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Türkiye, POPKOMM’da konuk ülkeydi
Telifte önemli imzalar at›ld›
Cem Adrian • 60’lardan günümüze “müzik ve hayat”
• Naim Dilmener’den Pop Tarihi • Can Atilla
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• 12. Uluslararas› Ankara Caz Festivali •
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Telifte önemli
anlaﬂmalar
Merhabalar;
MESAM Vizyon, bu say›s›nda müzik sektörümüze damga vuran geliﬂmelerle karﬂ›n›zda. Uzun y›llardan beri tart›ﬂma konusu olan telif konusunda çok önemli ad›mlar at›ld›. Turistik
mekanlarda çal›nan müzik eserlerinden telif al›nmas›n› yasal bir zemine oturtan TÜROFED anlaﬂmas›ndan sonra ad›m
ad›m di¤er sorunlu baﬂl›klar da çözüme kavuﬂturuldu.

Bu say›da son dönemde yitirdi¤imiz önemli müzik insanlar›na yer verdik. Bunlardan biri de hastal›¤›nda röportaj talebimizi k›rmayan Türk Sanat Müzi¤i’nin usta sesi ve bestekâr›
Necdet Tokatl›o¤lu’ydu. Tokatl›o¤lu’nu röportaj›m›zdan k›sa
bir süre sonra kaybettik. Kederli ailesine baﬂsa¤l›¤› diliyor ve
de¤erli bestecimizi rahmetle an›yoruz.

Müzik meslek birlikleri, önce Televizyon Yay›nc›lar› Derne¤i
(TVYD) ile geniﬂ bir uzlaﬂma zemini oluﬂturdu. Y›llard›r süregiden ve hatta mahkeme salonlar›na taﬂ›nan anlaﬂmazl›klar
bu protokolle sona erdi. Bunu Radyo Televizyon Yay›nc›lar›
Meslek Birli¤i (RATEM) ile imzalanan protokol takip etti.
Böylece telif haklar›nda tarihe geçecek büyük bir anlaﬂma
platformu kuruldu. Bu say›m›zda imzalanan protokollerin
içeri¤i ve bas›n toplant›lar›ndan izlenimlerin yan› s›ra masada imza atan taraflar›n görüﬂlerine yer veriyoruz.

Sayfalar›m›za her zamanki gibi renkli isimleri de konuk ediyoruz. Sesi, besteleri ve yaﬂama dokunan ﬂark› sözleriyle
Cem Adrian, Osmanl› temas›ndan yola ç›kan albümleriyle
elektronik müzikte fenomen hale gelen Can Atilla, önce
konserlerde, sonra internette ünlenen Grup 84 ve bir saz
ustas› Muzaffer Özdemir bu say›n›n röportaj konuklar› aras›nda. Ekrem Yeﬂilada ise K›br›s’ta yürüttü¤ü sanat
çal›ﬂmalar›yla sayfalar›m›za konuk oldu. ‹nceleme baﬂl›¤›nda
Rag›p ‹ncesa¤›r ile Murat Meriç’in üniversitelerde, festivallerde ve de¤iﬂik etkinliklerde Türkiye’nin siyasal tarihini müzikle anlatmaya çal›ﬂt›klar› “Müzik ve Hayat” projesini yak›ndan inceleyim istedik.

Vizyon’un ikinci önemli baﬂl›¤›n› ise (medyada hak etti¤i yeri çok da bulmad›¤›na inand›¤›m›z) “Popkomm” oluﬂturuyor.
Türkiye, Popkomm vesilesiyle dünyada Türk nüfusun en yo¤un yaﬂad›¤› kentlerden biri olan Berlin’e büyük bir “müzikal
ç›kartma” yapt›. Müzik endüstrisinin en önemli buluﬂmalar›ndan biri kabul edilen Popkomm’da Türkiye “konuk ülke”
s›fat›yla yer ald› ve müzikal anlamda zengin kültürel yap›s›n›
ortaya koyan seçme eserleri usta isimler yorumlad›. Popkomm’a dair izlenimleri, geniﬂ bir ﬂekilde sayfalar›m›zda bulabilirsiniz.

