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Merhabalar;
S›cak bir yaz mevsimine girerken tüm üyelerimize iyi tatiller
ve sa¤l›kl› günler diliyoruz. Yaz mevsimiyle birlikte tatil yöreleri hareketlenecek ve her türlü müzi¤in bolca tüketildi¤i yerlere dönüﬂecek. Bu yörelerdeki mekanlarda yay›nlanan müzik eserlerinin telif haklar›n›n ödenmesi konusunda geçen y›l
baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz ›srarl› çal›ﬂmalar, bu y›l meyvesini verdi. Geçti¤imiz günlerde Kültür Bakan› Say›n Ertu¤rul Günay
ve bakanl›k yetkililerinin de kat›l›m›yla TÜROFED (Türkiye
Otelciler Federasyon) ile MESAM’›n da aralar›nda bulundu¤u
meslek birlikleri bir protokol imzalad›. MESAM, MÜ-YAP, MÜYORB‹R ve MSG’nin TÜROFED’le imzalad›klar› sözleﬂme sonucunda telif haklar› konusunda dev bir ad›m at›ld›. Telif hayat›m›z›n milad› olan bu anlaﬂma, Türkiye’nin “korsan ülke” olarak de¤il, “yasal ülke” olarak an›lmas› yolunda at›lm›ﬂ dev bir
ad›md›r. Hepimize kutlu olsun.
Geride b›rakt›¤›m›z dönemde gerçekleﬂtirdi¤imiz bir di¤er
önemli etkinlik ise MESAM’›n 10. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›’yd›. Büyük bir coﬂkuyla geçen Genel Kurulumuza üyelerimizin kat›l›m›, oldukça yüksek bir noktadayd›. Genel Kurulumuz sonucunda birlik ve beraberli¤imizi daha da pekiﬂtirdik.
Yüksek bir moral ve çal›ﬂma azmiyle yeni döneme giriyoruz.
Genel Kurulumuza iliﬂkin ayr›nt›l› bilgileri dergimizin sayfalar›nda bulabilirsiniz.

Bu say›m›zda de¤erli bestekar›m›z Erol Sayan’la gerçekleﬂtirilen röportaj› keyifle okuyaca¤›n›z› umuyoruz. De¤erli sanatç›m›z Aﬂk›n Nur Yengi’yle yeni yay›nlanan “Aﬂk›n ﬁark›lar›” adl› albümü ve müzik yaﬂam›na iliﬂkin bir söyleﬂi gerçekleﬂtirdik. Bu say›m›z›n bir di¤er konu¤u ise Türkçe rock’›n öncü
gruplar›ndan biri olan Bulutsuzluk Özlemi. Grup üyeleriyle
yapt›¤›m›z röportaj›n ilginizi çekece¤ini umuyoruz. Türk pop
müzi¤inin efsanevi ismi Tanju Okan’›, Murat Meriç’in kaleme
ald›¤› bir yaz›yla an›yoruz.
Bu say›m›zda “S’onsuz” albümüyle dikkat çeken Badem grubunu sayfalar›m›zda konuk ettik. Balkan ve Çingene müziklerine ilgi duyan okuyucular›m›za BGST’den Fehmiye Çelik ve
Ayhan Akkaya’yla yapt›¤›m›z söyleﬂiyi hararetle tavsiye ediyoruz. Usta eleﬂtirmen Naim Dilmener, bu say›m›zda pop
müzi¤imizin Avrupa maceras›n› anlat›yor. Hürriyet Gazetesi’nde kaleme ald›¤› müzik eleﬂtirileriyle be¤eni toplayan Kanat Atkaya’yla popüler kültür ve müzik üzerine konuﬂtuk.
Gerçekleﬂtirdi¤i stüdyo çal›ﬂmalar›yla sektörümüze büyük
katk› sunmuﬂ olan Yusuf Bütünley’le müzik tarihinde bir yolculuk gerçekleﬂtirdik. Dergimizi keyifle okuyaca¤›n›z› umuyoruz. Hepinize bol müzikli günler diliyoruz.
Sevgi ve sayg›lar›m›zla…
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20 y›l› deviren BULUTSUZLUK
ÖZLEM‹ ile yeni ç›karacaklar› albüm
öncesi uzun uzun sohbet ettik.
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12 y›l önce bir May›s akﬂam›nda
aram›zdan ayr›lan TANJU OKAN’›
seslendi¤i ﬂark›larla an›yoruz.
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Dillerden düﬂmeyen ﬂark›lar›n
bestecisi EROL SAYAN ile Türk
Müzi¤i konusunda konuﬂtuk.
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En sevilen parçalar›n›n akustik
yorumlar›n›n yer ald›¤› albümüyle
karﬂ›m›za ç›kan AﬁKIN NUR
YENG‹ piyasay› eleﬂtirdi.
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Balkan ve Çingene müzikleri eksenli
yeni bir konser projesi: GAYDA
‹STANBUL karﬂ›n›zda...
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Sahnelerden iﬂin mutfa¤›na geçen
YUSUF BÜTÜNLEY stüdyosunda
genç sanatç›lara ›ﬂ›k tutuyor .

Hürriyet Gazetesi’nde yazd›¤›
“Kabakulak” adl› köﬂeyle müzik
yaz›n›nda ç›¤›r açan KANAT
ATKAYA ile sohbet ettik.
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Da¤›lan Dire Straits sonras›
yoluna tek baﬂ›na devam eden
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merak etti¤iniz her ﬂey...
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Türk Sanat Müzi¤i'nin ünlü bestekar› Avni An›l 14.06.2008’de, ‹zmir'de yaﬂam›n› yitirdi. 80 yaﬂ›nda vefat eden bestekar, bir süredir nefes darl›¤› rahats›zl›¤›
nedeniyle tedavi görmekteydi. ‘Biraz kül
biraz duman, o benim iﬂte’, ‘Kader kime ﬂikayet edeyim seni bilemem’, ‘Mihrab›m diyerek sana yüz vurdum’, gibi birçok sanat
müzi¤i eserinin bestesine imza atan Avni
An›l, 1998 y›l›nda Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan Devlet Sanatç›s› unvan›n› alm›ﬂt›.
AVN‹ ANIL HAKKINDA
Avni An›l, 23 Nisan 1928 tarihinde ‹stanbul'da do¤du. Selimiye'deki Ondokuzuncu
‹lkokulu bitirdikten sonra Paﬂakap›s› Ortaokulu ve Haydarpaﬂa Lisesi'nde okudu. Askerlik sonras› Polis Enstitüsü'ne girdi.
1955’te polislikten ayr›ld› ve gazetecili¤e
baﬂlad›. Üç y›l Akﬂam gazetesinin sanat

Foto¤raf: Turhan Taﬂan Arﬂivi

Avni An›l aram›zdan
ayr›ld›
sayfas›n› yönetti. 1955-1967 y›llar› aras›nda ‹stanbul Radyosu'nun haber servisinde
çal›ﬂt›. 1967 y›l›nda “An›l Yay›n Ajans›”n›
kurdu, Dünya gazetesinin sanat sayfas›n›
yönetti. “Mus›kî ve Nota” dergisini ç›kard›.
“Mus›kî Sözlü¤ü” ad› alt›nda dört ciltlik
eserinde mus›kî tarihi için önemli hat›ralar
yay›mlad›.
Bestelerinden baz›lar›:
“Bu akﬂam bütün meyhanelerini dolaﬂt›m ‹stanbul'un”, “Biraz kül biraz duman, o benim iﬂte”, “Kader kime ﬂikayet edeyim seni bilemem”, “Mihrab›m diyerek sana yüz vurdum”,
“Unutulmuﬂ ne varsa sevgiden geri kalan”,
“Rüya gibi uçan y›llar, biraz durun durun biraz”, “Dilﬂâd olacak diye kaç y›l avuttu felek”,
“Sevmiyorum seni art›k gözlerimi geri ver”,
“Unutam›yorum, unutam›yorum gecem yok
art›k gündüzüm yok”, “Gözlerin bir aﬂk bilmecesi sorar gibi”, “Öyle dudak büküp hor gözle
bakma”, “Akﬂam›n oldu¤u yerde bekle diyorsun gelmiyorsun”, “Gelin alay›”, “Aﬂk bu de¤il

yapma güzel”, “Ne yeﬂili ne siyah› gözümde
hep gözleri var”, “‹çimde nice uzun y›llar›n özlemi var”, “Kaderimde hep güzeli arad›m”, “Bir
peri masal› kulaklar›na”, “Bir göz aﬂinâl›¤› var
aram›zda”, “Gün be gün yaﬂanan o hat›ray›
unutup bir yana atmak olmaz ki”…

120'yi aﬂk›n eseri bulunan Avni An›l evli, 3
çocuk babas›yd›.

Mor ve Ötesi Eurovision'da 7. oldu
53. Eurovision ﬁark› Yar›ﬂmas› S›rbistan’›n baﬂkenti Belgrad’da yap›ld›. 24
May›s 2008’de gerçekleﬂtirilen yar›ﬂmada
Türkiye’yi "Deli" adl› ﬂark›yla temsil eden
Mor ve Ötesi, 7. oldu.
Birincili¤i ise Dima Bilan’›n seslendirdi¤i
"Believe" adl› ﬂark›yla Rusya kazand›. 272
puanla ilk s›rada yer alan Rusya’y›, 230 puanla Ukrayna, onu da 218 puanla Yunanistan izledi.
Mor ve Ötesi grubunun bateristi Kerem Özye¤en, “Yar›ﬂmada komﬂu ülkelerin birbirini
kollamas› eminim ki etkili oldu, ama yine
de biz birçok insana ulaﬂt›k ve kendi dilimizde iyi müzik yapmaya çal›ﬂan bir grubun bu renkli cümbüﬂ içinde baﬂar›l› oldu¤unu gösterdik” diye konuﬂtu.

Azerbaycan ‹lk Kez Eurovision'dayd›
Bu y›l yar›ﬂmaya ilk kez kat›lan Azerbaycan
da Türkiye’nin ard›ndan 8. oldu. Elnur Hüseyinov ve Samir Cevadzade’nin seslendirdi¤i “Day After Day” adl› ﬂark›n›n bestesi
MESAM Üyesi Gövher Hasanzade’ye, sözleri
Zahra Badalbeyli’ye, düzenlemesi de Yaﬂar
Bak›ﬂ’a ait. Eserleri Türkiye’de Meyra, Zerrin
Özer, Bengü, Miﬂa ve Kaan Yalç›n gibi birçok sanatç› taraf›ndan yorumlanan Gövher
Hasanzade’nin Türkiye’deki temsilcisi MESAM Üyesi Ayﬂe Birgül Y›lmaz’d›r.1969 y›l›nda Azerbaycan Bakü do¤umlu Gövher
Hasanzade, Azerbaycan Devlet Konservatuar› Bestecilik Okulu mezunu. Azerbaycan’da popüler sanatç›lar›n albümlerinde
pek çok eseri kullan›l›yor.

ARAMIZDAN AYRILANLAR
AﬁIK GAR‹P BEKTAﬁ (BEKTAﬁ EY‹)

Do¤um Tarihi: 01.01.1938 Ölüm Tarihi: 26.05.2008

SAL‹H KORKMAZ

Do¤um Tarihi: 01.01.1941 Ölüm Tarihi: 04.05.2008

ADNAN VARVEREN

Do¤um Tarihi: 03.01.1942 Ölüm Tarihi: 14.06.2008

D‹LAVER CEBEC‹

Do¤um Tarihi: 15.07.1943 Ölüm Tarihi: 28.05.2008
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Yavuz Bingöl
Cannes’da göz doldurdu
61. Cannes Film Festivali’nde, Nuri
Bilge Ceylan’›n en iyi yönetmen ödülü kazand›¤› “Üç Maymun” filminde baﬂrolü oynayan

Yavuz Bingöl performans›yla dünya sinema
camias›n›n dikkatini çekti. Ünlü M›s›rl› oyuncu Ömer ﬁerif’in gençli¤ine benzetilen Yavuz
Bingöl “dünyan›n en iyi yönetmeniyle çal›ﬂmaktan büyük mutluluk duydu¤unu” söyledi.
Bingöl, A.A’ya yapt›¤› aç›klamada, “Ben Ceylan’a en iyi yönetmen ödülünü kazanaca¤›n›
söylemiﬂtim. Ceylan ile bu konuda iddiaya
girdik. Bu sonuçla ben de iddiam› kazand›m”
dedi. Filmin Cannes’da ödül almas›n›n gurur
verici oldu¤unu belirten Bingöl, bu filmin di¤er festivallerde de ödül alaca¤›na inand›¤›n›
sözlerine ekledi.

Baﬂrollerinde Yavuz Bingöl,
Hatice Aslan, Ahmet R›fat Sungar
ve Ercan Kesal’›n yer ald›¤› film,
Türkiye- Fransa-‹talya ortak
yap›m› olarak gerçekleﬂti.

Leyla Gencer'e veda
20. yüzy›l›n en büyük divalar›ndan Leyla Gencer'i kaybettik. Sanatç›n›n
külleri, Dolmabahçe'de düzenlenen bir törenle Bo¤az sular›na döküldü.
Tüm dünyan›n "La Diva Turca" olarak alk›ﬂlad›¤› Leyla Gencer için düzenlenen veda töreni, yak›n dostlar›yla beraber sanatç›n›n cenazesini taﬂ›yan Süreyya teknesinin Kuruçeﬂme'den kalkarak Dolmabahçe
aç›klar›na ulaﬂmas›yla baﬂlad›.
Dolmabahçe meydan›ndaki halka aç›k törende Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen k›sa bir konuﬂma
yapt›. Konuﬂman›n ard›ndan Rengim Gökmen yönetimindeki ‹stanbul Devlet Opera
ve Balesi Orkestra ve Korosu, Mozart'›n
Requiem'inden Lacrimosa ile Ahmed Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nun 5, 12 ve 13. bölümlerini seslendirdi. Leyla Gencer'e Süreyya teknesindeki
son yolculu¤unda, aralar›nda dostlar› ve
ye¤eninin ailesiyle birlikte; Zeynep Oral,
‹stanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü
Suat Ar›kan, Büyükelçi ﬁule Soysal ve ‹stanbul Kültür Sanat Vakf› yetkililerinin bulundu¤u sanatç›n›n yak›n çevresinden 25
kiﬂi eﬂlik etti. Leyla Gencer'in küllerini Bo-

¤az sular›na dökme görevini sanatç›y› yak›ndan tan›yan ve hayat›n› "Tutkunun Roman›" ad›ndaki kitab›na aktaran gazeteci
– yazar Zeynep Oral ile yak›n dostu Melahat Behlil üstlendi. Büyükelçi ﬁule Soysal
da daha sonra denize beyaz güllerden yap›lm›ﬂ bir çelenk b›rakt›.
Opera tarihinin gelmiﬂ geçmiﬂ en büyük
divalar›ndan olan Leyla Gencer hayat›n›n
son y›llar›n› Milano'da La Scala Operas›'nda opera sanatç›lar› için kurulan akademinin sanat yönetmeni olarak, genç
ﬂanc›lar› yetiﬂtirmeye adam›ﬂt›. ‹stanbul
Kültür Sanat Vakf›'n›n Mütevelliler Kurulu
Baﬂkan› olan Leyla Gencer 1995 y›l›ndan
beri düzenlenen "Leyla Gencer Uluslararas› ﬁan Yar›ﬂmas›"yla opera dünyas›na yeni
yetenekler kazand›rmaya devam ediyordu. ‹stanbul Kültür Sanat Vakf›'n›n yeni
yap›lmakta olan merkezinde sanatç›n›n
vasiyeti üzerine bir "Leyla Gencer Müzesi"
oluﬂturulacak.
GENCER K‹MD‹R?
Uluslararas› ün yapm›ﬂ bir sanatç› olan
Leyla Gencer, 20'nci yüzy›l›n en büyük divalar›ndan biri olarak de¤erlendiriliyor.

1928'de ‹stanbul'da do¤an Leyla Gencer,
ﬂan e¤itimine ‹stanbul Belediye Konservatuar›'nda baﬂlad›. Gencer, sahneye 22 yaﬂ›nda Ankara Devlet Operas›'nda ad›m att›, 1957'de - 29 yaﬂ›ndayken - Milano'da
dünyan›n en ünlü operas› La Scala'da sahne ald›. 1980 y›l›nda sahneyi b›rakan
Gencer'in repertuar›nda 34 besteciden 70
opera eseri bulunuyordu. Gencer'e, sanat
yaﬂam› boyunca çok say›da ödül ve
1988'de "devlet sanatç›s›" unvan› verilmiﬂti. 20'inci yüzy›l›n en büyük divalar›ndan
Leyla Gencer, 10 May›s'ta Milano'daki
evinde solunum ve kalp yetmezli¤inden
vefat etmiﬂti.
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Aysel Gürel ﬂark›lar›
“Ç›nar” albümünde
Aysel Gürel’in son dönemde yazd›¤› ama henüz ﬂark›ya dönüﬂmemiﬂ
700 ﬂark› sözü aras›ndan seçilen eserler,
'Aysel Gürel Ç›nar/Volum 1' adl› bir albümde topland›.
Vefat›ndan k›sa bir süre önce baﬂlanan,
Ç›nar serisinin ilk albümünde bir ﬂiir ve
16 ﬂark› yer al›yor. Aysel Gürel'’in daha
önce yay›nlanmam›ﬂ ﬂark›lar›ndan oluﬂan bu projede Aysel Gürel’in sanatç› arkadaﬂlar› ile ö¤rencileri, yorum ve beste-

leri ile yer al›yor.
Albümde yer alan ﬂark›lar› Müjdat Gezen, Sezen Aksu, ﬁehrazat, ‹lhan ﬁeﬂen,
Zerrin Özer, ‹lker Özdemir, Yavuz Bingöl,
Yonca Lodi, Nukhet Duru, Timur Selçuk,
Suavi, Kubat, Nilüfer, Harun Kolçak, Murat Güneﬂ, Attila Atasoy, Reyhan Karaca
yorumlad›.
Albümde yer alan eserlerin bestelerine;
Sezen Aksu, ﬁehrazat, ‹lhan ﬁeﬂen, ‹lker
Özdemir, Yavuz Bingöl, Serkan Özdo¤an,

Ayla Çelik, Timur Selçuk, Suavi Andaç,
Adnan Ergil, Harun Kolçak, Murat Güneﬂ, Attila Atasoy, Feyyaz Kuruﬂ imza att›. Düzenlemeler ise Eser Taﬂk›ran, ‹skender Paydaﬂ, Murat Engin, Ömer Erd,
Mertol ﬁalt, Erkan Bediro¤lu, Aytu¤ Yarg›ç, Bu¤ra U¤ur, Mete Artun, Ahmet Özden, Selim Çald›ran, Candar Köker, Erhan Do¤an, Volkan Tamöz, Cihat Aky›ld›z, Febyo Taﬂel, Feyyaz Kuruﬂ, ‹smail
Derker ve Göksun Çavdar’a ait.

Perihan Alt›nda¤ Sözeri'yi kaybettik
Türk Sanat Müzi¤i’nin
büyük yorumcusu Perihan Alt›nda¤ Sözeri, 7 Nisan
2008’de hayata gözlerini
yumdu. Türkiye Sözeri’yi "Yaln›z B›rak›p Gitme Bu Akﬂam
Yine Erken", "Benzemez Kimse Sana", "Bir Nigah Et", "Leyla
Bir Özge Cand›r", "K›rm›z› Gülün Al› Var", "Sazlar Çal›n›r
Çaml›ca’n›n Bahçelerinde",
"Aman Avc›", “Yolculuk Var Yar›na”, “Estergon Kalesi” gibi
ﬂark›lara getirdi¤i unutulmaz

yorumlarla tan›m›ﬂt›. Türk Sanat Müzi¤i’nin en önemli kad›n yorumcular›ndan biri olan
Alt›nda¤ 5 May›s 1925'de
Amasya'da dünyaya geldi. ‹lk
pla¤›n› “ﬁu Da¤lar Ulu Da¤-

lar”› ilkokul ö¤rencisiyken doldurdu. Sanatç›, müzik e¤itimini ilk pla¤›n› ç›karan Sahibinin
Sesi firmas›n›n yap›mc›s› Kanuni Artaki Candan’dan ald›.
1938 y›l›nda, Ankara Radyosu’nun Türkiye çap›nda açt›¤›
s›nava kat›lan Sözeri, birinci
seçildi. Henüz orta ikinci s›n›fta okudu¤u için kendisine ç›kart›lan özel bir izinle radyoda
stajyer sanatç› oldu. TRT’de
Mesut Cemil, Nuri Hayri Poyraz, Cevdet Kuzuno¤lu ve Re-

fik Fersan gibi büyük hocalardan yo¤un bir e¤itim ald›.
‹smi, ülke çap›nda ilk kez
1939’da ç›kt›¤› bir radyo program›nda duyuldu. 1945'te
Emin Sözeri ile evlendi. 1949
y›l›ndan itibaren 29 y›l boyunca Türkiye’nin en gözde gazinolar›nda ﬂark› söyleyen sanatç› 1978’de sahnelere veda
etti. Sözeri, 50. Sanat Y›l›'n›
kutlad›ktan sonra say›s›z ödül
ald› ve serbest çal›ﬂma hayat›n› noktalad›.

Sümer Ezgü Atatürk’ü canland›rd›
Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 y›l›nda
Bursa'da onuruna verilen son baloda valsi yar›da
kestirerek yapt›¤› zeybek oyununu konu alan “SON
BALO VALS & ZEYBEK” belgeseli tamamland›. Sümer Ezgü kendi projesinde hem müzik yönetmenli¤ini üstlendi hem de Atatürk’ü canland›rd›. Sümer Ezgü, film için 5 saat süren bir makyaj ile Atatürk’e benzetildi.
8 dakikal›k belgesel filmin tan›t›m galalar› 17 May›s’ta Bursa’da, 18 May›s’ta ‹stanbul’da, ilk gösterimi
de 19 May›s 2008’ de yap›ld›. Film milli günlerde te-

levizyonlarda ve k›sa versiyonuyla sinemalarda yay›nlanacak. Daha uzun ﬂekliyle de ö¤rencilere VCD
olarak da¤›t›lacak. Ana sponsorlu¤unu Bursa Büyükﬂehir Belediyesi’nin üstlendi¤i filmin yönetmenli¤ini
Biray Dalk›ran yapt›. Özgün senaryosu Ömer Lütfü
Mete taraf›ndan yaz›lan filmin kostümleri, Faruk Saraç ve Bursa Osman Gazi Olgunlaﬂt›rma K›z Enstitüsü taraf›ndan haz›rland›. Proje, 4 ay süren haz›rl›k
aﬂamas›ndan sonra çekildi. Atatürk’ün manevi k›z›
Ülkü Adatepe ve araﬂt›rmac› Ercan Çitlio¤lu filmde
konuk oyuncu olarak yer ald›.
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18 Sanatç›ya Kültür Sanat Hizmet Ödülü
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› “Dünya Fikri Mülkiyet Günü” nedeniyle mesleklerinde 50 y›l› dolduran 18 sanatç›ya “Kültür Sanat Hizmeti Ödülü” verdi. TC. Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay, kültüre yapt›klar› hizmetten dolay› sanatç›lara ödüllerini takdim etti.
Ödül alan sanatç›lar aras›nda üyemiz Selmi Andak,
ressam Adnan Turani, foto¤raf sanatç›s› Ara Güler,
heykelt›raﬂ Burhan Altar, hattat Hasan Çelebi, ﬂair
Gülten Ak›n, sinemac› Sami ﬁekero¤lu, oyuncu Çolpan ‹lhan, yönetmen Halit Refi¤, senarist Safa Önal,
yap›mc› Türker ‹nano¤lu, Türk Sanat Müzi¤i sanatç›s› Mustafa Sa¤yaﬂar, söz yazar› Sevgi Sanl›, tiyatro
sanatç›s› Gazanfer Özcan, yazar Adalet A¤ao¤lu ile
gazeteci Çetin Altan yer ald›.

Ertu¤rul Günay, törene gelemeyen Semahat Özdenses ve Faz›l Hüsnü Da¤larca’y› ziyaret ederek
ödüllerini sundu.
26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü
Birleﬂmiﬂ Milletler’e ba¤l› Dünya Fikri Mülkiyet
Örgütü’nün 2000 y›l›ndan bu yana kutlad›¤› 26
Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü, telif ve patent
gibi baﬂl›klar› kapsayan “fikri mülkiyet” kavram›n›,
bu konuda iﬂleyen bir hukukun olmas›n›; yarat›c›
kiﬂi ile kurumlar› da daha yeni ve iyiyi üreterek
hem kendi ülkelerinin hem dünyan›n
kalk›nmas›na katk›da bulunmalar› için teﬂvik ediyor. WIPO’nun bu y›lki Dünya Fikri Mülkiyet Günü
temas› “‹novasyon” olarak belirlenmiﬂti.

2008 MÜYAP Ödülleri sahiplerini buldu
Gökhan Özen
ödülünü
al›rken

2008 MÜYAP
Müzik Endüstrisi Ödülleri
Kültür ve Turizm Bakan›
Ertu¤rul Günay’›n
kat›l›m›yla gerçekleﬂen
törenle sahiplerine verildi.
Ödül alan sanatç›lar›m›z›
tebrik ediyoruz…
Ödül alan sanatç›lar ve
kategorileri ﬂöyle:

TÜRKÇE REPERTUAR
Ferhat Göçer: Yolun Aç›k Olsun / Do¤an Müzik
/ Diamond
Yurtseven Kardeﬂler: Ölmek Var Dönmek /
Avrupa Müzik / Platin
Tarkan: Metamorfoz / Hitt Müzik / Platin
Sibel Can: Akﬂam Sefas› / Emre Grafson /
Plat›n
Özgün: Nöbetçi Aﬂ›k / Seyhan Müzik / Alt›n
Gökhan Özen: Resimler ve Hayaller / Do¤an
Müzik / Alt›n
Yal›n: Her ﬁey Sensin / Avrupa Müzik / Alt›n
Mustafa Sandal: Devam› Var / Seyhan Müzik /
Alt›n
YABANCI REPERTUAR
Dany Brillant: Histoir D'un Amour / Sony Bmg /
Alt›n
Pink Martini: Hey Eugene / Sony Bmg / Platin
Shantel: Disco Partizani / Pozitif / Platin
Norah Jones: Not Too Late / EMI-Kent / Platin

Dijital Alan Ödülleri
Rober Hatemo: Senden Çok Var / Avrupa
Müzik / Digital
Rober Hatemo: Beyaz Ve Sen / Avrupa Müzik /
Digital
Yurtseven Kardeﬂler: Kanka / Avrupa Müzik /
Digital
‹smail YK: Git Hadi Git / Avrupa Müzik / Digital
Nazan Öncel: Aﬂk›m Baksana Bana / Avrupa
Müzik / Digital
‹ntizar: Sensiz Olamam / Bo¤aziçi / Digital
Koridor: Senin O Gözlerin Var ya / Bo¤aziçi /
Digital
Ferhat Göçer: Cennet / Do¤an Müzik / Digital
Burak Kut: Komple / Do¤an Müzik / Digital
Kenan Do¤ulu: Çakk›d› / Do⁄An Müzik / Digital
Sibel Can-Tarkan: Çakmak Çakmak / Emre
Grafson / Digital
K›raç: Binbir Gece / TMC Müzik / Digital
Bengü: Korkma Kalbim / Üçüncü Göz / Digital

Foto: Turhan Taﬂan Arﬂivi

Mehmet Erbulan’› sayg›yla an›yoruz
12 May›s 2006’da kaybetti¤imiz de¤erli ﬂair ve güfte yazar› Mehmet Erbulan’›
sayg›yla an›yoruz. Mehmet Erbulan “Aﬂk›n
Kanunu”, “Bak Yeﬂil Yeﬂil”, “Ar›m, Bal›m, Pete¤im”, “Ad›n› Anmayaca¤›m”, “Her Halinle Her
ﬁeyinle Güzelsin”, “Al Aﬂk›n› Çal Baﬂ›na”, “Mavi Dünyam Benim”, “Benim de Can›m Var”,
“Ömrümce Hep Ad›m Ad›m” gibi sevilen pek
çok eserin güftesine imza atm›ﬂt›r.

1.1.1934 do¤umlu sanatç›, ses kay›t ve montaj teknisyeni olarak 1959’da göreve baﬂlad›¤› TRT’den 1999 y›l›nda emekli olmuﬂtur.
300’e yak›n eseri TRT repertuar›nda yer almaktad›r.
Milliyet Gazetesi’nin düzenledi¤i “Y›l›n En Çok
Sevilen 10 ﬁark›s›” Yar›ﬂmalar›nda güfteci olarak birçok kez ödül alan Erbulan’›n, “Bak Yeﬂil
Yeﬂil” adl› bir de ﬂiir kitab› bulunmaktad›r.
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36. Uluslararas› ‹stanbul Müzik
Festivali baﬂlad›
‹stanbul Kültür Sanat Vakf› taraf›ndan Borusan
Holding sponsorlu¤unda düzenlenen Uluslararas›
‹stanbul Müzik Festivali, bu y›l 6 - 30 Haziran
tarihleri aras›nda gerçekleﬂiyor.
36. Uluslararas› ‹stanbul Müzik
Festivali, 6 Haziran Cuma akﬂam› Aya ‹rini
Müzesi'ndeki Wiener Kammerphilharmonie konseriyle aç›ld›. Konserin solisti, son
y›llarda kazand›¤› uluslararas› baﬂar›larla
ad›ndan s›kça söz ettiren genç çellist Benyamin Sönmez. 14 yaﬂ›nda çello e¤itimine baﬂlayan ve ilk ödülünü 17 yaﬂ›nda kazanan Sönmez için büyük usta Rostropovich, “yeni viyolonsel kuﬂa¤›n›n baﬂar›l›
temsilcilerinden” diye bahsediyor.
FEST‹VAL'DEN SEÇMELER
36. Uluslararas› ‹stanbul Müzik
Festivali'nde usta yorumculardan ödüllü genç solistlere, heyecan verici müzik buluﬂmalar›ndan seçkin topluluklara müzikseverleri yine çok yo¤un bir
konser maratonu bekliyor: Bu
y›l›n program›nda usta kemanc›
Gidon Kremer ve Balt›k ülkelerinin genç yeteneklerini bir araya
getiren Grammy ödüllü topluluk Kremerata Baltica'n›n konseri ilgi çekiyor.
Sanatseverlerin heyecanla bekleyecekleri bir baﬂka konser de
dünyaca tan›nm›ﬂ flütist Emmanuel Pahud ve dönem müzi¤inin yetkin ismi klavsenist Trevor
Pinnock'un sunaca¤› Bach ﬂöleni olacak.
Ünlü piyanist Grimaud ise,
genç kuﬂa¤›n y›ld›z kemanc›lar›ndan Renaud Capuçon ve Hagen Dörtlüsü'nün çellisti Clemens Hagen'le birlikte Festival

Buluﬂmalar› II baﬂl›kl› konserde ‹stanbul
Müzik Festivali'nde ilk kez sahne alacak.
Festival'in ilginç etkinliklerinden biri de
soprano ve müzikolog Çimen Seymen'in
17. yüzy›l Avrupa ve Osmanl› saray müzik
ve danslar›n› buluﬂturan yeni projesi "Müsennâ" olacak. Müsennâ projesinde yer
alan Frans›z barok müzik toplulu¤u La
Turchesca, Hakan Cevher yönetimindeki
Cevher-i Musiki ve Ege Üniversitesi Türk
Halk Danslar› toplulu¤unun gösterileri iz-

Angelika
Kirchschlager

leyicileri Topkap› Saray›'n›n bahçesinde
350 y›l öncesine götürecek. Koreografisini Christine Grimaldi'nin üstlendi¤i proje,
Frans›z Kültür Merkezi iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂiyor.
‹stanbul Müzik Festivali program›nda bu y›l yine dünya
opera sahnelerinin y›ld›zlar›n›n verece¤i unutulmayacak
ﬂan konserleri de yer al›yor:
Avusturyal› mezzosoprano Angelika Kirchschlager, Camerata
Bern eﬂli¤inde Schubert liedleri seslendirirken, kontralto Sara Mingardo, ﬂef Rinaldo Alessandrini yönetiminde Concerto Italiano ile birlikte müzikseverlere Vivaldi ziyafeti sunacak. Eserlerinden oluﬂan "Il
Duello Amoroso" projesiyle
festivale kat›lacak olan ünlü
kontrtenor Andreas Scholl,
sahneyi soprano Helene Guilmette ile paylaﬂ›yor. ‹ki ünlü
ﬂanc›ya Ottavio Dantone yönetimindeki Accademia Bizantina eﬂlik edecek.
Mark Chichon yönetimindeki
Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras› eﬂlik ediyor.

