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nice 10. say›lara
Merhabalar;
MESAM Vizyon dergisi olarak, 10. say›m›zla karﬂ›n›zday›z.
10. say›y› geride b›rakman›n gururu ve sevinciyle hepinizi
sevgi ve sayg›lar›m›zla selaml›yoruz. Hep birlikte nice say›lara
diyoruz.
Bu say›m›zda da birbirinden ilginç konu ve konuklar›m›zla
karﬂ›n›zday›z. Dünyan›n en önemli müzik fuarlar›ndan biri
olan Popkomm’da bu y›l “konuk ülke” Türkiye olacak. MESAM
bu önemli etkinli¤e tüm gücü ve olanaklar›yla haz›rlan›yor.
Kapak konumuz Mazhar Fuat Özkan. 38 y›ll›k bir efsaneden,
ﬂark›lar›yla sadece kendi kuﬂaklar›n› de¤il, günümüz gençli¤ini de etkileyen ve müzi¤in yan› s›ra televizyon ve sinemaya
da ustal›kla göz k›rpan Türk pop’unun ‘Beatles’›, MFÖ sayfalar›m›za konuk oluyor.
MESAM Vizyon’un bir di¤er konu¤u da Ferdi Tayfur. Beste ve
yorumlar›yla gönüllere taht kuran sanatç›n›n, pek fazla bilinmeyen bir yönünü yazarl›¤›n› büyüteç alt›na al›yoruz. Dergide yurtd›ﬂ›ndan sanatç›lar baﬂl›¤›nda Yulduz Usmanova var.
Özbek sanatç› Usmanova’y› Candan Erçetin’in yorumlad›¤›
“Yalan” adl› ﬂark›n›n bestecisi olarak tan›yorduk. Geçti¤imiz
günlerde “‹nad›m” ad›nda bir albüm yay›nlayan Usmanova’n›n yorumu da en az besteleri kadar kuvvetli.
Bu say›m›zdaki “Dosya” konumuz, “mobil müzik”… Bu ba¤lamda Avea ve Vodafone’un mobil müzik uygulamalar›n›
mercek alt›na ald›k. Genç yetenekler baﬂl›¤›nda ﬂark›lar›n›n
altyap›s› ve sahne performans›yla baﬂar›l› bir grafik çizen
genç sanatç› Betül Demir’le yapt›¤›m›z söyleﬂiyi de ilgiyle
okuyaca¤›n›z› umuyoruz. Konuk etti¤imiz bir baﬂka genç sa-

natç› ise Gökhan Özen. Pop dünyas›ndaki yerini her geçen
gün daha da sa¤lamlaﬂt›ran Gökhan Özen’le yeni albümü
“Bize Aﬂk Laz›m”› konuﬂtuk.
Geride b›rakt›¤›m›z en önemli müzik olaylar›n›n baﬂ›nda 15.
Uluslararas› ‹stanbul Caz Festivali vard›. Bu önemli müzik
olay›n› Tunçel Gülsoy’un kaleme ald›¤› bir izlenim ve de¤erlendirme yaz›s›yla size yans›t›yoruz. 15. yaﬂ›n› kutlayan festivale nice nice y›llar ve uzun ömürler diliyoruz.
Ülkemizin en üretken sanatç›lar›ndan biri ve “ba¤laman›n Karadenizli ustas›” olan Erkan Ocakl›’yla müzikal dünyas› ve
eserleri aras›nda zevkli bir yolculuk yapt›k. Ayr›ca Türk Sanat
Müzi¤i’nin çok de¤erli bir üstad›yla bir araya geldik. Bestekar,
güftekar, yorumcu koro ﬂefi, TRT Repertuar Kurulu Üyesi
mevlithan Amir Ateﬂ’le söyleﬂimizi de ilgiyle okuyaca¤›n›z›
tahmin ediyoruz.
Dergimizin sürekli yazar› Naim Dilmener, pop tarihimizde keyifli bir nostalji turu gerçekleﬂtirdi. Ülkemizin efsane gruplar›ndan “Grup Gündo¤arken”, Gökhan ve Burhan ﬁeﬂen’le yolculu¤una devam ediyor. Gündo¤arken’in sekiz y›l aradan
sonra yay›nlad›¤› “Hayat Bu” albümü, müzikseverler taraf›ndan büyük bir ilgiyle karﬂ›land›. Burhan ve Gökhan ﬁeﬂen’le
bu albümü ve müzikal yolculuklar›n› konuﬂtuk. Usta sanatç›
Attila Atasoy, “Andro” albümüyle uzun süren sessizli¤ini bozdu. Usta sanatç›yla müzikal ve içsel yolculuklar› üzerine konuﬂtuk.
Önümüzdeki say›da buluﬂmak üzere hepinize bol müzikli
günler diliyoruz.
Sevgi ve sayg›lar›m›zla…
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Yay›nlayan Türkiye Mus›ki Eseri
Sahipleri Meslek Birli¤i
MESAM
Sahibi MESAM ad›na
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ali R›za Binbo¤a
Dan›ﬂma Kurulu Ali R›za Binbo¤a, Suavi,
Turhan Taﬂan, Ahmet
Selçuk ‹lkan, Ali
Tekintüre, Attila
Özdemiro¤lu, Cahit
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Karaduman, ‹hsan
Öztürk, Mustafa Özkent,
Orhan Gencebay
Yay›n Kurulu Necmettin Ovac›k, O.
Suat Özçelebi, Güner
Y›ld›r›m, Önder
K›z›lkaya, Türkﬂan
Karatekin, Asl› Karataﬂ
Kalkan

Besteleyip yorumlad›¤› ﬂark›larla
gönüllerde ayr› bir yer edinen
FERD‹ TAYFUR’la kaleme ald›¤›
kitaplar üzerine söyleﬂtik.
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Bir efsane grup onlar; üç kafadar,
üç yetenek deposu insan;
MAZHAR FUAT ÖZKAN. Yo¤un
konser tempolar›nda yakalad›k ve
sorduk akl›m›za gelenleri...
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Yay›n Yönetmeni Önder K›z›lkaya
Yay›n Koordinatörü O. Suat Özçelebi
Sorumlu Yaz› Asl› Karataﬂ Kalkan
‹ﬂleri Müdürü
Katk›da Naim Dilmener,
bulunanlar Esra Okutan, Vecdi Erbay,
Murat Meriç, Teoman
Gürzihin, Sema Korkmaz,
Yüksel Alt›ntop, Aylin
Çalap, Veysel Bo¤atepe,
Tunçel Gülsoy

Özbek sanatç› YULDUZ
USMONOVA, yak›n zamanda
Türkiye’de ç›kan ilk albümü
“‹nad›m” ile daha geniﬂ kitlelere
ulaﬂmay› hedefliyor.

Bu yaza maksi single ile giren
GÖKHAN ÖZEN müzi¤in
hayat›nda kaplad›¤› geniﬂ yeri
anlatt›.
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Grafik Didem ‹ncesa¤›r,
Orçun Peköz
Bask› Öncesi Punto Bask› Çözümleri
Haz›rl›k ve Teknik Sait Kuran ‹ﬂ Merkezi
Koordinasyon No: 301/5 ﬁiﬂli, ‹stanbul
T: +90212 231 30 68 pbx
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Bas›m Yeri Promat Bas›m Yay›n
ve Tarihi San. Tic. A.ﬁ.
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Yay›n Yönetim ve Yaz›ﬂma Adresi
MESAM S›racevizler cad. Esen sok. Saruhan
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www.mesam.org.tr

15.ULUSLARARASI ‹STANBUL
CAZ FEST‹VAL‹ yine birbirinden
ünlü konuklar›yla caz severlere
unutulmaz konserler sundu.

Karadeniz türkülerini ba¤lamayla
söyleyerek halk müzi¤imize farkl›
bir soluk getiren Karadenizli saz
ustas› ERKAN OCAKLI
karﬂ›n›zda...

Yap›m / Tasar›m
S‹TA Politik Dan›ﬂmanl›k ve
Yay›nc›l›k Hizmetleri A.ﬁ.
Ortaklar cad. Mevlüt Pehlivan sk. No:4-11
Mecidiyeköy-‹stanbul
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www.sita.com.tr
TETRA ‹letiﬂim Hizmetleri Ltd. ﬁti.
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No:301-5 ﬁiﬂli-‹stanbul
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www.tetrailetisim.com
Reklam
MESAM S›racevizler cad. Esen sok.
Saruhan Plaza No:6 Kat:6
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T: +90 212 296 99 10 (pbx)
F: +90 212 296 99 24-26
www.mesam.org.tr
Yay›n Türü: Yayg›n Süreli Yay›n. 2 ayda bir ç›kar
Vizyon dergisi MESAM üyelerine ücretsiz olarak
gönderilir. Yaz›larda ileri sürülen görüﬂlerin
sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Dergiden kaynak
gösterilmek koﬂuluyla al›nt› yap›labilir.

50
‹ki bin bestesi olan bestekar,
güftekar, yorumcu, koro ﬂefi, TRT
Repertuvar Kurulu Üyesi, mevlithan
AM‹R ATEﬁ’le müzik üzerine...
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GRUP GÜNDO⁄ARKEN, sekiz
y›l aradan sonra dinleyicinin
karﬂ›s›na “Hayat Bu”
albümüyle ç›k›yor.
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TÜROFED Anlaﬂmas›’nda
hedeflenen oda say›s›na ulaﬂ›ld›
Y›llard›r çözümsüz kalan turizm tesislerindeki
telif haklar› sorunu, bu anlaﬂma ve iﬂbirli¤i
sayesinde eser sahipleri ve müzik sektörü
aç›s›ndan kazan›mlarla sonuçlanm›ﬂ oldu.

MESAM, MSG, MÜYAP ve MÜYORB‹R meslek birliklerinin, ortak lisanslama çal›ﬂmalar› kapsam›nda Otelciler Federasyonu TÜROFED (Türkiye
Otelciler Federasyonu) ile imzalad›¤› anlaﬂmada,
hedeflenen 150 bin oda say›s›na ulaﬂ›ld›.
TC Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay’›n arabuluculu¤uyla gerçekleﬂen uzlaﬂma sonucunda
TÜROFED üyesi oteller ile dört meslek birli¤i “‹ﬂbirli¤i ve ‹yi Niyet Protokolü”nü 26 Mart 2008’de imzalam›ﬂlard›. Protokole göre, turizm iﬂletmeleri iki
ayl›k süre içinde yani 26 Haziran 2008’e kadar 150
bin oda say›s›na karﬂ›l›k lisans sözleﬂmesini imzalanmak koﬂuluyla indirimli tarifelere göre telif bedeli ödeyeceklerdi.
Ortak Lisanslama Birimi’nin TÜROFED ile iﬂbirli¤i
içinde yürüttü¤ü çal›ﬂma sonucunda 26 Haziran
2008 tarihi itibariyle Ortak Lisanslama Birimi
(OLB)’ne 163.038 oda karﬂ›l›¤›nda 915 iﬂletmeden
lisans formlar› ulaﬂt›. 18 Temmuz itibariyle
167.951 oda karﬂ›l›¤› 962 iﬂletmeye yükselen oda
say›s›n›n y›l sonunda 200 bini geçmesi bekleniyor.
Y›llard›r çözümsüz kalan turizm tesislerindeki telif
haklar› sorunu, bu anlaﬂma ve iﬂbirli¤i sayesinde
eser sahipleri ve müzik sektörü aç›s›ndan kazan›mlarla sonuçland›.

Protokol neyi içeriyordu?
“TÜROFED/Meslek Birlikleri 2008 Dönemi
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 esasla-

r›na iliﬂkin karﬂ›l›kl› taahhütlerin belirlenmesini içeriyordu.
TÜROFED bu anlaﬂmayla; 26 Haziran
2008 tarihine kadar en az 150 bin 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 etmiﬂti.

Protokole göre lisans sözleﬂmesini imzalayan 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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Kardeﬂ Türküler’in 15. y›l›
Kardeﬂ Türküler’in 15. Y›l konserinde
ﬂark›lar› söyleyenler aras›nda Çingene
müzi¤inin kraliçesi Esma Redzepova,
Neﬂet Ertaﬂ, Birol Topalo¤lu, Leman Sam
ve Aynur da vard›
Kardeﬂ Türküler 15. y›l›n› Kuruçeﬂme Arena’da düzenlenen konserde dinleyicileriyle birlikte kutlad›. 15. y›l konserinde
ﬂark›lar söyleyenler aras›nda Çingene müzi¤inin kraliçesi Esma
Redzepova, Neﬂet Ertaﬂ, Birol Topalo¤lu, Leman Sam ve Aynur
da vard›. 24 Haziran’da gerçekleﬂen konserde repertuar Kardeﬂ
Türküler’in en sevilen ﬂark›lar›ndan oluﬂturuldu. ‹ki bölümden
oluﬂan konsere BGST dans grubu da sergiledi¤i danslarla geceye
renk kat›. Saz ustas› Neﬂet Ertaﬂ ise, ilk bölümün finalinde sahnedeydi. Yand› Ba¤r›m ve Yan›yorum’u çald›, söyledi.
Konserin finalinde, tüm Kardeﬂ Türküler konserlerinde oldu¤u gibi, izleyici ayakta, Kardeﬂ Türküler sahnede halay çekiyordu.
Kardeﬂ Türküler projesinin 15 y›ll›k müzikal ve kültürel yolculu¤unun yans›t›ld›¤› gösteri, halklar›n kardeﬂli¤i, kad›nlar›n özgürlü¤ü için söylenen; dü¤ünleri, bayramlar›, sevdalar› ve hüzünleri
anlatan ﬂark›lar, danslar, görüntüler ve ﬂiirlerle gerçekleﬂti.

küler’in hikâyesi, Türkiye’nin son 15 y›ll›k toplumsal ve kültürel
yaﬂam›yla birlikte yorumlan›yor. Kitapta grup elemanlar›n›n yaz›lar›n›n yan› s›ra Orhan Tekelio¤lu, Orhan Kahyao¤lu, Martin Stokes gibi isimlerin incelemeleri; Arif Sa¤, Aynur Do¤an, Birol Topalo¤lu, Bülent Forta, Erkan O¤ur, Ezel Akay, Görgün Taner, Hasan Salt›k, ‹berya Özkan, ‹lkay Akkaya, Metin-Kemal Kahraman,
ﬁivan Perwer, Pakrat Estukyan ile yap›lan söyleﬂiler yer al›yor.
Önsöz’de kitab›n öyküsünü anlatan Ayhan Akkaya, “Çal›ﬂma,
‘çokkültürlü’ bir co¤rafyada ‘kardeﬂlik içinde bir arada yaﬂama’ ilkesine dayanarak, halklar aras›nda yarat›lan kutuplaﬂma ve gerilime karﬂ› bir duruﬂu da içeriyordu.” diyor

15 y›l›n kitab› ç›kt›
Grubun 15 y›ll›k maceras›n› ele alan “Kardeﬂ Türküler-15 Y›l›n
Öyküsü” adl› kitap da konserle birlikte raflarda yerini ald›. Kardeﬂ
Türkülerin müzikal yolculu¤unun ele al›nd›¤› kitapta, Kardeﬂ Tür-

ARAMIZDAN AYRILANLAR
ELA KURT
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Semahat Özdenses’i
kaybettik
Türk Sanat Müzi¤i sanatç›s› Semahat Özdenses 95 yaﬂ›nda vefat etti.
Gö¤üs kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördü¤ü Kartal Devlet Hastanesi’nde yatan Özdenses, yaklaﬂ›k üç y›ld›r
Ünal Huzur ve Özel Bak›m Evleri’nde kal›yordu.
“Akﬂam Oldu Hüzünlendim Ben Yine”
ﬂark›s›n›n ünlü bestecisi Semahat Özdenses, 1913 y›l›nda Üsküdar’da do¤du. Lemi Atl›, Refik Fersan, Fahire Fersan gibi
usta sanatç›lardan dersler alan Özdenses, Üsküdar K›z Sanat Okulu’ndaki ö¤renimini müzik aﬂk›ndan dolay› yar›da b›rakt›. Uzun y›llar Ankara Radyosu’nda ses
sanatç›s› olarak görev yapan Özdenses’in

ilk pla¤› “Beklerim Her Gün” 1941 y›l›nda
yay›nland›. Özdenses, 1938 y›l›nda davet
edildi¤i Ankara Radyosu’na müzik e¤itimi
ve canl› yay›nlarla emekli oluncaya kadar
devam etti.
1940 y›l›nda bestekarl›¤a baﬂlayan Özdenses, Uﬂﬂak makam›nda “Akﬂam oldu
hüzünlendim ben yine” ve “Her mevsim
içimden gelir geçersin”, Hüzzam makam›ndaki “Dün gece mehtaba dald›m”
adl› ﬂark›lar›yla ad›n› alt›n harflerle Türk
musikisi bestekarlar› listesine yazd›rd›.
Özdenses’e, Nisan ay›nda Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay taraf›ndan
huzurevinde “Kültür ve Sanat Hizmet
Ödülü” takdim edilmiﬂti.

Kerim Tekin’i özlemle
an›yoruz…
Genç yaﬂta yitirdi¤imiz pop müzi¤in sevilen ismi Kerim Tekin’i özlem ve
sevgiyle an›yoruz. Kerim Tekin, 28 Haziran 1998’de bir festivalde verdi¤i konserin ard›ndan ‹stanbul’a dönerken Afyon
yak›nlar›nda geçirdi¤i trafik kazas›nda yaﬂam›n› yitirmiﬂti.
KER‹M TEK‹N K‹MD‹R?
Kerim Tekin, 1975 y›l›nda Erzincan’da
dünyaya geldi. Küçük yaﬂlardan itibaren
müzikle ilgilenmeye baﬂlad›. Ortaö¤renimi s›ras›nda ﬂan dersleri ald› ve gitar çalmay› ö¤rendi. Lise y›llar›nda profesyonel
müzik hayat›na at›ld› ve 17 yaﬂ›nda gece
kulüplerinde çal›ﬂmaya baﬂlad›.
1994 y›l›nda profesyonel bir ekiple ilk al-

bümünün haz›rl›klar›na baﬂlad›. “Kara
Gözlüm” ad›n› taﬂ›yan ilk albümü 1995’te
müzik marketlerde yerini ald›. Prodüktörlü¤ünü Halis Bütünley’in yapt›¤› albümde
on ﬂark› yer ald›. Müzikseverlerin Kerim
Tekin’le tan›ﬂmas› ise söz ve müzi¤i Kenan-Ozan Do¤ulu kardeﬂlere ait olan “Cici Baba”yla oldu. Albümde pop müzik piyasas›n›n seçkin isimleri biraya geldi. Bir
çok ﬂark› Ozan-Kenan Do¤ulu, Garo Mafyan ve Zeynep Talu imzas›n› taﬂ›rken ‹lhan ﬁeﬂen, Yusuf Bütünley, Saro Secikyan ve Fabyo Taﬂel’de söz ve müzikleriyle
kat›ld› albüme. “Kara Gözlüm” gibi romantik ﬂark›larla dikkatleri çeken Kerim
Tekin, sempatikli¤iyle özellikle gençler
taraf›ndan k›sa zamanda sevilmiﬂti.

“Hayk›rsam Dünyaya” ad›n› taﬂ›yan ikinci
albümünü 1997 y›l›nda ç›kard›. Onbir
parçan›n yer ald›¤› albümün prodüktörlü¤ünü yine Halis Bütünley yapt›. Söz ve
müzi¤ini Tayfun Duygulu ve Beste Duygulu’nun yazd›¤› “Kar Beyaz” albümden
ç›kan ilk hit çal›ﬂmas› oldu. ﬁehrazat, Fedon, Yusuf Bütünley, Ozan Do¤ulu, Zeynep Türkeﬂ, Volga Tamöz, Feyyaz Kuruﬂ,
Kenan Do¤ulu, ‹skender Paydaﬂ ve Hakan
Demir gibi isimlerin biraraya geldi¤i albüm büyük be¤eni toplam›ﬂt›.
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Ak Sigorta’ya geçiﬂ iﬂlemleri hakk›nda aç›klama

Baﬂvurular devam ediyor
2008-2009 döneminde Ak Sigorta ile devam eden özel
toplu sa¤l›k sigortas› hizmetinden yararlanmak isteyen MESAM
üyelerinin baﬂvuru iﬂlemleri devam ediyor.
MESAM Sosyal ve Kültürel Fon geliri taraf›ndan sigortalanma
hakk›n› kazanan MESAM Üyeleri’nin Ak Sigorta’ya geçiﬂ iﬂlemlerini acilen yapmalar› gerekmektedir. Baz› üyeler baﬂvuru formlar›n›
doldurmam›ﬂ, baz› üyeler de yeni sigorta kartlar›n› almam›ﬂt›r.
Kazan›lm›ﬂ haklar› kaybetmemek için bu iﬂlemleri tamamlamak
gerekmektedir.
Ayr›ca, geçen y›l Demir Hayat’tan sigortal› olup bu y›l sosyal ve
kültürel fon gelirleri taraf›ndan sigortalanma hakk›n› elde edemeyen üyeler, sigorta bedellerini kendileri ödeyerek kazan›lm›ﬂ
tüm haklar›yla Ak Sigorta’ya geçiﬂ yapabilmektedir. ‹lgili üyeler
için son baﬂvuru tarihi 1 Ekim 2008’dir. Bu tarihten sonra yap›lacak baﬂvurular kabul edilmeyecektir. Bu kapsamdaki üyelerin poliçeleri, geçen dönemki sigortan›n sona erdi¤i 27 May›s ile 1
Ekim aras›nda oluﬂacak olan sa¤l›k sorunlar› de¤erlendirilerek
düzenlenecektir.
Yeni sigortal› olmak isteyen MESAM Üyeleri ise, y›ll›k sigorta

Meslek Birli¤i
Baﬂkanlar›,
Kültür Bakan›
ile görüﬂtü
Müzik meslek birliklerinin
çal›ﬂmalar› ve baz› güncel
sorunlarla ilgili Bakan
Ertu¤rul Günay ile bir
araya gelen meslek birli¤i
baﬂkanlar›, karﬂ›l›kl› görüﬂ
al›ﬂveriﬂinde bulundular.

prim tutar›n› kendileri ödeyerek özel sa¤l›k sigortas› hizmetinden
yararlanmak üzere baﬂvurabilmektedir.
Üyelerin kendisi ve eﬂleri için 922 YTL, çocuklar› (0-17 yaﬂ aras›)
için ise 644 YTL olarak belirlenen poliçeye göre; yatarak tedavi
teminat› limitsiz %100 sigortadan, ayakta tedavi teminat› limitsiz
%80 sigortadan karﬂ›lanmaktad›r. Poliçe tüm hastanelerde geçerlidir. ‹lk defa sigortal› olacaklar yatarak tedaviyi içeren hastal›klar kapsam›nda 9. aydan itibaren faydalanacaklard›r. Üyeler,
primlerini ödemek kayd›yla eﬂ ve çocuklar›n› MESAM’ a tan›nan
ﬂartlar çerçevesinde sigortalatma hakk›na sahiptirler.
Ak Sigorta program› hakk›nda her türlü bilgi ve sorular›n›z, ilk
defa sigortal› olmak veya yenilemenizi yapt›rmak vs. iﬂlemler için
aﬂa¤›da iletiﬂim bilgileri yer alan temsilcileri arayabilirsiniz.
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

Dört müzik meslek birli¤i ad›na
MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a ve MÜYAP Baﬂkan› Bülent Forta 11 Temmuz
2008 tarihinde TC Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay’› ziyaret ettiler. Kültür Bakanl›¤›’nda yap›lan toplant›ya Telif
Haklar› ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik de kat›ld›. Meslek birli¤i
baﬂkanlar›, müzik meslek birliklerinin çal›ﬂmalar› ve baz› güncel sorunlarla ilgili
genel olarak üç konu hakk›nda Bakan Ertu¤rul Günay ile görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulundular.
Toplant›da öncelikli olarak 150 bin oday›
bar›nd›ran turistik iﬂletmeyi kapsayan
TÜROFED ile yap›lan protokol ve bu çerçevede devam eden çal›ﬂmalar ele al›nd›. Turizm belgeli olup protokole uymayan oteller ile TÜROFED üyesi olmayan
di¤er otellerin durumu de¤erlendirildi.

‹kinci gündem maddesi ise 8-10 Ekim
2008’de Berlin’de düzenlenecek olan
POPKOMM Müzik Fuar› idi. Türkiye’nin,
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n sponsorlu¤u ile bu y›l konuk ülke olarak kat›laca¤›
fuarla ilgili sürdürülen çal›ﬂmalar ve TC
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n üstlenece¤i fuar bütçesi konular› ele al›nd›.
Toplant›n›n son gündemi ise, meslek birliklerinin Bakanl›kça denetlenmesi ile ilgili konulard›. Denetimlerin gerçekleﬂtirilmesi s›ras›nda uygulanacak yöntemler,
denetimlerin içeri¤i ve çerçevesinin belirlenmesi, denetimlerin özerk örgütler
olarak yap›land›r›lm›ﬂ meslek birliklerinin
karar alma süreç ve uygulamalar›na de¤il iﬂlemlerinin uygunlu¤una odakl› olmas› gereklili¤i görüﬂüldü ve ilgili taraflardan oluﬂan bir çal›ﬂma grubunun kurulmas›na karar verildi.
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Leyla Gencer ﬁan Yar›ﬂmas›’nda geri say›m
30 A¤ustos'ta Aya ‹rini Müzesi'nde yap›lacak
''Leyla Gencer ﬁan Yar›ﬂmas›''n›n finalinde yar›ﬂacak
40 ﬂanc›dan 13’ü Türk.
Dünyan›n ''La Diva Turca'' olarak
alk›ﬂlad›¤› Leyla Gencer ad›na bu y›l beﬂincisi düzenlenen ''Leyla Gencer ﬁan Yar›ﬂmas›''n›n finali 30 A¤ustos'ta Aya ‹rini
Müzesi'nde yap›lacak. Yar›ﬂma, ‹KSV ve
La Scala Akademisi iﬂbirli¤inde Do¤uﬂ
Grubu ve Garanti Bankas› sponsorlu¤unda, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’n›n deste¤i ve ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti
Ajans› ve Borusan Holdingin katk›lar›yla
25-30 A¤ustos tarihleri aras›nda düzenlenecek.

Leyla Gencer'in vefat›ndan önce La Scala'da oluﬂturdu¤u ön eleme jürisi, dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden gelen 137 ﬂanc›n›n baﬂvurusunu de¤erlendirdi ve ‹stanbul'daki yar›ﬂmaya kat›lmaya hak kazanan 16 ülkeden 40 yar›ﬂmac›y› belirledi.
Aralar›nda Norveç, Amerika, Japonya,
Özbekistan ve Azerbaycan'dan da ﬂanc›lar›n yer ald›¤› 40 yar›ﬂmac› aras›nda,
Türkiye 13 ﬂanc›yla ilk s›rada bulunuyor.
Yar›ﬂman›n provalar› 25 A¤ustos’ta baﬂlayacak. 26 ve 27 A¤ustos günleri seyirciye

kapal› yap›lacak çeyrek finallerin ard›ndan 28 A¤ustos’ta Cemal Reﬂit Rey Konser Salonu'nda piyanist Vincenzo Scalera
eﬂli¤inde gerçekleﬂecek yar› finalde 8 finalist belirlenecek. 30 A¤ustos Cumartesi akﬂam› Aya ‹rini Müzesi'nde gerçekleﬂtirilecek finalde, finalistlerin Gürer Aykal
yönetimindeki Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras› eﬂli¤inde seslendirecekleri
aryalar›n ard›ndan Leyla Gencer ﬁan Yar›ﬂmas›'n›n toplam 23 bin 500 avroyu bulan ödüller sahiplerini bulacak.

RATEM ile görüﬂmeler devam ediyor
Yerel ve bölgesel yay›n kuruluﬂlar›n›n izinsiz müzik
eseri kullan›m› ve telif ödememesi sorunuyla ilgili
olarak RATEM ve müzik meslek birlikleri aras›ndaki
görüﬂmeler sürüyor.