Naim Dilmener de köﬂesinde geçti¤imiz aylarda yine unutulmaz bir konser ile Türk dinleyicisine “Merhaba” diyen Yunanl› sanatç› Haris Alexiou’yu yazd›.
Keyifli okumalar,
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
Berkay, Halil
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

K›sa bir süre önce aram›zdan ayr›lan
NECDET TOKATLIO⁄LU son
röportaj›n› MESAM Vizyon’a verdi.
Sanata dair görüﬂlerini dile getiren
ustad›m›z bundan böyle ﬂark›lar›yla
aram›zda yaﬂamaya devam edecek.

24

Müzik meslek birlikleriyle
televizyon ve radyo kanallar›n› temsil eden meslek
birlikleri aras›nda TEL‹F
PROTOKOLLER‹
imzaland›.

28

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 Vecdi Erbay, ﬁebnem
Akç›l, ﬁ. Bülent Eröz,
Sema Korkmaz,
Yüksel Alt›ntop

Kas›m ay› sonlar›nda ç›kacak
“Emir” albümünün
haz›rl›klar› sürerken
CEM ADRIAN ile müzi¤i
üzerine konuﬂtuk.

Türkiye’nin yak›n geçmiﬂini
ﬂark›larla ö¤renmeye ve
paylaﬂmaya çal›ﬂan Murat
Meriç ve Rag›p ‹ncesa¤›r,
“MÜZ‹K VE HAYAT” projesini
anlatt›lar.

Foto¤raf Editörü Sinan Kesgin
Grafik Didem ‹ncesa¤›r,
Orçun Peköz
Bask› UNIPRINT Bas›m San.
ve Tic. A.ﬁ.
‹stanbul Asfalt› Ömerli Köyü
Had›mköy 34555 / ‹stanbul
Tel : 90212 798 28 40
Faks : 90212 798 20 63
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Bas›m Yeri ‹stanbul - Kas›m 2008
ve Tarihi
Yay›n Yönetim ve Yaz›ﬂma Adresi
MESAM S›racevizler cad. Esen sok. Saruhan
Plaza No:6 Kat:6 34381 Bomonti / ﬁiﬂli / ‹stanbul
T: +90 212 296 99 10 (pbx)
F: +90 212 296 99 24-26
www.mesam.org.tr

Naim Dilmener bu say›da
unutulmaz sesiyle Türkiye’de
de hat›r› say›l›r bir hayran
kitlesine sahip olan HARIS
ALEXIOU’yu kaleme ald›.

Yap›m / Tasar›m
S‹TA Politik Dan›ﬂmanl›k ve
Yay›nc›l›k Hizmetleri A.ﬁ.
Ortaklar cad. Mevlüt Pehlivan sk. No:4-11
Mecidiyeköy-‹stanbul
T: +90212 2665440 F: +90212 2664991
www.sita.com.tr
TETRA ‹letiﬂim Hizmetleri Ltd. ﬁti.
Halaskargazi cad. Sait Kuran ‹ﬂ Merkezi
No:301-5 ﬁiﬂli-‹stanbul
T: +90212 219 96 76 F: +90212 23133 37
www.tetrailetisim.com
Reklam
MESAM S›racevizler cad. Esen sok.
Saruhan Plaza No:6 Kat:6
34381 Bomonti / ﬁiﬂli / ‹stanbul
T: +90 212 296 99 10 (pbx)
F: +90 212 296 99 24-26
www.mesam.org.tr
Yay›n Türü: Yayg›n Süreli Yay›n. 2 ayda bir ç›kar
Vizyon dergisi MESAM üyelerine ücretsiz olarak
gönderilir. Yaz›larda ileri sürülen görüﬂlerin
sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Dergiden kaynak
gösterilmek koﬂuluyla al›nt› yap›labilir.

52
‹nternetin müzik dünyas›na
arma¤an› GRUP 84, ikinci
albümüyle, ilkinde yakalad›¤›
baﬂar›n›n tesadüf olmad›¤›n›
kan›tlad›.

Elektronik new age’ ak›m›n›n
ülkemizdeki önemli
temsilcilerinden CAN AT‹LLA,
Mevlana’n›n hüzünlü hayat
hikayesini anlatan son albümüyle
sayfalar›m›za konuk oluyor.