8

vizyon
haberler

Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay
TÜROFED Baﬂkan› Ahmet Barut ve meslek
birliklerinin baﬂkanlar› bir araya geldi.

Konaklama sektörü
sanatç›n›n yan›nda
Meslek birliklerinin, ortak lisanslama çal›ﬂmalar› çerçevesinde Otelciler
Federasyonu TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) ile sürdürdükleri
görüﬂmeler anlaﬂmayla sonuçland›.
TÜROFED üyesi otellerde ve turistik tesislerdeki müzik yay›n›n› kapsayan telif haklar›yla ilgili “‹ﬂbirli¤i ve ‹yi
Niyet Protokolü”, Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay ve bakanl›k üst düzey
yetkilileri ile MESAM ad›na Baﬂkan Ali R›za Binbo¤a, MSG ad›na Baﬂkan Garo
Mafyan, MÜ-YAP ad›na Bülent Forta,
MÜYORBIR ad›na Baﬂkan Ali Kocatepe ve
TÜROFED ad›na Baﬂkan Ahmet Barut’un
kat›ld›¤› imza töreninde imzaland›.
PROTOKOL NEY‹ ‹ÇER‹YOR?
“TÜROFED / Meslek Birlikleri 2008 Döne-

mi Lisans Sözleﬂmesi Esaslar›na ‹liﬂkin
Taahhütname” ad›n› taﬂ›yan sözleﬂme;
'5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Yasas›
kapsam›nda Meslek Birliklerinin yetki
belgesi ile haklar›n›n idaresini sa¤lad›¤›
repertuarlar›n›n, TÜROFED üyeleri taraf›ndan kullan›larak umuma aç›k mahallerde müzik yay›n› yapabilmeleri amac›yla imzalanacak olan 2008 dönemi lisans sözleﬂmesinin esaslar›na iliﬂkin karﬂ›l›kl› taahhütlerin belirlenmesini içeriyor.
TÜROFED, bu anlaﬂmayla, 26 Haziran
2008 tarihine kadar en az 150.000 oda

say›s›na karﬂ›l›k gelecek olan turizm iﬂletmesinin müzik meslek birlikleri ile lisans sözleﬂmesi imzalamak üzere baﬂvuru yapacaklar›n› ve bu baﬂvuru neticesinde lisans sözleﬂmesi imzalayacaklar›n› taahhüt ve garanti etti.
‹mza töreninde konuﬂan Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay, telif haklar›
konusunda AB standartlar›na uygun yasal
düzenlemelerin yap›ld›¤›na iﬂaret ederek,
"S›ra uygulamaya gelmiﬂti. Bu protokol,
AB standartlar›na uygun bir uygulama örne¤idir" dedi.
Müzik meslek birlikleri ad›na konuﬂan
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Yap›lan protokole göre lisans sözleﬂmesini
imzalam›ﬂ olan TÜROFED üyesi konaklama
tesisleri y›ld›z say›lar›na göre 2008’de odabaﬂ›na ﬂu lisans bedellerini ödeyecekler:
Konaklama Tesisi
5 Y›ld›z
4 Y›ld›z
3 Y›ld›z
2 Y›ld›z
1 Y›ld›z

Lisans Bedeli
45,00 YTL+KDV
31,50 YTL+KDV
22,05 YTL+KDV
15,44 YTL+KDV
10,80 YTL+KDV
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MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a, telif haklar› konusunda 2000
y›l›ndan bu yana süren geliﬂmeleri özetleyerek, "Bu anlaﬂma Türkiye'nin en büyük telif anlaﬂmas›d›r. Telif yaﬂam›n›n milad›d›r"
dedi. Turizmcilerin, bu anlaﬂmayla sanat›n ve sanatç›n›n yan›nda
olduklar›n› ortaya koydu¤unu belirten Binbo¤a, "Korsan ülke de¤il, yasal ülke olacaksak bunu birlikte yapaca¤›z. Bu protokol, iﬂte böyle bir ad›md›r" dedi.
TÜROFED Baﬂkan› Ahmet Barut da, "Bugün bu sorunu kökten
çözmüﬂ olman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz. Bu anlaﬂma ve fikri
mülkiyet haklar›na gösterilen sayg›, her konuda oldu¤u gibi sektörümüzün geliﬂmiﬂlik düzeyinin göstergesidir. Biz, sanata ve sanatç› eme¤ine, fikri mülkiyete, konaklama sektörü olarak sonuna kadar sayg›l›y›z" diye konuﬂtu.

Akçay ﬁairler ve Bestekârlar
ﬁöleni sonuçland›
Fahri baﬂkanl›¤›n› Cemâl Safi’nin
üstlendi¤i Akçay ﬁairler ve Bestekarlar ﬁöleni 17-18-19 May›s 2008 tarihleri aras›nda Nesimi Keçelio¤lu yönetiminde gerçekleﬂtirildi. Türk Sanat Müzi¤i dal›nda
Beste Yar›ﬂmas›, ﬁiir Yar›ﬂmas› ve Ankara’da baﬂlat›lan Ses Yar›ﬂmas›n›n finali Akçay’da yap›ld›. Yar›ﬂma dal›nda birinci,
ikinci, üçüncü olan eserler MESAM plaketleriyle ödüllendirildi.
Beste Yar›ﬂmas›’nda dereceye giren
Eserler:

3. Rumuz Burçe Eser Ad›: Senden Çok Uzakta-

te: Sinem Hondoro¤lu

y›m Ben / Güfte - Beste: Engin Ç›r (MESAM

9. Rumuz ‹dlin Eser Ad›: Bilmem Niye Gittin

Üyesi)

Güfte: Hasan Erdinç Gencer - Beste: Naz›m Ali-

1. Mansiyon: Rumuz Cilve Eser Ad›: Mor

yev

Da¤lar›n Maral› / Güfte: Özgen Bilgisel (ME-

10. Rumuz Kader Eser Ad›: Leylim Leylim

SAM Üyesi)- Beste: Gülnihal Kalkan (MESAM

Güfte: Nesimi Keçelio¤lu - Beste: Bayram ﬁen-

Üyesi)

p›nar(MESAM Üyesi)

2. Mansiyon: Rumuz Tuﬂba / Eser Ad›: B›rak-

(Jüri: Bilge Özgen (MESAM Üyesi), Edvan Ken-

ma Hiç Ellerimi / Güfte - Beste: ﬁehriban Kasa-

gil, Orhan Do¤anay, Özgen Gürbüz (MESAM

po¤lu

Üyesi)ve Turhan Taﬂan (MESAM Üyesi)

3. Mansiyon: Rumuz Hüzün Eser Ad›: Bir Baﬂ-

ﬁiir Yar›ﬂmas›’nda dereceye giren

ka Hüzün Taﬂ›r / Güfte Ahmet Selçuk ‹lkan

eserler:

1. Rumuz Azade Eser Ad›: Hasretime Ayr›l›-

(MESAM Üyesi) - Beste: Babür Kalkan

1. Rumuz Yunus Yar›ﬂma ﬁartnamesi’ne uy-

¤›n ‹zi Düﬂüyor / Güfte - Beste: ﬁehriban Ka-

7. Rumuz Kadeh Eser Ad›: Belli Yine Meyha-

mad›¤› için diskalifiye edilmiﬂtir.

sapo¤lu

neye / Güfte: Ahmet Selçuk ‹lkan (MESAM

2. Rumuz Bey-Han

2. Rumuz Yazar Eser Ad›: Duydum ki Vefas›z

Üyesi) - Beste: Gülnihal Kalkan (MESAM Üyesi)

ﬁiir: Deli - Bayram Mecit (MESAM Üyesi)

Güfte: Cemâl Safi (MESAM Üyesi) - Beste: Ali

8. Rumuz Kardelen Eser Ad›: Aﬂk›n› B›rakma

3. Rumuz Dertli

Atilla Sütﬂurup (MESAM Üyesi)

Güfte: Orhan Alt›nbaﬂak (MESAM Üyesi) - Bes-

ﬁiir: Bizimdir - Hakk› ﬁener
1. Mansiyon: Rumuz Ece

‹lter Yeﬂilçay,
Cemal Safi

ﬁiir: Gönlüm Yaral› Benim - Serkan Uçar
2. Mansiyon: Rumuz Zeytin
ﬁiir: Ömrünce - Adnan Eraslan

Üst s›ra: ‹lter Yeﬂilçay, Nesrin Ersay›n,
Alt s›ra: Turhan Taﬂan, Özgen Gürbüz, Bilge Özgen

Foto: Turhan Taﬂan Arﬂivi

Foto: Turhan Taﬂan Arﬂivi

3. Mansiyon: Rumuz Sitemkar
ﬁiir: Olmas›n - Nuriz Gökmeno¤lu
Jüri Özel Ödülü: Rumuz Elvan 2
ﬁiir: Giderken - Bayram Mecit (MESAM Üyesi)
(Jüri: Cemâl Safi (MESAM Üyesi), ‹lter Yeﬂilay
(MESAM Üyesi), Nadide Gülp›nar(MESAM Üyesi), Sevinç Atan (MESAM Üyesi), Yahya Akengin, Yalç›n Benlican (MESAM Üyesi)
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‹stanbul Caz Festivali
bu y›l 15. yaﬂ›n› kutluyor
2 - 16 Temmuz tarihleri aras›nda gerçekleﬂecek
"15. Uluslararas› ‹stanbul Caz Festivali", 40'a
yak›n konserle ‹stanbul'u bir caz kentine
dönüﬂtürmeye haz›rlan›yor. Uluslararas›
‹stanbul Caz Festivali'nin konuklar› aras›nda
ünlü cazc› Al Jarreau da bulunuyor.
Al Jarreau

15. Uluslararas› ‹stanbul Caz Festivali 1 Temmuz'da Esma Sultan› Yal›s›'nda gerçekleﬂecek Aç›l›ﬂ Töreni ile baﬂlayacak. ‹stanbul Caz Festivali'ne daha
önceki y›llarda da konuk olan dünyaca
ünlü bas virtüozü Marcus Miller, 3 Temmuz'da Aç›k Hava Sahnesi'nde, bir kez
daha caz severlerle buluﬂacak.
Pop, caz ve R&B türlerinin yaﬂayan
önemli isimlerinden, 7 Grammy Ödülü
sahibi Al Jarreau, 16 Temmuz'da Aç›k
Hava Sahnesi'nde sahne alacak. Caz severler ayn› sahnede Al Jarreau'dan önce
en etkili kad›n caz vokallerinden Dianne
Reeves'i izleyecekler. Buena Vista Social
Club'›n hayatta kalan tek üyesi Omara
Portuondo yepyeni projesi "Gracias" ile
festivalin konuklar› aras›nda yer al›yor.
Sanat hayat›nda 60. y›l›n› kutlayan müzisyen, 9 Temmuz'da Sepetçiler Kasr›'nda
verece¤i konserde kendisini en çok etkileyen Küba ve Brezilya ﬂark›lar›na yer verecek ve izleyiciye Latin müzik retrospektifi sunacak. Judeo-Espanyol (Ladino)
ﬂark›lar›n›n önde gelen temsilcilerinden
Yasmin Levy, 14 Temmuz'da Esma Sultan Yal›s›'nda sahne alacak. Levy konserde dinleyenleri Sefarad müzi¤inden Ortado¤u müzik gelene¤iyle harmanlanm›ﬂ
Endülüs Flamenkosu'na uzanan bir yolculu¤a ç›karacak. Festivalin "Yeni Ozan-

lar" serisinin bu seneki konu¤u, neo-folk
ak›m›n›n temsilcilerinden ﬂark› yazar›ﬂark›c› Rufus Wainwright. Son dönemin
alternatif y›ld›z› Wainwright, 8 Temmuz'da Aya ‹rini Müzesi'nde piyanosu ve
be¤enilen sesi ile ilk defa ‹stanbullu hayranlar›yla buluﬂacak.
AVRUPALI SOL‹STLER TÜRK
CAZCILARLA YANYANA
Türkiye caz sahnesinin önemli isimleri
her y›l oldu¤u gibi bu y›l da Festivalde
olacak. Festivalde Avrupal› solistlere Türkiye'den virtüözleri, özel projelerde buluﬂturan European Jazz Club kapsam›nda, Türkiye'nin caz ustalar› Avrupal› meslektaﬂlar› ile yana yana gelecek. Bu kapsamda saksafonda Ulf Andersson, piyanoda Carl Fredrik Orrje, kontrabasta Ka¤an Y›ld›z ve davulda Ferit Odman eﬂli¤indeki "Maffy Falay Quintet - Türkiye-‹skandinavya Buluﬂmas›" adl› proje 2 Temmuz'da gerçekleﬂtirilecek.
Geniﬂ bir müzikal evrene sahip yetenekli
trompetçi Wolfgang Puschnig ve caz formundaki Mozart yorumlar›yla öne ç›kan
caz piyanisti Sabri Tulu¤ T›rpan, 3 Temmuz'da bir araya gelecek. Quartet Muartet
ve Wax Poetic gibi gruplardan tan›nan Alp
Ersönmez'in üçlüsüne trompetiyle Alexander Tassel 6 Temmuz'da eﬂlik edecek.

Türkiye caz sahnesinin en önemli vokallerinden Sibel Köse ve trompetçi JeanLoup Longnon 8 Temmuz'da buluﬂacak.
Burak Bedikyan ve Litvanyal› saksofoncu
Kestutis Vaiginis, 9 Temmuz'da; Sarp
Maden ve Frans›z trompetçi Stephane
Belmondo 14 Temmuz'da; Hollanda'da
yaﬂayan gitarist besteci Onur Ataman ise
klasik müzik çal›ﬂmalar›yla da tan›nan
Hollandal› trompetçi Eric Vloeimans 15
Temmuz'da bir araya gelecek.
FEST‹VAL‹N YAﬁAMBOYU BAﬁARI
ÖDÜLÜ TUNA ÖTENEL'E
Uluslararas› ‹stanbul Caz Festivali'nin Yaﬂamboyu Baﬂar› Ödülü bu y›l Tuna Ötenel'e takdim edilecek. Piyano, bas, davul
ve saksofon gibi birçok müzik aletini ustaca çalan Tuna Ötenel, "60'l› y›llardan bu
yana Türkiye'de caz müzi¤inin tan›nmas›
ve benimsenmesinde büyük katk›larda
bulundu. Herbie Hancock, Benny Carter,
Harry ‘Sweets’ Edison, Karyn Korg, Hilton
Ruiz, Buster Williams gibi dünyaca ünlü
caz müzisyenleriyle de çal›ﬂan Ötenel, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders veriyor
ve Türkiye caz sahnesine parlak isimler
kazand›rmaya devam ediyor. Tuna Ötenel'e ödülü, Festivalin 1 Temmuz Sal› akﬂam› Esma Sultan Yal›s›'nda gerçekleﬂecek
Aç›l›ﬂ Töreni'nde takdim edilecek.
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“Kapanan müzik ﬂirketleri eser
sahiplerini ma¤dur ediyor”
Yap›m ﬂirketlerinin çeﬂitli sebeplerle faaliyetlerini sona erdirmesi sebebiyle ma¤dur olan müzik eseri sahipleri sorunlar›na çözüm ar›yor.
Universal ve Prestij Müzik gibi baz› yap›m
ﬂirketleri iflas vb. sebepler ile kapanm›ﬂ ve
bu yap›m ﬂirketlerinde bulunan eser iﬂletme belgeleri at›l duruma düﬂmüﬂtür. Dolay›s›yla kapanan ve ticaret sicilinden faaliyetleri silinen yap›m ﬂirketlerinin eser
iﬂletme belgeleri ile sahibi oldu¤u fonogramlara yeniden ço¤alt›m yap›lamad›¤›ndan eser sahipleri ad›na MESAM taraf›ndan ço¤alt›m bedeli de tahsil edilememektedir.
Eser sahipleri, ço¤alt›m hakk›n›n kayb›n›n
da ötesinde eserleri ticari dolaﬂ›ma giremedi¤i için yayma hakk› ve di¤er kullan›m
alanlar›ndan do¤an haklar›ndan da faydalanamamaktad›r.

Konuyla ilgili görüﬂünü ald›¤›m›z Suavi ﬂunlar› aktard›:
“Bugüne kadar ç›kard›¤›m
bütün albümler, y›llard›r müzik piyasas›nda kabul ve talep görmesine karﬂ›n uzunca
bir zamand›r ço¤alt›lmamaktad›r. Ve do¤al olarak müzik
vitrinlerinde Suavi dinleyicilerine sunulamamaktad›r.
Nedeni ise düﬂündürücüdür ve ibret vericidir.
Çünkü tüm çabalar›ma, özel iliﬂkilerime,
yaz›ﬂmalar›ma karﬂ›n Suavi bantlar›n› elinde bulunduran yap›mc›lar neredeyse yer
yar›ld› ve yerin alt›na girdiler. Beﬂiktaﬂ
Vergi Dairesi’nde icra ile sat›lm›ﬂ veya sat›lacaklar listesinde de bantlar›m yok, ‹lgili
Bakanl›¤›m›zda da yok, hiçbir ﬂah›s – firma – kurum vs… gibi muhataplarda Suavi

albümlerinin Master bantlar›na ulaﬂ›lamamaktad›r. Hal
böyle olunca; müzik marketlerde, dijital ortamda,
eser bankalar›nda yoksunuz
vs… Yani Suavi ﬂark›lar› dinlemek – almak isteyenlerin
bugüne kadar gidebildi¤i
adres y›llard›r korsan oldu.
KORSAN’a karﬂ› emekten
yana, adaletten, haktan yana bir insan
olarak en sonunda yasal haklar›m› kullanarak. Hukuk’tan yürüdüm ve CAYMA
hakk›m› kullanarak eserlerimle ilgili tüm
haklar›m› geri ald›m. Bundan böyle benim
iznim ve iradem d›ﬂ›nda Suavi ﬁark›lar›
hiçbir ortamda ve ﬂekilde ticaret alan›na
ç›kar›lamayacak, bende ﬂark›lar›m› yasal
platformlarda sevenleriyle buluﬂturabilece¤im.”

Universal Taxim MESAM’a kat›ld›
Yerli repertuar›n›n
yan›nda yabanc› repertuar›n ülkemizdeki ve
dünyadaki en büyük temsilcilerinden olan, bünyesinde Sony/ATV Music
Publishing ve BMG Music
Publishing repertuarlar›n›n da yay›m haklar›na bulunduran, Türkiye'nin ilk müzik yay›m ﬂirketlerinden Universal Taxim, MESAM’a kat›ld›. Universal
Taxim’in MESAM’a kat›l›m› ile Türkiye’de
uzun zamand›r gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan eser sahibi haklar›n›n tek örgüt alt›nda birleﬂtirilmesi yolunda çok önemli bir
ad›m at›lm›ﬂ oldu.
2002 y›l›nda Taxim Edisyon olarak kuru-

lan Universal Taxim’ in
hizmet verdi¤i yerli sanatç›lar aras›nda, Ozan
Çolako¤lu, Tamer Ç›ray,
‹skender Paydaﬂ, Aykut
Gürel, Fahir Atako¤lu,
Özcan Deniz, Mete Özgencil gibi 140’a yak›n
isim bulunuyor.
Universal Taxim dünyada 41 ülkede 47
ofisi bulunan UMPG (Universal Music
Publishing Group) Türkiye ve Ortado¤u
bölgesini yönetmektedir. UMPG prodüksiyon ﬂirketlerinin, televizyonlar›n, reklam
ajanslar›n›n, plak ﬂirketlerinin çal›ﬂmalar›nda kullanabilmeleri için tüm müzik türlerinde, milyonlarca eseri katalo¤unda

bulundurmakta, U2, Elton John, Bernie
Taupin, 50 Cent, Mariah Carey, R. Kelly,
Coldplay, Nelly, Ciara, Dave Grohl, Prince,
Diana Krall, Justin Timberlake, Maroon 5,
Britney Spears, Godsmack, Mary J. Blige,
Jill Scott, No Doubt, 3 Doors Down, Beastie Boys, Anastacia, Robbie Williams, Gloria Estefan, Paul Simon, Henry Mancini,
Christina Aguilera and Linkin Park gibi
eser sahiplerine hizmet vermektedir.
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Türkiye Âﬂ›klar
Kurultay›’n›n ard›ndan
“Türkiye Âﬂ›klar Kurultay›” 21-22 Mart 2008
tarihlerinde ‹stanbul’da CRR Konser Salonu ve
Tar›k Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde
gerçekleﬂtirildi. Kurultaya kat›l›m Âﬂ›k
Sanat›n›n bitmedi¤ini, aksine her geçen gün
yeni filizlerin açt›¤›n› ispatlad›.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi
Kültürel ve Sosyal ‹ﬂler Daire Baﬂkanl›¤›
Kültür Müdürlü¤ü ad›na, ‹TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvar› Sanatç› Ö¤retim
Görevlisi Dr. Süleyman ﬁenel’in genel koordinatörlük ve proje sorumlulu¤unu üstlendi¤i ve Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, Sabri Koz ve
Dr. Erol Parlak’›n düzenleme kurulu üyesi
olarak katk›da bulunduklar› Türkiye Âﬂ›klar Kurultay›, ülkemizde, âﬂ›kl›k sanat›n›n
örgütlenmesine dönük ilk ciddi ve büyük
bir organizasyon... Bu organizasyona, Türkiye’nin dört köﬂesinden 4’ü kad›n âﬂ›k olmak üzere toplam 33 davetli âﬂ›k kat›ld›.
Kurultaya kat›lan âﬂ›klar ve temsil ettikleri
yöreler ﬂöyle:
Ahmet POYRAZO⁄LU [Van], Ali KIZILTU⁄
[Sivas], Ali R›za EZG‹ [Kars], Arif DELEN
[Aksaray], Ayten GÜLÇINAR [Sivas], Bekir
Sami ÖZSOY [Kars].Erol ERGAN‹ [Erzurum], Erol ﬁAH‹NER [Erzurum], Erzade
KAPAN [Kars], Ezgili KEVSER [Çorum], Fuat ÇERKEZO⁄LU [Erzurum], Günay YILDIZ
[Kars], Haﬂimi ASLIHAK [Çorum], ‹lkin
MANYA (Sar›cak›z) [Eskiﬂehir], ‹mami
[Adana], ‹smail ALADA⁄LI [Kars], ‹smail
CENG‹Z (Azeri) [Kars], ‹smail ‹PEK [Kahra-

man Maraﬂ], Korkmaz ‹KAN [Kars], Kul
NUR‹ [Gümüﬂhane], Maksut KOCA (Feryadi) [Kars], Mehmet KÖﬁE (Kaptani) [Sivas], Mehmet ﬁAHAN (Esrari) [Tarsus],
Muhsin YARALI [A¤r›], Mustafa AYDIN
[Kars], Nuri ÇIRA⁄I [Erzurum], Osman
TAﬁKAYA [Osmaniye], Pakize ALTAN [Yozgat], Sebahattin DÜLGER [Samsun], Selahattin KAZANO⁄LU [Erzurum], ﬁeref TAﬁLIOVA [Kars], Temel TURAB‹ [Erzurum],
Yener YILMAZO⁄LU [Ardahan].
Dr. Süleyman ﬁenel, Türkiye Âﬂ›klar Kurultay›’n›n gerçekleﬂtirilmesindeki amac› ve
kurultay›n genel hedefini ﬂöyle aç›klad›:
“Her geçen gün son temsilcilerini topra¤a
verdi¤imiz Âﬂ›k Sanat›, yak›n bir gelecekte
yok olma ve/veya temsilcilerinin temsil
gücünü yitirme tehlikesiyle karﬂ›ya karﬂ›yad›r.”
Bu ba¤lamda kurultay›n düzenlenmesinde ﬂu temel düﬂüncelerden hareket edildi:
a) Âﬂ›k sanat›n›n yar›nlara örgütlü bir sanat olarak ulaﬂmas›n›n ve âﬂ›k sanat›n›n
temsilcilerinin günden güne ço¤al›p güven içerisinde varl›klar›n› sürdürebilmesinin önündeki engelleri, ülkenin dört yan›ndan gelen âﬂ›klarla, demokratik bir sa-

nat ortam›nda tart›ﬂarak ortadan kald›rmak ve / veya bu yöndeki imkânlar› araﬂt›rmak;
b) Geçmiﬂte oldu¤u gibi, gelecekte de
merkeziyetçi âﬂ›k sanat›n›n güçlü varoluﬂ
zeminini ve sanat kaynaklar›n› ‹stanbul’da
tart›ﬂarak belirlemek, tespit etmek;
c) ‹stanbul’un kültürel yaﬂam alanlar› içerisinde, Âﬂ›k Sanat› temsilcilerinin de nefes alacaklar› sanat ortamlar›n› araﬂt›rmak;
d) Âﬂ›klar›n sürekli üretim yapabilecekleri,
ürünlerini satabilecekleri ya da pazarlayabilecekleri fiziki ﬂartlar› ortaya ç›karmak;
bu ba¤lamda da, kendilerini güvende hissedebilecekleri fiziki ve sosyal ortamlar›
ve ﬂartlar› araﬂt›rmak;
e) Âﬂ›k sanat›nda okullaﬂma yoluyla; geleneksel e¤itim-ö¤retim imkânlar›n›n geliﬂtirilmesine dönük araﬂt›rmalar yapmak;
f) Toplumsal e¤itim ve kentsel uyum çal›ﬂmalar›na katk›da bulunacak ﬂartlar›
araﬂt›rmak;
g) Ülkenin dört yan›nda varl›¤› tespit edilen âﬂ›klar›n anayasal zeminde sa¤l›kl› ve
örgütlü sosyal güç kazan›mlar›n›; teﬂkilatlanmalar›n›, kendilerini yönetecek, yönlendirecek ve gerekti¤inde denetleyebilecek mekanizmalara sahip olman›n alt yap›s›n› haz›rlamak;
h) Bu yolla, TÜRK‹YE ÂﬁIKLAR B‹RL‹⁄‹’nin
kurulmas› yollar›n› araﬂt›rmak…
Kurultaya Türkiye genelinden kat›lan âﬂ›klar, demokratik bir sanat platformunda,
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kendi sorunlar›n› kendi aralar›nda konuﬂma ve sorunlar›n›n çözümüne dönük önerileri de birbirleri ile paylaﬂma imkan› buldular. Bu çerçevede de mikrofona gelen
âﬂ›klar, ﬂu dört soruya cevap arad›lar:
a) Bir sanat ve zenaât kolu olarak, âﬂ›kl›k
gelene¤inin gelece¤e taﬂ›nmas›n›n önündeki engeller nelerdir?
b) Âﬂ›klar örgütlenebilirler mi? Nas›l?
c) Âﬂ›k sanat›n›n gelece¤e taﬂ›nmas›nda
e¤itimin önemi var m›d›r ve bu çerçevede
e¤itim-ö¤retim ile ilgili temel sorunlar nelerdir?
d) ‹stanbul yaﬂam›n›n 21. yy. kültür-sanat
dokusuna âﬂ›k sanat›n›n katk›s› olabilir
mi? Nas›l?
Takdim konuﬂmalar›n› Dr. Süleyman ﬁenel
ve Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova’n›n yapt›¤›; aç›ﬂ konuﬂmas›n›n ise “Onur Konu¤u” olarak
Emekli HAGEM Genel Müdürü Nail Tan taraf›ndan yap›lan 1. Türkiye Âﬂ›klar Kurultay›, ça¤lar boyunca kültür–sanat hayat›m›zda derin izler b›rakm›ﬂ “Dedem Korkud”, “Köro¤lu”, “Karacao¤lan”, “Pir Sultan
Abdal”, “Âﬂ›k Ömer”, “Âﬂ›k Seyrani” ve “Dadalo¤lu” ad›na düzenlenen 7 ayr› oturumda gerçekleﬂtirildi.
Kamuoyu ve sanat kurumlar› taraf›ndan
büyük bir ilgi ile takip edilen ve oldukça
gecikmiﬂ bir faaliyet olarak nitelenen bu
kurultaya, oturum baﬂkanl›klar› ile MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a ile birlikte,
alfabetik s›rayla: Arif Sa¤, Belk›s Akkale,
Doç. Dr. Erol Parlak, Esat Kabakl›, Hayrettin ‹vgin, Nail Tan, Sabri Koz, Doç. Dr.
Songül Karahasano¤lu, Dr. Süleyman ﬁenel, Prof. Dr. ﬁeyma Güngör ve Yücel Paﬂmakç› gibi önemli isimler destek verdiler.
Konuﬂmalar›n tamamlanmas›n›n ard›ndan
ise, Nail Tan, Hayrettin ‹vgin, ﬁeref Taﬂl›ova, Sabri Koz, Ali R›za Binbo¤a ve Dr. Süleyman ﬁenel’den meydana gelen “De¤erlendirme Kurulu” üyeleri, Âﬂ›klar Kurultay›’n› çeﬂitli yönleri ile de¤erlendirdiler.
ÂﬁIKLAR NEVRUZDA Ç‹ÇEK AÇTI…
Âﬂ›klar Kurultay› için ‹stanbul’a gelen âﬂ›klar, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nin
Nevruz Kutlamalar› kapsam›nda 21 Mart

2008 akﬂam› Cemal Reﬂit Rey Konser Salonu’nda “Âﬂ›klar›n Dilinden Nevrûz ve
Nevrûz Çiçe¤i Âﬂ›k Veysel” konulu muhteﬂem bir konser verdiler. Protokol konuﬂmas› ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal ‹ﬂler Daire Baﬂkan› Hüseyin
Öztürk taraf›ndan yap›lan bu konserin Genel Sanat Yönetmenli¤ini Dr. Süleyman
ﬁenel üstlendi, sunuculu¤unu ise Ataman
Erkul yapt›. Konserde, ayr›ca Âﬂ›k Veysel’in
torunu Çi¤dem Özer, “Dedem Âﬂ›k Veysel”
ve ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. ﬁeyma Güngör,
“Nevruz, Âﬂ›kl›k Gelene¤i ve Âﬂ›k Veysel”
konulu konuﬂmalar yapt›lar.
Âﬂ›k takdimleri Yard. Doç. Dr. Bekir Sami
Özsoy taraf›ndan yap›lan konserin sahne
aya¤›n› ise üstâd Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova baﬂar›yla yönetti. Âﬂ›klar, konserde dinleyicilere, “Nevrûz”, “Âﬂ›k Veysel” ve “‹stanbul”
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konulu deyiﬂlerle, çeﬂitli ayaklarda at›ﬂmalar sundular.
Kurultay›n hemen arkas›ndan, 4 y›l önce
kaybetti¤imiz Âﬂ›k Murat Çobano¤lu an›s›na Kars Belediye Baﬂkan› Naif Alibeyo¤lu’nun büyük özveriyle düzenlenmesine
önayak oldu¤u “Murat Çobano¤lu 4. Uluslararas› Âﬂ›klar Bayram›”na kat›lmak için,
tam 319 âﬂ›k ve/veya âﬂ›k sanat›na sevdal›
genç, Türkiye’nin her köﬂesinden Kars’a
geldiler.
Sonuç olarak bu etkinlikler, bizlere; Âﬂ›k
Sanat›n›n bitmedi¤ini, aksine her geçen
gün yeni filizlerin açt›¤›n› ispatl›yor. Kültür
birli¤imizin bu en canl› dinami¤ini korumak, yaﬂatmak ve ayakta tutabilmek u¤runa büyük mücadeleler veren Âﬂ›klar›m›za destek vermek ve Âﬂ›k Sanat›n› gelece¤e aktarmak ad›na da sanat çevrelerine
büyük sorumluluklar yüklüyor.