MESAM, MSG, MÜYAP ve MÜYORB‹R meslek birliklerinin, ortak lisanslama çal›ﬂmalar› çerçevesinde Radyo Televizyon Yay›nc›lar› Meslek Birli¤i RATEM
ile yürüttü¤ü görüﬂmeler devam ediyor.
RATEM üyesi radyo ve televizyonlar›n
gerçekleﬂtirdikleri müzik yay›nlar›nda
kulland›klar› müzik eserlerinin telif haklar›yla ilgili oluﬂturulan “‹ﬂbirli¤i ve ‹yi Niyet Protokolü” üzerinde taraflar›n çal›ﬂmalar› sürüyor. En az 750 yerel ve bölgesel yay›n kuruluﬂunu kapsayacak Protokol ile dört meslek birli¤i ad›na 2008 y›l›
için yaklaﬂ›k 3 milyar 750 bin YTL telif
bedelinin tahsil edilmesi hedefleniyor.
Protokol kapsam›nda düzenlenen kam-

panya ile RATEM üyesi yay›n kuruluﬂlar›na, meslek birliklerinin (MESAM, MSG,
MÜYAP, MÜYORB‹R) repertuarlar›n› yasal
olarak kullan›labilmeleri için 2008 tarifeleri üzerinden indirimli bir bedel uygulanmas› teklif ediliyor.
Kampanyan›n baﬂl›ca ﬂart›, protokolün
imzalanmas› tarihinden itibaren 45 gün
içinde en az 750 adet RATEM üyesi yay›n
kuruluﬂunun yasal izin almak ve bedelini
ödemek üzere Meslek Birlikleri’ne baﬂvurarak sözleﬂme metinlerini imzalamalar›.
Kampanya süresinin sona ermesinden
sonra kampanya dahilindeki indirimler
uygulanmayacak. Bu tarihe kadar sözleﬂme imzalamayan ve izinsiz, yasad›ﬂ› mü-

zik kullanan ve ileten RATEM Üyesi yay›nc›lar aleyhine yasal baﬂvurular yap›labilecek.
Ayr›ca dört meslek birli¤inin tümü ile
sözleﬂmeli olmayan yay›n kuruluﬂlar›n›n,
sözleﬂmeli olduklar› meslek birliklerinin
2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait telif bedellerini de protokol kapsam›nda dört
meslek birli¤ine ödemeleri talep ediliyor.
Bunun yan› s›ra 2008 y›l› için dört ödeme ﬂekli sunulan protokolde, 2009 ve
2010 y›llar›nda devam eden sözleﬂmeler
için de yay›n kuruluﬂlar›na çeﬂitli ödeme
kolayl›klar› tan›nmas› planlan›yor.
Protokole göre; RATEM Üyesi yay›n kuruluﬂlar›n›n karasal yay›n ile birlikte uydu
yay›n› yapmas› halinde belirlenen bedelin %15 fazlas›n›, karasal yay›n ile birlikte
kablo yay›n› yapmas› halinde belirlenen
bedelin %5 fazlas›n›, karasal yay›n ile birlikte uydu ve kablo yay›n›n› birlikte yapmas› halinde belirlenen bedelin %20 fazlas›n› ödemesi öngörülüyor.
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Müzeyyen Senar 90 yaﬂ›nda
Türk müzi¤inin en etkili isimlerinden biri olan
Müzeyyen Senar, 90. yaﬂ›n› kutlad›. Senar’›n taﬂ plak
kay›tlar› ise “Odeon Y›llar› 2” ad›yla yay›mland›.
Türk Musikisini, Cumhuriyet döneminden bu yana baﬂar›yla simgeleyen
usta yorumcu Müzeyyen Senar, 16 Temmuz’da 90. yaﬂ›na girdi. Senar’a yeni yaﬂ›
için arma¤an niyetine “Odeon Y›llar› 2”
adl› bir albüm ç›kt›. ODEON etiketiyle yay›nlanan “Odeon Y›llar› 2”nin ﬁubat
2006’da ilki yay›nlanan albümden fark›ysa, yeni albümün tamamen taﬂ plak kay›tlar›ndan oluﬂmas›. Serinin devam albümleri de daha sonra piyasaya ç›kacak.
80 y›ll›k Cumhuriyet musikisi icras›nda,
kendine has ses rengi, üslup özeni, görev
ciddiyeti ve sorumluluk anlay›ﬂ›yla Mü-

zeyyen Senar, her safhada ve her aﬂamada itibarl› ve baﬂar›l› icrac›l›¤›yla öne ç›kmay› baﬂard›.
“Odeon Y›llar› 2”, 1930’lu y›llar›n baﬂlar›ndan 1950’li y›llar›n baﬂ›na kadar, Müzeyyen Senar’›n ODEON çat›s› alt›nda
okumuﬂ oldu¤u 100 kadar taﬂ plak kayd›n›n, bir k›sm›n›n temizlenmesiyle oluﬂuyor. Albümü, 2005 y›l›nda “Cumhuriyet’in Divas› Müzeyyen Senar” adl› biyografik kitab›n yazar›, Senar’›n “o¤lum” dedi¤i, yak›n bir tarihte de yeni kitab› yay›nlanacak olan Radi Dikici ile Proje Koordinatörü Zeynep Göktürk birlikte haz›rla-

MESAM 2008 Temmuz
da¤›t›mlar› tamamland›
MESAM Da¤›t›m ve Dokümantasyon Yönergesi’ne göre “en fazla 6 ay
arayla y›lda 2 kez” yap›lmas› gereken
temsili lisanslama da¤›t›mlar›, 29 Temmuz’da tamamlanarak tahakkuk eden
telif bedelleri MESAM üyelerinin hesaplar›na yat›r›ld›. Radyo, televizyon, otel,
restoran, ma¤aza, konser, ulaﬂ›m ve
yurtd›ﬂ› gelen alanlar›n› kapsayan bundan önceki da¤›t›mlar ise Mart 2008’de
yap›lm›ﬂt›.
Sözleﬂme ücretinin tamam› tahsil edilmiﬂ ve eser kullan›m listeleri eksiksiz ve
do¤ru olarak MESAM’a ulaﬂt›r›lm›ﬂ olan
sözleﬂmeler bu da¤›t›mlara dahil edilmiﬂtir. Gönderilen listelerdeki eserlerin
tespit iﬂlemlerinden sonra sahibi tan›mlanan eserler eﬂleﬂtirilerek da¤›t›m kapsam›na al›nm›ﬂt›r. Tan›mlanamayan eserler ise Da¤›t›m ve Dokümantasyon Yönergesi’nin ilgili maddesi uyar›nca “Çeliﬂkili ve Tan›mlanamayan Eser” statüsünde
havuz tutar› olarak üç y›l saklanmak üze-

d›. 1941 y›l›nda “Harunreﬂid’in Gözdesi”
filminden al›nan bir Müzeyyen Senar ﬂark›s› da ilk defa bu CD’de yer al›yor; “Yolculuk Var”. Ayr›ca yine bu CD’de Müzeyyen Senar’›n o zamanki sesinden “Feraye”yi dinlemek mümkün.

Scorpions
‹stanbul’da

re ayr›lm›ﬂt›r. Tan›mlanamayan ve Çeliﬂkili Eserler, MESAM’›n internet sitesinde
ve binas›nda, y›lda iki defa yenilenerek,
y›l boyunca yay›nlanacakt›r. Tüm
MESAM üyelerine önemle duyurulur.
Da¤›t›m› Yap›lan Alanlar:
Da¤›t›m Alan›
TRT TV Da¤›t›m›
TRT TV Da¤›t›m›
TRT Radyo Da¤›t›m›
TRT Radyo Da¤›t›m›
Radyo Da¤›t›m›
Dijital ve Mekanik Kullan›m
Listeleri Da¤›t›m›
Dijital ve Mekanik Kullan›m
Listeleri Da¤›t›m›
Temmuz Konser Da¤›t›m›

Y›l›
2006
2007
2006
2007
2006
2006*
2007*
2008

(* Dijital ve mekanik alanda kullan›lan eser listeleri
de¤erlendirilerek temsili alanda asgari bedelin
alt›nda kalan (radyo, tv, otel, ma¤aza vs…) tahsilatlar›n da¤›t›m›d›r…)

Tüm dünyaya ad›n› bir daha hiç silinmeyecek ve eskimeyecek bir ﬂekilde kaz›yan, Türkiye'de ilk kez 1993 y›l›nda hayranlar›yla buluﬂan dünyaca ünlü efsane Alman
Rock grubu Scorpions, 15 y›l sonra ‹stanbul'da verece¤i konserde yeniden hayranlar›
ve müzikseverlerle buluﬂacak. Sadece rock
müzikseverlerin de¤il, parçalar› gönüllerinde ve haf›zalar›nda silinmeyecek izler b›rakan on binlerce genç, yaﬂl›, üniversite ö¤rencisi, iﬂ adam› hayran›n y›llard›r dört gözle bekledi¤i bu buluﬂma, UNILIFE organizasyon taraf›ndan 22 A¤ustos Cuma günü Parkorman’da gerçekleﬂtirilecek.
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MESAM, 3. Dönem
Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi
imzaland›
MESAM ile Sosyal-‹ﬂ
Sendikas›, üçüncü dönem toplu iﬂ sözleﬂmesini 11 Temmuz
2008’de imzalad›. Anlaﬂma ile
iﬂ yerinde; iﬂ gruplar›na göre
taban ücretler ve zam oranlar›
yeniden düzenlendi. Sosyal
haklar (yemek ve taﬂ›t ödenekleri, yakacak yard›m›, bayram,
y›lbaﬂ›, evlenme, ö¤renim ödenekleri vd…), çal›ﬂma esaslar›,
çal›ﬂanlar›n iﬂ güvencesi ve
sa¤l›k hizmetleri gibi haklar da

yeniden düzenlenerek taraflarca imza alt›na al›nd›. Çal›ﬂanlar›n ekonomik ve sosyal durumlar›n› geliﬂtirmeyi, iﬂ yerinde
üretkenli¤i azami düzeye ç›kartmay›, eme¤in niteliklerini
geliﬂtirmeyi ve taraflar›n hak
ve yükümlülükleri ile ç›kabilecek uyuﬂmazl›klara çözüm yollar›n› göstermeyi amaçlayan
toplu iﬂ sözleﬂmesi bu dönem
de baﬂar›l› bir ﬂekilde sonuçlanm›ﬂ oldu.

4. Alt›n Elma Beste
Yar›ﬂmas› sonuçland›
Alt›n Elma Beste Yar›ﬂmas›, 8 Haziran Pazar akﬂam› gerçekleﬂen
finalle sonuçland›. Toplam 401 eserin kat›ld›¤› yar›ﬂmada, yap›lan ön
elemenin ard›ndan biri Jüri Özel Ödülü’ne lay›k olmak üzere toplam 11
eser finale kalm›ﬂt›.
Gecede finale kalan 10 eser TRT sanatç›lar› taraf›ndan seslendirildi.
Amasya Valisi M. Celalettin Lekesiz baﬂkanl›¤›ndaki final jürisi; Mustafa
Sa¤yaﬂar, Mahmut O¤ul, Ali ﬁenozan, Bilge Özgen, Necip Gülses, Kutlu
Payasl›, Turhan Taﬂan, Özgen Gürbüz ve Hüsamettin Olgun gibi ülkemizin tan›nm›ﬂ ﬂef, bestekâr ve ses sanatç›lar›ndan oluﬂturuldu.
Jüri üyelerinin yapm›ﬂ olduklar› de¤erlendirmenin ard›ndan Faruk ﬁahin
(MESAM Üyesi)’e ait Muhayyer Kürdi makam›ndaki “Gözlerinin Rengi
Deniz Mavisi” isimli eser birinci seçildi. Hüseyin Soysal (MESAM Üyesi)’a
ait “Gidiyorum Askere Ellerimde K›nalar” isimli eser ikinci olurken, Canan Özdenkoﬂ (MESAM Üyesi)’a ait “Aﬂk Deprem Gibidir Ans›z›n Vurur”
isimli eser üçüncü oldu. Dereceye giren sanatç›lar› tebrik eder, baﬂar›lar›n›n devam›n› dileriz…

Rock on
Broadway ile
müzikal
yolculuk
Geçti¤imiz y›l “Rock Müzikalleri” ad› alt›nda
gerçekleﬂtirilen ve büyük be¤eni toplayan projenin devam› niteli¤inde olan “Rock on Broadway” konseri, bu
y›l da Nurcan Karaca imzas›yla iddial› bir repertuar ve
sürpriz sanatç›larla müzikseverlerin karﬂ›s›na ç›kmaya
haz›rlan›yor. Müzikseverlerin haf›zalar›na kaz›nm›ﬂ
dünyaca ünlü rock müzikalleri antolojisi konseri olan
“Rock on Broadway”, ünlü sanatç›lar›n yorumuyla 14
A¤ustos’ta, Harbiye Cemil Topuzlu Aç›khava Tiyatrosu’nda müzikseverlerin be¤enisine sunulacak.
Gecenin konuk sanatç›s› sürpriz bir müzikal parçayla
sahne alacak olan Hande Yener. Birbirinden iddial› müzikal parçalar› yorumlayacak sanatç›lar ise herkesin yak›ndan tan›y›p sevdi¤i Burak Kut, Fadik Sevin Atasoy,
Meyra, Pamela ve Do¤an Duru (Redd)... Farkl› kulvarlarda baﬂar›l› olmalar›na ra¤men bu projede biraraya gelmelerini sa¤layan ortak noktalar› ise yorumlar›yla, danslar›yla, cesur sahne duruﬂlar›yla gerçek bir müzikal star
olmalar›. Bu projede yer alan genç müzikal oyuncular›n
herbiri o gece parlayan bir y›ld›z olacaklar...
Süpervizörlü¤ünü Iﬂ›l Kasapo¤lu, müzik direktörlü¤ünü Sabri Tulu¤ T›rpan’›n yapt›¤› “Rock on Broadway”in
koreografisi Nur Sonbahar’a (Dans@Company) ve rejisi
Gülin K›l›çay’a ait. Geçen y›l dinleyicilerin ayakta alk›ﬂlad›¤› “Rock Müzikalleri” projesinin devam› “Rock On
Broadway” projesi; The Wall, We Will Rock You, Jekyll
& Hyde, Jesus Christ Superstar, Hair, Chicago gibi müzikallerden seçilmiﬂ ﬂark›lardan oluﬂan iddial› repertuar› ve müzikal starlar› ile müzikseverleri yine unutulmaz
bir geceye davet ediyor!
Müzikal severler kaç›rmay›n, saat 21:00’da gerçekleﬂecek konserin tekrar› yok!
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Türkiye 'Popkomm 2008'de
müzi¤ini tan›tacak
Dünyan›n en önemli müzik fuarlar›ndan biri olan Popkomm’da
bu y›l “konuk ülke” Türkiye. Popkomm Müzik Festivali’nin en
önemli özelli¤i kat›l›mc›lara canl› performans sergileme f›rsat›
sunmas›. Festivalde Türk müzi¤inin dünyaya tan›t›lmas›
hedefleniyor.

Almanya’n›n Berlin kentinde 8-10 Ekim
tarihlerinde beﬂinci kez düzenlenecek olan dünyan›n en önemli müzik fuarlar›ndan Popkomm’da, Türkiye bu y›l “konuk ülke” olacak.
Bu önemli geliﬂmeyi aç›klamak üzere
25.06.2008 tarihinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Telif Haklar› ve Sinema Genel Müdürü
Abdurrahman Çelik, Genel Müdür Vekili Hüseyin Ülger, Popkomm Müdürü Dr. Ralf Kleinhenz
ile di¤er Popkomm Yetkilileri Esther Piehl, Klaus
Gropper, Dirk Schade, Almanya Büyükelçisi Dr.
Eckart Cuntz ile müzik meslek birliklerinin yönetim kurulu üyeleri ve üyelerinin kat›l›m›yla bir
tan›t›m resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona
MESAM ad›na Baﬂkan Ali R›za Binbo¤a, Yönetim
Kurulu Üyeleri Suavi, Turhan Taﬂan, Ahmet Selçuk ‹lkan, Ali Tekintüre, Halil Karaduman, Mustafa Özkent ve Genel Sekreter Necmettin Ovac›k kat›ld›.
MÜZ‹⁄‹M‹Z DÜNYA V‹TR‹NLER‹NDE
Türkiye’nin konuk ülke seçilmesini de¤erlendiren Telif Haklar› ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, Popkomm ile hem Almanya’ya hem de fuara kat›lan ülkelere Türkiye’nin
müzik kültürünü duyurmay› ve Türk müzik sek-

törünün yurt d›ﬂ›na aç›lmas›n› sa¤lamay› hedeflediklerini belirtti. Müzik alan›na yönelik dünyada Amerika, Fransa ve Almanya olmak üzere üç
fuar düzenlendi¤ini, Popkomm’un en önemli
özelli¤inin, kat›l›mc›lara canl› performans sergileme f›rsat› sunulmas› oldu¤unu kaydetti.
Festivalde yaklaﬂ›k 15 canl› performans›n sergilenece¤ini dile getiren Çelik, fuar alan›ndaki
200 metrekarelik stantta da Türkiye müzik sektörünün öncüleri olan yap›mc›lar›n ürettikleri
eserlerin tan›t›m›n›n yap›laca¤›n› kaydetti. Çelik,
festivale kat›lacak isimlerin bir ay içerisinde belirlenece¤ini bildirdi.
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YEN‹ YETENEKLER‹N ARENASI
Popkomm Müdürü Dr. Ralf Kleinhenz de, festivalde Türkiye’yi öne ç›karman›n kendileri için
çok önemli oldu¤unu söyledi. Kleinhenz, konferans, festival ve ticaret fuar› olmak üzere üç bölümden oluﬂan Popkomm’un yeni yeteneklerin
keﬂfedilmesi aç›s›ndan iyi bir f›rsat oldu¤unu belirtti.
MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a da ülkelerin
kendi s›n›rlar› içinde kalamayaca¤›n›, özellikle
de Türkiye gibi müzi¤i çok üreten ve tüketen bir
ülkenin dünyaya aç›lmas› gerekti¤ini söyledi.
Türkiye’de sanat›n yo¤un bir ﬂekilde üretildi¤ine
iﬂaret eden Binbo¤a, “Dünya çap›nda sanatç› yetiﬂtirdik ve dünyan›n her yerinde bizim sanatç›lar›m›z var. Ancak bir türlü bunu mutlak dinlenen müzikler haline getiremedik” dedi.
MESAM’›n 190 ülke ile anlaﬂmas› bulundu¤unu
ve bu anlaﬂmalarla o ülkelerin telif haklar›n›n
korundu¤unu aktard›. Türk müziklerinin de o ülkelerdeki meslek birlikleri taraf›ndan korundu¤unu ifade eden Binbo¤a “Gönlümüzde yatan
ﬂu; bizim bestecilerimiz ve solistlerimiz dünyan›n her yerinde kendi besteleri ve solistlikleriyle
var olmal›. ‹nan›yoruz ki Popkomm’da 15 civar›nda konserle dünyan›n her yerinden gelen insanlar taraf›ndan Türk müzi¤inin renkleri izlenecek ve be¤eni kazanacak” dedi.
TÜRK MÜZ‹K STANDI KURULACAK
Bu y›lki fuarda “Konuk Ülke” olarak T.C. Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›'n›n deste¤iyle MESAM, MSG,
MÜ-YAP ve MÜYORB‹R olarak Türkiye'yi temsil
etmek üzere Türk Müzik Endüstrisi Stand› kurulacak. Müzik dünyas›n› Berlin’de buluﬂturacak
festivalde, 3 gün boyunca Türkiye’nin halk, sanat ve pop müzik türlerinden 15 canl› performans sunulacak. Ayr›ca “Türk Müzik Endüstrisi
ve Almanya’da Türk Müzi¤i” konulu bir konferans düzenlenecek.
Konuk ülke olarak Türkiye’ye birçok imkan ve
avantaj›n sunulaca¤› festival, Türk müzi¤inin
dünyaya tan›t›lmas›nda önemli bir f›rsat yarataca¤a benziyor.
POPKOMM; ÖNEML‹ B‹R MÜZ‹K SAHNES‹
Popkomm, uluslararas› arenada hem müzik pazar› hem de önemli bir müzik sahnesidir. Müzik sektörü ve e¤lence endüstrisi için uluslara-

ras› bir platform oluﬂturan Popkomm, kapsaml›
bir bilgilenme ve dünyadaki e¤ilimleri takip etme olana¤› sunmaktad›r. Burada yenilikler takdim edilmekte ve tart›ﬂ›lmakta, uluslararas› aktörler kendilerine yeni iﬂ ortaklar› bulabilmekte, aktörler aras›nda bir a¤ oluﬂmakta ve müzik
piyasas› gerçek bir itici güç kazanmaktad›r.
Popkomm'un en önemli özelli¤i fuar›, kongre
ve festivali bünyesinde bar›nd›ran bütünlüklü
bir etkinlik konseptine sahip olmas›d›r. Müzik
dünyas›n›n önemli yap›mc›lar›, plak ﬂirketleriyle sanatç›lar› bir araya getiren Popkomm’da, fuar salonlar›nda konserler verilirken, ticaret fuar› bölümünde de birçok müzik grubu ve müzisyen, plak ﬂirketleri ve konser organizatörleriyle
sözleﬂme imzal›yor, ülkeler müziklerini dünyaya tan›t›yor.
Fuar›n Köln'den Berlin'e taﬂ›nmas›ndan bu yana, Fransa, ‹spanya, Brezilya ve Almanya Popkomm'un konuk üyeleri olmuﬂtu. Geçen y›l
Popkomm’da 57 ülkeden 886 kat›l›mc› yer alm›ﬂ ve profesyonel ziyaretçi say›s› 15 bini geçmiﬂti.
Popkomm’da, müzik piyasas›n› ileri götüren ve
gelece¤in tüketicilerini mercek alt›na alan vizyonlar, e¤ilimler, yeni formatlar ve teknolojiler
geliﬂtirilmektedir. Tüm dünyadan gelen ünlü
konuﬂmac›lar ve karar mekanizmalar›ndaki politikac›lar iﬂ dünyas›n›n en güncel konular›n›
ele almakta, çözüm yollar› geliﬂtirmekte ve
önemli konularda uygulamal› bilgi al›ﬂveriﬂinde
bulunmaktad›r.
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Müzi¤e yönelik
dünyadaki üç
büyük fuardan
biri olan
Popkomm’da
Türkiye, ‘konuk
ülke’ s›fat›yla
kendi
sanatç›lar›ndan
oluﬂan 15 canl›
performans
sunacak.
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FERD‹ TAYFUR:

duygular tükeniyor!
Besteleyip yorumlad›¤› ﬂark›larla gönüllerde ayr› bir yer edinen usta sanatç› Ferdi
Tayfur, müzikte teknoloji kullan›m›n›n artt›¤›na dikkat çekiyor. Teknoloji sayesinde
müzikte “seri üretim”e geçildi¤ini ve bunun da duygular› tüketti¤ini söylüyor.

Sen de mi Leyla, Geçen Y›l, ‹çim Yanar,
Sabahç› Kahvesi, Ben de Özledim, Nisan Ya¤muru, Derbeder, Huzurum Kalmad›, Sevda Yelleri ve daha nice güzel ﬂark›n›n sahibi usta sanatç› Ferdi Tayfur, halk›n sesi oldu ve olmaya
da devam ediyor. Sadece besteleri ve yorumuyla de¤il, çekti¤i filmler, oynad›¤› diziler ve
son olarak da yazd›¤› romanlarla üretmeye devam ediyor. Ferdi Tayfur’la müzik sektörünün
geldi¤i noktay›, ekranlarda izlemekte oldu¤umuz “Memur Muzaffer” dizisini ve yay›nlanm›ﬂ
romanlar›n› konuﬂtuk. Bugüne dek “ﬁekerci Ç›ra¤›” ve “Ya¤mur Durunca” adl› iki romana imza atan Ferdi Tayfur, “Bir Zamanlar A¤açt›m”
adl› üçüncü roman›n›n da yak›nda yay›nlanaca¤› müjdesini verdi.
Bulundu¤unuz noktaya gelinceye kadar zorlu süreçlerden geçtiniz. Umudu da umutsuzlu¤u da yaﬂad›n›z. Umutsuz bir an›n›zda
ﬂöhretten vazgeçip s›radan bir vatandaﬂ olmay› düﬂündünüz mü hiç?
Keﬂke mektepli olayd›m da Ferdi Tayfur olmayayd›m. Ferdi Tayfur olmak yerine, ﬂöhret yerine okumay› ve kariyer sahibi olmay› daha çok
isterdim.

ﬁöhret, rahat bir yaﬂama paralel olarak huzursuzlu¤u, mutsuzlu¤u da beraberinde getiriyor mu sizce?
Zaman zaman getiriyor! ﬁöhret olman›n avantajlar› oldu¤u kadar dezavantajlar› da var. Tan›nm›ﬂ olmak hoﬂ bir duygu, sevilmek güzel
bir ﬂey. Ama ünlü olmak yaﬂam›m›z› k›s›tlar.
Hep göz önünde olmak, hep göz hapsinde olmak anlam›na geliyor. ‹stesek de izole edilmiﬂ,
dingin bir yaﬂant›m›z olam›yor.
Arabesk müzik hakk›nda bir dönem ciddi
eleﬂtiriler yap›ld›: “Halk› umutsuzlu¤a ve
mutsuzlu¤a itiyor” diye… Halbuki ﬂimdiki
“dijital dünya”n›n gençli¤i bile arabesk dinliyor! Bu durumu nas›l aç›klars›n›z?
Hiç ilgisi yok. Halktaki mutsuzlu¤un ya da
umutsuzlu¤un nedeni ﬂark›lar ya da türküler
de¤ildir. Bu olumsuzlu¤un temelinde, ekonomik sebepler yatar. Gençli¤in arabesk dinlemesi ise gayet do¤al! Çünkü böyle bir içerik, ritim
ve söz zenginli¤ini nerede, hangi müzikte bulabilirsiniz?
Arabesk müzik, çeﬂitli kesimlerce eleﬂtirilirken Pop, Rock, Hip Hop tarz› müzikler he-

Röportaj: Veysel Bo¤atepe
Foto¤raf: Yüksel Alt›ntop
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üretilmiﬂ bir k›yafetle usta bir terzinin elinden
ç›kan k›yafet nas›l ki bir olmuyorsa, duygusuz
yap›lan müzik ve duyguyla yap›lan müzik de
bir olmuyor.
Söz müzikten aç›lm›ﬂken, sizin baz› enstrümanlar› çald›¤›n›z› biliyoruz. Bunlar hangi
müzik aletleridir ve e¤itimini ald›n›z m›?

Evet, gitar çal›yorum. Askerde de bandocuydum. Bir arkadaﬂ›m vard›, bando bölümünde, o da bana ba¤lamay› ö¤retti. Ayn› zamanda düzenli olarak kitap okurum ve bunu
da pek bilen yoktur.

“Gençli¤in
arabesk
dinlemesi gayet
do¤al!
Çünkü böyle bir
içerik, ritim ve
söz zenginli¤ini
nerede, hangi
müzikte
bulabilirsiniz?”

men hemen hiç eleﬂtirilmiyor. Oysa arabeske yüklenen “olumsuzluklar”, istenirse bu
tarz müziklere de yüklenebilir. Örne¤in
Rock’ta ﬂiddetin dozu oldukça yüksek. Bu
duruma iliﬂkin neler söyleyebilirsiniz?
Ülkemizde müzik, hak etti¤i gibi eleﬂtirilmiyor
bence. Müzik eleﬂtirisi çok k›s›tl›. Ama söz konusu futbol olunca durum de¤iﬂiyor. Her gün
birçok insan futbol hakk›nda yorum yap›yor,
köﬂe yaz›yor. Müzik hakk›nda yap›lan yorumlar
ya da yaz›lan yaz›lar spora nazaran oldukça az
say›l›r. Oysa müzik futbola oranla çok daha
önemli bir kültür eylemidir.
Teknolojinin geliﬂmesiyle müzik sektöründe
ciddi de¤iﬂimler yaﬂand›. Art›k yeni aletler
ve stüdyo olanaklar›yla “mucizeler” yarat›labiliyor! Bu de¤iﬂimi nas›l yorumluyorsunuz?
Bu de¤iﬂim, duygular› çok daha geri plana çekti bence. Müzikle anlat›lan duygu, yorumcunun müzi¤e katt›¤› duygu bitiyor. Daha mükemmel eserler ortaya koymak ad›na maalesef
duygular teknolojiye kurban ediliyor. Teknoloji
sayesinde h›zl› ve bilinçsiz bir tüketim de yayg›nlaﬂt›. Müzik alan›nda seri üretime geçildi.
On senede iki ﬂark› yapmak nerde, iki yüz ﬂark›
yapmak nerde? Bir konfeksiyon atölyesinde

Dizi furyas› baﬂlad›¤›nda uzun süre hiçbir
projede görünmediniz. Bunun nedeni neydi?
Ben sinemay› çok seviyorum. Çocuklu¤umdan
bu yana sinemaya büyük bir ilgi duymuﬂumdur. Önce sesimle tan›nd›m, yani ses sanatç›s›
oldum ve peﬂinden de çocuklu¤umda düﬂünü
kurdu¤um sinemaya ad›m att›m. Kameraya
doydu¤um için bir süre inzivaya çekildim. ﬁükrü Avﬂar kardeﬂim 2005 y›l›nda benden bir dizi
sözü alm›ﬂt›. 2007 y›l›nda da bu sözü “Yersiz
Yurtsuz” adl› diziyle yerine getirmiﬂ oldum. Güzel bir diziydi ancak 18. bölümde bitirmek zorunda kald›k. Çünkü dizi yazmak öyle san›ld›¤›
gibi kolay de¤il, her hafta bir bölüm yazacaks›n ve yetiﬂtireceksin. Bu zorlu¤u aﬂamad›¤›m›z için tad›nda b›rakt›k.
ﬁimdi de sizi “Memur Muzaffer” dizisiyle ekranda görüyoruz. Dizide canland›rm›ﬂ oldu¤unuz “Memur Muzaffer”, ailesi ile iﬂ koﬂullar› aras›na s›k›ﬂm›ﬂ bireylerden sadece birisi. Peki Ferdi Tayfur’un gerçek yaﬂam›nda
Muzaffer rollerine büründü¤ü zamanlar oldu mu hiç?
Hay›r, aile yaﬂant›mda buna benzer durumlar
yaﬂamad›m hiç.
Yönetmenlik yapm›ﬂ birisi olarak dizi sektörünün gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?
Her ﬂeyde oldu¤u gibi bu furya da mecburen
bitecek, yeni yeni projeler üretilecek. Dizilere
bakt›¤›m›zda halen eksik teknolojiyle çal›ﬂ›yoruz ve iﬂlenen konular hemen hemen birbirinin ayn›s›… E tabii ki bu da bir yerde bitecek
mutlaka!
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Ferdi Tayfur’u “ﬁekerci Ç›ra¤›” adl› otobiyografi ve devam›nda “Ya¤mur Durunca” adl›
roman›yla edebiyat camias›nda da görmeye
baﬂlad›k. Yazd›klar›n›z› yay›nlatmaya nas›l
karar verdiniz?

Her iki kitab›m da Berfin / Kora Yay›nlar›
taraf›ndan bas›ld›. Yay›nevinin sahibi ‹smet
Bey’le tan›ﬂmama sevgili arkadaﬂ›m Ahmet
Selçuk ‹lkan önayak oldu. Yay›nevimden çok
memnunum: Dürüst ve kendine özgü bir çizgisinin olmas›ndan dolay› bu yay›nevini tercih ettim.
Son kitab›n›z yay›mlanmadan önce “Kör
‹mam” ad›yla yay›mlanaca¤›n› söylemiﬂtiniz. Ancak kitap, “ Ya¤mur Durunca” ad›yla
yay›mland›. Ad›n› de¤iﬂtirmenizin özel bir
nedeni var m›yd› acaba?
Ferdi Tayfur ﬂark›c›, sanatç› bir adam. Kitab›n›n
ad›n› “Kör ‹mam” de¤il de daha ak›c›, daha ﬂiirsel bir ad olan “Ya¤mur Durunca” diye koyar
tabii ki! ‹lk baﬂlarda evet böyle düﬂünmüﬂtüm,
fakat bu ad›n daha uygun olaca¤›n›, hikâyeyle
örtüﬂece¤ini düﬂündüm.
Kitab›n›z›n baz› sayfalar›nda aral›klarla aç›klamalarda bulunmuﬂsunuz. Ve bu aç›klamalar gelebilecek eleﬂtirilere cevap niteli¤inde… Böyle bir yöntemi denemeye sizi iten
sebepler nelerdir acaba?
Ben hep de¤iﬂik bir ﬂeyleri denemeyi istemiﬂimdir. Kitab›n ortas›nda okura “bekleyin” diyeni gördünüz mü hiç? Görmediyseniz, görün diyorum. Yani farkl›l›k yaratmak için. Benim üslubum, tarz›m budur. Ben okura diyorum ki;
“yahu durun biraz, çok h›zl› gidiyorsunuz. 24
yaﬂ›nda bir ceylan ç›k›yor Veli Yüklü’nün karﬂ›s›na… Hayat›nda böyle bir ahu görmemiﬂ. Siz
onun yerinde olsayd›n›z ne yapard›n›z? Durun
diyorum öyle h›zl› geçmeyin. Bu iki aﬂ›¤› kirletmeyelim, ‹stanbul’a yem etmeyelim. Bu dürüstlük, bu masumluk devam etsin demek istiyorum.
Dizideki Memur Muzaffer ile kitab›n›zdaki
Veli Yüklü’nün tam olmasa da benzer özellikleri var. Bu karakterler, bildi¤imiz Ferdi
Tayfur ile ne derecede örtüﬂüyor?
Tek ortak özellikleri; dürüstlükleri. Hepsi birbi-

rinin ayn›s› asl›nda… Kendimi yazd›m, kendimi
oynad›m.
Veli Yüklü nün hikâyesini okumaya, Memur
Muzaffer’in hikâyesini ise izlemeye devam
edecek miyiz?
Vallahi onu yap›mc›lar bilir, ama Veli Yüklü’nün
hikâyesi devam edecek. Yeni kitab›m› bitirmek
üzereyim ve ad›n› da “Bir Zamanlar A¤açt›m”
koydum. ﬁükrü Avﬂar ile de bu konuda konuﬂtum. O ilk kitab›m olan “ﬁekerci Ç›ra¤›”n› bir sinema filmi yapmay› düﬂünüyor. “Ya¤mur Durunca” da ise iki öykü vard›r. Ayr›ca “Kör ‹mam”
karakteri, bir cami imam› falan san›lmas›n,
imam ad›nda görme özürlü bir karakterdir sadece…
Son sözü size b›raksam; s›ras›yla Ferdi Tayfur, Veli Yüklü ve Memur Muzaffer ad›na,
Vizyon okurlar› için neler söylemek istersiniz?
Üçümüz de ayn› karakterlere sahip kiﬂileriz.
Çünkü yazar, kahraman›n›n karakterini taﬂ›r. ‹stedi¤i kadar baﬂkas›n› yazmaya çal›ﬂs›n, yine
de kendini yazacakt›r. Çünkü kendisini onun
yerine koyuyordur. Kitaptaki “Kör ‹mam” karakteri de Ferdi Tayfur’un kendisidir.