56
“Caz&Bas” temas›yla baﬂlayacak
12. ULUSLARARASI ANKARA CAZ
FEST‹VAL‹'nde konserlerin yan› s›ra
müzik e¤itiminin önemini
vurgulayan atölye çal›ﬂmalar› ve
gece performanslar› da yer alacak.
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MESAM Üyelerine
Önemli
Duyurular
MESAM Üyelerine önemli birtak›m hat›rlatmalar› yapmak istiyoruz.
ESER B‹LD‹R‹MLER‹N‹
‹HMAL ETMEYEL‹M
MESAM, üyelerinin eserlerinin kullan›m›ndan do¤an telifin takip ve tahsilini yapan
bir kurumdur. Bu nedenle üyelerimiz düzenli ve eksiksiz olarak eser bildirimlerini
yapmal›d›rlar. Böylelikle eserleriniz kullan›ld›¤› zaman hak etti¤iniz telif bedellerini
gerek mekanik (kaset/cd), gerekse temsili
(radyo/tv, konser, cep telefonu melodileri)
alanda alabilirsiniz. E¤er MESAM’a bildirmedi¤iniz eserler var ise lütfen en k›sa sürede Üyelik ‹liﬂkileri Bölümümüze baﬂvurunuz. (Eser bildirim formunu internet sitemiz www.mesam.org.tr’den indirerek
doldurabilirsiniz.)
Eser bildirimlerini doldururken ﬂark› format›nda olan eserlerinizi “eser bildirim
formu”na, sinematografik alanlarda kullan›lan eserlerinizi (film, dizi, belgesel,
reklam…) ise “cue sheet formu”na doldurman›z gerekmektedir. Ayr›ca formlar›n yan›nda notalar›n› ve/veya sözlerini
veya ses kayd›n›(kaset/cd) getirmeniz gerekmektedir. Kaset kartonetlerinin ve
TRT Repertuar›’na al›nan eserlerin onayl›
yaz›s›n›n sunulmas› MESAM Üye Arﬂivi
için faydal› olacakt›r. Zaman zaman eserlerle ilgili olarak yaﬂanan anlaﬂmazl›k ve
karmaﬂalar›n çözülebilmesi için siz üyelerimizin eser bildirimlerini yaparak bizlere katk› sunmas› iﬂlemlerin aksamas›n›
önleyecektir.
Eser bildirim formlar›nda besteci, söz ya-

zar› ve varsa aranjör ile
editörün do¤ru ve eksiksiz biçimde bildirilmesi gerekmektedir. FSEK’e göre
MESAM ancak bildirilen eserleri korur. Yaratt›¤›n›z her eseri
en k›sa zamanda MESAM’a bildiriniz.
Eserinizi belgelemek, ileride do¤acak çal›nt›, al›nt› benzeri durumlarda hak sahibi olabilmeniz için Eser Bildirim Formu’nun arka sayfas›nda yer alan portelere bildirdi¤iniz eseri notalamal›s›n›z. Eserinize ait notalar›n; doldurdu¤unuz bilgi
formlar›na eklenmesi de yeterli olacakt›r.
Yap›m firmalar›nca MESAM’a verilecek
listeler sizin ad›n›za yap›lm›ﬂ bir bildirim
say›lmaz.
‹LET‹ﬁ‹M B‹LG‹LER‹N‹
GÜNCELLEYEL‹M
‹letiﬂimin devaml› ve düzenli olabilmesi
için lütfen de¤iﬂen irtibat adreslerinizi,
telefon, faks, GSM numaralar›n›z› ve email adreslerinizi acilen MESAM’a bildiriniz. Aksi halde gerekli durumlarda sizlere ulaﬂmam›z ve sizler için önem arz
eden evraklar›n›z› gönderebilmemiz
mümkün olmamaktad›r.
Eser sahibi üyemiz vefat etti¤inde 5846
say›l› FSEK’nun 63. maddesi uyar›nca
tüm mali haklar mirasç›lar›na intikal
eder. Mirasç›lar kendi aralar›nda anlaﬂarak iﬂlem yapabilmek üzere Sulh Hukuk
Mahkemesine baﬂvurarak bir temsilci tayin etmek durumundad›rlar. Bu temsilci
fikri haklar üzerinde iﬂlem yapabilmek
için di¤er mirasç›lar›n muvafakat›n› al-

