhteflem bir konser

verdi. 17 Kas›m 2007 Saat:20.00’de ise

Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› Caz›n Kartal-

lar› Orkestras› yer ald›. Y›ld›z ‹brahimova

ve Önder Focan ise konserin konuk sa-

natç›s› olarak geceye renk katt›. 19 Kas›m

tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤›

Orkestras›, TRT Ankara Radyosu Çok Sesli

Korosu ile birlikte ilk kez festivale konuk

oldular. 20 Kas›m’da ise  TRT ‹stanbul Ha-

fif Müzik ve Caz Orkestras› konseri yer al-

d›. Konserde orkestraya cazseverlerin ya-

k›ndan tan›d›¤› Ayfle Gencer ve “Dünya-

n›n Kalbi Durmas›n” adl› single ile genç

sanatç› Aydilge Sarp efllik ettiler. Bu özel

konser, yitirdi¤imiz de¤erli sanatç›lar›m›z

Nükhet Ruacan ve Süheyl Denizci an›s›na

gerçeklefltirildi. 22 Kas›m’da  Michiel

Borstlap & Sibel Köse Trio konseri, 23 Ka-

s›m’da ise Kerem Görsev Trio, “November

in St. Petersburg” albümünü bu kez Ha-

cettepe Senfoni Orkestras› ile birlikte ilk

kez Ankara’da seslendirdi. 24 Kas›m’da

fief Aycan Teztel yönetiminde ve solist

sanatç› Sibel Köse eflli¤inde “‹stanbul Su-

perband”, 20 kiflilik kadrosuyla dinleyen-

lere müzik ziyafeti verdi. 25 Kas›m’da

Brezilyal› Belchior Trio konseri yer ald›. 26

Kas›m günü ise  ‹lhan Erflahin “Wax Poe-

tic” projesi  ile festivalin konuklar› aras›n-

dayd›. Festival, 27 Kas›m 2007 tarihinde

2 konserle sona erdi. Ankaral›lar›n yak›n-

dan tan›d›¤› MCNKY grubunun konseri-

nin ard›ndan enstrüman yerine sadece

“sesleri”ni kullanan çok özel bir “A capel-

la” grubu ile sahneye ç›kan Güney Afrikal›

grup Ladysmith Black Mambazo dinleyici-

leri büyüledi. 

Avni An›l Beste
Yar›flmas›
Sonuçland›

Konak

Belediyesi'nce,

‹zmirli Sanatç›lar

Birli¤i Derne¤i'nin

katk›lar›yla ‹zmirli

ünlü bestekar

Avni An›l ad›na

düzenlenen "Avni

An›l Beste

Yar›flmas›" sonuçland›. Konak

Belediyesi Dr. Selahattin Akçicek

Eflrefpafla Kültür Merkezi'nde gerçek-

lefltirilen final gecesinde 76 eser

aras›ndan finale kalan 10 beste

solistler taraf›ndan seslendirildi. 

Yar›flmaya Tenna rumuzuyla kat›lan,

bestesini Mahmut O¤ul'un yapt›¤›,

güftesini Yalç›n Benlican'›n yazd›¤› ve

Göksel Pesenpaten taraf›ndan

seslendirilen 'Sen Beni Hak Etmedin'

adl› beste birinci oldu.  

Güner rumuzuyla kat›lan bestesini ve

güftesini M. Bülend Gündem'in yapt›¤›

ve solist Alp Aslan taraf›ndan

seslendirilen ‘Paydos’ adl› beste ikin-

cili¤i elde etti. Gecede üçüncülük

ödülü ise ‘Rüyam’ rumuzuyla kat›lan,

bestesini ve güftesini Yahya Geylan'›n

yapt›¤› ‘Rüyams›n’ adl› besteye verildi. 

Finale Kalan Eserler:
1. Rumuz: TENNA Beste:MAHMUT O⁄UL
“Sen Beni Hak Etmedin”
2. Rumuz: Y‹⁄‹T Beste: S‹NAN S‹PAH‹
“Sen ‹lk Bebe¤imdin”
3. Rumuz: MAM‹M Beste: BORA UYMAZ
“Geleceksen Hadi Bekletme”
4. Rumuz: DAVET Beste: VAROL BULUT
“Aflk›n Yafl› Olmaz ki”
5. Rumuz: ANNEM Beste: YALÇIN BENL‹CAN
“Annem Benim”
6. Rumuz: NEfi’EM Beste: HASAN SOYSAL
“Küllenmeyecek Bendeki kor”
7. Rumuz: RÜYAM Beste: YAHYA GEYLAN
“Rüyams›n”
8. Rumuz: MUN‹S Beste: HAL‹L ALTINKÖPRÜ
“Vurunca Kap›m› Aflk›n Dalgas›”
9. Rumuz: S‹NAN Beste:ENG‹N ÇIR
“Uçuyorum ‹nan Aflk Buysa E¤er”
10. Rumuz: GÜNER Beste: M.BÜLEND
GÜNDEM “Paydos”

11. Uluslararas›
Ankara Caz
Festivali’nin
Ard›ndan 
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Daha önce hiç beraber  röpor-

taj vermifl miydiniz? 

Leman Sam: ‹lk defa birlikte röportaj ve-

riyoruz. Televizyona bile ç›kmad›k bera-

ber. 

“‹stanbul’s Secrets” ile bafllayal›m. Bu

proje nas›l ortaya ç›kt›? 

fievval Sam: Asl›nda benden türkü albü-

mü bekleniyordu. Önce pat diye bir ala-

turka albümü yapt›m ard›ndan da ‘‹stan-

bul’s Secrets’ gibi dünya müzi¤i tarz›nda

bir albüm ç›kard›m. Bundan sonra da bir

Karadeniz türküleri albümü yapaca¤›m.

Bu bir tür kafa kar›fl›kl›¤› olarak alg›lana-

bilir ama benim müzi¤i alg›lay›fl biçi-

mimle do¤ru orant›l› bir geliflme asl›nda.

Ben tek tip müzik dinleyemiyorum. Be-

nim için, sevdi¤im flark›lar, söyleyebildi-

¤im flark›lar diye bir kategori var. “‹stan-

bul’s Secrets” uluslararas› düzeyde ya-

y›nlanacak ve da¤›t›lacak. Up Bustle And

Out, Radio Tarifa, Thievery Corporation

gibi gruplar ve New York’lu baz› DJ’ler

yer al›yor. ‹ngilizce, ‹spanyolca, Frans›zca

ve Türkçe flark›lar seslendirildi. Türkçe

flark›lar›n sözlerini ben yazd›m. Dünya-

n›n çok iyi ve önemli sanatç›lar›yla bir

arada olma flans›m oldu. Asl›nda yurtd›fl›

için tasarlanm›fl bir albüm. 

Teklif kimden geldi? 

fiS: Teklif, ‘Up Bustle And Out’dan geldi.

Daha önce  de ‘Mexican Sessions’, ‘City

Breakers’ gibi  etnik füzyon albümleri

yapt›lar. ‘‹stanbul’s Secrets’ onuncu al-

bümleri. 

Siz de  farkl› dillerde flark› söylemeyi

seviyorsunuz.

fiS: Bizim ailece dile bir yatk›nl›¤›m›z var.

Yani sadece ulusal diller de¤il etnik dil-

lerde de flark›lar söylüyoruz. Buna da de-

vam edece¤iz. Dil bizim için ayn› zaman-

da müzik ve ritimden olufluyor. fiark›lar›-

m›zda yabanc› dil kullanmaya özen gös-

teriyoruz. 

LS: fievval küçüklü¤ünden beri çok de¤i-

flik müzikler dinlerdi. Mesela 15 – 16 ya-

fl›ndayken  okul arkadafllar›ndan kurulu

bir ekiple beraber Vakkorama’da bir kon-

ser verdi. Ben bir anne olarak de¤il sade-

ce, bir  profesyonel olarak hayran kal-

d›m. Bir ‘Angie’ söyledi, Mick Jagger din-

leseydi derdi ki ‘bunu ben art›k söyleme-

yeyim bunu fievval söylesin’. O kadar gü-

zeldi. Ama pop d›fl›nda arabesk de, ala-

turka da, caz standartlar› da dinliyordu.

Tek tip müzi¤e ba¤lanmamak laz›m.

fievval’in en büyük avantaj› bütün mü-

ziklere aç›k olmas›yd›. Hepsini dinledi ve

bunlar› harmanlad›. fiimdi hangisini söy-

lese güzel söylüyor. 

fiS: Bir imaj çal›flmas› de¤il de gerçekten

bana dair bir fley oldu¤u için insanlar da

kabulleniyorlar. Mesela Karadenizli ol-

mamama ra¤men Karadeniz müzi¤i oku-

yorum. Kimse de yad›rgam›yor. Benim

için  ‘Alaturka müzi¤imizin güzide sanat-

ç›lar›ndan fievval Sam’ ya da iflte ‘halk

müzi¤inin unutulmaz sesi’ demiyorlar.

Unutulmaz olmak için biraz erken ama...

LS - Unutulmaz olmak için ‘Küçük fievval’

olarak ç›km›fl olman laz›md› zaman›n-

da… (Gülüflmeler) 

LEMAN SAM & fiEVVAL SAM 

her dilden her telden 
Leman Sam ve fievval Sam ilk kez Vizyon için birlikte verdikleri röportajda
benzerliklerini, farkl›l›klar›n› ara s›ra birbirlerine tak›larak anlatt›lar. Bir daha
ki röportaja albüm ç›kartmak üzere olan fiehnaz Sam’› da bekliyoruz  

röportaj

Yaz›: Esra Okutan
Foto¤raflar: Sinan Kesgin 
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fiS - Müzi¤i evrensel bir dil olarak alg›lad›¤›m›z

için kategorize edilmek de istemiyoruz. Söyle-

yebildi¤imiz flark›lar var, söyleyemediklerimiz

var.  Her fleyi söylerim diye ortal›¤a da atlam›-

yorum. 

Belki dönemsel olarak söylemek istedi¤iniz

fleyler de¤ifliyordur. Böyle denebilir mi?

fiS: Dönem dönem dinlediklerim biraz de¤ifli-

yor ama söylemekten keyif ald›¤›m, zevk ald›-

¤›m flark›lar kolay kolay de¤iflmiyor. Onlardan

s›k›lm›yorum. 

LS: fiunu ay›rmak laz›m. Kimileri de¤iflik türleri

moda oldu¤u için, gerekti¤i için söyler. fiev-

val’inki öyle de¤il.

Yani piyasan›n talepleri do¤rultusunda de-

¤iflmiyor söyledikleriniz.  

LS: fievval, piyasan›n bambaflka bir fley dinledi-

¤i dönemde, mesela alaturkan›n hiç de o ka-

dar gözde olmad›¤› bir dönemde bir alaturka

albüm yapt› ve bunu hakikaten olmas› gerekti-

¤i gibi yapt›. Bence bu ilk albümünü  herkes

koleksiyonuna koyup y›llarca dinleyecek. Çün-

kü o flark›lar›n da modas› geçmez, söyleyifl bi-

çiminin de modas› geçmeyecek.

fiS: Daha devrimci bir tav›r var. Piyasan›n talep-

lerini yap›mc›lar belirliyor, onu talep haline dö-

nüfltürüyorlar. Biz de do¤ru olan bir fleyi talep

haline dönüfltürdük aç›kças›. fiu anda en çok

satan albümlerden bir tanesi. Zaman›nda ayn›

fleyi annem de yapt›. Bu da bir ortak özellik. 

LS: Biraz anarflist bir yap›m›z var.  

Sizin politik duyarl›l›¤›n›z da farkl› bir kul-

vara çekilmenize neden oldu y›llard›r. 

LS: Ben politik duruflumu mesle¤ime pek ka-

r›flt›rmak istemiyorum. Benim politik eylemle-

rim, tavr›m,  kendi hayat›ma dair bir fleydir.

Meslek hayat›mda sevdi¤im flark›lar› söyleme-

ye çal›fl›yorum. Bunlar›n içinde devrimci flark›-

lar varsa ne ala. Devrimcilik sadece flark› söyle-

mek ve sadece pankart tafl›makla olmuyor. Pi-

yasan›n taleplerine uymamak da bir nevi dev-

rimciliktir. 

fiS: Yani biraz ak›nt›ya karfl› yüzmek, risk al-

mak laz›m. Fark yaratmad›¤›n›z müddetçe,

hem baflar›ya ulaflman›z, hem ço¤unlu¤a ulafl-

man›z, anlatmak istedi¤inizi duyurabilmeniz

hemen hemen imkans›z. Çünkü sahne üstü

çok kalabal›k. 

fievval Sam: 
Biraz ak›nt›ya
karfl› yüzmek,

risk almak laz›m.
Fark 

yaratmad›¤›n›z
müddetçe, hem

baflar›ya 
ulaflman›z, hem

ço¤unlu¤a
ulaflman›z,

anlatmak 
istedi¤inizi

duyurabilmeniz
hemen hemen

imkans›z. Çünkü
sahne üstü çok

kalabal›k. 



Peki mesela flunu düflündünüz mü?

Alaturka albümünde belli bir dinleyici

kitlesine ulaflt›n›z. fiimdi ‹stanbul’s Sec-

rets tamamen farkl› bir dinleyici kitlesi-

ne hitap ediyor. Her seferinde s›f›rdan

bafll›yor olmuyor musunuz? 

fiS - ‘‹stanbul’s Secrets’ daha evrensel bir

çal›flma. Dünya müzi¤i, ad› üstünde. Al-

bümde,  kim, nerede, ne flekilde kendin-

den bir parça bulursa onu al›p tüketecek.

Yani Türkiye’de de öyle bir kitle var, yurt

d›fl›nda da var, Türkiye’yle ilgilenen yada

müzi¤i baflka bir yerden dinleyen insan-

lar var. 

Fatih Ak›n’›n flu an çok konuflulan fil-

minde de rol ald›n›z. Hayat›n›zda

oyunculuk ve müzisyenli¤in a¤›rl›¤›

nas›l? 

fiS- Müzik biraz daha bireysel bir u¤rafl›.

Sokakta önünüze mendil aç›p kendi bafl›-

n›za flark› söyleseniz de birkaç kifli size

para atar. Oyunculuk öyle de¤il. Çok cid-

di bir ekibe ihtiyac›n›z var. ‹yi bir senar-

yo, iyi bir yönetmen, iyi bir kast, iyi bir

yap›mc›, iyi mekanlar, iyi bir makyajc› fa-

lan… Bütün flartlar›n dört dörtlük bir

araya gelmesi laz›m. Dolay›s›yla sinema-

da iyi projelere imza atmak biraz daha

zor. Televizyon dizisi aç›s›ndan bakarsak

flu anda ciddi bir enflasyon var.  Fatih

Ak›n’›n filmine gelince;  “Ben Seni Sevdi-

¤umi’yi bir sahnede kulland›lar. Benim

de güzel yap›lm›fl bir ifle bir katk›m ol-

mufl oldu. Bu gurur verici bir fley.

Peki dizilere ara m› verdiniz?

fiS: Ara vermedim, bir proje gelirse yap-

may› düflünüyorum. Ama müzik biraz

daha h›zl› gidiyor bu aralar.

Birlikte proje yapmay› düflünüyor mu-

sunuz?

LS: Böyle bir proje teklifi geldi esas›nda.

Nereden geldi¤ini söylemeyece¤im. An-

ne ve iki k›z› olarak yap›lacakt› ama ben

çok erken oldu¤unu düflündüm. Benim

di¤er k›z›m›n da albümü ç›kacak. Ayr›ca

benim k›zlar›m flark›c› ben de flark›c›y›m

diye illa ki ortak bir proje yapmam›z ge-

rekmiyor. O proje zaten olaca¤› varsa

kendi aram›zda konuflurken birden orta-

ya ç›kar. Böyle projeler yap›ld›, Erol Evgin

Murat Evgin projesi gibi. ‹nsanlar da çok

sevdi. Ama bizimki güzel olur olmaz bi-

lemem.

fiS: Güzel olur mutlaka ama çok ciddi

anlamda bir ekiple çal›fl›p bunu ciddi an-

lamda projelendirmemiz gerekiyor. ‹n-

sanlarda flöyle bir fley var; “Aa ne güzel

bunlar nas›l olsa anne k›z, ikisini birden

ç›kard›k m› reytingleri de tavana vurdu-

ruruz” gibi bir yaklafl›m oldu¤u için ço-

¤unlukla biz reddediyoruz. Çünkü anne-

min çok ciddi bir reytingi var. O art›k ef-

saneleflmifl vaziyette. Bunu her konserin-

de görebiliyorsunuz. Herkes de bunu bir

flekilde malzeme edip bir an önce tüke-

telim istiyor, biz de buna izin vermiyo-

ruz. Ama ciddi bir proje gelirse neden

yapmayal›m. Biz sadece anne k›z de¤il

meslektafl›z da ayn› zamanda. Üstelik de

hiçbir ba¤lant›m olmasa da Leman

Sam’la bir proje içersinde yer almak için

herhalde debelenebilirdim.

LS: Bu yanl›fl anlafl›lmas›n, biz birbirimi-

ze böyle fleyler söylerken, o beni ben

onu bazen çok tarafs›z bir gözle kritik

ederiz ve gördü¤ümüz yanl›fllar› söyleriz.  

fiS: Kritik etmek zorunday›z çünkü zaten

birbirimizin kötü bir duruma düflmesini,

yanl›fl bir fley yapmas›n› en baflta isteme-

yecek olan bizleriz. 

LS: Bir meslektafl›n, k›skanmadan ve iyi-

li¤ini isteyerek tarafs›z bir elefltirmen gi-

bi sizi elefltirmesi büyük bir flans. Onun

için biz her konuda birbirimize dan›fl›r›z. 

Peki di¤er k›z›n›z fiehnaz Sam’›n tarz›

nas›l? 

LS: fiehnaz davul çalar, tarz› da daha al-

ternatif rock tarz›d›r. Eskiden Ece Bar’da

okul arkadafllar›yla müzik yapard›. Son-

ra Zeytin Grubu’nda çald› Aylin Asl›m’la.

Onun müzik tarz› bize göre daha sektir.

Rock soundu sever.  Bar›fl Manço hayra-

n›d›r.  Ben ona dedim ki “yar›n öbür

gün sahneye ç›kt›¤›n zaman hiç de¤ilse

bir tane flark›da davul çal”.  Bir kad›n›n

davul çalmas› bana çok çok çok hofl ge-

liyor. Gerçi bunu keflke daha önce yapa-

bilseydi diye düflünüyorum çünkü art›k

bir sürü k›z davula heves ediyor. Eski-

den bir Volvox vard› k›z grubu olarak.

fiimdi san›yorum baflka k›z davulcular

var.
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fiS: fiehnaz da alaturka sever,  rock soun-

dunda icra edilebilecek baz› türküleri se-

ver. Ama soundu daha nettir. Biz daha

farkl› türlere aç›¤›z.

Vizontele 2’deki hikayenin sizin hika-

yeniz oldu¤u do¤ru mu?

LS: Evet, biraz›. Ayn›s›n› yapmaya zaten

imkan yoktu. Ama Vizontele 1’de de bir

futbol oynama sahnesinde Leman diye

uzun saçl› bir k›z vard›r. 

fiS: O ailede annem bir efsanedir zaten.

LS: O aileyle çok iyi tan›fl›r›m ben. Yani

Y›lmaz’›n (Y›lmaz Erdo¤an) en küçük am-

cas› benim s›n›f arkadafl›md›. Büyük am-

cas› sevgilimdi.

fiS: ‹lk aflk›… 

LS: ‹lk aflk›m evet. En son

Ankara’ya gitti¤imde Süheyla

Han›m’› ziyaret ettim. Birlikte  fo-

to¤raflar da çektirdik. Çok eskiye daya-

nan bir dostlu¤umuz var.  Yani Vizonte-

le 2’deki hikayede ufak tefek sapmalar

olsa bile hikayenin özündeki aflk bizimki-

si.  

Siz nerelisiniz? 

LS: O çok kar›fl›k ama Hakkarili olmad›-

¤›m kesin. Ben Anadoluluyum, çok sevi-

yorum Anadolulu olmay›. 

fiS: Bizim böyle bir ortak noktam›z var

anne. Sen Hakkarili zannediliyorsun, ben

Karadenizli.  

LS: Bana Rum, Ermeni, Yahudi,  bir çok

köken yak›flt›r›lm›flt›r. 

fiS: Bu biraz söyledi¤imiz flark›lardan da

kaynaklan›yor san›r›m. Sen ladinolar fi-

lan da söylüyorsun.

LS: Ladinolar çok eski antik Rus Yahudi

flark›lar›…Bazen bak›yorum da repertu-

var›ma gerçekten flaflk›na dönüyorum

bunu da m› söylemiflim diye… 

Sizin Karadeniz türküleri albümü ne

zaman ç›kacak? 

fiS: Kas›m ay› itibariyle bafllad›k çal›flma-

ya. Daha önce Karadeniz türküleri albü-

mü yapmamam›n nedeni flu: Gülbeyaz

karakterinden sonra büyük bir beklenti

do¤mufltu ve herkes beni Karadenizli

sanmaya bafllam›flt›. Hem bu durumu is-

tismar ediyor gibi olmak hem de kendi-

mi tek bir tarza hapsetmek istemedim.

O yüzden alaturka albüm ç›kartmam

ters köfleye yat›rd› insanlar›. Fakat be-

nim hayata karfl› duruflum, tavr›m,

k›l›¤›m, k›yafetim böyle alaturkac›

gibi de de¤ildi. Dolay›s›yla ‹stan-

bul’s Secrets’› çok da fazla yad›rga-

mad› insanlar.  Çünkü buyum yani

anlatabiliyor muyum?  ‘Sek’ gençleri

alaturkayla bar›flt›rd› diye düflünüyorum.

Çünkü onlar çok s›k›l›yorlard› takma kir-

pikli, maflal› böyle büyük hareketler ya-

pan insanlar›n görüntülerinden. Benim

daha ça¤dafl görüntüm, müzi¤e bir ha-

yat tarz› olarak bakmamalar› gerekti¤i,

iyi müzi¤in, iyi icra edildi¤inde keyif ver-

di¤ini anlamalar› aç›s›ndan çok önemli

bir detayd›. Fakat yine de bütün bu süreç

içersinde Karadeniz türküleri talebi  hiç-

bir zaman bitmedi. fiimdi bu kadar talep

gelince de inat etmenin bir anlam› yok

diye düflündüm. Çünkü insanlar benden

Karadeniz müzikleri dinlemeyi seviyorlar

ve art›k kategorize edilmem gibi bir fley
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söz konusu da de¤il. Her telden her dil-

den eski TRT  programlar› gibiyim valla…

Sizin de albüm çal›flman›z var san›r›m

flu anda. Biraz ondan bahsetsek…

LS: Valla pek yapmaya niyetli de¤ildim.

Ben bugüne kadar çok s›k›nt› çektim.

Avukatlarla falan iflimi garantiye almad›-

¤›m için bana daha kolay zarar verebildi-

ler. Benim öyle bir saf yan›m var,  kar-

fl›mdakini kendim gibi eti¤e önem veren,

ahlakl› biri zannediyorum. Öyle de¤il in-

sanlar. Baya¤› can›m s›k›ld› bu mesele-

den. Onun için de motivasyonum çok

düflüktü. Ama insanlar da pek b›rakm›-

yorlar. Konserlerde niye albüm ç›karma-

d›¤›m› izah etmekten art›k mahçup oldu-

¤umu söyleyebilirim. fiimdi iflin repertu-

ar bölümüyle u¤rafl›yorum. Beni en çok

yoran repertuar bölümüdür. Çünkü sev-

di¤im flark›lar› söylemek isterim. Ben

böyle iki tane flark› koyay›m lokomotif ol-

sun gerisini de dolduray›m istemem. Hiç-

bir albümümde öyle olmad› zaten o yüz-

den albümlerim hala raflarda ve sat›yor.