Soldan sa¤a: Süleyman ﬁenel, Aﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, Ali R›za
Binbo¤a, Hayrettin ‹vgin, Nail Tan, Sabri Koz
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MESAM sa¤l›k
sigortas› için
Ak Sigorta ile anlaﬂt›
MESAM’›n üyelerine 2001 y›l›ndan beri sundu¤u özel toplu
sa¤l›k sigortas› hizmeti 2008 – 2009 döneminde Ak Sigorta ile
yenilenerek devam ediyor.

MESAM
Üyeleri,
primlerini
ödemek
kayd›yla eﬂ ve
çocuklar›n› da
sigortalatma
hakk›na
sahipler.

MESAM’›n üyelerinin yararlanmas› amac›yla 2001 y›l›nda baﬂlatt›¤› toplu sa¤l›k sigortas› hizmetinden yararlanan üyelerin say›s› her
geçen gün art›yor. Bu hizmetin daha yetkin bir
ﬂekilde sürdürülebilmesi için bu y›l MESAM Yönetim Kurulu Toplu Sa¤l›k Sigortas› Hizmeti veren tüm özel sigorta ﬂirketlerinden kapal› zarf
usulü teklifler ald›. Bu tekliflerin Yönetim Kurulu
taraf›ndan de¤erlendirilmesinin ard›ndan en
kapsaml› ve en uygun hizmeti en düﬂük fiyata
vermesinden dolay› Aksigorta A.ﬁ.’nin teklifi kabul edildi.
Bu y›l yap›lan de¤erlendirme sonucunda tek poliçede karar k›l›nm›ﬂt›r.
Kabul edilen poliçenin kapsam›; yatarak tedavi
teminat› limitsiz % 100 sigortadan, ayakta tedavi teminat› limitsiz % 80 sigortadan karﬂ›lanmaktad›r. Bu poliçe tüm hastanelerde geçerlidir.
Poliçe kapsam›nda y›lda bir kez olmak üzere, 40
yaﬂ üstü bayan MESAM üyeleri için kontrol
amaçl› Mamografi Testi ve yine 40 yaﬂ üstü erkek üyelerimiz için kontrol amaçl› PSA testi kapsam dahilindedir.
Poliçe kapsam›nda ödenecek prim bedeli; üyelerin kendisi ve eﬂleri için 922 YTL, çocuklar›
için ise 644 YTL olarak belirlenmiﬂtir.
Bu y›lki sa¤l›k sigortas›na hak kazanmak için,
May›s 2007 – May›s 2008 tarihleri aras›nda brüt
telif gelirinin kabul edilen poliçe bedeli kadar olmas› gerekmektedir. Sigortalanma kriterine haiz
olan üyeler MESAM sosyal ve kültürel fonun ge-

lirleri taraf›ndan sigortalanmaktad›r. Bu fondan
yararlanamayan üyeler ise y›ll›k sigorta prim tutar›n›, kendileri ödeyerek özel sa¤l›k sigortas›
hizmetinden yararlanmak için MESAM’a baﬂvurabilirler. Grup Sa¤l›k Sigortas› prim ödemeleri
%25 peﬂin, geri kalan› takip eden aylarda 5 eﬂit
taksit ﬂeklindedir. Üyeler, primlerini ödemek
kayd›yla eﬂ ve çocuklar›n› MESAM’ a tan›nan
ﬂartlar çerçevesinde sigortalatma hakk›na sahiptirler.
‹lk defa sigortal› olacaklar 9. aydan itibaren yatarak tedaviyi içeren hastal›klar›n kapsam›na gireceklerdir. Daha önce sigortal› olanlar ise Demir Hayat’taki haklar›n› kaybetmeden geçiﬂ yapabileceklerdir.
HER TÜRLÜ B‹LG‹ VE SORULARINIZ ‹Ç‹N
MESAM’ ›n üyelerine sunmuﬂ oldu¤u Ak Sigorta
program› hakk›nda her türlü bilgi ve sorular›n›z,
ilk defa sigortal› olmak veya yenilemenizi yapt›rmak için aﬂa¤›daki iletiﬂim bilgileri yer alan
temsilcilerden destek alabilirsiniz.
Telefon :

0212 243 80 53 /
0212 244 31 23 /
0212 251 81 94
Fax:
0212 243 02 69
Sevim Erdinç:
0533 627 18 84
(ilk iletiﬂim kiﬂisi olacakt›r)
Nafiz Sarg›n :
0532 314 80 27
Mail Adresi:sigortahizmet@aksigorta.net

sigorta
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TEM‹NATLAR
YATARAK TEDAV‹
AC‹L DURUMLAR

TEM‹NAT
KAPSAMI

TEM‹NAT
YÜZDES‹

YILLIK L‹M‹T

15

Y.‹Ç‹
YURT‹Ç‹

ANLAﬁMALI
ANLAﬁMASIZ

100
100

L‹M‹TS‹Z
L‹M‹TS‹Z

AC‹L OLMAYAN DURUMLAR

Y.‹Ç‹
YURT‹Ç‹

ANLAﬁMALI
ANLAﬁMASIZ

100
80

L‹M‹TS‹Z
L‹M‹TS‹Z

KÜÇÜK MÜDAHALE

Y.‹Ç‹

ANLAﬁMALI/SIZ

100

L‹M‹TS‹Z

SUN‹ UZUV

Y.‹Ç‹

ANLAﬁMALI/SIZ

100

L‹M‹TS‹Z

EVDE BAKIM(MAX 8 HAFTA)

Y.‹Ç‹

ANLAﬁMALI/SIZ

100

L‹M‹TS‹Z

REHAB‹L‹TASYON

Y.‹Ç‹

ANLAﬁMALI/SIZ

100

L‹M‹TS‹Z

DO⁄UM

Y.‹Ç‹

ANLAﬁMALI/SIZ

100

5,000 YTL

AMEL‹YAT ÖNCES‹
YAPILACAK TETK‹KLER

Y.‹Ç‹

ANLAﬁMALI/SIZ

100

L‹M‹TS‹Z

KONTROL PSA

Y.‹Ç‹

ANLAﬁMALI

100

1 KEZ

KONTROL MAMOGRAF‹

Y.‹Ç‹

ANLAﬁMALI

100

1 KEZ

YURTDIﬁI YATARAK TEDAV‹
AC‹L OLAN DURUMLAR
AC‹L OLMAYAN DURUMLAR ‹Ç‹N

Y.DIﬁI
Y.DIﬁI

ANLAﬁMALI/SIZ
ANLAﬁMALI/SIZ

100
80

45.000 USD
45.000 USD

YARDIMCI TIBB‹ MALZEME

Y.‹Ç‹

ANLAﬁMALI/SIZ

100

500 YTL

AC‹L TIBB‹ YARDIM

YURT‹Ç‹

ANLAﬁMALI

100

L‹M‹TS‹Z

AYAKTA TEDAV‹

TEM‹NAT L‹M‹TLER‹

TEM‹NAT
YÜZDES‹

TEM‹NAT ﬁEKL‹

Ayakta Tedavi
Yurtd›ﬂ› Ayakta Tedavi
Diﬂ
Gözlük &Lens& Çerçeve

L‹M‹TS‹Z
5000 USD
500 YTL
300 YTL

YILLIK
YILLIK
80%
80%

80%
100%

YILLIK
YILLIK

ÖNEML‹ NOT:
*Demirhayat Sigorta’dan Ak Sigorta’ya geçiﬂ yapacak üyelerimizin sigortalar›n›n devam› için acilen Ak Sigorta’dan yukar›da
isimleri yaz›l› yetkilileri aramalar› gerekmektedir.

*Demirhayat Sigorta ile yap›lan sözleﬂme 27 May›s 2008 tarihi
itibariyle bitmiﬂ bulunmaktad›r. Bu nedenle sigorta bedellerini
kendileri ödeyen üyelerimizin, kazan›lm›ﬂ tüm haklar›yla Ak Sigorta’ya geçiﬂlerinin sa¤lanabilmesi için yukar›daki yetkilileri
acilen aramalar› gerekmektedir.
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bas›n aç›klamas›

MESAM BASIN TOPLANTISINDA GÜNDEM‹ DE⁄ERLEND‹RD‹:

Telif sektörüne zarar verecek
giriﬂimlerin karﬂ›s›nday›z
MESAM, fikri haklar alan›ndaki güncel durumu de¤erlendirmek, lisanslama ve
da¤›t›m çal›ﬂmalar› ile son günlerde bas›nda yer alan konularla ilgili bilgi vermek
amac›yla 20 May›s’ta bir bas›n toplant›s› düzenledi.
Toplant›ya, MESAM ad›na Yönetim Kurulu Bakan› Ali R›za Binbo¤a, Attila
Özdemiro¤lu, Cahit Berkay, Turhan Taﬂan,
Ahmet Selçuk ‹lkan, Ali Tekintüre, Halil
Karaduman ve ‹hsan Öztürk ile üyelerimizden Hasan Salt›k (Kalan Edisyon), Nur
Turan (Pelikan Müzik) ve Ahmet Selim
Kaynak (Pelikan Müzik) kat›ld›.
MESAM’da düzenlenen toplant›, çeﬂitli
TV, gazete, ajans ve dergi mensubu gazetecilerin kat›l›m›yla baﬂar›l› bir ﬂekilde gerçekleﬂtirildi. MESAM Yönetim Kurulu Üyeleri ve di¤er üyeler gündemle ilgili aç›klamalar yapt›ktan sonra bas›n›n sorular›n›
cevapland›rd›. Toplant›da yap›lan önemli
aç›klamalar ﬂöyle:
MESAM’IN GÖREV‹ VE DENET‹M‹
MESAM’›n asli görevi, üyeleri ad›na yasadan do¤an telif haklar›n› takip ve tahsil
etmek ve tahsil edilen telif bedellerini
üyelerine da¤›tmakt›r. Bu nedenle de MESAM, telif sektörüne zarar verebilecek her
türlü giriﬂim ve eylemin karﬂ›s›ndad›r.
MESAM, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan en son Ekim 2007 tarihinde yaklaﬂ›k üç ayl›k bir denetime tabi olmuﬂ ve
12.02.2008 tarihinde Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n denetim raporu MESAM’a
iletilmiﬂtir. MESAM ayn› zamanda Ba¤›ms›z Yeminli Mali Müﬂavirlik ﬂirketlerince de
denetlenmekte, denetim raporlar› CISAC
ve Bakanl›¤a iletilmektedir.

MESAM ÜYELER‹
MESAM’›n yaklaﬂ›k 5200 üyesi bulunmakta olup tüm üyeleri eseri yaratan veya mali hak sahibi olan gerçek veya tüzel
kiﬂi eser sahiplerinden yani besteciler,
söz yazarlar›, aranjör ve editörlerden
oluﬂmaktad›r. MESAM’da Kanun gere¤i
as›l ve yararlanan olarak tan›mlanan iki
üyelik statüsü bulunmaktad›r. Eser sahiplerinin mali haklar›n› devralan gerçek
ve tüzel kiﬂiler yararlanan üyelik statüsüne dahil edilmektedir. MESAM’›n 5200
üyesinin en az 3.250’si, yap›lan da¤›t›mlardan faydalanmaktad›r. Da¤›t›mdan
faydalanmayan eser sahiplerinin ise MESAM’da eserlerinin kay›tlar› mevcut olup,
eserleri da¤›t›m› yap›lan kullan›m alan›nda o dönem kullan›lmam›ﬂ olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Yerli üyelerimizin yan› s›ra uluslararas› alanda tüm dünya ülkelerini kapsayan yaklaﬂ›k 90 telif birli¤i

ile imzalanm›ﬂ olan karﬂ›l›kl› temsilcilik
sözleﬂmeleri yoluyla tüm yabanc› eser
sahiplerinin haklar› Türkiye’de MESAM
taraf›ndan temsil edilmektedir. MESAM
taraf›ndan gerçekleﬂtirilen her da¤›t›mda
ortalama 85 yabanc› telif kuruluﬂuna tahakkuk yap›lmaktad›r.
YÖNET‹M KURULU
MESAM Yönetim Kurulu, MESAM Tüzü¤ü
gere¤i haftada bir kez ola¤an toplant›lar›n› gerçekleﬂtirmektedir. Bakanl›k Tüzü¤ü
uyar›nca; Yönetim Kurulu’nda görevlendirilen üyelere, kat›ld›klar› her toplant› baﬂ›na huzur hakk›, ayr›ca ﬂehir d›ﬂ›ndan kat›l›m olmas› halinde ayr›ca yolluk ve harc›rah ödenmesi gerekmektedir. Tüzük’ün ilgili maddesi kapsam›nda MESAM Genel
Kurulu’nca ödenecek huzur hakk›, yolluk
ve harc›rah miktarlar› belirlenmektedir. Bu
husus, MESAM Yönetimine seçilen bir
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üyenin insiyatifinde olmay›p, Genel Kurul’un insiyatifindedir.
ÜYEL‹K KR‹TERLER‹
5200 üyemizin eser sahibi olup olmad›¤›n›n sorgulanmaya çal›ﬂ›yor olmas› baﬂka
bir deyiﬂle bir sanatç›n›n meslektaﬂ› olarak di¤er sanatç›lar›n sanat›n› sorgulamas›, bizler için büyük bir utanç kayna¤› olmuﬂtur. MESAM Genel Kuruluna; Tüzük
gere¤i as›l üyeler davet edilmektedir. MESAM, Bakanl›k Tüzü¤ü’ne uygun olarak
as›l üyelik kriterlerini belirlemektedir. MESAM as›l üyesi olunabilmesi için aﬂa¤›daki
kriterler Genel Kurulumuzca öngörülmüﬂtür. Genel Kurul toplant›s›na kat›lan 400
as›l üyemizden; toplam 249 kiﬂi gelir kriterinden, 120 kiﬂi eserlerinin fonogram,
radyo-TV vb. alanlarda kullan›m›ndan ve
31 kiﬂi en az 10 eserinin TRT repertuar›nda kullan›m›ndan dolay› as›l üye s›fat› ile
Genel Kurul’a kat›lm›ﬂt›r.
MESAM PERSONEL‹
MESAM’›n Yönetim Kurulu’na ba¤l› Genel
Sekreter’in yönetiminde bulunan profesyonel kadrosu bulunmaktad›r. Profesyonel kadroda merkez ve ﬂubeler toplam 50
kiﬂi çal›ﬂmaktad›r. MESAM, ça¤daﬂ bir seviyede eme¤e sayg›n›n duyuldu¤u en
önemli kurumlardan biri olarak personeline gerekti¤i ölçüde sosyal olanaklar sa¤lamaktad›r.
B‹RL‹K PAYI VE DA⁄ITIM TUTARLARI
MESAM mevzuat gere¤i elde etti¤i gelirleri üzerinden Genel Kurulca kabul edilen
oranlarda Birlik pay› kesmektedir. Birlik
pay›, Birli¤in faaliyetlerini yürütmesi amac› ile kullan›lmakta olup üyelere da¤›t›lacak olan telif bedellerinden tamamen ayr›d›r. MESAM’›n temsili alan Birlik pay›
oran› %23, mekanik alan Birlik pay› oran›
ise %8’dir. MESAM, tahsil etti¤i telif bedellerinin ancak ve sadece bu oranlar›
üzerinden faaliyetleri için harcama yapabilmektedir. MESAM’›n üyelerine da¤›t›lmas› gereken telif bedellerini da¤›tmayarak bu bedellerden harcama yapmas› ken-

di iç Tüzü¤üne de ayk›r›d›r. MESAM,
2004 y›l›ndan bu yana üyeleri ad›na
46.000.000 YTL’yi aﬂan telif bedeli tahsil
etmiﬂ ve 36.300.000 YTL’nin üzerinde telif bedelini üyelerine da¤›tm›ﬂt›r. Yönergeleri gere¤ince da¤›t›lmas› gerekip da¤›t›m›
gerçekleﬂtirilmemiﬂ tahsilat› yoktur.

MESAM, da¤›t›mlar›n›
CISAC standartlar›na
uygun olan ve baﬂka
birliklerce de kullan›lan
Cosis program›nda
gerçekleﬂtirmektedir. Bu
programa hiçbir ﬂekilde
manuel bir müdahele
mümkün de¤ildir.
KUR FARKI G‹DERLER‹
MESAM’›n 2004 y›l› ve öncesinde resmi
tarifelerinin USD baz›nda olmas› nedeni
ile geçmiﬂ y›llar› içeren lisans sözleﬂmeleri
imzalan›rken ilgili y›l›n USD tarifesi kullan›ld›¤›ndan ve MESAM, da¤›t›mlar›n› tahakkuk s›ras›ndaki USD kurunu baz alarak
gerçekleﬂtirdi¤inden tahsilat s›ras›ndaki
USD kuru ile da¤›t›mlar›n üyelere tahakkuku s›ras›ndaki USD kuru aras›ndaki farkl›l›klardan dolay› MESAM’›n gider fazlal›¤›
oluﬂmuﬂtur. MESAM, Genel Kurulda oybirli¤i ile al›nan karar do¤rultusunda bu
farkl›l›klar› gidermek için kaynak temin etmiﬂtir.
Kur farklar›ndan oluﬂan gider fazlal›klar›
d›ﬂ›nda MESAM’›n toplam gider fazlas›
son 10 y›ll›k süreçte toplam 1.946.000
YTL’dir. Bu bedelin 1.350.000 YTL’lik bölümü hukuk takip ve dava masraflar›na
harcanm›ﬂt›r. Bu masraflar, faaliyet giderleri içerisinde olmay›p ayr›ca tahsil gideri
olarak Genel Kurul karar› ile kabul görmüﬂtür. Bugüne kadar gerçekleﬂtirilen
tüm Genel Kurullarda, Yönetim Kurullar›’n›n yapt›¤› faaliyet ve hukuk masraflar›
onaylanm›ﬂ ve Yönetim Kurulu ibra edilmiﬂtir.
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‹ddia edilen zarar›n aksine MESAM’a;
TMSF taraf›ndan el konulan ve sat›lan yay›n kuruluﬂlar›n›n 4.300.000 YTL, di¤er
kuruluﬂlar›n 11.000.000 YTL telif borcu
bulunmakta olup, 2009 y›l›ndan itibaren
tahsilat›na baﬂlanacak olan Özel Kopyalama ‹stisnas› kaynaklar›ndan MESAM’›n
tahmini 5.000.000 YTL telif alaca¤› bulunmaktad›r.
DA⁄ITIM S‹STEM‹
MESAM’›n Genel Kurul’da oybirli¤i ile kabul edilen Da¤›t›m ve Dokümantasyon
Yönergesi bulunmaktad›r. Sözkonusu Yönerge’de; da¤›t›mlar›n zaman›, ﬂekli vb.
tüm hususlar detayl› olarak belirlenmiﬂtir.
MESAM, Da¤›t›mlar›n› CISAC standartlar›na uygun olan ve baﬂka birliklerce de kullan›lan Cosis program›nda gerçekleﬂtirmektedir. Bu programa hiçbir ﬂekilde manuel bir müdahele mümkün olmay›p; da¤›t›m kriterlerimiz üzerinden otomatik
olarak üyelerimize da¤›t›mlar aktar›lmaktad›r. Söz konusu program; MSG taraf›ndan kendi yat›r›mlar› olan ve yüz binlerce
dolar ödenen program›n baﬂar›s›z olmas›
üzerine MSG taraf›ndan kullan›lmak istenmiﬂ, MESAM telif haklar›n›n etkin geliﬂimi için program›n MSG taraf›ndan kullan›lmas›na yaz›l› olarak izin vermiﬂtir.
ULUSLARARASI FAAL‹YETLER
MESAM, faaliyeti gere¤i uluslararas› alanda gerçekleﬂtirilen birçok toplant›da ülkemizi temsil etmektedir. Bu toplant›lar sonucunda birçok uluslararas› telif birli¤i ile
temsilcilik sözleﬂmeleri imzalayan MESAM, yerli üyelerinin haklar›n›n sadece
Türkiye s›n›rlar›nda korunmas› ile yetinmeyip tüm dünyada üyelerimizin eserlerinin korunmas›n› sa¤lamaktad›r. Bunun
sonucunda yurtd›ﬂ› telif birliklerinden
üyemiz eser sahiplerine da¤›t›lmak üzere
telif bedelleri gönderilmektedir. MESAM’
a 2004 y›l›ndan bugüne kadar toplam
3.500.000 USD telif tutar› gönderilmiﬂtir.
Ayr›ca MESAM, Türkiye s›n›rlar›nda tüm
dünya repertuar›n›n eser sahipleri alan›ndaki temsilcisidir.
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MESAM 10. Ola¤an
Genel Kurul Toplant›s›
MESAM 10. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›, 28 Mart’ta ‹stanbul merkez
binas›nda, 29 Mart 2008’de ise Lütfi K›rdar Kongre Merkezi’nde yap›ld›.
Toplant›ya 32 kiﬂi vekaleten olmak üzere 400 üye kat›ld›.
Foto¤raflar: Sinan Kesgin

Sayg› duruﬂu ve ‹stiklal Marﬂ›’n›n
okunmas› ile baﬂlayan toplant› Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a’n›n aç›l›ﬂ
konuﬂmas› ile devam etti. Binbo¤a konuﬂmas›nda 2 y›ll›k çal›ﬂmalar› anlatarak
gelece¤e dönük bilgiler verdi. Ard›ndan
toplant›y› yönetmek üzere Baﬂkan ve

Baﬂkanl›k Divan› seçimi gerçekleﬂtirildi.
Yap›lan oylama sonucunda Arif Sa¤ (Baﬂkan), Fatih Erkoç, ‹lhan ﬁeﬂen ve Mahmut O¤ul Baﬂkanl›k Divan›’n› oluﬂturdu.
Daha sonra ‹lhan ﬁeﬂen’in istifas› nedeniyle Emin Bitmez Divan’da yerini ald›.
Böylece önceden belirlenen Genel Kurul

Gündemi’nin s›ras›yla görüﬂülmesine
baﬂland›. Gündem okunduktan sonra
önergeler okunarak oyland›.
Kabul Edilen Önergeler:
MESAM Yönetim Kurulu taraf›ndan sunulan aﬂa¤›daki Önergeler kabul edildi:

genel kurul
vizyon

1- Kabul Edilecek Yönerge ve Önergelerin
Yürürlük Tarihleri
2- MESAM Bütçesi ile ilgili Yönetim Kurulu’na Yetki Verilmesi
3- MESAM Üyelik Ödentileri
4- MESAM Yönetim Kurulu’nun Önergelerde ve Yönerge De¤iﬂiklik Yapma Yetkisi
5- MESAM Üyelik Kriterleri
6- ‹stanbul D›ﬂ›ndan Genel Kurula Kat›lacak Üyelerin Kat›l›m Masraflar›
7- MESAM’›n Hukuk-Ceza Davalar› ve ‹cra
Takipleri
8- Kur Fark› Gider Fazlal›klar›
9- Borçlanma Yetkisi
10- MESAM Da¤›t›m ve Dokümantasyon
Yönergesi De¤iﬂiklikleri
11- MESAM Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Yönergesi De¤iﬂiklikleri
Gündem s›ras›na göre toplant›ya kat›lan
üyelere da¤›t›lm›ﬂ olan MESAM Faaliyet
Raporu’ndan sonra Bilanço, Gelir ve Gider Tablolar› okundu. Denetleme Kurulu
Raporu’nun okunmas› sonras›nda Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra
edildi.
Gelecek Dönem Tahmini Bütçe’si okunup
oyland›ktan sonra Yönetim Kurulu, Haysiyet Kurulu, Denetleme Kurulu ve Teknik
Bilim Kurullar›n›n As›l ve Yedek Üyelerinin seçimine geçildi.

MESAM’IN YEN‹ ÜST KURULLARI
Yönetim Kurulu:
Ahmet Selçuk ‹lkan, Ali R›za Binbo¤a, Ali
Tekintüre, Attila Özdemiro¤lu, Cahit Berkay, Fatih Erkoç, ‹hsan Öztürk, Kalan
Edisyon (Hasan Salt›k), Orhan Gencebay,
Suavi ve Turhan Taﬂan’dan oluﬂtu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralar›nda yapt›klar› seçimle, Ali R›za Binbo¤a’y› Baﬂkan, Suavi’yi Baﬂkan Yard›mc›s›, Turhan
Taﬂan’› Sayman Üye olarak belirledi.
Fatih Erkoç’un istifas›yla boﬂalan Yönetim Kurulu Üyeli¤i görevine 1. Yedek Üye
Halil Karaduman geldi. Ard›ndan Kalan
Edisyon’un yararlanan üyeli¤e düﬂmesi
nedeniyle Mustafa Özkent göreve geldi.
Haysiyet Kurulu:
Nejat Yavaﬂo¤ullar› (Baﬂkan), Cans›n Erol,
Necla Peker’den oluﬂtu.
Denetleme Kurulu:
Mustafa Budan (Baﬂkan), Hülya ﬁenkul
ve Osman Nuri Özpekel’den oluﬂtu.
Teknik Bilim Kurulu:
ﬁeref Taﬂl›ova (Baﬂkan), Ali ‹hsan K›saç,
Erol Parlak, Kadir ﬁeker, Zafer Gündo¤du’dan oluﬂtu.

MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a
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Bulutsuzluk Özlemi
Berke Özgümüﬂ: Davul
Deniz Demiröz: Elektro gitar
Sunay Özgür: Bas gitar
Sina Kolo¤lu: Klavye, piyano
Nejat Yavaﬂo¤ullar›: Vokal, elektro gitar
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BULUTSUZLUK ÖZLEM‹:

Çeyrek yüzy›la
yaklaﬂ›rken
Geçti¤imiz sene 20. y›l›n› kutlayan Bulutsuzluk Özlemi, y›llard›r
isyan ederken de, Güney’e giderken de, Taksim’de beklerken de
bize eﬂlik eden ﬂark›lar yapt› ve yapmaya devam ediyor. Yaz sonu
ç›kacak albümlerinden önce Bulutsuzluk Özlemi’nden Nejat
Yavaﬂo¤ullar›, Sina Kolo¤lu ve Sunay Özgür ile sohbet ettik.

Yeni bir konser DVD’niz ç›kmak üzere, isterseniz sondan baﬂlayal›m...
Nejat Yavaﬂo¤ullar›: Evet, senfoni orkestras›
ile yapt›¤›m›z konserin DVD albümü ç›k›yor.
Daha önce ayn› konserin müzik CD’sini ç›kartm›ﬂt›k. Elimizde görüntüler vard›. Biz de elimizdeki malzemeyi ya tarihin ak›ﬂ›na b›rak›p yok
olmas›na göz yumacakt›k ya yap›lan bir çal›ﬂman›n belgesi olarak saklayacakt›k. ‹kincisini
seçtik. K›y›da köﬂede kalm›ﬂ kliplerimizi de bu
DVD’de bir araya getirdik. Di¤er yandan yeni albüm çal›ﬂmam›z da büyük ölçüde tamam. Ama
içimize sinmeyen baz› noktalar var. Bu yaz onlar› halledip yaz sonunda o albümü de ç›karmay› planl›yoruz.
Geçen sene 20. y›l›n›z› kutlad›n›z. 20 y›ldan
sonra yeni ç›kacak albüm nas›l bir albüm oldu?
Sina Kolo¤lu: Daha bireysel bir albüm oldu.
Biz ﬂimdiye kadar daha toplumsal konulara yönelik albümler ç›kard›k. Yeni albüm ise daha
çok bireyin gündelik hayat›na odakl›. Ama bu

dünyaya bak›ﬂ aç›m›z›n de¤iﬂti¤i anlam›na gelmiyor.
Bireysel olan da bir yandan politiktir.
NY: Gerçekten kalbe, ruha, beyne hitap eden
iﬂler yap›lm›ﬂsa onlar kal›c› olacakt›r zaten. Geri
kalanlar› ise tarih eleyecektir. O yüzden de bu
konuda içinden ne geliyorsa onu yapmal› insan
diye düﬂünüyorum. Gruptaki arkadaﬂlar da
böyle düﬂünüyor.
Böyle bir ruh haline mi girildi?
NY: Esas›nda ne yapmal›, nas›l yapmal› sorusu
her zaman önümüzde duruyor. ‹ﬂe baﬂlarken,
s›f›r kilometrede bir müzisyen, daha önce yapm›ﬂ oldu¤u ﬂark›lar› ç›kartacakt›r. Bu bir risktir.
Ya tutar, ya tutmaz. Belli bir noktaya gelip kendini kabul ettirdikten sonra ise durum baz› aç›lardan kar›ﬂ›k hale geliyor. Seni art›k takip
eden bir kitle oluyor. O kitlenin beklentisini anlamaya çal›ﬂ›p ona göre bir ﬂey yapmaya meyledebilir insan. Bu bazen bir tuzakt›r. Bu sefer
diyebilirler ki ‘Yeni bir ﬂey yapmad› bunlar’. Gü-

Röportaj: Esra Okutan
Foto¤raflar: Teoman Gürzihin

22

vizyon

geçti¤inizde böyle eleﬂtiriler alm›ﬂt›n›z.
NY: Tabii. Mesela ikinci albüm ç›kt›¤›nda
“Hey” dergisinde yay›mlanan bir okur
mektubunda ﬂöyle deniyordu: ”Bir Bulutsuzluk Özlemi”miz vard›, ruhuna el Fatiha. Onlar da Mazhar Fuat Özkan gibi olmuﬂlar’. Ak›n’›n (Eldes) gruba kat›lmas›yla elektronik çalman›n avantajlar›n› anlam›ﬂt›k. Zaten ilk albüm (Bulutsuzluk Özlemi, 1986) asl›nda çok amatördü.