mak zorundad›r. Aksi halde mali haklar›
takip edebilmek için tüm mirasç›lar›n
birlikte hareket etmeleri söz konusudur.
Bu noktada vefat eden üyelerimizin varislerinin en k›sa sürede Meslek Birli¤imizin Üye ‹liﬂkileri Bölümü ve avukatlar› ile
görüﬂmeleri gerekmektedir. Varisler aras›nda sorunlar çözülemedi¤i takdirde, bir
temsilci tayin edilmezse, eser sahibinin
haklar›ndan do¤an telif ödemesi yap›lamayacakt›r.
ÜYEL‹K A‹DAT ÖDEMELER‹N‹
AKSATMAYALIM
Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Ba¤lant›l›
Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonlar› Hakk›nda Tüzü¤ün 10. ve Türkiye Mus›ki Eseri Sahipleri Meslek Birli¤i
Tüzü¤ünün 12. maddesi uyar›nca MESAM Üyeleri Genel Kurul’da Kabul edilen
y›ll›k ödentiyi ödemekle yükümlüdür.
Birli¤imize olan aidat borcunuzun miktar›n› 0 212 296 99 10 no’lu telefondan
ö¤renebilir, biriken aidat borcunuzu Yap›
Kredi Bankas› - Yeditepe ﬁubesi, 955 –
64508857 no’lu hesaba yat›rabilirsiniz.
Aidat borcunuzu ödediyseniz bu hat›rlatmay› dikkate almay›n›z.
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Alâeddin Yavaﬂça’ya büyük ödül
2005’ten bu yana verilen Cumhurbaﬂkanl›¤› Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne
bu y›l üç dalda üç büyük isim de¤er görüldü. Müzik alan›nda Türk Müzi¤inin ünlü
bestekâr› Dr. Alâeddin Yavaﬂca, edebiyat
alan›nda Yaﬂar Kemal, mimari sahas›nda
da Turgut Cansever lay›k görüldü. 2008
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Çankaya
Köﬂkü’nde düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilecek.
De¤erli Üyemiz Dr. Alâeddin Yavaﬂca’y› bu
büyük ödüle lay›k görüldü¤ü için tebrik
eder, Türk Müzi¤ine katk›lar›n›n devam›n›
dileriz.

Ödül, Türk kültür ve sanat yaﬂam›na
önemli katk›larda bulunan, ülkemiz kültür
ve sanat›n›n yücelmesine çal›ﬂan Türk vatandaﬂ› ve yabanc› uyruklu kiﬂiler ile kurumlara, devlet ad›na, onurland›rmak ve
özendirmek amac›yla 2005 y›l›ndan bu
yana veriliyor.
Bu y›l Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün talimat›yla sanat›n farkl› dallar›nda verilen
ödül, Do¤an H›zlan, Beﬂir Ayvazo¤lu, Prof.
Dr. Mustafa ‹sen, M. Emin Kuz, H. Gürcan
Türko¤lu, H. Ahmet Sever, Zeynep Damla
Gürel’den oluﬂan De¤erlendirme Kurulu’nun önerisiyle verildi.

Alt›n Portakal Müzik Ödülü

Mazlum Çimen’in
45. Alt›n Portakal Film Festivali’nde Derviﬂ Zaim’in
“Nokta” adl› filmiyle üyemiz Mazlum Çimen “En ‹yi
Müzik Ödülü”ne lay›k görüldü.
45. Antalya Alt›n Portakal Film
Festivali 10-19 Ekim 2008 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirildi. Festivalin ödülleri 19
Ekim akﬂam› düzenlenen ödül töreni ile
sahiplerini buldu.
Yönetmenli¤ini Derviﬂ Zaim’in yapt›¤›
“Nokta” filminin “En ‹yi Film Ödülü”nü ald›¤› gecede, “En ‹yi Müzik Ödülü”ne “Nokta” filmine yapt›¤› müzikler ile MESAM
Üyesi Mazlum Çimen lay›k görüldü.
Üyemizi ödülünden dolay› kutlar, baﬂar›l›
çal›ﬂmalar›n›n devam›n› dileriz…
Festivalin Ödülleri ﬁöyle:
En ‹yi Film: Pazar-Bir Ticaret Masal›
(Ben Hopkins)
En ‹yi Yönetmen: Derviﬂ Zaim (Nokta)
En ‹yi Senaryo: Ben Hopkins,
(Pazar-Bir Ticaret Masal›)
En ‹yi Müzik: Mazlum Çimen (Nokta)