Gerçi bana bir faydas› yok satmas›n›n da

onu da söyleyeyim parantez içinde.  Ben

sadece müzik yapmak istiyorum, iflin

teknik yanlar›yla u¤raflmak istemiyorum.

Türkiye’de müzik konusunda kendin piflir

kendin ye gibi bir durum oldu ve bu yüz-

den müzik yerlerde sürünüyor. Prodük-

törler telif vermemek için ya da Türki-

ye’deki besteciler çok para istedikle-

rinden kendi bestesi olan insanlara al-

büm yapmaya bafllad›lar. O yüzden de

kalite düfltü. Bir kere temelden müzik

sektörünün y›k›l›p yeniden yap›lanmas›

laz›m. Ben çok üzülüyorum; ‹ran müzi¤i

dedi¤iniz zaman bir kimli¤i var, Yunan

müzi¤i dedi¤inizde belli bir kimli¤i var,

‹rlanda deseniz ayn› fley ama bizde öyle

de¤il. Bizde bir keflmekefl, bir curcuna gi-

diyor. Türler belirli de¤il,  hepsi birbirinin

içine girmifl. Fantezi, arabesk, arabesk

pop, arabesk rock, pop rock, folk rock di-

yorlar.  Yani böyle bir fley görülmemifltir.

Yani bu nas›l bir ç›f›t çarfl›s› gibi bir fley…

Sinemam›z biraz daha iyi durumda ama

müzik öyle de¤il. Siz ayn› fikirde de¤il

misiniz? Böyle bir keflmekefl yok mu mü-

zikte flu anda?  

Türler art›k eskisi gibi kesin olarak

ay›rt edilemiyor, birbirinden ama bu

bir sorun de¤il bence. 

LS: Peki baflka kesin olan bir fley söyleye-

ce¤im size; her önüne gelen, iki üç tane

akoru yan yana getiren de eser icra ettim

diyor, benim anlatt›klar›m da bunlar za-

ten 

fiS: Ciklet manisi gibi sözler var 

LS: Evet ciklet manisi gerçekten… ‘Kula-

¤›mdan öp beni hoflnut kalay›m’ diye bir

fley duydum ben. Daha ne diyeyim yani.

Müzik bu kadar haflin davran›lmaya, bu

kadar hafife al›nmaya lay›k bir fley de¤il.

Evet insanlar›n hepsi flark› söyleyebilir, ifl

yaparken söyleyebilir, dost meclisinde

söyleyebilir ama her meslekten ve her

katmandan her insan›n da ç›k›p flark›c› ol-

mas›na, bu cüreti göstermesine ben çok

flafl›r›yorum. En sonunda fluna karar ver-

dim; kulaklar›m› tamamen d›fltan gelen

seslere kapat›p kendi içimdekileri söyle-

mek, müzi¤imi de hayat›m gibi sadelefltir-

mek istiyorum.
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Yerli ve yabanc› birçok konu¤un konuflmac› olarak kat›l-

d›¤› sempozyumda ‘Günümüzde Toplu Hak Yönetimi’, ‘Türk Hu-

kukunda ve Karfl›laflt›rmal› Hukukta Kiflisel Kullan›m ‹stisnas›,

Kiflisel Kullan›m Harc› ve Uygulamas›’, ‘Türk Hukukunda ve Kar-

fl›laflt›rmal› Hukukta Yeniden ‹letim Hakk› ve Uygulamas›’, ‘Yarg›

Sürecinde Yaflanan Sorunlar’, ‘Mobil Alanda Yeni ‹fl Modelleri’,

‘‹nternet Alan›nda Yeni ‹fl Modelleri’, ‘Yeni Teknolojilerin Toplu

Hak Yönetimine Etkisi’ konular›nda sunumlar yap›ld›. Bu su-

numlardan baz›lar›n› burada özetlemeye çal›flt›k. Ayr›nt›l› bilgi

için (http://bilfim.bilgi.edu.tr) adresinden yararlanabilirsiniz.  

Moderatörlü¤ünü Türk Ticaret Kanunu Komisyonu Baflkan›

Prof. Dr. Ünal Tekinalp’in yapt›¤› ‘Türkiye’de Toplu Hak Yöneti-

mi’ oturumuna T.C Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Telif Haklar› ve

Sinema Genel Müdür Yard›mc›s› Günay Kirac›, MÜ-YAP Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Bülent Forta, MESAM Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Ali R›za Binbo¤a ve hukukçu Ak›n Befliro¤lu kat›ld›. 

TÜRK‹YE’DE TOPLU HAK YÖNET‹M‹ UYGULAMALARI

Günay Kirac›’n›n Türkiye’de telif haklar› mevzuat›n› özet-

lemesinden sonra söz alan Bülent Forta, Türkiye’de toplu hak

yönetimin nas›l yap›ld›¤› ve flu andaki durumun nas›l oldu¤u

konusunda bilgi verdi. Toplu hak yönetiminin, uluslararas› uy-

gulamalar aç›s›ndan da son derece baflar›l› bir yönetim flekli ol-

du¤unu belirten Forta, repertuarlar›n çoklu¤unun, hak sahipli-

¤inin karmafl›k bir yap›ya sahip olmas›n›n ve kullan›c›lar›n çok

say›da olmas›n›n böyle kolektif bir sistemin kurulmas›n› zorun-

lu k›ld›¤›n› ayr›ca kullan›c› karfl›s›nda yarat›c›n›n zay›f kalmas›-

n›n da böyle bir kolektif yönetimi gerektirdi¤ini belirtti. Toplu

Hak yönetiminin uluslararas› sözleflmeler üzerinden veyahut

‹stanbul Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araflt›rma
Merkezi 23 – 24 Kas›m tarihlerinde ‘Günümüzde ve Gelecekte Müzik Alan›nda
Toplu Hak Yönetimi’ adl› sempozyumu düzenledi.  
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B‹LF‹M müdürü Gül Okutan NillssonMESAM Baflkan› Ali R›za Binbo¤a 

Foto¤raflar: Nurcan Volkan
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da do¤rudan üyelerinden ald›klar› yet-

kiyle bu haklar› tahsil etti¤ini anlatan

MÜ-YAP Yönetim Kurulu Baflkan›, hak yö-

netimi örgütlerinin hukuksal temelleri

konusunda standart bir uygulama olma-

d›¤›n› aç›klayarak flöyle örneklendirdi:

“Hak toplaman›n kayna¤› telif yasalar›

ancak organizasyonlar›nda ve hukuksal

statülerinde farkl›l›klar var. Örne¤in mes-

lek birlikleri gibi yar› resmi say›labilecek

devlet kurulufllar› eliyle ya da eser sahip-

leri veya ba¤lant›l› hak sahiplerinin kendi

özgür iradeleriyle oluflturmufl olduklar›

anonim ve limited flirketler vas›tas›yla

hak toplama yap›lar› oluflturuluyor. Tür-

kiye’deki hak yönetimi, S›nai Eserler Ya-

sas› taraf›ndan meslek birliklerine veril-

mifl durumda. Ve bu noktada meslek bir-

likleri bizim yasam›za göre hem genel

mesleki sorunlarla hem de  hak toplama

örgütlerinin (Collective Societies) görev-

lerini birlikte üstlenmifl vaziyetteler. Oy-

sa Bat›’da sistem daha farkl›. Örne¤in Al-

manya’da GVL yap›mc›, yorumcu ve icra-

c›lar›n hak takiplerini yaparken IFPI Ger-

many korsanla mücadelede görev üstle-

niyor. Benzer bir durum ‹ngiltere’de PPL

ile BTI iliflkisinde de geçerli. PPL bir ano-

nim flirket olarak toplu hak yönetimi ya-

pabiliyor. BTI endüstrinin sorunlar› üzeri-

ne bir meslek birli¤i gibi çal›fl›yor. Bizde

bu iki görev de yasa taraf›ndan meslek

birliklerine verilmifl durumda. Bat› ile bir

baflka fark›m›z da genellikle ‘komflu hak

sahibi’ diye ifade etti¤imiz kesimlerin Ba-

t›’da ayn› örgütler içinde yer almalar›. Ya-

ni plak flirketleri, yorumcular ve icrac›la-

r›n ayn› hak toplama örgütünde yer al-

malar› fleklinde ifade edilebilir. Türki-

ye’de ise bu alanlarda farkl› farkl› meslek

birlikleri kurulmas› konusunda bir kanuni

düzenleme var.” 

Temel lisanslama alan›nda (‘Radyo Tele-

vizyon’; Mahalli Alanlar; Özel Kopyala-

ma; ‹nternet ve Mobil Alanda lisansla-

ma) Türkiye’de henüz istenilen baflar›

sa¤lanamam›fl durumda. ‘Yeniden iletim’

konusunda ciddi hukuksal kar›fl›kl›klar

var. Hak sahiplerinin sürekli hak kaybet-

tikleri bir uygulama söz konusu ve özel

kopyalama harçlar› da hak sahiplerine

da¤›t›lmamak üzerine devlet taraf›ndan

bütçeye gelir olarak kaydediliyor. Umumi

Mahal lisanslamalar›nda büyük bir di-

rençle karfl›lafl›l›yor ve sektörlerin temsil-

cisi olan kurulufllar bu konuda pozitif bir

rol oynam›yorlar. ‹nternet ise büyük bir

yasad›fl› kullan›m alan› olarak varolufluna

devam ediyor. 

BA⁄LANTILI HAKLAR ALANINDAK‹

VER‹LER 

Bülent Forta dünya ile Türkiye’yi karfl›lafl-

t›rd›¤›nda ise ba¤lant›l› haklar alan›ndaki

lisanslaman›n boyutlar› flu flekilde ortaya

ç›kt›: 

•   Türkiye’de elde edilen lisanslama geli-

rinin nominal ölçe¤i 30 Avrupa ülkesi

aras›nda 14. s›rada. Ancak nominal de-

¤erlendirme büyük bir gerçe¤i yans›tm›-

yor. Gayr› safi milli has›lan›n boyutlar›,

nüfus, müzik kullan›m alanlar›n›n çoklu-

¤u, medya toplam gelir büyüklü¤ü, ka-

mu yay›nc›l›¤› gelir telif yüzdesine

bak›ld›¤›nda Ba¤lant›l› Haklar alan›nda

dünyadaki gelir pastas›n›n ancak binde

birini üretebiliyoruz. 

• Türkiye dünyadaki müzik endüstrisi-

nin 24. büyük pazar›. Ama fiziki sat›fl

baz›nda dünyada % 1’lik paya sahibiz.

• Kifli bafl›na albüm tüketiminin nüfus x

2 oldu¤u bir katsay›y› yakalayabilmifl

olsak, 140 milyon albüm sat›fl›yla dün-

ya müzik pazar›nda %20’lik bir pay el-

de edebilecek durumday›z. fiu anda

sat›lan albüm say›s›n›n 20 milyon ol-

du¤u düflünülürse her y›l 110 milyon

albüm Türkiye’de korsan olarak sat›l-

makta. Dolay›s›yla müzik sektöründen

110 milyon albüm yasalar iyi uygulan-

mad›¤› için uçup gitmekte. 

• Ayn› oran telif pazar›na uyguland›-

¤›nda 300 milyon $’l›k bir büyüklük

ç›kmakta. Bugün ise dört meslek bir-

li¤inin toplayabildi¤i miktar 30 mil-

yon $’l›k bir rakama ulaflmaktad›r. Bu

da her y›l müzik sektöründen 270

milyonun çal›nmakta oldu¤unu gös-

termektedir. 

MÜ-YAP Yönetim Kurulu Baflkan› çözüm

önerilerini ise flöyle s›ralad›:

* Meslek birliklerinin tüzü¤ünün daha

esnek biçimler içermesi gerekli. 

• Hak sahiplerinin meslek birliklerine

verdikleri yetki belgelerinde yetki bö-
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lünmesi olmamal›. 

• Yarg› uygulamas› standart hale getirilmeli. 

• Birden fazla meslek birli¤inin kurulmas›yla

ortaya ç›kan kaosa engel olunmal›.

• Tespit sürecine ve uygulama sürecine mes-

lek birliklerinin egemen olma yetkisi düzen-

lenmeli.

• ‹dari tedbirler al›nabilmesi sa¤lamal›.

• Kamuoyu bilincinin art›r›lmas› sa¤lanmal›. 

MESAM VE TOPLU HAK YÖNET‹M‹ 

Bülent Forta’dan sonra söz alan MESAM Yöne-

tim Kurulu Baflkan› Ali R›za Binbo¤a sunumuna

MESAM hakk›nda bilgi vererek bafllad›.  ME-

SAM’›n 5000’e yak›n üyesi oldu¤unu, dünyada

180 ülke ile karfl›l›kl› anlaflmalar› bulundu¤unu

ve çok büyük bir repertuar› koruma hakk›na

sahip oldu¤unu belirten Ali R›za Binbo¤a ME-

SAM’›n eser sahipleri ve edisyon flirketleri ile

beraber Türkiye’de telifin yayg›nlaflmas› için

1987 y›l›ndan beri çal›flmalar›n› sürdürmekte

oldu¤unu aç›klad›.  

Toplu hak yönetiminin dünyada sendikalarla

bafllad›¤›n› belirten Ali R›za Binbo¤a flöyle de-

vam etti: “Toplu hak yönetiminin temel düstu-

ru zay›f kalan›n ve ma¤dur olan›n bir araya ge-

lerek güç oluflturmas›d›r. Yani eserini, herhan-

gi bir kullanma potansiyeline karfl› savunama-

yacak, onun haklar›n›n peflinden koflamayacak

olan bir bestecinin di¤er besteci arkadafllar›yla

biraraya gelerek güçlerini birlefltirmesiyle Top-

lu Hak Yönetimi söz konusu olmufltur. Hak sa-

hipleri 1951 y›l›nda ç›kan 5846 say›l› yasan›n

ard›ndan 2000 y›llar›nda da büyük ivme kaza-

nan telif yasalar›, 2004 y›l›ndaki yasal de¤iflik-

liklerle meslek birlikleri arac›l›¤›yla  toplu hak-

lar›n› alma konusunda örgütlenmifllerdir. Türki-

ye’de toplu hak yönetimi için yasal düzenleme-

ler yap›lm›fl ama bir yandan da bu hak yöneti-

mini yapanlar›n ayaklar›na prangalarla ba¤lan-

m›flt›r. Bizim ülkemizde üyelerin ma¤duriyeti

ortadan kald›r›lmas› için yasalar düzenleniyor.

Ancak ma¤dur eden siyasal bir güce sahip ve o

gücü sürekli kullan›yor. Biz bu yasay› tan›m›yo-

ruz diyebiliyor. Bu noktada devletin toplu hak

yönetimine sahip ç›kmas› gerekiyor. Önemli

olan yasay› ç›karmak de¤il uygulan›p uygulan-

mad›¤›n› da kontrol etmek ve uygulanm›yorsa

yapt›r›mlar uygulamakt›r.” 

Hukukçu Ak›n Befliro¤lu ise “Türkiye’de edebi-

yat ve sanat eserlerinin korunmas›nda çok çe-

flitli sorunlar›m›z oldu¤u belli. Çözüm? Hayat›m

boyunca bunun için u¤raflt›m olmad›. ‹nflallah

ömrüm yeter çözümü görmeye” diyerek baflla-

d›¤› konuflmas›na flöyle devam etti:  “Edebiyat

ve sanat eserlerinin korunmas›nda önemli olan

bir tek örnek vard›r, bu haklar›n korunmas› so-

yut yasal kurallar ile de¤il fikir hukuku düzeni-

nin temel unsuru olan meslek birlikleri ile koru-

nur. Yasa 1952 y›l›nda yürürlü¤e girdi¤inde bile

uluslararas› temel fikir hukuku kurallar›na uy-

gun de¤ildi. 6 defa de¤ifliklik yapt›k, san›r›m

yedincisi de yolda”. Korsanl›¤a karfl› yapt›r›mla-

r›n bir yükseltilip bir indirildi¤inden dem vuran

Ak›n Befliro¤lu  yapt›r›mlar yükseldi¤inde ne

savc›lar›n harekete geçti¤ini ne polislerin takip

etti¤ini ve uygulaman›n sözde kald›¤›n›, bunun

konferans

TTnet Ürün Gelifltirme ve Stratejisinden
Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› Dr. Ayfle
Ufuk A¤ar, MÜ- YAP ile yapt›klar› iflbirli¤i
sonucu 70 bin Türkçe müzi¤in ücretsiz
olarak TTnet kullan›c›lar›na sunulaca¤›n›
aç›klad›.
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üzerine yapt›r›mlar›n indirildi¤ini ama yi-

ne sonuç al›namad›¤›n› belirtti. Ak›n Befli-

ro¤lu ‘Korsan› önlemek için idam cezas›

koysan›z önleyemezsiniz’ diyerek, telif

haklar›n›n dünyada ve Türkiye’deki tarihi

geliflimini anlatt›. 

K‹fi‹SEL KULLANIM HARCI 

UYGULAMASI

Belçika Ghent Üniversitesi Hukuk Fakül-

tesi’nden Katrien Van Der Perre’in ‘Avru-

pa’da fiahsi Ço¤altma, Genel Bak›fl ve

Perspektifler’ sunumundan sonra B‹LF‹M

Müdürü Yrd. Doç. Dr. Gül Okutan Nils-

son ‘Türk Hukukunda kiflisel Kullan›m

Harc›’ konusunda bir sunum yaparak Tür-

kiye’deki uygulamay› anlatt›: ‘Bu ço¤alt-

ma hakk›na getirilmifl bir istisnad›r. Belirli

flartlar alt›nda kiflisel kullan›m istisnas›

kabul edilmifltir. Kar amac› güdülmemesi

gerekir ve sadece bireysel kullan›m ama-

c›yla yasal kaynaklardan bu ço¤altman›n

yap›lmas› mümkündür.’ Ço¤alt›m istisna-

s›n›n, bireylerin fikir ve sanat eserlerin-

den yararlanmas›n› desteklemek amac›y-

la oluflturuldu¤unu ancak günümüzde

bireysel ço¤altman›n kolaylafl›p yayg›n-

laflmas› sonucunda eser sahiplerinin hak

kaybetti¤ini belirten Nilsson flöyle devam

etti: “Baz› ülkelerde reprografik (fotoko-

pi) ço¤alt›m için baz› lisanslamalar yap›l-

m›fl. Ancak daha yayg›n olarak kabulleni-

len uygulama flu: Ço¤altma için kullan›-

lan kay›t araçlar›n›n ve kay›t cihazlar›n›n

bedellerinin üzerinden bir harç al›nmas›

ve bu tutarlar›n eser sahiplerine ve ba¤-

lant›l› hak sahiplerine da¤›t›lmas›. Böyle-

ce bu kiflisel ço¤altma yapan kiflilerden

dolayl› yoldan bir ücret al›nm›fl oluyor.

Kiflisel kullan›m istisnas› eser sahibinin

ve ba¤lant›l› hak sahibinin ücret hakk›n›

ortadan kald›rmamaktad›r. Kiflisel Kulla-

n›m istisnas›  bedava kullan›m anlam›na

gelmemektedir. ‹flte bu nedenle ço¤alt-

maya yarayan araçlardan al›nan harçla-

r›n hak sahiplerine da¤›t›lmas› yoluyla

dolayl› bir gelir sa¤lanabilir”. 1983 y›l›n-

da kabul edilen kiflisel kullan›m harc› bofl

video kasetler ve teyp kasetler için öngö-

rüldü. Bu kanuna göre bu araçlar› imal

ve ithal edenlerin, bedellerinin üzerin-

den % 5 kesinti yapmalar› ve Kültür Ba-

kanl›¤›’na vermeleri, bakanl›¤›n da mes-

lek birliklerine eflit oranda paylaflt›rmas›

kararlaflt›r›ld›. 1995 y›l›nda kanunda de-

¤ifliklik yap›larak compact diskler ve diji-

tal diskler de harç kapsam›na al›nd›. Top-

lanan miktar›n 3/4’ünün meslek birlikle-

rine da¤›t›lmas› öngörüldü. Meslek birlik-

leri de bakanl›kça onaylanan da¤›t›m

planlar› uyar›nca toplan›lan bu bedelleri

hak sahiplerine da¤›tmaya bafllad›. An-

cak uluslararas› sistemle de uygun olan

bu kanunda 2001 y›l›nda bir de¤ifliklik

yap›larak meslek birliklerine da¤›t›m ku-

ral› ortadan kald›r›ld›. Toplanan miktara

Kültür Bakanl›¤›’nca el konuyor. Nilsson

mevcut durumun de¤ifltirilerek 1995 y›-

l›ndaki düzenlemeye dönülmesi gere-

kti¤ini belirtti.

konferans

Prof. Roger Wallis (solda) ‘Yeni Teknolojilerin
Toplu Hak Yönetimine Etkisi’ , The Orchard
Avrupa Genel müdürü Miki Tunis (sa¤da)
‘‹nternet Alan›nda Yeni ‹fl Modelleri’ 
konusunda bilgi verdiler.

MESAM Yönetim Kurulu Baflkan› Ali R›za
Binbo¤a “ Türkiye’de toplu hak yönetimi için 
yasal düzenlemeler yap›lm›fl ama bir yandan da
bu hak yönetimini yapanlar›n ayaklar›na
prangalarla ba¤lam›flt›r.” dedi 



Dijital müzi¤in öne ç›kmas›yla müzik sektörü krize

girdi. Plak flirketleri nas›l bu duruma düfltü? 

CD format›n›n ortaya ç›kmas›yla plak flirketleri büyük paralar ka-

zanmaya bafllad›lar. Çünkü daha önce yay›nlanan albümleri dahi

bu yeni formatta tekrar satabiliyorlard›. 1998 – 1999’da Sean

Fanning’in Napster’›yla bedava müzik  sahneye ç›kt›. Asl›nda Se-

an Fanning plak flirketleri ile bir lisanslama üzerinden anlaflmak

istiyordu. Plak flirketleri ise, ‘Seni niye lisanslayal›m ki? Yapt›¤›n

fley kanunlara ayk›r›. Ayr›ca hiç kazanmad›¤›m›z kadar çok para

kazan›yoruz. Seni dava edip ortadan kald›raca¤›z. Yeni bir for-

mata ihtiyaç yok. Biz format›m›zdan memnunuz’ dediler. Onlara

göre ellerindeki ifl modelini dijitale çevirmek delilik olacakt›. Bu

kadar kazan›yorken okul yatakhanesinde bir software yazan bir

yeniyetme ile niye u¤raflacaklard›. Sonuç olarak onu dava ettiler.

Ancak zaman geçtikçe anlad›lar ki Sean Fanning karfl›lar›na ç›ka-

cak ilk ve son düflman yeniyetme olmayacakt›. 

Napster’›n davas› iki y›l sürdü. Bu arada birçok genç teknoloji gu-

rusu ç›k›p çok daha iyi peer to peer programlar yapt›lar. Örne¤in

Kazaa.  Plak flirketleri Kazaa’y› da dava ettiler. Ama Kazaa Avus-

tralya ç›k›fll›yd›. Ve Amerikan mahkemelerinin Kazaa’y› kapatt›r-

mas› yine uzun sürdü. fiimdi de BitTorrent var. BitTorrent’› dava

edemiyorlar çünkü BitTorrent dosya paylafl›m›n› özendirmiyor.