“Dünya
konjonktüründen
bakt›¤›m›zda
bence do¤ru bir
çizgi izledik”
nümüzde yeni müzik ak›mlar› ç›k›yor.
Mesela gitar sololar› eskiden uzun uzun
at›l›rd›. ﬁimdi rock gruplar›nda bile gitar
solosu atmadan ﬂark› baﬂl›yor ve bitiyor.
E biz de mi öyle yapal›m? Bunlar hep
“nas›l yapmal›, ne yapmal›?” sorular› ve
bunlara cevap arad›k…
SK: Ve neysek onu yapt›k. Di¤er türlü
yapmac›k olacakt›. Rolling Stones da kaç
senedir ayn› ﬂeyi yap›yor. Marka olan
gruplar›n tarz› belli. Tabii ki daha iyi teknoloji kullan›l›yor. Ama Metallica da gidip bambaﬂka enstrümanlar kullanm›yor.
NY: Ama ne yap›yor; farkl› tarzlar deniyorlar. Örne¤in unplugged yap›yorlar,
senfoni orkestralar›yla çal›yorlar. Böyle
aray›ﬂlar oluyor.
Sizin dinleyicilerinizin böyle bir tutuculu¤u var m›? ‹kinci albümde (Uçtu
Uçtu 1990) akustikten elektro gitara

Bu ilk albümün hikayesine dönersek...
NY: Sina piyano, ben akustik gitar çal›yordum. Bazen bir perküsyon kat›l›yordu. Bu ﬂekilde Taksim Sanat Evi’nde çalarken herkes bizden albüm beklemeye
baﬂlad›. Özelli¤imiz kendi ﬂark›lar›m›z›
yapmam›zd›. Biz de alelacele bir albüm
yapt›k. Sonra ikinci albüm ‘Uçtu Uçtu’
ç›kt›. Ben “akustik gitarla bu iﬂ olmayacak, bu dertle u¤raﬂ›lmaz” diyerek elektro gitara geçmiﬂtim, Sina kendine bir
BX7 klavye alm›ﬂt›, amfiler alm›ﬂt›k, daha sertleﬂerek yolumuza devam ettik.
Yapt›¤›n her sound’un bir seveni oluyor
ve bir sonra gelen sounda karﬂ› ç›k›yor.
Ama sonradan önemli olarak addedilen
albümlerden biri oldu “Uçtu Uçtu”.
ﬁimdi de çözümü “kendi içimizde bulduk” diyorsunuz.
NY: Bizim albümlerimizin hiçbiri, bir öncekinin benzeri veya onun devam› olmad›. Hatta bana çok kiﬂi ‘Uçtu Uçtu gibi bir
ﬂark› yapsana’ demiﬂtir ama ona benzesin diye yapmac›k bir ﬂark› yazma düﬂüncesinde olmad›m hiçbir zaman. ‹lk albüm ç›kt›, akustik bir sound vard›. Sonra
“Uçtu Uçtu” ard›ndan “Güneﬂimden Kaç”
ç›kt›, sonra bize dediler ki ‘Siz konserlerde daha iyisiniz, bu albümlerde öyle gözükmüyor. Konser kayd›n›z yok mu?’ Öyle bir bask› oluﬂmaya baﬂlad›. Biz de madem konser albümü ç›kacak, bir de de¤iﬂiklik yapal›m bunu unplugged yapal›m
dedik. Sonra Anadolu turnesinde siyah
tiﬂörtlü gençler gelip ‘abi, daha sert çalsan›za’ dedi. Bu sefer “Yol” (1998) albü-

mü ç›kt›. Albümlerimiz hep politik mesajlar da içerdi. Biz hiç fark›nda olmadan
müzi¤imizi yap›yoruz ama sonuçta Bulutsuzluk Özlemi dünya konjonktüründen bakt›¤›m›zda bence do¤ru bir çizgi
izledi. Hiçbir ﬂeyi mant›ks›z bir noktaya
getirmeden o muhalefet çizgisini sürdürdü. Bireyin bu hayatta kendine ç›k›ﬂ noktalar› aramas›na eﬂlik etti.
Muhalif çizginiz devam ederken müzikal aray›ﬂ›n›z devam etti…
NY: Aray›ﬂ muhakkak oluyor. “Numara”
(2001) albümünde tambur kullanmay›
düﬂündük. Vurmal› çalg›lar›m›zla böyle
karanl›k bir sound, mistik bir sound oluﬂturulabilir mi diye düﬂünüyorduk. “Numara” albümü Universal ﬂirketinden ç›kt›. Bir ay sonra biz hangi ﬂark›ya klip çekece¤iz diye planlar yaparken, me¤er ﬂirketin içi gitmiﬂ! Tabii bizi sekteye u¤ratt›
bu durum ama konserler devam etti.
SK: Bir de 2000, 2001 y›llar› enteresan
bir dönemdi. Tam geçiﬂ dönemiydi....
NY: Tam o s›rada bizden sonraki, bizden
esinlenen jenerasyon k›p›rdanmaya baﬂlam›ﬂt›. Çünkü art›k “rock müzik Türkçe
olur mu?” sorusunu b›rakm›ﬂlard›.
SK: Biz hatta aram›zda konuﬂtuk, ben
‘Bittik art›k, herhalde bizim zaman›m›z
geçti’ diyordum ama bu da moda gibi.
Aradan zaman geçiyor eskiler geri dönüyor. Moda da her zaman kendini tekrar
eden bir ﬂeydir. 2004-2005’ten sonra yine her ﬂey de¤iﬂti. ‹nternet nedeniyle art›k CD yapmak, bundan para kazanmak,
bunu satmak zor. Art›k sahnede performans› iyi olan öne ç›k›yor. Sahne de bizim güçlü yan›m›z.
NY: 2000 y›l›nda biz grup içinde de bir
sars›nt› geçirdik. Çünkü Ak›n ayr›ld›. Grubu takip edenler onu da seviyordu. Böyle
bir de¤iﬂiklik gerçekleﬂti. Ne kadar etkisi
oldu bilmiyorum. Sonra gruba yine çok
iyi bir gitarist geldi. ‹ﬂte tam da o zaman,
90’lar›n ortalar›ndan beri bizi izleyen bir
sonraki jenerasyon, “Duman”, “Mor ve
Ötesi” öne ç›kmaya baﬂlad›. Art›k Türkçe

röportaj
vizyon

23

rock olur mu olmaz m› tart›ﬂmas› bitmiﬂti. Ortaokulda bir çocuk eline gitar ald›¤›
zaman ‘ben de yapaca¤›m’ diyor, çünkü
önünde örnek var. Genç k›zlar için Aylin
Asl›m, ﬁebnem Ferah var. Mesela 90’l›
y›llarda ﬁebnem (Ferah) ve Özlem’in (Tekin) Volvox diye gruplar› vard›. Biz onlar›
çok be¤eniyorduk. Kemanc›’da cover
söylerlerdi. ‘ﬁebnem siz niye beste yap›p
söylemiyorsunuz’ diye sorard›m.
Siz Türkçe rock yapmaktan nas›l hiç
çekinmediniz?
NY: Türkiye her zaman bütün müzik
ak›mlar›n› takip etti. Annem “Lüküs Hayat Opereti”nden ﬂark› söylerdi. Bir bal›kç›n›n k›z›yd› üstelik… Ama Türkiye’de
operet dönemi yaﬂand›, Türkçe tangolar
dönemi yaﬂand›, 50’lerde Elvis Presley
zaman›nda Erol Büyükburç’lar, Gökçen
Kaynatan’lar ç›km›ﬂ. Sonra Erkin Koray’lar, Cem Karaca’lar, Anadolu rock
yapm›ﬂlar. Yani doluydu arkam›z. Herhalde yeni jenerasyon bizleri onlar kadar
bilmiyordu ama gazeteciler de soruyordu
‘Türkçe rock olur mu?’ diye... Arada ﬂu
fark vard›, bizden öncekiler yaln›z k›rsal
temalar iﬂliyorlard›; Kuyu Baﬂ›, Da¤lar
Da¤lar, Namus Belas›, ﬂark›lar›nda oldu¤u gibi.
Evet, Sol daha çok halk müzi¤inden
besleniyordu.
NY: Evet, onlar›n da de¤eri muhakkak ki
çok yüksek. Cem Karaca’n›n ﬂöyle bir
sohbette bir laf›n› biliyorum “Mahzuni’yi,
ben tüm Türkiye’ye mal etmedim mi?”.
Bunlar güzel ﬂeyler. Fikret K›z›lok, Aﬂ›k
Veysel’in çad›r›na gidiyordu. 68 ruhu hakimdi. ‹ﬂte bizim onlardan haberimiz oldu¤u için belki daha cesaretle ‘PTT’nin
Önünde Taksim’de’, ‘Kütürdet Beni Rutubet’ gibi ﬂark›lar yapt›k. ,
SK: Mesela ﬂimdi Eurovision’da Mor ve
Ötesi’nin ›srarla Türkçe ﬂark› söylemesi
ve be¤eniliyor olmas› çok büyük bir baﬂar›d›r. ‘Biz Türk rock grubuyuz’ dediler
ve Türkçe söylediler.
NY: Mor ve Ötesi’ni eleﬂtirenler oldu ‘Eu-

“90’lar›n ortalar›ndan beri bizi izleyen bir sonraki jenerasyon, “Duman”, “Mor ve Ötesi”, 2000’li
y›llarda öne ç›kmaya baﬂlad›. Art›k Türkçe rock
olur mu olmaz m› tart›ﬂmas› bitmiﬂti.”
rovision’a gidilir mi?’ diye. Ama onlar ‘Biz
çizgimizi bozmad›k’ düﬂüncesindeler.
‘Kendi müzi¤imizi yapt›k, yedinci olduk’
deyip indiler aﬂa¤›ya.
Sizin de bir Eurovision deneyiminiz
var, de¤il mi? Bulutsuzluk Özlemi’nden daha önce...
NY: Tabii. Nino Varon benim ﬂark›lar›m›
bir arkadaﬂ›m vas›tas›yla duymuﬂtu prodüktördü o zaman Unkapan›’nda. Ça¤›rd› beni. “Sözlerimi Geri Alamam”, “Güney’e Giderken”leri falan söyledim. ‘Bu
ﬂark›lar olmaz’ dedi. Sonra bir gün bana
telefon etti, ‘Bak bir yar›ﬂma var, girin
buna’ dedi. Böyle baﬂlad› o iﬂ. Ben belki
o yüzden eleﬂtirmedim “Mor ve Ötesi”ni,
niye Eurovision’a giriyorlar diye. ‘B›rak›n,
çocuklar›n yaﬂayacaklar› ﬂeyler var, yaﬂas›nlar’ dedim. Yurtd›ﬂ›nda bir hafta kal›n›yor, jüriler, o salonlar, o atmosfer, o
heyecan... Yani bir müzisyenin hayat›nda
kaç defa geçer ki eline? Tabii bunlar›n iki
ucu sivri de¤nek. Bir yandan böyle düﬂünürken, bir yandan da belki baz› kay›plar

oluyordur. Çünkü Eurovision yar›ﬂmas›
da bundan 20-25 sene önceki gibi bir
yar›ﬂma de¤il art›k.
Peki, rock’›n hâlâ muhalif bir müzik oldu¤unu düﬂünüyor musunuz? Mesela
hip-hop rock’›n yerini alm›ﬂ olabilir
mi?
NY: Olabilir bence. Rock’un ilk ç›kt›¤›
günlerdeki o muhalif enerji, bir gelenek
olarak devam ediyor. Bunun bitti¤ini
söyleyemeyiz ama tabii sonradan eklenen yeni müzik türleri, daha aﬂa¤›dan
gelen, varoﬂlardan gelen müzik türleri
bence en az›ndan rock müzikle muhalefet iﬂini paylaﬂ›yor. Bunu kabul etmek laz›m. Rock çok evrenselleﬂti. O zaman her
çeﬂit insan bu müzi¤i form olarak kullan›p yap›yor.
Türkiye’deki rock’a geri dönersek, mesela Pinhani gibi gruplar, daha melankolik, daha yumuﬂak bir sound ile yine
de kendi içlerinde muhalif bir duruﬂ
sergiliyorlar. Siz ne düﬂünüyorsunuz,
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A¤layanla a¤layan sen,
gülenle gülen sen:

Tanju Okan
Yaz›: Murat Meriç

Tanju Okan bir ﬂark› yazar› de¤ildi. Hiç olmad›. Ancak bütün ﬂark›lar›
hisle okuyan, hepsine kendinden bir ﬂeyler katan nadir
yorumculardand›. Bunun için her dönemde herkes
taraf›ndan çok sevildi. On iki y›l önce bir may›s
akﬂam›nda aram›zdan ayr›lan Tanju Okan’›
seslendirdi¤i ﬂark›larla an›yoruz.
Memleketin gelmiﬂ geçmiﬂ en büyük sesi kim, diye soracak
olursan›z, bu sat›rlar›n yazar›n›n (hem de düﬂünmeden) verece¤i cevap tektir: Tanju Okan. Türkiye’de ‘pop’ müzi¤e daha ilk y›llar›nda gönül veren, ölene dek söyledi¤i ﬂark›larla hepimizin kalplerini fetheden
Tanju Okan on iki y›l önce bir may›s akﬂam›nda aram›zdan ayr›ld› ve
ölümüyle bizi derinden sarst›. Eﬂi, benzeri olmayan bir yorumcuydu.
Bunca özlememiz, ﬂark›lar›n› dinlerken hala a¤l›yor olmam›z belki de
ondan.
Tanju Okan, ‹zmir do¤umlu. Liseyi Bal›kesir’de bitirdikten sonra ﬂan
e¤itimi almak üzere ‹talya’ya gidiyor. Profesyonel ﬂark›c›l›¤›, 1961’de
Ankara’da baﬂl›yor. Bir y›l sonra, Müfit Kiper Orkestras› solisti olarak
‹stanbul’a yerleﬂiyor. 1964, onun için bir dönüm noktas›, çünkü Balkan Melodileri Festivali’ne, Milli Orkestra’n›n üç solistinden biri olarak gönderiliyor. Dönemin en büyük y›ld›zlar› Tülay German ve Erol
Büyükburç’un yan›nda bu festivale kat›lmas›, üstelik canl› performans
esnas›nda en büyük alk›ﬂlardan birini almas› ile dikkat çekiyor. Tülay
German, an›lar›nda Tanju Okan’›n sahneye rak› kadehi ile ç›kt›¤›ndan,
etkileyici bir performans sergiledi¤inden söz ediyor ve alk›ﬂlar›n dakikalarca sürdü¤ünü anlat›yor. ‹lk Tanju Okan plaklar›ndan birinde bu
festivalde söyledi¤i türkü var: “Kundurama Kum Doldu”. Bildi¤imiz
Tanju Okan’›n oldukça d›ﬂ›nda, çekingen ama gelecek vaat eden bir
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yorum bu. Bu plakla eﬂzamanl› olarak yay›nlanan “Maça Dolmuﬂ” ise memleketin ilk futbol
plaklar›ndan biri! Bu iki plaktan önce bir ‹talyanca taﬂ plak yapt›¤›na dair rivayetler var ancak bu
pla¤› henüz gören yok.
AJDA ‹LE P‹ﬁT‹
1967, Tanju Okan aç›s›ndan önemli bir tarih. ‹lk
iddial› denemesini yap›yor ve Frank Sinatra’n›n
meﬂhur “Strangers in the Night”›na Fikret ﬁenes’in yazd›¤› Türkçe sözleri yorumluyor: “‹ki Yabanc›”. Ancak talihsizlik mi desek, ayn› dönemde bir baﬂka genç ﬂark›c›, Ajda Pekkan, hem de
ayn› ﬂark›ya ve ayn› adla Fecri Ebcio¤lu’nun yazd›¤› Türkçe sözlerle büyük ç›k›ﬂ›n› yap›yor! Tanju
Okan, baﬂar›s›zl›kla sonuçlanan bu giriﬂimin ard›ndan Rüçhan Çamay’la stüdyoya giriyor ve dönemin meﬂhur iki düet ﬂark›s›n› (“Yaﬂanmaz Ayn› Evde”/”Somethin’ Stupid” ve “Babam Gibi”/”Summer Wine”) onunla birlikte yorumluyor.
Memleket popunun enteresan plaklar›ndan biri
oluyor bu, ancak bu da ticari anlamda bir baﬂar›
getirmiyor. Sonras›nda bir k›s›m aranjmanlar ve
“Haydar Haydar” gibi türkü yorumlar› var.
MUAZZAM YÜKSEL‹ﬁ BAﬁLIYOR
Derken, Nino Varon’un sihirli eli Tanju Okan’a
de¤iyor: Georges Moustaki’nin “Le Meteque”
ﬂark›s› Nino’nun sözleriyle “Hasret” oluyor ve
Tanju Okan, onun önerisiyle ﬂark›y› a¤layarak
seslendiriyor. Bunda, stüdyoya girmeden içti¤i
bir duble rak›n›n da etkisi var elbet. 1970’te
onunla tan›ﬂan Nino Varon, Tanju Okan’›n bundan sonraki hayat›nda bir yol gösterici oluyor ve
sanatç›n›n muazzam yükseliﬂi baﬂl›yor. Kendisiyle yapt›¤›m›z bir söyleﬂide, “En çok özledi¤im
ﬂark›c› Tanju Okan. Çok özel bir adamd›, çok iyi
bir dosttu…” deyiﬂi o y›llar›n birikimi.
Ard›ndan Çi¤dem (Talu) ve Mehmet Teoman y›llar› baﬂl›yor. Sözlerini onlar›n yazd›¤› ﬂark›lar›
seslendiriyor, Tanju Okan. Antuan ﬁöriz’in himayesinde, Nino Varon’un deste¤iyle Diskotür ad›-

na plak yapt›¤› 1974 – 75 y›llar›. Ancak onun
öncesinde, “Hasret”in izini süren “Öyle Sarhoﬂ
Olsam ki” ve “Koy Koy Koy” var. Bir de Nilüfer ve
Modern Folk Üçlüsü’yle bir plak maceras›: “Arkadaﬂ Dur Bekle / Kim Ay›rd› Sevenleri”… Tam o y›llarda elden kaçm›ﬂ bir f›rsattan söz etmenin tam
zaman›: Meﬂhur “Samanyolu”, Türkiye’ye gelip
giden Patricia Carli taraf›ndan be¤eniliyor ve
Carli, ﬂark›ya Frans›zca sözler yaz›yor. Ortaya ç›kan “Oh Lady Mary”yi Tanju Okan’a söyletmek
istiyor. Hikayenin gerisini Nino Varon özetlesin:
“Tanju Okan onu Avrupa’da söyleyecekti ama
paray› denkleﬂtirip gidemedi¤i için David-Alexander Winter’a kald›…”.
‘KADINIM’
Diskotür y›llar›, görece neﬂeli ﬂark›larla dolu.
“Darla Dirlada”, “Güzel Yok mu ‹nsaf›n”, “Yolla
Yolla”, “Seni Sevdim Ben”, bu dönemden… “En
Güzel Aﬂk› Bulacaks›n” o arada baﬂka bir ﬂirkete
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Tanju Okan’›n “Kundurama Kum Doldu” ve bu
plakla eﬂzamanl› olarak yay›nlanan
“Maça Dolmuﬂ”tan önce bir ‹talyanca taﬂ plak
yapt›¤›na dair rivayetler var ancak bu
pla¤› henüz gören yok.
yap›lm›ﬂ ancak Tanju Okan’›n en popüler ﬂark›lar›ndan biri olmuﬂ. Pla¤›n arka yüzünde ise “El
Bimbo”nun Türkçesi “ﬁerefe” var.
1975, bir baﬂka önemli tarih. Tanju Okan, bu
y›l, Mehmet Teoman’›n yazd›¤› sözlerle “Kad›n›m”› seslendiriyor ve memleket popunun en
ac›kl› plaklar›ndan birisi böylelikle ortaya ç›k›yor.
“Kad›n›m”, Tanju Okan’›n alâmetifarikas› oluyor.
Bu sat›rlar›n yazar›, onun sadece “Kad›n›m”la
an›lmas›n› esefle karﬂ›l›yor ama az›msanamayacak bir insan toplulu¤u
bunu maalesef böyle yap›yor.
Bu, Tanju Okan’›n muazzam yorumculu¤una
halel getirmiyor elbette. Yine de ﬂu ana kadar sayd›klar›m›z ve
bundan sonra sayacaklar›m›zla birlikte
“uzun bir hikaye”nin
küçük bir durak noktas›n›n bu kadar abart›lmas›n› içimize sindiremiyoruz galiba…
“Ölsem de dik durmaz / sarhoﬂtur mezar taﬂ›m”, “dünyan›n merkezi
bu meyhanedir” ya da “benim en iyi dostum içkim, sigaram”... Bunlar da Tanju Okan’›n “içkili”
ﬂark›lar›ndan pasajlar. Onun halk nezdinde kabul görmesinin baﬂl›ca etkenleri. Bunca sevilmesinde insanlar›n kendini bulmas›n›n pay› var elbet: Naif ama bir o kadar da etkileyici bir yo-

1970’te onunla tan›ﬂan Nino Varon, Tanju Okan’›n
bundan sonraki hayat›nda bir yol gösterici oluyor
ve sanatç›n›n muazzam yükseliﬂi baﬂl›yor.
Kendisiyle yapt›¤›m›z bir söyleﬂide, “En çok
özledi¤im ﬂark›c› Tanju Okan. Çok özel bir adamd›,
çok iyi bir dosttu…” deyiﬂi o y›llar›n birikimi.

rumcu. Onun içindir ki a¤z›na içki koymam›ﬂ insan› bile a¤lat›yor!
SOSYAL TEMALI ﬁARKILAR
Tanju Okan diskografisinde bildik ﬂark›lar da var:
“Deli Gibi Sevdim”, “Gülünce Gözlerinin ‹çi Gülüyor”, “Kemanc›” gibi ﬂark›lar›n, onun içten yorumuyla bambaﬂka bir hal ald›¤›n› söylemek hiç
de yanl›ﬂ olmaz. “Parkta Yat›yorum”, “Benim
Halk›m” ve “Biz Do¤uﬂtan Sanatç›y›z” ise sosyal
temal› ﬂark›lar›. Erken döneminde “Baﬂl›k Paras›”na dikkat çeken Okan, ‘70’lerin ikinci yar›s›nda pahal›l›k, ev sahibi, kuyruklar gibi meselelere
de de¤iniyor. Bu plaklar, onun için, Tanju Okan
diskografisinde hep ayr›ks› bir yerdeler.
1980’de yapt›¤› “Yorgunum”, ise, bu sat›rlar›n
yazar›nca memlekette yap›lm›ﬂ en iyi albümlerden biri kabul edilir. Çi¤dem Talu’dan Melih
Kibar’a, Bora Ayano¤lu’na uzanan
bir devler ordusunun imzas›
vard›r bu albümde ve ilk ﬂark›s›yla sizi sizden al›r, bambaﬂka bir yere götürür,
b›rak›r.
Tanju Okan, pek çok firmayla çal›ﬂan sanatç›lardan… Sahibinin Sesi
ile baﬂlayan maraton,
son albümünü yapt›¤›
Marﬂ Müzik’te noktalan›yor. Son albümlerinin (hastal›k dönemini yans›tan) birer
belge olmaktan öte pop müzi¤e
bir katk›s› yok. Belki, Enrico Macias’›n
“Zingarella”s›na getirdi¤i “Çal Çingene” yorumuyla yeniden popülerli¤i yakalad›¤› söylenebilir ancak bu da göreli bir popülerlik. Belki de
pop müzi¤in “patlad›¤›” y›llarda yap›lm›ﬂ naif bir
ç›k›ﬂ.
‘B‹R KÖﬁES‹NDE YÜRE⁄‹M‹N G‹DER
URLA’NN DEN‹ZLER‹’
Bir ﬂark› yazar› de¤ildi. Hiç olmad›. Ancak bütün
ﬂark›lar› “hisle” okuyan, hepsine kendinden bir
ﬂeyler katan nadir “yorumcu”lardand›. Bunun
için her dönemde herkes taraf›ndan çok sevildi.
O kadar büyüktü ki, bir dönem onlarca ﬂark›c›n›n sahne ald›¤› ﬂenliklerden birinde, izleyicilerin sabaha kadar onu bekledikleri rivayet edilir:
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Sanatç›lar sahneye alfabetik s›rayla ç›k›yordu ve T harfine s›ra anca gelmiﬂti!
Hastanede yatt›¤› günlerdi; yak›nlarda
çok sevdi¤im day›m› kaybetmiﬂtim, yorucu ve y›prat›c› günler geçiriyordum. Bir
akﬂam evin telefonu sahiden ac› ac› çald›
ve kadim dostum ‹brahim Eke, bo¤az›nda
dü¤ümlenen h›çk›r›klar aras›nda sadece
“televizyonu aç” diyebildi. Televizyonu açmadan anlam›ﬂt›m: Beklenen olmuﬂtu. Bizim için çok önemliydi Tanju Okan, hâlâ
öyle. Birlikte vakit geçirdi¤imizde onu
anar›z, dinleriz ve rak› kadehlerinden biri
illa ki “Tanju Baba” ﬂerefine kalkar.
Tanju Okan, hayat›n›n son demlerini Seferis’in de memleketi olan Urla’da, liman›n
karﬂ›s›ndaki sevimli Rum evinde ve teknesi “Hasret”te geçirdi. Yaln›zd›, uzakt› ama
mutluydu. Bu arada siroz teﬂhisiyle sürekli
hastaneye gitti geldi. Bu gidiﬂ geliﬂler onu
yormuﬂ olmal› ki, 23 May›s 1996’da bizi
bu dünyada b›rakarak, bir daha gelmemek üzere aram›zdan ayr›ld›. ﬁimdi, kendisi de¤il ama belediye baﬂkan› taraf›ndan yapt›r›lan heykeli Urla’ya gelenleri
karﬂ›l›yor. Hemﬂehrisi Necati Cumal›’n›n
dizeleri, onun son dönemini simgeliyor
sanki: “Bir köﬂesinde yüre¤imin / Gider
gelir Urla’n›n denizleri”
Daha anlatacak çok ﬂey var: ‹stanbul Müzik Festivali’ndeki etkileyici performans›,
ﬂahane konserleri, ac›lar› ve sevinçleri ve
yak›n zamanda keﬂfedilen “Hanc›” ﬂark›s›
ve yay›nlanan toplama albümleri... Ancak
bir yerde nokta koymak gerek, çünkü Tanju Okan, anlat›ld›kça anlat›lan ﬂark›c›lardan. Bütün zamanlar›n (bizce) en iyisi.
Ama bu noktada sözü Çi¤dem Talu’ya b›rakal›m ve onu en iyi anlatan ﬂark›lar›ndan birisini anal›m. Az önce sitayiﬂle söz
etti¤imiz “Yorgunum” albümünü k›l›f›ndan ç›kart›p pikaba yerleﬂtiriyor ve i¤neyi
üzerine koyarak pla¤› döndürmeye baﬂl›yoruz. Tanju Okan’›n tok sesi oday› doldururken masadaki rak› kadehine tek baﬂ›m›za “ﬂerefe” yap›yoruz; bu “ﬂerefe”nin
onun taraf›ndan muhakkak duyuldu¤una
inanarak: “A¤layanla a¤layan ben /
Gülenle gülen ben / Her sevinci,

1975, bir baﬂka önemli tarih. Tanju Okan, bu y›l,
Mehmet Teoman’›n yazd›¤› sözlerle “Kad›n›m”›
seslendiriyor ve memleket popunun en ac›kl›
plaklar›ndan birisi böylelikle ortaya ç›k›yor.
“Kad›n›m”, Tanju Okan’›n alâmetifarikas› oluyor

her kederi / Dostlarla paylaﬂan ben //
Ayr›lanla ayr›lan ben / Sevenle seven
ben / Her ac›y›, her s›z›y› / Kalbinde
taﬂ›yan ben // Sanma ki içmiﬂim /
Sanma ki sarhoﬂum / Günlerdir,
aylard›r, y›llard›r / Yorgunum…”

Baz› 45'likler
‹bibikler Öter Ötmez Oraday›m
Kundurama Kum Doldu (Sahibinin Sesi Plak)
‹ki Yabanc› / Sarhoﬂ
Kad›n›m (Diskotür Plak)
Kemanc› (Gönül Plak)
Hasret / Ah Bir Zengin Olsam (Yonca Plak)
Parkta Yat›yorum / Çocuklu¤um (Philips)
ﬁerefe / Aﬂk› Bulacaks›n
Ayyaﬂ / Var M›s›n ‹çelim
Y›ldönümü / Deli Gibi Sevdim
Baﬂl›k Paras› / Gelme Ölüm
Ölümünden sonra da Odeon Plak`tan Bir Zamanlar,
Best Of Tanju Okan ismiyle iki albüm ç›kt›.
Filmleri
Cüppeli Gelin, (1964)
ﬁekerli Misin Vay Vay, (1965)
Yalanc›n›n Mumu, (1965)
Fakir Bir K›z Sevdim, (1966)
Aﬂk›n Kanunu, (1966)
‹çimdeki Alev, (1966)
Berduﬂ K›z, (1970)
Ah Bir Zengin Olsam, (1971)
C›mb›z Ali, (1971)
Kaynanam Kudurdu, (1973)
ﬁiribim ﬁiribom, (1974)
Ne Haber, (1976)
Gazap Rüzgar›, (1982
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EROL SAYAN:

bestecilerin
hakk› kutsald›r
Kavalla tan›ﬂt›¤›nda henüz dokuz yaﬂ›nda olan Erol Sayan,
ileride Türk Müzi¤i’ne yapaca¤› katk›lar› bilmiyordu belki. Ama
yetene¤i ve müzik sevgisi okul niteli¤i taﬂ›yan Ankara
Radyosu’nun kap›lar›n› açacakt›. Zamanla dillerden düﬂmeyen
ﬂark›lar›n bestecisi olan Sayan, birçok ödülün sahibi oldu. Türk
Müzi¤i konusunda teorik çal›ﬂmalar da yapan Erol Sayan’la
çal›ﬂmalar› hakk›nda konuﬂtuk.