En ‹yi Kad›n Oyuncu: Nurgül Yeﬂilçay
(Vicdan)
En ‹yi Erkek Oyuncu: Tayanç Ayayd›n
(Pazar-Bir Ticaret Masal›)
En ‹yi Sanat Yönetmeni: Türker ‹ﬂçi
(Baﬂka Semtin Çocuklar›)
En ‹yi Görüntü Yönetmeni:
Zekeriya Kurtuluﬂ (Vicdan)
En ‹yi Yard›mc› Kad›n Oyuncu:
Övül Avk›ran (Pandora'n›n Kutusu)
En ‹yi Yard›mc› Erkek Oyuncu: Volga
Sorgu Tekino¤lu (Baﬂka Semtin Çocuklar›)
En ‹yi Kurgu: Mustafa Preﬂeva (Vicdan)
En ‹yi Laboratuvar: Fono Film
(Gökten Üç Elma Düﬂtü-Vicdan)
En ‹yi Saç ve Makyaj: Vicdan
En ‹yi Kostüm: Zeynep S›rl›k›ya
(Pazar-Bir Ticaret Masal›)
En ‹yi Ses Tasar›m›-Miksaj: Nokta
En ‹yi Özel Efekt: Murat Balkan
(Üç Maymun)
Alt›n Portakal S‹YAD En ‹yi Film Ödülü: Hayat

Var (Reha Demir)
Yurtiçi Kargo Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü:
Nokta (Derviﬂ Zaim)
Behlül Dal Digitürk Genç Yetenek Jüri Özel
Ödülü: Ayd›n Bulut (Baﬂka Semtin Çocuklar›)
En ‹yi Belgesel: Adakale Sözlerim Çoktur (‹smet Arasan)
En ‹yi K›sa Film: Gemeinschaft
(Özlem Ak›n)
K›sa Film Jüri Özel Ödülü: Nefes
(Cüneyt Birol)
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Âﬂ›k Taﬂl›ova’n›n heykeli yap›ld›
MESAM Teknik Bilim Kurulu Baﬂkanl›¤›n› yürüten Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova’n›n
heykeli, Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay taraf›ndan aç›ld›.
Kars Belediyesi’nin organizasyonuyla dördüncüsü düzenlenen Kafkas Kültürleri Festivali kapsam›nda kentin giriﬂine yapt›r›lan Âﬂ›k ﬁenlik, Âﬂ›k Murat
Çobano¤lu ve yaﬂayan âﬂ›klardan Devlet Sanatç›s› ﬁeref Taﬂl›ova’n›n heykelleri törenle aç›ld›.
Törene, Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay, Milletvekilleri Zeki Karabay›r, Mahmut Esat Güven, Vali
Mehmet Ufuk Erden, Belediye Baﬂkan› Naif Alibeyo¤lu, halk ozan› Murat Çobano¤lu’nun o¤lu ﬁentürk Çobano¤lu ve vatandaﬂlar kat›ld›.
‹lk olarak Âﬂ›k ﬁenlik’in heykelinin aç›l›ﬂ›n› yapan Bakan Günay, yaﬂayan birinin heykelinin yap›lmas›n›n
önemine de¤inerek, Belediye Baﬂkan› Naif Alibeyo¤-

Kars Belediye Baﬂkan› Naif
Alibeyo¤lu, Vali Ufuk Erdem,
Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul
Günay, Aﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova

lu’na teﬂekkür etti. Bakan Günay, konuﬂmas›na ﬂöyle devam etti: “Gerçekten bugün
çok duyguland›ran bir gün oldu. Ben valimize, milletvekilimize, belediye baﬂkan›m›za, eme¤i geçen herkese teﬂekkür ederim.
Yak›n zamanda yitirdi¤imiz de¤erimiz Murat Çobano¤lu gibi, Âﬂ›k ﬁenlik gibi ve as›l
teﬂekkürü hak eden yaﬂayan bir halk aﬂ›¤›
abidesini burada an›tlaﬂt›rd›¤›n›z için. ‹nsanlara yaﬂarken de¤er vermek gerekir. Sizi
kutluyorum.”
Bakan Günay, daha sonra ﬁeref Taﬂl›ova’n›n
heykeli önünde hat›ra foto¤raf çektirdi.