Yani BitTorrent’a gelin bedava müzik bulun denmiyor. Kendi ser-

ver’lar›n›n alt›nda müzik dosyalar› yok. Sadece size baflkalar›yla

müzik al›flverifli yapabilece¤iniz bir software sa¤l›yor. Dolay›s›yla

P2P servisleri dava etmek gittikçe güçlefliyor. Yasal olarak doku-

nulmaz hale geliyorlar. Ayr›ca konferansta da söyledi¤im gibi

müzik, kifliler aras›nda özel haberleflme a¤lar› üzerinden paylafl›-

l›yor art›k. Ve plak flirketleri buna müdahale edemiyorlar. Kiflilik

haklar›na sald›r› say›l›yor. Bu durumda müzik piyasas›n›n yapabi-
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Avukat Steve Gordon, müzik, televizyon, 
belgesel, dijital e¤lence alan›nda üretim, finans
ve da¤›t›m konular›nda uzman. Steve Gordon 
ayr›ca filmlerde, konserlerde, belgesel ve toplama
albümlerde kullan›lacak müzik eserlerinin telif
ödemeleri (Clearence service) konusunda 
prodüktör, yönetmen ve plak flirketlerine hizmet
veriyor. ‘Ticari Müzi¤in Gelece¤i, Dijital Teknoloji
Ça¤›nda Nas›l Baflar›l› Olunur’ (The Future of 
Music Business: How to Succeed With The Digital
Technologies) adl› kitab›n yazar› olan Gordon 
‘‹nternet Alan›nda Yeni ‹fl Modelleri’ adl› 
sunumudan sonra sorular›m›z› cevaplad›. 

röportaj

HUKUKÇU VE ‘T‹CAR‹ MÜZ‹⁄‹N GELECE⁄‹’
K‹TABININ YAZARI STEVE GORDON:

‘yasaklamalar ve 
k›s›tlamalarla 
müzik sektörü 
yaflamaz’  

Yaz›: Esra Okutan Foto¤raflar: Nurcan Volkan
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lece¤i tek fley var o da kaliteli dijital mü-

zi¤i uygun fiyata satmak. Çünkü kaliteli

bir fley satt›¤›n›z zaman insanlar buna pa-

ra verir.  E-bay’den bir parça download et-

ti¤inizde bunun kaliteli olaca¤›n›, yar›da

kesilmeyece¤ini biliyorsunuz. Yani verdi¤i-

niz paraya de¤iyor. ‹nsanlar kaliteli müzi¤i

yasal flekilde indirebilmek istiyorlar. Ama

bu indirdikleri müzi¤in baflka yere kopya-

lanamamas› insanlar› rahats›z ediyor. Yani

evdeki bilgisayar›n›za kopyalad›¤›n›z bir

parçay› mp3 player’›n›zda da, iflteki bilgi-

sayar›n›zda da dinleyebilmelisiniz. Bunun

olmamas› yasal müzi¤in sat›fl›n› yavafllat›-

yor. Plak flirketleri dijital hak yönetimi (Di-

gital Rights Management) ad› alt›nda yap-

t›klar› k›s›tlamalardan vazgeçmeliler.

Müzik eseri sahiplerinin haklar›n›n bu

dosya paylafl›m› ve kopyalamalarda za-

rara u¤rat›lmamas› için ISP’lere (‹nter-

net sa¤lay›c›lar) bir harç konulmas› çö-

züm olabilir mi? 

Harç iyi bir fikir olabilir çünkü elektronik

sektörü bedava müzik üzerinden milyar-

larca dolar kazan›yor. Bu ironik bir durum

tabii. Asl›nda müzik bedavaya gelmiyor.

Bilgisayar, mp3 player, bofl CD veya dijital

kay›t arac› alman›z laz›m. Müzik eseri sa-

hiplerinin kayb›n› telafi etmek için yap›la-

cak fley ortada. Hemen hemen her ülkede

dijital teyplerden ve bofl kasetlerden özel

kopyalama harc› al›n›yor. Ancak plak flir-

ketleri bilgisayar ve mp3 player’lardan

özel kopyalama harc› al›nmas›n› hiçbir za-

man istemediler. Konferansta da söyledi-

¤im gibi bu harc›n devlet eliyle müzik ese-

ri sahiplerine verilmesini istemiyorlar.

Ama plak flirketleri bu tutumundan vaz-

geçmeli. 

Sizce büyük internet teknolojisi flirket-

leri plak flirketlerinin yerini alabilir mi? 

Google bugün isterse EMI’› veya Warner

Records’u alabilir. Ama bunu istediklerini

sanm›yorum. Çünkü bir plak flirketi ald›¤›-

n›zda sanatç›yla anlaflma imzalamal›s›n›z.

Menajerler, pazarlamac›lar ifle al›p pro-

mosyonlar yapmal›s›n›z. Onlara konserler

ayarlay›p televizyondaki talk showlara ç›-

karmak için u¤raflmal›s›n›z. Ben Apple’›n

veya Google’un böyle bir bafl a¤r›s› istedi-

¤ini sanm›yorum. Dolay›s›yla plak flirketle-

ri teknoloji firmalar›na sat›lmayacakt›r. Bu

zor bir ifl. Ama e¤er plak flirketleri ifl mo-

dellerini de¤ifltirmezlerse kendi kendileri-

ni ortadan kald›racaklar. Tek bir flanslar›

var o da kaliteli müzi¤i makul bir fiyata di-

jital ortamda satmak. Elektronik araçlar-

dan harç al›n›p bunun sanatç›lara öden-

mesini sa¤lamak ve indirilen müzi¤in kop-

yalanmas›n› önleyen engelleri kald›rmak.

Bunlar› yaparlarsa belki yaflama flanslar›

olur.  

E¤er sanatç›lar›n internet üzerinden

kendi müziklerini satmas› yayg›nlafl›r-

sa ne olur? 

Bunu yapabilirler. Ama bir sanatç›n›n

isim yapabilmesi, tan›nmas› için hala

plak flirketine ve tan›t›m hizmetlerine ih-

tiyaç var. Ancak mesela Radiohead, Ma-

donna, Prince gibi uluslararas› üne sahip

sanatç›lar›n art›k plak flirketine ihtiyaçlar›

yok. Fanlar› var. Canl› müzikten para ka-

zan›yorlar. 

Sizin flirketiniz ‘Clearence’, yani telif

haklar›n›n temizlenmesi hizmeti de

sunuyor. Bu ne anlama geliyor? 

Benim yaflamak için yapt›¤›m ifl bu. fiöy-

le anlatay›m mesela bir yönetmen çeke-

ce¤i bir sinema filmi, belgesel veya rek-

lam filmi için bir müzik parças›n› kullan-

mak istiyor. Bu müzik parças›n› kullana-

bilmek için gerekli izinleri alabilmek üze-

re bana baflvuruyor. Örne¤in Bob

Dylan’›n ‘Blowin in The Wind’ parças›n›

bir filmde kullanacaklar. Beni ar›yorlar.

Bu parçan›n iznini, flark›n›n sahibi olan

Bob Dylan’› temsil eden yay›mc›s›ndan

almak gerekiyor. Bu kifliyi aray›p durumu

anlat›yorum. Bana filmin bütçesini soru-

yor. Küçük bir film fazla bütçesi yok diyo-

rum. 100 bin$ isteriz diyor. Ancak 10 bin

verebiliriz diyorum. Ve sonunda 50 bin

$’a anlafl›yoruz. E¤er flark›n›n orijinal

kayd› da kullan›lacaksa bunun izni için

de Bob Dylan flark›lar›n›n kay›tlar›n›n sa-

hibi olan Sony Records’a telif ödemek

gerekiyor. Genellikle plak flirketi de sa-

natç› ne al›yorsa o kadar al›r. Yani ‘Blo-

win in The Wind’in orijinal kayd› bu film-

de kullan›lacaksa 50 bin $ Bob Dylan ve

publisher’›na , 50 bin $ da Sony flirketine

telif ödeniyor. ‘Clearence’ böyle bir fley

ve filmlerde, televizyonda, reklamlarda

kullan›lacak her türlü odiovizüel çal›flma

için gerekli.  

“Müzik piyasas›n›n 
yapabilece¤i tek fley
var o da kaliteli dijital
müzi¤i uygun fiyata
satmak ve dijital hak
yönetimi ad› alt›nda
yap›lan k›s›tlamalardan
vazgeçmek”

röportaj



Y›ld›r›m Gürses’in yedinci ölüm

y›ldönümü vesilesiyle efli Ayla Gürses ve

o¤lu Beyaz›t Gürses’in evine konuk ola-

rak bir sohbet gerçeklefltirdik.  ME-

SAM’da uzun y›llar görev yapm›fl olan

Y›ld›r›m Gürses Türk Sanat Müzi¤ine yeni

yorumlar getirmifl, çok sesli müzi¤in ön-

de gelen isimlerinden olmufltu. 350'ye

yak›n bestesi olan sanatç›n›n ünlü beste-

leri aras›nda "‹çime Hüzün Doluyor",

"Gençli¤e Veda", "Son Mektup", "Aflk›n

Bahard›r", "Senin Aflk›na Doyum Olmaz",

"Gurbet", "Bir Garip Yolcu", "Feryat", "El-

ler", "Affetmem Asla Seni", Güller A¤la-

s›n", Sonbahar Rüzgarlar›", "Sarsam Seni

Gül Dudakl›m", "Liseli K›z", "Mazideki

Aflk" bulunuyor. 

Y›ld›r›m Gürses, MESAM’›n ilk dönem-

lerinden itibaren telif haklar› ve özlük

haklar› mücadelesinde bulundu. Onu

buna iten neydi?  

Ayla Gürses: ‹nsanlara yard›m etmeyi

çok seven biriydi Y›ld›r›m. Sanatç›lar›n

haks›zl›¤a u¤rad›klar›n› düflünüyordu. Bu

haklar› almak için çok çal›flt›. 

Beyaz›t Gürses: MESAM’›n kuruldu¤u

y›llar benim çocukluk y›llar›ma denk geli-

yor. Fazla hat›rlam›yorum ama büyük bir

mücadele verdiklerini hat›rl›yorum. Tür-

kiye’de birçok bestekar eserleri her yerde

çal›nmas›na ra¤men yokluk içindeydi, ki-

misi sa¤l›klar›ndan bile oldu. Bütün dün-

yada oturmufl olan telif haklar›n›n Türki-

ye’de de yerleflmesi acilen gerekiyordu.

1989-1995 y›llar› aras›nda MESAM yönetim Kurulu Baflkanl›¤› yapan, 18 Kas›m
2000 y›l›nda kaybetti¤imiz de¤erli sanatç› Y›ld›r›m Gürses’i sevgiyle an›yoruz. 
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y›ld›r›m gürses’i an›yoruz 

Yaz›: Esra Okutan Foto¤raflar: Sinan Kesgin 
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Babamlar MESAM’› kurarken büyük bir gö-

rev üstlendiler. MESAM eser sahiplerine

karfl› olan sorumluluklar›n› iyi bir flekilde

yerine getiriyor. 

Hem bu mücadeleyi sürdürmek hem de

bir sanatç› olarak üretmeye devam et-

mek onu zorlad› m› sizce? 

Ayla Gürses: Hiç zorlanmad›. Çok mem-

nundu. 

Y›ld›r›m Gürses’in bestelerine hala 

büyük talep oldu¤unu görüyoruz. 

Beyaz›t Gürses: Babam›n üç yüze yak›n bes-

tesi var.  Sürekli güftekarlarla iflbirli¤i halin-

deyiz. Babam›n gerçekten Türkiye’de yap›lan

birçok müzik türüne girebilecek parçalar›

var. Parçalar›n›n % 60’›n› popçular okuyor.

Bu çok önemli bir say›. Deniz Seki’den Muaz-

zez Ersoy’a genifl bir yelpaze var. 300 beste

yapmak kolay de¤il Türkiye’de.

Ayla Gürses: Çok çabuk beste yapard›. Ak-

flam ben uyurken duyard›m çal›flt›¤›n›. Son-

ra bana dinletmek istedi¤inde, ben ezber-

ledim bile derdim. 

Beyaz›t Gürses: Babam›n bir udu vard›.

Bestelerini öyle yapard›. Zaten babam bes-

teyi yapt›¤› anda, notaya geçme kabiliyeti

vard›. Anneme hep dan›flarak yapard›. Kon-

serlerinde de annem hep babama efllik et-

mifltir.  Nefle – i Muhabbet Müzikali gibi or-

ganizasyonlarda da yan yanayd›lar. Baba-

m›n Madison Square Garden’daki konse-

ri’ne annem de efllik etmiflti. Onlar hem ha-

yat arkadafl› hem müzik arkadafl›yd›lar.  Ba-

bam Türkiye’de çok sesli müzi¤i bafllatt›¤›

gibi çok sesli konser dönemini de bafllat-

m›flt›r. 

Ayla han›m, siz de TRT sanatç›s›s›n›z.

Çal›flmalara devam ediyor musunuz?

Y›ld›r›m öldükten sonra müzi¤i b›rakt›m.

Yani flark› söyle deseniz a¤z›m› aç›p bir tek

kelime söyleyemiyorum. 18 Kas›m’da ölüm

y›ldönümünde telefon açt›lar TRT’den. Sizi

çok özledik dediler. Ama art›k radyoya da

gitmiyorum. 

Y›ld›r›m bey ile nas›l tan›flm›flt›n›z? 

Biz 1964 senesinde, ailemden gizli olarak

TRT’nin s›nav›na girdim. O zaman 17 ya-

fl›mdayd›m. ‹mtihan› birincilikle kazand›m.

Tam ç›karken karfl›mda birini gördüm. Ya-

kalar› kalk›k bir pardesu giymiflti. Yan›mda-

ki han›ma bu kiflinin kim oldu¤unu sor-

dum. ‘Y›ld›r›m m›, Y›ld›ray m›, öyle biri de-

di’. Ben bu kifliyle evlenece¤im dedim. Çün-

kü onu bir süre önce rüyamda aynen bu

flekilde görmüfltüm. Sonra Y›ld›r›m gelip

imtihandan geçen herkesin elini s›kt›. Bana

flöyle bir bak›p geçti. Ben çok bozuldum.

Ayla Gürses:
“Y›ld›r›m öldükten
sonra müzi¤i 
b›rakt›m. Yani flark›
söyle deseniz 
a¤z›m› aç›p bir tek 
kelime 
söyleyemiyorum. 
18 Kas›m’da ölüm 
y›ldönümünde 
telefon açt›lar
TRT’den. Sizi çok 
özledik dediler. Ama
art›k radyoya da 
gitmiyorum.” 

Elveda gençli¤im, elveda ey hat›ralar
Elveda mesut günlerim ümit dolu sayfalar
Yine mevsimler dönecek, yine yapraklar düflecek
Giden gençli¤im hiç geri gelmeyecek
Ellerim semaya do¤ru yalvard›m y›llarca
Dursun zaman dönmesin mevsimler
Tanr›m bana ümit ver hey hat
Yine mevsimler dönecek, yine yapraklar düflecek
Giden gençli¤im hiç geri gelmeyecek
Elveda elveda ah elveda...
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D›flar›ya ç›kt›m, tam giderken arkamdan

geldi. ‘Lütfen bir durur musunuz?’dedi.

‘Neden duracak m›fl›m?’ dedim.  ‘Ben sizi

çok be¤endim sizinle evlenmek istiyo-

rum’ dedi. Biz kendi kendimize sözlen-

dik. Annemlere söyleyince ‘Hadi hay›rl›s›’

dediler. Ben radyo imtihan›na bambaflka

fleyler için girmifltim. Sahnelere ç›k›p çok

meflhur olacakt›m. Tamamen aksi oldu.

Y›ld›r›m sahneye ç›kmam› istemedi. Ta-

mam Y›ld›r›mc›m dedim. Hatta bir gün

evimize rahmetli Fahrettin Aslan, elinde

para dolu kocaman bir çanta ile geldi.

Gazinosunda ç›kmam› teklif etti. Ben efli-

mi tercih etti¤imi söyledim. Fahrettin As-

lan, ‘Ben gidiyorum. Bu sizin için çok kö-

tü olacak.  fiimdi gidip Emel Say›n’a teklif

edece¤im’ dedi. ‘Olsun’ dedim. ‘Emel Sa-

y›n da benim arkadafl›m’. Y›ld›r›m da o

gece bana hep sevgiyle bakt›. Ertesi sa-

bah beni bir emlakç›ya götürüp bu otur-

du¤umuz evi bana hediye etti.

Hiç geriye bak›p piflman oldunuz

oldu mu? 

Hay›r hiç olmad›. Bir o¤lumuz oldu Beya-

z›t. Y›ld›r›m’a tek bir gün bile sitem et-

medim. Sadece onun yapt›¤› ‘Hofl Sada’

gibi programlara ve konserlere ç›kt›m.ce.  

Peki evde birlikteyken flark› okur muy-

dunuz? 

Tabii. Hemen hemen bütün flark›lar›n›

benimle yapm›flt›r. Her flark›s›nda ufac›k

da olsa bir katk›m vard›r. Mesela ‘‹çim

Hep Hüzün Doluyor’u,  Gençlik Park›’nda

dolafl›rken bana okudu. ‘Yine Sensiz Sa-

bah  Oluyor….’ Ne yapal›m mean› bunun

dedi. ‘Geçiyor günler, ömür doluyor’ de-

dim. Bir a¤ac›n üzerine onu yazd›.  

Siz müzik alan›nda ne gibi çal›flmalar

yap›yorsunuz? 

Beyaz›t Gürses: Babam hakk›nda organi-

zasyonlar yaparak, onun ad›n› genç nesile

duyurmaya çal›fl›yoruz. Babam› 1975 do-

¤umlular dahi çok iyi tan›yorlar. Ama onu

kaybedeli 7 y›l geçti¤i için sonraki kuflak-

lar pek tan›m›yor. Sadece baz› bestelerini

biliyorlar. Ben de babam› bu genç kuflakla-

ra tan›tmak için u¤rafl›yorum. Bu arada

bahsetmek gerekiyor; Bursa’da Merkez Ca-

mii’nin yan›nda Bursal› besteci ve yorum-

culara ait bir müze var. Bu müzede Mü-

zeyyen Senar, Zeki Müren ve babam›n bö-

lümü var. Bu bizi çok mutlu ediyor çünkü

her gün 100’e yak›n ö¤renci babam› ziya-

ret ediyor. Burada babam›n baz› eflyalar›-

n›n yan› s›ra foto¤raflar› da bulunuyor. 

anma

Bir garip yolcuyum 
hayat yolunda

Yolumu kaybetmifl
periflan›m ben
Mecnun misali 
gurbet ellerde

Ümitsiz sevginin
kurban›y›m ben

Bir gün gibi sanki
geçti seneler

Ümidim kayboldu
periflan›m ben
Al›n yaz›mm›fl 
hayat yolunda

Ümitsiz bir sevginin 
kurban›y›m ben
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21 Ocak 1939'da Bursa'da do¤du.
Henüz yirmi yafl›ndayken Ankara
Radyosu'nun, bir y›l sonra da Ankara
Devlet Operas›'n›n s›navlar›n› kazan-
d›. ‹ktisadi ve Ticari Bilimler Akade-
misi'ni 1961 y›l›nda bitirdi. Bu y›llar-
da kendi bestelerini Kazablanka Gazi-
nosu'nun sahnelerinde seslendiriyor-
du. 1965 y›l›nda Hürriyet Gazete-
si'nin Alt›n Mikrofon Yar›flmas›'na
kendi orkestras›, sözü, müzi¤i kendi-
sine ait "Gençli¤e Veda" ile kat›ld› ve
birincili¤i ald›.
Alt›n Mikrofon'daki bu baflar›n›n ar-
d›ndan Y›ld›r›m Gürses, çal›flmalar›na
h›z verdi. Sanatç› popüler müzi¤in en
önemli isimlerinden biri haline geldi.
"Son Mektup", "Gelmez Giden Günler

Geri", "Bir K›r›k Kalp", "Bir Garip Yolcu",

"Sonbahar Rüzgârlar›" parçalar› ile ba-
flar› yakalad›. 80'lerin bafl›nda Ajda
Pekkan ile birlikte "Affetmem Asla Se-

ni" ile yeni bir hamle yapt›. Ayn› al-
bümde yer alan "Dertliyim Arkadafl"

ve sonra ç›kan "Eller" ile "Gül Dudak-

l›m" sanatç›n›n ses getiren son flark›-
lar› oldu.Sanatç›n›n di¤er önekli flar-
k›lar›ndan baz›lar› flunlard›r; Mevsim-

ler Yas Tutup Çöller A¤las›n ,Liseli

K›z,Çal Kanunum Çal,Y›llar Sonra Rast-

lad›m. Ayn› zamanda Arif Nihat As-
ya'n›n Fetih Marfl› isimli fliirinin sanat-
ç› taraf›ndan yap›lan yorumu çok be-
¤enilmifltir. Son olarak da sanatç›n›n
"best of"u, "An›larla Y›ld›r›m" piyasaya
ç›kt›.

anma

Göksunun yeflilinde, bülbüllerin sesinde
Mor fistanlar sallans›n, sevdan›n denizinde
Mor peçeler sallans›n, adalar vapurunda
Sabah›n tam onunda, gezdim sarayburnunda
fievki bey uflflak yapm›fl, adalar vapurunda
fievki bey caz yapm›fl, adalar vapurunda
Eski ‹stanbul, hayallerim yafl›yor
Udi Nevres, haf›z Sami, tafl plaklarda cofluyor
Feraceli gül fidanlar an›larda hep yafl›yor
Nerde kald› o sevdalar, nerde art›k o duygular
Aflklar gibi saf temiz, bo¤azdaki mavi sular nerde
Güzel ‹stanbul, nerde can›m ‹stanbul

Hayat› (1938 – 2000)
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Fahir Atako¤lu’na dünyan›n en iyi davul-

cular›ndan kabul edilen Horacio El Negro Her-

nandez, efsanevi basç› Anthony Jackson, kufla-

¤›n›n önde gelen gitaristlerinden Mike Stern ve

Wayne Krantz, saksofonda ise Bob Franceschi-

ni’nin efllik etti¤i albümün kay›tlar› New York’ta-

ki Carriagehouse Stüdyolar›’nda gerçeklefltirildi. 

Fahir Atako¤lu’nun daha önceki albümlerinde

de oldu¤u gibi tamam› kendi bestelerinden olu-

flan albümünün kay›tlar› Grammy Ödüllü ses

mühendisi Phil Magnotti taraf›ndan yap›ld›.

‘‹stanbul in  Blue’ albümünün kapak foto¤raflar›

Ara Güler imzas›n› tafl›yor. Albümün iç notlar›n›

kaleme alan Scott Yanow “‹stanbul in  Blue”

için, “‹lk baflta jazz/rock birleflimi gibi görünen

genifl kapsaml› bir albüm. Ancak ayn› zamanda

Türk müzi¤inin de etkilerini, baz› akustik ara

eserleri ve s›n›fland›r›lmas› mümkün olmayan

baz› k›s›mlar› da içine al›yor” fleklinde tan›m-

l›yor. Fahir Atako¤lu ile yeni albümü hakk›nda

konufltuk. 

Sondan bafllayal›m, New York’taki  Carnegie

Hall’da, o efsanevi  konser salonunda bir

konser verdiniz. Nas›l bir deneyimdi orada

konser vermek? 

Carnegie Hall çok sihirli bir yer. Sahne arkas›nda

bana verdikleri odada bir Stainway piyano vard›.