Müzi¤e nas›l baﬂlad›n›z?
Asl›nda müzik hayat›m kendili¤inden baﬂlad›.
Babam memur oldu¤u için Anadolu’nun birçok
yerine gidiyorduk. Çevremizde müzik aleti çalan
kimse yoktu o zaman. Sonra anneannem ilkokul sonda bana bir kaval hediye etti. Yar›m saat
içinde kavalla kulaktan ﬂark› çalmaya baﬂlad›m.
A¤abeyim de ba¤lama çal›yordu. Onun sayesinde de ba¤lamaya heves ettim. Ara s›ra ba¤lama
da çal›yordum.
O zamana kadar gitti¤imiz yerlerde ne ney, ne
de tambur çalan görmemiﬂtim. Fakat öyle hevesliydim ki müzi¤e, 9 yaﬂ›nda 1500 tane eserin sözlerini alt› ortal› sar› bir deftere yazd›m.
Bu besteler içinde a¤›r klasik eserler bile vard›.
Ben de kendi çabamla, duyduklar›m ve dinlediklerim do¤rultusunda o eserleri okumaya çal›ﬂ›rd›m.
Haz›rlad›¤›m bu defter sayesinde Itri’nin ya da
Dede Efendi’nin usulleri, makamlar› ve dizeleri
nas›l kulland›¤› hakk›nda 9 yaﬂ›nda bilgi sahibi
olmaya baﬂlad›m. Bana göre bestecilik alt ya-

p›m o eserlerle baﬂlam›ﬂt›r. O eserlerin bende
uyand›rd›¤› duygusal taraf, melodik ve usul birikimiyle bestecilik alt yap›m oluﬂmuﬂtur. Bunu
yaparken de kimse yol göstermedi. Kendi kendime yapt›m. O zamanlar hoca, okul falan yoktu zaten.
Daha sonra babam Ankara’ya tayin olunca Musiki Sevenler Cemiyeti’ne gittim ve ustalar›mla,
hocalar›mla karﬂ›laﬂmam bundan sonra oldu.
Ustalar›n›zdan ve ders ald›¤›n›z hocalar›n›zdan bahseder misiniz?
Benim ilk ustam Kastamonu’da Ahmet Çavuﬂ’tu. Ben ona, bugünkü birikimimle ba¤laman›n Tamburi Cemil Bey’i diyorum. Müthiﬂ ba¤lama çal›yordu. Ters çalard› ve 45 dakika taksim
geçerdi. Ahmet Çavuﬂ benim ilk ustamd›r. Ben
tamburda taksimleri onun gibi yapmaya çal›ﬂt›m.
Daha sonra Ankara’da, Musiki Sevenler Cemiyeti’nde bestecilikle, notalarla daha çok ilgilenmeye baﬂlad›m. Orada Sadettin Öktenay’la ve ke-

Röportaj: Aylin Çalap
Foto¤raflar: Teoman Gürzihin
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nard›k. Çokseslili¤i ö¤retirdik bir bak›ma. O dönemde yabanc› radyolar bizim peﬂimize düﬂtü,
ama maalesef ülkemizde kimse peﬂimize düﬂmedi. Bu çal›ﬂmalarla birlikte tamburda ilerlemeye baﬂlad›m.

“Benim ilk ustam Kastamonu’da Ahmet Çavuﬂ’tu.
Ben ona, bugünkü birikimimle ba¤laman›n
Tamburi Cemil Bey’i diyorum. Müthiﬂ ba¤lama
çal›yordu. Ters çalard› ve 45 dakika taksim geçerdi”
mençevi Vediha Tunççekiç’le çal›ﬂmalar›m›z oldu. Birlikte mükemmel fas›llar geçtik. 1954 senesinde Sadettin Öktenay’›n zoruyla ben bir
tambur edindim ve tambur çalmaya baﬂlad›m.
Ba¤lamadan tambura geçtim. ‹lk ustam Ahmet
Çavuﬂ gibi çalmaya çal›ﬂ›yordum. Onun ba¤lamayla yapt›¤› taksimi ben tamburda yapmaya
çal›ﬂt›m. Onun sayesinde benim tambur çalmam de¤iﬂiktir.
Ankara’daki bu faaliyetler s›ras›nda ﬁef Dr. Recai Özdil’den armoni bilgisi almaya baﬂlad›m.
Eskiden Türk Oca¤› denirdi, orada daha ileri bir
saz teﬂkilat› vard›. Orada çoksesli konserler verirdik. Dr. Recai Özdil’le yapt›¤›m›z bu çal›ﬂmalar›n çok önemli bir taraf› da, verdi¤imiz bu
konserleri aç›klamal› yapmam›zd›. Seslendirdi¤imiz bütün türküleri, ﬂark›lar›, yani yapt›¤›m›z
o polifonik çal›ﬂmay› dinleyiciye aç›klayarak su-

Ankara Radyosu’na girme süreciniz nas›l oldu?
1955 y›l›nda radyoda sesten s›nava girdim. Fakat sesim k›s›k oldu¤u için s›navlarda baﬂar›l›
olamad›m. Dolay›s›yla daha çok tambura yöneldim. Kendi çabalar›mla musiki mecmular›ndaki
nazariyat notlar›ndan nazariyat› ö¤renmiﬂtim.
Radyoda s›nava girdi¤imde bir konservatuar bitirmiﬂ kadar bilgiliydim. S›k› bir imtihandan
geçtik. Büyük usullerden tutun da en zor geçiﬂlere kadar tamburla bana her ﬂeyi yapt›rd›lar.
Ve ben 1961 senesinde tamburla s›nav› kazand›m ve Ankara Radyosu’na girdim. 1977 y›l›nda
‹stanbul Radyosu’na tayin oldum. 1982 y›l›nda
da kendi iste¤imle emekli oldum.
Ankara Radyosu’na girdikten sonra idealim
olan ‹smail Baha Sürelsan hocan›n evindeki
akademik çal›ﬂmalara kat›ld›m. Orada kendisinden çok istifade ettim. ‹smail Baha Sürelsan’dan ald›¤›m e¤itim lisans üstü bir çal›ﬂma
gibiydi.
O dönemde Türk Sanat Müzi¤i’nde çokseslilikle ilgili yapt›¤›n›z çal›ﬂmalar›n›zdan bahseder misini z?
Hocam ‹smail Baha Sürelsan’›n evinde yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarda müzi¤imizde çokseslili¤in,
müzi¤imizde var olan “niseb-i ﬂerife”ler yoluyla
geliﬂtirilecek teknikle olabilece¤ini buldum ve
geliﬂtirdim. Niseb-i ﬂerife’ye düzgün oran diyoruz, asl›nda. Yani bir gamdaki sekizli, beﬂli,
dörtlü aral›klara düzgün oranlar deniyor. Ben
bunlara bir de üçlüleri katt›m. Bat› müzi¤inde
major ve minör olmak üzere iki tür üçlü var.
Ben, bu çal›ﬂmalar›mla Türk müzi¤indeki rast,
buselik ya da kürdi makamlar›nda kulland›¤›m›z baz› üçlüleri de katarak bunu çokseslilikte
bir eleman olarak kulland›m. Ve bunlar› yapt›¤›m çoksesli çal›ﬂmalarda tatbik ettim.
ﬁunu tekrar, ›srarla söylüyorum, mecburuz bunu yapmaya. Çünkü bizden daha önceki bat›c›lar, yani beﬂliler dedi¤imiz Adnan Saygun, Necip Kaz›m Akses, Ulvi Cemal Erkin’ler a¤›r armo-
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ni yapt›klar› için bu millet çoksesliyi sevmedi. Ben, konturpuanla bu iﬂe baﬂlayal›m, diyorum. Yani bizim 1955’te Recai
Özel’le yapt›¤›m›z o çokseslili¤i konturpuanla s›n›rl› tutmak istiyorum. Konturpuan, melodiye karﬂ› melodi yaratmak demek. Tabi bu bestecilerin çok iﬂine gelmiyor. Çünkü daha zor. Üç tane konturpuan
çal›ﬂmas› yapacaksa, o zaman üç tane
ayr› beste yapmak durumunda, çünkü.
Di¤er ikinci, üçüncü sesler de birinci ses
kadar güzel olmak zorunda.
1967’de Türkiye’nin ikinci üniversite
korosunu kurdunuz. Bu nas›l bir deneyimdi?
1964 y›l›na kadar Erkek Teknik Yüksek
Ö¤retmen Okulu’nda ve K›z Olgunlaﬂt›rma Enstitüleri’nde ö¤rencilerle teorik
derslerin yan› s›ra koro çal›ﬂmalar› da
yapt›m. Bu korolar 125 kiﬂilik korolard›. O
konserlerden birine ODTÜ’den iki arkadaﬂ
gelmiﬂ ve be¤enmiﬂler. Okulda böyle bir
ﬂeye ihtiyaç var, diye düﬂünmüﬂler ve bana ulaﬂt›lar. Üniversite korosunu düﬂünür
müsünüz, dediler. Tabii koﬂa koﬂa gelirim, dedim. Böylece 1967’de Türkiye’nin
ikinci üniversite korosunu kurdum.
‹lk üniversite korosu Nevzat Atl›¤ taraf›ndan ‹stanbul’da kurulmuﬂtur. Biz de 1967
senesinde ODTÜ’de Ankara’n›n ilk, Türkiye’nin ikinci üniversite korosunu kurmuﬂ
olduk. Öyle mükemmel bir grup geldi ki,
onlarla hâlâ irtibattay›z. 1976 senesine
kadar çok güzel konserler verdik. Klasik
eserlerin en zor olan parçalar›n› seslendirdik.
Hâlâ o korodaki arkadaﬂlar bir araya geliyoruz.. Her sene 30 A¤ustos’ta, 1967 senesindeki koroyu bir araya getiriyoruz. Bu
sene Bergama’da buluﬂaca¤›z. Ailelerimizle, çocuklar›m›z, torunlar›m›zla her
sene bir kere kendi kendimize konserler
veriyoruz. Birkaç kuﬂak bir arada, hep birlikte ﬂark›lar söylüyoruz.
Mesam’›n çal›ﬂmalar› hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
Önceki y›llarda bestelerin telifiyle ilgili

birçok zorluk yaﬂad›k. Y›lmaz Asöcal, Türküola Plak ﬁirketi olarak, SESAM ad› alt›nda benim, Yesari As›m Arsoy’un, Cevdet
Ça¤la’n›n, Arif Sami Toker’in ve birçok sanatç›n›n eserlerinin hakk›n› ald›. Ama o
dönemde imzalad›¤›m›z ka¤›tla bütün
haklar›m›z› sonsuza kadar vermiﬂiz, haberimiz sonradan oldu. TRT, SESAM’a belli bir miktar para veriyor ve besteleri istedi¤i kadar çal›yormuﬂ. Bize belli aral›klarla para göndermeye baﬂlad›lar, ama bizim kazand›¤›m›zla onlar›n kazand›¤›n›
k›yaslarsan›z, arada da¤lar kadar fark var.
Meslek birliklerinin daha müdaheleci ve
koruyucu olmalar› gerekiyor. Bunca zaman do¤ru dürüst bir meslek birli¤i kurulamamas› biz bestecilere çok ﬂey kaybettirdi. Ama hâlâ haklar›m›z›n yeterince korundu¤unu söyleyemem. Hiçbir ﬂey tek
baﬂ›na bir güç kazanamaz. Birlik olmal›y›z. Bir meslek birli¤i varken karﬂ›s›na
ikinci bir taneyi kurman›n ne alemi var.
Birlik olsak bu sorunlar kalmayacak. Bestecilerin hakk› kutsald›r.
HAYATI:
Besteci Erol Sayan 1936 y›l›nda Kastamonu’nun Araç ilçesinde do¤du. Endüstri
Meslek Lisesi’nin bitirdi. 1961 y›l›nda Ankara Radyosu sanatç› s›nav›n› kazand› ve
emisyonlara tamburla kat›lmaya baﬂlad›.
O dönemde Dr. Recai Özdil’den ald›¤› armoni bilgisini eserlerine uygulamaya
baﬂlad›. Hocas› ‹smail Baha Sürelsan’›n
evindeki akademik müzik çal›ﬂmalar›na
kat›ld›. 1963 y›l›nda Türkiye ve Ortado¤u
Amme Hizmetleri ‹daresi Yüksek ‹darecilik kursunu tamamlad›. 1954’te baﬂlad›¤›
müzik çal›ﬂmalar›nda edindi¤i bilgileri,
1964 y›l›na kadar Erkek Teknik Yüksek
Ö¤retmen Okulu’ndaki ö¤rencilere teorik
olarak verdi ve koro çal›ﬂmalar› yapt›.
1967’de Ankara’n›n ilk, Türkiye’nin ikinci
üniversite korosunu ODTÜ’de kurdu. Konserlerin yan› s›ra bilgisayar eﬂli¤inde ulusal müzi¤imizin perde ve frekans hesaplar›yla ilgili bilimsel çal›ﬂmalar yapt›. Ulusal müzi¤imizin ses sistemi, makamlar›n
oluﬂmas›nda kullan›lan elemanlar›n ve
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“Hocam ‹smail Baha
Sürelsan’›n evinde
yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarda
müzi¤imizde çokseslili¤in,
müzi¤imizde var olan
‘niseb-i ﬂerife’ler yoluyla
geliﬂtirilecek teknikle
olabilece¤ini buldum ve
geliﬂtirdim”
makamlar›n anlat›m›, usul ﬂifresi, vuruﬂlarda disiplin ve perde adlar›n›n kolay anlaﬂ›l›r hale getirilmesi çal›ﬂmalar›na bu
y›llarda baﬂlad›. 1983-84 e¤itim y›l›nda
‹TÜ Türk Müzi¤i Devlet Konservatuar›’nda
repertuar dersleri verdi. Bu göreve paralel olarak ODTÜ’de 2002-2003 e¤itim y›l›nda Tük Müzi¤i dersleri verdi. ODTÜ,
Erol Sayan’a 2003 y›l›nda Üstün Hizmet
Ödülü verdi. De¤iﬂik formlarda 300’ün
üzerinde, TRT repertuar›nda ise 156 eseri
vard›r. Çeﬂitli kurum ve kuruluﬂlar›n düzenledi¤i beste yar›ﬂmalar›nda çok say›da
birincilik ald›. 1985 y›l›nda TRT’nin düzenledi¤i yar›ﬂmada “Ömrümüzün Bahar›
Birlikte Geçsin” adl› eseri ile birincilik kazanarak Asiavision ﬂark› yar›ﬂmas›nda ülkemizi temsil etti. 2003 y›l›nda nazariyatla, usullerle ve çokseslilikle ilgili bilgi ve
birikimlerini “Müzi¤imize Dair” adl› bir kitapta toplad›.
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AﬁKIN NUR YENG‹:

ﬂark›lar tekrar
hat›rlanma
hakk›na sahipler
Klasikleﬂmiﬂ ﬂark›lar›n› yeniden yorumlayan Aﬂk›n Nur Yengi,
müzik piyasas›na içeriden ve eleﬂtirel yaklaﬂ›m›yla dikkat çekiyor.

“Aﬂk›n ﬁark›lar›” adl› geçmiﬂ albümlerinden en sevilen parçalar›n›n akustik yorumlar›n›n yer ald›¤› albümüyle karﬂ›m›za ç›kan Aﬂk›n
Nur Yengi, müzik piyasas›ndaki yozlaﬂman›n
tehlikeli boyutlara ulaﬂt›¤›n›, müzik gibi duygu
yüklü paylaﬂ›mlara mecra olan alanda ﬂimdilerde serbest piyasa ekonomisinin kurallar›n›n geçerli oldu¤unu söylüyor.
Onu ilk sahnede gördü¤ümüzde konservatuvar
ö¤rencisiydi ve Sezen Aksu’ya vokal yap›yordu.
Sonra 90’l› y›llarda kolayl›kla fark yaratan ses
rengiyle birdenbire patlad› ve ç›kard›¤› ilk albümle 2 milyon gibi kolay kolay ulaﬂ›lamayacak bir sat›ﬂ rakam› yakalad›. Sonra televizyon
dizileri, müzikaller, sinema filmleri geldi. Ard›ndan da “sadakati en yüksek” izleyicisi, Nazl›’s›yla tan›ﬂt›¤› annelik heyecan›n› yaﬂad›. Art›k
farkl› bir duyuﬂun ritmi sarm›ﬂ olmal› ki ruhunu, eski parçalar›n› yeniden, bu kez akustik
versiyonlarla yorumlad›¤› bir “best of” albüm

haz›rlad›. ﬁimdilerde TRT’de “Alt›n Ad›mlar” adl›
yar›ﬂma program›nda jüri üyeli¤i yapan Aﬂk›n
Nur Yengi ile müzikle tan›ﬂmas›ndan bugünlere bir yolculu¤a ç›kt›k.
Konservatuvar geçmiﬂiniz var. Müzi¤e nas›l
yönlendiniz? Banyoda ﬂark› söyleyerek baﬂlad›m gibi bir hikayeniz yok herhalde...
Tabii ki öyle de¤il ama çocukken apartman
boﬂluklar›nda ﬂark› söylerdim. Küçük ablam,
konservatuvardayd›. O enstrüman çalmas› ve
ﬂark› söylemesiyle bir model olarak hep önümdeydi. Annemin ve babam›n da sesi çok güzeldir. Evin içerisinde hep bir müzikal muhabbet
vard›. Rahmetli babam benim müzisyen olmam› çok isterdi. Sonra konservatuvar s›navlar›na
girdim ve hepsini kazand›m.
Çok rol model varm›ﬂ, sizi yönlendirecek.
Bilmiyorum, birazc›k ﬂans da iﬂin içerisindeydi.

Röportaj: Türkﬂan Karatekin
Foto¤raflar: Teoman Gürzihin
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Yetene¤imin asl›nda fark›nda olmadan fark›ndayd›m. Kendime güveniyordum ama bu kadar
da yetenekli oldu¤umu bilmiyordum aç›kças›.
Çünkü hangi notay› vursalar, ayn›s›n› ç›kar›yordum. Sonra tercih yapmak söz konusu oldu.
Ablam Türk Musikisi Devlet Konservatuvar›’ndayd›. Ben Y›ld›z Üniversitesi Konservatuvar›’n› istedim. Çünkü klasik müzik e¤itimi almak
ve çello çalmak istiyordum.
Neden çello peki?
Kanun ve ud gibi Klasik Türk Müzi¤i enstrümanlar› çalmak istemiyordum. Çelloyu seçtim
ama elim küçük oldu¤u için müzik ö¤retmenleri bu enstrüman› bana uygun görmediler. Hatta
“çalamaz” diye önce rapor ettiler. Bunun üzerine h›rs yapt›m ve çelloyu ö¤rendim. Böylece en
az›ndan klasik müzik enstrüman› çalarak baﬂlang›çta belirledi¤im bir hedefe ulaﬂm›ﬂ oldum.
Çellist olmaktan yorumcu olmaya nas›l geçtiniz?
Küçük ablam Süheyla, Sezen ablan›n (Aksu) vokalistli¤ini yap›yordu. Hamileli¤i söz konusu
olunca belli bir aya kadar çal›ﬂt›, ondan sonra
vokalist aranmaya baﬂland›. Benim de konservatuvarda okudu¤um biliniyordu. Hadi gel seni
bir dinleyelim dediler. Ben o dönemde ﬁan Tiyatrosu’ndaki bir müzikalde çello çalmak üzereydim. Fakat heyecandan çalamad›m. ﬁark›
söyledim. Böylece beni bugünlere getiren olaylar baﬂlam›ﬂ oldu. Anl›kt›r, tesadüftür ya hayat,
iﬂte böyle anl›k bir olay oldu.

“Çelloyu seçtim ama elim küçük oldu¤u
için müzik ö¤retmenleri bu enstrüman› bana
uygun görmediler. Hatta “çalamaz” diye önce
rapor ettiler. Bunun üzerine h›rs yapt›m ve
çelloyu ö¤rendim.”

Yorumcu oldu¤unuza piﬂmanl›k duydunuz
mu?
Tabii ki duymad›m. ﬁark› söylemeyi sonradan
sevdim. Ama bu kadar uzun soluklu olaca¤›n›
bilmiyordum çünkü baﬂtan böyle bir yol çizmemiﬂtim kendime. 12-13 yaﬂlar›ndayd›m, o zamanlar. Ama alt›n bilezik takmak için de bütün
bu zorluklardan geçmek gerekiyor. Baz› insanlar kendi ﬂanslar› ve baﬂar›lar›n› kendileri yarat›yorlar.
Yorumcu kimli¤iniz geliﬂtikçe Türk Sanat
Müzi¤i albümü yapmay› hiç düﬂündünüz
mü?
Hay›r, çünkü sahnede gerekti¤i yerlerde zaten
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Türk Sanat Müzi¤i’nden çeﬂitli eserleri biraz daha modern bir formda icra ediyordum. Neticede benim yapt›¤›m da Bat›
müzi¤i enstrümanlar›yla pop müzikti.
Dolay›s›yla klasik bir eser söylemem gerekiyorsa, kendi enstrümanlar›m›zla pop
tarz›na yak›n söylüyorum. Sahnede Dede
Efendi’den bir eser istemiyorlar haliyle.
Müzikal anlamda Onno Tunç ve Uzay
Hepar›’n›n kariyerinizde önemli bir
yere sahip oldu¤unu biliyoruz. Bu
konuda ne söylemek istersiniz?
Müzikal anlamda Onno Tunç Türkiye’nin
gelmiﬂ geçmiﬂ en iyi ve en önemli dehalar›ndan biridir. Onun yerini dolduramad› hiç kimse. Onun gibiler çok da kolay
gelmiyor dünyaya. Uzay Hepar› da öyleydi. Uzay’› da kaybettik. ﬁimdiki müzisyenler de çok ak›ll›lar ve iﬂlerinde baﬂar›l›lar ama hepsi genelde kendilerini para
hükümdarl›¤›na kapt›rm›ﬂlar. Her ﬂey para onlar için. Benim hayat›mda ﬂark›c›
olarak müzi¤in önüne hiçbir ﬂey geçmedi. Müzi¤in olmad›¤› yerde ben de olmak istemedim ve bu yüzden pek çok
avantajl› teklifi reddettim. 60 konserlik
Avrupa turneleri önerildi. Gitmedim.
Çünkü orkestran›n canl› çalmad›¤› bir
yerde ben de kendi hükmümü sürdüremem. Tatminsizlik yaﬂar›m. O yüzden
baz› dengeler ﬂu anda çok memnun edici boyutta de¤il. Müzisyenler art›k müzikten çok parayla ilgililer.
Evet son dönemde bas›na yans›yan
böyle bir eleﬂtiriniz de var …
Kimin kap›s›n› çalsan, paran var m› diye
soruyor. Zaten MESAM’a üyeyseniz haklar›n›z ödeniyor bir ﬂekilde. Elbette, harcanan bir eme¤in mutlak bir karﬂ›l›¤›
olacakt›r ama “‹çimden bir rakam tutay›m da onu söyleyeyim” diyerek uçmamak laz›m. Bu benim de¤il müzik sektörüyle ilgili bir sorun. Benim de baﬂ›ma
geldi ayr›ca.
Üç y›l aradan sonra, eski klasikleﬂmiﬂ
ﬂark›lar›n›zla albüm yapma fikri de bu
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düﬂünceden mi do¤du?
Hay›r, asla de¤il. Sebep ﬂudur, yeni jenerasyon bu ﬂark›lar› bilmiyor. Yeni jenerasyon maalesef sürekli fast food ﬂark›lar
dinliyor.
Mesela?
Bir sürü ﬂark› var… ﬁu anda akl›n›zda kaç
tane ﬂark› var yeni ç›kan kasetlerden? Etkili bir ﬂark› olursa muhakkak hayat›n›zda kal›r. Yaﬂanan k›s›rdöngü ﬂöyle: ﬁark›lar yap›l›yor, sunuluyor, tüketiliyor, zaten
internetten indiriyorlar ve bitiyor. O art›k
kiﬂisel tercihlerine kald›. Her ﬂey fabrikasyona döndü. B›rak›n Aﬂk›n Nur Yengi’yi bir müzisyen olarak ﬂunu hat›rlatmak istedim: “Bak›n böyle ﬂark›lar da var
ve bunlar çok kolay yap›labilen ﬂark›lar
de¤il.” Birazc›k taﬂ›n alt›na elimizi sokal›m diye düﬂündüm. Ben bir uyar›c›y›m
bu konuda. Ama benim gibi düﬂünen
çok arkadaﬂ›m var. Bir de bak›yorum herkes benim ﬂark›lar›mla kaset yap›yor. Birisi klasik bir ﬂark›m› söylüyor albüm yap›yor, birisi rock yorumluyor baﬂka bir albüm yap›yor. Madem öyle ben de “Bu
ﬂark›lar› 20 yaﬂ›mda söyledim. Aradan
onca y›l geçti, ﬂimdi o ﬂark›lardaki sözleri
daha iyi biliyorum. Ne anlatt›¤›n› çok daha iyi anl›yorum. ﬁark›lar tekrar hat›rlanma hakk›na sahipler” diyerek albümü
yapt›m.
Sizin döneminizdeki müzik alg›lar›n›,
müzik be¤enilerini bugünle biraz k›yaslaman›z› istesem? Müzisyenler
cephesinde bir fabrikasyon üretim var
peki dinleyici cephesinde ne görüyorsunuz?
Dinleyici bence seçicili¤ini kaybetti. Bu
söyledi¤im “Aﬂk›n Nur Yengi kaseti satmad›¤› için böyle konuﬂuyor” diye yorumlanmas›n. Ben bir müzisyenim, her
ﬂeyi konuﬂma hakk›na sahibim çünkü
mesle¤im bu. Eskiden insanlar için ﬂark›lar› k›ymetliydi. ﬁark›lar›n› iyi bir sanatç›ya söyletmenin hayalini kuruyorlard›.
ﬁimdi öyle bir ﬂey yok. Kimin paras› varsa o, ﬂark›y› söylüyor. Bu korkutucu bir

“Sadakat duygusu geliﬂmiﬂ
bir insan›n eme¤e ya da
sanatç›ya sayg›s›n›n
olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Ben 1990 y›l›nda albüm
ç›kard›¤›mda ö¤renciler
birbirlerine kasetten
kasete çekiyorlard›. Bu da
bir nevi korsan tabii ki
ama orada bilinen bir ﬂey
var ki ö¤renci bunlar. “

vizyon
38 röportaj

“Ben bir besteci olsam iyi bir yorumcuyla
ﬂark›m›n arﬂivlik olabilme ﬂans›n›n çok daha
yüksek olaca¤›n› düﬂünürüm. Ama iyi ﬂark›
söyleyemeyen, sadece paras› çok daha fazla
olanlar bir besteye 40 bin dolar verebiliyor. “

manzara. Ayaklar baﬂ, baﬂlar ayak oldu. Ben
bir besteci olsam iyi bir yorumcuyla ﬂark›m›n
arﬂivlik olabilme ﬂans›n›n çok daha yüksek
olaca¤›n› düﬂünürüm. Ama iyi ﬂark› söyleyemeyen, sadece paras› çok daha fazla olanlar
bir besteye 40 bin dolar verebilir. Oysa bu
paraya albüm bitiriliyor bazen. Böyle dengeler alt üst olunca bizim de söz söylemeye
hakk›m›z oluyor. ‹nsanlar tercihlerinde özgürdür tabii. Ama hep mi ayn› tarz kasetler satar? Hep mi ayn› tarz insanlar, ayn› ﬂark›lar›
söyleyerek kendilerine kap› açmaya ve bütün
yaz› ayakta geçirmeye aday olurlar? Burada
bir yerde bir yanl›ﬂ var. Bu yanl›ﬂta da dinleyicinin çok ciddi bir rolü var.
1990’da ilk ç›kan “Sevgiliye” albümünüz 2
milyon satt›. Albümün bu kadar satmas›n›
neye ba¤l›yorsunuz? Piyasada nas›l bir açl›k vard› da o kadar ciddi bir sat›ﬂ rakam›
sa¤lad›n›z?
Nilüfer’den 15 sene sonra ilk defa genç bir
k›z, yeni bir sesle geldi. ﬁark›lar da etkiliydi.
ﬁark›lar› sahne çal›ﬂmalar› s›ras›nda zaman
zaman okuyor, olumlu geri dönüﬂler al›yordum. Ufak ufak yar›ﬂmalarda birincilikler de
alm›ﬂt›m. “Bu k›zda bir ﬂeyler var, bir dinleyelim” derken, albüm ç›kt›. ‹nsanlar da müzi¤e
aç, o zamanlar korsan diye bir problem olmad›¤› için de iyi bir sat›ﬂ yakalad›. ﬁu anda bizim en büyük s›k›nt›m›z korsan zaten…
Yeni albümünüzde korsana karﬂ› nas›l bir
önlem ald›n›z?
Hiçbir ﬂeyin önlemini alam›yorsunuz art›k.
Sadakat duygusuyla ilgili bir durum bu. E¤er
sadakat duygunuz geliﬂmiﬂse, almazs›n›z. Sadakat duygusu geliﬂmiﬂ bir insan›n eme¤e ya
da sanatç›ya sayg›s›n›n olaca¤›n› düﬂünüyorum. Ben 1990 y›l›nda albüm ç›kard›¤›mda
ö¤renciler birbirlerine kasetten kasete çekiyorlard›. Bu da bir nevi korsan tabii ki ama
orada bilinen bir ﬂey var ki ö¤renci bunlar.
Ö¤rencilerin sevgisi paradan çok daha önemliydi. Ama hepimize a¤›r ﬂekilde darbe vuran
‹nternet ve korsan sat›ﬂlar bunun kadar masum de¤il. Herkes iﬂin ticaretine, uyan›kl›¤›na
kaçt›, dengeler de¤iﬂti. Zaten bir ﬂey bozuldu
mu tam bozuluyor.
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Annelik sizin müzikal ruhunuzu nas›l besledi?
Repertuvar geniﬂliyor tabii… Çünkü ninni ö¤reniyorsunuz. Nazl›’ya bana okunan ninnileri
okumuyorum ama kelebekler kuﬂlar varken
“Dandini dandini dastana” demek saçma geliyor. Küçük teyzesiyle birlikte kendimize göre
besteler uyduruyoruz. Art›k istek bile yap›yor
bize. “Aydede” diyor, onu okuyoruz. “Mini mini”
diyor, “mini mini bir kuﬂ konmuﬂtu”yu söylüyoruz. Sadakat duygusu en geliﬂmiﬂ dinleyici o.
Tiyatro var, sinema var, diziler var. Sanat
yelpazesini epey geliﬂtirdiniz. Sonra ilerletmediniz...
Ziya Öztan’›n “Kurtuluﬂ” adl› belgeselinde “Fikriye” karakteriyle baﬂlang›c› yapt›m. Arkas›ndan da hep daha iyi ve farkl› projeler bekledim. “Olacak O Kadar” teklifi o dönemde geldi.
Farkl› bir deneyimdi. Ard›ndan “Kad›nc›klar
Müzikali” ile tiyatro geldi. Televizyon dizileri de
oldu. “Cesur Kuﬂku”yu TRT için haz›rlad›k. Gani
Müjde’nin içinde oldu¤u “Bayanlar Baylar” dizisi oldu. Sinema filminde de Mehmet Ali Erbil’le
“Ömerçip” adl› filmi yapt›k. Bunlardan sonra da
iyi bir proje gelmedi.
Harun Kolçak’la bir Türkiye Eurovision seçmelerinize kat›ld›n›z. Sizin kat›ld›¤›n›z dönemle bugünü de¤erlendirir misiniz?
Bir Onno Tunç bestesiyle ön elemelere Harun
Kolçak’la birlikte kat›lm›ﬂt›k. MFÖ ve Seyyal Taner de vard›. Biz s›f›r ald›k. Oysa ertesi gün bütün gazeteler Türkiye’nin birincisi “Haydi Söyle”
diye yazm›ﬂt›. S›f›r demek, ortada hiç emek
yok demek ve çok aﬂa¤›lay›c› bir durum. Benim için sahicili¤ini yitirmiﬂti o an her ﬂey. Zaten 16 yaﬂ›ndayd›m. O y›l Seyyal Taner bizi
temsil etti. Eurovision da ilk zamanki heyecan›n› yitirdi benim nazar›mda. Son zamanlarda
politik sistemin bir parças› haline geldi. Birinci
olan ﬂark›lara bak›yorum da rock ve hard rock
tarzlar ön plana ç›k›yor, kostümler de¤iﬂiyor.
Bana sempatik gelmemeye baﬂlad›. Hatta ben
bunun ürkütücü bir hal ald›¤›n› düﬂünüyorum.
Art›k yapm›ﬂ olmak için yap›l›yor. Kazanan ülkeye gelir sa¤layan turistik bir formata dönüﬂtü adeta. Bir de Eurovizyon amatörlerle baﬂlayan bir oluﬂumdu. Amatörlerin boy gösterme

arenas›yd›. ABBA, Celine Dion Eurovizyon’la
ﬂöhrete ulaﬂt›. Bu yüzden profesyonellerin yar›ﬂmas›na karﬂ›y›m ben. Amatörler aras›ndaki
çekiﬂmenin yaratt›¤› ayr› bir sinerji vard›. ﬁimdi
bütün bu çerçevenin kayboldu¤unu düﬂünüyorum.
Mor ve Ötesi’nin parças›n› nas›l buluyorsunuz?
ﬁimdilerde rock melodileri daha gündemde.
Hatta rock ve oryantal iç içe.
Popstar Alaturka gibi yar›ﬂmalara nas›l yaklaﬂ›yorsunuz? Siz de bir yar›ﬂmada jürisiniz
art›k?
TRT’de yay›nlanmaya baﬂlayan “Alt›n Ad›mlar”a
kadar bu tarz yar›ﬂmalar›n hiçbirinde jüri üyesi
olarak yer almad›m. “Alt›n Ad›mlar” format olarak da içerik olarak da di¤erlerinden farkl›. Burada amatör halk oyunlar› ekipleri yar›ﬂ›yor.
Üstelik yar›ﬂman›n iskeletini de kendi kültürümüz, geleneksel de¤erlerimiz oluﬂturuyor. Buradan birinci ç›kacak ekipler “Sultan’s of the
Dance”da dans edecekler. Yani yar›ﬂman›n sonunda ne albüm ne de maddi bir karﬂ›l›k var.
Üstelik biz bireyleri de¤il, 14 kiﬂiden oluﬂan
ekipleri de¤erlendiriyoruz. Bizde aslanlar›n
önüne at›lma gibi bir durum yok.