Ahmet Sezgin’i kaybettik
Türk Halk Müzi¤i sanatç›lar›ndan MESAM Üyesi Ahmet
Sezgin, 100’den fazla türkü derleyerek bunlar› TRT
repertuar›na kazand›rm›ﬂt›.
Türk Halk Müzi¤i sanatç›lar›ndan
de¤erli üyemiz Ahmet Sezgin, 10
A¤ustos 2008 tarihinde ‹stanbul’da vefat
etti. Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Sezgin 72 yaﬂ›ndayd›.
Folklor ekibiyle sahne çal›ﬂmalar› yapan
ilk sanatç› olan ve bir dönem tiyatro müzikleri de haz›rlayan Sezgin’in çeﬂitli kurum ve kuruluﬂlarda 100’ün üzerinde
ödülü ve alt›n plaklar› vard›. Sanatç›, derledi¤i 100’den fazla türkünün ço¤unu
TRT repertuar›na kazand›rd›.
Ahmet Sezgin kimdir?
‹stanbul’da 1 May›s1936 tarihinde do¤an
Sezgin, 1954 y›l›nda ‹stanbul Radyosu
Yurttan Sesler Korosu’nu kurmak için aç›lan s›navda, Muzaffer Sar›sözen, Mesut
Cemil, Münir Nurettin Selçuk, Behçet Kemal Ça¤lar ve Halil Bedii Yönetken gibi

önemli isimlerden oluﬂan jüri karﬂ›s›na
ç›kt› ve 935 kiﬂi aras›ndan birinci oldu.
Radyoda nota, solfej derslerine baﬂlayan
ve opera sanatç›s› Ayd›n Gün’den diyafram dersleri alan Sezgin, dört türküden
oluﬂan 15 dakikal›k radyo programlar›na
baﬂlad›.
Sezgin, hocas› Muzaffer Sar›sözen’in
önerisiyle 1957-1963 y›llar› aras›nda Ankara Radyosu’nda canl› yay›nlara kat›ld›.
Ço¤unlukla kendi derledi¤i türkülerden
ve yurttan sesler repertuar›ndan türkü ve
uzun havalar okuyan Sezgin, 1960 y›l›nda ilk pla¤› olan ve kendi derledi¤i “Gele
gele geldim bu kara taﬂa” uzun havas›n›
okudu.
1963 y›l›nda ‹stanbul sahnelerinde çal›ﬂmaya baﬂlayan Ahmet Sezgin’in bundan
sonraki yaﬂam› sahne çal›ﬂmalar›, plaklar,
Anadolu turneleri, yurt içi ve yurt d›ﬂ›

konserleri ile devam etti. 400’ün üzerinde kaset ve plak çal›ﬂmas› bulunan Sezgin’e, Yücel Paﬂmakç›, Hamdi Özbay,
Tuncer ‹nan, Mehmet Erenler, Musa
Ero¤lu, Arif Sa¤, Nida Tüfekçi ve Zafer
Gündo¤du gibi saz sanatç›lar› eﬂlik etti.
Orhan Gencebay’›n da kendisine beﬂ y›l
saz›yla eﬂlik etti¤i sanatç›, Gencebay’›n
bestelerini plak yaparak konserlerinde
okudu.
Türkiye’de 1964 y›l›nda ilk arabesk ﬂark›y›, Suat Say›n’›n “Sevmek günah m›?” adl›
eserini okuyan Sezgin, yine ayn› y›l “Deryada bir sal›m yok” adl› Gencebay parças›na ilk playback’i yapt›.
Folklor ekibiyle sahne çal›ﬂmalar› yapan
“ilk sanatç›” olan ve bir dönem tiyatro
müzikleri de haz›rlayan Sezgin, “Mirasyedi” ve “Aﬂk yaras› derindir” isimli iki filmde rol ald›.
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Güfte yazar› ‹lkan San vefat etti
Uzun y›llar ﬂark› sözü yazar› olarak çal›ﬂmalar›n› sürdüren ‹lkan San’›n
bestelenmiﬂ 245 ﬂark›s›n›n 115’i TRT repertuar›ndad›r.
Türk Sanat Müzi¤i’nin unutulmaz ﬂark›lar›n›n yazarlar›ndan ‹lkan San, 20 Ekim 2008 tarihinde tedavi gördü¤ü hastanede vefat etti. Cenazesi 21 Ekim 2008’de Cebeci Asri Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi. “Al›n yaz›ms›n”, “Bunca güzel içinde
birisi var ki” gibi bilinen ﬂark›lar›n güftecisi ‹lkan San’›n yaklaﬂ›k
100 güftesi TRT repertuar›na al›nm›ﬂt›.
‹lkan San kimdir?
‹lkan San, 1941’de Malatya do¤du. Gazetecilik ve Halkla ‹liﬂkiler Yüksek Okulu mezunu olan San, bir süre gazete ve dergilerde yazar ve idareci olarak görev yapt›. Devlet ve özel sektörde de¤iﬂik görevlerde bulundu. Uzun y›llar ﬂark› sözü yazar›
olarak çal›ﬂmalar›n› sürdüren ‹lkan San’›n bestelenmiﬂ 245 ﬂark›s›n›n 115’i TRT repertuar›ndad›r. 1965 y›l›nda “Çam Sak›z› Arma¤an›”, 1969 y›l›nda “S.O.S”, 1978 y›l›nda “Sizden Biri”, 1999
y›l›nda “Dua’dan Beddua’ya” isimli dört ﬂiir kitab› yay›nlanan ve
1966 y›l›nda “Desenli ﬁiir” ad› alt›nda bir sergi açan ‹lkan
San’›n sevilen ﬂark›lar dal›nda ald›¤› 10 ödülü bulunuyordu.