Duvarlarda gelmifl geçmifl en iyi orkestra flefleri-

nin foto¤raflar› bulunuyordu. Sahnenin akusti¤i

de muhteflemdi. Mimarisi dolay›s›yla sahneden

seyirciyle olan iletiflim de ilginç. Sa¤l› sollu yu-

kar›ya kadar befl katl› localar var. Bir anekdot

vard›r, yolda yürürken biri  Rubinstein’a ‘Carne-

gie Hall’a  nas›l giderim?’ diye sormufl. O da

‘Çok pratik yapman laz›m’ demifl. ‹flte Carnegie

Hall öyle bir yer. 

Konserde a¤›rl›kl› olarak yeni albümünüz ‘‹s-

tanbul in Blue’dan m› parçalar çald›n›z?  

Yeni albümümden de eski repertuvar›mdan da

çald›m. Sabri Tulu¤ T›rpan (piyano), Serdar Bar-

ç›n (flüt, saksofon) da sahneye geldi. Sertab

Erener kat›ld›. ‹ki saat süren bir konser oldu.  

‘Sar› Zeybek’i çalman›z büyük ilgi görmüfl. 

Evet evet. Programda yoktu ama o anda çalmak

istedim. Bir anda kalabal›ktan bir heyecan nida-

s› ç›kt›. Böyle güzel bir mekanda bir araya gel-

miflken çalmak istedim.  

Sertab Erener ile  ‹stanbul Devlet Konserva-

tuar›’ndan m› tan›fl›yorsunuz?  

Hay›r, ben Cemal Reflit Rey Bey’den ders al›yor-

dum. Üçüncü s›n›ftan konservatuara girecek-

tim. Ama ‘80 öncesi terör zamanlar›yd›. Ben de

FAH‹R ATAKO⁄LU:

‘grammy uzak de¤il’ 
Müzik hayat›na Amerika’da devam eden Fahir Atako¤lu 2 y›l süren sessizli¤ini
bozdu. Piyanist- besteci Fahir Atako¤lu “‹stanbul in Blue” ad›n› tafl›yan
albümünü kendi plak flirketi Far&Here imzas› ile piyasaya sürdü. Atako¤lu’nun,
Grammy Ödülleri’ni veren Recording Foundation’a yapt›¤› üyelik baflvurusu da
kabul edildi.  Atako¤lu bu albüm ile  ’Contemporary Jazz Instrumental Album’,
‘Album of the Year’ ve ‘Instrumental composing’ kategorilerinde, 51.
Grammy’ye aday olacak.

röportaj

Yaz›: Esra Okutan
Foto¤raflar: Sinan Kesgin 
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‹ngiltere’ye gittim. Kalsayd›m bambaflka bir ha-

yat›m olabilirdi. 

‹ngitere’den döndükten sonra m› Sertab

Erener’le cing›llar yapt›n›z? 

Evet. Londra’dan döndükten sonra, Sezen Ak-

su ile, Geliflim Orkestras› ile çal›flt›m. Sonra da

cing›l yapmaya bafllad›m. On befl, yirmi sene

boyunca her gün iki – üç cing›l yazm›fl bir in-

san›m. Sertab Erener bana ‘müzik kutum’ di-

yordu. Açt›kça müzik ç›k›yordu. 

Cing›l ifli ticari olarak da görülebilir ama

mutlaka onun pratik anlamda katt›¤› bir

fleyler olmufltur, de¤il mi? 

Kesinlikle. Benim melodilerim güçlüyse ve ko-

lay melodi ç›karabiliyorsam, bunu cing›llara

borçluyum.  C›ng›l otuz saniyedir, dokümanter

müzi¤i iki saattir. Ama ben bestelerken ikisine

de ayn› ciddiyetle e¤ilirim. O yüzden yapt›¤›m

her c›ng›l çok özeldir. Bugün bak›yorum her-

hangi bir kütüphanede bulaca¤›n›z müzikleri

gidiyorlar birilerine yapt›r›yorlar.  Hem parala-

r›na yaz›k hem de özellikli ifller ç›km›yor. Ben

Amerika’ya gitmeden Ömer Ahunbay ve Ha-

kan Özer ile ‘Jingle House’u kurmufltuk.  Son-

radan birçok  cing›l yapan insan ortaya ç›kt›.

Teknoloji de gelifltikçe ifl kolaylaflt›. Yap›lan ifl

ucuzlad› ve kalite de düfltü. 

‹flin kalitesizleflmesi teknolojiyle mi ilgili? 

Hay›r sadece o de¤il. Bu bir al›flverifl. Burada ifli

veren reklam ajans›, yapan da bir müzisyen. Bir-

birlerinden ald›klar›ndan verdiklerinden mem-

nunlarsa hiçbir fley yapam›yorsunuz. Yani ajans

o kalitesiz ifli be¤eniyor, müzisyen de çok güzel

bir ifl yapt›¤›n› zannediyor. 

Belgesel müzikleri yapmaya nas›l bafllad›n›z? 

Benim cing›l yapt›¤›m ajansa belgesel çeken

Amerikal› bir yönetmen beni Mehmet Ali Birand

ile tan›flt›rd›. Böylece ‘Demirk›rat’, ‘12 Mart’ bel-

gesellerine müzik yapmaya bafllad›m. Sonra Can

Dündar ile devam etim. ‘Sar› Zeybek’, ‘Aynalar’,

‘Gölgedekiler’… Say›s›z belgesel müzi¤im var.

Can Dündar bir yaz›s›nda ‘Sar› Zeybek’in bes-

tesini buradan Amerika’ya giderken uçakta

yapt›¤›n›z› söylüyordu. Bu kadar yo¤unlafla-

biliyor musunuz uçakta bile? 

Yo¤unlaflmak önemli de¤il ki. Geliyorsa geliyor,

bazen de u¤rafl›p ç›kart›yorsunuz. Uçakta akl›-

ma küçük bir melodi geldi.  Beste yaparken yap-

t›¤›m bestenin önce beni etkilemesine bak›yo-

rum. Beni etkiliyorsa, tüylerimi ürpertiyorsa bafl-

kalar› da be¤eniyor. Çünkü baflkas›n› memnun

etmek için müzik yap›lmaz. 

Beste yapmaya da Cemal Reflit Rey’le tan›flt›-

r›lmadan evvel, çok küçük yaflta bafllam›fls›-

n›z…  

Evet, ben sekiz, dokuz yafllar›nda do¤açlama

olarak bir fleyler çal›yordum. Sonra lisedeki

müzik hocam Muzaffer Uz beni Cemal Reflit

“Yolda yürürken 
biri  

Rubinstein’a
‘Carnegie Hall’a 
nas›l giderim?’ 

diye sormufl. 
O da  ‘Çok pratik 

yapman laz›m’
demifl. ‹flte 

Carnegie Hall 
öyle bir yer”



Rey’le tan›flt›rd›. Ondan çok fley ö¤ren-

dim. En çok da hayat bilgisiydi ö¤rendi-

¤im. Çünkü Cemal Reflit Rey’in bambafl-

ka bir birikimi vard›. Her çald›¤›m nota-

da, her fleyde armonisiyle, analiziyle,

melodisiyle bir fleyler katt›. Ben o dö-

nemlerde hikayeler okur ve müziklerdim.

Bir fleyi tasvir edip betimlemeyi seviyo-

rum. Bilhassa hareket eden resimlere

müzik yapay› seviyorum.  

Çocuklu¤unuzda müzik yapt›¤›n›z bir

hikayeyi hat›rl›yor musunuz? 

Lisede Bekir Y›ld›z falan okurdum. Atiye

Bac› diye bir fley yazm›flt›m onu çok be-

¤enirim. Bir de tabii okuldaki  k›zlara

uzaktan afl›k olup ama onlara hiçbir fley

söylemeden gidip melodiler yazard›m.

Onlar›n yerine piyanoyla konufluyormu-

flum gibi olurdu. Hiç bilmezlerdi.  

Hiç haberleri olmad› m› flimdiye ka-

dar?

Hay›r. ‹ki sene evvel Ifl›k Lisesi’nde bir

mezunlar günü oldu. Bütün o eski arka-

dafllar›mla  bulufltuk. fiöyle bir bakt›m,

ona yazm›fl›m, buna yazm›fl›m… Valla

çok komik. Kendimi en iyi ifade edebildi-

¤im araç müzik.  Yani bana ‘nas›l hissedi-

yorsun?’ diye sorduklar›nda sözle de¤il

müzikle anlatabilirim ancak. 

Albümünüzün ismi ‘‹stanbul in Blue’.

Burada hem caza hem de hüzne at›f

var. ‹stanbul sizi hüzünlendiriyor mu?   

Bu melodinin çok küçük bir k›sm›n› Ni-

hat Duran’›n ‘‹lk Aflk’ filminde kullanm›fl-

t›m. Hüzünlü bir sandal sahnesi var-

d›.Ama melodinin tamam›n› bu albümde

kulland›m.  Ben on sekiz senedir Ameri-

ka’da yafl›yorum. Buraya geldi¤imde aile-

mi, kar›m› ve çocu¤umu çok özlüyorum.

Gözümde tütüyorlar. ‹stanbul’un öyle bir

sihiri var ki bu özlemi notalara döktürü-

yor. 

Peki Amerika’dayken ‹stanbul’u özle-

di¤inizde… 

Hah,  bir tane de öyle bir beste yapmak

laz›m de¤il mi? Öyle bir fley de¤il bu tam

tersi  ama buras› da güzel fleyler hissetti-

riyor.  ‹stanbul müthifl güzel bir kent.

‹çinden deniz geçen bir tane flehir daha

var m›? ‹stanbul’un mart› sesini özlüyo-

rum mesela. Mart›lar yok bizim orada.

Belki ‹stabul’un mart› sesiyle ilgili bir

beste yapar›m. 

Grammy Ödülleri’ne baflvurdunuz. Na-

s›l bir beklenti içindesiniz? 

Çok ümitliyim. Albüm Amerika’da 12 fiu-

bat’ta ç›kacak. fiu s›ralar sadece Noel

flark›lar›, albümleri yay›nlan›yor. Radyo-

larda çal›nmaya bafllay›p iyi elefltiriler al›-

n›rsa kesinlikle aday olabilece¤ime inan›-

yorum. Lobi gücüm de var. Radyo, tele-

vizyon tan›t›mlar› için birlikte çal›flt›¤›m›z

kifliler konular›nda uzman kifliler.

Grammy için sat›fla bak›lm›yor ama ne

kadar fazla sat›fl olursa albüm o kadar

fazla yay›lm›fl oluyor ve size oy verecek

Grammy Foundation üyesi de sizi tan›-

m›fl ve benimsemifl oluyor. O zaman da

size oy verebiliyor.

Sertab Erener de Grammy almay› ka-

fas›na koymufl...

2005 y›l›nda ona, müzi¤inde baflka bir

yere yönel, daha müzisyenlik girsin iflin

içine dedim. Türkiye’deki popüler müzik

k›s›r döngü içinde. Biraz s›yr›lmas› gere-

kiyordu. fiimdi farkl› bir albüm yap›yor. O

da bir dünya müzisyeni. 

Peki, telif konusunda s›k›nt› yafl›yor

musunuz? 

Reklam müzikleri yapt›¤›m dönemde te-

lif filan yoktu. Yani o sistem oturmufl ol-

sayd›  herhalde flimdi sabahlar› araba-

m›n rengini be¤enirdim.  Haklar›m›n ço-

¤u gitti. K›smet de¤ilmifl. O zamanlar

cing›l yapan iki üç kifliydik. Televizyonu

açt›¤›mda arka arkaya bütün kuflak be-

nim reklam müziklerim olurdu. Sertab

her sabah kalk›p stüdyoya gelir, bir veya

iki cing›l söylerdi. Hepimiz bir bedel öde-

dik. Gazinoda da çal›flt›k, reklam müzik-

leri de yapt›k, herkesin nefes kokusunu

da çektik. Sertab’a  ‘Balina gibi ses ç›kar’

diyeni bilirim. Ama dedi¤im gibi telif

ödenseydi, bize geri dönüflü çok olurdu.

Bazen müziklerimi böyle sanki kendileri-

ninmifl gibi defilelerde, dü¤ünlerde, 

güzellik yar›flmalar›nda kullan›yorlar. Kul-

lan›lmas›na karfl› de¤ilim ama telif öden-

mesi laz›m. Benden gelip izin istiyorlar.

Bana niye soruyorlar ki? Çal›flt›¤›m ME-

SAM gibi bir meslek birli¤i var. Gidin on-

lara sorun. Yok. Hala bizde o telifi öde-

memek için çal›flan bir zihniyet var. 

O zihniyet tamamen ortadan kalkt›¤› za-

man biz de endüstri olarak ileriye 

gidece¤iz.

“Müzik hocam 
Muzaffer Uz beni 
Cemal Reflit Rey’le 
tan›flt›rd›. Ondan çok
fley ö¤rendim. En çok
da hayat bilgisiydi 
ö¤rendi¤im.”
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Bir derdim var dinleyin 
ey gökteki y›ld›zlar…
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Bu yaz›, Özer fienay’›n ölümünün ar-

d›ndan yaz›l›yor ve hayat hikayesini anlatmay›,

memleket müzi¤ine yapt›¤› katk›lar›, getirdi¤i

yenilikleri anmay› amaçl›yor. ‹zninizle yaz›ya

kendi kiflisel tarihimden sat›rbafllar› vererek

bafllayaca¤›m zira Özer fienay benim için

önemli bir isim. 1988’de Ankara’ya okumaya

geldi¤imde tan›d›m, sonras›nda peflinden kofl-

tum, buldu¤um her fleyini heyecanla karfl›la-

d›m. Onu, Erkin Koray’la birlikte tan›d›m, birlik-

te sevdim. Y›llar sonra Erkin Koray en tasvip

etmedi¤im partiye oy vererek ve onlar›n ç›¤›rt-

kanl›¤›n› yaparak bana feyk att› ama Özer fie-

nay hep ma¤rur duruflunu sürdürdü. Ne yaz›k

ki geçti¤imiz 9 Eylül’de onu akci¤er kanserin-

den kaybettik. Bu yaz›, y›llar sonra ona olan

gönül borcumu ödemek için kaleme al›nd›. 

1988’de okumak üzere Ankara’ya geldi¤imde

bocalad›m. Tan›mad›¤›m bir flehir, bilmedi¤im

bir hayat, taflradan büyükflehire gelmifl olman›n

yaratt›¤› korku ve denizsizli¤in s›k›nt›s› üst üste

gelince kendimi müzi¤e verdim. Her fleyi dinli-

yor, içimdeki ›srarl› ö¤renme iste¤ine karfl› koy-

muyordum. 16 yafl›ndayd›m, ecnebi müzik din-

liyordum, Mazhar Fuat Özkan ve Bar›fl Man-

ço’dan gayr›s›n› bilmiyordum. Bir gün (Anka-

ra’n›n baflkent oluflunu kutlama etkinlikleri kap-

sam›nda) Erkin Koray’›n konser verece¤ini duy-

dum. ‹ki gün arayla önce Yüksel Caddesi’nde,

sonra Derya Sinemas›’nda dinlemeye gittim.

Basta Ahmet Güvenç, davulda Sedat Avc› eflli-

¤inde sahneye ç›kt› ve asl›nda benim (belli ki

filmlerden) ezbere bildi¤im flark›lar› söyledi. Er-

kin Koray’la bu ilk karfl›laflma an› onu araflt›rmak

için bir f›rsat yaratt› ve henüz plaklar›n ortadan

kalkmad›¤› bir dönemde ben deli gibi Erkin Ko-

ray plaklar› aramaya bafllad›m! Çabalar›m niha-

yet sonuç verdi: “‹lla ki” albümünü Abidinpafla

civar›nda k›y›da köflede kalm›fl bir plakç›da bul-

dum. ‹yi haber: Konserde en çok sevdi¤im iki

flark›dan biri, “K›zlar› da Al›n Askere” bu albüm-

ÖZER fiENAY’IN ARDINDAN: 

cümbür cemaat 
hepimiz öksüzüz!

Eylül ay›nda kaybetti¤imiz Özer fienay bir türün yarat›c›s›yd›. Orhan 
Gencebay, Ferdi Tayfur ve Erkin Koray, belki de en güzel çal›flmalar›n› 
Özer fienay'›n deste¤iyle yapt›. Genç nesillerin Funda Arar'dan da bildi¤i
“Arap Saç›” onundu mesela. Bu yaz› Özer fienay’›n an›s› önünde sayg›yla
e¤ilmek ve bize katt›¤› her fley için ona teflekkür etmek amac›yla yaz›ld›.  

ustaya sayg›

Murat Meriç
muratmeric@gmail.com
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deydi. Kötü haber: (Ad›n›n “Arap Saç›” oldu¤unu

henüz bilmedi¤im) di¤er flark› yoktu. Neyse ki

imdad›ma tam da o dönemde Erdal Plak taraf›n-

dan yay›nlanm›fl iki Erkin Koray kaseti yetiflti.

Sadece “Arap Saç›” de¤il, “Fesupanallah”tan

“fiaflk›n”a bütün Erkin Koray “hit”leri vard› bu iki

kasette. Ama ben bunlardan ziyade “‹lla ki”ye ta-

k›ld›m. Aç›l›flta yer alan ve albüme ad›n› veren

flark›y› konserden biliyordum. Y›llar sonra (yine

ayn› albümden “Bofluna” ve “Deli Kad›n”la birlik-

te) Devil’s Anvil albümünde rastlad›¤›mda yine

heyecanlanacakt›m ama o zamana kadar uzak-

tan sevdi¤im flark›lar aras›nda kalacakt›. Albü-

mün as›l bombas› ise “‹lla ki”nin hemen ard›n-

dan gelen “Sarhofl Gibiyim” oldu. fiark› ilk dinle-

di¤imde bomba etkisi yaratt› ve di¤er flark›lara

geçmeden i¤neyi birkaç kere daha onun üzeri-

ne getirdim. Kim bilir kaç›nc› dinlemede alt›nda-

ki imzaya bakmak geldi akl›ma: Özer fienay.

Ad›n› ilk kez duyuyordum; akl›m›n bir köflesine

yazarak Erkin Koray hatt›ndan akmaya devam

ediyordum.

‹K‹NC‹ ADAM OLMAK GÜZEL 

Özer fienay ad›n›n bundan sonra nerede karfl›-

ma ç›kt›¤›n› hat›rlam›yorum. Belki bir Biricik pla-

¤›nda, belki “Cümbür Cemaat”in kapa¤›nda, bel-

ki de bir Zeki Müren albümünde… fiundan emi-

nim ama: Her nerede karfl›ma ç›kt›ysa beni illa

ki yeniden heyecanland›rm›flt›r. fiunu söyleme-

den geçemeyece¤im: Bugüne kadar ilk dinleyifl-

te sevdi¤im ve bestecisini bilmedi¤im nice flar-

k›n›n alt›nda onun imzas›na rastlad›m. Dolay›-

s›yla Özer fienay’› kendime yak›n bildim ve olaya

hakim olduktan sonra onun flark›lar›n› ve onun-

la ilgili haberleri ayr›ca toplamaya bafllad›m.

Sonras› geldi zaten: Özer fienay seven arkadafl-

lar›mla onu anan uzun sohbetler yapt›¤›m›z› ve

kendi aram›zda flark›lar›n› söyledi¤imizi biliyo-

rum. Roll’da bir Özer fienay söyleflisi gördü¤üm-

de deliye döndü¤ümü de hat›rl›yorum: Bir ç›rp›-

da okumufl, sonra bafla dönüp sindire sindire

yeniden okumufltum. 

Özer fienay, 60’l› 
y›llar›n sonuna

yaklaflt›¤›nda
ba¤laman›n 

düzen ayar›n›
de¤ifltirmekle

kalmam›fl, 
arabeskin de

bambaflka bir 
yola girmesine 

vesile olmufl bir
insan olarak 

ç›k›yor 
karfl›m›za. 



Özer fienay’› hiç canl› görmedim ama hep

yak›n›mdaym›fl gibi sevdim. Ölüm haberi-

ni Ankara’da bir ya¤murlu akflamüstü Ser-

kan Seymen’den ald›¤›mda çok yak›n›m-

daki bir insan› kaybetmifl gibi üzüldüm.

Telefonda konuflurken “umar›m do¤ru de-

¤ildir” cümlesini kaç kere kurduk hat›rla-

m›yorum ama ifle yaramad›. Ayn› hafta,

Radikal Cumartesi için bir yaz› yazd›m:

“‹kinci adam gitti; ‘Arap Saç›’ öksüz” bafl-

l›¤›yla 29 Eylül 2007 tarihinde yay›nla-

nan bu yaz›n›n giriflini izninizle buraya

almak istiyorum: 

"‹kinci adam olmak güzel. Garanti ikinci

adams›n çünkü. Üçüncü olmuyorsun, bu

güzel." Roll dergisinin 64. say›s›nda bun-

lar› söylüyordu Özer fienay. Pek çok insa-

n›n yan›ndayd›, bir türün yarat›c›s›yd›,

hep ikinci adamd› ve s›radan bir hayat›

oldu¤undan dem vuruyordu. Bunu kendi

seçmiflti üstelik. Orhan Gencebay, Ferdi

Tayfur ve Erkin Koray, belki de en güzel

çal›flmalar›n› Özer fienay'›n deste¤iyle

yapt›. Genç nesillerin Funda Arar'dan da

bildi¤i “Arap Saç›” onundu mesela. Müs-

lüm Gürses'in “derin” flark›s› “Benim Me-

selem” ve Ferdi Tayfur'un “Can›ma Yetti

Kader”, “Aram›zda Engeller Var” gibi flar-

k›lar› da... Nilüfer'in arabesk denedi¤i y›l-

larda bir Özer fienay flark›s› olan “Tövbe-

kâr”› seslendirmesi elbette tesadüf de¤il-

di. Suavi'nin Alt›n Güvercin yar›flmas›nda

bir Özer fienay bestesiyle dikkati çekmesi

de: “‹ki Gözüm ‹ki Çeflme”nin 90'l› y›llar›n

bafl›nda patlad›¤›n›, Zeki Müren'den ‹b-

rahim Tatl›ses'e pek çok sanatç› taraf›n-

dan seslendirildi¤ini nas›l unutabiliriz?

Belki de en çok paray› bu flark›dan ka-

zand› Özer fienay ama gözü parada falan

de¤ildi. Müzik yapmak istiyordu. Belki de

bunun için “ikinci adam”l›¤› seçti. Belki

de bunun için sessiz sedas›z aram›zdan

ayr›ld›. Özer fienay'›n ölümünü gazete-

lerde okumad›k. Sevenleri kendi aralar›n-

da f›s›lt›yla söylediler bu haberi birbirleri-

ne; do¤ru olmamas›n› dileyerek. Ne za-

man ki magazin programlar›n›n birinde

cenaze görüntülerine rastlad›k, o zaman

inand›k. Bu görüntülerin yay›nlanma se-

bebi bile onun ölümünü haber yapmak

de¤ildi: Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur,

Müslüm Gürses, ‹brahim Tatl›ses ve ara-

beskin di¤er y›ld›zlar› “ilk kez” bir araya

gelmiflti ve bu kimileri için kaç›r›lmaya-

cak f›rsatt›! Bafll›kta çok klifle bir laf kul-

land›k ama Özer fienay'› anlatman›n bafl-

ka yolu yok galiba: Sadece “Arap Saç›”

de¤il, bütün flark›lar öksüz kald›.

UYANDIM UYKUDAN ARADIM SEN‹ 

Özer fienay’›n ölüm haberi akl›ma Zeki

Müren’in yorumlad›¤› eski bir flark›s›n›

düflürdü; o gece kendi kendime onu söy-

ledim durdum: “Uyand›m uykudan ara-

d›m seni / Sa¤›ma soluma bak›nd›m an-

ne / Geceler çok so¤uk, sessiz ve karan-

l›k / Üflüdüm üstümü örtsene anne…”

Ölümün so¤uklu¤unu, çaresizli¤ini en iyi

anlatan flark›lardan birisi belki de bu.