“Eurovision da ilk
zamanki
heyecan›n› yitirdi
benim nazar›mda.
Son zamanlarda
politik sistemin bir
parças› haline
geldi. Birinci olan
ﬂark›lara
bak›yorum da rock
ve hard rock tarzlar
ön plana ç›k›yor,
kostümler
de¤iﬂiyor.”
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Pop müzi¤imizin
Avrupa maceras›
Müzik piyasam›z›n Avrupa düﬂleri görmeye baﬂlamas› çok eski bir
tarihe dayan›yor. Ama bu düﬂler, ancak 2000’lere girilmesiyle
birlikte gerçek olmaya baﬂlad›. 1999 y›l›ndaki Tarkan patlamas›,
ard›ndan gelen Mustafa Sandal ve Sertab Erener giriﬂimleri
derken, ülkemiz müzi¤i, art›k d›ﬂardaki firma ve dinleyiciler
taraf›ndan çok da yabanc› say›lmamaya baﬂland›.

S›n›rlar d›ﬂ›na ilk ç›k›ﬂ noktam›z›, 1964
y›l›ndaki Balkan Melodileri Festivali olarak tesbit etmek yanl›ﬂ olmaz. Bundan önce Baki Çall›o¤lu’nun Yunanistan’da baz› çabalar› var
ama, Yunanl›lar Çall›o¤lu’dan çok ﬂark›lar› ile
ilgilenmiﬂ ve bu ﬂark›lar› ceplerine indirerek
kendi ﬂark›lar›ym›ﬂ gibi yan gelip yatm›ﬂlard›.
Yani bu giriﬂimden bizim hesab›m›za yaz›lan
pek bir ﬂey yok.
‹brahim Özgür’ün Amerika; ‹smet S›ral, Ayten
Alpman ve Hayati Kafe’nin ‹sveç maceralar› da
sahne çal›ﬂmalar› ile s›n›rl› kalm›ﬂ. Bu çal›ﬂma-

Tülay German’›n her iki pla¤› Frans›z radyolar
taraf›ndan kap›ﬂ›lm›ﬂ ve ciddi miktarda da
satm›ﬂt›. German’›n ard›ndan yürüyeceklere de
yolu açan bu baﬂar› olmuﬂtur zaten. German’dan
sonra Timur Selçuk, Hümeyra, Ajda Pekkan, Ayla
Algan ve Esin Afﬂar gelecekti.

lar son derece baﬂar›l› olmuﬂ ama geriye ﬂark›
ya da plak kalmam›ﬂ. 1964 y›l›ndaki Balkan
Melodileri Festivali’ne ‘Milli Orkestra’ olarak tabir edilen bir grup eﬂli¤inde Erol Büyükburç,
Tülay German ve Tanju Okan’› göndermiﬂiz.
Hayatlar›n›n bahar›nda bu üç solistimiz, festi-
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valden büyük bir baﬂar› ile dönmüﬂler. Bu baﬂar›n›n do¤ru olmad›¤› ya da abart›l› oldu¤u
sonraki y›llarda çok konuﬂulacak-tart›ﬂ›lacak da
olsa; bu festivalde seslendirilen “Burçak Tarlas›”
(Tülay German), “Karakaﬂ Gözlerin Elmas” (Erol
Büyükburç) ve “Kundurama Kum Doldu” (Tanju
Okan) adl› ﬂark›lar, emekleme döneminde olan
pop piyasam›z› ateﬂlemiﬂ ve bütün piyasan›n
“böyle bir müzik” peﬂine düﬂmesine sebep olmuﬂtu.
KUMBAYA VE SONRASI
D›ﬂarda lay›k›yla yay›nlanan-pazarlanan ilk pla¤›m›z da Tülay German’a aitti. “Burçak Tarlas›”n›n her zamanki gibi söylenmekte oldu¤u
bir gece, seyircilerden birinin (“Bu deyyusun
kaç tarlas› var?” dizesini müteakiben) tabancas›n› çekmesinden, “Bu kad›n yüzünden tarlalar›m›z elden gidecek!” diye ortal›¤› da¤›tmas›ndan hemen sonra, Tülay German Paris’e yerleﬂmeye karar vermiﬂ ve 30 Mart 1966 Çarﬂamba
sabah› da, yan›nda Erdem Buri ile birlikte uça¤a atlam›ﬂt›. Fransa’ya gittikten sonra Philips’in
deste¤ini arkas›na alan German, (bir parça da,
“deyyuslar›n tarla say›s›” ile ilgili hesap-kitab›
baﬂkalar›na b›rakm›ﬂ olman›n rahatl›¤› ile) kendini yapaca¤› plaklara kapt›rm›ﬂ , “Pardonne
Moi” ve “Kumbaya” adl› plaklar› arka arkaya piyasaya sürmüﬂtü. Asl›nda, d›ﬂarda yay›nlanan
ilk pla¤a sahip olma ﬂerefi Bar›ﬂ Manço’ya aitti.
Manço, Belçika’da, Kraliyet Akademisi’nde e¤itim görmekteyken, baﬂta “Baby Sitter” olmak
üzere birkaç plak yay›nlamam›ﬂ de¤ildi. Ancak
bu plaklar pek fazla ses getirmemiﬂ, radyolarda çok dönmemiﬂ, kayda de¤er bir liste baﬂar›s› elde etmemiﬂti.
Oysa German’›n her iki pla¤› Frans›z radyolar
taraf›ndan kap›ﬂ›lm›ﬂ ve ciddi miktarda da satm›ﬂt›. German’›n ard›ndan yürüyeceklere de
yolu açan bu baﬂar› olmuﬂtur zaten. German’dan sonra Timur Selçuk, Hümeyra, Ajda
Pekkan, Ayla Algan ve Esin Afﬂar gelecekti. Hiç
ﬂüphesiz bu kadronun içinde en baﬂar›l› olacak
olan Ajda Pekkan’d›. Pekkan’›n bu Fransa maceras›ndan geriye epeyce ﬂey kalacakt›r. Ço¤u
da (“Viens Dans Ma Vie” 45’li¤i ve “Pour Lui”
albümü gibi) baﬂar›l› olan plaklard› bunlar.
German ve di¤erlerinin Paris’i mesken tuttu¤u
s›ralarda, önce Beyaz Kelebekler, ard›ndan da

1999 y›l›nda Tarkan önce Avrupa’y›, sonra da
dünyan›n geri kalan›n› sallamaya baﬂlad›¤›nda
neye u¤rad›¤›m›z› ﬂaﬂ›rd›k. ‹lk defa bizden bir
ﬂark›c›, hem de Türkçe ﬂark›larla ço¤u ülkede
(resmi) listelerin en üst s›ralar›na t›rmanm›ﬂ, bir
k›s›m ülkede ise bütün yolu aﬂarak en tepeye
kurulmuﬂtu.

Nilüfer baﬂka ülkelerde ﬂans arad›. Beyaz Kelebekler (“White Butterflies” olarak) Hollanda,
Nilüfer ise (“Miss Nilüfer” olarak) Almanya ve
‹talya kap›lar›n› çald› o s›ralarda.
Her iki ekibin bu Avrupa seferi orta halli bir baﬂar›yla sonuçland›. Yer yerinden oynamad›
ama listelere girildi, televizyonlara ç›k›ld›, Türkiye’de pop müzik de yap›l›yor oldu¤u gerçe¤i
oradakilerin kula¤›na bir kere daha f›s›ldand›.
HEPS‹ B‹Z‹M M‹?
Pop defterinin dürüldü¤ü 80’lerde, bu ‘yurt d›ﬂ›’ konusu tamamen gündemimizden ç›kt›.
Malum nedenlerle yurt d›ﬂ›nda bulunan Cem
Karaca, Melike Demira¤ ve Nizamettin Ariç’in
yapt›klar› d›ﬂ›nda pek fazla bir ﬂey dönmedi bu
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mas›yla birlikte yeni bir tepe noktas› gördü.
Hem albüm hem de albüme eﬂlik eden “Hadi
Bakal›m” single’› baya¤› büyük bir gürültü kopard›. Eleﬂtirmenler Sezen Aksu’yu bol y›ld›zlara bo¤du, sat›ﬂlar iyi gitti.
Ama Tarkan sahne alana kadar da bu baﬂar›lar›n hepsinin pek de fazla bir ﬂey demek olmad›¤›n› görmedik-anlamad›k.
1999 y›l›nda Tarkan önce Avrupa’y›, sonra da
dünyan›n geri kalan›n› sallamaya baﬂlad›¤›nda
neye u¤rad›¤›m›z› ﬂaﬂ›rd›k. ‹lk defa bizden bir
ﬂark›c›, hem de Türkçe ﬂark›larla ço¤u ülkede
(resmi) listelerin en üst s›ralar›na t›rmanm›ﬂ,
bir k›s›m ülkede ise bütün yolu aﬂarak en tepeye kurulmuﬂtu. ‹ﬂin, “Ne olacak can›m, oralarda yaﬂayan Türkler al›yor”dan bambaﬂka bir
ﬂey oldu¤unu anlad›¤›m›zda ise ﬂaﬂk›nl›¤›m›z
daha da artt›. D›ﬂardaki Türkler, ancak bizim
buralardan, oradaki her türden ﬂeyin sat›ld›¤›
marketlere giden ucuz albümleri al›yor, ‘full
price’ ürünler için elini cebine atm›yordu.
Ama bütün bunlar› (art›k) görüyor-anl›yor olmam›za ra¤men, bu baﬂar›, bizim buralarda
tuhaf bir ﬂekilde görmezden gelindi; bunun
yap›lamad›¤› zamanlar ise hafifsendi. Sanki
her gün Avrupa listelerinin tepesine birilerini
ﬂutlam›ﬂ ve bu iﬂleri kan›ksam›ﬂ gibiydik. Enayili¤imize doymayal›m. Türkçe ﬂark›lar ile elde
edilen bu baﬂar› öyle büyük bir baﬂar›yd› ki, bu
baﬂar›n›n açamayaca¤› kap› yoktu ve biz bu kap›lar› çalaca¤›m›za, Tarkan’›n ard›ndan baﬂkalar›n› göndermek için seferber olaca¤›m›za sustuk ve baﬂ›m›z› kuma gömdük.
alanda. Bir de Mazhar Fuat Özkan’›n Eurovision ﬂark›lar› vard› elbette. “Diday Diday Day” ve
“Sufi”, epeydir ara verdi¤imiz bu alanda yay›nlanan yeni plaklar›m›z olmuﬂtu 80’lerin ikinci
yar›s›nda. Grup Pan, ‹zel-Reyhan Karaca ve Aylin Vatankoﬂ gibi di¤er Eurovision ekiplerinin
plaklar› ile a¤›r aksak giden bu iﬂ, 1992 y›l›nda Sezen Aksu’nun bizim buralarda sat›ﬂ rekorlar› k›ran “Gülümse” adl› albümünün yay›nlan-

Tülay German’dan sonra Timur Selçuk, Hümeyra,
Ajda Pekkan, Ayla Algan ve Esin Afﬂar gelecekti.
Hiç ﬂüphesiz bu kadronun içinde en baﬂar›l› olacak
olan Ajda Pekkan’d›.

ONUN ARABASI VAR
Öyle olunca da, Tarkan sonras› birkaç star daha yaratma imkan›m›z› kaybettik. Ama biz dursak bile d›ﬂardakiler durmuyordu. D›ﬂardaki firma ve yap›mc›lar bize ra¤men bizimle ilgilenmeyi sürdürdü. O y›llarda, Tarkan’›n hemen ard›ndan baﬂka bir Avrupa bombas› patlatmak
için iﬂe koyulan ama (elinde patlad›¤› için) beceremeyen Mustafa Sandal, nihayet birkaç y›l
önce (hem güzel hem de baﬂar›l› bir DJ olan)
Gülcan’›n da katk›lar›yla bombay› (gerekti¤i
yerde) patlatabildi. “Aya Benzer” adl› single
(en az›ndan) Almanya listelerini alt üst etti ve
bu single’›n ard›ndan “Seven” adl› bir albüm
geldi. Son bir iki y›ld›r, yurt d›ﬂ› defterimizin
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sayfalar› bir parça daha h›zl› çevriliyor.
Eurovision kraliçemiz Sertab Erener (oralarda
yaln›zca “Sertab”) ve Mustafa Sandal’›n yapt›klar› baﬂta olmak üzere iﬂler bir hayli hareketli.
Erener’in “Everyway That I Can” ile görkemli bir
biçimde girdi¤i Avrupa sahnesi, daha sonra,
(ﬂark›c›n›n bugüne kadar yapt›¤› en ola¤anüstü ﬂark› olan) “Here I Am”, “I Believe (That I See
Love In You)” ve “Leave” single’lar›yla sürdü. Bu
ﬂark›lar, bütün Avrupa ülkelerinde yay›nlanmad›, hatta (“I Believe…” gibi) kimisi ço¤unlukla
promo aﬂamas›nda kald› ama, bunlar›n yaratt›¤› rüzgar ile hem Sertab Erener hem de “No
Boundaries” adl› albüm hep gündemde kald›.
Bu albüm daha sonra Japonya’da da yay›nland›.
Sandal’›n da seferi sürdü. “Aya Benzer” sonras›
ikinci single olarak kararlaﬂt›r›lm›ﬂ “Gel Aﬂk›m”
projesinin iptalinin ard›ndan, “Araba” yeniden
trafi¤e kar›ﬂt›. “Gel Aﬂk›m” için haz›rlanan kapak tasar›m›n›n ayn›s› (herhalde vakit kaybedilmesin diye, yoksa kafas› biraz yana, hafifçe
de öne yatm›ﬂ-düﬂmüﬂ Mustafa Sandal foto¤raf› çok da vazgeçilmeyecek bir ﬂey de¤ildi)
“Araba”ya uyarland› ve bu ﬂark› yeni mix’leriyle
de listelere girdi. Bu ﬂark›n›n baﬂar›s› “Seven”a
da yeni bir tur ﬂans› verdi. Albüm “new version” olarak yeniden pazarland›.
Albüm yeni turunu tamamen “Araba”n›n baﬂar›s› üzerine at›yor oldu¤u için de; ilk versiyonda yer alan eﬂsiz güzellikteki (gerçekten eﬂsiz
güzellikte; Mustafa Sandal’›n bütün müzik kariyerindeki en parlak nokta hatta) “Araba 2004”
mix’i ç›kar›ld›, yerine ﬂark›n›n (bu aralar) listelere girmiﬂ hali kondu. 2004 model “Araba”,
Cher’in “Believe”inin sahas›nda geziniyor olmas›na ra¤men ola¤anüstüydü ve bu versiyona yaz›k edildi.
Ama mix’in türü ya da biçimi ne olursa olsun,
Sandal’›n bu ﬂark› ile ilgili olarak yapt›¤› ay›p
de¤iﬂmemiﬂti. ﬁark›n›n sözleri, ünlü söz yazar›m›z Hakk› Yalç›n’a ait olmas›na ra¤men, bütün
bu yurt d›ﬂ› maceras›nda söz yazar› olarak
Mustafa Sandal görünüyordu. Ne olmuﬂtu acaba? Bu yap›lanlar›, ﬂark› s›n›r› geçti¤i için biz
buralarda duymay›z-görmeyiz mi san›lm›ﬂt›?
Yoksa Sandal ﬂark›y› seslendiriyor olmay›, sözlerinin üzerine oturmak için yeterli mi bulmuﬂtu? Tuhaf konular, h›rs›n sonu yok iﬂte.
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Kardeﬂ Türküler’in müthiﬂ bir kapak tasar›m›yla
sunulmuﬂ albümleri “Hemavaz”, Mercan Dede’nin
en müﬂkülpesent eleﬂtirmenlerden bile ald›¤›
övgüler, aday gösterildi¤i ödüller ve sesi ile d›ﬂarda
herkesi mest etmiﬂ bulunan Aynur, bu iﬂin bu
kadarla s›n›rl› kalmayaca¤›n› göstermekte.

MACERA DOLU AMER‹KA
Tarkan öncesi Rafet El Roman’›n (“Amerika”,
“Bulmaca” v.b.) yapt›klar›, daha sonra da Aynur, Kardeﬂ Türküler ve Mercan Dede’nin katk›lar› da eklendi¤inde, popüler müzi¤imizin yurt
d›ﬂ› maceras›n›n nerelerden nereye ulaﬂt›¤› net
olarak görülmekte.
Kardeﬂ Türküler’in müthiﬂ bir kapak tasar›m›yla sunulmuﬂ albümleri “Hemavaz”, Mercan Dede’nin en müﬂkülpesent eleﬂtirmenlerden bile ald›¤› övgüler, aday gösterildi¤i
ödüller ve sesi ile d›ﬂarda herkesi mest etmiﬂ
bulunan Aynur, bu iﬂin bu kadarla s›n›rl› kalmayaca¤›n› göstermekte.
Bunlar›n üzerine; oralarda bir baﬂ›na neredeyse bin kiﬂilik bir ekip kadar iﬂ ç›karan Gülbahar
Kültür ve Kalan ile Pozitif’in her geçen gün artan çabalar› eklendi¤inde, bu maceran›n ‘pop’
olan› aﬂarak daha kal›c› bir yere do¤ru evrilece¤ini söylemek mümkün.
Bu u¤urda çaba harcayanlar›n tek bekledi¤i
ﬂey kendilerine engel olunmamas›. “Oradaki
Türkler al›yor” safsatas›n› bir kenara b›rakarak
yeni bir baﬂlang›ç yapabiliriz. En az›ndan bir
k›sm›m›z.
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GAYDA ‹STANBUL:

“Balkanlar’dan ‹stanbul’a
gelen, her zaman ‘so¤uk
hava dalgas›’ olmaz!..”
Çal›ﬂmalar›n› Bo¤aziçi Gösteri Sanatlar› Toplulu¤u (BGST)’nda sürdüren
Ayhan Akkaya ve Fehmiye Çelik, ﬂimdilerde Balkan ve Çingene müzikleri
eksenli yeni bir konser projesi “Gayda ‹stanbul” ile seyirci karﬂ›s›nda...
Saraybosna’dan ‹stanbul'a uzanan kültürel iklimin genel havas›n›,
hedeflerini ve Balkan & Çingene müziklerinin neden bu kadar popüler
oldu¤unu konuﬂtuk...

“Gayda ‹stanbul” projesi nas›l ve ne
zaman ortaya ç›kt›, nas›l ﬂekillendi?

Ayhan Akkaya: 1993’ten beri -15 y›ld›r“Kardeﬂ Türküler” olarak, Türkiye’deki kültürel ço¤ulculuk üzerine çal›ﬂmalar yap›yoruz.
Çokkültürlü co¤rafyam›zdaki birlikteli¤imize
dair, müzik alan›ndan cevaplar oluﬂturmaya
çal›ﬂ›yoruz. Bu çerçevede çeﬂitli albümler ç›kt›, konserler yap›ld›. Ancak, hani bilirsiniz bir
tabir vard›r “72.5 millet vard›r.” diye, repertuvar›m›zda tüm bu halklar›n ﬂark›lar›na, müziklerine, danslar›na yer veremiyoruz. Çerkezce, Çingenece, Ermenice, Türkçe ya da Kürtçe
ﬂark›lar› bir konserde buluﬂturmak, tabii ki
çok önemli; ama bir yandan da, bu alanlar›n
her birinde daha fazla uzmanlaﬂmak ve mevcut birikimi geliﬂtirmek gerekiyor. Bu anlamda ilk çal›ﬂma, “Kardeﬂ Türküler” projesinin
solistlerinden Feryal (Öney)’in, “Bulutlar Geçer” isimli solo albüm ve konser projesi oldu.
“Bulutlar Geçer”, Orta Anadolu ve Abdal müzikleri üzerine derinleﬂmeyi hedefleyen bir çal›ﬂmayd›. Sonra yine ayn› projeden Vedat’›n
(Y›ld›r›m) da solo çal›ﬂmas› baﬂlad›. Türkçe
ve Kürtçe dillerinde, rock formlar›ndan da

faydalanan, beste a¤›rl›kl› bir çal›ﬂma bu. Biz
de e¤ilimlerimiz do¤rultusunda Balkan ve
Çingene müziklerine yo¤unlaﬂal›m dedik.
Fehmiye Çelik: Çal›ﬂmam›z›n ad› “Gayda ‹stanbul” ve müzi¤imiz, arkas›na Trakya, Balkan ve Çingene müziklerinin rüzgâr›n› alarak
ilerliyor. Saraybosna’dan ‹stanbul’a uzanan
bir co¤rafyadaki ortak tarihin ve kültürün izleri söz konusu. Yüzy›llardan bu yana oluﬂmuﬂ
bir ortak haf›za var. Ve ‹stanbul, yaﬂad›¤›m›z
ﬂehir olarak, müzi¤imizde çok önemli bir yerde duruyor.
“Gayda” ad› nerden geliyor?

AA: Gayda, asl›nda kam›ﬂtan yap›lm›ﬂ, çift
düdük ve tulumdan oluﬂan, nefesli bir enstrüman. Trakya, Bulgar ve Makedon halklar›n›n
geleneksel bir çalg›s›. Bu çalg›n›n icrac›lar›,
genelde Balkan co¤rafyas›n›n yerli halklar› olmuﬂ. Buna karﬂ›n, göçebe Çingene müzisyenler taraf›ndan da gaydan›n sesi ya da gayda
repertuvar› taklit edilerek yeni bir form ve üslûp yarat›lm›ﬂ ve buna da “Gayda havas›”
denmiﬂ. Art›k yayg›n kullan›m›n› yitirmiﬂ du-

Ropörtaj: Burak Korucu
Foto¤raflar: Teoman Gürzihin
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Bizim fark›m›z,
bu iﬂi dil
çeﬂitlili¤inden ve
çokkültürlülükten
taviz vermeden
yapmaya
çal›ﬂmam›z.

rumda; ama gaydan›n bu co¤rafyada sembolik bir yeri var. Biz de, ça¤r›ﬂ›mlar›ndan hareketle, isim olarak kullanal›m dedik, tabii
yan›na ‹stanbul’u da ekleyerek.
Bu projenin müzik tasar›m› nas›l baﬂlad› ve
ekip nas›l oluﬂturuldu?

FÇ: ﬁimdi Balkan ve Çingene müzi¤i denince olmazsa olmaz enstrümanlar vard›r: keman, klarinet, darbuka, akerdeon ve hatta
son dönemde brasslar (trompet, trombon, tuba)... Öncelikle bu enstrümanlar›, olanaklar
çerçevesinde bir araya getirmek ve en önemlisi, bu kültürün içinden hareket etmek gerekiyordu. Ailem 1957 y›l›nda, Makedonya’dan -Üsküp’e ba¤l› Usturumca Kasabas›’n›n Çanakl› Köyü’nden- göç etmiﬂ Türkiye’ye. Dolay›s›yla do¤up büyüdü¤üm çevre,
Balkan göçmenlerinden oluﬂuyor. Bo¤aziçi
Üniversitesi’ndeki ö¤rencilik y›llar›m›zda,
Folklor Kulübü (BÜFK) ve “Kardeﬂ Türküler” konserlerinde, daha çok Balkan co¤rafyas›ndan ﬂark›lar seslendirmem de yönlendirici oldu. Dolay›s›yla, icras›na daha yak›n oldu¤um ﬂark›lar hep Anadolu’nun bat›s›ndan,
Balkanlardan ve Ege’den olmuﬂtur. Zaman
içinde Balkan ve Çingene müzi¤i yapan müzisyenlerle tan›ﬂt›k. Çingene müzikleri derken de ﬂunu belirteyim: “Çingene” kelimesini kültürel bir kimlik olarak kullan›yoruz.
Bu kültürel kimli¤in alt›nda Romanlar, Poﬂalar, Domaniler gibi halklardan söz etmek

mümkün. Biz, daha çok “Bat› Çingeneleri”
diyebilece¤imiz “Romanlar” üzerine odakland›k. ‹stanbul’da yaﬂayan Roman toplumuyla iletiﬂime geçtik. Sar›köylü Tevfik olarak bilinen Tevfik Çekiç, Roman müzi¤ine
katk› sunmuﬂ bir müzisyen a¤abeyimizdi. Bize çok yard›mc› oldu ve bizi yeni müzisyenlerle tan›ﬂt›rd›. “Kardeﬂ Türküler”in konser
ya da albüm çal›ﬂmalar› esnas›nda tan›ﬂt›¤›m›z ve Trakya-Balkan müzikleri alan›nda
çal›ﬂan birçok müzisyen vard› ki, klarinet
sanatç›s› Serkan Ça¤r› bunlardan biridir.
Onun da önemli yönlendirmeleri oldu. Böylece “Gaydac›lar”, yavaﬂ yavaﬂ bir araya geldi. Mesela kemanc›m›z Tevfik, Sar›köylü
Tevfik Çekiç’in torunu. Dolapdereli Roman
arkadaﬂ›m›z ﬁükrü (T›rk›ﬂ), klarinet; Kuﬂtepeli Basri (Özkaraa¤aç) darbuka çal›yor. Bu
arkadaﬂlar›m›z›n d›ﬂ›nda, ekibimizde Berkant (Çelen) elektrik gitar, Onur (Baﬂkurt)
davul, Ayhan bas gitar çal›yor. Deniz (Demirtaﬂ) de vokal yap›yor.
Çokdilli ﬂark›lar söylüyorsunuz konserlerinizde. ﬁark›lar›n›z neleri anlat›yor?

FÇ: ﬁark›lar›m›z› seçerken Balkanlar›n o
çokdilli, çokkültürlü, çokinançl› yap›s›n› da
göz önünde bulundurduk. Makedonca, Arnavutça, Boﬂnakça, Romanca, Rumca, Türkçe
ﬂark›lar söylüyoruz ﬂimdilik. ﬁark›lardaki
temalar aras›nda da bir ak›ﬂ ve geçiﬂkenlik
kurgulamaya çal›ﬂt›k. Aﬂk, sevda, savaﬂ,
gözyaﬂ›, mizah... Hayat›n içinde ne varsa,
ﬂark›lar›m›zda da var.
Bugün Çingene kültürünün içinde yetiﬂen
epey müzisyen var: Hüsnü ﬁenlendirici, Kibariye, Dolapdere Big Gang, Laço Tayfa, Ciguli gibi... Sizin onlardan fark›n›z ne?

FÇ: Çingeneler dedi¤iniz zaman çok geniﬂ
bir co¤rafya ve kültür söz konusu. Örne¤in
Adana’da yaﬂayanlara “Cano”, Erzurum’dakilere “Poﬂa”, Diyarbak›r’dakilere “M›tr›p”
deniyor. Biz Saraybosna’dan ‹stanbul’a bir
hat çizerken daha çok Bat› bölgelerinden,
Romanlardan bahsediyoruz. Roman müzisyenlerin hepsi, çekirdekten yetiﬂme ve çok
yetenekli. Do¤uyorlar ve yan› baﬂlar›nda keman, klarinet, darbuka oluyor. Ancak biz,
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Türkiye’de ﬂunu da görüyoruz: Romanlar;
Roman müzi¤i özelliklerini temel alan ve
Roman dilinde söylenen eserler üreten insanlar olmak yerine, daha çok burada yaﬂayan
insanlar›n be¤enilerine hitap eden müzikleri
(mesela arabesk ya da “Türk sanat müzi¤i”
olarak tabir edilen müzikler gibi) “icra
edenler” olmuﬂlar hep. Stüdyo müzisyenlerine bak›yorsunuz, ço¤u Romand›r ve her biri
virtüöz. Ayr›ca, bir “Roman üslubu” var ve
hepsi onu taﬂ›yor. Öte yandan, kendi dillerini
ve bu dildeki müzikleri çok fazla bilmiyorlar
ya da bilseler de müzik piyasas›ndaki ürünlerine yans›tm›yorlar. Bu tür müzikleri kendi
sosyal çevrelerinde icra ediyorlar. Bugün
Laço Tayfa, Hüsnü ﬁenlendirici, Selim Sesler, Serkan Ça¤r› gibi isimlerle birlikte daha
özgün ve Roman ya da Trakya-Balkan müzi¤i eksenli iﬂler yap›lmaya baﬂland›. Bizim bu
tür çal›ﬂmalardan fark›m›z, bu iﬂi dil çeﬂitlili¤inden ve çokkültürlülükten taviz vermeden
yapmaya çal›ﬂmam›zd›r, diyebiliriz.
Roman müzisyenler enstrüman icras›nda çok
baﬂar›l›. Fakat iﬂ, kendi dilleri ve kendi kültürleriyle ilgili bir ﬂeyler yapma noktas›na
gelince çekingen davran›yorlar, de¤il mi?