“Yazar,
kahraman›n›n
karakterini taﬂ›r.
‹stedi¤i kadar
baﬂkas›n›
yazmaya çal›ﬂs›n,
yine de kendini
yazacakt›r. Çünkü
kendisini onun
yerine
koyuyordur.
Ya¤mur Durunca
kitab›mdaki ‘Kör
‹mam’ karakteri
de Ferdi Tayfur’un
kendisidir.”
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MFÖ:

her daim genç
ve dinamik
Otuz y›l› aﬂk›n bir süredir eksilmeyen bir be¤eniyle dinlenen bir grup olan ve
unutulmaz ﬂark›lara imza atan Mazhar, Fuat, Özkan (MFÖ) üçlüsü, baﬂka iﬂler
yapsalar da ‘öncelik müzik’ diyor. ﬁark›lar›yla birkaç nesil büyüten grup, bu durumun
bir bak›ma genç kalma zorunlulu¤unu da beraberinde getirdi¤ini söylüyor.

Zaman zaman “da¤›ld›lar” söylentileri
ç›ksa da MFÖ, Türkiye’nin en eski gruplar›ndan.
Özellikle “Ele Güne Karﬂ›” ad›n› verdikleri albümden sonra hep gündemde kalmay› baﬂaran
MFÖ, yeni albümleri merakla beklenen bir grup
oldu. Bunca y›ld›r ayn› be¤eniyle dinlenmeleri,
bir MFÖ tarz›n› yakalam›ﬂ olmalar›. Rock, reggea, rap, ballad da söyleseler hep kendileri olmay›
bilen bir grup olmay› baﬂard›lar. ﬁark›lar›n altyap›s›na oldu¤u kadar sözlere de önem veren
MFÖ, Türkiye’nin ve müzik dünyas›n›n içinden
geçti¤i süreci de yak›ndan izlediler. Bu nedenle
baz› iﬂleri dinleyicileri taraf›ndan yad›rgansa da
k›sa zamanda benimsendi.
Müzikseverlerin haf›zas›ndan silinmeyen ﬂark›lar›n yarat›c›s› MFÖ ile 30 y›l› aﬂk›n birlikteli¤in birikimini ve yeni projelerini konuﬂtuk.
MFO Türk Pop müzi¤inde bir fenomen adeta.
Birlikteli¤inizin bunca y›l sürmesinin temelinde birbirinize b›rakt›¤›n›z özgür alanlar m›
yat›yor? Yani grup aidiyeti var ama körü körüne bir ba¤›ml›l›k yok diyebilir miyiz MFÖ
için?
Do¤rudur; her birimizin yeteneklerinin ayr› ayr›
de¤erlendirilmesinin grup için daha sa¤l›kl› oldu¤unu düﬂünerek; zincirlenmiﬂ gibi hissetmemek ve kiﬂisel kabiliyet, e¤itim ve sanatsal gücün ortaya ç›kmas› için özgür alanlar b›rakmak,

grup huzurunu ve beraberli¤ini daha da güçlendiriyor. Solo çal›ﬂmalar yapsak bile icra ederken
birlikteli¤imizi korumaya özen gösteriyoruz.
Dinleyici kitlenize her geçen dönem yeni kuﬂaklar ekleniyor. Farkl› kuﬂaklara hitap eden
bir grup olmak nas›l bir duygu?
70’li y›llardan itibaren beraber oldu¤umuz için
birkaç jenerasyonu müzi¤imizle etkilemiﬂ olmak, tabii ki çok gurur verici. Bunun alt›nda,
yapt›¤›m›z müziklerin, söz ve bestelerin kal›c› olmas›, dokuz sesin harmonik uyumu ve tad› yat›yor. ﬁimdiki gençlerin anne ve babalar›na ﬂark›
söylemiﬂ olmam›z, onlar›n da çocuklar›na bizi
dinletip sevdirmeleri genç kalma zorunlulu¤unu
getiriyor.
Müzik piyasas›nda h›zl› üretim-çabuk tüketim döngüsü var sanki. Neden bu noktaya
geldik? Neden daha iyi iﬂler ç›km›yor?
Biz hep do¤ru düzgün sözler ve müzikler yaratman›n peﬂinde olduk. ﬁimdiki devir h›zl› tüketim
devri. Birçok TV kanal›, radyolar, albümün tümü
yerine sadece çekilen klip üzerine oynay›p çabuk tüketiyor. Bir anda flaﬂ olup, ﬂöhrete çabuk
ulaﬂmak ad›na tekerlemeli, sloganl›, çok anlaml›
olmasa da çarp›c› sözlerle ve tutmuﬂ bir ﬂark›y›
taklit ederek yap›lm›ﬂ bestelerle, kaliteli ve kal›c›
ﬂark›lar yaratma iste¤i çeliﬂiyor. “Yar›n” de¤il

Röportaj: Türkﬂan Karatekin
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“70’li y›llardan
itibaren birkaç
jenerasyonu
müzi¤imizle
etkilemiﬂ olmak
çok gurur verici.
Bunun alt›nda,
yapt›¤›m›z
müziklerin, söz ve
bestelerin kal›c›
olmas›, dokuz
sesin harmonik
uyumu ve tad›
yat›yor.”

“ﬂimdi” iﬂleniyor. Ama güzel ﬂeyler de yap›l›yor
bu arada.
Türk pop müzi¤inde sizin de içinde bulundu¤unuz 30 y›l› aﬂk›n süreyi dikkate ald›¤›m›zda müzik ad›na en verimli, tutarl›, zengin dönemler hangi aral›klard›?
ﬁark›lar›n birbirine benzemedi¤i, her sanatç›n›n
ﬂahsiyetini ve kalitesini korumaya çal›ﬂt›¤› dönemler 60-90 y›llar› aras› desek yanl›ﬂ olmaz san›r›z. Teknoloji, stüdyolar ve sahne tesisatlar›
geliﬂti. Enstrüman bulma s›k›nt›s› bitti ama kalite aray›ﬂ›, kültür, anlaml› söz ve kal›c› beste anlay›ﬂ› eksildi. Bilgisayarlar›n devreye girmesi
“aranjörlerin” yerine “midijör”lerin ortaya ç›kmas›na sebep oldu. Bundan çok iyi yararlananlar
oldu¤u gibi ucuz iﬂler de artt›.
Öyle bir hayran kitleniz var ki, sizi eleﬂtirenler ç›ksa bile sonunda eleﬂtiriler ço¤unlukla
ﬂöyle bitiyor, “Ustalar (babalar) öyle uygun
görmüﬂlerdir”. Siz dinleyicinizdeki bu koﬂulsuz ba¤l›l›¤› neye ba¤l›yorsunuz ?
‹ﬂimizi severek yap›yoruz, hâlâ heyecanlan›yoruz ve gittikçe daha yüksek performans aray›ﬂ›
içine giriyoruz. Bu da do¤al olarak karﬂ›m›zdakine geçiyor.

Dünyaya paralel yükselen bir elektronik müzik dalgas› var. Akustik sesler kayboluyor
mu?
Müzik tarzlar› zaman içinde her türlü görüntüye
dönüﬂebilir. ‹yileri ve kötüleri dinleyici ay›klar.
Teknolojik geliﬂmeyle DJ’lerin artmas›, elektronik müzik yapman›n çok da zor olmamas›, ça¤›n getirdi¤i ruhsal s›k›nt› ve e¤lenme arzusu,
tepinerek ç›lg›nca dans edip boﬂalma iste¤i bu
tarz müzi¤i tetikledi. Ama unutulmas›n ki, bir
Norah Jones albümünün Grammy Ödülü’ne lay›k görülmesi akustik seslerin zaferidir.
Sizin bu dönemde ortaya ç›kan gruplar aras›nda be¤endikleriniz var m›? Bayra¤› devredebilece¤iniz potansiyelde gruplar görüyor
musunuz?
ﬁebnem Ferah, Mor ve Ötesi, Manga vs. gibi
genç gruplar güzel iﬂler yap›yorlar. Biz bayra¤›
devretmek aray›ﬂ›nda de¤iliz. 38 y›ll›k bir grup
olarak baﬂar›l› bir kariyer sürdürmek pek o kadar
kolay de¤il.
Baz› parçalar›n›z kimi markalar›n reklam jing›l› oldu. ﬁeytan›n avukatl›¤›n› yaparak soral›m size, neden kabul ettiniz o reklam jing›llar›n›?
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Biz yaﬂam›m›z› müzikten kazan›yoruz. Sanat için
yeteri kadar özveride bulunduk. ﬁark›lar›m›z›n
çeﬂitli ortamlarda kullan›lmas› onlar›n de¤erini
azaltmaz. Eserlerimizden ﬂu veya bu ﬂekilde faydalanmak en do¤al hakk›m›z. Bizim özel yatlar›m›z ve uçaklar›m›z yok.
Erovizyon’un üzerinden epey geçti ama Türkçe ve ‹ngilizce söyleme tart›ﬂmas›n› Erovizyon deneyimlisi bir grup olarak nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
‹ngilizce’nin dünya dili olmas› tabii ki avantaj.
Ancak yabanc›n›n kula¤›n› t›rmalamayan lirizmde ve prozodide yaz›lm›ﬂ Türkçe bir ﬂark›n›n da
baﬂar›l› olmas› mümkün. Son senelerde Erovizyon ﬂova dönüﬂtü. Müzik ikinci plana itildi. Güya ﬂark› yar›ﬂmas› idi, ama art›k sadece ﬂark› yeterli olmuyor.
Her birinizin müzik d›ﬂ›nda ilgi alanlar› var.
Müzi¤in d›ﬂ›na ç›kmak sizi nas›l etkiledi? Bütün bunlar sebebiyle müzik biraz geri planda
m› kald›?
Hay›r, sadece aksamalar oldu. Yine de üçümüze
de sorsan›z önce müzik deriz.
Besteler, sözler nas›l ortaya ç›k›yor? Sessizlik,
yaln›zl›k gibi aray›ﬂlar›n›z oluyor mu? Bir parça ç›kt›¤›nda bundan sonra nas›l bir süreç izliyor her birinizde?
Beste ve söz yarat›l›ﬂ› her türlü olabilir. Bir anda
da ç›kabilir, uzun çal›ﬂman›n sonucu da olabilir.
‹ki sat›r ﬂimdi yazars›n›z 6 ay sonra üç sat›r daha
ilave edersiniz. De¤iﬂtirdi¤iniz söz yüzünden
bestenin de de¤iﬂmesi gereklidir. Ç›kt›¤› haliyle
de kalabilir. Kesilip, biçilip monte de edilebilir.
Önemli olan tad› tutturmak. Hem bizim sevece¤imiz hem de dinleyicinin sevece¤i ﬂark› yaratmakt›r as›l olan.
Günümüz dinleyicisi müzik dinlerken internet ve MP3 gibi dinleme kalitesi sorgulan›r,
ama ucuz ve kolay yollara baﬂvuruyor. ‹ﬂin
bir de telif yönü var. Neler düﬂünüyorsunuz
bu konuda?
Bilgisayar ortam›nda ﬂark› indirmek plak piyasas›n› çok etkiledi. Albüm neredeyse tek parçaya
dönüﬂtü. Bunda TV ve radyolar›n zihniyeti çok
önemli. 10 parçal›k bir albümde klip ﬂark›s› d›-

ﬂ›ndaki ﬂark›lar neredeyse hiç çal›nm›yor, dinlenmiyor.
Telif konusuna gelince eskiye nazaran büyük
geliﬂme var ama toplumun bunu hazmetmesi,
yönetici ve TV yap›mc›lar›n›n bunu tam anlam›yla kabullenmesinde hâlâ al›nacak yol var. TV
prodüktörlerinin, umuma yay›n yapan otel, disko, bar vs gibi yerlerin liste vererek telif haklar›n› ödemelerinde daha bilinçli olmalar› gerekiyor. Bir beste olmadan ne yorumcu ne de yap›mc› olabilir.
MESAM’la iliﬂkileriniz nas›l? Meslek birliklerinin daha neler yapmas› gerekiyor sizce?
MFÖ olarak üçümüz de y›llard›r MESAM üyesiyiz. Meslek Birliklerinin yapmalar› gereken en
önemli ﬂey kendi alan›nda “tek” olmak, birleﬂmek. Üyelerini haklar› konusunda daha da bilinçlendirmek. Konser tahsilatlar›n›n ve da¤›t›m›n›n iyi yap›labilmesi için repertuar listelerini
düzenleme konusunda uyarmak. Takipleri daha
etkin yapmak. Yurt d›ﬂ›ndaki ülkelerden (özellikle GEMA) tahsilatlar› daha aktif yapmak. Dijital
haklar› iyi kovalamak...
Grup ve bireysel manada önünüzde ne gibi
projeler var?
Yeni bir albüm ﬂimdilik görünmese de yeni bir
iki ﬂark› yapmay› düﬂünüyoruz. Solo çal›ﬂmalar›m›z olacak. Gelecek tekliflere ve proje önerilerine göre hareket edece¤iz.

“Biz hep do¤ru
düzgün sözler ve
müzikler
yaratman›n
peﬂinde olduk.
ﬁimdiki devir h›zl›
tüketim devri.
Birçok TV kanal›,
radyolar, albümün
tümü yerine
sadece çekilen
klip üzerine
oynay›p çabuk
tüketiyor”
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ATT‹LA ATASOY:

bütün renklerin
peﬂindeyim
‘Andro’ albümüyle sessizli¤ini bozan Attila Atasoy ile içsel,
müziksel ve mekânsal yolculuklar üzerine konuﬂtuk…

Ropörtaj: Esra Okutan

Grup Düﬂ Gezginleri ile ç›kard›¤›n›z
'Andro' adl› albümle bir süredir devam eden
sessizli¤inizi bozdunuz. Düﬂ Gezginleri ile
çal›ﬂma fikri nas›l ortaya ç›kt›? Albüm haz›rl›k süreci nas›l yaﬂand›?
Grubun ﬂefi Erhan Do¤an’›n beni ikna etmesiyle… Zira kendisi eski dostum olur ve “Farzet ki”
albümümde “Buralardan Gitmeliyim” ﬂark›s›na
yer vermiﬂtim (1987). Önce beﬂ ﬂark›l›k bir çal›ﬂma düﬂündük, sonra yedi ﬂark› ve bir de remiks’e tamamlad›k. Önceki albümüm “Biraz”› da
ekleyince iki y›l› aﬂan bir haz›rl›k oldu... “Andro”,
nostaljik bir pop-rock betimlemesi olarak bize
yeni bir soluk ald›racakt› ve ald›rd› da.. Yan›nda
verdi¤imiz hediye albümüm “Biraz”daki müthiﬂ
Selim Çald›ran düzenlemeleri ise herkesin dilinde. Eski ﬂark›lar›m›n yeniden hayat buldu¤u o
albümde de farkl› denemeler var...
Sizi “ﬁimdi Andropoz Zaman›” adl› parçay›
yapmaya iten nedir? Sizce erkeklerin kendileriyle dalga geçebilecek olgunlu¤a eriﬂmeleri
zor bir süreç mi?
Yaﬂad›klar›m… Kendimden hareketle kendimle
dalga geçerek yapm›ﬂt›m ﬂark›y› üç y›l önce. Birkaç rötuﬂla ço¤ullaﬂt›rd›m. Kendi duvarlar›na
hapsolmuﬂlu¤u hicvettim. Oysa herkesin bir formülü vard› ve içindeydi. ‹çsel yolculuklar›mla
kendi formülümü çekip ç›kard›m derinlerden.
Hayat›n bana dayatt›klar›n›n üstesinden ve kendi üstemden gelmek çok zaman ve emek ald›.

Herkesin kendi formülünü keﬂfetmesini diledim
bu ﬂark›da ve yaﬂananlar›n ço¤u kez kendi hapsolmuﬂlu¤umuzun depresif hezeyanlar› oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂt›m..
70'lerde ve 80'lerdeki Türkiye'deki müzik piyasas›n› ﬂimdikiyle karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›zda ne görüyorsunuz?
ﬁimdi piyasa materyalist, s›¤ ve profesyonel..
1975 y›l›nda Eurovision’a “Dilenci” ﬂark›n›zla
kat›lm›ﬂ, ikinci olmuﬂ ama bu parçayla ününüzü perçinlemiﬂtiniz. ﬁimdiki Eurovision maceram›zla ilgili ne düﬂünüyorsunuz?
Sertab çok iyi bir iﬂ yapt›, hâlâ taklit ediliyor ﬂovu. Bu sene Mor ve Ötesi, kendinden emin ve
kiﬂilikli tavr›yla, müzi¤iyle en az›ndan takdir ald›,
Türkiye resmini ça¤daﬂ çizgilerle sundu. Art›k o
kadar çok yar›ﬂma var ki TRT’nin bizim zaman›m›zdaki yorucu ‘Türkiye Elemeleri’ sanc›lar›na
girmemesini yads›m›yorum. Kald› ki bizim dönemimizin canl› senfonik büyük orkestralar› kald›r›lal› çok oldu Eurovision’da. Gönlüm büyük orkestra eﬂli¤indeki kaliteli yar›ﬂmalar›, ﬂark›lar› ve
ﬂark›c›lar› ar›yor tabii. Bu sene Portekiz, bendeki
bu ihtiyac› karﬂ›lad›.
“Dilenci”, “Haberler”, “Bir Gün Beni Ararsan”
y›llard›r her nesilden dinleyiciye ulaﬂmay›
baﬂar›yor. Bu parçalar›n unutulmazl›¤›n› neye ba¤l›yorsunuz?
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Bozulmam›ﬂl›¤›n belgeleri olmalar›na. ‹çtenli¤ine ve dürüstlü¤üne. Ve tabii ki tamamen özgün
olmalar›na. Taklidi bile yap›lam›yor..
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Attila Atasoy
dergimiz Vizyon’u
incelerken

Melahat Pars, Erol Sayan gibi Türk Sanat Müzi¤i’nin duayenleriyle çal›ﬂt›n›z. Türk Sanat
Müzi¤i ile popu harmanlad›¤›n›z çal›ﬂmalar
yapt›n›z. Türk Sanat Müzi¤inin hayat›n›zdaki
yeri nedir?
Her zaman baﬂ köﬂededir. Oradan yola ç›kt›m.
Her ne kadar birçoklar›n›n deyimiyle popçu olup
kötü yola düﬂsem de ayakta kalmam›n beslendi¤i esas kaynakt›r. Hem ﬂark›c› olarak hem besteci olarak.
Bir söyleﬂinizde pop müzik devrinin bitti¤ini,
art›k alternatif müziklere yönelmek gerekti¤ini söylemiﬂsiniz. Bunu biraz açar m›s›n›z?
Evet... Görünen köy k›lavuz istemez. Hoptiri pop
bitti. Yeni ﬂeyler söylemek, denemek, üretmek
laz›m. Bu alternatif pop olur, rock olur, ne olursa olur, iyi olur. Yeni ﬂeyleri denemek sanatç›n›n
görevidir..
1985 y›l›nda Marmaris ﬁark› Yar›ﬂmas›'nda
'Marmaris' adl› ﬂark›n›zla birinci oldunuz. Siz
de Marmarislisiniz. Bu sahil ﬂehri sizin için ne
anlam ifade ediyor?
Güzeller güzeli Marmaris. Bütün tahribata ra¤men, her ﬂeye ra¤men çok güzel. En önemlisi
hayat›m›n her döneminde s›¤›naca¤›m liman›m. Bunun düﬂüncesi bile bu ac›mas›z Bizans’ta yaﬂayabilmemi sa¤lam›ﬂt›r. Her sorunumda imdad›ma yetiﬂmiﬂtir bu düﬂünce… Olmazsa çekip giderim kasabama, domates biber
tak›l›r›m diye… ﬁansl›y›m.
Müzisyen ve eczac› kimli¤inizin yan› s›ra bir
gezgin olarak da tan›n›yorsunuz. Sizi seyahat
etmeye yönelten nedir?
Asl›nda hepimiz hayat›n bir çeﬂit gezgini de¤il
miyiz?.. Kimi birkaç rengin, kimi de benim gibi
bütün renklerin peﬂine düﬂer. O kadar çok renk
var ki, biri ya da birkaç› bitse bile mevcutlardan
yeni bir renk oluﬂturmay› bilmek gerek… Yeni
co¤rafyalarda yeni soluklar almak, zaman zaman içine düﬂtü¤üm ç›kmazlar›n en etkili ilac›

olmuﬂtur. Yeni kültürlerde bilgilenmek, lokalize
hesaplar›n kurban› olma tehlikesinden de kurtarm›ﬂt›r beni... Bir ﬂeyleri baﬂarma h›rs›yla çok
ﬂeyleri kaç›rma riskine karﬂ› en iyi ilaçt›r gezginlik... Hayata k›s›r döngülerin kurban› olarak de¤il, çok yönlü evrensel bakabilmektir gezginlik...
Konser veya yeni çal›ﬂmalar›n›zdan bahseder
misiniz?
En son Marmara Üniversitesi burslu ö¤rencileri
yarar›na Aya ‹rini’de konserim oldu, illüzyon
gösterisi ile sahneye ç›k›p konservatuar müzikal
ö¤rencilerini bir ﬂark›da konuk etti¤im program
çok be¤enildi. San›r›m baﬂka tarihi mekanlarda
tekrarlanacak. Yaz›n ise Ege ve Akdeniz yörelerinde Düﬂ Gezginleri ile konserlerimiz olacak.

Orda m›s›n?
Hani orda bir yerde
Ay dalgalar üstünde
Iﬂ›klar gözlerimde
Gelirsem orda m›s›n
Akﬂamüstü meyhane
‹nsan insan üstüne
Otururduk sahilde
Gelirsem orda m›s›n
Bazen bir mart› uçar
Ç›¤l›¤›n› duyard›k
Tüm insan seslerini
‹ﬂitmezdik sa¤›rd›k
‹plerde dizi dizi
Renkli ampuller vard›
Kuﬂlardan önce orda
Bal›kç›lar kalkard›
Güneﬂ hâlâ orda m›
Kumlar öyle s›cak m›
‹zimiz kalacak m›
Gelirsem orda m›s›n
ﬁiir: Aysel Gürel
Müzik: Attila Atasoy
Düz.: Erhan Do¤an
Aysel Gürel’e adanan “Ç›nar”
albümünde Attila Atasoy’un
seslendirdi¤i parça.
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YULDUZ USMONOVA:

iﬂçi mahallesinin
parlayan Y›ld›z’›...
Yulduz Usmonova Türkiye’de ‘‹nad›m’ adl› albümünü ç›kar›ncaya kadar çok
inat etmek zorunda kald›. ﬁark› söylemesine karﬂ› ç›kan ailesinden mahallenin
bask›s›na kadar pek çok güçlü¤ü inad› sayesinde yenen Usmonova, bugün
dünyaca tan›nan bir sanatç›.

Özbek sanatç› Yulduz Usmonova’y› müzik ortam›n›n içinde bulunanlar›n d›ﬂ›nda pek
kimse tan›m›yor olabilir. Ama Candan Erçetin’in ç›k›ﬂ ﬂark›s› da olan “Yalan” gibi bestesi
ona ait olan pek çok ﬂark› uzun süre dillerde
kald› ve haf›zalardaki yerlerini hâlâ koruyor.
ﬁark›lar›n› y›llard›r baﬂka sanatç›lardan dinledi¤imiz Usmonova, yak›n zamanda Türkiye’de ç›kan ilk albümü “‹nad›m” ile daha geniﬂ kitlelere
ulaﬂmay› hedefliyor.
“‹nad›m” albümü nedeniyle kendisiyle görüﬂmeye gitti¤imizde, Usmonova ile ilgili bilgilerimiz s›n›rl›yd› elbette. Ama dünyaca tan›nan bir
sanatç› oldu¤unu, Madonna ve Sezen Aksu ile
k›yasland›¤›n› biliyorduk. Böyle bir sanatç›yla
bir dil kurabilmek güç olabilir, kayg›s›n› taﬂ›mamak mümkün de¤ildi haliyle. Ama Usmonova
daha ilk karﬂ›laﬂmada bütün bu kayg›n›n da¤›lmas›n› sa¤layacak kadar içten ve s›cakkanl› bir
sanatç› oldu¤unu hissettirdi. Albüm odakl› baﬂlayan keyifli sohbet uzad›, konuﬂtu¤umuz konular ço¤ald›.

“ALLAH VERG‹S‹ B‹R YETENEK”
Özbekistan’›n Margilan kasabas›nda do¤an Yulduz Usmonova küçük yaﬂlarda ﬂark› söylemeye
baﬂlad›. Okulda, sokakta, tekstil atölyesinde iﬂçilik yaparken her f›rsatta ﬂark› söyleyen Usmonova’y› ilk keﬂfeden müzi¤e tutkun olan babas›d›r. ‹lk ustas›, elinden tutup büyük sanatç›larla tan›ﬂt›ran ise Ermeni sanatç› Gavhar Rahimova’d›r.
Ama müsizyen olma yolunda att›¤› ilk ad›mlar
hiç de kolay olmam›ﬂ Usmonova’n›n. Sekiz çocuklu bir iﬂçi ailesinin k›z› olan Usmonova, “ilk
dinleyicim” dedi¤i babas›n›n ona duydu¤u güven olmasa, belki bugün karﬂ›m›zda dünyaca
tan›nan bir sanatç› olma ﬂans›n› asla kazanamayacakt›. Çünkü do¤du¤u kasabada ﬂark›
söyleyen k›zlara iyi gözle bak›lm›yor ve bu yüzden erkek kardeﬂleri onun ﬂark› söylemesine
karﬂ› ç›k›yorlard›.
‹ﬂte burada Ermeni sanatç› Gavhar Rahimova
devreye giriyor. Usmonova’n›n dedi¤ine göre
Rahimova aileyi karﬂ›s›na al›yor ve “Yulduz k›z›-

Röportaj: Vecdi Erbay
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ye’ye albüm ç›karmak üzere geldi. Ancak piyasa koﬂullar›ndan duydu¤u rahats›zl›ktan ötürü
projeyi ertelemek zorunda kald›.

Usmonova, ‘benim
büyük ﬂans›m’
dedi¤i ustas›
Ermeni müzisyen
Gavhar
Rahimova’y›
hayal k›r›kl›¤›na
u¤ratmad›; iﬂçi
mahallesinde
parlayan ve
dünyaca tan›nan
bir y›ld›z olmay›
baﬂard›.