‘80’li y›llarda herkesin dilindeydi, ben

çok geç tan›flt›m ama o zamandan beri

en sevdi¤im, en duyguland›¤›m flark›lar-

dand›r. 

Kiflisel Özer fienay tarihimi burada son-

land›r›p dilim döndü¤ünce “sahici” Özer

fienay tarihinin bir k›sm›n› anlatay›m. O

kadar çok fley yapm›fl ki hayat›nda, iste-

sem de hepsini anlatamam. Tam bu nok-

tada Erkin Koray’a uzatal›m mikrofonu:

“Bir hikayemizi anlatmaya kalksak zama-

n›n beyni durur, denizler kurur…”

Özer fienay Manisa’da do¤du. Küçük yafl-

ta ba¤lamaya merak sald›, 11 yafl›nda

evden kaçarak bir posta kamyonunun ar-

kas›nda ‹stanbul'a geldi. Daha o y›llarda

Nezahat Bayram, Muzaffer Akgün, Ah-

met Sezgin gibi sanatç›lara efllik ederek

ad›n› duyurdu. Müzik bilgisi mahalledeki

abilerinden. Burada, babas›n›n ahbab›

Murat Germen’in ve ilkokul ö¤retmeni

Haydar Bayç›n’›n ad›n› hay›rla anmak ge-

rek. Muallim Necati Bey ‹lkokulu’nda ö¤-

renimini sürdürürken okulun müsamere

koluna seçilmesi, hayat›n› de¤ifltiren ilk

hareket. Bir ad›m sonras› Gediz Sinemas›

önünde (Manisa’ya konser vermek üzere

gelen) Nezahat Bayram’a efllik eden saz

ekibinin flefi Hamdi Özbay’la karfl›laflma-

s›… Bu karfl›laflman›n ard›ndan sahne

gerisi ziyaretleri bafllad›. Bu arada baba-

s›ndan alaturka musiki terbiyesi, abile-

rinden Bat› müzi¤i ö¤rendi. Bir yandan

ba¤lama çalarken di¤er yandan kulaklar›

bunlarla doldu ve kendi deyimiyle daha

o yaflta “alacal› bulacal› bir adam” haline

geldi. Tam bu dönemde, stajyer olarak

‹zmir Radyosu’na girdi ve Talip Özkan

idaresinde çal›flt›. Hamdi Özbay’›n teflvi-

Özer fienay’›n,  Ümit Yaflar O¤uzcan’la, 
fiark›flla’n›n Sivrialan köyüne giderek Afl›k 

Veysel’i bulmas›, onu ‹stanbul’a getirerek telif
haklar›n› toplamaya bafllamas› da enteresand›r.
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kiyle ‹stanbul Belediye Konservatuar›

bünyesinde yer alan Adnan Ataman ida-

resindeki koroya girifli yeni bir dönemin

bafllang›c› oldu. 

Abdullah Nail Bayflu, Özer fienay’›n haya-

t›n› de¤ifltiren “üstad”. Bir dönem onun

evinde süregelen bitmez tükenmez “soh-

bet”lere kat›lan fienay, bu sohbetlerde

Orhan Gencebay, Vedat Y›ld›r›mbora,

Arif Sa¤, Adnan Varveren, Orhan Akde-

niz, Selami fiahin, Zeki Müren, hatta Y›l-

maz Güney gibi isimleri tan›d›. TRT'nin

“Yurttan Sesler” tavr›na tepki göstererek

ba¤lamada yeni bir stil oluflturmalar› bu

döneme yani 60'l› y›llar›n sonuna teka-

bül ediyor. Sonradan “serbest çal›flmalar”

olarak anacaklar› stilin tohumlar› Bay-

flu'nun evinde at›ld›. Özer fienay’›n stüd-

yo müzisyenli¤ine bafllamas› ve plaklar-

da dönemin mühim sanatç›lar›na ba¤la-

mas›yla efllik etmesi bu y›llarda gerçek-

leflti. Ayn› dönemde film müzikleri de

yapmaya bafllad›. Müzi¤in yan› s›ra güzel

sanatlara olan ilgisi Fuat Özçelik’ten ald›-

¤› dekor e¤itimiyle tescillendi. Tanju

Okan vas›tas›yla tan›flt›¤› Ümit Yaflar

O¤uzcan’la, fiark›flla’n›n Sivrialan köyüne

giderek Afl›k Veysel’i bulmas›, onu ‹stan-

bul’a getirerek telif haklar›n› toplamaya

bafllamas› da bu dönemin enteresan

olaylar›ndan. 

BA⁄LAMACILARA ‹ADE -‹ ‹T‹BAR 

Münir Nurettin Selçuk, alaturka musikiyi

“aya¤a kald›ran” adam olarak bilinir. Zeki

Müren, bu sahneleri (kostümleri, dekor-

lar› ve mizansenleriyle) flenlendirmifltir.

Bat› müzi¤inde öncülük görevi ise Erol

Büyükburç'a düfler. Özer fienay, Arif Sa¤

ve Orhan Gencebay'›n yard›m›yla halk

müzi¤inde böyle bir tavr› sürdürdü ve

ba¤lamac›lar›n iade-i itibar kazanmas›na

vesile oldu. Öncesinde “karanl›k tipler”

olarak alg›lan›rd› ba¤lamac›lar ve “mey-

hanede masa üstünde kad›n oynat›r” di-

ye bilinen “külhanvari” adamlard›. Özer

fienay onlara kravat takt›rd›, ütülü göm-

lek giydirdi. Roll’daki söyleflide o günleri

anarak "ba¤lamay› ara sokaklardan ana

caddeye ç›kard›k" cümlesini kuruyor. Ana

caddede ilerlerken baflkalar›na katk› sa¤-

lamay› da sürdürüyor. Örne¤in, az önce

sözünü etti¤imiz Erol Büyükburç. Asker-

lik sonras›nda Büyükburç’un orkestras›

Elçiler’e girmesi iki taraf için de büyük

bir flans. Özer fienay bu orkestray-

la hem memleketi hem Avrupa’y›

dolan›yor. Bu arada Erol Büyük-

burç’a da repertuar konusun-

da yard›mc› oluyor. Büyükburç

vas›tas›yla tan›flt›¤› Hulki Sa-

ner’den ve Metin Bükey’den de

ziyadesiyle feyz al›yor. ‘60’l› y›l-

lar›n sonuna yaklaflt›¤›nda ba¤-

laman›n düzen ayar›n› de¤ifltir-

mekle kalmam›fl, arabeskin de bam-

baflka bir yola girmesine vesile olmufl

bir insan olarak ç›k›yor karfl›m›za. Halk

müzi¤ini “muas›r medeniyetler sevi-

yesine” götürmek maksad›yla yola ç›kan

ancak memleket insan›ndan uzaklaflt›ran

Türk Beflleri'nin yapamad›¤›n› fienay –

Sa¤ – Gencebay üçlüsü (yani fienay'›n

deyimiyle Türk Üçleri) yap›yor. Bu üçlü

Bat› armonileriyle ba¤lamay› bir araya

getirip çoksesli deneysel çal›flmalar›n

önünü aç›yor ve bir köprü oluflmas›n›

sa¤l›yor. Bu denemelerin geldi¤i en dik-

kat çekici nokta ise elbette elektro ba¤la-

man›n icad›. Özer fienay bunu da flöyle

anlat›yor: "‹lk elektro ba¤lama Erkin Ko-

ray'›n gitar›n›n manyetiklerinin Orhan

Gencebay'›n ba¤lamas›na tak›lmas›yla

elde edilmifltir. Onunla da 'Hey Gidi Koca

Dünya' çal›nm›flt›r. Bu böyle biline."

Erkin Koray, Özer fienay’›n hayat›ndaki

mühim isimlerden. “Hippi”lerin ortal›¤›

sard›¤›, “çiçek çocuklar›”n›n rengarenk

giysileriyle sokaklarda doland›¤›, “savafl-

ma sevifl” slogan›n›n dillere düfltü¤ü dö-

nemde Koray’› Emek Sinemas›’ndaki bir

konserinde izliyor. Öncesinde de Ersen,

Ünol Büyükgönenç, Seyhan Karabay, Ta-

ner Öngür gibi isimlerle Bat› müzi¤i –

folklor münasebetiyle alakal› mesai yap›-

yor. Bu mesailerin sonucunda da “ser-

best çal›flmalar”›n seyri ortaya ç›k›yor. 

DÜZENLEME GURUSU

Özer fienay’›n bir de aranjörlü¤ü var. Ne-

redeyse bütün Biricik albümlerinde, Huri

Sapan'dan Adnan fienses'e pek çok

sanatç›n›n ilk kay›tlar›nda,

Mine Koflan, Nefle Karaböcek,

Esengül gibi arabeskin sul-

tanlar›n›n arkas›nda ve

hatta yak›nlarda Sibel Can

albümlerinde hem düzenle-

meleri üstleniyor hem de

ba¤lamas›n› konuflturu-

yor. Elbette Erkin Koray,

Orhan Gencebay ve

Ferdi Tayfur flark›lar›n›n

önemli bir k›sm›nda da

onun imzas›na rastlamak müm-

kün. Muazzam ba¤lamas›n›



duydu¤unuzda “iflte” diyorsunuz: Çal›fl› o

kadar kendini belli ediyor. Müzik direk-

törlü¤ünü yapt›¤› albümler de di¤erleri-

nin aras›ndan hemen s›yr›l›yor ve kendi-

ni gösteriyor. Misal, Ferdi Tayfur'la birkaç

y›l önce yapt›¤› “‹nceden”... Sadece bu

albümdeki ince iflçilik bile EkfliSözlük'te

rastlad›¤›m›z “düzenleme gurusu” sözü-

nün alt›n› doldurmaya muktedir.

Bu noktada onun ba¤lama çal›fl›ndan söz

etmezsek olmaz. Eylül 1976'da bafllayan

Almanya dönemi, müzisyenli¤inin en ön

plana ç›kt›¤› dönem. Alt› milletten mü-

zisyenlerle kurdu¤u Ensemble Oriental,

maalesef bizim memlekette yay›nlanma-

yan bir albüme de imza at›yor: Kay›tlarda

1983 tarihli olarak görünen bu albüm

“Orient” bafll›¤›n› tafl›yor ve “Zühtü”, “Hü-

dayda” gibi düzenlemelerin yan› s›ra “Es-

pri”, “Dance of Saz” gibi özgün besteleri

de içeriyor. Bu albümün ortaya ç›k›fl sü-

reci de enteresan. Ancak ona geçmeden

2006’da ARC taraf›ndan ‹ngiltere ve

Amerika’da yay›nlanan bir Özer fienay al-

bümünden söz edelim: “Shahrazat – Tur-

kish Belly Dance” ad›n› tafl›yan albümde

Özer fienay’›n (“‹stanbul’a Selâm”, “Ben-

den Sana”, “Beyo¤lu’nda Bir Akflam” gibi

isimleri haiz) kendi besteleri var. Bu bes-

teler, Halil Karaduman, Ercan Irmak,

Günnur Perin gibi isimlerin kat›l›m›yla

yorumlan›yor. 

Gelelim Ensemble Oriental’e: Özer fie-

nay, Almanya’ya “müzik ö¤renmek” üze-

re gidiyor, uzunca bir dönem Berlin Filar-

moni Orkestras›’n› yöneten Herbert von

Karajan’›n provalar›n› izliyor ve ‘60’l› y›l-

larda Cem Karaca’yla da çal›flm›fl olan

Werner Müller’in asistanl›¤›n› yap›yor. Bu

beynelmilel grubu da tam o s›rada olufl-

turuyor. Yaz›k ki bu grup Türkiye’de çok

bilinmiyor. Ancak bu demek de¤il ki k›s›r

bir alanda kalm›fllar. Ensemble Oriental,

bizim memleket hariç her yere u¤ruyor:

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka,

Fransa, Hollanda, ‹sviçre, Lüksemburg…

Sadece konserler de¤il radyo ve televiz-

yon programlar›na da ç›k›yorlar gittikleri

ülkelerde. Ve hatta Özer fienay üniversi-

telerde memleket müzi¤ini anlat›yor. Ni-

san 1984’te ise memlekete dönüyor. 

BANA AfiK BUDUR D‹YE DERD‹ 

SEVD‹REN SENS‹N 

Almanya’daki kay›tlar konusunda bir fik-

rimiz yok ama neyse ki Özer fienay'›n bir

ses kayd› var. Almanya y›llar›n›n bafl›nda

(biraz da flakayla kar›fl›k) yap›lm›fl bir tek

45'lik plakta kendi sesinden iki flark›s›n›

dinlemek mümkün: “Sen mi Bendesin /

Derdi Sevdiren”. Di¤er flark›lar›n› baflkala-

r›n›n sesinden dinliyoruz. Bu “baflkalar›”,

elbette genifl bir yelpaze: Erkin Koray’dan

Zeki Müren’e, Ferdi Tayfur’dan Bergen’e,

‹brahim Tatl›ses’ten Vahdet Vural’a, Mus-

tafa Topalo¤lu’ndan Neflecik’e uzan›yor.

Bilmeyenler için bir ek bilgi: Neflecik, bu-

gün Zara ad›yla bildi¤imiz flark›c›n›n ara-

besk söyledi¤i zamanlarda kulland›¤›

isim.

Yerimiz s›n›rl›,

daha fazla ilerlemeye-

lim ve yaz›n›n sonuna

do¤ru iki kayna¤› tavsiye edelim: Birincisi,

ilk elden bilgi almak isteyenler için Özer

fienay’›n ailesi taraf›ndan oluflturulmufl bir

internet sitesi: www.ozersenay.com adre-

sinden ulaflabilirsiniz. Bu yaz›y› yazarken

ziyadesiyle yararland›¤›m genifl kapsaml›

bir biyografi ve sayfam›zda görece¤iniz fo-

to¤raflar›n çok daha fazlas› var bu küçük

sitede. ‹kinci kaynak Roll dergisinin baflta

sözünü etti¤im 64. say›s›. Bu aralar bul-

mak zor belki ama orada yap›lm›fl Özer fie-

nay söyleflisi bugüne kadarkilerin en kap-

saml›s›. Buna ek olarak, Roll’un Kas›m

2007 tarihli 123. say›s›n› da tavsiye ede-

lim. Burada yay›nlanan söylefli notlar›, Ne-

dim Hazar’›n NTV için haz›rlad›¤› “Arabesk

– Her Ac›n›n Tiryakisi” belgeselinden al›n-

m›fl ve daha ziyade Özer fienay’›n müzi¤e

bak›fl›n› bize aktar›yor. 

Özer fienay’›n an›s› önünde sayg›yla e¤ile-

rek bitirelim yaz›y› ve bize katt›¤› her fley

için ona teflekkür edelim. Gönlümüzde

sevgiler, içimizde hasret, cebimizde leble-

bi, kadehteki “flurup”u onun an›s›na kald›-

r›rken dilimizde hep ayn› flark›: “Bir derdim

var dinleyin ey gökteki y›ld›zlar/Beni ben-

den çalarak kaybolup gitti y›llar/Aflk yü-

zünden ›zt›raba kul oldum/Ömrüm böyle

tükendi, ne kadar zalim y›llar...”
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ustaya sayg›

Özer fienay, Arif Sa¤ ve Orhan Gencebay'›n 
yard›m›yla halk müzi¤inde ba¤lamac›lar›n 
iade-i itibar kazanmas›na vesile oldu.
Ba¤lamac›lar›  ara sokaktan ana caddeye ç›kard›.  
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Asl›nda resim e¤itimi alm›fls›n›z. Bu

dönemi anlat›r m›s›n›z? 

Pertevniyal Lisesi’ni 1980 y›l›nda bitirdim. Bir

süre Demirkap›’da torna ve tesviyecilik yapt›m.

Ben kesinlikle üniversiteye gidip statüde kendi-

me yer edinmeyece¤im, onlar›n diplomalar›yla

kendime hayat tarz› kurmayaca¤›m diyerek De-

mirkap›’da yüzüm gözüm dirseklerime kadar

simsiyah, kendimin üç kat› adamlar aras›nda,

1.5, 2 y›l kadar torna ve tesviyecilik yapt›m. Bir

yandan da çocuklu¤umdan beri resim yap›yor-

dum. Sokak aralar›n› dolafl›p çöplerden döne-

min sinema y›ld›zlar›n›n resimlerini keser, sonra

o portreleri resim defterime kopya ederdim. Re-

sim tutkumun önüne geçemedim. Ve Güzel Sa-

natlar’a girmeye karar verdim. Desen s›nav›nda

iyi bir derece ald›m. Önce 1983 – 1984 Tatbiki

Güzel Sanatlar’da okudum. 1985 y›l›nda Mimar

Sinan’a geçip 1992’ye kadar 7 y›l da orada oku-

dum. ‹yi bir ö¤renciydim ama sonras›ndaki tica-

ri iliflkiler benim için çok rahats›zl›k vericiydi.

Hayat›m› o iliflkiler içinde bir ressam olarak sür-

düremeyece¤ime karar verdim. Çok da yoksul

bir aileden geldi¤im için bir yandan dönemin

gazete ve dergilerine müzik yaz›lar› yaz›yordum.

Ve oradan gelen teliflerle ö¤rencili¤imi sürdür-

meye çal›fl›yordum. 

Müzik yaz›lar› yazmaya nas›l bafllad›n›z? 

Murat Ertel’in rolü oldu. Oturdu¤umuz sokaktan

bir arkadafl›m Murat Ertel ile ayn› müzik gru-

bunda çal›yordu. Bir blues triolar› vard›. Beni sü-

rekli provalar›na götürüp fikir al›yorlard›. Çok iyi

bir dinleyiciydim. ‹lkokulda Deep Purple kasetle-

rim vard›.Onlar da 45’lik plaklardan kasetlere

çekilmifllerdi. Benim ailemde okumaya de¤er

vermifl okumufl kimse yok. Ama ben kitaplara

sar›ld›m. Amcam›n k›z› dönemin iyi solcular›n-

dand›. Evleri yak›nd›. Ben ilkokul befle gitti¤im-

de zaman›m›n ço¤unu onlarda geçiriyordum.

Malum süreç bafllad›. 

O dönemde hangi dergilere yaz›yordunuz? 

Argos ve Gergedan dergileri ile Günefl Gazete-

si’ne yaz›yordum.  Murat Ertel’in babas› Mengü

Ertel dönemin çok sayg›n insanlar›ndand›. Mu-

Efsanevi Stüdyo ‹mge’nin uzun süre editörlü¤ünü yapm›fl, NTV Radyo’da
‘Dünyadan Sesler’, TRT’de ‘Cazda Modern Kavramlar’ ad›nda programlar sunan,
Milliyet Gazetesi’nde ‘Elefltiri’ adl› bir köfle yazan ve önde gelen kulüplerden
birinin müzik direktörü olan müzik elefltirmeni Murat Befler ile Türkiye’de
müzik yaz›n›n› ve sektördeki geliflmeleri konufltuk. 

röportaj

Yaz›: Taner Koçak
Foto¤raflar: Yüksel Alt›ntop

MURAT BEfiER: 

türkiye’de müzik yazarl›¤›
pazarlamac›l›k gibi 
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rat, Bo¤aziçi’nden çok Mimar Sinan’da vakit ge-

çirirdi ve benim kriterlerime çok itibar ediyordu.

Beni iteleyerek müzik yazd›rd›. 

Yaz›lar›n›z daha çok yabanc› müzik üzerine

mi oluyordu?

Evet yabanc› müzikle bafllad›m ve çok çok uzun

süre, bundan belki 4 – 5 y›l öncesine kadar ya-

banc› müzikle devam ettim. Bu benim için bir

özelefltiridir. Asl›nda bu topraklarda cereyan et-

mekte olan çok önemli isimleri ve hadiseleri

ben kalemime konu etmeyerek onlara karfl› tafl›-

d›¤›m sorumlulu¤u yerine getiremedim. Ve bu

topraklardaki rock, pop ve caz üzerine kalem

oynatanlar ne yaz›k ki benim kriterlerime göre

müzik yazar› vas›flar›na sahip de¤illerdi.Ve bu

alanda çok büyük bir boflluk olufltu. Bütün bun-

lar cereyan ederken tarihi sat›rlara geçiremedik.

4 – 5 y›l önce bizim müzi¤imiz üzerine kalem

oynatmaya bafllad›m. Çok geçti ama aç›¤›m› ka-

patmak için çok çal›fl›yorum. 

Bu geçifl nas›l oldu? 

Geçifl, benim piyasada baflka mecralarda da

bulunmamla birlikte o müzisyenlerin gerçekle-

rine, arka planlar›nda yaflananlara nüfuz et-

memle ve bir parça da yazd›¤›m dergilerin ve

gazetelerin talepleriyle olufltu. ‹yi ki de olufl-

mufl. Ben bizimkileri yazmaya bafllad›ktan ön-

ce ve sonra olmak üzere müzik yazarl›¤›m› iki-

ye ay›r›yorum.   

Yabanc› müzi¤i daha çok radyolardan m› ta-

kip ediyordunuz? 

Çok iyi bir radyo dinleyicisiydim. TRT 3 benim

için önemli bir kaynakt›. Okuldan arta alan bü-

tün zamanlarda TRT’de yay›nlanan yabanc›

programlar› dinlemeye gayret ederdim. Bunun

yan› s›ra da Fatih de genel imaj›n›n d›fl›nda çok

kuvvetli bir rockç› damara sahipti. Uzun saçl›

abilerimizin say›s› hiç de az de¤ildi. Anormal bir

plak ve kaset trafi¤i dönerdi aralar›nda. Ben de

çok sevdikleri bir kardeflleri olarak bu trafikten

ziyadesiyle yararland›m.  Bir y›l da Fatih’in en

büyük kar›fl›k kasetçisi  Azra Plak’›n stüdyosunda

geceli gündüzlü çal›flt›m. 

Günümüzde Türkiye’de müzik yaz›n›n› nas›l

görüyorsunuz? 

Türkiye’deki mevcut müzik elefltirmenli¤i asl›n-

da üzerindeki elefltirmenlik s›fat›ndan oldukça

uzak. Ben gazete ve dergilerde müzik elefltir-

menli¤i ad› alt›nda yap›lan fleyin asl›nda bir nevi

reklamc›l›k, pazarlamac›l›k oldu¤unu düflünüyo-

rum.  Bunlar ekseriya plak flirketlerinin s›k›lm›fl

palavralardan ve mesnetsiz örgülerden oluflan

info’lar›na yaslan›yor.

Bir müzik yazar› kendini nas›l yetifltirebilir?  

Müzi¤in sadece % 20’si benim için müziktir. %

80’i di¤er düflünsel disiplinler ve yaflamd›r. ‹çin-

de bunlar›n ve yaflam›n olmad›¤› bir müzik elefl-

tirisi tek bir aç›dan yaklafl›lm›fl bir müzik elefltiri-

sidir. Bunun da gidece¤i yer notalarla, partis-

yonla, teknikle ve icrayla s›n›rl› bir fleydir. Bunun

di¤er aç›lar›n› ele alabilmek için ben geçmiflim-

de bir müzik e¤itimi olmamas›n›  büyük bir

avantaj olarak görüyorum. Çünkü bu bambaflka

bir aç›y› getiriyor bana.  Bu felsefeyle, politik

oluflla, sosyal bak›fl aç›s›yla, resim okumufl ol-

makla, edebiyatla ileri derecede hafl›r neflir ol-

makla yakalanabildi¤im bir aç›. 
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Özellikle yerli yap›mlar hakk›nda yazar-

ken objektif olabiliyor musunuz? 