AA: Çok önemli Roman müzisyenler var;
ama kendilerini kendi dilleri ve kültürlerinden ziyade, dönemin moda müzikleri üzerinden ifade ediyorlar. ‹stanbul’daki Çingenelere bak›yoruz, çok zor koﬂullarda yaﬂ›yorlar.
Kimsenin kolay kolay yapmak istemeyece¤i
iﬂlerde çal›ﬂ›yorlar; ama hayatlar›n›n zor
yönlerini anlatan bir ﬂark›ya çok zor rastlars›n. Var asl›nda öyle ﬂark›lar; ama seyircilere sunulanlar›n hemen hepsi ﬂen ﬂakrak...
Çingenelere, “G›rg›riye” yaklaﬂ›ml›, “ﬂenlikli insanlar” bak›ﬂ› hâkim Türkiye’de. Dizilerde, televizyon programlar›nda genelde yaﬂamlar›n›n bu k›sm› veriliyor sadece... ﬁark›lar› gerçekçi bir ﬂekilde öykülendirmek istiyoruz. Di¤er yandan onlar da kendi dilleri
ve yaﬂay›ﬂlar› üzerinden müzik yapmay› zorlasalar iﬂ de¤iﬂecek gerçekten. Nas›l ki bir
Ermeni, Ermenice rock müzik yapabilmeliyse, Kürt birisi ç›k›p Kürtçe rap yapabilmeliyse, Çingeneler de kendi dillerinde ve istedikleri tarzlarda müzik yapabilmeliler.
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“Çokkültürlü co¤rafyam›zdaki birlikteli¤imize dair,
müzik alan›ndan cevaplar oluﬂturmaya
çal›ﬂ›yoruz.”
FÇ: Kendi dilinde ﬂark›lar söylememenin ﬂu
sebepleri de var: Konuﬂma dilinin farkl›l›¤›,
çok da gurur duyulacak bir ö¤e olarak alg›lanm›yor. Mesela o kültürden geliyorsan Roman’s›n; ama o dili konuﬂuyorsan “Çingene”sin ve “Çingenelik”, ne yaz›k ki kolay kabul edilebilecek bir kimlik de¤il. Türkçe’deki
günlük konuﬂma dilinde küfür olarak kullan›lan, anlamca da kirletilmiﬂ bir kelime. Öte
yandan Roman erkekler, solistlikten ziyade
enstrüman çalmaya yönlendiriliyorlar. K›z çocuklar› dans etmeye, erkekler enstrüman çalmaya teﬂvik ediliyor. Solistlik ya da söz söyleme, o kadar da önemsenmiyor.
Bundan sonras› için hedefleriniz neler?

AA: Araﬂt›rmac› bir müzisyen kimli¤i oluﬂturmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu alanda yapt›¤›m›z kültürel çal›ﬂmalar› kamusal alanda paylaﬂmak
istiyoruz. Bir web sitesi kurduk: www.gaydaistanbul.com ve bu site arac›l›¤›yla, yapt›¤›m›z araﬂt›rmalar›n mümkün oldu¤u kadar
çok insana ulaﬂmas›n› hedefliyoruz. Bir yandan, müzikal performans› geliﬂtirmek amac›yla, bol bol konser vermek ve hatta olanaklar
çerçevesinde hem Türkiye’de hem de Balkanlarda, bu tür müzik yapan müzisyenlerle birlikte çal›p söylemek istiyoruz.
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BADEM:

özledi¤imiz müzi¤i
yap›yoruz
Bundan üç sene önce kendi adlar›n› taﬂ›yan ilk albümlerini
ç›kararak büyük bir hayran kitlesi kazanan Badem grubu, yeni
albümü “S’Onsuz” ile yine karﬂ›m›zda. Özlem Tekin ile yapt›klar›
‘Kalpsiz’ ile listelerin üst s›ralar›nda yer alan Badem ile yeni
albümlerini konuﬂtuk..
Temalar›n› çok sesli melodik vokallerle
ve akustik enstrüman a¤›rl›kl› altyap›lar›yla sunan Badem'in müzi¤inde Modern Folk Üçlüsü,
MFÖ, Beatles, Eagles ve Beach Boys gibi gruplar›n etkisi kendini hissettiriyor. Coldplay ve Travis
gibi yeni dönem gruplar›n atmosferini de grubun ﬂark›lar›nda bulmak mümkün. Bo¤aziçi Müzik Kulübü’nde senelerce koristlik, koro ﬂefli¤i ve
kulüp baﬂkanl›¤› faaliyetlerinde bulunmuﬂ grup
elemanlar› sekiz senedir beraber çal›yorlar.
2005 y›l›nda ç›kard›klar› albümde yer alan “Sen
A¤lama”, “Badem A¤ac›”, “Ala Gözlerini Sevdi¤im Dilber” gibi ﬂark›lar›yla sevilen Badem, yeni
albümlerinde de baﬂar›lar›n› devam ettirerek
müzik piyasas›nda kal›c› olduklar›n› kan›tl›yorlar.
Grup elemanlar›ndan Mustafa Kemal Öztürk ve
Bar›ﬂ Bahçeci 2003 y›l›nda Taﬂoda Ses Tasar›m &
Müzik Prodüksiyon firmas›n› kurdular. Badem’in
albümleri d›ﬂ›nda baﬂka prodüksiyon iﬂleri de
gerçekleﬂtiriyorlar. Grup elemanlar›n›n bir k›sm›yla stüdyolar›n›n da bulundu¤u Arnavutköy’de buluﬂtuk.

‹kinci albümünüz “S’Onsuz” birkaç ay
evvel ç›kt›. ‹lk tepkiler nas›l?
‹lk albüme nazaran çok h›zl› baﬂlad› her ﬂey. Klibimiz hem radyo hem televizyonda çok s›k yay›mlan›yor. Albümün ç›k›ﬂ parças› olan ve Özlem Tekin ile düet yapt›¤›m›z “Kalpsiz” listelerde
üst s›ralarda. Youtube’da t›klanma oran› 300 bini geçti ki bu bizim için iyi bir veri kayna¤›.

Yaz›: Esra Okutan
Foto¤raflar: Teoman Gürzihin
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GRUP Elemanlar›:
Mustafa Kemal Öztürk:
Vokal, Piyano, Gitar
Bar›ﬂ Bahçeci: Vokal,
Gitar, Perküsyon
Mert Özdemir: Gitar,
Vokal, Banço, Mandolin
Do¤aç Baﬂaran: Bas Gitar,
Vokal
Emre Y›ld›z: Davul,
Perküsyon
‘Kalpsiz’in ç›k›ﬂ parçan›z olmas›na nas›l
karar verdiniz?
Asl›nda “Kalpsiz”in yan› s›ra ‹lhan ﬁeﬂen’in konuk sanatç› oldu¤u “Geceyedir Küsmelerim” ve
ikinci parça “Sensiz Kalacak Bu ﬁehir” ç›k›ﬂ parças› adaylar›yd›. Ama “Kalpsiz”e Özlem Tekin
vokali eklendi¤i andan itibaren ç›k›ﬂ parçam›z›n o olmas›na karar verdik. Çünkü ﬂark›ya çok
büyük bir enerji katt› ve vokalde kendine has
yorumlar yapt›.
Sizin melodik ve yumuﬂak bir tarz›n›z var.
Özlem Tekin biraz sertleﬂtirmiﬂ olmad› m›
bu tarz›?
Asl›nda bizim bir önceki albümümüz, o dönemde yaﬂad›¤›m›z baz› olaylardan dolay› daha karamsar ve melankolik. Bu albümde sound biraz
daha sertleﬂti, daha rock oldu. Konuk sanatç›larla da albümü zenginleﬂtirmek istedik. Ve parçalar ne istiyorsa onu yapt›k. Ama “Kalpsiz”in bir
akustik – folk versiyonu daha var. O parçada
Gülçin Sant›rc›o¤lu konuk sanatç› olarak kat›ld›.
Kendisi “Elveda Rumeli” dizisindeki baﬂrol oyuncular›ndan biri. Müzikal yönü pek bilinmez ama
bizim yak›n arkadaﬂ›m›z. Rica ettik, Makedonya’daki dizi çekimlerinden kalk›p geldi.
‹lhan ﬁeﬂen ile nas›l bir tan›ﬂ›kl›¤›n›z var?
‹ki sene evvel Bodrum’da Mavi Bar’da 10 günlük bir program yapm›ﬂt›k. ‹lhan ﬁeﬂen de oran›n müdavimlerindendi. Sahneye davet edip

birlikte ﬂark› söylemiﬂtik. “Geceyedir Küsmelerim”i albüme almaya karar verdi¤imizde bu
parçay› onunla söylemek istedik. Özellikle ilk
bölümün sözlerini çok be¤enmiﬂ. Stüdyoya gelip o bölümü okudu.
‹lk albümünüzde daha yo¤undu ama bu
albümde de Karacao¤lan’dan bir ﬂark›ya yer
vermiﬂsiniz… Karacao¤lan’a bu ba¤l›l›¤›n›z
nereden geliyor?
Bo¤aziçi Üniversitesi Müzik Kulübü’nde amatörce müzik yaparken Karacao¤lan’›n sözlerini
çok be¤endi¤imiz için ondan birçok ﬂark› bestelemiﬂtik. Üniversite zaman› boyunca bunlar›
çald›k. Bu ﬂekilde tan›nd›k. O yüzden ilk albümde bizim sözlerini yazd›¤›m›z parçalar ve
Karacao¤lan besteleri yar› yar›ya yer ald›. Bu
albümde kendi kendimizi ifade etme kayg›m›z
artt›¤›ndan, daha çok kendi sözlerimize yer
verdik. Ama Karacao¤lan’dan da ‘Yalan Dünya’y› besteledik.
Bo¤aziçi y›llar›na biraz dönebilir miyiz?
Grup nas›l kuruldu?
1995'te BÜMK korosunda ben (Mustafa Kemal
Öztürk), Bar›ﬂ (Bahçeci) ve Devrim (Ünay) ile
tan›ﬂt›m. Baﬂ harflerimizden oluﬂan Badem
(BAr›ﬂDEvrimMustafa) ad›yla bir vokal toplulu¤u kurduk. O zamanlar acapella vokal yap›yorduk. Bu ﬂekilde BÜMK bünyesinde bir çok konser verdik. Özellikle hayata bak›ﬂ›n› ve ﬂiirlerini
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çok sevdi¤imiz Karacao¤lan'›n sözleriyle beste
ve düzenlemeler yapt›k. 1998'de bas gitarda
Mert (Özdemir) ve davulda Emre (Y›ld›z) kat›ld› ve grup acapella vokalden ﬂimdiki pop-rock
format›na kayd›.
Müzik e¤itiminiz var m›?
Bizim konservatuvar geçmiﬂimiz yok. Sadece
ben (Mustafa Kemal Öztürk) 13 yaﬂ›mdayken
Devlet Konservatuvar› Piyano Bölümü’nde bir
sene okudum. Üniversitede ise Müzik Kulübü’ne çoksesli rock korosunda solistlik yap›yorduk. Rock gruplar›nda çok seslili¤e pek rastlanmaz. Biraz Beatles, Queen, Eagles, Yes,
Crosby-Stills- Nash & Young gibi eski gruplarda
vard›r. Bu koro bizim çok hoﬂumuza gitmiﬂti ve
burada kendimizi vokal anlam›nda geliﬂtirdik.
Ben ﬂu anda da ‹TÜ Müzik ‹leri Araﬂt›rmalar
(M‹AM) Merkezi’nde Ses Mühendisli¤i doktoras› yap›yorum. Burada kay›t teknikleri aç›s›ndan
kendimi geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yorum.
Bo¤aziçi Müzik Kulübü asl›nda biraz politik
bir kulüptür. Size politik tav›r almad›¤›n›z
için eleﬂtiri geldi mi?
Asl›nda Bo¤aziçi’nde müzik kulübü nispeten en
apolitik kulüplerden biridir. Fakat bize genel
olarak politik görüﬂümüzü tam anlam›yla ifade etmedi¤imiz için eleﬂtiri gelebiliyor. Ama
biz önce iyi müzik yapmam›z gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Fikirlerimizin de¤erli olabilmesi için
önce de¤erli müzisyenler olabilmeliyiz. Bizim
öncelikli hedefimiz müzik. Politika ikinci planda geliyor.
Ortam›n çok sertleﬂti¤i bir dönemde yumuﬂak, insan› hafifleten bir müzik yapmay› nas›l baﬂar›yorsunuz?
Bu albümü niye böyle yapt›¤›m›z› insanlara nas›l anlatabiliriz diye düﬂündük ve ﬂu slogan›
bulduk: ‘Biz özledi¤imiz müzi¤i yap›yoruz’.
2005 y›l›nda alternatif rock ak›m› Türkiye’de
güçlenmeye baﬂlam›ﬂt›. Biz de bundan büyük
bir mutluluk duyuyoruz. Rock kültürünün geliﬂmesi ve çeﬂitlilik gerekli ama biz illa bu trendi takip eden bir grup olmak istemedik. Kendimize ait bir müzi¤imiz olsun istedik. Y›llard›r
akustik müzik yap›lm›yordu ve çok özlemiﬂtik
böyle bir müzi¤i. Sahnede elektro gitarlar kul-
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lan›yoruz ama albümü daha akustik yapt›k. ‹çimizden böyle gelmiﬂti. Bizim için tek kötü eleﬂtiri rock kategorisine tam olarak konmamam›zd›. Pop rock bize uyuyordu ama ço¤u zaman
bir kategoriye konam›yorduk. Asl›nda bir grup
kendini kabul ettirdikten sonra tarz› sorgulanm›yor. Biz de öyle olmak istiyoruz.
Müzik piyasas›n›n içinde bulundu¤u darbo¤az sizin gibi genç bir grubu
nas›l etkiliyor?
Müzik gruplar›n›n say›s› art›yor ama kazanç
oran› düﬂüyor. CD sat›ﬂlar›ndan hemen hemen
hiçbir ﬂey kazan›lm›yor. Bu da çok normal çünkü mp3 gibi daha kullan›ﬂl› bir teknoloji ç›kt›.
Bu arada telifler toplanamad›¤› için müzik piyasas› kaybediyor. Çözülmesi gereken bir sürü
sorun var Türkiye’de. S›ra ne zaman müzi¤e
gelir bilmiyoruz ama müzisyenlerin haklar› daha iyi verilmeye baﬂlarsa biz de çok sevinece¤iz. ﬁu anda grup müzi¤i d›ﬂ›nda stüdyomuzda
prodüksiyon iﬂleri ile ekstradan para kazanmaya çal›ﬂ›yoruz. Albüm sat›ﬂ› için de ﬂöyle bir alternatif ürettik. CD’yi hem iﬂitsel hem görsel
ö¤elerle süslüyoruz. 12 ﬂark›n›n yan› s›ra videoklipler de koyuyoruz.
‹nternet’ten ne kadar yararlan›yorsunuz? ‹nternet üzerinden sat›ﬂ düﬂünüyor musunuz?
Biz istemesek bile parçalar›m›z internetten yay›mlan›yor. Bunun önüne geçmek imkans›z. Bu
durumda insanlar›n müzi¤imizi tan›mas› daha
önemli. Gönül isterdi ki müzi¤imizi tan›rken
bedelini de ödesinler ama ﬂu an bu çok zor.
Biz de interneti dinleyicilerle interaktif bir mecra olarak kullan›yoruz. Yani yapt›¤›m›z iﬂin be¤enilip be¤enilmedi¤ini anlamak için albüm
sat›ﬂ›na de¤il de youtube’dan klibin izlenme
oran›na bak›yoruz. CD’ler son dönemlerini yaﬂ›yor. Belki CD format›nda bir albüm daha ç›kart›r›z ama sonra herhalde mp3 format›nda
veya bir flash disk olarak ç›kacak. Veya sadece
‹nternet’ten indirilir, bilemiyoruz. Bu de¤iﬂimin
en bariz örne¤ini geçen hafta Viyana konserimizde gördük. Orada albümümüz ç›kmad›
ama parçalara eﬂlik eden büyük bir kalabal›k
vard›. Herkes ﬂark›lar› internetten indirip dinlemiﬂ. Bu bizi sevindirdi ama buruk bir sevinç
oldu…

Genel
olarak politik
görüﬂümüzü tam
anlam›yla ifade
etmedi¤imiz için
eleﬂtiri
gelebiliyor.
Ama biz önce iyi
müzik yapmam›z
gerekti¤ini
düﬂünüyoruz.
Fikirlerimizin
de¤erli olabilmesi
için önce de¤erli
müzisyenler
olabilmeliyiz.
Bizim öncelikli
hedefimiz
müzik.
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KANAT ATKAYA:

yanardöner müzik
eleﬂtirmenli¤i bana
göre de¤il...
Hürriyet Gazetesi’nde yazd›¤› “Kabakulak” adl› köﬂeyle müzik
yaz›n›nda ç›¤›r açan Kanat Atkaya ile sohbet ettik.
Kanat Atkaya’y› daha çok Hürriyet Gazetesi’nde yazd›¤› çeﬂitli köﬂelerden, bir dönem
NTV’de Can Kozano¤lu ile yapt›¤› ‘Arka Sayfa”
program›ndan tan›yoruz. Ama onu ilk kalem
oynatt›¤› gençlik dergilerinden, fanzinlerden
beri takip edenler de var. Vizyon’da kendisiyle
görüﬂmemizin sebebi Hürriyet’te ‘Kabakulak’
baﬂl›¤› alt›nda yazd›¤› albüm kritikleri. Lakin
kendisi 1990’lar›n ikinci yar›s›nda baﬂlad›¤› bu
yaz›larla ülkemizdeki müzik yaz›n›na tabiri caizse yeni bir soluk getirdi. Bildi¤i gibi yazd›¤› mizah katsay›s› yüksek ‘Kabakulak’ k›sa zamanda
sad›k bir okuyucu kitlesi kazand› ve hala gazetenin en çok okunulan bölümlerinden biri.
Öncelikle gazetecilik virüsü nas›l bulaﬂt›?
Gazetecili¤e annemin arkadaﬂ› Edibe Do¤u'nun
cemiyet haberleri yapan “Topaz” dergisinde
baﬂlad›m. O dönemde lise son s›n›ftayd›m. Bu
dergide müzik sayfas› haz›rl›yordum kendimce.
Ayn› dönemde Niﬂantaﬂ›'ndaki Cemre Müzikevi’nde vakit geçiriyordum. Sabah dükkan› açmak, yerleri süpürmek, kay›ta yard›m etmek gi-

bi ç›rakl›k iﬂleri karﬂ›l›¤›nda istedi¤im kayd›
yapma özgürlü¤üne sahiptim. Sahibi Hayrullah
Yurttaﬂ Almanya'dan plaklar getiriyordu Hey
Dergisi'nden de gelip kapaklar›n foto¤raflar›n›
çekerlerdi. Zaman içinde beni sevdiler. Dergi
için çeviri yapmak üzere beni Hey Dergisi’ne
ça¤›rd›lar. Böyle baﬂlad›.
Cemre Müzikevi’nde yapt›¤›n›z kay›tlar hep
yabanc› parçalard› de¤il mi?
Evet. Plaklardan ve master makara bantlardan
kasetlere çekerdik. Ondan önce de ortaokuldayken Haluk diye bir arkadaﬂ›mla radyolardan
gayet iptidai koﬂullarla doldurdu¤umuz kar›ﬂ›k
kasetleri s›n›fta satard›k. Böyle iﬂi ticarete de
dökmüﬂtük.
Baya¤› korsan kaset yapm›ﬂs›n...
Evet ama ﬂimdi söylemenin bir sak›ncas› yok o
zaman Unkapan› da böyle çal›ﬂ›yordu. Hayrullah abinin yurtd›ﬂ›ndan getirdi¤i plaklar› Unkapan›'na götürürdüm. Onlardan planlar yap›l›rd›
ve legal olarak sat›l›rd›. Sadece yurt d›ﬂ›na para

Röportaj: Esra Okutan
Foto¤raflar: Teoman Gürzihin
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sosyal tesislerinde menajeri ile tenis oynarken
yakalay›p konuﬂmuﬂtuk. Güzel günlerdi. Sonra
Hürriyet'te kar›ﬂ›kl›klar oldu. Benim de aray›ﬂlar›m sürüyordu. Özel radyolar›n kurulmaya
baﬂlad›¤› dönemdi. Genç Radyo da 100 gencin
bir araya gelerek kurdu¤u bir oluﬂumun radyosuydu. Orada da Barbo (Barbaros Devecio¤lu)
Ayça (Ayça ﬁen) Afﬂin Ak›n ile çal›ﬂt›m. Kendi
aram›zda çok e¤lendi¤imiz bir dönemdi ama
acayip de paras›zd›k. Radyoculuk zevkliydi ama
orada kendimi pek radyocu olarak adland›ramayaca¤›m› gördüm.

“Belli bir mesafe
ile yaz›p kendi
kimli¤inizi
oluﬂturdu¤unuzda
okuyucuyla
aran›zda uzun
vadede bir güven
müessesesi
kuruluyor. Bu illa
benim dedi¤imi
do¤ru bellemek
ad›na de¤il. Beni
do¤ru bellemeyen
için de bir güven
oluﬂabilir; 'Bu
adam›n be¤endi¤i
hiçbir ﬂey bana
yaramaz' gibi…”

ödenmezdi. Ancak Milletleraras› Müzik Yay›nc›l›¤›'n›n (MMY) kurulmas›ndan sonra 80'lerin
ortas›nda bu iﬂler yasallaﬂmaya baﬂlad›. Ondan
önce Kent Plak, Balet Plak gibi ﬂirketler d›ﬂ›nda Unkapan›’nda genel bir korsan havas› vard›.
Sonra Hey'de çal›ﬂmaya baﬂlad›n...
Evet ama çevirmen olarak. ‹ki üç arkadaﬂ bölüﬂüp “A'dan Z'ye Rock Ansiklopedisi”ni çevirmiﬂtik. Almanca bilmememe ra¤men Bravo Dergisi'nden çeviri yapt›¤›m› hat›rlar›m. ‹lk röportaj›m Fikret K›z›lok ve Bülent Ortaçgil ile olmuﬂtu. Hey'den ayr›ld›ktan sonra Boom Dergisi'nde
iki ay çal›ﬂt›m. Sonra bir ay falan bir boﬂluk oldu. Gazetecili¤e devam m› etsem baﬂka bir ﬂey
mi yapsam diye düﬂünürken rahmetli Erhan
Aky›ld›z beni Hürriyet'e yönlendirdi. Magazin
Servisi'nde çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Sonra da gece
muhabirli¤i, redaktörlük falan derken baya¤›
çal›ﬂt›m. Müzik haberleri de yap›yordum. Özellikle o zamanki ad›yla ‹stanbul Festivali'ne gelen yabanc› sanatç›larla röportaj yap›yordum.
Kimler mesela?
O dönemde röportaj yapt›klar›m aras›nda Ahmed Jamal, Santana’y› sayabilirim. Zaman›n
meﬂhur pop caz gruplar›ndan “Yellow Jackets”
ile kanka olmuﬂtuk. “Spyro Gyra” ile de öyle…
Mesela Santana'y› Bo¤aziçi Üniversitesi'nin

Yazmak daha m› çekici sana göre?
Hem öyle, hem de ben müzi¤i tamamen kendim için çal›p dinlemeye al›ﬂm›ﬂ bir adam›m.
Radyoda bir playliste sad›k kalmak zorunda kal›yorsunuz. Zaman içinde belki özenip bir radyo program› yapar›m ama kimlik olarak radyo
çal›ﬂan› olmak bana göre de¤il. Genç Radyo'dan sonra ‹nterpres'te 'Panaroma' dergisinde çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Ama Yay›n Yönetmeni
Avni Özgürel ile y›ld›z›m›z pek bar›ﬂmad›. Beni
kovdu. O beni kovdu¤u s›rada bir gençlik dergisi projesi vard›. Senin de ekipte bulundu¤un
GO (Genç Olmak) Dergisi. GO baﬂar›l› bir dergi
oldu. Hala referans olarak gösterilir. Sonra askere gittim. Bir süre gazetecilikten uzak kald›m. Döndü¤ümde ise Hürriyet'te tekrar çal›ﬂmaya baﬂlad›m.
Hürriyet'te de Kabakulak'› yazmaya baﬂlad›n... Yani yeni ç›kan albümleri eleﬂtirdi¤in
köﬂeyi.
Asl›nda yaz› iﬂlerinde editör olarak çal›ﬂ›yordum. Müzik sayfas› için ‘Ministry’ albümü gelmiﬂti. Sayfan›n editörü Sanl› Ergin benim yazmam› istedi. Ben de y›llard›r müzik yaz›lar›n›n
sübjektif olmas› gerekti¤ine inanan bir insan
olarak kendi istedi¤im ﬂekilde yazd›m. Belli bir
mesafe ile yaz›p kendi kimli¤inizi oluﬂturdu¤unuzda okuyucuyla aran›zda uzun vadede bir
güven müessesesi kuruluyor. Bu illa benim
dedi¤imi do¤ru bellemek ad›na de¤il. Beni
do¤ru bellemeyen için de bir güven oluﬂabilir;
'bu adam›n be¤endi¤i hiçbir ﬂey bana yaramaz' gibi… Müzik yaz›lar›nda sübjektif de¤il de
objektif olmaya çal›ﬂt›¤›n›z da ise yanardöner
bir ﬂey ortaya ç›k›yor.
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Özellikle toplama albümler için yazd›klar›n
çok be¤enilmiﬂti. Baya¤› dalga geçiyorsun
kar›ﬂ›k albümlerle…
Toplama albüm; kendim yapmay› çok sevdi¤im
bir ﬂey olmas›na ra¤men ticari olanlar› kendi
içinde yalanc› bir hadisedir. Plak ﬂirketlerinde
bunlar›n nas›l yap›ld›¤›n› da biliyorum. Bir ﬂark›n›n iznini alamazs›n onun yerine bir baﬂkas›n›
koyars›n. Yapan da zorlan›r yani. Ama çok satar. Kar›ﬂ›k renkli kazak almak gibi bir ﬂeydir. Ne
giysen onunla uyar… Her neyse daha sonra Ertu¤rul Özkök'ün de iste¤iyle düzenli olarak yazmaya baﬂlad›m. Köﬂenin ismini de 'Kabakulak'
koydum. Böyle 40 yaﬂ›na gelince biraz tuhaf duruyor ama hâlâ en severek yazd›¤›m yaz›lard›r.
Bir zamanlar›n ünlü metal fanzini Laneth'de
Maruz Müﬂkül'ü yazarken müzik de yaz›yor
muydun?
Hay›r. Yaz›lar›n içinde müzik geçebiliyordu ama
Maruz Müﬂkül içi öfke dolu, problem yuma¤›,
kendi d›ﬂ›nda herkesin aptal oldu¤undan gayet
emin aksi bir insan tiplemesiydi. Köprüalt›'nda
oturup herkese k›zan, Laneth okuyucusunu lanetleyen bir adamd›. Ben de zaten 20'li yaﬂlar›m›n baﬂ›ndayd›m ve benzer bir ruh hali içindeydim. Ama baya¤› benimsenmiﬂti o zamanlar.
Hala o sen miydin diye mailler geliyor...
Ben hep senin bir müzik dergisine yay›n yönetmeni olaca¤›n günü bekledim, hala da
bekliyorum. Böyle bir proje hiç olmad› m›?
Yok olmad›. Ama burada önemli hadise ﬂu ki,
ben dergicili¤e dönmek konusunda pek istekli
davranmad›m. Dergicilikten kopal› 13 sene oldu. Boxer Dergisi'ne falan yaz› yaz›yorum ama
bir dergi ç›karmak farkl›. Böyle bir müzik dergisi
için önce al›c› oluﬂmas› laz›m. Bu noktada da
zaten baﬂar›l› dergiler var: Roll, Bant gibi.... Baﬂka baz› fanzinler var. Piyasa Rolling Stone, gibi
ciddi müzik markalar›n›n tekelinde. ﬁu anda
beni heyecanland›racak müzik dergisi projesi de
yok. Ama di¤er yandan son beﬂ y›ld›r eskiye göre çok daha fazla müzik kitab› okuyorum.
Takip etti¤in yabanc› müzik yazarlar› var m›?
Özellikle takip etti¤im biri yok. Greil Marcus’u
falan sayabilirim. 90'lar›n baﬂ›nda grunge'› takip
ederken Everett True'yu okumak ﬂartt› mesela.

Kurt Cobain ile Courtney Love'un kankas›yd›.
Grunge ve Seattle Sound'u en iyi yans›tan kitab› da o yazm›ﬂt›r. ﬁu anda dönemsel olarak hiphop ilgimi çekiyor ve bu konuda kitaplar okuyorum.
‹nternetten ﬂark› indiriyor musun?
Ben hala plak dinleyen bir adam›m. Ama cebimde bir iPOD var. USB ç›k›ﬂl› bir pikap ald›m, ﬂark›lar› mp3 format›nda yükleyip dinliyorum. Ama
internetten bir ﬂey indirme al›ﬂkanl›¤›m yok. Bir
de ben hala dijital müzi¤in ses kalitesi konusunda pek ikna olmad›m. Analog müzi¤i tercih ediyorum.
Teknoloji merakl›s› olmad›¤›n› bildi¤im için
Facebook'ta sayfan› görünce ﬂaﬂ›rm›ﬂt›m.
Evet mesela Last.fm'i seviyorum. Oradan ﬂark›
seçip siteye koyuyorum. 'Sen ne dinliyorsun?' diye soranlar için 600 ﬂark› koydum. En az 400'ü
kafadan kefil olabilece¤im ﬂark›lar.