“DED‹KLER‹M ANLAﬁILSIN ‹ST‹YORUM”
Y›llar sonra Türk müzikseverlerin karﬂ›s›na ç›kma olana¤› bulan sanatç› mutlulu¤unu gizlemiyor. Türkçe bir albüm haz›rlam›ﬂ olmas›n›
da, insanlara ulaﬂabilme çabas› olarak ifade
ediyor ve ﬂöyle devam ediyor: “Ben söz yaz›yorum ve bu sözlerde fikirlerim var. Benim ﬂark›lar›mda mesaj var, dediklerim anlaﬂ›ls›n istiyorum. 25 y›ld›r müzik yap›yorum ve insanlar›n derdiyle yaﬂamak istiyorum. Onlardan kazan›yorum ekme¤imi, ama onlar›n derdini paylaﬂmak istiyorum. ﬁark›lar›m› dinleyenler de
bunu görüyorlar zaten”

Peki yapt›¤› müzi¤i nas›l nitelendiriyor Usmonova ve onun dinleyicileri kimler? ‹ﬂte
yan›t›: “Ben pop demiyorum yapt›¤›m müzi¤e, melodik olarak üniversal bir müzik yap›yorum. Benim dinleyicilerim 25-30 yaﬂ›ndaki insanlar. Hayat›n zorluklar›n› tan›yanlar.
Derdi olanlar dinliyor beni.”
n›z olabilir, ama Allah vergisi bir sesi var, ona
engel olmay›n” diyor. Usmonova’n›n konservatuara girmesine önayak olan Rahimova, onu
dönemin ünlü sanatç›lar›yla da tan›ﬂt›r›yor.
Do¤rusu Usmonova da, “benim büyük ﬂans›m”
dedi¤i ustas›n› hayal k›r›kl›¤›na u¤ratmam›ﬂa
benziyor; iﬂçi mahallesinde parlayan ve dünyaca tan›nan bir y›ld›z olmay› baﬂar›yor.
ÖZBEK MÜZ‹⁄‹NDEN DÜNYA MÜZ‹⁄‹NE
Müzikle profesyonel olarak ilgilenmeye baﬂlayan Usmonova’n›n o y›llarda en büyük hayali,
ﬂark›lar›n›n bütün Rusya’da dinlenmesiymiﬂ.
Bu hayalini anlat›rken, “Rusya benim için bütün dünyayd› çünkü” diyor. 1987 y›l›nda ç›kan
“Mayde Mayde” adl› ilk albümü beﬂ milyon sat›nca bu hayalini de gerçekleﬂtiriyor sanatç›. ‹lk
albüm yakalad›¤› baﬂar›yla dünyan›n kap›lar›n›
da kendisine aç›yor.
‹lk uluslararas› albümü Almanya’da ç›kan sanatç› de¤iﬂik ülkelerde konserler verdi. Tina
Turner, Scorpions, Peter Gabriel gibi sanatç›larla ortak çal›ﬂmalara imza att›. Yurtd›ﬂ›nda
edindi¤i baﬂar›n›n rüzgar›yla 1996’da Türki-

HAK‹KAT VE ‹Y‹ MÜZ‹K
Özbek müzi¤ine pek vak›f de¤iliz do¤al olarak.
Dolay›s›yla Usmonova’n›n geleneksel Özbek
müzi¤inden ne kadar yararland›¤›n› bilmiyoruz. Bu soruyu cevaplamak için çok gerilere,
çocukluk günlerine, içine do¤du¤u müzik dünyas›na dönüyor Usmonova: “Ben halk müzi¤i
ile büyüdüm, sokakta söylenen ﬂark›larla... sizde darbuka deniyor, bizde dayra var, dört beﬂ
kad›n bir araya gelince dayra çal›p ﬂark› söylerlerdi, onlar› dinleyerek iﬂçi mahallesinde büyüdüm. O kad›nlar çok eski ﬂark›lar söylerlerdi.
Konservatuarda ise bat› müzi¤i okudum. Sonra
kendi ﬂark›lar›m› yapmaya baﬂlay›nca hem eski
Özbek müzi¤inden hem de bat› müzi¤inden
yararland›m. Kendimce bir sentez yapt›m.”
‹nsanlar›n derdini kendisinin bilen ve bunu ﬂark›lar›nda dile getiren Usmonova, an gelmiﬂ
ﬂark› söylemekle yetinmemiﬂ, bir de aktif politika yapm›ﬂ. Bir dönem milletvekili¤i de yapan
sanatç›, bu süreci ﬂöyle anlat›yor: “Benim ﬂark›lar›mda hakikat var, siyasetçiler kendilerini buldular bu ﬂark›larda. Ne ﬂark›lar›mda ne hayat›mda yalan oldu. Do¤ru söyledi¤im için baﬂ›m

röportaj
vizyon

çok belaya girdi, ama art›k Orta Asya’da ve Avrupa’da al›ﬂt›lar bana. Önce deli diyorlard›,
ﬂimdi, ‘Allah bize bunu sadece ﬂark›c› olarak
de¤il, insanlar›n gözlerini açmak için verdi’ diyorlar. Hakikat tatl› olmaz ki. Politikac›lar dünyan›n her yerinde ayn›. Bugün söylediklerini
yar›n unuturlar. Bir dönem milletvekili oldum,
bakt›m bana göre de¤il. Ben yalan söyleyemem ki halk›ma.”
ﬁark›lar›nda da hakikatin peﬂinde oldu¤unu
ifade eden Usmonova, ancak iyi müzik ve hakikat› bir araya getiren ﬂark›lar›n kal›c› olabildi¤ini de ekliyor sözlerine.
‘‹Y‹ GECELER ‹STANBUL’
Söz dönüp dolaﬂ›p Usmonova’n›n Türkiye’de
söylenen ﬂark›lar›na geliyor. Biraz k›rg›n Usmonova, “Keﬂke bir telefon etselerdi, teﬂekkür etselerdi. Böyle bir jest yapsalard› gurur duyard›m ancak” diyerek bir nezaketsizlikle karﬂ›laﬂt›¤›n› söyleyip kapat›yor konuyu.
Yeni projelerinden de söz ediyor sanatç›. Yak›n
zamanda çekilecek bir belgesel filmde “ﬁah ve
Dilenci” adl› ﬂark›s› söylenecek. Viyana’da 600
y›ll›k bir çocuk korosu taraf›ndan yorumlanacak ﬂark›. Filmin çekimlerine kat›lmak üzere Viyana’ya davet edildi¤ini söyleyen sanatç›y› as›l
heyecanland›ran ise filmden elde edilecek gelirin kimsesiz çocuklara verilecek olmas›. Kendisi de telif haklar›n› kimsesiz çocuklara ba¤›ﬂlam›ﬂ zaten.
“ﬁah ve Dilenci” Usmonova’n›n hayata bak›ﬂ
aç›s›n› sergileyen ﬂark›lardan. “A¤›r ﬂark›” dedi¤i “ﬁah ve Dilenci”yi çocuklardan dinleyince
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“Ben pop
demiyorum
yapt›¤›m müzi¤e,
melodik olarak
üniversal bir
müzik yap›yorum.
Benim
dinleyicilerim
25-30 yaﬂ›ndaki
insanlar. Hayat›n
zorluklar›n›
tan›yanlar, derdi
olanlar dinliyor
beni.”

a¤lad›¤›n› söyleyen Usmonova, “bundan daha
de¤erli ne olabilir” diye soruyor.
90’l› y›llardan beri ‹stanbul’a gidip gelen Usmonova’y› ‹stanbul çok etkilemiﬂ. “Dünyada çok
yere gittim, Amsterdam’da yaﬂad›m, ama ‹stanbul çok farkl›. Kaybedenler ‹stanbul’a gelsin. Bat› var, ﬂark var, ilahi var, Budist var... ‹stanbul büyük bir dünya” diyerek dile getiriyor
‹stanbul’la ilgili düﬂüncelerini. Öyle etkilenmiﬂ
ki bu kentten, “‹yi Geceler ‹stanbul” adl› bir ﬂark› yapt›¤›n› söylüyor sanatç›. Sonraki albümde
bu ﬂark›y› okumak da istiyormuﬂ.

“‹nad›m” popüler çizgilere sahip
7 ﬁans Müzik etiketiyle ç›kan “‹nad›m” albümünde Yulduz Usmonova’n›n on ﬂark›s› yer al›yor. Albümde Kadir Do¤an’›n etkisi çok belirgin. F›rat
Özbayram ile aranjörlük görevini üstlenmenin
yan› s›ra, hem müzik yönetmenli¤i hem de düzenlemeleri yapm›ﬂ. Albümde yer alan ﬂark›lar,
Yulduz Usmonova’n›n daha önce ç›kan albümlerinden derlenmiﬂ sevilen ﬂark›lar›. Bu ﬂark›lar› daha önce bir ﬂekilde dinleyen ancak Özbekçe bilmeyenler, “‹nad›m” sayesinde sevdikleri melodilerin sözlerini anlama olana¤› da bulabilecekler.

Ama bir tek ﬂark›lar›n sözleri de¤il Türkçe’ye çevrilen. Albümün alt yap›s›n› haz›rlayanlar, ﬂark›lar›
Türkiye müzik piyasas›na uyarlam›ﬂlar. Usmonova’n›n pop-folk tarz› neredeyse tamamen de¤iﬂmiﬂ, arabesk ve fantazi müzik unsurlar› eklenerek piyasa iﬂi bir pop albüm ç›km›ﬂ ortaya. Hele
albüme ad›n› veren “‹nad›m” ﬂark›s› son y›llar›n
popüler de¤imiyle tam bir ‘yaz ﬂark›s›’ olmay› hedefliyor sanki. Öte yandan Usmonova’n›n iddial›
ﬂark› sözleri ve güçlü sesi, “‹nad›m” albümünün
de¤erini art›rmaya yetiyor.
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müzik ayakland›
Müzik dinleme al›ﬂkanl›klar›m›z yeniden biçimleniyor. Cep telefonu ve taﬂ›nabilir
cihazlarla her an her yerde istedi¤imiz müzi¤e ulaﬂma imkan›m›z artarken endüstri de
üreticiler, tüketiciler ve servis sunucular ba¤lam›nda yeniden yap›lan›yor. Mobil
müzikte teknolojik geliﬂmelere göz atarken Türkiye’den de iki operatörün
görüﬂlerine kulak verdik.

Müzik endüstrisi yeni bir ça¤a girdi. Geniﬂbant cep telefonlar› ve taﬂ›nabilir cihazlar›n
kullan›m›, dünyada yüzlerce dijital müzik hizmetinin ortaya ç›kmas›na zemin haz›rlad›. Art›k
müzik tüketicileri dinlemek istedikleri ﬂark›c›n›n
parçalar›na ulaﬂmak için birçok seçene¤e sahipler; CD sat›n alabilir, para ödeyerek dosya indirebilir, cep telefonlar› için duvar kâ¤›d› yapabilir, çalma melodisi olarak ayarlayabilir, e-bilet
ya da müzik videosu alabilirler, herhangi bir
sosyal a¤da arkadaﬂ olabilir ya da bir abonelik
hizmetine kaydolabilir. Bu de¤iﬂiklikler teknolojinin geliﬂimiyle mümkün oldu. Günümüzde
müzik endüstrisi tüketicinin e¤lenceye ay›rd›¤›
zamandan bir parça koparabilmek için büyük
bir rekabet halinde.
MOB‹L MÜZ‹⁄‹N POTANS‹YEL‹ VE
ÖNÜNDEK‹ ENGELLER
Dünyada dijital piyasa, internet ve cep telefonu
sat›ﬂlar› ﬂeklinde yar› yar›ya ikiye bölünmekte.
Mobil müzik çok büyük bir büyüme potansiyeline sahip. En popüler mobil müzik format› ise

realtone/gerçek ses, yani özgün bir ﬂark›dan k›sa bölümler al›narak telefonda çalma melodisinin kullan›lmas›. Ancak son iki y›ld›r cep telefonuna bütün ﬂark›n›n indirilmesi yoluyla yap›lan sat›ﬂlarda belirgin bir art›ﬂ yaﬂan›yor. Bu, tüketici taleplerinin cep telefonunun çalma melodisi ve sevilen sanatç›lar›n resimleri arac›l›¤›yla
kiﬂiselleﬂtirilmesinden, “esas” müzi¤in cep telefonlar› arac›l›¤›yla tüketilmesine do¤ru de¤iﬂmekte oldu¤unu gösteriyor.
Ancak, mobil müzik engellerle de karﬂ› karﬂ›ya
kal›yor. 2007 y›l›n›n ilk yar›s›nda uluslararas›
ba¤lamda internet üzerinden yap›lan indirmelere göre daha yavaﬂ bir büyüme h›z›nda seyretmiﬂ. Bunun sebepleri aras›nda 3G ve geliﬂmiﬂ cihazlar›n çok yayg›n olmamas› ve baz› piyasalarda realtone/gerçek ses, sektöründe yaﬂanan küçülme ve k›smen, s›n›rl› pazarlama, yasaklay›c› veri bedelleri ve tüketici dostu f›rsatlar›n azl›¤› gösterilebilir.
Realtone/gerçek ses’ler hâlâ cep telefonu üzerinden yap›lan sat›ﬂlar›n büyük bölümünü oluﬂtursa da ﬂark›lar›n tam olarak indirilmesi h›zla
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olan internet korsanl›¤›n›n artmas›yla halihaz›rda tehlikeye girmiﬂ durumda.(IFPI 2008 Raporu. www.mu-yap.org).
Japonya’ da mobil müzik heyecan verici bir örnek teﬂkil ediyor. Japonya, cep telefonu üzerinden realtone/gerçek ses’lere karﬂ› tam parça
indirmenin, sat›ﬂ de¤erinin %40’›ndan fazlas›n›
teﬂkil ederek lider dijital format konumunda
oldu¤u ilk piyasa.

2007’de Avea’n›n
Müzik‹ndir
servisi,
Vodafone’un
‘Vodafone live’
portal›, Turkcell’in
‘Turkcell-im
benim’ servisi
üzerinden 10
milyona yak›n
ﬂark› indirildi¤i
tahmin ediliyor.
Ocak 2008’de
müzik servisine
baﬂlayan
TTnet’ten ise 3.8
milyon ﬂark›
indirildi.

büyümekte olan bir alan. Taﬂ›nabilir dijital müzik cihazlar› (iPod Touch, iPone, ZunePlayer vs)
tüketicilerin müzik dinleme ﬂeklini tamamen
de¤iﬂtirdi. Cep telefonu ile taﬂ›nabilir cihaz da
gitgide birbirine benzemeye baﬂlad›. Örne¤in
iPhone uygulamas›n›n baﬂlat›lmas›yla tüketicilerin mobil cihazlar› arac›l›¤›yla iTunes sat›ﬂ
noktas›na eriﬂebilmeleri sa¤land›. Böylece tüketiciler daha geniﬂ bir katalogdan seçim yaparak
cep telefonlar› üzerinden faturaland›r›lmak suretiyle sorunsuz bir ﬂekilde al›m yapabiliyorlar.
DÜNYADA MOB‹L MÜZ‹K
Mobil müzik piyasas›nda ‹ngiltere, Avrupa’da
baﬂ› çeken ülke. Cep telefonunda müzik kullan›m oran›n›n en yüksek (mobil abonelerin
%43’ü) ve müzik çalmak için cep telefonunu
kullanan tüketici oran›n›n en fazla oldu¤u ülke
‹ngiltere. 2007’nin son üç ay›nda, ‹ngiltere’de
sunulan yeni mobil müzik f›rsatlar›, ‘Omnifone’s MusicStation’ abonelik hizmeti ve Nokia’s
Music Service’i içeriyor. Nokia’n›n sundu¤u hizmetin 2008 y›l›nda Avrupa’n›n di¤er ülkeleri,
Asya ve ABD’ye de yay›lmas› bekleniyor.
Mobil müzik alan›nda oldukça büyük bir büyüme potansiyeline sahip bir ülke de Çin. Ancak
ciddi boyuttaki piyasa büyüme oran›, tahminlere göre piyasan›n %99’undan fazlas›nda etkili

TÜRK‹YE’DE MOB‹L MÜZ‹K
Türkiye piyasas›na gelince, cep telefonu üreticileri ve operatörler büyük bir rekabet içinde.
2007’de Avea’n›n Müzik‹ndir servisi, Vodafone’un ‘Vodafone live’ portal›, Turkcell’in ‘Turkcell-im benim’ servisi üzerinden 10 milyona
yak›n ﬂark› indirildi¤i tahmin ediliyor. Cebe indirilen müziklerin % 92’si yerli ﬂark›lardan oluﬂtu. Ocak 2008’de müzik servisine baﬂlayan
TTnet’ten 3.8 milyon ﬂark› indirilmdiﬂ. Vodafone, Madonna’n›n ‘Hard Candy’ albümünde yer
alan yeni ﬂark›lar› ve mobil içeri¤i önce kendi
abonelerine sundu. TTNet de ttnetmuzik.com
sitesinin lansman›n› Tarkan’›n albümü ‘Metamorfoz’ yapt›. Sony Ericsson yerli müzi¤in en
ra¤bet gören isimlerinin ﬂark›lar›ndan seçilen
100 parçay› Walkman telefon W880’e yükledi.
Nokia da küresel içerik servisi Ovi’nin müzik
hizmetlerinin Türkiye’de kullan›lmas› için haz›rl›klar›n› tamaml›yor.
Mobil müzi¤in dijital müzik pazar›n› daha da
büyütece¤i 2007 ve 2010 y›llar› aras›nda bu
müzik sektördeki y›ll›k ortalama büyümenin
% 84 olaca¤› tahmin ediliyor.
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müzik severlere hayatlar›n›n
her noktas›nda ulaﬂ›yoruz
Uluslararas› ba¤lamda, mobil müzik
büyüme potansiyeline sahip olmas›na
ra¤men internet üzerinden yap›lan indirmelere göre daha yavaﬂ büyüyor.
Bunun nedenleri nedir?
Mobil müzi¤in önündeki en büyük engellerin Türkiye’deki yüksek iletiﬂim vergileri
ve korsan paylaﬂ›m siteleri oldu¤una inan›yoruz. Bu problemin aﬂ›lmas› için en
büyük rol Meslek Birliklerine düﬂüyor.
MÜYAP, MESAM, MSG ve MÜYOR-B‹R’in
korsan paylaﬂ›m siteleri ile mücadelede
etkin rol almalar›n›n önemli oldu¤unu
düﬂünüyoruz. Meslek birliklerinin yak›n
çal›ﬂmas› sektörün önünün aç›lmas›na
katk› sa¤layacakt›r. Ayr›ca müzik piyasas›nda yeni albüm ç›k›ﬂlar›ndaki durgunluk da mobil müzik pazar›n› etkiliyor.
En popüler mobil müzik format› olan
‘realtone/gerçek ses’ten, tüm müzik
parças›n›n indirilmesine do¤ru olan
devinim sizce Türkiye’de nas›l bir geliﬂim izliyor? Avea bu konuda neler yap›yor?
Mobil müzi¤in baﬂlang›ç aﬂamas›nda yo¤un olarak kullan›lan mono ve poli melodiler 2006 itibar› ile yerini gerçek seslere
b›rakmaya baﬂlad›. 2007 y›l›ndan itibaren piyasada yo¤un bir ﬂekilde sat›lmaya
baﬂlayan mp3 destekli cihazlarla da tüm
müzik parças›n›n indirildi¤i sat›ﬂlarda art›ﬂ görüldü. Mevcut durumda sat›ﬂ rakamlar›na bak›ld›¤›nda tüm müzik parças› sat›ﬂlar›n›n gerçekses sat›ﬂlar›n› geçti¤ini görüyoruz. Önümüzdeki y›llarda cihaz sat›ﬂlar›nda mp3 destekli modellerin
daha yo¤un olarak kullan›laca¤› düﬂünü-

Avea, Ayﬂegül Ceyda Y›ld›r›m

lürse en popüler ve yayg›n kullan›m›n tüm
müzik parças› olaca¤›n› söyleyebiliriz.
Avea, mobil müzik alan›nda ne gibi iﬂbirlikleri düﬂünüyor? Avea müzik meslek birlikleriyle korsana karﬂ› lisansl›
müzik indirimi konusunda ne gibi çal›ﬂmalar yap›yor?
Avea, Ringa, AveaMüzik, Müzik‹ndir ve
MüzikÇalar gibi servisleri ile müzik severlere hayatlar›n›n her noktas›nda ulaﬂ›yor.
Mobil müzik pazar›nda her zaman ilklere
imza atan Avea, ilkleri gerçekleﬂtirmeye
lansman› Aral›k 2004’te yap›lan Ringa ile
baﬂlad›. Ringa ile abonelerimiz kendilerini arayanlara standart çalma sesi yerine,
kendi seçtikleri ﬂark›lar› dinlettiler. Ringa
servisinin d›ﬂ›nda MüzikÇalar ve Müzik‹ndir de Türkiye’de ilk defa ve sadece Avea
abonelerine sunulan hizmetler.
Lansman› Nisan 2008’de yap›lan Müzik-

Çalar ile abonelerimiz on binlerce ﬂark›dan diledikleri ile oluﬂturduklar› müzik
listelerini cep telefonlar›na indirmeden,
ﬂark› baﬂ›na ücret ödemeden, www.avea.com.tr ‘den veya wap.avea.com.tr’den
istedikleri zaman, istedikleri yerde dinleyebiliyorlar. Lansman› Aral›k 2006’da yap›lan Müzik‹ndir servisi ile Avea abonelerinin onbinlerce ﬂark›n›n tamam›n› cep
telefonlar›na indirebilmesini sa¤lad›.
ﬁimdi Türkiye’de ilk defa ve sadece Avea
taraf›ndan sunulan Müzik‹ndir üyeli¤i ile
art›k abonelerimiz 80 binin üzerindeki
Türkçe ﬂark›dan istediklerini cep telefonlar›yla beraber bilgisayarlar›na da ücretsiz indirme hakk›na sahip oluyorlar.
Türkiye’de ilk defa ve sadece Avea taraf›ndan sunulan bu hizmet ile abonelerimiz bir ay süresince istedikleri ﬂark›lar› ister cep telefonlar›na isterlerse de bilgisayarlar›na ücretsiz indirme ﬂans› kazanacaklar. Benzer hizmetler ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Müzik‹ndir üyeli¤i hem cep telefonlar›na hem de bilgisayarlara ücretsiz
indirme olana¤›, kolay üyelik ad›mlar› ile
fark yarat›yor.
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VODAFONE TÜRK‹YE MOB‹L PLUS KANALLARI
BÖLÜM BAﬁKANI UTKU ALPTEK‹N:

hedef en geniﬂ
müzik kütüphanesi

Vodafone Türkiye Plus Kanallar›
Bölüm Baﬂkan› Utku Alptekin

Uluslararas› ba¤lamda, mobil müzik çok büyük bir büyüme potansiyeline sahip olmas›na ra¤men internet üzerinden yap›lan indirmelere göre daha yavaﬂ bir büyüme h›z›
seyretmektedir. Sizce bunun nedenleri nedir ve nas›l aﬂ›lacakt›r?
Tüm dünyada ve Türkiye’de, müzi¤in herkes,
özellikle de gençler için ortak ilgi noktas› oluﬂu
bir gerçek. Mobil müzik ve dijital müzik, özellikle gençlerin yo¤un ilgi gösterdi¤i kavramlar.
Çünkü gençler her yerde, otobüste, ders çal›ﬂ›rken, ak›llar›na gelen her yerde, hayatlar›n›n
her an›nda müzikle birlikte olmak istiyorlar.
Cep telefonlar›n›n müzik özelliklerini destekleyen geliﬂmeleri de, mobil müzik endüstrisinin
h›zl› geliﬂimini tetikleyen önemli unsurlardan
biri. Dijital müzik servisinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, kullan›c›lara
çok zengin bir katalog sunmay› gerektirmesi.
Dolay›s›yla, her istedikleri kategoride istedikleri
müzi¤e an›nda ulaﬂmalar›n› sa¤lamak gerekiyor. Bu nedenle de her yerde, her an ulaﬂ›labiliyor olmas› nedeniyle mobil müzik daha etkin
olmakta.

95’ine varan k›sm›nda sunuluyor. Çal›ﬂmalar›n
y›l sonunda tamamlanmas›n› ve Vodafone ﬂebekesi üzerinden h›zl› EDGE ba¤lant›s›n›n yurt
genelinde sa¤lanmas›n› planl›yoruz. 3G lisanslar› ile birlikte geniﬂ bant yat›r›mlar›m›z da devam edecek.

Vodafone, GSM ﬂebekesi üzerinden internet
ba¤lant› h›z›n› art›rmak için Türkiye’de ne
gibi altyap› yat›r›mlar›na girmektedir?
Vodafone, GSM ﬂebekesi üzerinden internet
ba¤lant› h›z›n› art›rmak için yat›r›mlar›na h›zla
devam ediyor. Hâlihaz›rda EDGE yat›r›mlar›m›z
sürüyor. EDGE, ﬂu anda ﬂebekemizin yüzde

Müzik, Vodafone’un Türkiye’de elde etti¤i
gelirin yüzde kaç›n› oluﬂturmaktad›r?
Müzikten elde edilen gelirin, toplam gelirler
içindeki pay›n›n ﬂu an için büyük oldu¤unu
söyleyemeyiz. Ancak müzik sat›ﬂlar›n›n tüm
dünyada fiziksel sat›ﬂtan dijital sat›ﬂa kaymas›
nedeniyle önemli bir yer tutaca¤›na inan›yo-

En popüler mobil müzik format› olan ‘realtone/gerçek ses’ten, tüm müzik parças›n›n indirilmesine do¤ru olan devinim sizce Türkiye’de nas›l bir geliﬂim izliyor? Vodafone bu
konuda ne gibi çal›ﬂmalar yap›yor?
2002 y›l›nda “ringtone”larla baﬂlayan mobil
müzik yaﬂam döngüsü, gerçek seslerle telefonlar›n gerçek sesleri destekleme özellikleri artt›kça ve bu pazarda bu telefonlara sahip kullan›c› say›s› artt›kça, bu alandaki ticari hacim
Türkiye’de de büyümeye baﬂlad›. Tüm ﬂark› indirmeleri dedi¤imiz MP3 indirmeleri de, bu
alanda önemli bir pazar oluﬂturmaya baﬂlad›.
Bunu art›racak olan önemli unsur, geniﬂ bant
altyap›s›d›r. Bununla birlikte ‘Vodafone live!’da
gerçek sesten tüm ﬂark› format›na tüm mobil
müzik formatlar› abonelere sunuluyor.
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Madonna

ruz. Bu konuda yap›lan araﬂt›rma sonuçlar›na
bakt›¤›m›zda, 2007 ve 2010 y›llar› aras›nda
mobil müzik sektöründe y›ll›k ortalama büyümenin yüzde 84 olaca¤› tahmin ediliyor. Vodafone da dünyadaki bu pazar e¤ilimlerini dikkate alarak, müzi¤i genel stratejisi içinde önemli
bir yerde konumland›r›yor.
Vodafone, mobil müzik rekabetine Madonna ile girdi. ‘4 Minutes’ parças›na Vodafone
abonelerinin talebi ne düzeydedir?
Gerçekten çok iyi bir talep gözlendi. Madonna’n›n son albümü “Hard Candy”nin tan›t›lmas›
hem Vodafone live!’›n bilinirlili¤ini, hem de
abonelerimizin müzik servisine olan ilgisini art›rd›. Bizim için gerçekten baﬂar›l› bir çal›ﬂma
oldu¤unu söyleyebiliriz.
Vodafone, mobil müzik alan›nda ne gibi iﬂbirlikleri düﬂünmektedir? (Müzik sat›ﬂ noktalar›,
cep telefonu üreticileri veya Madonna için
Warner Bros ile yap›lan iﬂbirlikleri gibi)
Vodafone öncelikle servise kolay ulaﬂmay› sa¤layan cihazlar› pazara sunarak, kullan›m ve sa-

t›n almada kolayl›k sa¤layacak müzik portal›n›
ortaya koyuyor. Burada ayr›ca bilinirli¤i art›rmak için de müzik ödülleri gibi de¤iﬂik kategorilerde müzik endüstrisini destekleyecek etkinliklerde bulunuyor. En önemli hususlardan biri, kullan›c›lar mobilde download ettikleri içeri¤e, PC’den de ulaﬂmak istiyorlar. Dolay›s›yla
PC-mobil entegrasyonu, kullan›c›lar için
önemli bir özellik haline geliyor. Tüm bu genel
Vodafone stratejisi, aﬂama aﬂama Türkiye’de
de uygulanmaya baﬂland›.
Vodafone’un Türkiye’de müzik alan›ndaki en
önemli hedeflerinden biri, en geniﬂ müzik kütüphanesini abonelerine sunmak. Bu amaçla,
yerli içerikler için meslek birlikleriyle anlaﬂma
yaparak, 80 binin üzerinde yerli içeri¤i platformumuza ald›k. Bunun d›ﬂ›nda SBMG, EMI,
Warner gibi müzik piyasas›n›n önemli oyuncular›yla yap›lan anlaﬂmalar sayesinde yabanc›
müzik içeriklerden oluﬂan portföy, ﬂu an yaklaﬂ›k 200 bin ﬂark› civar›nda ve bu say› her geçen gün h›zla art›yor.
Benzer ﬂekilde, Madonna’n›n Hard Candy adl›
yeni albümünden seçme parçalar› ve albümün
prömiyer konserini dünyada ve Türkiye’de ilk
kez Vodafone abonelerine sunarak müzik dünyas›nda yeni bir ç›¤›r açt›k. Bu iﬂbirli¤i, özellikle gençler taraf›ndan büyük ilgiyle karﬂ›land›;
marka alg›m›za ve tercih edilirli¤imize önemli
katk›da bulundu.
Vodafone, Türkiye’de yerli müzik içeri¤i konusunda ne gibi çal›ﬂmalar yapmakta?
“Vodafone live!”da yerli müzik portföyü önemli bir yer tutuyor. ‹çerik download’lar›n›n yüzde
90’› yerli müzik içeriklerinden geliyor. Meslek
birlikleriyle yap›lan anlaﬂma sayesinde, Müyap
veritaban›na giren tüm yeni albümler,
Vodafone abonelerine “Vodafone live!”
üzerinden ulaﬂt›r›l›yor.
Vodafone, müzik meslek birlikleri
ile korsana karﬂ› lisansl› müzik indirimi
konusunda ne gibi çal›ﬂmalar yapmaktad›r?
Yap›lan anlaﬂmalar çerçevesinde tüm içerikler yasal olarak indiriliyor ve telif bedelleri hak sahiplerine ödeniyor.
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“Vodafone’un
Türkiye’de müzik
alan›ndaki en
önemli
hedeflerinden biri,
en geniﬂ müzik
kütüphanesini
abonelerine
sunmak. Bu
amaçla, yerli
içerikler için
meslek birlikleriyle
anlaﬂma yaparak,
80 binin üzerinde
yerli içeri¤i
platformumuza
ald›k.”
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BETÜL DEM‹R:

liseli solistten
‘süper’e
Sesiyle oldu¤u kadar ﬂark›lar›n›n altyap›s›, sahne performans›yla da baﬂar›l› bir grafik
çizen Betül Demir, k›sa zamanda müzik otoritelerinin de dikkatini çekti. Bu sayede
sanatç›, reklama ihtiyaç duymadan ulaﬂt› hedefledi¤i dinleyici kitlesine ve denilebilir
ki, Betül Demir’den önce güçlü sesiyle hayat verdi¤i ﬂark›lar›n› tan›d› insanlar.

Betül Demir’in ilk albümü “Ayr›l›¤›n El
Kitab›” sansasyona ihtiyaç duymadan ç›km›ﬂt›
piyasaya. Müzik d›ﬂ› ve dedikodulara malzeme
olacak tart›ﬂmalardan uzak duran sanatç›, magazin programlar›nda da pek görünmedi. Baﬂar›ya ulaﬂman›n yollar›ndan biri, biraz bu türden
tart›ﬂmalar›n merkezinden geçiyor gibi görünüyor ne de olsa. Bu anlay›ﬂ›n tersine bir tutum
sergileyen sanatç›n›n albümü, beklenmedik ﬂekilde hat›r› say›l›r bir ilgi gördü. Yak›n zamanda
ikinci albümünü dinleyicinin be¤enisine sunan
Betül Demir’in müzik geçmiﬂi lise y›llar›nda baﬂlam›ﬂt› ve daha 18 yaﬂ›ndayken sahnelere ç›k›p
hayat›n› müzik yaparak idame etmenin yolunu
tercih etmiﬂti. Betül Demir’le “Süper” ad›n› verdi¤i yeni albümünü konuﬂtuk. Ama bununla yetinmeyip genç sanatç›n›n müzik dünyas›na att›¤› ilk ad›mlar› da yad ettik.
‹LK Ö⁄RETMEN
Her sanatç›n›n hayat›n›n dönüm noktas›nda
önemli bir tesadüf, önemli bir isim vard›r. Betül
Demir’in de öyle. Ondaki müzik yetene¤ini ilk

fark eden müzik ö¤retmeni ‹nci Kara olmuﬂ.
Müzik ö¤retmeni sesine ve yetene¤ine güvendi¤i ö¤rencisinin elinden tutup Devlet Konservatuar›’na götürmüﬂ. Bunun için Demir’in tekstilci ailesini de ikna etmek zorunda kalm›ﬂ elbette. “‹nci Han›m çok de¤erli, çok sevilen bir
ö¤retmendi. Müzik yetene¤i olan çok insana
yard›m etmiﬂtir. E¤er o ikna etmese ailem müzik yapmama izin vermezdi. Çal›ﬂkan bir ö¤renciydim, ailem doktor ya da avukat olmam› istiyordu. Konservatuarda ders ald›¤›m ö¤retmenlerim de iyi bir soprano oldu¤umu söyleyerek
opera sanatç›s› olmam yönünde beni teﬂvik
ediyorlard›.”
Bir yandan lise e¤itimine devam eden Betül Demir, di¤er yandan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde müzik dersleri al›yor. Bir de grubu oluyor
bu arada ve sahnelerde boy göstermeye baﬂl›yor. Demir ailesinin bu geliﬂmelerden hiç haberi yok elbet. Karﬂ› ç›kmalar›ndan endiﬂe eden
Betül Demir bir türlü grupta solist olarak ﬂark›
söyledi¤ini ailesine söyleyemiyor. Ancak kader
a¤lar›n› öyle bir örüyor ki ‹stanbul Teknik Üni-

Röportaj: Vecdi Erbay
Foto¤raf: Teoman Gürzihin
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rahatl›¤›yla “Yetene¤i veren Allah yolu da gösteriyor bir ﬂekilde” diyor gülerek.