Ben objektif bakm›yorum. Bakamam çün-

kü bir pencerem var. Bu pencereden d›fla-

r›ya do¤ru ç›kan öznel iradeci ve müdaha-

leci bir dünya görüflü var. Mutlak surette

bakt›¤›m yerden yorumlamak durumun-

day›m. Bir fleyi yorumlayam›yorsak onun

üzerine elefltiri de yapm›yoruz demektir.

Aradaki mesafeye gelince biz o konuda

da alaturkay›z. Çok iyi tan›d›¤›m›z müzis-

yenler var. ‹yi tan›mad›¤›m›z, bir flekilde

ruhumuzun, karakterimizin bar›flmad›¤›

çok haz etmedi¤imiz müzisyenler var. Ki-

flisel yaklafl›mlar var. Bu tür alaturkal›kla-

r›n hepsinden uzak durmam›z gerekiyor.

Ben üç y›ld›r bunu yapam›yorum çünkü

çok büyük bir kulübün müzik direktörü-

yüm.  Dolay›s›yla müzisyenlerle, organiza-

törlerle ve menajerlerle hiç istemedi¤im

flekilde yüz yüzeyim.  Yak›n dostum olan

müzisyenler konsere ç›kt›¤›nda veya al-

büm yapt›¤›nda onlar hakk›nda yazma-

maya çal›fl›yorum. 

Ana ak›m medya ile iliflkili mecralarda

yazarken belli, k›s›tlamalar oluyor mu? 

Milliyet’teki sayfam›n ad› ‘Elefltiri’dir. Ama

say›s›z kez yaz›n›n içinde zülfiyare doku-

nan k›s›mlar at›lm›flt›r. Bu benim için bir

onur ve gurur meselesidir.  Bu benim bü-

yük medyada oluflumun kaç›n›lmaz traje-

disi. Bazen kendimi çok zavall› ve ac›nas›

hissetti¤im oluyor. Ben bir yandan da

kendime yaz›yorum. Kitap projelerim var.

‹ki y›l gibi bir süre içinde gece hayat›ndan

kendimi emekli etmeyi düflünüyorum. 

Kitaplar›n›z ne üzerine olacak?  

Örne¤in flu an üzerinde çal›flt›¤›m kitap

60 – 70 portreden olufluyor. Bu portreler

son 40 y›lda bu ülkede müzi¤i yayan un-

derground tiplemeler. Onlar üzerinden bu

tarihi hikayelefltirmek amac›m. Birço¤u

‘loser’ birço¤u komik ve tuhaf insanlar.

Kesinlikle hepsi birer müzik manya¤› ve

hepsi çok güzel insanlar.

Sizce Türkiye’de müzik yaz›n›na katk›-

da bulunmufl dergiler hangileri? 

Kesinlikle ‘Hey Dergisi’ önemli. Yabanc›

müzik alan›nda Bat› pop ve rock kültürü

ile onun alternatifi marjinal müzikler için

benim de editörlü¤ünü yapt›¤›m Stüdyo

‹mge say›labilir. 

Stüdyo ‹mge’de darbe yapt›¤›n›z söyle-

niyor... 

(Gülüflmeler) Stüdyo ‹mge ikinci periyo-

duna bafllad›¤› zaman ilk iki say›da ben

editör de¤ildim. O dönem Türk popundan

fantaziden ve arabeskden medet umulu-

yordu sat›fl anlam›nda. Ama Stüdyo ‹mge

gibi evveliyat› ve çizgisi olan bir dergiye

hayr›n›n dokunmayaca¤› anlafl›ld›. O da

beraberinde bir editör de¤iflikli¤ini getir-

di. Dolay›s›yla ben editör oldum. Bu arada

‘Roll Dergisi’nin de önemli oldu¤unu belir-

teyim.  Yola ç›kt›klar› günden beri afl›r› si-

nizm ve içine kapal› olmalar›n›n d›fl›nda

onlar›n  da bu ülkede müzik yaz›n›na yap-

t›¤› katk› az›msanamaz. Röportaj derle-

meleri yapman›n yan› s›ra revue’lar ve

story’ler olsa daha da fazla bir katk› yap›-

labilirdi. 

fiu anda müzik piyasas›nda gerçekten

sizi etkileyen gruplar var m›? 

Bir Queen, bir Led Zeppelin yok. Buna bi-

raz hay›flan›yorum. Son befl y›lda Mars

Volta ile Queen of The Stone Age’den

baflka gerçekten gönül rahatl›¤›yla sayabi-

lece¤im bir rock grubu yok. Radiohead bi-

le enstrümentalite aç›s›ndan zay›f. 

Özgün müzik olarak be¤endi¤iniz din-

ledi¤iniz gruplar var m›?

Son 7 – 8 y›lda ‘sol’ müzi¤e itibar›m kal-

mad›. Sol arabesk oldu. Öncesinde Grup

Yorum, Ça¤dafl Türkü, Ezginin Günlü¤ü,

çok önemli gruplar. 80’li y›llarda yapt›klar›

albümler hala afl›labilmifl de¤il. fiimdi Kar-

defl Türküler var iyi grup olarak. Çok iyi

çal›yorlar. Özellikle Vedat ve Feryal’in ses-

lerine karfl› bir sevgim var. Onlar öksürse-

ler dinlerim.  
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röportaj

“Greil Marcus zaaflar›
ve tutkular›  olan bir
yazar. Ama bunlar›
berekete çevirebiliyor.
Yöntem olarak Simon
Frith’i be¤eniyorum.
Bir de Dick Hebdige’i.”



Dünyan›n dört bir yan›na da¤›lm›fl

bir halk olan Çingenelerin elbette bir geç-

mifli var; ancak arflivler tarand›¤›nda nere-

den geldikleri, neden göç ettikleri, dilleri,

inan›fllar›, kültürleri hakk›nda çok fazla

kayna¤a rastlanmad›¤› ve rastlanan kay-

naklar da kendileri taraf›ndan yaz›lan bel-

geler olmad›¤› için -ço¤unluk Arap, ‹ran,

Bizans belgeleri- karfl›m›za “tarihsiz” bir

toplum olarak ç›kmaktalar.

Eskiden göçebe bir hayat sürmeleri, daha

çok müzisyenlik ve el sanatlar› (zanaat-

kârl›k) yoluyla geçimlerini sa¤lamalar›,

Çingenelerin karakteristik özelliklerinden.

Zanaatkârl›¤›, esnafl›k olarak nitelendiren

Çingenelere göre, kalayc›, sepetçi, elekçi,

demirci, pazarc›, çiçekçi, bohçac›... Çinge-

neler de “esnaf” oldu¤u gibi, müzisyenler

de “esnaf” Çingene kategorisinde.

Bu yaz›n›n konusu ise, yaz›n›n bafll›¤›ndan

da anlayaca¤›n›z gibi, Çingeneler ve mü-

zik... Melih Duygulu, Türkiye’de Çingene

Müzi¤i / Bat› Grubu Romanlar›nda Müzik

Kültürü adl› kitab› için, Türkiye’de Çinge-

ne Müzi¤i’ üst bafll›¤›n›n kapsam›n› s›n›r-

layarak, ülkenin yaln›zca bat›s›nda yafla-

yan “Romanlar”›n müzik kültürlerini ele al-

makla yetindi¤ini; bu çal›flman›n, Türki-

ye’deki Çingene müzi¤i konusuna ancak

bir girifl niteli¤i tafl›yabilece¤ini söylüyor.

Türkiye’nin bat›s›nda yaflayan Çingenele-

rin, kendilerini Roman olarak tan›mlama

iste¤inden ötürü, Roman ibaresini kulla-

nan Melih Duygulu’ya göre; Güneydo¤u

Anadolu’da yerli halk›n Çingene dedi¤i

halk, kendine “Biz Mutr›p’›z.” derken; Do-

¤u ve Kuzeydo¤u Anadolu’da, “Biz, Po-

fla’y›z.” ; Orta Anadolu’da da,  “Biz, Ab-

dal’›z”. demekte.

Bulunduklar› topluluklar›n dil, din ve gele-

ne¤ine kolayl›kla uyum sa¤layan Çingene-

lerin müziklerindeki en önemli özellik de,

yaflad›klar› bölgenin karakterine hemen

uyum sa¤layabilmeleri, oran›n müzi¤i ile

kendi müzikal anlay›fllar›n› kaynaflt›rabil-

Çingeneler ve müzik denince de akl›m›za, bu alanda birbiri ard›nca ç›kan Roman
müzi¤i albümlerinin yan› s›ra, Melih Duygulu’nun, Pan Yay›nlar›’ndan ç›kan ve
yazar›n “Edirneli klarnetçi Deli Selim’in aziz hat›ras›na” ithaf etti¤i, Türkiye’de
Çingene Müzi¤i / Bat› Grubu Romanlar›nda Müzik Kültürü adl› kitab› geliveriyor.
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türkiye’nin bat›s›ndan
roman havas›... 

Yaz›: Fehmiye Çelik Foto¤raflar: Yelda Baler
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meleri. Yöresel müzikleri icra ederlerken Çingenece flark› söyle-

me gelene¤i ise, daha çok Trakya ve Marmara Çingeneleri ara-

s›nda görülen bir durum. Yazara göre, Orta Anadolu’da ya da

Do¤u’da yaflayan Çingeneler, yöresel üslûplarla bütünleflme ha-

lindeler; yani, yörenin müzisyenleri haline gelmifl durumdalar.

Halbuki Bat›’dakiler, bu bölgenin müzikal tav›rlar›n› almakla bir-

likte, kendilerine özgü olan›, mevcut üst kültürün parametreleri

içinden de olsa, kendilerine özgü biçimde yorumlay›p icra edebi-

liyorlar. Duygulu, Bat› grubu Çingenelerini, müzikal uygulama

alanlar› olarak birbirinden farkl› iki ana bölgeye ayr›yor: 1. K›y› ve

‹ç Ege. 2. Marmara ve Kuzey Ege. K›y› ve ‹ç Ege repertuvar›na

daha çok zeybek havalar› hakimken, Marmara ve Kuzey Ege’de

ise, daha çok karfl›lama ve horalar icra ediliyor. 

Çingeneler ve Müzik 

Topluluklar›

Çingenelerden oluflan müzik toplu-

luklar›, kitapta befl ana grupta de-

¤erlendirilmekte: ‹nce Saz Tak›mlar›,

Davul-Zurna Tak›mlar›, Caz Tak›mla-

r›, Konser-Stüdyo Tak›mlar› ve Kad›n

Müzisyenler.

Davul-zurna ile oluflan tak›mlar, ya-

vafl yavafl ortadan kalkarken “ince

saz” tak›mlar›nda icrac› olmak son

derece itibarl›. Yaklafl›k 15-20 y›ldan

bu yana, “bateri, org, gitar, sakso-

fon” gibi enstrümanlar›n da eklendi-

¤i ve Roman havalar›n›n yan›nda,

popüler flark›lar› ya da arabesk flar-

k›lar› da çalan topluluklara, “caz ta-

k›m›” deniyor. 1910’lu ve ’20’li y›llar-

da, az say›da Çingene müzisyenin

oluflturdu¤u ve her tür müzi¤e efllik eder nitelikteki “saz heyetle-

ri”nde çalan Çingene müzisyenlerin say›s›, geçen y›llarla birlikte

giderek artar. Yüzy›l›n bafl›nda kay›t teknolojisinin geliflmesiyle

birlikte, müzik, bir baflka boyuta, “stüdyo” ortam›na tafl›n›r ki,

stüdyo müzisyenli¤inin, sektör içindeki Çingene müzisyenler aç›-

s›ndan konumu ve önemi büyüktür.

Kad›n müzisyenler grubunda ise, “dömbelekçiler” ya da “devriye-

ci/s›rac›”  olarak bilinen kad›n müzisyenler yer almakta. Kitapta,

dömbelekçilerin repertuvar›n›n, bulunduklar› yörenin flark›lar›yla

s›n›rl› oldu¤u; ama devriyeci kad›n müzisyenlerin, “keman, ud,

cümbüfl, zilli def” gibi enstrümanlar› da kullanabilen, flark› söyle-

yip dans edebilen kad›nlar olduklar› ifade ediliyor.

Bat› Romanlar›n›n, kendilerini en yak›n hissettikleri müzikal alan-

lar: Rumeli türküleri, fas›llar, kanto ve arabesk. Bu dört alan›n ar-

d›ndan, karfl›lamalar, horalar, zeybekler ve Orta Anadolu oyun

havalar› en çok icra edilen müziklerin bafl›nda geliyor. Çingene-

ler aras›nda bilinen oyun havalar› ise, genellikle bir mesle¤in

ad›yla an›l›yor. “Kalayc› Roman›, Sepetçi Roman›” gibi… ve asl›n-

da ezgiler, birbirine çok benziyor. Kendi sözsüz müziklerine “Ro-

man havas›” , “Çingene havas›” ya da “kerizci havas›” ad›n› verip,

sözlü eserler için ise flark› ifadesini kullan›yorlar.

fiark› Sözleri

fiark› sözlerinde, temalar›n birbirinden kopuk ve sözlerin vezin

bak›m›ndan bozuk oldu¤u göze çarp›yor. Ço¤u zaman basit ifa-

de kal›plar›n›n yan yana getirilmesiyle oluflturulan her türlü söz,

müzi¤e uydu¤u oranda, flark› halini alabiliyor. Bu tür bir anlay›fl

söz konusu olunca, flark› sözlerinde, birkaç kuflak öncesinin tari-

hine veya gelene¤ine dair herhangi bir iz sürmek mümkün ola-

mamakta. Mesela, bugüne kadarki hiçbir Çingenece flark›da,

haklar›nda rivayet edilen “Hindistan’dan büyük göç”e dair hiçbir

iz yok! Hatta, göçebelik ile ilgili herhangi bir temaya dahi rastla-

mak mümkün de¤il!

fiark›lardaki bentler ve nakaratlar›n uzunlu¤u müzisyenden mü-

zisyene de¤iflebiliyor. Çünkü Çingeneler aras›nda, flark›lar›n ezgi-

sel yap›s›na oldu¤u kadar sözlerine ve biçimine de müdahale

edilebiliyor. K›ta ve nakaratlardaki sözler, de¤ifltirilebilmekte ki

bu de¤iflimlerin nedenleri, kitapta flöyle aç›klan›yor: De¤iflen yer-

ler, ço¤unlukla o anki icrada yer alan müzisyenlere ait isimler ya

da lakaplard›r. Müzisyenler de¤iflti¤i için, sözcükler de de¤iflmek-

tedir. Bir baflka neden de, Çingene flark›lar›nda s›kça yer verilen

müstehcen ifadelerdir. Müstehcen kelimelerin kullan›ld›¤› yerle-

Güneydo¤u 
Anadolu’da 
yerli halk›n 

Çingene dedi¤i
halk, kendine

“Biz Mutr›p’›z.”
derken; Do¤u ve

Kuzeydo¤u 
Anadolu’da, “Biz,

Pofla’y›z.”; Orta
Anadolu’da da,
“Biz, Abdal’›z”.

demekte.
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re denk gelen bölümler, müzisyenden

müzisyene farkl› sözcükler ikâme edilerek

kullan›labilmekte ya da buralarda melodi

çeflitlemeleri yap›lmaktad›r. 

Son 20 y›ll›k sürece bakt›¤›m›zda, Çinge-

ne yaflam›n› betimleyen, Çingenelerin ya-

flama bak›fllar›n› ve genel karakterlerini

yans›tan flark›lar yaz›ld›¤›n› görmekteyiz.

Son dönemde, Roman kimli¤ini de dile

getiren flark›lar duyulmakla birlikte, iflle-

nen temalar›n önde gelenlerinin, aflk, pa-

ra ve geçim s›k›nt›s› oldu¤u aç›k. Ve bu

flark›lar›n ço¤u, “dü¤ün/e¤lence flar-

k›lar›” olarak icra ediliyor:

“Mafla satar›m, sipsi satar›m/Zille-

ri takar›m, göbek atar›m/Gac›ma

da sar›l›p yat›nca/Mahalleliye ça-

l›m satar›m/Üfleye üfleye mum

söndü/Aman bafl›m, vay ba-

fl›m/Aman bafl›m bir döndü/Gece çal›fl›r

gündüz yatar›m/Yatak içinde keyif çata-

r›m/Kuruyu da f›r›na verince/Neflelenip

göbek atar›m”

Müzikal Yap›

Çingene flark›lar›ndaki müzikal yap›; ezgi-

lerin kurgular›, makam›n sa¤lad›¤› ola-

naklar ve ritmin belirledi¤i eksen üzerin-

den kurgulan›r ve eserin bütünündeki

sesler, tan›d›k olmakla birlikte, net sesler

de¤ildir. Yani eserin nota-

lar›n›n tümünde düz, net

diyapozon sesleri de¤il, bir sarho-

flun yalpalamalar›n› and›r›r esneme-

lerle dolu sesler vard›r. Ancak bu tür

esnemeler, ezginin temel yörüngesinden

ç›k›laca¤› anlam›na da gelmez.

Çingene flark›lar›n› oluflturan ezgiler, ge-

nellikle bir oktav› geçmeyen ses geniflli¤i-

ne sahiptir ve flark›lar›n ses örgüsü, gele-

neksel makamlar›n dizileri ve seyir karak-

teri ile uyumludur. Kullan›lan makamlar,

hicaz, nikriz, karc›¤ar, uflflak, buselik, se-

gah, saba makamlar› olmakla birlikte, flar-

k› icralar›ndaki yorumlar, daha çok bu

makamlar›n genel karakterlerini an›msa-

tacak “çeflni”ler niteli¤indedir.

Duygulu’nun, Türkiye’de Çingene Müzi¤i

/ Bat› Grubu Romanlar›nda Müzik Kültü-

rü adl› kitab›nda, hicaz makam›, Çinge-

ne flark›lar›n›n temel makam› olarak kar-

fl›m›za ç›kar. Hicaz’›n kendisi kadar, uzzâl

ya da hümayun makamlar› ya da hicaz

ö¤esi içeren di¤er makamlar, ses örgüsü

içinde s›k duyulan makamlardan. Duy-

gulu’ya göre, hicaz, hem “mikro-tonal”

sistemde hem de “tampere” sistemde ic-

ras› kolay bir makamd›r. Hicaz makam›-

n›n hüzünlü yap›s› yan›nda, hicaz maka-

m› ile örülü eserler, uygun bir seyir ve ri-

tim eflli¤inde icra edilirse eser, “nefleli”

bir karaktere de bürünebilir. Çingenele-

rin müziklerinde, müzi¤in temel iki yap›

tafl› olan melodi ve ritmin özgün biçim-

de kullan›ld›¤› bir gerçektir ve Çingene

flark›lar› 9 süreli usûlün 2+2+2+3 karakte-

riyle o kadar özdeflleflmifltir ki, bu kal›p, li-

teratüre de “Roman ritmi” olarak girmifltir. 

9 süreli usûlün farkl› düzüm flekilleri de

vard›r ki, Ege zeybeklerinde görülen

3+2+2+2 kal›b›, Çingeneler taraf›ndan

s›kça kullan›lan kal›plardan. 9 süreli Çin-

gene ritimlerinin en yayg›n›, “tulum” ri-

timleri. “Gordel” ya da “pancar” olarak ad-

land›r›lan di¤er ritimler de 9 süreli ritim-

lerden. 9 süreli bir baflka ritim, “a¤›r Ro-

man” ad›yla an›l›yor. Daha çok Marmara

bölgesi ile Ege’nin kuzey kesimlerinde

yayg›n olarak kullan›lan bu usûldeki “a¤›r”

sözcü¤ü, yaln›zca tempo bak›m›ndan di-

¤erlerinden düflük çal›naca¤› anlam›na

gelmemekte; ayn› zamanda iç ritim örgü-

sü bak›m›ndan da farkl›l›klar göstermek-

te. “karfl›lama”lar›n usûl yap›s›, Roman ri-

timleriyle ayn› karakteri tafl›yor. Özellikle

Edirne, K›rklareli, Tekirda¤ bölgelerinin

meflhuru olan karfl›lama havalar›nda, Çin-

gene müzi¤inin ritmik karakterleri kulla-

n›lmakta. “Çiftetelli”  ise Çingeneler ara-

s›ndaki özel repertuvar›n en önemli flark›-

lar›ndand›r. Çiftetellinin, Çingeneler tara-

f›ndan icra edilen pek çok farkl› türünün

bulunmas› bu kültür içindeki önemine

iflaret. ‹stanbul Çingeneleri, 2 ya da 4 sü-

Edirne, K›rklareli, 
Tekirda¤ bölgelerinin 

meflhuru olan karfl›lama 
havalar›nda, Çingene 

müzi¤inin ritmik 
karakterleri kullan›lmakta. 

“Çiftetelli”  ise Çingeneler 
aras›ndaki özel 

repertuvar›n en önemli 
flark›lar›ndand›r. 

araflt›rma
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reli düz ritmik vurufllar fleklinde karfl›m›za ç›-

kan ritimlere “karaçi” ad›n› da vermekteler. 

Kulland›klar› Çalg›lar

Çingenelerin kulland›klar› çalg›lar, dönemlere

göre de¤iflen farkl›l›klar gösteriyor. Mesela,

vurmal›lar›n en yayg›n› davul. Ege ve Trakya’da

zurna ile ikili oluflturan davulun say›s›, zurna

say›s›na ba¤l› olarak artabiliyor. Darbuka ve

dümbelek ise, “ince saz” tak›m›n›n ritim aletleri

olmufllar. Bak›r ve pirinç gibi madenlerle, üstü

s›rl› topraktan yap›lan çömlek darbukalar›n ye-

rini, bugün alüminyum pik dökümden yap›lan

darbukalar alm›fl. Darbukalara plastik film

(cam deri) gerilmesi de son y›llara özgü. 

Çingene müzisyenlerin darbuka icralar›nda

karfl›m›za ç›kan teknikler aras›nda biri var ki,

bu çal›fl tarz›nda 20-25 cm uzunlu¤unda bir

çubuk kullan›l›yor. Bu icra tarz›, ciddi bir usta-

l›k gösterisi ve Çingene olmayanlar›n (Barola-

r›n ve Gacolar›n çubuk darbukada ustal›k ser-

gilemeleri neredeyse imkâns›z. Def, en fazla

benimsenen vurmal› çalg›lardan. Elekçi Çinge-

nelerin kalbur kasna¤›ndan yapt›klar› defler

pek makbul. Def, Çanakkale’den, Mu¤la ve

Antalya’ya kadar uzanan bir yörede, özellikle

Çingene kad›nlar taraf›ndan zilli ve zilsiz ola-

rak çal›nmakta. Çingenelerin vurmal› çalg›lar

ailesinde, çiftenara ya da nakkare ad›yla an›-

lan bir çalg›n›n yan› s›ra zil, zilli mafla ya da çal-

para ad› verilen vurmal›lar da mevcut; ama bu-

gün bunlara pek rastlanmamakta.. 