Sevilen ﬂark›lar›ndan baz›lar›
(Kaynak: Turhan Taﬂan)
Bunca güzel içinde birisi var ki.
(Zekai Tunca)
Bir ﬂark› duyarsan sevdadan yana.
(Erdo¤an Berker)
Sana bin bir özlemle gelece¤im
demiﬂtin. (Hüseyin Erbay)
Verdi¤imiz o sözleri, etti¤imiz
yeminleri. (Hüseyin Erbay)
Gün be gün yaﬂanan o hat›ray›.
(Avni An›l)
ﬁu yalan dünyay› aﬂks›z geçirme.
(Avni An›l)
Gitmesin gözlerinden p›r›l p›r›l
arzular. (Necdet Tokatl›o¤lu)
Söyleme bilmesinler bu aﬂk›n
bitti¤ini. (Selahattin Alt›nbaﬂ)

Euro Dent’ten MESAM’a özel indirim
Euro Dent A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi ile bünyesindeki F›nd›kzade ve Maltepe Poliklinikleri, MESAM üyelerine, çal›ﬂanlar›na ve bu kiﬂilerin anne, baba ve çocuklardan oluﬂan birinci derece yak›nlar›na %20 indirimli özel koﬂullarda a¤›z ve
diﬂ sa¤l›¤› hizmeti sunacakt›r.
Yap›lan anlaﬂmaya göre MESAM üyeleri ve
çal›ﬂanlar› Göztepe, F›nd›kzade ve Maltepe’deki Polikliniklere MESAM kart›yla baﬂvurarak hizmet alabileceklerdir. Estetik
diﬂhekimli¤i uygulamalar›, implant uygulamalar› ve genel anestezi alt›nda ameliyathane hizmetleri indirim kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
26 A¤ustos 2008 tarihi itibariyle bir y›l
için geçerli olacak hizmetten yararlanmak
için adres ve iletiﬂim bilgileri yandad›r:

Özel Euro Dent Saadettin Gümüﬂ
A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi
ﬁair Arﬂi Cad. No: 6 Göztepe/‹stanbul
Tel: 0216 467 77 77
www.eurodentsg.com.tr
Özel Euro Dent Saadettin Gümüﬂ
A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› F›nd›kzade Poliklini¤i
K›z›lelma Cad. Selamet Apt. No:5 D:2
F›nd›kzade/‹stanbul
Tel: 0212 589 20 00
Özel Euro Dent Saadettin Gümüﬂ
A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Maltepe Poliklini¤i
Ba¤dat Cad. Ayd›nalr Sok. No:2/A
(Belediye Yan›, TPAO ve BP Benzin
‹stasyonu Karﬂ›s›) Maltepe / ‹stanbul
Tel: 0216 457 31 31
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Müzik Meslek Birlikleri 2009 tarifeleri
MESAM, MSG, MÜYAP, MÜYORB‹R
meslek birlikleri 2009 y›l› ortak
lisanslama tariflerini kamuoyuna
duyurdu.