Ben de¤il,
ﬂark›lar›m önde
olsun istedim. Bu
yüzden magazin
programlar›na
ç›kmad›m. Bu
benim yap›ma da
ters. ‹ﬂinizi do¤ru
yap›nca baﬂka bir
ﬂeye de gerek
kalm›yor zaten,
taﬂlar yerine
oturuyor.

versitesi’nde Böbrek Vakf› yarar›na düzenlenen
konsere ç›kt›¤›nda en önde anne ve babas›n›
görüyor sanatç›. “Konser bittikten sonra üniversiteli gençler o kadar çok alk›ﬂlad›lar ki, babamla annem a¤lamaya baﬂlad›. Opera sanatç›s› olaca¤›m› düﬂünen ailem san›r›m ilk o zaman anlad› ne yapmak istedi¤imi. Konserden
sonra grubumla yapt›¤›m çal›ﬂmalar› gizlememe gerek kalmad›.”
‘SAHNE NEFES ALDI⁄IM YER’
Betül Demir’in o zaman henüz 16 yaﬂ›nda oldu¤unu hat›rlatmakta yarar var. O günleri ve
liseli gruptaki arkadaﬂlar›n› özlemle an›yor sanatç›. Ama bu kadar genç yaﬂta müzik dünyas›na girip de türlü zorluklar yaﬂamam›ﬂ olmas›
mümkün mü? “Moral bozucu çok ﬂey yaﬂad›m,” diyor ve ekliyor: “Tabanlar›m ﬂiﬂti, bir ara
sesimi kaybetme tehlikesi bile yaﬂad›m. Ama o
dönem anlad›m ki kendimi ifade edebildi¤im
tek yer müzik. O halde müzik yapabilmek u¤runa karﬂ›ma ç›kacak zorluklar› gö¤üslemem
gerekiyor. Elleri yar›lmam›ﬂ bir oduncuyu düﬂünmek nas›l mümkün de¤ilse, müzikte bir yere gelebilmem için benim de baz› zorluklar›n
üstesinden gelmem gerekiyordu. Herﬂey zorluklar›yla güzel ve daha anlaml› zaten”
‹ki baﬂar›l› albüm ve bir remix ç›karan Betül
Demir, sözünü etti¤i zor günleri aﬂm›ﬂ olman›n

YOL ARKADAﬁI SUDE B‹LGE DEM‹R
Yola ilk ç›kt›¤›nda yan›nda ‹nci Kara’n›n olmas›,
sonra s›ras›yla Devlet Konservatuvar› ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ald›¤› e¤itim
kendisine çok ﬂey katm›ﬂ. Müzi¤e düﬂkün babas›n›n katk›s›n› da unutmuyor sanatç›: “Türk
Sanat Müzi¤i, Neﬂet Ertaﬂ dinletirdi babam,
‘madem sanatç› olacaks›n›z bunlar› da dinleyin,’ derdi. ‹yi ki de dinletmiﬂ. Sonradan fark
ettim ki çok geniﬂ bir repertuvar›m var. Fark›nda olmadan içselleﬂtirdi¤im o ﬂark›lar, türküler
benim yorumuma da yans›d›.”
Ama Sude Bilge Demir’in yeri bambaﬂka. Sude
Bilge, “daha otoriter oldu¤u için” ablas› oldu¤u
zannedilse de Betül Demir’in küçük kardeﬂi.
Onun için ﬂark› sözleri yazan, beste yapan, albümlerinin prodüktörlü¤ünü üstlenen kardeﬂi.
Kardeﬂinden söz ederken gözlerinin içi gülüyor, kardeﬂine olan sevgisini ve güvenini sözlere ihtiyaç duymadan aç›¤a vuruyor.
“Elimizde saç f›rças›yla karﬂ›l›kl› ﬂark› söyler,
hayaller kurard›k. Bilge, ad› gibi bilge bir insan,
müthiﬂ yetenekli. 14 yaﬂ›nda yazd›¤› ﬂark›lar›
okusan›z ﬂaﬂars›n›z. ﬁimdi birçok insan›n
onunla birlikte çal›ﬂmak istemesi ve ﬂark›lar›n›n yurtd›ﬂ›nda be¤enilmesi boﬂuna de¤il. Bir
de çok atak, çok giriﬂimci. ‹steyip de yapamad›¤› ﬂey yok. Profesyonel müzik hayat›ma katk›s› çok. ”
‹LK ALBÜM HEYECANI
‹lk albümün baﬂar›s›n› neye borçlu? “Ayr›l›¤›n
El Kitab›’n›n baﬂar›s›n› do¤ru iﬂ yapmaya, do¤ru ekibi kurmaya borçluyum. Buna güveniyordum da. Ben de¤il, ﬂark›lar›m önde olsun istedim. Bu yüzden magazin programlar›na ç›kmad›m. Bu benim yap›ma da ters. ‹ﬂinizi do¤ru
yap›nca baﬂka bir ﬂeye de gerek kalm›yor zaten, taﬂlar yerine oturuyor...”
Sahnede Türkçe ﬂark› ve türkülerin yan› s›ra
beﬂ dilde ve de¤iﬂik tarzda ﬂark›lar okuyan Demir müzik yap›mc›lar›n›n dikkatini çok önceden çekmiﬂti asl›nda. “Ayr›l›¤›n El Kitab›”ndan
önce baﬂka bir müzik firmas›yla anlaﬂan sanatç›, albüm ç›kmadan firma batt›¤› için beklemek zorunda kalm›ﬂ. “‹yi de oldu” diyor sanat-
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ç›. “ﬁimdi düﬂünüyorum da o albüm ç›ksayd›
asl›nda çok içime sinmeyecekti. Beklemek zorunda kal›nca istedi¤im gibi bir albüm oldu.
Çok dinamik, bana yak›ﬂan bir albümle insanlar›n karﬂ›s›na ç›kt›m.”
Ve “Süper”... Albüm daha çok yeni. Albüme
ad›n› veren ﬂark›n›n klibini bütün televizyon
kanallar›nda izlemek mümkün; radyolar “Süper”den parçalar çal›yor... Betül Demir “Süper”
albümünden söz ederken heyecan›n› gizleme
gere¤i duymuyor. “Yeni albümde yorumcu olarak kimli¤i daha oturmuﬂ biri var. Yine hareketli ﬂark›lar›n yan› s›ra yorumcu ﬂark›lar› da
yer al›yor. Bu albümde herkes ad›m›, yorumumu biliyor art›k. Albümde 15 süper ﬂark› var.
Birbirinden de¤erli müzik insan›yla çal›ﬂt›m. ‹lk
albümdeki ekibi de¤iﬂtirmedim. Çünkü istikrar
çok önemli. Ekibe uyacak di¤er müzisyenleri
de ekleyerek haz›rlad›m ‘Süper’i. Daha ben albümü elime almadan sitelerden indirildi ﬂark›lar, bundan çok mutluluk duyuyorum.”
YAﬁANMIﬁLIKLARIN ‹Z‹N‹ TAﬁIYOR
‹ki albümde de söz ve bestesi sanatç›ya ait ﬂark›lar yer al›nca, hele bunlardan biri de “Taﬂ Duvarlar” gibi güzel bir ﬂark›ysa, Betül Demir’le
besteci yönünü konuﬂmak farz oluyor. “Birikince bir ﬂekilde ç›k›yor ortaya. ‘Taﬂ Duvarlar’ da
öyle. Yaﬂanm›ﬂ, bana ait bir hikâye. ‹nsanlara
çok güvendi¤im ama çok da zarar gördü¤üm
bir dönemde ç›kt› ortaya. Karl› bir k›ﬂ günü
yolda a¤layarak giderken telefona kaydetti¤im
bir ﬂark›. Çok özel bir ﬂark› benim için ve dinleyicisi de çok özel oldu.”
Betül Demir, sözlerini yak›n zamanda yitirdi¤imiz Aysel Gürel’in yazd›¤› bir ﬂark› seslendirmiﬂti ilk albümünde. Yeni albümü “Süper”de
yer alan “Bal Karam” adl› ﬂark›n›n sözleri de
Gürel’in imzas›n› taﬂ›yor. “Tan›ﬂ›yor muydunuz” demeye kalmadan anlat›yor Betül Demir:
“Yak›n evlerde otururduk Aysel Gürel’le. Onunla büyüdüm, ondan çok ﬂey ö¤rendim. Hepimizde onun duygusu, eme¤i, ﬂark›lar› var.
Gençlerin müzik dünyas›nda yer almas›nda
her zaman çok eme¤i oldu. ‘Bal Karam’ ﬂiirini
çok seviyordu ve özellikle benim okumam›
çok istiyordu. Çok içli, ac›kl›, güzel bir ﬂark› oldu. Bu iste¤ini yerine getirebildi¤im için çok
mutluyum.”

‘SÜPER’‹N SÜRPR‹ZLER‹
15 ﬂark›n›n yer ald›¤› “Süper” albümünü anlatan genç ﬂark›c›, albümde eme¤i geçen çok say›da müzisyenden söz ediyor teﬂekkürlerini ileterek. “Süper” albümüyle ilgili bilgiler verirken
onun için çok anlaml› ve dinleyicisi için sürpriz
baz› ﬂark›lardan da söz ediyor. “Sezen Aksu’nun ‘Yeter’ isimli ﬂark›s›nda Ümit Sayan’la;
‘Piﬂman›m’ adl› parçada Harun Kolçak’la, ‘Bir
Ara’da ise Mustafa Ceceli ile vokal yapt›m. Ayr›ca gazeteci ﬁengül Bal›ks›rt›’n›n sözlerini yazd›¤› ‘Arma¤an’ isimli ﬂark› da albümde yer al›yor. Bu albümün bir baﬂka özelli¤i ise ‹ngiliz
etnik caz grubu Oiva Voi ile çal›ﬂmam oldu.
Onlar›n bir parças›na söz yaz›p, ‘Kabuk’ ad›yla
seslendirdim.”
Oldukça hareketli, sevimli ve içten bir genç sanatç› Betül Demir. ‹leriye yönelik projelerini anlat›rken ise ayaklar›n›n yere ne denli sa¤lam
bast›¤›n› hissettiriyor. Yak›n zamanda bir yurtd›ﬂ› ç›karmas› söz konusu. Bunun için haz›rl›klar›n› sürdüren sanatç› kendinden oldukça
emin. 16 yaﬂ›nda müzik grubu kuran, 18’inde
sahneye ç›kan ve hayallerini gerçekleﬂtirmek
için çal›ﬂmaktan yorulmayan sanatç›,
yurtd›ﬂ›nda da baﬂar›lara imza atacak izlenimi
b›rak›yor.
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Aysel Gürel’in
gençlerin
üzerinde her
zaman çok eme¤i
oldu. ‘Bal Karam’
ﬂiirini çok
seviyordu ve
özellikle benim
okumam› çok
istiyordu. Çok içli,
ac›kl›, güzel bir
ﬂark› oldu. Bu
iste¤ini yerine
getirebildi¤im için
çok mutluyum.
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GÖKHAN ÖZEN:

müzik benim
çocukluk aﬂk›m
Gökhan Özen, 2000 y›l›nda ç›kan ilk albümü “Özelsin” ile dinleyicinin karﬂ›s›na
sa¤lam bir ç›k›ﬂ yapm›ﬂt›. O günden bugüne pop dünyas›ndaki yerini kal›c› k›lmaya
yönelik çal›ﬂmalara imza atan Özen, 2008 yaz›na bir maksi single ile girdi. Albümün
ç›k›ﬂ ﬂark›s› “Vah Vah” bu yaz›n en popüler ﬂark›lar›ndan biri olmaya aday.

Gökhan Özen’le yeni albümü “Bize Aﬂk
Laz›m”› konuﬂtuk. On parçan›n yer ald›¤› albümde yeni ﬂark›lar›n yan› s›ra beﬂ eski ﬂark›s›n› da yorumluyor sanatç›. Yaklaﬂ›k on y›ld›r
müzik dünyas›n›n içinde yer alan sanatç›ya
neden bir single albümle dinleyicinin karﬂ›s›na ç›kt›¤›n› sorduk önce. Müzik camias›nda
koﬂullar›n de¤iﬂti¤ine dikkat çeken Özen, ﬂartlara ayak uydurmak ad›na böyle bir albüm haz›rlad›¤›n› söylüyor. Çünkü Özen, “Albümdeki
ﬂark› say›s›n› azaltarak ve arz aral›¤›n› k›salt›p
parçalar› dinleyiciye k›sa zamanda ulaﬂt›rman›n kendisine daha mant›kl› göründü¤ünü”
düﬂünüyor art›k. Sanatç›ya göre bu iﬂin teknik
k›sm›, bir de biriken besteleri var: “Bu aralar
çok beste yapmaya baﬂlad›m, ki bu MESAM
için de iyi, çünkü ortak paydam›z besteler.
Besteler bilgisayarda birikiyor ve sadece kendin dinliyorsun. Oysa yeni parçalar ç›kt›kça
heyecanlan›yorum ve heyecanland›kça bunlar›
dinleyicilerimle paylaﬂmak istiyorum” diyen
sanatç› müzik ad›na verimli bir dönem yaﬂad›¤›na dikkat çekiyor.

D‹NLEYENLERDEN ALBÜME “TAM NOT”
Müzik dünyas›n›n s›k›nt›lar yaﬂad›¤› bir dönemde ç›kt› “Bize Aﬂk Laz›m”. Ancak tepkilerin
çok iyi oldu¤unu söylüyor Gökhan Özen. Müzikle profesyonel olarak ilgilenen insanlar ve
hayranlar› albümü çok be¤enmiﬂler. “Dinleyicilerimin ne düﬂündü¤ü önemli benim için, onlardan da tam not ald›k” diyor sanatç› gururla
ve ekliyor: “Prodüktörüm uluslararas› bir ﬂirketin araﬂt›rma sonuçlar›n› gönderdi. Buna göre
geçen ay “Vah Vah”, radyo ve televizyonlarda
en çok çal›nan parça. Piyasan›n durumu malum, her ﬂeyin iyi gitmedi¤i bir dönemde bu
baﬂar› mutlu ediyor bizi.”
Yeni albümde üç ﬂark›n›n sözleri Hakk› Yalç›n’a
ait. Gökhan Özen’in müzik hayat›nda önemli
bir rolü var Hakk› Yalç›n’›n. Daha önceki albümlerinin en çok tutulan “Aramazsan Arama”
ve “Duman Gözlüm” gibi ﬂark›lar›n sözlerini de
Hakk› Yalç›n yazm›ﬂt›. Bu albümde yer alan
“Vah Vah” adl› ç›k›ﬂ parças›n›n sözlerinin alt›nda yine onun imzas› var. Yeni albümle ilgili
olarak, “Asl›nda bilinen lezzetini koruyan bir
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Gökhan Özen albümü oldu¤unu söyleyebilirim” diyor sanatç›.
ARANJE YAPMAK E⁄‹T‹M GEREKT‹R‹R
“Bize Aﬂk Laz›m”›n bütün besteleri Gökhan Özen’e ait. Bestelerin aranjeleri de...
Sanatç›, “‹ﬂin ﬂov k›sm›ndan çok, müzisyenlik beni daha çok heyecanland›r›yor”
diyor. “Aranje yapmak için çok emek harcad›m. ﬁu an içime sinen aranjeler yapacak bir donan›ma sahibim” diyen sanatç›
bir ustas›ndan, Feyyaz Kuruﬂ’tan söz etmeden geçemiyor: “‹lk albümü haz›rlarken aranjeleri için Feyyaz Kuruﬂ’a gitmiﬂtik. Onun hayat›mdaki yeri çok büyüktür.
Bana iﬂin bütün ayr›nt›lar›n› ö¤retti. Bir
çeﬂit stajd› onunla çal›ﬂmak. Albüm bittikten sonra, ‘Bana bir demo getirdin ve
bunun aranjesi çok baﬂar›l›yd›. Bundan
sonraki kasetin için ne bana gel ne de
bir baﬂkas›na git,’ demiﬂti. Çok ﬂaﬂ›rd›m,
‘Bu cahil cüreti olmaz m›’ dedim. Ama o
inanm›ﬂt› yapt›¤›m iﬂe. Aradan bir buçuk
y›l geçti, stüdyoda ‘Aramazsan Arama’ albümünü haz›rlarken Feyyaz Kuruﬂ geldi.
Albüm haz›rlad›¤›m›z› ö¤renince dinlemek istedi. Dinledi ve ‘Çok güzel olmuﬂ,
bu ﬂark› patlar’ dedi. Dedi¤i gibi de oldu,

ﬂark› patlad›. Feyyaz Kuruﬂ’un eme¤i
çoktur benim aranje yapmamda, bunu
her yerde söylerim. Aranje yapmak e¤itim gerektiriyor; Feyyaz Kuruﬂ gibi ustalarla çal›ﬂmak, onlar›n bilgi ve birikiminden yararlanmak gerekiyor. Hepsinden
önemlisi çok müzik dinlemek gerekiyor.
Farkl› müzikleri dinlemeye de zaman
ay›rmal›. Ben çok enerji ve zaman harcad›m aranje yapabilmek için.”
‹LK USTALAR
Gökhan Özen’in temel müzik bilgileri
edindi¤i yer TRT. Yedi yaﬂ›ndan beri müzi¤in içinde oldu¤unu söyleyen sanatç›, ailesi taraf›ndan çok desteklendi¤ini belirterek, “Beni hep müzi¤in içinde tuttular” diyor. Do¤du¤u, büyüdü¤ü ev müzikle dolu
bir ortam haz›rlam›ﬂ sanatç›ya. Hem annesi hem de babas› müzi¤e düﬂkün insanlar. Özellikle annesinin sesinin güzelli¤inden söz ediyor sanatç›. Aile müzi¤e düﬂkün olunca kendisini TRT Çocuk Koro-

su’unda buluyor Özen. O günlerde edindi¤i birikimi ﬂöyle anlat›yor: “TRT Çocuk Korosu’nda çok de¤erli hocalardan nota,
makam ve solfej dersleri ald›m. Yine Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu’nda dört sene çok sesli müzik e¤itimi
gördüm. Bunlar bir ﬂekilde yer ediyor insan›n içinde ve beste yaparken ya da ﬂark›
söylerken bir ﬂekilde ç›k›yor ortaya.”
Gökhan Özen’in müzikle ilgili ilk temel
bilgileri Türk Sanat Müzi¤i üzerine olmas›na ra¤men albümlerinde hiç bu tarz
ﬂark›lara yer vermedi. Ama yine de
TRT’nin kendisine katk›lar›n› gözard› etmiyor: “Makamlar›, Klasik Türk Sanat
Musikisinin a¤›r eserlerini çocuk yaﬂta
ö¤rendim. Diyafram kullanma, ﬂan dersleri, nota bilgisi... benim için temel olan
bir çok ﬂey ö¤rendim oradan” diyen sanatç› baz› televizyon ve radyo programlar›nda, konserlerde Türk Sanat Müzi¤i’nden örnekler seslendirse de asl›nda
iyi bir dinleyici olmay› tercih ediyor.

röportaj
vizyon

“BESTE YAPMAK DUYGU ‹ﬁ‹D‹R”
Pek çok ﬂark›s›n›n söz ve müzikleri sanatç›n›n
kendisine ait. Nas›l ç›k›yor peki onca ﬂark›?
“ﬁark›lar›n sözleri cümle olarak gece gündüz
benimle dolaﬂ›r, araba kullan›rken, evde, tatilde... Bir an müzikle birleﬂir kafamda. Piyanonun baﬂ›na geçince söz ve müzik birlikte ç›k›yor ortaya. Yani önce sözleri yaz›p sonra müzik
yapm›yorum. E¤er sözler d›ﬂar›dan gelmiﬂse
daha profesyonel bir bak›ﬂla gelen sözlere en
uygun müzi¤i bulmaya çal›ﬂ›r›m” diyerek yan›tl›yor sorumuzu Gökhan Özen.
Küçük yaﬂlarda müzi¤e baﬂlamas›n›n ve uzun
y›llar ald›¤› müzik e¤itiminin besteci yönünü
geliﬂtirdi¤ini, beste yapmas›n› kolaylaﬂt›rd›¤›n›
söylemek mümkün. Ama beste yapmak daha
özel bir duyguya ve birikime de ihtiyaç duymuyor mu acaba? ‹ﬂte bu soruyu yöneltiyoruz
Gökhan Özen’e. Beste yapman›n sadece e¤itim
iﬂi olmad›¤› görüﬂünde sanatç›, üstelik bunun
duygularla örülü oldu¤una da vurgu yapmadan geçemiyor ve ﬂöyle devam ediyor: “Beste
yapmak duygu iﬂidir. Hiç e¤itim almam›ﬂ, alayl›
çok say›da besteci var. Ve çok güzel çal›ﬂmalara imza at›yorlar.”
TELEV‹ZYON MACERASI
1980’li y›llarda bir ﬂark›c› filmleri furyas› vard›.
ﬁimdilerde ﬂark›c› dizileri moda. Gökhan Özen
de iki dizide rol ald› ﬂimdiye kadar: “Sevda Çiçe¤i” ve “Yalan Dünya”. Yaz dizisi olarak tasarlanan ve sonbaharda ekrana veda etmesi düﬂünülen bu diziler, düﬂünülenin tersine izleyici
bulunca devam etti.
“Dizi teklifleri çok önceden geliyordu, ben de
oyunculu¤u denemek istiyordum” diyen sanatç›, müzikte sa¤lam bir yer edinmeden baﬂka
alanlarda enerji harcamak istemedi¤i için do¤ru zaman› beklemiﬂ. Sinemay› çok seven sanatç›n›n zaten böyle bir hayali varm›ﬂ. Bir kez
kameran›n karﬂ›s›na geçince, “müzik kadar büyük bir aﬂkla” ba¤lanm›ﬂ oyunculu¤a. Bir süre
Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri alan sanatç›,
bununla yetinmeyip ileride yurtd›ﬂ›nda da
oyunculuk e¤itimi almay› tasarl›yor. Çünkü
oyunculu¤u ciddiye al›yor ve ileride farkl› roller
üstlenebilmesi için bu konuda donan›ml› olmas› gerekti¤ini düﬂünüyor.

BEYAZ CAMDAN BÜYÜLÜ PERDEYE
Dizilerden sonra sinema filmi için de epey teklif
alm›ﬂ sanatç›, ama kendisine yak›n buldu¤u bir
senaryo aray›ﬂ›nda oldu¤undan bunlarda rol almak istememiﬂ. “Her projeye gözü kapal› evet
demiyorum. Baﬂar› için de bu ﬂart zaten” diyor
sanatç›. Farkl› ilgi ve heyecan alanlar› olmas›na
ra¤men, bütün bunlar müzikle aras›na mesafe
koymuyormuﬂ dedi¤ine göre. Çünkü müzi¤in
hayat›nda yüklendi¤i anlam çok baﬂka. Onun
kelimeleriyle müzi¤in anlam› ﬂöyleymiﬂ: “Müzik
benim her ﬂeyim, çocukluk aﬂk›m. Müzik benim
için ne bir meslek ne de bir hobi, yaﬂama biçimi. Akl›mda hep sözler, ritimler var. Bu yüzden
müzi¤in yerini hiçbir ﬂey alamaz.”
CD B‹T‹YOR, ‹NTERNET COﬁUYOR
Müzik ortam›na, korsan›n ve internetin müzik
piyasas›na etkilerini konuﬂuyoruz Gökhan
Özen’le. Çok karamsar olmamakla birlikte h›zl›
teknolojinin koﬂullar› da de¤iﬂtirdi¤ini kabul
ediyor ve buna göre önlemler al›nmas› gerekti¤ini vurguluyor: “Birkaç y›l sonra CD bas›m› ortadan kalkacak bana göre.
Promosyon amaçl› ya da arﬂiv yapan dinleyici
kitlesi için birkaç bin gibi sembolik miktarlarda
bas›lacak.
Müzi¤in dinleyiciye ulaﬂma yolunun da tamamen internet olaca¤›n› düﬂünüyorum. Bu yüzden cd’ler, eski 45’likler ya da kasetler gibi tozlu raflarda kalacak. Bunun önüne geçmek de
mümkün de¤il. Zaten bunun önüne geçmeye
kalkmak teknolojinin önüne geçmek olacak.
Teknolojiyle yar›ﬂman›n anlam› yok, çünkü her
gün yeni bir format ç›k›yor. Yar›n öbür gün
ufac›k çipler ç›kacak belki, küpe gibi kullan›p
müzik dinleyece¤iz.”
YURTDIﬁINDA HAKLARIMIZ GASP ED‹L‹YOR
Gökhan Özen, özellikle yurtd›ﬂ›nda müziklerinin izinsiz kullan›lmas›ndan ﬂikayetçi. Gezilerinden birinde radyoda dinledi¤i müzi¤in kendisine ait oldu¤unu fark eden Özen, Türkiye’ye
dönünce yasal ne yapabilir diye araﬂt›rm›ﬂ.
Ama ﬂark›lar› tescil edilmedi¤i için elinden pek
bir ﬂey gelmemiﬂ. Sanatç›, “MESAM yurtd›ﬂ›yla
koordineli çal›ﬂmal› ve oradaki haklar›m›z› da
korumal›” diyor.
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“Prodüktörüm
uluslararas› bir
ﬂirketin araﬂt›rma
sonuçlar›n›
gönderdi. Buna
göre geçen ay
‘Vah Vah’ radyo ve
televizyonlarda en
çok çal›nan üç
parçadan biri.
Piyasan›n durumu
malum, her ﬂeyin
iyi gitmedi¤i bir
dönemde bu
baﬂar› mutlu
ediyor bizi.”
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15. ULUSLARARASI ‹STANBUL CAZ FEST‹VAL‹:

festival bir aç›k büfe
ziyafettir
Uluslararas› ‹stanbul Caz Festivali bu y›l 15. y›l›n› arkada b›rakt›. Bu festival her zaman
tüm caz severler için çok önemli bir okul oldu, hepimiz caza dair birçok yeni yüzle,
ak›mla karﬂ›laﬂt›k festival sahnelerinde. Festival caza dair ilginin artmas›nda öncü bir
rol oynad›, ondan feyz alan baﬂka baﬂka caz festivallerine yönderlik etti. Bu y›l da
al›ﬂt›¤›m›z müzikal doygunlu¤uyla caz severlere keyifli konserler izletti.
‹stanbul Caz Festivali kendi ayaklar›n›n
üzerinde durmaya baﬂlamadan önce daha eski
bir festivalin parças› idi. Sonra zaman içerisinde
büyüyen her çocuk gibi gün geldi rüﬂtünü ispat
etti ve ayr› bir festival olarak dinleyicinin karﬂ›s›na ç›kt›. Bu olgunlu¤un öyküsü 8 Temmuz
1984 y›l›nda yap›lan Chick Corea ve Steve Kujala'n›n konseri ile baﬂlad›. Bilet almak için 48 saat kuyrukta bekleyenler do¤al olarak konser s›ras›nda müzisyenlere yo¤un ilgi gösterdi. Bu
konser sayesinde caz›n ‹stanbul Festivali'nde
daha a¤›rl›kl› bir yer tutmas› ve festivalin müzik
yelpazesinin farkl› türlerini de kapsamas› gerekti¤i ortaya ç›kt›. 1994’te ‹KSV yeni kurumsal
kimli¤i ile faaliyetlerini beﬂ farkl› sanat dal›nda
birbirinden ba¤›ms›z olarak sürdürme karar› ald› ve ‹stanbul Caz Festivali do¤muﬂ oldu.
Festival, ilk 14 y›l içerisinde 3.100’den fazla sanatç›n›n kat›l›m› ile 400’e yak›n konser,
450.000’e yak›n dinleyiciyle buluﬂtu…
Festivale kat›lan müzisyenleri teker teker say-

mak mümkün de¤il. Y›llar içerisinde herkes kendi an›lar› ve tercihleri do¤rultusunda mutlaka
farkl› listeler oluﬂturmuﬂtur. Bir caz sever olarak
ben de geçmiﬂe bakt›¤›mda baz› isimleri di¤erlerinden daha net hat›rl›yorum.
Y›llardan beri müzi¤ini takip etti¤im Jacques Loussier ile ‹stanbul’daki ilk konserinden sonra kuliste yapt›¤›m röportaj› Türkiye’nin tek caz dergisi
olan Jazz dergisine, “30 y›ldan beri beklenen bir
tan›ﬂma” diye yazm›ﬂt›m. Diane Reeves’in bizden
bir sanatç› olan Feyza ile konuﬂurken gösterdi¤i
sadelikten ve içtenli¤inden derinlemesine etkilenmiﬂtim. Marcus Miller’in sadece bir elektrik
gitar virtüözü olmad›¤›n› ve Miles Davis’den ne
kadar çok ﬂey ö¤renmiﬂ oldu¤unu onu sahnede
tüm grubu sadece bak›ﬂlar›yla ve mimikleri ile
idare ederken görmüﬂtüm. Festival her zaman
tüm caz severler için çok önemli bir okul oldu,
hepimiz birçok yeni ﬂeyi orada ö¤rendik, birçok
tan›d›¤›m›z sanatç›y› etten kemikten yap›lm›ﬂ
varl›klar olarak orada tan›d›k.

Yaz›: Tunçel Gülsoy
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CAZLA SOKAKTA TANIﬁANLAR
15. ‹stanbul Caz Festivali bu y›l 2-30 Temmuz
tarihleri aras›nda 40'a yak›n konserle ‹stanbul'u bir kez daha tam bir caz kentine dönüﬂtürdü. Caz ﬂehrin çeﬂitli mekânlar›na yay›ld›.
Cemil Topuzlu Aç›k Hava Sahnesi'nin yan› s›ra
Sepetçiler Kasr›, Esma Sultan Yal›s›, Aya ‹rini
Müzesi, Cemal Reﬂit Rey Konser Salonu, Arkeoloji Müzesi Bahçesi, Nardis Jazz Club ve ‹stinyePark de¤iﬂik konserlere ev sahipli¤i yapt›.
Benim en çok sevdi¤im ve ilginç buldu¤um aktivite olan Caz Vapuru Bar›ﬂ Manço Gemisi ile
bu y›l da o harikulade Bo¤az turu yap›ld›. Sokak konserleriyle ömründe caz dinlememiﬂ vatandaﬂlar da cazdan bir nebze olsun nasiplerini ald›lar. Onlar›n bir k›sm›n›n ileride caz ile sokakta tesadüfen tan›ﬂt›klar›n› söyleyeceklerine
eminim, halbuki bu dünyada ve caz festivalimizde tesadüf diye bir ﬂey yoktur.