“Toplama albüm;
kendim yapmay›
çok sevdi¤im bir
ﬂey olmas›na
ra¤men ticari
olanlar› kendi
içinde yalanc›
bir hadisedir.”
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YUSUF BÜTÜNLEY:

Pop furyas›
stüdyomda baﬂlad›
1960’larda önce sahnede yorumcu kimli¤iyle boy gösteren ard›ndan
iﬂin mutfa¤›na geçerek stüdyosunda genç sanatç›larla çal›ﬂan Yusuf
Bütünley Türk pop müzi¤inin ivme kazanmas›na katk›da bulunmuﬂ.
Ayr›ca tam 39 adet ‹ngilizce sözlü kaset ç›kartm›ﬂ.
Röportaj: Esra Okutan

Müzi¤e baﬂlang›c›n›z nas›l oldu?
Müzisyenler ço¤unlukla “Müzik aﬂk› çocuklu¤umda baﬂlad›” diye söze baﬂlarlar ya benim hikayem de aynen öyle baﬂlad›. Beﬂ yaﬂ›nda müzi¤e baﬂlad›m. ‹lk saz›m da gitard›. ‹lkokula gitmeden önce gitar çal›yordum. Asl›nda müzik aﬂk›m›n bu kadar erken yaﬂlarda baﬂlamas›nda müzisyen bir ailenin içinde olmam›n büyük etkisi
var. ‹ki a¤abeyim de müzisyendi. Kardeﬂim Halis
davul çal›yordu ama bana as›l feyz veren a¤abe-

yim Sad›k Bütünley’dir. 1960’l› y›llarda müzisyenler için okul niteli¤inde olan ve f›rt›na gibi
esen Gökçen Kaynatan Orkestras› vard›. A¤abeyim de bu orkestrada çal›yordu. Ben daha beﬂalt› yaﬂlar›ndayd›m. Birinden bahsederken orkestradakilerin “Yusuf bile daha iyi çal›yor” dediklerini duydum, nas›l motive oldum anlatamam. O
kadar ki ders çal›ﬂay›m diye evde annem gitar›m› sakl›yordu. Okulda müdür beni sürekli odas›na ça¤›r›r, gitar çalmam› isterdi.

stüdyo
vizyon

Hep yabanc› ﬂark›lar söylüyordunuz de¤il
mi? Nerelerde çald›n›z?
‹talyanca a¤›rl›kl› olmak üzere hep yabanc›
parçalar söylüyorduk. Grubumuzun ad› Damlalar’d›. O y›llardaki en önemli birkaç gruptan
biriydi. 1960’lar›n sonunda Apdi ‹pekçi Spor
Salonu’nun çay bahçesi aç›ld› ve biz de geceleri burada sahne ald›k. Çay bahçesi, ‘Ritim 68’
gibi o dönemin dikkat çeken gruplar›n›n da ilk
sahne ald›klar› yerdi. Gerçekten müzi¤in iyi
zamanlar›yd› 60’l› y›llar. Ard›ndan ‘Goldfinger’da çal›ﬂmaya baﬂlad›k. ﬁiﬂli’de Kent Sinemas›’n›n giriﬂinde yer alan kulüp o y›llarda Ortado¤u’nun en büyük gece kulübü olmas›ndan
ötürü oldukça ünlüydü. Biz de burada Dario
Moreno’yla çald›k, hatta Johnny Holiday ve
Sylvia Vartan gibi ünlü konuklara da program
yapt›k. Orkestra da¤›ld›ktan sonra ben stüdyo
iﬂine girdim.
Birden bire mi stüdyo iﬂine girdiniz yani?
Halis’le birlikte 1976’da plak, kaset ve elektronik aletler üzerine YHB Stüdyo Servis ad›yla bir
yer açm›ﬂt›k zaten. Küçüklü¤ümden beri elektroni¤e merak›m vard›. Pikap, ampfi, hoparlör
imalat› yap›yordum. ‹dealim de stüdyo kurmak
ve sürekli böyle aletlerin aras›nda kalmakt›.
1980’de bunu gerçekleﬂtirdik, 1982’de Teﬂvikiye’de YHB ad›yla ilk stüdyomuzun resmi aç›l›ﬂ›n› yapt›k. Stüdyoyu açt›ktan sonra kap›s› hiç
kapanmad› desem yeridir.
Günün 24 saati çal›ﬂ›yorduk. ‹ﬂler yo¤unlaﬂ›nca
bir stüdyo yetmez oldu, ikinci stüdyoyu da
Ulus’ta açt›k. Halis oran›n baﬂ›na geçti. Müzik
piyasas›nda kriz yaﬂanmaya baﬂlay›nca ortakl›ktan ayr›ld›k.
‹ngilizce kaset yapt›¤›n›z dönemlere geldik
san›r›m.
Aynen, tam 39 adet ‹ngilizce sözlü kaset ç›kard›m. Davul, bas, gitar, piyano çalabiliyorum,
albümdeki enstrümanlar› da bu yüzden ben
çald›m, üstlerine de vokallerini yapt›m. 2007
ortalar›nda bu albümleri yeniden yapmaya
baﬂlad›m. “Enstrümantal gitar”, “‹talyan Geceleri” ve son olarak da piyanoyla çald›¤›m bir albüm ç›kartt›m. Gayet de güzel sat›yor.

Bir de gemilerde ﬂark› söyledi¤iniz bir dönem var.
1970’lerde “Ankara Gemisi” ad›yla savaﬂ gemisinden bozma bir gemiyle bir ay süren Akdeniz
turlar›na ç›kt›m. Hani televizyondaki “Aﬂk Gemisi” dizisindekine benzer bir gemiydi. Her yaz
haziran baﬂ›ndan sonuna kadar bütün Akdeniz
sahillerini turlayarak giderdi. Biz de bu gemide
çalard›k.
Stüdyoya gelen sanatç›lara eﬂlik de ediyordunuz herhalde.
Hem aranjmanlar›n› yap›yor hem de eﬂlik ediyordum. Pop furyas› benim stüdyomda baﬂlad›. Kayahan’›n ilk stüdyosuyum. ‹lginç bir tan›ﬂmam›z oldu onunla. Nilüfer’i tan›yordum,
bir gece o Kayahan ile ellerinde “Geceler”in
notalar›yla ç›kageldiler. Bu parçayla Antalya’da
düzenlenen Akdeniz Müzik Yar›ﬂmas›’na kat›lacaklar›n› ve kay›t için geldiklerini söylediler.
Son on gündür geceli gündüzlü 30-40 grup bu
yar›ﬂmaya haz›rlanmak için kay›t yap›yorken
biz bir gecede kay›t yapmaya çal›ﬂt›k. Üstelik
her enstrüman› bir kiﬂinin kolayl›kla çalmas›na
imkan veren bilgisayar teknolojisi de yoktu. Nilüfer ‘Sen gitar çalacaks›n ben de okuyaca¤›m’
deyince ‘Kayd› kim yapacak o zaman?’ dedim.
Nilüfer de ‘Kayahan basar dü¤meye’ dedi. Kayahan o zaman gitar çalmas›n› filan bilmi-
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1960’lar›n
sonunda Apdi
‹pekçi Spor
Salonu’nun çay
bahçesi aç›ld› ve
biz de (Damlalar)
geceleri burada
sahne ald›k. Çay
bahçesi “Ritim 68”
gibi o dönemin
dikkat çeken
gruplar›n›n da ilk
ç›kt›klar› yerdi.
Gerçekten
müzi¤in iyi
zamanlar›yd›
60’l› y›llar.

vizyon
58 stüdyo

Albümlerini haz›rlad›¤›n›z sanatç›lara beste
de veriyorsunuz ayn› zamanda de¤il mi?
Y›ld›z Tilbe’nin ilk ve ikinci albümlerinde iki
bestem var. Zerrin Özer ve rahmetli Kerim Tekin’in yine birinci ve ikinci albümlerinde eserlerim yer al›yor.

‹lk pop furyas›nda
yer alan Aylin
Livaneli baﬂta
olmak üzere Suat
Suna, Kenan
Do¤ulu, Y›ld›z
Tilbe, Candan
Erçetin gibi
sanatç›lar›n
albümü yapt›k.
Art›k herkesin
u¤urlu stüdyosu
haline gelmiﬂtik.

Durul Gence Orkestras›
Yusuf Bütünley, Okan Dinçer,
Attila Özdemiro¤lu, Durul
Gence, Mehmet Horoz, Selçuk
Baﬂar

Ayn› zamanda ‘Lüküs Hayat’ müzikalinin de
ﬂark›lar› burada yap›lm›ﬂ.
Evet, albümlerin yan› s›ra müzikallerin müziklerini ve reklam j›ng›llar›n› da yap›yoruz,
100’den fazla reklam j›ng›l›m›z var. Delial güneﬂ ya¤lar›n› hat›rlars›n›z, o da bizim stüdyodan ç›kmad›r. Dört kanal kaset devri, ev kay›tt›r yani.

yordu. Neyse kayd› yapt›k ve onlar da yar›ﬂmada bu parçayla birinci oldular.
‹ﬂte böylece Kayahan’›n albümlerini yapmaya
baﬂlad›m. Ard›ndan Özdemir Erdo¤an’›n albümleri geldi. ‹lk pop furyas›nda yer alan Aylin
Livaneli baﬂta olmak üzere Suat Suna, Kenan
Do¤ulu, Y›ld›z Tilbe, Candan Erçetin gibi sanatç›lar›n albümünü yapt›k. Art›k herkesin u¤urlu
stüdyosu haline gelmiﬂtik. Kenan Do¤ulu ve
Kayahan’›n üçer albümlerini, Suat Suna’n›n
beﬂ, Y›ld›z Tilbe’nin üç-dört albümünü haz›rlad›m.

Bu aralar kimin kay›tlar›n› yap›yorsunuz?
ﬁu anda Nilüfer’in orkestras›n›n ﬂefli¤ini yapan
Bu¤ra U¤ur’un albümünün haz›rl›klar› sürüyor.
Albümde Nilüfer bir parça okudu, ayr›ca Asya
ve ben de ikili bir parça seslendirdik. Vokalist
grubu ve Zuhal Olcay da birer parça seslendirdiler. Tüm parçalar Bu¤ra U¤ur’un bestelerinden oluﬂuyor. Stüdyo prodüksiyonlar›n›n d›ﬂ›nda ﬂan, gitar, piyano ve müzik yapma (Q base
program) dersleri veriyorum. Q base dersleri
daha çok gençlerden, doktor ve pilotlardan ilgi
görüyor. Özellikle kariyerlerinde belli bir noktaya gelmiﬂ, zaman›nda müzik yapm›ﬂ ama b›rakm›ﬂ kiﬂiler. ﬁimdi bu teknolojiye ilgi duyduklar› için ders almaya baﬂlyorlar.
Sanatç›lar aras›nda bu iﬂe merakl› olanlar
var m›?
Asya bir ay Q Base dersi ald›, ﬂimdi kendi parçalar›n› yap›yor. Bence sanatç›lar›n hepsinin
bunu ö¤renmesi laz›m. Buraya gelip olmayacak ﬂeyler isteniyor bazen, halbuki bu teknolojiyi biraz bilseler onlar da biz de çok rahat edece¤iz.
Demo kay›tlar için ayr› bölüm var galiba.
Demolar için hipposound ad›nda ufak bir stüdyomuz var. Burada hem sanatç›lar orkestralar›yla prova yap›yor hem de isteyenlerin demo kay›tlar› yap›l›yor. Bu stüdyonun kiralama bedeli
di¤erine göre daha makul oldu¤u için amatörler
kay›tlar için de buray› tercih edebiliyor. Büyük
stüdyoda ise gitarist Erdem Sökmen, basç› ‹s-

stüdyo
vizyon

59

mail Soyberk, perdesiz gitar üstad› Erkan O¤ur
gibi dünyaca ünlü isimler çal›ﬂ›yor.
Peki Ay Production’›n akibeti ne oldu?
1999 y›l›nda kurdu¤um Ay Production ile bir-iki
kaset ç›kartt›m ama o iﬂte do¤rusu çok becerikli
olamad›m. Yap›mc›l›k çok zor. Üstelik kötü bir
de deneyim yaﬂad›m. Birine epey yat›r›m yapt›m, o da beni yüzüstü b›rak›p gitti. Ben de bir
daha bu iﬂlere girmeme karar› ald›m.
Türkiye’deki müzik piyasas›n›n geliﬂimini
nas›l görüyorsunuz?
Müzikte çok k›s›r bir devir yaﬂan›yor tüm dünyada. 1960-70’li y›llarda yap›lan müzi¤in kalitesinde bir parça dünyadan ç›km›yor. Ayn› parçalar, aranjmanlar› yenilenerek, modernize
edilerek yeniden piyasaya sürülüyor. Bazen küçük k›z›m yeni ç›kan bir parçaya eﬂlik etti¤imi
görünce ‘Baba bunu nereden biliyorsun?’ diye
soruyor. Ben de ona ‘Bu 1950’li y›llar›n parças›’
diyorum. Hep ayn› parçalar dönüp dönüp duruyor, dünyada müzik çok yozlaﬂt›. Türk müzi¤inde de eskilerde çok iyi besteler var ama
ﬂimdi hiçbir ﬂey yok.
Teknoloji ilerledikçe yarat›c›l›¤› öldürüyor
mu?
Kesinlikle. Demir boru ç›kt›, mertlik bozuldu
hesab›, bilgisayar ç›kt›, müzisyenlik bitti. Bir
kere yeni genç aranjörler var ki bunlar tamamen teknolojik aranjörler. Eskiden Bu¤ra U¤ur,
Turhan Yükseler, ‹smet S›ral›lar gibi isimler vard›, ﬂimdi böyle müzisyenler ç›km›yor. Gençler

Yusuf Bütünley, Durul Gence, Attila Özdemiro¤lu,
Erdal K›z›lçay gibi dönemin ünlü isimleriyle çeﬂitli
gruplarda çal›ﬂt›.

aras›nda çok iyi enstrüman çalanlar var ama
eskiden bir ekol vard›. Bugün “Q base ö¤reneyim, aranjman yapay›m, ismim duyulsun” diyerek iﬂi bitirmeyi düﬂünenler a¤›rl›kta. Buraya
gelip, bir ﬂeyler yap›yorlar, ne yapt›klar›n› sordu¤umda da “Ben ﬂu tondan çalabilirim parçalar›” diyorlar. Bunlar› canl› olarak sahneye ç›kartt›¤›n›z zaman hiçbir ﬂey yapam›yorlar. Öyle
ki burada çok de¤iﬂik birtak›m efektlerle sesleri
düzeltiyoruz yani öyle bir müdahale var ki ürkütücü olan da bu. O zaman ﬂark›c›l›k yapman›n ne anlam› kal›yor ki?
Foto¤rafta Photoshop’la k›r›ﬂ›kl›klar› yok
ediyorsunuz. Müzikte nas›l yap›yorsunuz
peki?
Burada da Auto-Q diye bir program var. Program sayesinde sesi akord ediyorsunuz yani bir
nevi ayar yap›yorsunuz. Bu cihazla ﬂiir olarak
söyleneni ﬂark›ya çevirmemiz bile mümkün.
Komik tabii esas›nda. Bu kadar›n› yapan yok
ama bunun bile yap›labilece¤i bir teknoloji var
günümüzde.

Müzikte çok
k›s›r bir devir
yaﬂan›yor tüm
dünyada.
1960-70’li y›llarda
yap›lan müzi¤in
kalitesinde bir
parça dünyadan
ç›km›yor. Ayn›
parçalar
aranjmanlar›
yenilenerek,
modernize
edilerek yeniden
piyasaya
sürülüyor.
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Da¤›lan Dire Straits
sonras› yoluna tek
baﬂ›na devam eden
Mark Knopfler, 13
Haziran Cuma akﬂam›
Turkcell Kuruçeﬂme
Arena’dayd›…
MARK KNOPFLER:

Tüm zamanlar›n
en iyi gitaristlerinden
Yaz›: Ça¤lan Tekil

‘80’li y›llar›n en sevgiyle hat›rlan›r gruplar›ndan biridir Dire Straits. ﬁark›lar›yla o y›llarda müziksever olan herkesin hayat›na en az bir
kere dokunmuﬂtur. Asl›nda grubun kendi ad›n›
taﬂ›yan ilk albümü 1978 y›l›nda yay›nland› ama
bu albümün ve grubun farkedilmesi albümden
ç›kan single “Sultans Of Swing” sayesinde oldu.
Albümün eriﬂemedi¤i liste baﬂar›lar›na bu single ile ulaﬂabildiler. O andan itibaren de Dire
Straits hep benzerlerinden farkl› bir konumda
oldu zaten. Grubun lideri, vokal ve gitar sorumlusu Mark Knopfler, gitar› elle çalarak de¤iﬂik bir çal›m tekni¤i geliﬂtirdi ve bu Dire Straits’in bir nevi özgün imzas› olarak kabul edildi.

Elle çal›m elektro gitar için pek kullan›lan bir
tarz de¤il ama Knopfler’›n çal›m tekni¤i olmasa
da, penas›z çal›m stili daha sonra birçok isim
taraf›ndan taklit edildi. Mark Knopfler’›n solak
olmas›na ra¤men gitar› sa¤ elle çalmas› da dikkat çeken baﬂka bir nokta. Bu paragrafta son
olarak Mark Knopfler’›n Amerikan Rolling Stone dergisi taraf›ndan yap›lan “Tüm Zamanlar›n
En ‹yi 100 Gitaristi” listesinde 27 numarada
bulundu¤unu da söylemek gerek.
1949 y›l›nda do¤an birinin neredeyse 30 yaﬂ›ndayken grubuyla ilk albümünü yay›nlamas› pek
al›ﬂ›lm›ﬂ bir durum de¤il. Do¤al olarak da Dire
Straits müzi¤inde teenage bir etki hiçbir zaman
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olmad›. Grubun müzikal yap›s› Mark Knopfler’›n gitar› etraf›nda ﬂekillenen bir modern
rock anlay›ﬂ›ndan ibaretti ve bu yap› tüm basitli¤ine ra¤men her daim kendi özel dinleyicisini
buldu. Grubun 1979 tarihli ikinci albümü
“Communique” Dire Straits müzi¤inin ana hatlar›n›n daha belirgin çizildi¤i bir albümdü. Almanya listelerinde ilk s›raya kadar yükseldi¤inde bile ayn› listede ilk albüm hala ilk 3’teydi.
1980 y›l›nda ç›kan “Making Movies” albümü
grubun basit müzik yap›s›n› biraz daha karmaﬂ›k hale getiren albüm oldu. Bu albümde Mark
Knopfler ﬂark› sözlerini kiﬂisel hikayelerinden
derledi, bu yüzden de “Making Movies” bir
grup albümünden çok solo bir proje gibiydi.
Bu albüm için her zaman ad›yla beraber an›lacak olan aﬂk temal› “Romeo & Juliet” ﬂark›s›n›
yazd›. 1982 tarihli “Love Over Gold” albümü
grubun kariyerindeki progresif rock etkili yegane albümdü. Sadece 5 ﬂark›dan oluﬂan bu albümde parçalar›n ortalama uzunlu¤u 8 dakikayd›. “Private Investigations” bu albümün en

Mark Knopfler, gitar› elle çalarak de¤iﬂik bir
çal›m tekni¤i geliﬂtirdi ve bu Dire Straits’in
bir nevi özgün imzas› olarak kabul edildi.
tutulan hiti oldu. Grup, “Love Over Gold” için
çok durakl› bir dünya turuna ç›kt›. Bu turnenin
‹ngiltere Hammersmith Odeon’daki iki gecesini
kaydedip 1984 y›l›nda “Alchemy: Dire Straits
Live” ad› alt›nda çift plak olarak piyasaya sundular. Albüm 500 bin adet satarak, bir konser
albümünün de tiraj aç›s›ndan oldukça cazip
olabilece¤ini kan›tlad›.
“Alchemy” albümü sonras› Mark Knopfler grup
iﬂlerine biraz ara vererek film müzi¤i iﬂine yo¤unlaﬂt› ve 1983’te “Local Hero”, 1984’te “Cal”
ve “Comfort and Joy” filmlerinin tüm müziklerini besteledi. Bu arada 1983’te ikinci evlili¤ini
Lourdes Salamone ile yapt› ve ondan 1987 y›l›nda ikiz çocuk sahibi oldu.
Evlilik ve film müzikleriyle geçen zamandan
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1985 y›l›nda grubun 5.stüdyo albümü
“Brothers In Arms “ç›kt›. Kapa¤›nda al›ﬂ›lmad›k
bir gitar resmiyle piyasaya ç›kan albüm,
grubun en büyük hiti “Money For Nothing” ile
bir anda geniﬂ kitlelere ulaﬂt›.
sonra Dire Straits kariyerinin en büyük albümü
olacak yeni albümü kaydetmek üzere stüdyoya girdi. O ana kadar Dire Straits yeni albümü
merakla beklenen bir rock grubu de¤il, sadece
fanlar›n›n yak›n ilgi gösterdi¤i s›radan bir
gruptu. 1985 y›l›nda grubun 5.stüdyo albümü

“Brothers In Arms “ç›kt›. Kapa¤›nda al›ﬂ›lmad›k
bir gitar resmiyle piyasaya ç›kan albüm, grubun en büyük hiti “Money For Nothing” ile bir
anda geniﬂ kitlelere ulaﬂt›. Parça Amerika’da
bir numara, klibi ise ‹ngiltere’de ayn› y›l yay›na
baﬂlayan ‹ngiliz MTV’sinde yay›nlanan ilk klip
oldu. O y›llarda müzik piyasas›na CD format›
yeni girmiﬂti ve “Brothers In Arms” da CD bask›s› yap›lan s›n›rl› albümlerden biriydi. Bir pla¤›n 4’te biri boyutundaki bu format› cazip k›lmak için CD kutular› normal CD’nin iki kat› olarak tasarland› ama bu bile CD’ye olan ilgiyi
artt›rmad›. Ancak bu kötü gidiﬂi y›kan ilk albüm “Brothers In Arms” oldu ve albüm CD bas›m›yla 1 milyonluk sat›ﬂ› devirdi. S›ras›yla albümün “Walk Of Life”, “So Far Away” ve “Brothers In Arms” ﬂark›lar›n› da listelere yollayan
grup 1985-1986 y›llar› aras›nda büyük bir turneye ç›kt›. 230 ﬂovluk bu turne grubun kariyerinde ilkti.
“Brothers In Arms” yorgunlu¤unu atmak üzere
Mark Knopfler gruba bir süre daha ara verdi.
1988 y›l›nda Nelson Mandela’n›n 70.yaﬂgünü
ﬂerefine verilen konsere kat›ld›lar. Konserin Dire Straits d›ﬂ›ndaki önemli isimleri Eric Clapton
ve Elton John’du. Bu arada Knopfler, Nothing
Hillbillies adl› bir country grubu kurdu. Bu
grup 1990 y›l›nda “Missing: Presumed Having
A Good Time” adl› albümünü yay›nlad›. Dire
Straits’in faal olmad›¤› dönemde bu grubun
yan› s›ra Bob Dylan, Bryan Ferry, Eric Clapton,
Steely Dan ve Chet Atkins gibi bir çok ismin albümlerinde konuk olarak yer ald›. Tina Turner
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ve Bob Dylan için de albümlerinde prodüktörlük yapt›.
1991, Dire Straits’in kariyerini sonland›racak
albüme imza att›¤› y›l oldu. Dire Straits’in merakla beklenen tek albümü de buydu, çünkü 6
y›l önce yaratt›klar› baﬂyap›t› geçip geçemeyecekleri, o albümdeki kadar iyi ﬂark›lar yaz›p yazamad›klar› merak konusuydu. “On Every Street” ad›n› taﬂ›yan albüm Eylül ay›nda yay›nland›. Albüm eleﬂtirmenlere göre “Brothers In
Arms”› aﬂabilen bir albüm de¤ildi ama bu bile
albümün sat›ﬂ›n› kesmedi ve grup ‹ngiltere albümler listesinde 1 numaray› gördü. ‘Heavy
Fuel’ ve ‘Calling Elvis’ ﬂark›lar› da yüksek liste
baﬂar›lar› gösterdiler. Albümün turnesi 1992
sonuna kadar sürdü. Daha da sürebilirdi ama
Mark Knopfler art›k uzun süreli turnelerden
yorulmuﬂtu. 1993’te bu turnenin kay›tlar›ndan
oluﬂan “On The Night” adl› konser albümü ç›kt›. Onu 1995’te ç›kan bir di¤er konser albümü
“Live at the BBC” izledi. Bu arada 1993’te
Knopfler, kar›s› Lourdes Salamone’dan ayr›ld›.
1996’da Mark Knopfler’›n ilk solo albümü “Golden Heart” ç›kt›. Bu arada oyuncu Kitty Aldridge ile 3.evlili¤ini yapt› ve bu evlilikten 2 k›z› oldu. 1997’de “War The Dog” filminin müziklerini yazd›, 2000 y›l›nda ise ikinci solo albümü
“Sailing To Philadelphia” piyasadayd›. 2002 y›l›nda Knopfler, orijinal Dire Straits elemanlar›
John Illsley, Chris White, Danny Cummings ve
Guy Fletcher ile bir araya gelerek 4 konsere
ç›kt›. Bu konserlerde eski Dire Straits ve Nothing Hillbillies klasiklerini seslendirdiler.
2002 y›l›nda Knopfler 3.solo albümü “The Ragpicker’s Dream” ile tekrar raflardayd›. Yaklaﬂ›k
1 y›l sonra motosiklet kazas› geçirdi ve vücudundaki k›r›klar sebebiyle albüm turnesini iptal
etti. Tekrar sahnelere dönüﬂü ise ertesi y›l
“Shangri-La” adl› yeni albümüyle oldu. Knopfler yeni kurdu¤u grubun sahnede Dire Straits
ﬂark›lar›n› eski grup elemanlar›ndan daha iyi
icra etti¤ini web sitesinden herkese duyurdu.
Bu albümün turnesinde ilk kez Hindistan ve
Birleﬂik Arap Emirlikleri’nde konser verdi ve büyük ilgiyle karﬂ›land›.
Dire Straits’in kariyerindeki 3. toplama albüm
olan “The Best Of Dire Straits & Mark Knopfler:
Private Investigations” 2005 y›l›nda yay›nland›.

Bu albümün daha önce ç›kan di¤er iki toplama
albümden fark› Dire Straits klasikleri kadar
Mark Knopfler ﬂark›lar›na da yer vermesiydi.
Ayr›ca albümde Mark Knopfler imzal› hiç yay›nlanmam›ﬂ bir ﬂark› da yer ald›. “All The Roadruning” ad›n› taﬂ›yan bu parçada Mark
Knopfler country müzik sanatç›s› Emmylou Haris ile düet yapt›. 2006’da bu ﬂark›yla ayn› ad›
taﬂ›yan albüm ç›kt› ve birçok ülkenin listelerinde ilk 3’ü gördü. Albüm, 2007 y›l›nda “En ‹yi
Folk/Amerikan Albümü” dal›nda aday oldu,
Bob Dylan’›n “Modern Times” albümü karﬂ›s›nda yenik düﬂtü.
Haris ve Knopfler albüm turnesine beraber ç›kt›lar ve konserlerden birini “Real Live Roadrunning” ad› alt›nda CD ve DVD olarak piyasaya
sürdüler. Eylül 2007’de yeni Knopfler albümü
“Kill To Get Crimson” yay›nland›. Ülkemizi de
kapsayan bu albüme ait turne halen devam etmekte. 1985 y›l›nda “Brothers In Arms” ç›kt›¤›ndan beri ülkemizde büyük hevesle beklenen Dire Straits’i görmek Türk fanlara nasip olmad› ama Mark Knopfler Dire Straits miras›n›n
üstüne ekledi¤i kiﬂisel müzikal birikimiyle ‹stanbullulara benzersiz bir gece yaﬂatt›.
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“All The
Roadruning”
ad›n› taﬂ›yan
parçada Mark
Knopfler country
müzik sanatç›s›
Emmylou Haris
ile düet yapt›.
2006’da bu
ﬂark›yla ayn› ad›
taﬂ›yan albüm
ç›kt› ve birçok
ülkenin
listelerinde ilk
3’ü gördü.
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may›s - haziran 2008
18 HAZ‹RAN ÇARﬁAMBA
Ajda Pekkan
‹zmir Aç›k Hava
SLI
AN
S
‹
L
Tiyatrosu
MFÖ
Turkcell
Kuruçeﬂme
Arena

I
NSL
L‹SA

19 HAZ‹RAN PERﬁEMBE
20 HAZ‹RAN CUMA 21 HAZ‹RAN CUMARTES‹
Lukas Vondracek
Uni Rock Festival
Efes Pilsen One
IZ Love Festival 7
I Parkorman
MKM Atilla ‹lhan
S
L
I
S
S
N
N
NSL
L‹SA
L‹SA
Salonu
L‹SA
Santralistanbul
Yal›n
‹skender Paydaﬂ
Kremerata
Turkcell
Performance
I
Balt›ca
Z
NSL
SSI
A
I
S
N
Kuruçeﬂme
‹
Beyo¤lu Hayal
NSL
Aya ‹rini Müzesi L
L‹SA
L‹SA
Arena
Kahvesi
23 HAZ‹RAN PAZARTES‹
Klasik,Cazla
Buluﬂuyor

I
NSL
L‹SA

25 HAZ‹RAN ÇARﬁAMBA
Gil Garburg ve Sivan
Silver Piyano
I
‹kilisi
NSL
L‹SA
Akbank Sanat

28 HAZ‹RAN CUMARTES‹
Soul Stuff
Beyo¤lu Hayal
Kahvesi

IZ
NSS
L‹SA

24 HAZ‹RAN SALI
Kardeﬂ Türküler
Turkcell
kuruçeﬂme
Arena

I
NSL
L‹SA

27 HAZ‹RAN CUMA
F.P. Z imermann
Aya ‹rini Müzesi
I
NSL
L‹SA
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2 TEMMUZ ÇARﬁAMBA
Herbie
I
HanCock,The
NSL
L‹SA
River Of
Possibilities
Cemil Topuzlu Aç›k Hava
Sahnesi

5 TEMMUZ CUMARTES‹
Masstival 2008
Parkorman

IZ
NSS
L‹SA

6 TEMMUZ PAZAR
Coolbone
Kabataﬂ Vapur ‹skelesi
I
NSL
L‹SA

13 TEMMUZ PAZAR
Massive Attack
Parkorman

IZ
NSS
L‹SA

27 TEMMUZ PAZAR
Metallica
Ali Sami Yen stadyumu
I
NSL
L‹SA

16 TEMMUZ ÇARﬁAMBA
Al JARREAU ”Love
Songs” D›anne
SLI
SAN
‹
L
Reeves
Cemil Topuzlu Aç›k
Hava Sahnesi

18 TEMMUZ CUMA
Sezen Aksu
Cemil Topuzlu Aç›k Hava
Sahnesi
I
NSL
L‹SA

23 TEMMUZ ÇARﬁAMBA
Haris Alexiou
Cemil Topuzlu
Aç›k Hava
Sahnesi

30 TEMMUZ ÇARﬁAMBA
Lenny Kravitz
Turkcell
Kuruçeﬂme
Arena

I
NSL
L‹SA

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.

I
NSL
L‹SA