Çingenelerin icrada en yüksek seviyeye ç›kt›klar›

nefesli çalg›, zurnad›r. Ege ve Trakya’da, “kaba”

tabir edilen büyük boy zurnalar da kullan›l›r. Es-

ki dönemlerin üflemeli/nefesli sazlar›ndan zur-

nan›n yerini 70-80 y›ldan bu yana klarnetin ald›-

¤› görülmekle birlikte bugün ise klarnetin yerini,

saksofon veya trompet gibi üflemeliler alacak

gibi… Bugün çingeneler aras›nda s›kl›kla kulla-

n›lan telli çalg›lar, kitapta s›ras›yla, cümbüfl, ud

ve kanun olarak verilmifl. Cümbüfl, gür sesi ile,

ince saz tak›mlar›nda iki ifllevi yerine getiriyor:

Ezgiyi çalmak ve m›zrapla bütün teller taranarak

ritmik kal›b› sürekli tekrarlamak. Cümbüfl, ço-

¤unlukla, flark› okuyucu Çingeneler taraf›ndan

tercih ediliyor. Müzisyen, flark›s›n› okurken m›z-

rapla tüm telleri s›y›rarak, ritmik kal›plarla vur-

gular yap›yor ki, buna “ritim atmak” ya da “ritme

dem tutmak” ad› verilmekte. Ud, bo¤uk sesi ve

düflük volümü ile, bugün pek ra¤bet görmez-

ken, keman ve viyola da, yayg›n olarak kullan›-

lan enstrümanlardan. Neticede hangi çalg›y› ça-

larlarsa çals›nlar, Çingene müzisyenin bunu

kendi ›slûbuyla örtüfltürdü¤ü de bir gerçek!

“Çingene çalar, Kürt oynar; kimse bilmez kim

eyler!”… Kadim zamanlardan günümüze kadar

ulaflm›fl bu meflhur söylencede hem Çingenele-

re hem de Kürtlere yönelik afla¤›lay›c› yaklafl›m

ilk bak›flta göze çarpar. Oysa tüm bu zihniyet,

yaklafl›m ve uygulamalara ra¤men, Çingene-

ler çalmaya, söylemeye devam edecekler…

Ve Çingene çalarsa, Kürt de oynayacak, Er-

meni de, Türk de, Yahudi de… 

Kayalarda biten otlar› bile oynatan Çingene

çalar da, kim oynamaz?.. 

araflt›rma

Çingenelerin 
icrada en yüksek
seviyeye ç›kt›klar›
nefesli çalg›, 
zurnad›r. Ud, 
bo¤uk sesi ve 
düflük volümü ile,
bugün pek ra¤bet
görmezken, keman
ve viyola da, 
yayg›n olarak 
kullan›lan 
enstrümanlardan. 
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Atölyenizi bir ritm dergah› haline dö-

nüfltürmeyi düflünüyordunuz? Bu gerçeklefl-

ti mi? 

fiimdiye kadar dört profesyonel ritimci yetifltir-

dik. ‹ki tanesi Yunanistan’da. Bir tanesi ‹zmir, bir

tanesi de ‹spanya’da. Balat’da oturup Türk dili

üzerine araflt›rma yapan Nikos diye bir Rum var-

d›. Yunanistan’dan Yorgos diye bir arkadafl› ara-

y›p ‘Ben ritm çal›flmak istiyorum’ demifl. O da

bana getirdi. Geçen sene baya¤› çal›flt›k. Ayr›ca

hafta sonlar› 30 – 40 kiflilik gruplar oluyor. Ara-

lar›nda ifl adamlar›, avukatlar da var. Hobi ola-

rak geliyorlar sonra ifl ciddiye biniyor.  

Bu insanlar ritmi daha çok terapi gibi görü-

yorlar herhalde?

Evet öyle. Çünkü kalp at›fl›m›z da bir ritimdir.

Psikolojik anlamda önemli bir tedavi flekli. Ön-

celikle deflarj oluyorsunuz. 

Küçüklükten beri ritim vurarak yaflamak na-

s›l bir fley?

Benim ailemde müzisyen yok biliyorsunuz. Hep-

si s›cak demirci, ›fl›kl› tabelac›. Ben 9 yafl›nda

Hac›hüsrev’de mahalle dü¤ünlerinde darbukac›-

ya yard›m ederek bafllad›m. Sonra ç›rakl›k devri

bafllad›. Orta paras›n› toplad›m.  Burhan Ton-

guç’tan ritm dersleri ald›m. 12 yafl›nda Galata

Kulesi’nde profesyonel olarak çal›flmaya baflla-

d›m. Sonra askerlik dönemi geldi. Askerden

sonra da albüm yapt›m. Enstrümantal ‘Yaflayan

Ruhlar’, ‘‹stanbul Müzik ‹mparatorlar›’… Dört befl

tane klasik Türk müzi¤i plaklar› yapt›m.  Sonra

‘A¤›r Roman’. ‹ki üç tane film müzi¤i. ‘Randevu’,

‘Azg›n’, yine enstrümantal olan ‘Bab-› ‹stanbul’…

K›z›m›n odas›nda Q  base program›m var. 

Orada çal›fl›yorum. Yeni bir albüm haz›rl›yorum.

Onu inflallah fiubat ay›n›n sonu gibi ç›kartaca-

¤›z.

BALIK AYHAN: 

evimizdeki nefleyi,
soka¤›m›zdaki hüznü
daha yans›tamad›k.
Ritim ustas› Bal›k Ayhan, yeni albümü ‘Roman House’ ve hikayesini yaz›p,
müziklerini haz›rlad›¤› ‘Baba Fingo’ filmiyle yeniden gündeme oturmaya
haz›rlan›yor. 

röportaj

Yaz›: Esra Okutan
Foto¤raflar: Yüksel Alt›ntop

Biz hala Roman müzi¤ini dünyaya
tan›tamad›k. Evlerimizde yapt›¤›m›z 
provalar›m›z› sahneye tafl›yamad›k. 
Sahneye ç›kt›¤›m›zda hep korkuyoruz. 
Tüm Roman müzisyenler için bu geçerli.
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Nas›l bir albüm olacak?

Enstrümantal bir albüm olacak. Ben

hiçbir albümümde darbukay› ön plana

ç›kartmad›m. Ya en son parçad›r ya da

en sondan bir önceki. Ama bu ifli bil-

meyen baz› arkadafllar var. Darbukay›

ön planda tutanlar oldu. Pek ne yapt›k-

lar›n› bilmiyorlard›. Biz de ‘Yaflayan

Ruhlar’› yapt›¤›m›zda, ne yapt›¤›n› bil-

meyenlerdendik. Do¤ru yolu inançlar›-

m›z gösterdi. fiimdi özellikle ‘Ben Bal›k

Ayhan’ diye bir albüm ç›kartaca¤›m.

‘Roman House’ olacak albümün ad›. Bi-

raz elektronik müzik de koymak istiyo-

rum.

Buradaki ‘House’ house müzik mi?

Hay›r. Biz hala Roman müzi¤ini dünya-

ya tan›tamad›k. Evlerimizde yapt›¤›m›z

provalar›m›z› sahneye tafl›yamad›k.

Sahneye ç›kt›¤›m›zda hep korkuyoruz.

Tüm Roman müzisyenler için bu geçer-

li. 1994 y›l›nda ‘‹stanbul Müzik ‹mpara-

torlar›’nda ben ‘Godfather’ çald›m. Be-

ethoven 5. senfoniyi çald›m ‘Pulp Ficti-

on’ çald›m. fiimdi böyle fleyleri yeni ye-

ni yap›yorlar. Ben taa 1994 y›l›nda yap-

m›fl›m. Albümde en fazla 6 tane ens-

trümanc› olacak. Evimizdeki provay›

öne ç›kartmak gerekiyor. Ve darbuka

öne ç›kacak. Tamamen otantik olacak.

Evi stüdyoya tafl›yaca¤›z. Albümün için-

de canl› video kay›tlar› da düflünüyo-

ruz. 

Bu bahsetti¤iniz korku neyin korku-

su?

Ya bozarsak korkusu var. Evdeki çal›fl-

mam›z sahneye yans›m›yor çünkü sah-

nede korkuyoruz. Riske girmiyoruz. Zor

yerleri geçifltiriyoruz.  

Roman müzi¤in günümüz müzi¤ine

katk›s› nedir? 

Roman müzisyenler kendilerine katk›

yapt›lar. Müzik ad›na bir katk› yap›lma-

d› daha. Enstrümantal müzik yorumcu-

lar›na dikkat edin. Roman müzi¤i ülke-

fiimdi Mustafa Alt›oklar
ile yeni bir film 

yap›yoruz. Ad› ‘Baba 
Fingo’. Hikaye benim,

müzikleri de ben 
yap›yorum. O müzikler

de çok konuflulacak. 
Baba Fingo, Romanlar›n
mitolojik kahraman›d›r.

H›d›rellez de Baba 
Fingo’nun denizin 

dibinden ç›k›p 
gelece¤ine iflaret eder. 



mizden ç›kmam›flt›r. Oyun havas› ç›km›fl-

t›r. ‘Ay›lana gazoz bay›lana limon’ gibi.

Avrupa’da da Türk roman müzi¤ini bilmi-

yorlard›. Ben elimden geldi¤i kadar bunu

sahneye tafl›yorum. ‹fl Sanat’ta ve di¤er

festivallerde, konserlerimde de sergiliyo-

rum. Mesela Nisan ayn›nda Portekiz’e gi-

dip üç flehir dolaflaca¤›z. Evimizdeki nefle-

yi, soka¤›m›zdaki hüznü daha yans›tama-

d›k. Goran Bregoviç bunu tan›tt› ama Bal-

kan müzi¤i olarak. Balkan müzi¤i ülke-

mizde pek sevilmiyor. Daha hareketli bir

müzik. Balkan müzi¤i aç›l›fl müzi¤idir be-

nim için. Gerçi ‘Çingeneler Zaman›’nda

çok güzel ‘H›d›rellez’ diye bir parça vard›.

Ama arkas› gelmedi. Mesela ‘A¤›r Roman’

hala konufluluyor. Hala bir

duygusu var. fiimdi Mus-

tafa Alt›oklar ile yeni

bir film yap›yoruz.

Ad› ‘Baba Fingo’. Hikaye

benim, müzikleri de ben

yap›yorum. O müzikler

de çok konuflulacak. Ba-

ba Fingo, Romanlar›n

mitolojik kahraman›d›r. H›d›-

rellez de Baba Fingo’nun denizin

dibinden ç›k›p gelece¤ine iflaret

eder. 

Filmin konusu nas›l olacak? 

Film H›d›rellez ile bafllayacak. Hindis-

tan’da geçecek. Bir göçü anlat›yoruz. Çin-

genelerin ilk göçü 8. yüzy›l’da bafllar. Ve

bütün dünyaya yay›l›rlar. Dört nedenden;

dinsel, tinsel, cinsel ve açl›k. Dokuz sekiz-

lik ‘A¤›r Roman’›n hikayesi. Baba Fin-

go’nun tüm dünyaya yay›lan torunlar›. Bi-

raz gerçek hayat biraz kurmaca.   

Sizin özgeçmiflinizden anlar var m›? 

Pek yok ama bir sahne var. Orada anlafl›-

lacak zaten benden bahsedildi¤i.

Yoksa Mahir Çayan’›n ilk darbukan›z›

vermifl olmas› m› bu sahnenin konu-

su?  

Vaaa!! (Gülüflmeler) 

Bu hikayeyi bir de sizden din-

leyelim…

Bizim mahallemizde kalm›fl rah-

metli. Caminin orada duvara yaz›

yaz›yorlar. Ben de f›rlay›p gidiyo-

rum ‘Abi bana boya kutusunu ve-

rir misiniz?’ diye.  ‘Ne yapacak-

s›n?’ diye soruyorlar. ‘Darbuka ya-

paca¤›m’ diye cevap veriyorum. ‹çlerin-

den biri de mahallenin delikanl›s›, beni

tan›yor. Bu durum bir yerlerde anlat›l›yor.

Sonra bana mahallenin imam›yla beraber

bir darbuka geliyor. Bunu abiler sana gön-

derdi diyor. Bizim ev caminin karfl›s›nday-

d›. Çok vaktim geçerdi orada. Camiyi, te-

mizler, süpürürdüm. Hoca da beni çok se-

verdi. Hatta bir dedikodu vard›. Bu çocuk

Tevfik Hoca’n›n o¤lu derlerdi. 

Sulukule’nin y›k›lmas› ve oradaki Ro-

manlar’›n baflka yere nakilleri konu-

sunda ne düflünüyorsunuz? 

Tarihi bir yerin y›k›lmas›n› istemem tabii.

Ama kendini de¤ifltirmeyen topluluklar

yok olmaya mahkumdurlar. Bir nesil öyle

büyüdü tamam. Art›k de¤ifliklik olsun. Y›-

k›lmas›na tabii karfl›y›m. Ama daha güzel

evler veriyorlar. Dün akflam televizyonda

gösterdi. Oynayarak tapular›n› ald›lar. 

‹stanbul Romanlar› Kültür Sanat Der-

ne¤i Baflkan›s›n›z. Bu dernekte neler

yap›yorsunuz?  

Geçen y›l çok güzel faaliyetler yapt›k. Bü-

yükçekmece H›d›rellez fienli¤i yapt›k. Yak-

lafl›k 350 bin kifli geldi, izledi. Belediye ile

Kad›köy Roman Festivali yapt›k. Geçenler-

de de ‹fl Sanat’ta bir festival yapt›k. Bu se-

ne de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde

Portekiz, Lizbon’da olaca¤›z. 

Tülay Karaca’n›n arkas›nda çald›n›z

uzun süre. Ritm atölyesinde oryantal

yetifltirmek de istiyordunuz. Bu proje

ne oldu? 

Bunun için akademi kurmak gerekiyor.

Benim de hayalim ilerde böyle bir ‘Akade-

mi Roman’ kurmak ve dansç›, müzisyen,

ritimci, oryantal yetifltirmek. Oryantal

danslar›n› son dönemde be¤enmiyorum.

Art›k ç›km›yor. Ritm bilmiyorlar, zil çalma-

s›n› bilmiyorlar. Asena çok iyi, Tanyeli sü-

per. Baflka da ç›kmad›.

Bizim mahallemizde
kalm›fl rahmetli (Mahir
Çayan). Caminin orada
duvara yaz› yaz›yorlar.
Ben de f›rlay›p 
gidiyorum ‘Abi bana
boya kutusunu verir
misiniz?’ diye.  ‘Ne 
yapacaks›n?’ diye 
soruyorlar. ‘Darbuka
yapaca¤›m’ diye cevap 
veriyorum. Sonra bana
mahallenin imam›yla
beraber bir darbuka
geliyor. 
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Sondan bafllarsak, ad›n› “Teoman

hayran› Emir”e ç›karm›fl ve o zamanlar,

iyi kötü birilerinin dikkatini çekebilmifl

bilmem kaç buçuk yafl›ndaki Emir ile sür-

dürüldü “çocuk(ça)” bu ifl. Üç-befl y›l y›l

önce “Kral Benim” adl› albümü EP yay›n-

lanm›flt› da, populer müzik piyasam›z,

epeydir hasret kald›¤› yeni bir  “çocuk

flark›c›”ya kavuflmufltu. “Arda Kardefl ve

Ayça’dan beri flöyle do¤ru dürüst bir ço-

cuk flark›c› ç›kmad› ki yüre¤imiz ferahla-

s›n,” deyip duranlar mutlu olmufl, “Ör-

deklerin nas›l vak vak güldü¤ü”ne kulak

vererek, bebeklere-kelebeklere kapt›r-

m›flt› kendisini.

Emir’in ortaya ç›k›fl› bir sürpriz olmam›flt›

elbette; zaman zaman bir saçmal›k der-

yas› da olmay› becerebilmifl Türk popun-

da, her zaman da böyle tuhaf projelere

yer olmufltu. Kimi zaman yavrusunu bir

“flahin” görmeyi en tabii hakk› olarak gö-

rebilen anne-babalar›n iteklemeleri, kimi

zaman da fl›kça ambalajlanm›fl ama had

safhada ticari olduklar› her yerlerinden

dökülen projeler sonucunda, çocuk flar-

k›c›m›z olmufltu. Say›lar› hiçbir zaman

çocuk oyuncular›m›z›n say›s›na ulaflama-

sa da, flöhretleri hiçbir zaman Zeynep

De¤irmencio¤lu ve Parla fienol ile k›yas-

lanamasa da, Türk popu bu kategoriden

de yeterince nasibini alm›flt›. 

DÜN BUGÜN YARIN

Bunlar›n en önde geleni de Arda Kar-

defl’ti. 70’lerin bafllar›nda, “Mamy Blue”

nun ortal›¤› birbirine katt›¤› ve neredey-

se bin versiyon ile listeleri alt üst etti¤i o

günlerde, fianar Yurdatapan’›n o¤lu olan

Arda Kardefl de, bu flark›y› “Oy Anam Oy”

fleklinde terennüm ederek selamlam›flt›

büyüklerini. Baba müzisyen olunca, Arda

kardeflimize sunulan imkanlar da haliyle

büyük olmufltu. “5,5 ayl›kken ilk diflini ç›-

karm›fl, 12 ayl›kken yürümüfl, ve ‘R’ harfi

hariç 1,5 yafl›nda konuflmay› sökmüfl” Ar-

da Kardefl, dört yafl›ndayken yapm›flt› bu

ilk pla¤›n›. Bu ayl›kl›-buçuklu rakamlar›n

hepsini de, bu pla¤›n arka kapa¤›ndan

ald›k zaten (bu tür bilgileri dahi, bu ka-

dar zaman sonra bile, bu kadar net hat›r-

layabilen bir z›rdeli damgas› yememek

için bunu söylememiz gerek). 

Arda’n›n, ac›kl›-a¤lamakl› bir flark›yla an-

nesine seslenmesinden herkesin gayet

mütehassis olmas›n›n ve bu pla¤›n da di-

¤er “Mamy”li flark›lar›n aras›na girip te-

pelere yerleflmesinin üzerinden çok geç-

meden, bu sefer de “Aflk Masal›” ile ç›k›l-

m›flt› ortaya. T›pk› ilk plakta oldu¤u gibi,

fianar Yurdatapan’›n yazd›¤› sözleri ez-

berlenmifl, bize okunmaktayd›. fiu yaflta-

ki çocu¤un aflk›ndan da ne olacak deyip

burun k›v›rmayal›m diye de, yarat›c› kad-

romuz ifli s›k› tutmufl, pla¤›n ön kapa¤›-

na flunlar› yazm›flt›: “Aflk, anneyle baba-

ya piflmanm›fl gibi görünüp, onlar gider

gitmez yine bildi¤ini okumakt›r....” Aman

da aman, ne flirin, ne tatl›, ne dayan›l-

maz! Yarat›c› kadro, da¤ fare do¤urmufl

denmesin diye de hiçbir eksik-gedik b›-

rakmam›fl, ellerine tak›lan her ‘N’, ‘R’ ve

‘B’ yi tersine çevirmifl, cümlenin bizzat

bir çocu¤un elinden ç›km›fl oldu¤una bi-

zi inand›rabilmek için atmad›klar› takla

b›rakmam›fllard›. Niye inanm›yal›m ki,

dünden haz›rd›k zaten; inand›k. Bu flark›-

y› da, bir süre sonra gelecek “Pis Sinek”

adl› flark›y› da ba¤r›m›za bas›p günümü-

“Çocuk fiark›c›lar” kategorisi fazla genifl de¤ildir popüler müzi¤imizde; ama yok
da de¤ildir, vard›r ve ayr› bir bafll›k alt›nda incelenmesi hem gereklidir hem de
e¤lenceli olabilir; yazan için de, okuyan için de. “Küçük…” bilmem kim 
kategorisi de öyledir; Küçük Emrah, Ceylan, ‹bo ve di¤erleri… Ama onlar›
(flimdilik) ihmal edebiliriz; konuyu fazla da¤›tmamak, e¤lenece¤iz diye ifli 
abartmamak ad›na, baflka bir zamana erteleyece¤iz ikinci kategori ‘Küçük’leri.
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naim dilmener’den pop tarihi

çocuk flark›c›lar; 
oy anam oy...
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naim dilmener’den pop tarihi

zü gün ettik. Ama ço¤umuz,

Arda Kardefl’in  s›k› bir müzis-

yenin o¤lu oldu¤unu da

unutmad›. Bu nedenle her

önüne gelen, “Benim o¤lu-

mun ne eksi¤i var” deyip

‹MÇ’de kuyruklara girmedi,

hadsizli¤imiz henüz diz boyu

de¤ildi o zamanlar. Böyle bir

hadsizli¤e Ayça zaman›nda

bile kap›lmad› kimse; bu ola-

cakt› ama y›llar sonra olacak-

t›.

SÖYLE B‹ZE NERDEYD‹N?

Ayça da ‘Elma fiekerleri’ ad›

verilmifl grubu ile birlikte bir

Eurovision finali s›ras›nda karfl›m›za ç›km›flt›. ‘Elma fiekerleri’

adl› ve hiç flüphesiz, üç-befl flirin çocuktan oluflan grup; “Küçük

k›z, küçük k›z söyle bize nerdeydin, dün sabah bekledim oyna-

maya gelmedin” sorusunu ba¤›ra ça¤›ra sorarken Ayça sahne-

ye ç›k›yor ve “Sormay›n halimi, bebe¤im var ya...” diye baflla-

yan uzun bir hikaye anlat›yordu. Bu projenin arkas›nda da ciddi

müzisyenler vard›. Baha Boduro¤lu, Ertu¤rul Çay›ro¤lu ve Tu¤-

rul Da¤c› s›k› bir flekilde haz›rlanm›fl,

emek vermifl ve bize sonunda k›r›ld›¤›-

n› ö¤renece¤imiz bir bebek hikayesi

anlatmaya niyetlenmifllerdi. Eurovision

finali demifltik ya, o an herkesi bir pa-

nik alm›flt›: Ya bu flark› kazan›r da, gi-

der bizi temsil eder ve bizi öncesiz

sonras›z bir flekilde rezil eder de dö-

nerse... Gazete ve dergi sayfalar›nda

“bu ifl çocuk ifli de¤il” fleklinde özetle-

nebilecek bir kampanyaya yol açm›flt›

Ayça ve arkadafllar›. Asl›nda kazan›p

gitseler belki daha iyi olacakm›fl. Y›llar

y›l›d›r, dünyan›n gelmifl geçmifl en ber-

bat flark›lar›n› bulup buluflturmay› her

nas›lsa beceren bu yar›flman›n organi-

zasyonunda yer alan herkese; “Bak›n

siz utanmadan koca koca adamlar› ge-

tirip yar›flt›r›yorsunuz ama, böyle flark›-

lara bu çocuklar yeter de artar bile,”

deme imkan›n› bulmufl olacakt›k. Ama

nerede bizde o feraset; ya da o ak›l, o

cesaret. Neyse kaç›rd›k o treni. Son

Emir trenin de yeterince tad›n› ç›kara-

mad›k. Her fleyimizin bafl› sonu olan ai-

lelerimizin temel direkleri  anne-baba-

lar uyuyor mu? Tez elden her yafltan

çocu¤a üç-befl flark› ezberletilsin, ek-

ranlar bir bir t›klans›n. Çocuklar› çok

küçük olan ama beklemeye takatleri

kalmam›fl olanlar da üzülmesin; “En ‹yi

Inga Yapan”, “Alt›n› Islatt›¤›n› En ‹yi ‹fa-

de Eden” bebek kategorileri oluflturula-

bilir onlar için de; demokrasilerde de¤il

ama, asri zamanlarda çare tükenmez.

Alem buysa, kral Arda, Ayça, Emir de

olabilir, bir baflka yafl›t› da.

Gazete ve dergi sayfalar›nda “Bu ifl
çocuk ifli de¤il” fleklinde özetlenebi-
lecek bir kampanyaya yol açm›flt›
Ayça ve arkadafllar›. Asl›nda 
kazan›p gitseler belki daha iyi 
olacakm›fl.