Caz Vapuru Bar›ﬂ Manço Gemisi

Caetano Veloso

Zakir Hussain

AMER‹KA’DAK‹LER‹ KISKANDIRAN L‹STE
Amerika’ya de¤iﬂik vesilelerle gittim. Orada tan›ﬂt›¤›m bir müzik dükkan› sahibi “Sen kimleri
dinledin?” diye sorunca ona ﬂöyle bir liste saym›ﬂt›m: Elvin Jones, Joshua Redman, Dianne
Reeves, Keith Jarrett, Jack DeJohnette, Eric
Clapton, Jacky Terrasson, Joe Lovano, Nicholas
Payton, Dino Saluzzi, McCoy Tyner, Brad Mehldau, Charles Lloyd, Dave Holland, Michel Camilo, Christian McBride, Patricia Barber, Wayne
Shorter, Gonzalo Rubalcaba, Ornette Coleman.
Soruyu soran kiﬂi, tüm bu isimleri bizim festivalde dinledi¤ime inanamad›, caz›n beﬂi¤i
Amerika’da bile bunlar› dinlemiﬂ, hatta baz›lar›yla röportaj yapm›ﬂ olmak s›radan bir vatandaﬂ için hayal ötesi bir ﬂeydi. Üstelik liste gerçe¤in az bir bölümünü yans›t›yordu. Ama festival onlar› bizim caz dünyam›z›n çok da ola¤an
d›ﬂ› olmayan bir parças› yapm›ﬂt›.
Festival y›llar içinde sadece caz müzisyenlerine
de¤il, caz d›ﬂ› isimlere de yer verdi. Sting, Nick
Cave, Tori Amos, Björk, Loreena McKennitt gibi
ünlü isimler festival seyircisiyle buluﬂtu. Joan
Baez ile Zeynep Oral’›n evinde sohbet ettik, Elvis Costello bana kuliste asl›nda caz müzisyeni
oldu¤u halde bundan para kazan›lmad›¤› için
pop ve rock’a yöneldi¤ini söylemiﬂti. Zaten sonunda caz müzisyeni Diana Kral’la evlendi.

EFSANELER SAHNEDE Y‹NE...
Bu y›l Uluslararas› ‹stanbul Caz Festivali'nin
“Yaﬂamboyu Baﬂar› Ödülü” Esma Sultan’da yap›lan festivalin aç›l›ﬂ konserinde Tuna Ötenel'e
takdim edildi. Bir kere daha Türk caz›na de¤erli
katk›lar yapan insanlar an›lm›ﬂ oldu. Ne yaz›k
ki Tuna hasta oldu¤undan ödülünü almaya ve
bu güzelli¤i yaﬂamaya gelemedi. Gördü¤ü tedavinin iyi gitti¤ini ö¤rendik, içimize su serpildi. Festivalin onur konu¤u caz›n yaﬂayan efsanesi Herbie Hancock oldu. Bu y›l Grammy
Ödülü alan albümü Joni Mitchell ﬂark›lar›n› yorumlad›¤› "River–The Joni Letters" projesi ile
2 Temmuz’da Aç›k Hava Sahnesi'nde izleyiciyle
buluﬂtu. Bu y›l›n caz d›ﬂ› y›ld›z› ise müzikseverlerin y›llard›r dört gözle bekledi¤i, rock müzi¤inin efsane isimlerinden Lenny Kravitz oldu, o
da 30 Temmuz Çarﬂamba akﬂam› Kuruçeﬂme
Arena'da sahne ald› ve festival bu konserle sona erdi.
PERFORMANSLAR SOLUKLARI KEST‹
Bu iki konser aras›nda birçok baﬂka konser gerçekleﬂti. Bana göre festival bir aç›k büfe ziyafettir, bize düﬂen taba¤›m›za kendi zevkimize ve
mezhebimize göre bir ﬂeyler almakt›r. Ben de
öyle yapt›m. Ayr›ca bana göre festivaller o güne
kadar bilmedi¤imiz tan›mad›¤›m›z güzel ﬂeyleri
keﬂfetmek için de mükemmel bir f›rsatt›r.
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Taksim Trio

Herbie Hancock

1960'larda bossa-nova'dan sonra gelen en
önemli müzik hareketi Tropicalia'y› baﬂlatan
isimlerden Caetano Veloso bu y›l›n en ilginç
konuklar› aras›nda idi. Benim gerçek favorim
ise 5 Temmuz Cumartesi akﬂam› Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde gerçekleﬂtirilen iki müthiﬂ
caz konseri oldu. Önce yeni ‹talyan caz›n›n
parlak isimlerinden trompetçi Paolo Fresu,
akordeoncu Richard Galliano ve piyanist Jan
Lundgren'le birlikte geliﬂtirdi¤i "Mare Nostrum"
projesiyle seyirciyle buluﬂtu. Daha sonra ise
Fresu modern caz›n en önemli bestecilerinden
Carla Bley'in "The Lost Chords Find Paolo Fresu" adl› özel projesinde basç› Steve Swallow,
saksofoncu Andy Sheppard ve big band davulcusu Billy Drummond ile çald›. Arkeoloji müzesinde konser dinlemek ise ancak Tanr›’n›n sevdi¤i kullar›na nasip olacak bir deney, inan›n
bana ki bu böyle bir ﬂey.
‹stanbul Caz Festivali'ne daha önceki y›llarda
da konuk olan dünyaca ünlü bas virtüozü Marcus Miller, 3 Temmuz Perﬂembe akﬂam› Aç›k
Hava Sahnesi'nde sahne ald› ama ondan önce
70'lere damgas›n› vurmuﬂ, konser performanslar›yla büyük be¤eni toplayan efsanevi funk
grubu Tower of Power kulaklara hitap etti.
Pop, caz ve R&B türlerinin yaﬂayan en büyük
isimlerinden, yedi Grammy ödülü sahibi Al Jar-

reau ise ayn› ﬂekilde bir konser akﬂam›n›, günümüzün tart›ﬂmas›z en etkili kad›n caz vokallerinden Dianne Reeves'i ile bölüﬂtü.
The Big 3 Palladium Orchestra' caz vokalisti
Nnenna Freelon Brezilyal› ﬂark› yazar›-ﬂark›c›
Ivan Lins, Buena Vista Social Club'›n hayatta
kalan tek üyesi ve yüzbinlerin sevgilisi Omara
Portuondo Judeo-Espanyol (Ladino) ﬂark›lar›n›n önde gelen temsilcilerinden Yasmin Levy
de¤iﬂik konserlerle seyircilerle buluﬂtu.
TÜRK CAZCILAR MÜTH‹ﬁT‹
Bir baﬂka buluﬂma da Türkiye'den virtüözleri
ile uluslararas› alanda büyük sayg›nl›k sahibi
müzisyenler aras›nda oldu.
Hüsnü ﬁenlendirici'nin klarneti, Aytaç Do¤an'›n
kanunu ve ‹smail Tunçbilek'in ba¤lamas›ndan
oluﬂan Taksim Trio, büyük tabla üstad› Zakir
Hussain ile çald›. Sadece ‹stanbul Caz Festivali'ne özel olarak gerçekleﬂtirilen "Sing the
Truth" baﬂl›kl› gece, ölümünün beﬂinci y›ldönümünde bu y›l Nina Simone'a adand›.
Neo-folk ak›m›n›n en önemli temsilcilerinden
ﬂark› yazar›-ﬂark›c› Rufus Wainwright, soul
dünyas›n›n yeni soluklar›ndan Raul Midón, benim hayran oldu¤um tatl› sesli Stacey Kent ve
Türkiye'nin en iyi caz vokalistlerinden Sibel Köse bu özel geceye kat›ld›lar.

Sibel Köse

Muvaffak "Maffy" Falay
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tenin yabanc›lar bölümü de eksik, ama merak
ederseniz onlar› da ‹KSV’nin web sitesinde bulabilirsiniz.

Lenny Kravitz

Bu y›lki
festivalin caz d›ﬂ›
konu¤u
müzikseverlerin
y›llard›r dört gözle
bekledi¤i, rock
müzi¤inin
efsanevi
isimlerinden
Lenny Kravitz
oldu. Festival
bu konserle
kapan›ﬂ›n› da
yapm›ﬂ oldu.

‹stanbul'un en güzel caz kulüplerinden Nardis
bu y›l kap›lar›n› festivalde Avrupal› solistlere
Türkiye'den virtüözleri özel projelerde buluﬂturan European Jazz Club kapsam›nda caz severlere sonuna kadar açt› ve her gece de¤iﬂik sürprizler sundu.
Türkiye'nin caz ustalar› Avrupal› meslektaﬂlar›
ile buluﬂtu. Kimler yoktu ki bu buluﬂmalarda,
bizim efsane trompetçimiz Muvaffak "Maffy"
Falay, klasik müzikten caza aç›lm›ﬂ de¤erli piyanistimiz Sabri Tulu¤ T›rpan, gerçek bir caz beyefendisi ve Türk caz gitar›n›n çal›ﬂkan a¤abeyi
Önder Focan, genç yetenek basç› Alp Ersönmez, dünyalar tatl›s› sesi ile Sibel Köse, bir baﬂka genç yetenek piyanistimiz Burak Bedikyan,
yeni neslin en sa¤lam duruﬂlu gitaristlerinden
birisi olan Sarp Maden, gitarist besteci Onur
Ataman, piyanist Baki Duyarlar ve daha bir çok
insan. Liste bunlarla s›n›rl› de¤il, üstelik bu lis-

SPONSORLAR SA⁄OLSUN
Bir de de¤irmenin suyunun nereden geldi¤i
meselesi var, giﬂe gelirleri ne yaz›k ki festivalin
maliyetini karﬂ›layam›yor. Sponsorlar bu festival için çok önemli, festivalin bütçesinin %60’›
sponsorluk gelirleriyle sa¤lan›yor. Sponsorlar›n
da bu iﬂten kazançlar› var; hem tan›t›m anlam›nda ﬂirketlerine fayda sa¤l›yorlar hem de
‹KSV gibi bir kuruma destek olarak sosyal sorumluluk anlam›nda önemli bir görevi yerine
getirmiﬂ oluyorlar.
Tam 11 y›ldan beri festivalin ana sponsoru Garanti Bankas›. Ayr›ca birçok firma de¤erli gösteri sponsorluklar› sa¤l›yorlar. Bunlar›n aras›nda Emirates, Dockers® San Francisco, Matraﬂ,
DHL, Pirelli, ‹stinye Park, Raymond Weil, Mest
Rak› gibi Türkiye’nin önemli ﬂirketleri yer al›yor.
Festival Avrupa’da tan›n›yor. Özellikle sanatç›,
ajans ve menajerler aras›nda oldukça sayg›n
bir yere sahip. Seyirci anlam›nda ise festival
yönetimi bu y›l daha efektif bir çal›ﬂmaya girdi,
uluslararas› bir bas›n ata¤› baﬂlatt›, turizm
acenteleri ile iﬂbirlikleri yap›yorlar, festival networkleri ile iliﬂkiler kurarak izleyiciye ulaﬂ›m kanallar›n› geliﬂtiriyorlar. Ama daha gidecek çok
yol var, çünkü ﬂu anda uluslararas› izleyici say›s› toplam izleyicinin %1’ini geçmiyor.
FEST‹VALE ÖZGÜ PROJELER GEL‹ﬁMEL‹
Festivalin öncelikli hedefi ‹KSV’nin yurtd›ﬂ› festivallerine de kaynakl›k edebilmek için, uluslararas› izleyicinin de ilgisini çekecek, festivale
özgü projelere odaklanmak. Yani sadece üretileni sunmak de¤il, yeni üretimlere kap› açmak;
müzi¤i sadece ithal etmek de¤il, ihrac›na da
ön ayak olmak. Festivali bir konserler serisi olarak de¤il, bir ‹stanbul deneyimi olarak, mekânlar›, içeri¤i, yan etkinlikleriyle bir bütün halinde tasarlamak. Bu yolda epey yol gidilmiﬂ vaziyette.
Festival yönetimi caz severlerin festivali takip
etmesini, olumlu – olumsuz görüﬂlerini kendileri ile paylaﬂ›p yönlendirmesini istiyor.
Festivalin ilk 15 y›l› geçti, bakal›m gelecek y›l
menüde neler olacak?
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REKABET CAZ SEVERLERE YARIYOR
Türkiye’de festivallerin ve genel olarak müzik
konserlerinin ç›tas› gittikçe yükseliyor. Önümüzdeki Ekim ay›nda Akbank Caz Festivali de
iddial› bir programla caz severlerin karﬂ›s›na ç›kacak. Bu iki festival aras›nda rekabet var m›
diye soranlara ﬂunu söylemek isterim, evet var,
ama bu y›k›c› de¤il birbirini tamamlay›c› ve geliﬂtirici güzel bir rekabet. Kimsenin kaybetmedi¤i ve sonunda Türkiye’nin kazand›¤› güzel bir
rekabetten bahsediyoruz. ﬁimdi bir gözümüz
Ekim ay›nda, ayr›ca Eylül ay›ndan itibaren 16
Caz Festivalinin menüsünün omurgas› k›za¤a
konulacak. Bakal›m neler görece¤iz, yeter ki
görmek nasip olsun?

Festival Direktörü Pelin Opçin:

“Bir hayalin peﬂinde koﬂmak gibi...”
Bir festival için çal›ﬂ›rken tüm aﬂamalar›n sonucunu somut
olarak elinizde görme ﬂans›n›z yok. Tam 12 ay boyunca bir sonraki
festival için çal›ﬂ›yor, yap› taﬂlar›n› bir araya getiriyor, ola¤an ad›mlar›
takip ediyor, ola¤an d›ﬂ› sorunlar› çözerek ilerliyor, al›ﬂ›lagelmiﬂ süreci takip ederken, yeni uygulamalar, yeni ad›mlar, yeni aﬂamalar da
yarat›yorsunuz. Bütün bunlar› yaparken belirlenen hedefler ve kâ¤›t
üzerindeki sonuçlar d›ﬂ›nda elinizde somut hiçbir ﬂey yok… Ancak 12
ay›n sonunda konserler gerçekleﬂti¤inde, sanatç›lar ve etkinlikler izleyicilerle buluﬂtu¤unda yürüttü¤ünüz bir y›ll›k çal›ﬂman›n sonucunu
görmüﬂ oluyorsunuz.
Bu bir çeﬂit bir hayalin peﬂinde koﬂmak gibi bir ﬂey oluyor. Tüm
emekler, tüm u¤raﬂlar›n sonucu ancak o konser sorunsuz bir biçimde
tamamland›¤›nda, izleyici mutlu bir ﬂekilde konser mekân›ndan ayr›ld›¤›nda al›nm›ﬂ ve çal›ﬂmalar amac›na eriﬂmiﬂ oluyor. Bu da iﬂimizi
bol stresli ve heyecanl› k›l›yor. Çok sab›rl›, çözüm odakl›, so¤ukkanl›
ve olumlu olmal›s›n›z. Bu kadar odakland›ktan sonra parçalar bir araya gelip, iﬂ ortaya ç›k›p, bir de ayakta dakikalarca alk›ﬂlayan 4.0005.000 izleyiciyi bir arada gördü¤ümüzde ise de¤meyin keyfimize…
Y›llar boyunca birçok ilginç an›m›z oldu. David Sanborn papatya istiyordu, onlar› bulmak için kenti talan etmiﬂ ve en sonunda akﬂam›n
alt›s›nda Ba¤c›larda bir sokak aras›nda kapal› kap›lar ard›ndaki bir
yerden bir kasa papatya bulmuﬂtuk. Massive Attack’in so¤an alerjili
üyesi için ille de Türk Yeme¤i isterim diye tutturdu¤unda kulis amirimizin annesi so¤ans›z zeytinya¤l› dolma yapm›ﬂt›; çok gülmüﬂtük.
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ERKAN OCAKLI:

ba¤laman›n
karadenizli ustas›
Erkan Ocakl› Türkiye’nin yetiﬂtirdi¤i en ilginç, en üretken sanatç›lardan biri.
Karadenizli, ama sadece Karadeniz türküleri söylemiyor. Azerice türküler, deyiﬂler de
yaz›p besteliyor. Önceleri saz çalarak Karadeniz türküleri söylemesi yad›rgansa da,
onun bu çok yönlü sanatç› kiﬂili¤i benimsendi zamanla. Nas›l benimsenmesin ki,
Ocakl›, ilk albümünden bu yana birçok türküsü dillerde olan bir sanatç›.
Karadeniz ezgileriyle müzik dünyas›na
ad›m atan Erkan Ocakl›, halk müzi¤inin neredeysen bütün dallar›nda birçok besteye imza
atm›ﬂ bir üstat. Sevda türkülerinin yan› s›ra
toplumsal sorunlara de¤inen türküler de besteledi. Sinemayla yak›nlaﬂt›¤› bir dönem de vard›
ama ortam› be¤enmeyince film sözleﬂmelerini
y›rt›p att›. ‹lk aﬂk›na, müzi¤e döndü.
Erkan Ocakl›’yla müzikle tan›ﬂmas›ndan ilk bestesine, türkülerinin “çal›nmas›ndan” sinemaya
kadar birçok konuda konuﬂtuk.
Karadeniz’den baﬂlayal›m…
Trabzon’da do¤dum ve büyüdüm. Aslen Laz’›z,
Artvin Arhaviliyiz. Babam orman memuruydu.
Ben do¤madan önce Trabzon’a tayini ç›km›ﬂ.
1949 y›l›nda Trabzon Boztepe Kemik Hastanesi’nin alt›nda bir gecekonduda do¤muﬂum.
1950 y›l›nda Trabzon’un Yomra kasabas›na,
ben dört yaﬂ›ndayken Maçka’ya, sonra da Trabzon’daki Sümela Manast›r›’na tayini ç›k›yor babam›n. Orada okul falan yok. Beni bir a¤an›n
evine b›rak›yor ve onun yan›nda okula baﬂl›yorum. K›nal›köprü Köyü’nün ilkokulundan mezun oldum. Sonra Maçka’ya geldim. Aﬂk›m›n
patlad›¤› köye, Livera’ya...

‹lk bestenizi size bu aﬂk m› yapt›rd›?
Ortaokulda, 12-13 yaﬂlar›nda, biliyorsunuz sevda ateﬂleri baﬂlar. Köyde kap› komﬂumuz bir k›za aﬂ›k olmuﬂtum. ‹lk bestemi onun için yapt›m. O aﬂk›m›z plaklara “Emine” diye yans›d›.
Fakat k›z›n gerçek ad› Emine de¤ildi. Kendime
onun aﬂk›n› itiraf etti¤im zamanlarda bir akrabas›yla niﬂanlanm›ﬂt›. Bir k›z›n niﬂanl› olmas› ve
birinin de ona türkü atmas› delikanl›l›¤a ve namusa yak›ﬂmaz. Bu namus anlay›ﬂ› içersinde
türkülerimde ismini zikretmedim. Emine ismi
de Karadeniz’de çok oldu¤u için bunu Emine’ye mal ettim.
Enstrüman çalmaya nas›l baﬂlad›n›z?
Ortaokuldayken hocam bana bir mandolin ald›. Mandolin ö¤rendikten sonra ba¤lamaya
heves ettim. Babam›n memur bir arkadaﬂ› vard›. ‹lk onun evinde ba¤lamay› gördüm. Bana
“Çalabilir misin?” dedi. “Çalar›m” dedim. “O
zaman ‘Koyun gelir yata yata/Çamurlara bata
bata’y› çalacaks›n, bu ba¤lamada ilk bu türkü
çal›n›r” dedi. Ba¤lamay› ilk defa elime al›yordum, ama hatas›z çald›m. Ba¤lamaya heves
edince ortaokulda korolara ç›kt›m. Lisede
gruplar kurdum.

Röportaj: Aylin Çalap
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‹lk pla¤›n›z› nas›l yapt›n›z?
Orhan Gencebayvari arabesk türkülerim vard›.
Unkapan›’nda hemﬂerim olan bir yap›mc› bana,
ba¤lamayla arabesk yapmam› söyledi. Yap›mc›
dinledi ve “Bunlar olmaz” dedi. Me¤er be¤enmedi¤inden de¤il, piyasaya borcu varm›ﬂ.
Onunla konuﬂtuktan sonra bir odada kendi kendime “Tara Saç›n› Tara” diye bir Karadeniz türküsü okudum. Bunu duyunca çok ﬂaﬂ›rd›. Daha
önce ba¤lamayla kimse Karadeniz müzi¤i yapmam›ﬂt›. Ba¤lamayla Karadeniz türküsü çalmam
Erkan Ocakl›’n›n do¤mas›na sebep oldu. Sonra
o kadar büyük türküler yapmak nasip oldu ki, iki
üç ayda bir plak yapt›m. Önce beni eleﬂtirdiler.
“Bu kadar s›k aral›klarda plak olur mu?” diye. Baz›lar› da kabul etmedi Karadeniz müzi¤ini ba¤lamayla çalmam›. Ama ben kendimi geliﬂtirmek
için besteler yapmaya devam ettim.

“Ba¤lamayla
Karadeniz
türküsü çalmam
Erkan Ocakl›’n›n
do¤mas›na sebep
oldu. Sonra o
kadar büyük
türküler yapmak
nasip oldu ki, iki
üç ayda bir plak
yapt›m.”

Sonra radyoya girdiniz…
Arif Sa¤, Yavuz Top, Tuncer ‹nan gibi büyük saz
üstatlar›yla tan›ﬂt›m. Onlarla konserlere ç›kt›m.
Sonra bu üstatlar, “Seni radyoya sokal›m” dediler. Ve radyoya girdim. “Bütün Türkiye repertuvar›n› denetimsiz okuyabilir” diye raporum var.
Radyoyla tan›ﬂ›nca da türkülerim yavaﬂ yavaﬂ ‹stanbul Radyosu arac›l›¤›yla Ankara’ya kabul edildi. Çok popüler olmuﬂ ve radyoya giren ilk türküm “Maçka Yollar› Taﬂl›” türküsüdür. O türküyü
de birileri kendine mal etti. H›rs›zl›k yapt›.
H›rs›zl›k derken?
Ben sürekli besteler yapan bir insand›m ve türkülerim radyoda s›k s›k çal›n›yordu. O s›ralar
birileri de, “bu türkü benim” deyip yapt›¤›m
besteleri, kendileri derlemiﬂ gibi radyoya getirmeye baﬂlad›lar. Mesela “Maçka Yollar› Taﬂl›”
türküsünü asl›nda ben “Yayla Yollar› Taﬂl›” diye
yazm›ﬂt›m. “Yayla yollar› taﬂl›/Geliyor güzel
baﬂl›/Ne oldu sana yavrum/Daima gözlerin yaﬂl›”. Do¤rusu budur. Ama türkü radyolarda
“Maçka yollar› taﬂl›/Geliyor sar› saçl›” diye
okunmaya baﬂland›. Bu türküyü çalan da Ömer
Akp›nar’d›r. Bunu bana ifﬂa eden de Ümit Tokcan. Mesela “Oy Emine” türkümü “A¤asar›n
Bal›n›” yap›yor. “A¤asar›n Bal›n›” 1985 y›l›nda
gelmiﬂ radyoya, ben 1971’de bu türküyü okumuﬂum, 1975’te “Oy Emine” diye filmini çevirmiﬂim. ﬁimdi kim h›rs›z? Dediler ki, “Erkan

Ocakl› buna dava açsana,” Ömer Akp›nar öldü
zaten, o¤lu da bana ﬂeflik yapt›. Ben kimi “h›rs›z” diye ç›karaca¤›m mahkemenin huzuruna.
Karadeniz müzi¤inden bahsedelim biraz
da...
Karadeniz’in bir s›rr› vard›r. Bu s›r müzi¤e de
yans›r. Karadeniz’de çok ayr›nt›lar var. “Laz” dedi¤in zaman tüm Karadeniz halk›n› “Laz” san›yorlar. Bölgedeki bu büyük farkl›l›klar, tabii müzi¤e de ister istemez farkl› biçimlerde yans›yor.
Ki bu farkl›l›klar› en çok takip edenlerden biri
benim. Karadenizlilerin bana “Baba” demelerinin sebebi budur. Trabzon’da bütün türkülerde
Of’a do¤ru gevﬂeme, Akçaabat’a do¤ru sertlik,
Maçka’da ise türkülerin anlaﬂ›l›r halde deyiﬂi
vard›r. Onun için Maçka türküleri ve ezgileri
türkü deyiﬂi olarak ön plana ç›km›ﬂt›r. Benim
türkülerimde de bu de¤iﬂiklikleri görürsünüz.
Yaln›z ben kendime “Karadenizli sanatç›” demiyorum. Her yöreye uygun türküler yapt›m çünkü. Öyle de¤iﬂik soundlu türküler okudum ki,
mesela “Men Ölürem” diye Azeri türkü yapt›m.
Sözlerini de ben yazd›m. Bunun d›ﬂ›nda kendime ait uzun hava, bozlak ve deyiﬂ yapt›m. Ben
bestelerimi halk müzi¤i format›nda yap›yorum,
Karadeniz müzi¤i yapaca¤›m diye yapm›yorum.
‹lk bestelerimde elbette ezgiler Karadeniz ezgileri, ama bence hepsi halk müzi¤idir.
Söz yazarken nelerden esinleniyorsunuz?
Sizi besleyen kaynaklardan söz eder
misiniz?
Müzi¤e baﬂlad›ktan sonra ilk on y›l sevdalar›m›
yazd›m. ‹nsan› beste yapmaya en çok iten duygudur, aﬂk. Bu 1985’e kadar sürdü. 1985’te evlendim ve sevda türküleri yazmay› b›rakt›m.
Daha toplumsal türkülere yöneldim.
Neden, evlilik aﬂk› öldürüyor mu?
(Gülüyor) Sanatç›n›n yandaﬂ› olmazm›ﬂ, bunu
ö¤rendim. Evlilik hayat› biraz üretimi k›s›tl›yor.
Allah niye tektir. Bir tane daha Allah yapard›
kendine, oturur karﬂ›l›kl› dama oynard›. Yaln›zl›k Allah’a ve ona yak›n bireylere mahsustur.
Yaratma gücü de bu yaln›zl›kla çok ilgili bir
ﬂey. Yaratma sadece Allah’a, bir de yaratma
gücü verdi¤i insanlara ait. Allah bana bu yaratma gücünü vermiﬂ.
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Ama siz evlendikten sonra da yaratmaya
devam ettiniz?
Evet, ama 1985’ten sonra yapt›¤›m besteler ve
sözler de¤iﬂti. Kendimi topluma yöneltmem gerekti¤ini söyledim. ‹ﬂte “M›s›r Türküsü” öyle ç›kt›.
“M›s›r› kuruttun mu/Ambarda duruttun mu/Nenen çar›k giyerdi/Bunlar› unuttun mu”. Sonra Almanya’da yaﬂamak zorunda olan vatandaﬂlar›m›z için “Almanya Ac› Vatan” türküsünü yapt›m.
Sosyal içerikli türkülerinizde esinlendi¤iniz
toplumsal olaylar m›yd›?
Beni etkileyen herhangi bir olay bana türkü yazd›rabilir. Ben hiçbir tarafta de¤ilim. Mesela
1999 depremi oldu¤unda hemen deprem türküsünü yapm›ﬂt›m. O dönemin toplumsal olaylar› neyse ona göre türküler yap›yorum. Mesela;
“‹ki tane yavrum olsun, biri Sevda, biri Bar›ﬂ/Özgürlü¤ün yollar›nda yar›ﬂ Ocakl› yar›ﬂ/Denizlerden karalara ulaﬂ sevdam, ulaﬂ sevdam/Bar›ﬂ
dolu bir dünyada, dolaﬂ sevdam, dolaﬂ sevdam”. Bu türkümü Deniz Gezmiﬂ’lerin idam›ndan sonra yapt›m. Mesela, “Köylü Baba” pla¤›m›n kapa¤›ndaki poz Y›lmaz Güney’in bir pozudur. Bunun için sakal b›rakt›m, stüdyoya gittim.
Y›lmaz Güney’i de çok severdim.
Y›lmaz Güney demiﬂken sinema maceran›zdan bahsedelim…
Beﬂ tane film yapt›m. “Oy Emine” filminin sinopsisini de ben yazm›ﬂt›m. Ama iﬂin içine girince
gördüm ki piyasa biraz edepsiz. O filmlerdeki
adam olmad›¤›m› gördüm ve sinemay› reddettim. Ben dürüst bir insan›m. Karadeniz’in türkü
babas›y›m. Beni ﬂerefsiz duruma sokmaya çal›ﬂt›lar ama, “Ben oynamak istemiyorum” dedim.
20 tane film mukavelem vard›, y›rtt›m. “Bana
Y›lmaz Güney gibi filmler çekin” dedim. Çirkin
ç›kay›m, ama adam gibi ç›kay›m. “Anama seyrettirmedi¤imi baﬂkas›n›n annesine niye seyrettiriyorsunuz” dedim ve sinemadan uzaklaﬂt›m.
Yeni müzik ak›mlar› ve geliﬂmeler hakk›nda
ne söyleyeceksiniz?
ﬁimdi yeni ç›kanlar yeni ﬂark›lar yapm›yorlar. Bir
esinlenme modas› ç›kt›, gidiyor. Ne demek esinlenmek? Mesela bir ﬂark›n›n 6 mezurunu kullanabilirmiﬂsin. Böylece h›rs›zl›k yapm›yormuﬂsun, esinleniyormuﬂsun. Olur mu böyle bir sah-

tekarl›k! Bir Karadeniz türküsünün zaten tamam› 6 mezur. Bunun 6 mezurunu verirsem türkü
gider. “Hay›r sen bundan esinlenmedin, çald›n
demek gerekiyor” sert bir ﬂekilde. Ama ﬂimdiki
çocuklar›n sanata bak›ﬂ aç›lar›, menfaat ve para.
MESAM hakk›nda neler söylersiniz?
Oradaki arkadaﬂlar çok güçlü olmal›. ‹nternet iyi
bir geliﬂme, ama herkes bedavac› burada. Avrupa’da bir ﬂark› indirmek istedi¤inizde ﬂifresi var.
Ufak bir miktar para ödüyorsunuz sonra ﬂark›y›
indirebiliyorsunuz. Bizde herkes istedi¤i kadar
ﬂark›y› kafas›na göre indiriyor. Müzik birliklerinin
bunlara önlemler almas› gerekiyor. MESAM’›n
varoluﬂu bizim için çok büyük bir olayd›r. Bir ara
y›kmaya ve baﬂka bir grup yapmaya kalkt›lar.
Ama MESAM, MESAM’d›r, hiçbir zaman y›k›lmaz. ‹yileﬂti¤imde gidece¤im MESAM’a ve yönetime girmeyi düﬂünüyorum.
Son yapt›¤›n›z bir besteniz var m›?
‹çimde o kadar büyük bir müzik aﬂk› var ki...
Beste yapmak, üretmek bitmiyor. Kanser olduktan sonra bir türkü yapt›m. Ama onu piyasada
söyler miyim bilmiyorum. Sözlerini sizinle paylaﬂay›m: “May›s ay› gelmeden/Helegler dikilir
mi/Kanseri yenen adam/Sevdadan y›k›l›r
m›/Delikanl› adama/Hiç silah çekilir mi”
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“Bir esinlenme
modas› ç›kt›,
gidiyor. Ne demek
esinlenmek?
Mesela bir
ﬂark›n›n 6
mezurunu
kullanabilirmiﬂsin.
Böylece h›rs›zl›k
yapm›yormuﬂsun,
esinleniyormuﬂsun.
Olur mu böyle bir
sahtekarl›k! Bir
Karadeniz
türküsünün
zaten tamam›
6 mezur. Bunun
6 mezurunu
verirsem türkü
gider.”
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AM‹R ATEﬁ:

bir ilahi musikidir
kainat
Bestekar, güftekar, yorumcu, koro ﬂefi, TRT Repertuar Kurulu üyesi mevlithan Amir
Ateﬂ,1959’da girdi¤i musiki dünyas›nda 2 bin besteye imza atm›ﬂ bir müzisyen.
Sanat müzi¤ine unutulmaz eserler kazand›ran mevlithan›n, haf›zl›¤›ndan gelen dini
müzik altyap›s› onun bu üretkenli¤inin kayna¤›n› oluﬂturuyor. Ona göre dini müzik
bugünkü müzi¤in temelini oluﬂturuyor ve dinleyeni baﬂka alemlere sürüklüyor.
Kand›ral›s›n›z. Baban›z haf›zm›ﬂ. Biraz
o günlerden, aile köklerinizden ve dini musikiye yönelmenizden söz eder misiniz?
Babam medresede okumuﬂ, Ankara Çaml›dere’de. Oradan ayr›l›p Kand›ra’ya din görevlisi
olarak gelmiﬂ ve annemle izdivaç yapm›ﬂ. Ben
1942 Kand›ra do¤umluyum. O zamanlar köylerde okul yok. Kur’an-› Kerim ve dini tedrisat baﬂta olmak üzere babam hemen her konuda ilk
hocamd›r. Haf›zl›¤›m› yar›ya kadar babamda ikmal ettim, ard›ndan Kand›ra’daki Kuran Kursu’na gittim. Orada h›fz›m› tamamlad›m, babam da ayn› dönemde ebediyete intikal etti.
1956 baﬂ›nda ‹stanbul’a geldim. O y›llarda ‹stanbul’un en iyi hocalar›ndan olan Nuruosmaniye’deki Kuran Kursu’nda Hasan Akkuﬂ’un talebesi oldum. Vefa ‹mam Hatip Okulu’na bir müddet
devam ettim. Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne 1959
y›l›nda intisap ettim. Oradan sonra kendimi
bambaﬂka alemlerde buldum ve o alemlerin
içinden ç›kamad›m. Rahmetli Emin Ongan, Rebab› Sabahattin Volkan, Kemal Batanay, Yesari
As›m Ersoy gibi ustalardan ilmi, dini, edebi, musiki nazariyatla ilgili dersler ald›m. Ayn› y›llarda
‹stanbul Belediyesi’nde memuriyetim baﬂlad›.
Önemli isimlerle tan›ﬂm›ﬂs›n›z
Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde 15 yaﬂ›nda ö¤rencisi oldu¤um Emin Ongan’dan sonra y›llar›m›z›

baba-o¤ul ﬂefkatiyle geçirdi¤im Yesari As›m Ersoy; bestekar, haf›z, tanburi, ﬂair ve hattat Kemal Batanay gerçekten benim için çok önemli
isimler. Yine bir isim var ki anmadan geçemem,
rahmetli Y›ld›r›m Gürses. Onunla bir kardeﬂ havas› içinde geçirdik y›llar›m›z›. MESAM’da da
birlikteydik. O baﬂkan, ben de yönetim kurulu
üyesiydim.
Geçti¤imiz günlerde kaybetti¤imiz Avni
An›l’la da yak›n bir dostlu¤unuz varm›ﬂ?
Rahmetli Avni An›l’la mazimiz çok eskilere dayan›r. Çocuklu¤umda tan›ﬂt›m onunla. Üsküdar
Musiki Cemiyeti’nin üyesiydi. Avni An›l’›n en
önemli özelli¤i iyi bir araﬂt›rmac›, iyi bir yazar
ve gazeteci olmas›yd›. Araﬂt›rmac›l›¤›ndan beslenen derin bir musiki kültürüne sahip olmas›
bestecili¤ini daha da perçinliyordu.
Sizin için unutulmaz bestesi hangisi?
Benim için bir bestesinin an›s› unutulmaz. Zeki
Müren’le birlikteyiz. “Bir kere bakanlar unutur
derdi günah›” adl› nihavent bestesini Zeki Bey’in
yorumuyla dinliyoruz. ﬁark›da “Görmem gözümün nuruna dald›kça sabah›” dizesinin geçti¤i
bölümü duyunca adeta hayretler içinde kald›m.
Çünkü Zeki Bey bu bölümü tecvit ve eski Türkçe
bilgisine sahip olanlar gibi yorumlam›ﬂt›. Günün sanatç›lar› dizedeki “nuruna” k›sm›n› okun-
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“Gizli bir dünya vard›r, sabah›n erkeninde
Tarih nefes almakta Bursa’n›n her yerinde
Güneﬂ henüz gecikmiﬂ, uzatmam›ﬂ baﬂ›n›
Nilüfer a¤lamakta silmemiﬂ gözyaﬂ›n›
Hayal ﬂehir sunmakta do¤an›n bestesi,
Bülbüller dinlemekte yan›k ezan sesini
Can›ms›n Yeﬂil bursam, ......”
Bir kez daha okumas›n› istedim. Bu s›rada sözleri yazd›m. Aradan bir saat daha geçti, bu kez
ben onu arad›m ve besteyi ona okudum. Bu
kez ﬂaﬂ›rma s›ras› ona gelmiﬂti. Bir daha okumam› istedi. “Deli misin yahu, bir saatte bu
besteyi nas›l yapt›n?” dedi. Ben de ona “Sen bir
saatte o sözleri yazarsan ben de bir saatte bunu bestelerim” dedim. Bu ﬂark› Bursa konserinde okundu ve bütün Bursal›lar adeta coﬂtu.

“Kur’an-› Kerim ve
dini tedrisat
baﬂta olmak üzere
babam hemen
her konuda
ilk hocamd›r.
Haf›zl›¤›m› yar›ya
kadar babamda
ikmal ettim,
ard›ndan
Kand›ra’daki
Kuran Kursu’na
gittim. Orada
h›fz›m›
tamamlad›m.”

du¤u gibi söylerken Zeki Bey “nûruna” diye telaffuz etmiﬂti. Rahmetli zaten kelimelerin telaffuzlar›n› tek tek icra eden bir sanatç›yd›, ki en
büyük özelli¤i de budur. Ona neden “nûruna”
diye okudu¤unu sorunca “eee, b›rak da o kadar
fark›m›z olsun” dedi. Zeki Müren edebiyatta,
musikide, yorumda olsun az rastlan›lan sanatç›lardan biridir.
Zeki Müren’i anm›ﬂ olduk. Anaca¤›m›z çok
isim var. Onlardan biri de Y›ld›r›m Gürses.
Y›ld›r›m Gürses’in güftesini yazd›¤›, benim besteledi¤im bir ﬂark›n›n öyküsünü anlatay›m size.
Erdinç Çelikkol Bursa’da eserlerimden oluﬂan
bir gece düzenliyordu. Arkadaﬂlar bilir, böyle
benim için düzenlenen her geceye özel bir besteyle kat›l›p dinleyenlere sürpriz yapmak gibi
geleneksel bir tavr›m vard›r. Erdinç iki gün kala
bu konseri haber verince içime bir ateﬂ düﬂtü.
Hemen güfteye baﬂlad›m ama bir iki dizeden
sonras› ç›km›yordu. Rahmetli Y›ld›r›m da Bursal›d›r. Zaten her gece telefonda konuﬂurduk. O
geceki sohbetimizde de bana Bursa’yla ilgili
güfte yazmas›n› rica ettim. ‹tiraz eder gibi oldu,
“Yazmazsan, seni Bursal›lara ﬂikayet ederim”
dedim. Telefonu 24.30’da kapatt›k. Rahmetli
ço¤unlukla sabaha karﬂ› uyurdu. Bir saat sonra
beni aray›p güfteyi okudu. Dondum kald›m tabii. ﬁöyleydi sözler:

Beste yapmak kolay m› sizin için?
Söz olsa, beste benim için kolay. Pek çoklar›n›n
aksine bir durum bu ve bir sebebi var elbet:
Ben devaml› Kur’an-› Kerim, Mevlit ve ilahi okudu¤um için melodiler bende öyle bir hale geldi
ki anlat›lmaz, yaﬂan›r. ‹ki bin civar›nda bestem
var asl›nda. Herhalde benden daha çok bestesi
olan yoktur.
Dini musiki, günümüz müzi¤ine ve onu tüketenlere göre alg›lanmas›, hazmedilmesi
zor geliyor olsa gerek...
Bizim müzi¤imiz dini müzikten do¤an bir müziktir. Müzik e¤lence de¤ildir. Müzi¤i sadece
e¤lence alg›s› içine s›k›ﬂt›rarak bugüne getirenlerin büyük vebal alt›nda olduklar›n› bilmeleri
laz›m. Günümüz gençli¤i müzi¤i sadece pop
müzikten ibaret san›yorlar. Oysa bunun ortaya
ç›k›ﬂ› son 40-50 senede oldu. Rahmetli Fecri
Ebcio¤lu gibi isimler baz› hareketli müziklere
sözler yazd›lar, ki o sözler bugünküler gibi basit
de¤ildi. Sanat kokuyordu o sözler. K›sa bir süre
sonra Arabesk denen bir tür ortaya ç›kt› ve müzi¤imizi daha çok dejenere etti. Malum dostlar
bana al›nmas›nlar, benden daha çok onlar takdir ederler bu durumu. Bizim gerçek müzi¤imiz
fevkalade duygusal, insan› dinlendiren, insana
ﬂifalar sunan, insan› bambaﬂka alemlere götüren bir müziktir. Zaman zaman bana müzi¤in
ne oldu¤unu sorarlar. Ben de onlara Kur’an lisan›yla yan›t veririm. Bu yan›t ayn› zamanda bir
bestemdir de:
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“Gizli ahenk her ﬂekil her seste var,
Na¤melerden güller açm›ﬂ, deste var,
Bir ilahi musikidir kainat,
Taaa ezelden bitmeyen bir beste var.”
Rüzgâr›n u¤ultusu, kuﬂlar›n c›v›lt›s› gibi etraf›m›zdaki pek çok varl›¤›n sesi ilahi bir musiki. ‹nsan can kula¤›yla bu musikiye kendini kapt›r›r,
bu deryaya kendini b›rak›rsa, o insan art›k en
yüce mertebelerin ayyukuna ç›kar. Bizdeki musiki aﬂk› da bu deryan›n içinden bir nebze olsun
yararlanmaktan ibarettir.
Bestekar, güftekar, yorumcu, koro ﬂefisiniz.
Bunlar aras›nda hangisi öne ç›k›yor?
Benim için bestekarl›k ön planda ve vazgeçilmez bir aﬂk. ﬁükürler olsun ki o anlamda çok
güzel bir seviyeye geldik. Bu sayd›klar›n›z d›ﬂ›nda TRT Repertuar Kurulu üyesiyim. Son olarak
da televizyondaki “Pop Star Alaturka” tarz›nda
“‹lahilerin Y›ld›z›” ad›yla baﬂlayacak yeni bir yar›ﬂma program›nda jüri üyesiyim. Bu programla
eleﬂtiri alaca¤›m›z› biliyorum, ama Türk Sanat
Müzi¤imizde oldu¤u gibi dini müzi¤imizde de
derin bir yozlaﬂma yaﬂan›yor. Bizim ilahilerimiz
Dede Efendi, Sadettin Kaynak, Fehmi Tokay ve
di¤er bestekarlardan günümüze arma¤an edilmiﬂ, bir ilahi coﬂkunlu¤a sahiptirler. Bunlar ayin
(durak) dedi¤imiz a¤›r bestelerden baﬂlay›p tevﬂihe do¤ru giderler. Tevﬂih, ilahilerin beste dedi¤imiz büyük formlar›ndan oluﬂan yap›lar›d›r.
Günümüzdeki ilahiler ise son derece avam sözlere sahipler, bestelerinde usul ve makamdan
söz etmek mümkün de¤il. Yar›ﬂma s›ras›nda
karﬂ›m›za ç›kan adaylar, sürekli bu ﬂekilde ilahiler söyleyen birkaç isimden söz ettiler. Bunlar
kasetleriyle sat›ﬂ rekorlar› k›rm›ﬂlar. Bu yar›ﬂma,
ilahilerimizin do¤ru formlar›n› halka ulaﬂt›rmada ve kötülerin ay›klanmas›na yard›mc› olacakt›r. Sanat, usul, edebiyat, makam ba¤lam›nda
olmas› gerekeni gösterece¤iz.
Telif haklar› konusunda ne düﬂünüyorsunuz?
Bestekar olarak ma¤duriyetler yaﬂad›n›z m›?
Telif haklar›ndan önce baﬂka bir konu var gündeme getirmek istedi¤im. MESAM’da yönetim
kurulu üyesi oldu¤umuz y›llarda yine bugünkü
gibi birden fazla meslek kuruluﬂu vard›. Kesinlikle bunu tasvip etmiyorum, bunun do¤ru olmad›¤›n› biliyorum ve ortadan kalkmas›n› arzu

ediyorum. Bir de MESAM, müzik eserleri sahiplerinin haklar›n› temsil eden bir kuruluﬂtur. Müzik eseri dediklerimiz de bestekarlar ve güftekarlard›r. Ancak yap›mc› ve yorumcular da bu
tan›m›n içine al›nd›. Bu do¤ru de¤il. Özellikle
yap›mc› arkadaﬂlar›m›z bunun gerçek künhüne
vak›f olsalar kesinlikle girmezler. Onlara imkan
sa¤layacak ﬂey müzik eseridir.
Yani onlar telif almas›nlar diyorsunuz.
Evet. Böylece musikimiz, sanat›m›z ve sanatç›m›z daha iyi bir yere gelecektir. Sözlerim yanl›ﬂ
anlaﬂ›lmas›n, ne yap›mc›lar›n ne yorumcular›n
karﬂ›s›nday›m. Bunun, bilmeden yapt›klar› bir
yanl›ﬂ oldu¤unu vurgulamak istiyorum.
MESAM’dan bir beklentim daha var. Çeﬂitli sebeplerden ötürü ma¤dur sanatç›lar›m›z var.
MESAM gerçekten zor durumdakilere kol kanat
gerebilir. Belki özel bir fon oluﬂturarak, düﬂük
faizli kredi verebilir. Çünkü mali anlamda bizim
dönemimize göre çok daha iyi durumda. Hat›rl›yorum da benim de yönetimde oldu¤um y›llarda birkaç kez çal›ﬂanlar›n maaﬂlar›n› kendi
ceplerimizden ödemek durumunda kalm›ﬂt›k.
Elbirli¤iyle bugünlere getirdik MESAM’›. Biz sa¤lam bir tu¤la koymaya çal›ﬂt›k. MESAM’›n bu insanlara yapaca¤› yard›mlar›n da ecrini görece¤ini bir Ayet-i Kerime ile ispatlamak isterim: “Allah bir nebze yard›m edenlere 10 nebze, 10
nebze yard›m edenlere 100 nebze yard›m
eder.”

“Bizim müzi¤imiz
dini müzikten
do¤an bir
müziktir. Müzik
e¤lence de¤ildir.
Müzi¤i sadece
e¤lence alg›s›
içine s›k›ﬂt›rarak
bugüne
getirenlerin
büyük vebal
alt›nda
olduklar›n›
bilmeleri laz›m.”
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türkçe popta
nostalji turu
Türkçe Pop dendi¤inde takvim yapraklar› 1960’lara giderken,
saatin kadranlar› da ‹lham Gencer’in seslendirdi¤i, sözlerini Fecri
Ebcio¤lu’nun yazd›¤› “Bak Bir Varm›ﬂ Bir Yokmuﬂ” adl› ﬂark›ya
tak›l›yor. Bu ak›m kendisi için “k›sa dönemli bir moda” diyenleri
ters köﬂeye yat›rarak uzun soluklu bir romana dönüﬂüyor.

Türk Pop Müzi¤i’nde tarihi bir yolculu¤a ç›kar›yoruz bu kez sizleri, 1960’lardan
2000’lere unutulmaz isimler eﬂli¤inde...
G‹R‹ﬁ: MÜZ‹KA-YI SOMER SOYATA
‹lham Gencer’in seslendirdi¤i ve sözlerini Fecri
Ebcio¤lu’nun yazd›¤› “Bak Bir Varm›ﬂ Bir Yokmuﬂ” adl› ﬂark› ile baﬂlar pop maceram›z. Bu
ﬂark› yay›nland›ktan sonra, ‹ngilizce-Frans›zca‹spanyolca-‹talyanca ﬂark›lar söyleyenler dahi,
esmeye baﬂlam›ﬂ bu rüzgara karﬂ› duramam›ﬂt›r zaten. Önce Alpay, ard›ndan Tülay German,
Erol Büyükburç, Ay-Feri, Gönül Turgut, Ayla
Dikmen, Tanju Okan, Baﬂar Tamer ve di¤erleri
gelmiﬂ, Türkçe pop dört bir yanda yank›lanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Son nokta da, 60’lar›n ikinci yar›s›nda, ‘caz kalesi’nin düﬂmesiyle konacakt›r.
Bu kalenin komutan› kabul edilen ve ortaya
ç›km›ﬂ bu yeni müzik türünü, “k›sa dönemli bir
moda; bugün yar›n unutulacak, geçip gidecek
bir moda” olarak görmüﬂ ‹smet S›ral, yan›ld›¤›n› kabul edecek ve etraf›na dizilmiﬂ, onu yaln›z
b›rakmam›ﬂ kadroya, “Serbestsiniz, Türkçe söyleyebilirsiniz!” diyecektir. Bu fetva sonras› da,
Ayten Alpman ve Özdemir Erdo¤an baﬂta olmak üzere, çok zengin, çok tecrübeli bir kadro
girecektir pop dünyas›na. Popun kanatlanmas›n› sa¤layan da, bu son nokta olacakt›r zaten.

60’LAR: ALTIN M‹KROFONUN OLAYIM,
DOLA BEN‹ BEL YER‹NE
‹lk ﬂark› yap›lm›ﬂ ve yay›nlanm›ﬂt›r; üstelik sevilmiﬂ ve dört bir yan› da sarm›ﬂt›r. Ama iﬂte,
as›l zorluk da o zaman baﬂlam›ﬂt›r. Yönünü
pop müzi¤ine do¤ru çevirmeye karar verenler,
bir zaman sonra “Bat› müzi¤i, demek ki yabanc› ﬂark›lar” ve “Bat› müzi¤i evet ama, bizden
ﬂark›lar” olarak özetlenebilecek iki kampa ayr›lm›ﬂt›r. (Baﬂ›n› Fecri Ebcio¤lu ve birkaç baﬂka
DJ’in çekti¤i) birinci ak›ma dahil olanlar için,
durum çok sarihtir. “Bu bizim müzi¤imiz de¤ildir. Bizim müzi¤imiz, y›llard›r yap›lan ﬂark›lartürkülerdir. Bu d›ﬂarda do¤muﬂ, d›ﬂarda geliﬂmiﬂ bir müziktir. Bu nedenle Amerika’y› yeniden keﬂfetmenin bir alemi yoktur. Adamlar har›l har›l çal›ﬂ›p ﬂark› yarat›yorken, biz kendimizi
neden zora koﬂal›m ki; al›r›z onlar›n ﬂark›lar›n›,
oturur (üstelik bazen de, bizzat yabanc› sözlerden çeviri yaparak) Türkçeleﬂtiririz; al›n size
pop iﬂte; istemedi¤iniz kadar pop…” ‹ﬂi daha
geniﬂ bir çerçevede alan ve bugün ya da yar›n›
de¤il, bir on hatta yirmi y›l sonras›n› düﬂünenplanlayanlar içinse, iﬂ bu kadar kolay de¤ildir;
“boyac› küpü” hiç de¤ildir. Bu konuda düﬂünmek, yeni yollar, farkl› alternatifler bulmakönermek gerekmektedir.
Doruk Onatkut’un tarihi önemi çok çok büyük
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“Kara Tren”i de, iﬂte bu tart›ﬂmalar yaﬂan›rken
yola koyuldu. Onatkut, k›rk y›ld›r raylar›n üzerinde ve “saz”›n mihmandarl›¤›nda yollara düﬂmüﬂ
“Kara Tren”e yeni bir k›l›k biçmiﬂ ve onu “gitar”›n
ellerine teslim etmiﬂtir. Önce gitar›n, ard›ndan
da Alpay’›n ellerine. Ve bu ikili, sonralar›, çok
sonralar› “Anadolu Pop” ad›n› alacak ak›m›n öncüsü olmuﬂlard›r. “Kara tren” farkl› bir k›l›k ile
yollara düﬂmüﬂ, pop daha daha zenginleﬂmenin
baﬂka bir imkan›n› elde etmiﬂtir.
Devrim niteli¤inde bir baﬂka geliﬂmeye de, Erdem Buri ve Tülay German ikilisi sebep olur. Bu
ikili, iﬂi bir ad›m daha ileri çekerler. Onlar da,
“Bu iki yol da gayet iyi; evet ama hiç mi yeni
bestemiz olmayacak bu yeni türde?” diye sormuﬂ ve bunun için “s›f›rda ﬂark›lar”a da ihtiyaç
oldu¤unun alt›n› çizmiﬂlerdir. Çizmekle de kalmam›ﬂlar; Ruhi Su’dan Melih Cevdet Anday’a
kadar uzanan yetkin bir kadroyla görüﬂmelere
baﬂlam›ﬂ, yabanc› ya da geleneksel ezgilerin
d›ﬂ›nda melodiler-dizeler aramaya koyulmuﬂlard›r.
‹ﬂin devam› daha da parlak gelecektir. Dönemin en çok satan gazetesi Hürriyet’in düzenledi¤i Alt›n Mikrofon Yar›ﬂmas› baﬂta olmak üzere çok say›da yar›ﬂma ya da festival, pop müzik
alan›nda yol almak isteyenlere ﬂans tan›yacak,
Türkçe popun her evde çal›nmas›na-dinlenmesine sebep olacakt›r. Fikret K›z›lok, Cem Karaca, Mo¤ollar gibi sonradan “en en en star” konumuna evrilecek isimler ç›kacakt›r bu tür yar›ﬂmalardan. Ve bu isimlere Bar›ﬂ Manço, Hümeyra, Selda ve Edip Akbayram gibi isimlerin
kat›lmas›yla da, iﬂin “bizden” taraf› baﬂ›n› al›p
gidecek, plak sat›ﬂlar› bir hayal, bir rüya olarak
kabul edilen “milyon” baraj›n› da aﬂacakt›r.
70’LER: BÜYÜKLÜK SENDE KALSIN
SONUNDA
Böyle zengin, böyle parlak bir biçimde girildi
70’li y›llara. Hümeyra “Olmasa” ve “Kördü¤üm”, Selda “Tatl› Dillim” ve “Katip Arzuhalim
Yaz Yare Böyle”, Bar›ﬂ Manço “Da¤lar Da¤lar”
ve “‹ﬂte Hendek ‹ﬂte deve”, Cem Karaca “Dadalo¤lu” ve “Demedim mi”, Alpay “Fabrika K›z›” ve
“Da¤lar›n Gözyaﬂlar›”, Fikret K›z›lok “Yumma
Gözün Kör Gibi” ve “Söyle Saz›m” ile Türk popuna taklalar att›rmaya baﬂlam›ﬂt›r. Her yeni
plak ile müzik firmalar›n›n kasalar› para ile dol-

55

makta, her yeni plak ard›ndan onlarca baﬂka
pla¤› çekmektedir.
VE DERKEN, DARBE OLDU.
60’lar›n hemen baﬂ› ile birlikte, “Ordunun yönetime el koymas›” gibi dudak uçuklat›c› bir
geliﬂmeye al›ﬂm›ﬂ-al›ﬂt›r›lm›ﬂ bu topraklar, yeni
bir “DARBE” ile yüz yüze gelmiﬂtir. Siyasi ya da
ekonomik durum ile her zaman paralel bir biçimde seyreden pop müzi¤ini de, elbette etkileyecektir bu geliﬂme. Anadolu pop kulvar›nda
koﬂmakta olanlar›n büyük bir bölümü, eleﬂtiri
dozunu art›racak, iﬂi iyice sertleﬂtireceklerdir.
Onlar sertleﬂtirdikçe de, “Bende istemedi¤iniz
kadar hücre, istemedi¤iniz kadar hapishane
var; buyrun içeri!” diyecektir darbeciler.
Art›k “aranjman” ad› ile an›lmaya baﬂlam›ﬂ “yabanc› ﬂark›lar›n üzerine Türkçe söz yazma” ak›m›n›n, yeniden yükseliﬂe geçti¤i bir dönem olacakt›r bu yeni dönem. Birkaç y›l sonra, ﬁanar
Yurdatapan ve Melike Demira¤’›n emsalsiz bir
ﬂekilde dile getirecekleri-eleﬂtirecekleri bir dönemdir bu: “Ye, iç, e¤len, gül, oyna; böyle gelmiﬂ bu dünya, böyle gider üzülme, sen bak keyfine; ﬂark›lar böyle söyler, böyle söyler masallar,
gazeteler, antenler, renk renk sinemalar…” Bu
“ye-iç-e¤len” dönemi, 60’l› y›llar› “orta karar bir

Yönünü pop
müzi¤ine do¤ru
çevirmeye karar
verenler, bir zaman
sonra “Bat› müzi¤i,
demek ki yabanc›
ﬂark›lar” ve “Bat›
müzi¤i evet
ama, bizden
ﬂark›lar” olarak
özetlenebilecek iki
kampa ayr›lm›ﬂt›r.
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yorumcu” olarak geçirmiﬂ Ajda Pekkan’›
ve ona benzer birkaç baﬂka ismi tepeye ç›karacakt›r. Darbecilerle, darbecilerin içeri
t›kt›klar›yla zerre kadar ilgilenmeyen bu
yeni “camia”, keyfine bakacak, bakmakla
kalmayacak, bunu bize de önerecek ve
“Ald›rmay›n; size ne, siz keyfinize bak›n,”
diyecek ya da demeye gayret edecektir.
80’LER: HER ﬁEY‹N B‹R BEDEL‹ VAR,
ÖDE F‹RUZE
80’lerin baﬂ›nda, asl›nda pek s›k›nt› yok
gibi görünmektedir. S›k›nt› vard›r var olmas›na ama TRT’nin baﬂ›n› çekti¤i Eurovision elemeleri-seçmeleri, popun bayra¤›n›n hala yükseklerde dalgaland›¤› yan›lsamas›na sebep olmaktad›r. Giderek büyüyen sorunlar, ya dile getirilmemekte, ya
da görmezden gelinmektedir. Ancak 12
Eylül ile birlikte herkes k›ﬂ uykusundan
uyan›r, Hanya’y›-Konya’y› görmek zorunda
kal›r. Bir darbe daha olmuﬂ, bir kere daha
yaﬂam-huzur-düzen bozulmuﬂ, aileler-arkadaﬂlar da¤›lm›ﬂ, herkes ya saklanmak
ya da baﬂ›n› kuma gömmek zorunda kalm›ﬂt›r.
Böyle bir atmosfer ya da yaﬂam›n hakim
müzi¤i de, elbette “ﬂen ﬂakrak pop” olamayacakt›r. Herkesin s›¤›nmak istedi¤i dizeler-melodiler, günün anlam ve önemine
binaen a¤dal› ve ac›l›-ac›kl› olanlard›r.
Böyle oldu¤u için de Ümit Besen’in öncülü¤ünde “piyanist ﬂantör”ler saracakt›r ortal›¤›. “ﬁikayetim var!” diye söze baﬂlayacaklar ve ufak ufak “Hoﬂ geldiniz say›n bilmem nerenin genel müdürü ve k›ymetli
eﬂleri han›mefendi bilmem kim… ﬁeref
verdiniz, teveccüh mü ne ettiniz, ﬂu bu…”
(S›k› bir müzisyen olan ve 60’larla birlikte
popüler müzik dünyam›za bir giriﬂ yapan
Ferdi Özbe¤en hariç) piyanist ﬂantörlerin
tamam›, 60’larda uç vermiﬂ ve son derece
haysiyetli-sa¤lam bir müzik türü olan arabeskin ad›n› yaln›zca kötüye ç›karmakla
kalmayacaklard›r; günümüzü-gecemizi de
de¤iﬂtirmeye talip olacaklard›r. Birkaç y›l
sonra tavernalar›n› ﬂenlendirecek bir ‹ktidar ile el ele vererek de, bunu baﬂaracaklard›r zaten.