1
ODA AKTUST‹⁄‹ Hi-End’in gayet

iyi bilinen ama en çok göz ard› edi-

len bölümüdür. Konlu bir hopar-

lörde sesin yüzde 55’i direkt olarak kula-

¤›n›za, yüzde 45’i ise odan›n di¤er bö-

lümlerine yay›l›r. Bu yüzde 45, de¤iflik

noktalardan yans›yarak tekrar kula¤›n›za

gelir. Bu yans›malar sonucunda her ses,

çok k›sa zaman aral›klar›nda ve farkl›

farkl› zamanlarda kula¤›n›za gelece¤in-

den; orijinal müzikte olmayan ikinci bir

akustik ortaya ç›kacakt›r. Bu denklem

içinde sa¤ hoparlör sesinin bir k›sm› sol,

sol hoparlör sesinin bir k›sm› da sa¤dan

gelece¤inden stereo ayr›m› da bir miktar

bozulacakt›r. Orijinal kay›tta olmayan bu

sesler, kolorasyon, yani sesin dejeneras-

yonudur ve kaydedilmifl müzi¤e gerçek

sadakat için mümkün oldukça yok edil-

meleri gerekir. 

Planar, ribbon, elektrostatik hoparlörler

360 derece ses verdi¤inden özellikle ar-

ka duvar önem kazanmaktad›r. Arka du-

var, yan duvardaki birinci ve ikinci k›r›l›m

noktalar› ve ön duvar (sistemin arkas›n-

daki duvar), akustik malzemelerle çok iyi

izole edilmelidir. Hal›lar, camlar, tavan ve

yer aras›ndaki frekans k›r›l›mlar›n› yok

etmenin en önemli unsuru, dinleme

odas›n›n duvardan duvara hal› kapl› ol-

mas›d›r. Mermer, parke, a¤aç gibi sert

zemin, tavan ile yans›tma konusunda or-

tak çal›flmaya bafllayacak, tavan yüksekli-

¤ine göre üst üste binen belirli frekans-

larda çok yüksek sesler oluflacakt›r (stan-

ding waves). 

2
ODA BÜYÜKLÜ⁄ÜNE GÖRE

HOPARLÖR SEÇ‹M‹ Hoparlörün

oda büyüklü¤üne göre seçilmesi

en önemli faktördür. Çok küçük odalara

çok büyük hoparlör seçimleri, ciddi akus-

tik problemlerini ortaya ç›kar›r ve genel-

likle birçok aletin de¤iflimi ile noktalanan

büyük bir tatminsizlik sürecini bafllat›r.

Hoparlör oda büyüklü¤üne göre seçilmeli

ve mutlaka eve getirilip dinlenmelidir. Ho-

parlör büyüdükçe, problemleri de büyür.

Büyük hoparlör kullanmak ciddi kaynak,

emek ve bilgi ister. 

3
HOPARLÖRÜN DUVARDAN

MÜMKÜN OLDU⁄UNCA AÇIK

OLMASI Hoparlör üreticilerinin

genellikle kendileri taraf›ndan önerilen

mesafeler olmas›na ra¤men, hemen he-

men tüm hoparlörlerde konumland›rma-

n›n duvardan mümkün oldu¤unca uzakta

olmas›, hoparlörün verece¤i sesin niteli¤i-

ni kat be kat art›r›r. Sebebiyse “standing

wave” denen dura¤an dalgalar›n yak›n

konumland›rmada daha çok oluflmas›d›r.

Bir hoparlör yan ve arka duvarlara ne ka-

dar yak›n ise bu duvarlara çarparak odaya

yay›lan sesler o derece fazla olur; bas per-

formans› ve sahne imaj› büyük ölçüde ze-

delenir. Hoparlör, arka ve yan duvarlardan

mümkün oldu¤unca uzakta konumland›-

r›lmal›d›r. 

4
D‹NLEME MESAFES‹ TESP‹T‹ Ses,

belirli titreflimdeki frekanslar halin-

de yay›l›r. Hoparlörde üretilen ses-

ler, sistemden her uzaklafl›ld›¤›nda seviye-

sinde belirli aral›klarla maksimuma ç›kar

ve minimuma iner. Özellikle mid ve tiz

sesler, 5-50 cm gibi aral›klarla dalga boy-

lar›n›n maksimumuna ve minimumuna

ulafl›rlar. Bu noktalar kulak ile son derece

rahat belirlenebilir. Müzi¤in ana ö¤esi

olan ve insan sesine en yak›n titreflim

olan 1.000 Hz frekans›n›n en fliddetli du-

yuldu¤u nokta ifle bafllama noktas›d›r. Bu

nokta sisteminizle oturma yeriniz aras›n-

da birçok kere en üst noktaya ç›kacakt›r.

Oturma yerinize en yak›n alanda dinleye-

rek yakalayaca¤›n›z 1.000 Hz noktas›, en

iyi orta sesleri alabilece¤iniz noktad›r. An-

cak bu noktada di¤er frekanslar›n da tam

anlam›yla iyi ç›kaca¤› söylenemez. 

5
Efi‹T HOPARLÖR MESAFES‹ VE

TAM ORTADA D‹NLEME YER‹

Her iki hoparlörün yerlerinin mili-

metrik derecede ayn› olmas› ve kiflinin

dinleme noktas›n›n tam orada durmas›,

iki hoparlörden gelen sesin tam arada bir

noktada odaklanmas› için gereklidir. Bu-

nun en büyük sebebi, dalgalar halinde ya-

y›lan ses frekanslar›n›n her uzakl›kta ayr›

fliddette duyulmas›d›r. Tiz frekanslarda

dalga boyu çok k›sa oldu¤undan bafl›m›-

z›n birkaç santim ileri ya da geri hareketi

bile tiz frekanslar›n duyulma seviyesini

de¤ifltirecektir. Bu durumda bir hoparlö-

rün di¤erinden sadece bir iki santim önde

ya da arkada olmas›, tiz seslerin bir ho-

parlörden fazla, di¤erinden az geliyormufl

gibi yorumlanmas›na yol açacakt›r. Böyle
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10 TÜYO Yaz›: Oktay Tutufl



bir durumda insan ve enstrüman seslerin-

deki üst harmonik dalgalar›n kulak tara-

f›ndan farkl› fliddetlerde duyulmas›, orta

sesin tam iki hoparlörün orta noktas›n-

dan gelmesini engelleyecektir. Bunun ya-

n› s›ra baz› frekanslarda sa¤ ve sol hopar-

lör tam ters fazla kesiflerek üst üste gele-

cek ve baz› frekanslar hiç duyulmayacak,

baz›lar› ise oldu¤undan çok daha fliddetli

duyulacakt›r. 

6
D‹NLEMEDEN ÖNCE S‹STEM‹ VE

HOPARLÖRLER‹ ISITMA: Özellikle

transistörlü amplifikatörlerin en iyi

seslerini aç›ld›klar›ndan itibaren ilk 20 sa-

niyede verdikleri gibi teoriler bir yana b›-

rak›l›rsa, lambal› ve tüm di¤er cihazlar›n

en iyi sesi verecek konuma gelmesi için

belirli bir s›cakl›¤a ulaflmalar› gerekir. Bu

süre, üreticiler taraf›ndan k›sa zamanlar

olarak belirtilse bile, genellikle en az ya-

r›m saattir. 

Sistemlerin ›s›t›lmas›n›n sebebi, özellikle

rezistor ve di¤er baz› elektronik bileflenle-

rin, üzerlerinden sinyal geçtikçe sinyalin

bir k›sm›n› ›s›ya dönüfltürmeleri; bu esna-

da kendilerinin de ›s›nmalar› ve so¤ukken

verdikleri de¤erlerinin de¤iflmesidir. Üreti-

ciler, elektronik aletlerin tasar›m›n› yapar-

ken bu ›s›nmalar› göz önünde bulundura-

rak son sese karar verdiklerinden, tüm bi-

leflenler belirli bir ›s›ya ulaflmadan cihazlar

gerçek performanslar›n› sergileyemezler.     

7
SES SEV‹YES‹ AYARI: “Kimi ilgi-

lendirir, istedi¤im seviyede dinle-

rim”, diyebilirsiniz. Amaç, akustik

bir konserin performans›n› yakalamaksa

ses seviyesi ayar›, özellikle caz, klasik ve

di¤er akustik müziklerdeki enstrümanla-

r›n boyutu düflünülerek yap›lmal›d›r. Dis-

ko ve elektronik müzikte böyle bir prob-

lem yoktur. 

Örne¤in bir caz grubunu dinlerken amp-

lifikatörün ses ayar›n›n, kontrbas, piya-

no, vokal, gitar gibi enstrümanlar›n kon-

ser s›ras›nda ne kadar ses ç›karabilecek-

lerine göre ayar edilmelidir. Aksi takdir-

de do¤al seslerinden çok daha küçük ve-

ya do¤al olmayacak kadar büyük ve flid-

detli enstrüman sesleri almak söz konu-

su olacakt›r.  

8
METALLER‹N STAT‹K ELEKTR‹⁄E

KARfiI TOPRAKLANMASI: Özel-

likle rutubetli havalarda ve boydan

boya hal› kapl› olan evlerde oluflan statik

elektrik, metal müzik seti sehpalar› tara-

f›ndan al›nmaktad›r. Ayn› flekilde, elektro-

nik cihazlara insan temas›yla da statik

elektrik aktar›m› olmaktad›r. Bu elektrik o

derece kuvvetlidir ki, sabah saatlerinde

üzerinde kimse dolaflmadan bak›ld›¤›nda

bile hal› ve metal müzik sehpalar› üzerin-

de basit ölçüm araçlar›yla görünmektedir.

Metal müzik sehpalar›, statik elektri¤e

karfl› basit bir kablo ile en yak›n prizden

topraklanmal›d›r. 

9
ELEKTR‹K KABLOLARINDA

POLARITY (YÖN) BULMA

YÖNTEM‹: Bir Hi-Fi sistemde elek-

trik polaritesinin yönü yani fiflin ters veya

düz tak›lm›fl olmas› önemlidir. Bunun ne-

deni ise elektri¤in cihaz›n girifl trafosuna

220 Volt olarak girip daha küçük bir volt

ile besleme kat›na ç›kmas›d›r. Bu esnada

trafonun sar›mlar› içinde mekanik olarak

birbirine temas etmeyen ve sadece man-

yetik iletiflim vas›tas› ile oluflmufl bir girifl

ve bir de ç›k›fl ak›m› ortaya ç›kar. Bu ifllem

s›ras›nda trafo bir nevi süzgeç gibi çal›fl›r

ve “distorsiyon” tabir edilen, yüksek fre-

kansl› ve istenmeyen sinyallerin büyük bir

bölümünü süzer. Fifl ters tak›ld›¤›nda ise

trafo, sinyal ile çal›flacak, + sinyal ise ciha-

z›n flasisi üzerinden dolaflarak süzülme-

den cihaza girecektir. ‹kinci bir yöntem ise

cihaz›n›z›n arkas›nda bir girifl sigortas› bu-

lunuyorsa, sigortay› söküp kontrol kalemi

ile bakmakt›r. Sigortada elektrik varsa faz

do¤rudur; aksi halde elektrik faz› terstir.

Fazlar› ters iken düzeltti¤imizde, ses kali-

tesinde hissedilir bir iyileflme sa¤land›¤›n›

söyleyebiliriz. 

10
ÜÇÜNCÜ BOYUTU

YAKALAMAK AMAÇ

OLMALIDIR: Bir stereo Hi-Fi

sistem, iki boyuttan üç boyutlu ses elde

etmeye yarar. Üretilen tüm Hi-End cihaz-

lar›n kendisine has bir t›n›s› ve sesi vard›r.

Örne¤in bir hoparlörde kullan›lm›fl metal

bir tweeter ile ipekten yap›lm›fl bir twee-

ter’›n sesleri birbirinden farkl› olacakt›r. 

Tamamen ayn› üniteleri kullanan iki ho-

parlör aras›nda da, tasar›mc›n›n alg›lama-

s›na göre ciddi ses ve t›n› farkl›l›klar› bulu-

nur. Al›flt›¤›m›z t›n›lar›n d›fl›na ç›kt›¤›m›z-

da duydu¤umuz sesler bizi çok rahats›z

edebilir. Test için al›p evimize götürdü¤ü-

müz çok daha iyi bir cihaz, kendi cihaz›-

m›z kadar iyi çal›flmayabilir. Buna, kulak

ve beyin referans› denir.  

Kaynak: www.atalay.biz 
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Bazen akl›m›za bir melodi ama daha

çok flark› sözü tak›l›r durur. Üstelik birço¤unun

kötü flark› sözleri ve basit melodilerine ra¤men

televizyonda ve radyoda s›k s›k tekrar edilmesi

bize bir flekilde flark›y› ö¤retmeye bafllar. Bu

durum daha çok popüler müzi¤in yaratt›¤› bir

kolayl›kt›r bu asl›nda. Ama ayn› fleyi enstrü-

mantal parçalar ve müzik için söylemek zor-

dur. Ancak flu s›ralar özellikle ‹stanbul’da yeni

bir müzikal hayalet dolafl›yor. ‹stanbul’da ve di-

¤er kentlerde üst üste verdikleri konserler ve

kat›ld›klar› festivallerle adlar›n› s›kça duymaya

bafllad›¤›m›z Gevende isimli grup, her filme ve

duruma rahatl›kla soundtrack olabilecek birbi-

rinden farkl› flark›lar›, enstrümantal a¤›rl›kl›

müzikleri ve hiçbir dile ait olmayan uydurul-

mufl sözleriyle yeni bir sayfa aç›yor. 

Biz de ‘Ev’ adl› albümleriyle tan›d›¤›m›z Geven-

de’yi, ‹stanbul Beyo¤lu’nun hem mimarisi hem

de a¤›rlad›¤› müzisyenleriyle yeni favori me-

kanlar›ndan biri haline gelmeye bafllayan

Ghetto’da izledik. Psychedelic folktan caza ve

deneysel her fleye dönüflen müzikleri gece bo-

yunca hepimizi esir almay› baflard›. Konsere flu

s›ralar müzik kanallar›nda klibi de dönen ‘Na-

yu’ adl› flark›lar›yla bafllayan grup ilk bölüm bo-

yunca yavafl flark›lar›n› seslendirdi. 

SOBADA KESTANE EKS‹KT‹

Konserin ikinci bölümünde ise, enstrüman

zenginli¤ini iyi kullanan Gevende, seyircinin

tepkisine cevap vermekte tereddüt etmedi.

Konser salonunda kalabal›k ve dans edenlerin

say›s› artt›kça grup tabiri caizse giderek hayta-

laflmaya bafllad›. Saksofon, viyola, gitar ve da-

vul birden koflturmaya bafllad›. Bir flark›da vi-

yolayla davul öbüründe hep beraber at›flmaya

bafllad›. Vokalistin a¤z›ndan ç›kan melodiler

sanki ayr› bir enstrümanm›fl gibi di¤erlerine

efllik ediyordu. S›ra ‘Refik’ ve ‘Çelik Çomak’ adl›

flark›lara geldi¤indeyse konser salonunda dans

etmeyen kimse kalmad›. Üstelik o anda uydu-

GEVENDE:

kentin yeni 
hayaletleri

Adlar›n› ilk olarak 2006 Roxy Müzik Günleri birincisi olarak duyuran Eskiflehir
menfleli Gevende, emprovize müzikleriyle k›sa zamanda çok yol kat etmifl gibi.
‹fle bir kazan dairesi kiralay›p burada neler yapabileceklerini merak ederek
bafllam›fllar ve sonunda Ghetto konserinden de anlad›¤›m›z gibi ayn› rüyay›
görmeye baflarm›fllar.

izlenim

Yaz›: Özgür Çak›r
Foto¤raflar: Sinan Kesgin 
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rulan ya da bir k›sm› önceden uydurul-

mufl harfler ve seslerden oluflan flark›

sözlerini seyirciye tekrar ettirme baflar›s›-

na bile sahip olduklar› için müzi¤in gü-

cünün sözün gücüne karfl› üstünlü¤ünü

ispat etmeye çal›fl›yorlar gibi bir havalar›

vard›. 

Adlar›n›, Güneydo¤u Anadolu ve Akde-

niz’in baz› yörelerinde sokaklarda ve

özellikle dü¤ünlerde çalan, yafll› ve tec-

rübeli çalg›c›lar›n a¤›rl›kta oldu¤u müzik

gruplar›na verilen, Gevende’den alan

grup, bu ismin hakk›n› vermek için her

fleyi yap›yor. Konser boyunca grup bazen

Balkan ezgileri çalan Taraf de Haido-

uks’a, bazen Latin Amerikal› ya da Afri-

kal› ya da Anadolu’nun herhangi bir ye-

rinden gelen kasabal› müzisyenlere dö-

nüflüp, bazen de Explosions in the Sky

ve Sigur Ros’un yapt›¤› kuzeyli müziklere

benzeyen deneysel bir havaya bürünme

baflar›s› gösterdi.

Konser için belki de söylenebilecek tek

sorun, mekan›n fazla büyük olmas›yd›.

Çünkü Gevende yapt›¤› müzikle kaynafl-

m›fl daha küçük bir salona yak›fl›rm›fl gibi

duruyor. Hatta belki ortaya bir soba ko-

yup, so¤uk günlerde Gevende dinleyip

kestane yemek de gerekiyor. Grup ele-

manlar›n›n alçakgönüllü ve naif tav›rlar›

asl›nda yapt›klar› yaramaz çocuk müzi-

¤iyle de pek örtüflmüyor. Gevende bu

anlam›yla konser boyunca bizlere sanki

evimize enstrümanlar›yla misafirli¤e ge-

lerek gürültü yapan gençler gibi de gö-

züktü ve ‘ev’ den herkesi müzi¤e doyur-

mufl olarak ayr›ld›.

AYNI RÜYAYI GÖRÜYORLAR

Adlar›n› ilk olarak 2006 Roxy Müzik Gün-

leri birincisi olarak duyuran Eskiflehir

menfleli Gevende, emprovize müzikleriy-

le k›sa zamanda çok yol kat etmifl gibi.

Grubun di¤er bir özelli¤i de stüdyoya

girmeyi sevmiyor olmalar›. Son albümle-

ri ‘Ev’i de zaten evde kaydetmifller. Tabi

ki bu uyumu çabuk elde etmemifller. ‹fle

Adlar›n›, Güneydo¤u Anadolu ve Akdeniz’in 
baz› yörelerinde sokaklarda ve özellikle 

dü¤ünlerde çalan, yafll› ve tecrübeli 
çalg›c›lar›n a¤›rl›kta oldu¤u müzik gruplar›na

verilen, Gevende’den alan grup, bu ismin 
hakk›n› vermek için her fleyi yap›yor.
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bir kazan dairesi kirala-

y›p burada neler yapa-

bileceklerini merak

ederek bafllam›fllar ve

sonunda galiba Ghetto

konserinde de gördü¤ü-

müz gibi ayn› rüyay›

görmeye baflarm›fllar.

Müzikleri daha önce yaz›l-

m›fl k›sa fragmanlar üzerinde o anda oy-

nayarak ortaya ç›karan grubun flark›lar›-

na, Ghetto konserinde ço¤unu göreme-

sek bile zaman zaman trompet, ba¤la-

ma, tambur, piyano, çello, sitar ve ney

gibi enstrümanlar da efllik ediyor. 

2000 y›l›nda Eskiflehir'de kurulan Geven-

de, bugüne kadar London Pulse Music

Festival, Orient Sessions,  ‹stanbul Caz

Festivali, Terschelling Oerol Festival,

Amsterdam Roots Festival, Ankara Ulus-

lararas› Caz Festivali, Atina Beyond The

Music Festival gibi uluslararas› etkinlik-

lerden, Türkiye’deki Eskiflehir Caz Festi-

vali, Kayafest, Samsun

Caz Festivali, Bar›fla-

rock, H2000, RadarLi-

ve gibi önemli müzik

organizasyonuna ka-

dar pek çok yerde de

sahne ald›. 

Müzi¤i yaflam›n her aln›nda da

kullanmak isteyen Gevende geç-

ti¤imiz günlerde de Semaver Kumpan-

ya'n›n beflinci yafl›nda sahneye koydukla-

r› 'Semaver ve Kumpanya' adl› oyunlar›-

n›n da müziklerini haz›rlad›. 

‹ran, Pakistan, Hindistan ve Nepal rotas›-

n› izleyerek seyahate de ç›kan grup üye-

leri, farkl› bölgelerin ve kültürlerin mü-

ziklerini de sanki beyinlerine koyarak ge-

ri dönmüfl gibiler. 

Ghetto konserinde ve albümlerinde gör-

dü¤ümüz kadar›yla bir tür düfl avc›l›¤›

yapan Gevende için do¤aya ait sesler de

önem kazan›yor. Bütün seslerin harcan-

madan kullan›labilecek birer müzikal

malzeme olmas› gerekti¤i üzerinde de

sanki hem fikir olmufl Gevende, bu per-

formans›n› sürdürdü¤ü müddetçe, önü-

müzdeki günlerde ad›ndan daha da s›k

söz ettirecek gibi gözüküyor.

59vizyon

izlenim

Gevende konser boyunca bizlere sanki evimize
enstrümanlar›yla misafirli¤e 
gelerek gürültü yapan gençler gibi de gözüktü
ve ‘ev’ den herkesi müzi¤e doyurmufl olarak 
ayr›ld›.



ocak - flubat 2008
28  ARALIK CUMA

Ahmet Özhan
CRR Konser 

MFÖ
Bostanc› Gösteri
Merkezi 

Oldies But Goldies
Babylon

Dolapdere Big
Gang ile yeni y›la
gir... 
Maslak Sheraton 
Sports Cafe 

29  ARALIK CUMARTES‹ 31 ARALIK PAZARTES‹

Ersen ve Dadafllar
Studio Live

Paddy Milner &
The Big Sounds
‹fl Sanat Kültür
Merkezi

4 OCAK CUMA 

Stuttgart Oda Orkestras› 
‹fl Sanat Kültür Merkezi

Nana Mouskouri
BJK Colaturka
Arena

9 OCAK ÇARfiAMBA

15 OCAK SALI

Hayko Cepkin
Babylon 

27 ARALIK PERfiEMBE

Borusan ‹stanbul
Filarmoni Orkestras›
Lütfi K›rdar UKSS

10 OCAK PERfiEMBE

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSSIZ

L‹SANSSIZ

Shantel
Babylon

Borusan ‹stanbul 
Filarmoni Orkestras›
Caddebostan Kültür
Merkezi 

Zekai Tunca
‹fl Sanat Kültür 
Merkezi

60
vizyon



Daniel Gortler         
‹stanbul Resitalleri
Lütfi K›rdar UKSS

18  OCAK CUMA

Borusan Oda Orkestras›
CRR Konser Salonu

Sara Tavares
‹fl Sanat Kültür Merkezi

The Commitments
Bronx

07 fiUBAT PERfiEMBE

Marc Ribot & Spiritual
Unity 
‹fl Sanat Kültür Merkezi

05 fiUBAT SALI29 OCAK  SALI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

Curtis Fuller Quintet
‹fl Sanat Kültür Merkezi

22  OCAK SALI

L‹SANSSIZ

Bülent Ortaçgil & Pinhani
Bostanc› Gösteri Merkezi 

Soluksuz Bach
‹fl Sanat Kültür
Merkezi

26  OCAK CUMARTES‹

Nev - Yeni Türkü
Bostanc› Gösteri Merkezi 

27  OCAK PAZAR 

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

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.

L‹SANSLI

14 -15  fiUBAT

L‹SANSLI

vizyon

ajanda
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