De¤er yarg›lar›m›z›, davran›ﬂ biçimlerimizi, vücut dilimizi, hatta hatta mant›k ve
düﬂünme biçimimizi bile de¤iﬂtirecektir
bu dönem. O güne kadar “erdem” ad› alt›nda ö¤renilmiﬂ her ﬂey bir kenara konacak, bu kavram›n yerine (t›pk› bizi biz yapan di¤er kavramlarda oldu¤u gibi) “para”
gelip oturacakt›r. Herkes paras› kadar konuﬂacakt›r art›k; paras› olan yiyecek-içecek-gezecek-e¤lenecek-konuﬂacakt›r. Olmayan›nsa yapacak bir ﬂeyi yoktur; oturacak ve seyredecektir. Buna hem mecburdur, hem de zaten zenginimiz, art›k seyredilsin de istemektedir. Döneme uygun
tellerden ilk çalmaya baﬂlayan da Hakan
Peker ve Aﬂk›n Nur Yengi olacakt›r. Peker
ve Yengi yetiﬂecektir imdad›m›za; daha
Yonca Evcimik “Abone”nin biletlerini cebine koymaya f›rsat bulamam›ﬂken, bu iki
genç aradan s›yr›ld› ve birkaç y›l sonra
“Patlama” olarak adland›r›lacak bir dönemi açt› Türk popunda.
90’LAR: KIZ HEPS‹ SEN‹N M‹,
B‹Z‹M M‹?
Keyifler yerindeydi iﬂte. Yerindeyse de neye itiraz edecek, kimi kime ﬂikayet edecektik. “Memuru iﬂini bilen” bir iktidar›n,
hiç ﬂüphesiz (beyaz›-mavisi dahil) her
renkten “yaka”l›s› da havalardayd› art›k.
Uçuyorduk. Yast›k altlar›ndakini ç›kararak
baﬂlad›k iﬂe; ard›ndan bankalarda biriktirdiklerimizi çektik, tükettik. Sonra, daha
sonra da imdad›m›za taksitli-taksitsiz kartlar yetiﬂecekti. “Yerli Mal› Haftas›”n› unutabilirdik art›k; “Tutumlu ol!” ça¤r›lar›na

da kulak asmazd›k, olur biterdi. Yeni tav›r
ve tutumumuza uygun bir müzik ar›yorduk ve biz arad›ktan sonra, sunmaya merakl›s› zaten ç›kard›. Ç›kt› da; çok ç›kt›
hem de. Her gün yeni bir ses, yeni bir yüz
ile karﬂ›laﬂ›r olmuﬂtuk. Bir bolluk vard›; bu
alanda da durum, di¤er alanlar›n ayn›s›yd›: Her ﬂey boldu. Güzel k›zlar, yak›ﬂ›kl›
delikanl›lar görmek istiyorduk art›k; derli
toplu olsunlar, kendilerine baks›nlar, bize
kendilerini be¤endirsinler istiyorduk.
Baﬂta Tarkan, Serdar Ortaç ve Mustafa
Sandal olmak üzere çok çok say›da ﬂark›c›
ç›kt› ortaya. Hemen hemen hepsi de,
“imaj” denilen mühim ﬂeyin hakk›n› vermiﬂ oluyordu. Hatta bu konuda ifrata kaç›yorlard›; bu imaj ya da imaj de¤iﬂtirme
iﬂi önce her yeni albüm f›rsat bilinerek
yoklanacak; ama bir zaman sonra bu yetmeyecek ve “her klipte imaj de¤iﬂtirme”
kademesine geçilecekti.
Bu “Postmodern Ça¤”›n getirdi¤i bir baﬂka
mühim farkl›l›k da, yaﬂanan beste ve ﬂark›
patlamas› oldu. Herkes ﬂark›c› olmak istiyordu ama, ﬂark› yazarlar›m›z›n-yarat›c›lar›m›z›n say›s› o kadar da bol de¤ildi. Bu
daralma ya da kriz noktas›nda, bilgisayarlar imdada yetiﬂti. Hayret; me¤er herkes
beste yapabiliyormuﬂ da, haberimiz yokmuﬂ! Herkes beste yap›yor, herkes ﬂark›
yaz›yordu. ‹ﬂe “herkes”in kar›ﬂmas› da, elbette “tek tip”leﬂmeyi, ayn›l›¤›-s›radanl›¤›
getirdi. Her ﬂark›, bir baﬂkas›n›n içinden
geçiyordu. Her dinledi¤imiz ﬂark› karﬂ›s›nda ayn› ruh durumuna kap›l›yorduk: “Ben
bu ﬂark›y› daha önce dinledim!”
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2000’LER: HER ﬁEY‹ YAK
Tek tip müzi¤i, hep ayn›-hep birbirinin içinden
geçip duran ﬂark›lar› red edenler, “Biz bu çocuklar› hep çok kolay kand›rd›k, yine kand›r›r›z,” düﬂüncesiyle s›rtlar› s›vazlan›p durulmuﬂ, genç al›c›-dinleyici kitlesi oldu. Müzi¤i sat›n alanlar›n
yaﬂ› giderek düﬂmüﬂtü art›k; gelip 12-14 yaﬂ s›n›r›na dayanm›ﬂt›. Ama umulmayan bir geliﬂme
yaﬂand›. Bu kuﬂak bilgisayar ve internet ile büyümüﬂtü; bu nedenle de, farkl› ve kolay kand›r›l(a)mazd›. Zaten çok beklemeye gerek kalmadan, restini çekti bu kuﬂak: “Biz annemizin-babam›z›n-amcam›z›n-teyzemizin dinledi¤i müzi¤i
dinlemek istemiyoruz. Biz, t›pk› o bilgisayar
oyunlar›ndaki gibi, taﬂ üstünde taﬂ b›rakmama
konusunda bizi motive edecek müzi¤i istiyoruz.
Biz daha sert bir müzik istiyoruz; anlay›n iﬂte,
rock istiyoruz…”
Böyle oldu¤u içindir ki, Duman ald› baﬂ›n› gitti;
“her ﬂeyi yak”t› geçti. Duman’›n tepeye kurulmas›n› da, “geçici bir durum; bugün var-yar›n yok,”
olarak anlayanlar, öyle yorumlamak isteyenler
ç›kmad› de¤il. Ama öyle de¤ildi elbette; sular
yükselmiﬂti ve yükselen bu sular›n içinde bo¤ulmam›z› engelleyecek, bizi o istek ve güçle dolduracak ﬂark›lar ar›yorduk art›k. Bu nedenle
“dünyan›n yalan söyledi¤ini” hayk›ran bir grup
Duman’› zirvede yaln›z b›rakmad› ve oraya yerleﬂti. Bu nedenle bir rock patlamas› yaﬂand› ve
bu hâlâ da devam ediyor.
Eh evet; bu rock patlamas›n› günübirlik ﬂark›larla paraya dönüﬂtürmek isteyen, bu dalgay› da
ceplerini doldurmak için bir f›rsat kabul edenler
ç›kmad› de¤il. Ama sular yar›m yamalak de¤il
tam yükselmiﬂti ve hemen hemen herkes “iyi”
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ile “kötü”yü çok kolay ay›klayabiliyordu. Kötü
olan›n tuza¤›na ancak k›sa bir süre için düﬂülebiliyor, hal ve tavr›n niteli¤i anlaﬂ›l›r anlaﬂ›lmaz
çöplü¤e yollan›yordu.
Ama iﬂte, bu güzel geliﬂmeye de “ekonomik bunal›m” sekte vurdu. Sistemin, Marx’›n dahi hayal
edemeyece¤i kadar a¤›rlaﬂm›ﬂ bunal›m›, her ﬂeyi önce yavaﬂlatt›, sonra da tamamen dondurdu. “Buraya kadar!” dedi BüyükBaﬂ ve ﬁürekas›,
“Art›k para yok! Yat›r›m da, bütçe de yok. Ne haliniz varsa görün!”
SONUÇ: SA⁄LAM B‹R RÖVANﬁ
80’lere benzer günlerden geçiyoruz. Stüdyolar
boﬂ. Yazan-yaratan vard›r muhtemelen ama, hiç
kimsede bu yaz›lanlar›-yarat›lanlar› seslendirmek ya da kaydetmek için hal kalmad›. Stüdyolar boﬂ demek, plak firmalar›, prodüktörler, yorumcu ve müzisyenler oturuyor demek. Hele
hele müzisyenlerin durumu, onlar›n hali daha
da içler ac›s›; paras›zl›k hüküm sürüyor o çevrede. Bir darbe daha m› demek bu? Bunun böyle
oldu¤unu söyleyen çok. Ço¤u “çizme düﬂkünü”,
“kurtar bizi komutan›m” ç›¤l›¤› at›yor. Ama içinden geçti¤imiz günler, 60, 70 ve 80’lere paralellik gösterse bile, durum o kadar kolay de¤il. Bizi
tepeden inerek yönetmekte gözü olanlar›n, bu
kadar çok televizyon, bu kadar çok radyo kanal›
ile nas›l baﬂ edece¤ini bulmas› gerekiyor öncelikle. Yoksa, “Dar-be-mi-ih-ti-lal-mi-az-son-ra-komu-tan-la-r›n-ko-mu-ta-n›-az-son-ra-can-l›-yay›n-da” çark›na kap›ld›lar m›, eski pozisyonlar›n›
bile mumla arayacak bir hale gelebilirler. Elimizde tenekeler, arkalar›ndan çal›p duraca¤›z hepimiz: “Asmayal›m da, besleyelim mi?” Rövanﬂ,
belki de böyle böyle al›nacak.
Duman söyledi, Rashit söyledi, Mor Ve Ötesi
söyledi bir y›¤›n ﬂey. Bunlar›n tamam› bir kulaktan girmiﬂ-di¤er kulaktan ç›km›ﬂ olamaz.
Usul usul birikti.
Bu nedenle, ne 12 Eylül’e benzer günlere dönmek kolay, ne de o günlerin a¤›r ve kanl› arabesk ﬂark›lar›na. Kapitalizm kendi kan›nda bo¤ulduysa suç müzi¤in de¤il. Birileri nas›lsa yazacak-çalacak-söyleyecek. Ve belki de Zardanadam’›n gördü¤ü (“Müzik bedava olsun!” diye
özetlenebilecek) düﬂ gerçe¤e dönecek, biz bu
ﬂark›lara para vermeden kulak verebilece¤iz.
Kara da¤lar, çekilecekler aradan.

2000’lerde
bilgisayar ve
internetle
büyüyen bir kuﬂak
vard›. Ve onlar
kolay
kand›r›l(a)mazd›.
“Biz daha sert bir
müzik istiyoruz;
anlay›n iﬂte, rock
istiyoruz…” restini
çektiler.
Böyle oldu¤u
içindir ki, Duman
ald› baﬂ›n› gitti;
“her ﬂeyi yak”t›
geçti.
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GÜNDO⁄ARKEN:

yeniden karﬂ›n›zda...
Gündo¤arken ad›n› bir gruptan çok, bir müzikal anlay›ﬂ olarak de¤erlendiren
Gökhan ve Burhan ﬁeﬂen, bu anlay›ﬂ›n ürünü “Hayat Bu” albümüyle, sekiz y›l
sonra dinleyicinin karﬂ›s›na ç›kt›lar.

Y›l 1976. A¤abeyini Ankara’ya u¤urlayan Burhan ﬁeﬂen’in günlü¤üne düﬂürdü¤ü bir
not: “Belki benimle ayn› hisleri, dertleri paylaﬂan bir kiﬂi daha yok dünyada. Bu arada devaml› son bestesi a¤z›mda...”
Gün do¤arken ufukta
Yeni bir can taﬂ›r elinde
Gün do¤arken ufukta
Canlan›r bulutlar yeniden
Karanl›¤›n derin s›rr›
Unutulur gider
Gün do¤arken ufukta
Canlan›r umutlar yeniden
Y›l 2008 ve Gündo¤arken “Hayat Bu” adl›
albümüyle karﬂ›m›za ç›k›yor. Burhan ve Gökhan
ﬁeﬂen’le albümün kay›tlar›n›n da yap›ld›¤› Kuzguncuk’ta buluﬂtuk. Albümü, Kuzguncuk’u,
dostlu¤u ve bir müzik anlay›ﬂ› olarak de¤erlendirdikleri Gündo¤arken’i konuﬂtuk.
2000 y›l›nda ç›kard›¤›n›z “‹stanbul-Atina‹stanbul” albümünden sonra neler yapt›n›z?
Burhan ﬁeﬂen: Televizyonda “Yorumsuz” diye
bir program ile solo bir albüm yapt›m. Solo albümü Gündo¤arken’in ayr›l›k sürecinde yapm›ﬂ-

t›m. “‹stanbul-Atina-‹stanbul”dan sonra üçlü
olarak müzik çal›ﬂmalar›na devam etmemiz
güçleﬂti. Amca bir solo albüm ç›kard›. Daha
sonra amcan›n solo çal›ﬂmalar› ve di¤er iﬂleri
devam etti ve bir türlü Gündo¤arken’e s›ra gelemedi. Bu s›rada biz de baﬂka alanlarda, ama
müzikten hiç kopmadan çal›ﬂmalar›m›za devam
ettik.
Gökhan ﬁeﬂen: Ben “Sak›z” diye bir bar›n iﬂletmecili¤ini yapt›m. Bunu yapma nedenim de,
çal›ﬂabilece¤imiz, ﬂark›lar›m›z› rahatça söyleyebilece¤imiz bir yerimizin olmas›n› istememdi.
Her barda çal›ﬂam›yoruz ya biz, öyle bir durumumuz var. Bar programlar›da “Yorumsuz” ve
“Geniﬂ Aç›” ad›yla sahneye ç›kt›k.
Neden Gündo¤arken ad›n› kullanmad›n›z?
Bﬁ: Gündo¤arken üç kiﬂi olarak devam etsin diye biraz bekledik, ama bakt›k olmuyor, Gündo¤arken’e s›ra gelmiyor, biz de yola iki kiﬂi devam etmeye karar verdik. Üç senedir “Gündo¤arken” ismini kullan›yoruz. Zaten bar programlar›nda bizi gören insanlar hep, “siz Gündo¤arken’siniz” diyorlard›.
Gﬁ: Asl›nda bu bizim Gündo¤arken’in ad›na ve
oluﬂumuna duydu¤umuz sayg›dan ve nezaketten kaynaklanan bir tav›rd›. Bir süre bekleme-

Röportaj: Aylin Çalap
Foto¤raf: Sinan Kesgin
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Gökhan ﬁeﬂen-Burhan ﬁeﬂen

mizin nedeni buydu. Biz Gündo¤arken’e hizmet eden müzisyenler gibi hissediyoruz kendimizi.
Grubun ad› zaten 1976 y›l›nda belliymiﬂ, öyle de¤il mi? Albümün kapa¤›ndaki yaz›dan
bahseder misiniz?
Bﬁ: Ben 76’dan beri günlük tutuyorum. Albü-

Burhan ﬁeﬂen:
“Gündo¤arken üç
kiﬂi olarak devam
etsin diye biraz
bekledik, ama
bakt›k olmuyor,
Gündo¤arken’e
s›ra gelmiyor, biz
de yola iki kiﬂi
devam etmeye
karar verdik.”

mün kapa¤›nda yaz›l› olan benim 1976’da tuttu¤um günlü¤ümden al›nd›. Gökhan, o zamanlar ‹stanbul’a gelip gidiyordu. Böyle bir not
düﬂmüﬂüm ben de. Sonra burada yaz›l› olan
ﬂey büyüdü, isim oldu. O isim büyüdü, grup
oldu. Grup büyüdü, müzikal anlay›ﬂ oldu.
Gﬁ: Ben ODTÜ’de okurken, ‹stanbul’a gider gelirdim. Birbirimize yeni yapt›¤›m›z ﬂark›lar› çalard›k. Ama Burhan’› bu kadar etkiledi¤ini bilmiyordum. Ben de seneler sonra okudum bunu.
Bﬁ: Genelde günlüklerimi kimseye okutmam.
Ama bu yaz› herhangi bir günlük yaz›s› de¤il.
Bunu buraya koymam›z›n bilinçalt›nda yatan
Gündo¤arken’i hem sahiplenme hem de Gündo¤arken’in ne kadar eskiden gelen bir anlay›ﬂ
ve hayata bak›ﬂ oldu¤unu hat›rlatma. Kapa¤a
bu yaz›y› koyarak Gündo¤arken ad›n› da sahiplenmiﬂ oluyoruz. Kendi foto¤raflar›m›z› da koyabilirdik, ama bu yaz›y› tercih ettik.
Yola iki kiﬂi devam ediyorsunuz. Üç kiﬂilik
bir grup olmakla iki kiﬂilik bir grup olmak
nas›l bir duygu?
Gﬁ: Üç kiﬂilik bir grupken iki kiﬂiye dönmemiz
ve yola böyle devam etmemiz tabii ki, de¤iﬂik
bir süreci do¤urdu. Zaman içinde ﬂunu gördüm; grup ilk kuruldu¤u zaman birlikten ciddi
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bir kuvvet do¤muﬂtu. Ama ondan sonra grup
içinde o kuvvet gittikçe azald›. Üç kiﬂi olman›n
ﬂöyle bir dezavantaj› var; bir konuda hemfikir
olmak çok zor. Biz buna çözüm bulmak için, iki
kiﬂi ayn› fikirdeyse o fikri kabul ediyorduk. Üç
kiﬂiyken fikri kabul edilmeyen genellikle ben
oluyordum. Söylediklerim do¤ru ya da yanl›ﬂ
olabilir, ama baz› konularda k›r›l›yordum. Ben
hayat›m boyunca az›nl›¤›n da bir fikri oldu¤unu düﬂündüm. Az›nl›klar da hakl› olabilir, ama
ço¤unluk ne derse öyle olur. Ama ﬂimdi Burhan’la ikimiziz ve mecburuz birbirimizi ikna etmeye. Çünkü oy oran›m›z ayn›. Kendi ad›ma,
bu projede iki kiﬂi oldu¤umuz için daha özgür
çal›ﬂt›m, ben. Çünkü biz Burhan’la paylaﬂmay›
becerebiliyoruz, bu çok önemli.
Bﬁ: Üç kiﬂi ç›kt›¤›m›z yolda, zaman içinde fikirlerimiz de de¤iﬂti. Gökhan’la benim bak›ﬂ aç›m›z ayn› devam ediyor, ama amcada biraz de¤iﬂiklikler oldu.
Gﬁ: Gündo¤arken’in bir çizgisi var. Bu çizginin
ne kadar d›ﬂ›na ç›kabilirsiniz ki... Ç›karsan›z insanlar ne kadar benimser? Çünkü öyle sevmiﬂ
insanlar. Al›ﬂt›klar› bir ﬂey var. Al›ﬂt›klar› derken, hep kendimizi tekrar etmekten bahsetmiyorum. Birçok yenilikler tabii ki yap›yoruz, ama
Gündo¤arken’in t›n›s›n› kaybetmeden yap›yoruz. ‹nsanlar›n sevdi¤i t›n› da, zaten bizim sevdi¤imiz t›n›, Gündo¤arken’in müzi¤i.
Çal›ﬂt›¤›n›z müzisyenlerle nas›l bir araya
geldiniz?
Bﬁ: Benim iki solo albümümün düzenlemelerini Gürol yapm›ﬂt›. ‹lk kez bir Gündo¤arken albümü düzenlemesi yapt›. Gürol’un bu albüme
çok büyük eme¤i oldu. Büyük bir sab›rla, çok
güzel armonilerle ﬂark›lara hizmet etti. Zaten
albümü yapt›¤›m›z ekiple sürekli sahnede beraberiz. Gürol A¤›rbaﬂ, Cem Aksel ve Tolga K›l›ç birlikte çald›¤›m›z insanlar. Asl›nda Kuzguncuk’ta kendimize ait bir home-stüdyoda olmam›z da bizim için ve bu buluﬂmalar›n gerçekleﬂmesi için çok büyük avantaj oldu.
Gﬁ: Çal›ﬂt›¤›m›z ekip hem Zuhal Olcay’a, hem
de Bülent Ortaçgil’e çal›yor. Onlarla da çok iyi
bir dostlu¤umuz oldu. Biz kendi kapal› devremizde yaﬂayan ve çok iyi dost olan müzisyenleriz. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyo-

ruz. Bu bir araya gelmeler öyle umut ediyorum
ki, yeni projeleri de üretecek.
Kuzguncuk’taki stüdyodan ve stüdyo ortam›ndan bahseder misiniz?
Gﬁ: Benim Kuzguncuk maceram sekiz ay önce
baﬂlad›. Üst kat› ev olarak kullan›yorum, alt kat› da stüdyo yapt›m. Burada çok rahat bir ortam oluﬂturduk ve birçok müzisyen arkadaﬂ›m›z buraya rahatl›kla geldiler. Bir stüdyodayd›k
ama ev ortam›nda bir stüdyoda. Albüm kayd›n› sadece stüdyoda yapsayd›k, sadece stüdyoda görüﬂürdük. Ya da bir konserimiz varsa konserde görüﬂürdük, ama art›k öyle iç içe yaﬂ›yoruz ki... ‹yi olan da bu. Dolay›s›yla, Kuzguncuk’taki stüdyoda bu albümü yaparken hem
sevdi¤imiz yak›n dostlar›m›zla birlikte vakit geçirdik hem de birlikte ürettik.
Bﬁ: Stüdyonun bir avantaj› da, Bülent Ortaç-

Burhan ﬁeﬂen:
“Tiyatro, seyirciyle
iliﬂki kurmak
anlam›nda çok iyi
e¤itti bizi. Ayr›ca
tiyatrodan
yetiﬂti¤imiz için
ﬂark›lar›m›z›n
hikâyelerini
daha iyi anlatt›¤›m›z›
ve iletmek
istedi¤imiz
duygular› daha iyi
yans›tt›¤›m›z›
düﬂünüyorum.”
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de¤iliz, o müzi¤i taklit etmiﬂiz gibi düﬂünülüyor kimi zaman. Bu çok hoﬂ bir ﬂey. Bizi baﬂka
bir yere koyuyorlar, Gündo¤arken’i ve onun
müzi¤ini baﬂka bir yere. Biz Gündo¤arken’e
hizmet eden müzisyenler olarak an›lmaktan
memnunuz. Evet, biz Gündo¤arken’e hizmet
eden müzisyenleriz. Do¤rusu bu.
Bﬁ: Baﬂ›ndan beri foto¤raf olarak Gündo¤arken üç kiﬂiydi. Ama bir de bakt›k ki Gündo¤arken asl›nda bir müzikal anlay›ﬂ ayn› zamanda.
Onca y›la ra¤men Gündo¤arken’in müzikal anlay›ﬂ› devam ediyor, gördü¤ünüz üzere. Bizim
için Gündo¤arken, tek tek isimlerimizden daha
önemli.

Gökhan ﬁeﬂen:
“Birçok yenilikler
tabii ki yap›yoruz,
ama
Gündo¤arken’in
t›n›s›n›
kaybetmeden
yap›yoruz.
‹nsanlar›n sevdi¤i
t›n› da, zaten bizim
sevdi¤imiz t›n›,
Gündo¤arken’in
müzi¤i.”
gil’in hep bizimle burada olmas›yd›. Bütün
okumalarda bulundu. Baz› sözlere müdahale
etti. “Hadi Git” adl› ﬂark›m›zda akustik gitar çald›. Öteki türlü standart bir stüdyo çal›ﬂmas› olsa Bülent oraya gelmezdi. Buraya bir stüdyoya
gelir gibi gelmedi dostlar›m›z. Ellerinde simitlerle, peynirlerle geldiler. Akﬂam üzeri çaylar›m›z› içtik. Sonra da stüdyoya girip müzi¤imizi
yapt›k.
Gﬁ: Buraya geldikten sonra baht›m›z aç›ld›. Sadece baht›m›z de¤il, zihnimiz de aç›ld›, ruhumuz da... Çok keyifli bir çal›ﬂma süreci yaﬂad›k.
Bunu hep söylüyoruz; s›k›larak de¤il, yay›larak
çal›ﬂt›k. Çünkü stüdyo dönemi sanc›l› bir dönemdir. Albümü belli bir sürede bitirmek zorundas›n›zd›r. Firma bir saat verir çünkü, ama
burada böyle bir s›k›nt›m›z yoktu. O yüzden istedi¤imizi yapt›k bu albümde. Çok daha özgürce çal›ﬂt›k. Denedik, yan›ld›k. Bu denemeler
çok iyi sonuçlar do¤urdu.
Sekiz y›ll›k bir aradan sonra Gündo¤arken’le
yeniden buluﬂan dinleyicileriniz ne diyor
yeni albüm için?
Gﬁ: Albümü dinleyenler, tam Gündo¤arken
müzi¤i olmuﬂ diyorlar. Sanki biz Gündo¤arken

Genelde ﬂark›c›lar bir yerlerde ﬂark› söyleyerek tan›n›rlar, ama sizin ilk profesyonel
deneyiminiz tiyatro sahnesinde tiyatro müzi¤ini canl› çalarak olmuﬂ. Bu nas›l oldu?
Bﬁ: Bu iﬂte babam›z›n çok etkisi var. Babam›z
da Ankara’dan gelen a¤abeydir. Amcan›n babama yazd›¤› ﬂark›daki a¤abey, bizim babam›z.
Babam›z pilottu ve müzi¤e çok merakl›yd›.
60’l› y›llarda yurtd›ﬂ› seyahatlerinden bavulu
plaklarla dolu olarak dönerdi. Biz ortaokulda
kendi bestelerimizi yapmaya baﬂlam›ﬂt›k. Bestelerimizi çok be¤enir, bütün arkadaﬂlar›na
dinletirdi. Gökhan elektrik mühendisli¤i, ben
makine mühendisli¤i e¤itimi ald›m, ama babam bize, “Çocuklar, ﬂark›lar›n›z çok güzel.
Okulunuzu bitirin, sonra da müzisyen olun,”
demiﬂtir. Kaç tane baba çocu¤una bunu der
ki? Hem de o y›llarda. O dönemlerde konserleri
babam sayesinde yapt›k. Ses sisteminin, salon
kiras›n›n paras›n› kendi cebinden ödedi. O
konserlerden birinde Levent K›rca dinledi bizi
ve bize “Kad›nc›klar” diye bir oyun müzi¤i teslim etti. ‹lk onunla sahneye ç›kt›k. Sonra Ferhan ﬁensoy’la uzun süre birlikte çal›ﬂt›k.
Müzik hayat›na tiyatro müzikleri yaparak
baﬂlam›ﬂ müzisyenler olarak neler ö¤rendiniz tiyatrodan, yarat›c›l›¤›n›z› nas›l etkiledi?
Bﬁ: Tiyatronun bize çok faydas› oldu. Sahnede
nas›l duraca¤›m›z›, nas›l bakaca¤›m›z› ö¤rendik. O dönemde ben çok utangaçt›m. Hep yere
bakarak ﬂark› söylerdim. Ama çal›ﬂt›¤›m›z tiyatrocular bütün bu kusurlar›m›z› düzelttiler.
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Gﬁ: Ben de bakamazd›m seyircinin yüzüne, o süreç bizim için çok ciddi bir e¤itim
oldu. Önce oyuncular›n yüzüne bakarak
baﬂl›yorsunuz, ondan sonra seyirciye bakmak daha kolay oluyor. O yüzden tiyatro,
seyirciyle iliﬂki kurmak anlam›nda çok iyi
e¤itti bizi. Ayr›ca tiyatrodan yetiﬂti¤imiz
için ﬂark›lar›m›z›n hikâyelerini daha iyi anlatt›¤›m›z› ve iletmek istedi¤imiz duygular›
daha iyi yans›tt›¤›m›z› düﬂünüyorum.
Baz› oyunlar›n bestelerini de siz yapt›n›z. Bu nas›l bir deneyimdi?
Bﬁ: Özellikle Ferhan ﬁensoy’un ayr› bir
önemi vard›r. Ferhan ﬁensoy bizim için bir
dehad›r. Mesela, sözlerini bestelerken bir
laf› bile att›rmazd›. Diyelim dört tane “Ay”
yazm›ﬂ. Bu ‘ay’lar› üç ya da beﬂ kere söyletmezdi. “Öyle olmas›n› isteseydim üç ya da
beﬂ tane yazard›m. Dört kere yazd›m, siz
de ona göre yap›n,” derdi. O yüzden bize
tiyatro çok büyük tecrübeler kazand›rd›.
Son dönem pop müzik piyasas› ve yeni
ç›kan yorumcular hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
B ﬁ: Piyasadaki ço¤u ﬂark›, pazarlama
mant›¤›yla yap›l›yor. Sözünden düzenlemesine, ritimlerinden klibine kadar, her ﬂeyiyle bir ürün olarak yap›l›yor. Elbette bizimkiler de ürün haline dönüﬂüyor, ama
biz ﬂark›lar›m›z› duygular›m›zla yap›yoruz.
Kendi öykülerimizi yaz›yoruz, sonra da onlar› anlat›yoruz. Ç›kan birçok üründe samimiyetsizli¤i görüyoruz. Çünkü duygusu
yok. Deterjan satar gibi ﬂark› yap›lmaz ki.
O yüzden eski ﬂark›lara bu kadar ra¤bet
var. Çünkü o ﬂark›lar›n duygusu var. Biz bir
sözü yazarken o kadar u¤raﬂ›yoruz ki. Duygumuzu yakalamak ve onu do¤ru aktarmak için çok emek veriyoruz. ﬁiirselli¤e
dikkat ediyoruz. Deniyoruz, be¤enmiyorsak bir daha deniyoruz, bir daha... Bizim
hayat›m›z böyle çünkü. Ba¤›ran ça¤›ran insanlar olmad›¤›m›z için ﬂark›lar›m›zda da o
naiflik vard›r. Çünkü iyi ﬂark›lar yapmak
için sorumluluk hissediyoruz. Do¤rusu da
bu de¤il mi?

Burhan ﬁeﬂen: “Onca y›la ra¤men Gündo¤arken’in
müzikal anlay›ﬂ› devam ediyor. Bizim için
Gündo¤arken, tek tek isimlerimizden daha önemli.
Biz Gündo¤arken’e hizmet eden müzisyenler
olarak an›lmaktan memnunuz. Evet, biz
Gündo¤arken’e hizmet eden müzisyenleriz.
Do¤rusu bu.”
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vizyon

temmuz - a¤ustos 2008
15 A⁄USTOS CUMA
Tortured Soul
Babylon Alaçat› - ‹zmir

Shantel
Sortie - ‹stanbul

Gülben Ergen
Rumeli Hisar›- ‹stanbul

Rubin Steiner Neue Band
Babylon Alaçat› - ‹zmir

Sertab Erener
Fahir Atako¤lu
Bodrum Antik Tiyatro
Mu¤la

‹lhan ‹rem
Rumeli Hisar› - ‹stanbul

Duman
Cemil Topuzlu Aç›khava
Sahnesi - ‹stanbul
Kurban
Ooze Venue - ‹zmir
Chuck Berry
Parkorman - ‹stanbul

IZ
NSS
A
S
‹
L

19 A⁄USTOS SALI

16 A⁄USTOS C.TES‹

100 Y›l›n Meydan Fasl›:
Levent K›rca, Ahmet
Özhan, Müjdat Gezen,
Selami ﬁahin
Rumeli Hisar› IZ
NSS
‹stanbul
L‹SA
20 A⁄USTOS ÇARﬁ.

Yal›n
Bodrum Antik Tiyatro
Mu¤la

Nil Karaibrahimgil
Rumeli Hisar› - ‹stanbul

IZ
NSS
L‹SA

IZ
NSS
L‹SA

17 A⁄USTOS PAZAR

21 A⁄USTOS PERﬁ.

Tarkan
Cemil Topuzlu Aç›khava
Sahnesi ‹stanbul
IZ

Ferhat Göçer
Rumeli Hisar› - ‹stanbul

18 A⁄USTOS PAZARTES‹

Alpay
Bostanl› Karﬂ›yaka Aç›khava
Tiyatrosu - ‹zmir

NSS
L‹SA

Demet Akal›n
Rumeli Hisar› - ‹stanbul

IZ
NSS
L‹SA

Ajda Pekkan
Kültür park Aç›khava
Tiyatrosu - Bursa

IZ
NSS
L‹SA

ajanda
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26 A⁄USTOS SALI

22 A⁄USTOS CUMA
Scorpions
Parkorman - ‹stanbul

Mario Frangoulis
Turkcell Kuruçeﬂme Arena
‹stanbul

Mustafa Sandal
Rumeli Hisar› - ‹stanbul

Funda Arar
IZ
Rixos Bodrum ‹SANSS
L
- Mu¤la

Free Hole Negro
Babylon Alaçat› - ‹zmir

27 A⁄USTOS ÇARﬁ.
Sezen Aksu
Turkcell Kuruçeﬂme Arena
‹stanbul

Enrico Macias
Sortie - ‹stanbul

Hayko Cepkin
Çeﬂme Venue ‹zmir

Nilüfer
Turkcell
IZ
NSS
Kuruçeﬂme
L‹SA
Arena ‹stanbul

IZ
NSS
A
S
‹
L

Mario Frangoulis
Bilkent Odeon - Ankara
Ajda Pekkan
Turkcell Kuruçeﬂme Arena
‹stanbul
Mor ve Ötesi
Ooze Venue - ‹zmir
IZ
NSS
L‹SA

Oldies But Goldies
Babylon Alaçat› - ‹zmir

Karina (voice of Thievery
Corporation)
Babylon Alaçat› - ‹zmir

V. Leyla Gencer ﬁan
Yar›ﬂmas› - Final
Aya ‹rini Müzesi - ‹stanbul

Funda Arar
Rixos Bodrum - Mu¤la

IZ
NSS
L‹SA

Shantel
Babylon Alaçat› - ‹zmir

30 A⁄USTOS C.TES‹

23 A⁄USTOS C.TES‹

Dolapdere Big Gang
Çeﬂme Seaside - ‹zmir

29 A⁄USTOS CUMA

28 A⁄USTOS PERﬁ.
V. Leyla Gencer ﬁan
Yar›ﬂmas› - Yar› Final
CRR Konser
Salonu
IZ
NSS
A
‹stanbul
S
‹
L

Nilüfer
Çeﬂme Seaside - ‹zmir

IZ
NSS
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.