MESAM, MSG, MÜ-YAP, MÜYORB‹R meslek birlikleri 2009 y›l›
ortak lisanslama tariflerini, 26 Eylül Cuma tarihli Posta Gazetesi’nde
ilan ederek kamuoyuna duyurdular.
5101 say›l› kanun ile de¤iﬂen 5846 say›l› “Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu” ve 25486 say›l› “Eser, ‹cra, Yap›m Ve Yay›nlar›n Kullan›lmas›
Ve/Veya ‹letilmesine ‹liﬂkin Usul Ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik”
uyar›nca kamuoyuna duyurulan tarifeler müzik meslek birliklerinin
internet sitelerinde (www.mesam.org.tr, www. msg.org.tr,
www.muyorbir.org.tr, www.mu-yap.org) yay›nlanmaktad›r.

ISC 2008 için baﬂvurular uzat›ld›
Dünya çap›nda tüm amatör ve profesyonel ﬂark›
yazarlar›na aç›k olan Uluslararas› ﬁark› Yar›ﬂmas› 2008
(International Songwriting Competition ISC)’e baﬂvuru
süresi 1 Aral›k 2008’e uzat›ld›.
Uluslararas› ﬁark› Yar›ﬂmas› 2008
(International Songwriting Competition
ISC)’e baﬂvuru süresi 1 Aral›k 2008’e uzat›ld›. Dünya çap›nda tüm amatör ve profesyonel ﬂark› yazarlar›na aç›k olan ISC, 1
Aral›k’a kadar online (e-mail), posta yoluyla ve MySpace arac›l›¤›yla yap›lacak
baﬂvurular› kabul etmeye devam edece¤ini aç›klad›.
Bu y›lki yar›ﬂmada toplam 20 kategoride,
62 kiﬂiye toplam 150.000 dolarl›k nakit
ve hediye da¤›t›lacak. Kategoriler aras› en
büyük ödül 25.000 dolarl›k nakit para
olup, bu dünya üzerindeki ﬂark› yar›ﬂmalar›nda verilen en büyük nakit ödüldür.
ISC jürisinde için efsane isimler
ISC Jürisi’nde Tom Waits, Robert Smith,
Ricky Martin, DJ Tiësto, Paul Van Dyk gibi
ünlü sanatç›lar ile Monte Lipman (Universal Records), Nick Burgess (Virgin Records
UK), Amy Doyle (MTV), Dan Storper (Putumayo World Music), Steve Lillywhite

(Producer - U2, The Rolling Stones, Morrissey, Peter Gabriel vd.) gibi müzik endüstrisinin üst düzey yöneticileri yer almakta.
Toplam 55 kiﬂiden oluﬂan ISC Jürisi üyelerinin, ISC’ye yar›ﬂmac› olarak kat›lan adaylar›n ﬂark›lar›n› dinleyecek olmas›n›n yaratt›¤› f›rsat, müzik piyasas›n› hareketlendiren ve ulaﬂ›lmas› güç etkili karar vericilere eriﬂim imkan› sa¤lamaktad›r.
ISC’nin kurucusu ve yöneticisi Candance
Avery, yar›ﬂmayla ilgili “ISC’nin jüri üyeleri, yeni yetenekler keﬂfetmekten ve gayretli sanatç›lar›n kariyerlerinde bir sonraki
basamaklara ç›kmalar›na yard›m etmekten gerçekten büyük zevk almaktad›rlar.
ISC, Büyük Ödülün Sahibi Gin Wingmore’un bugünlerde Avustralya ve Yeni Zellanda için Islands Records ve ABD için
Universal Records ile anlaﬂmalar imzalam›ﬂ olmas›ndan büyük gurur duymuﬂtur.
Gin’in bu baﬂar›s›n›n, ISC’deki galibiyetinin do¤rudan sonucu olmas›, bizim için

büyük bir heyecand›r” aç›klamas›nda bulundu.
ISC jüri üyesi ve The Cure grubunun baﬂ
solisti Robert Smith ise, yar›ﬂma jürisinde
yer almas›yla ilgili görüﬂlerini ﬂöyle aç›kl›yor: “Bu yar›ﬂman›n jürisinde olmak; gösteri yeteneklerindeki çeﬂitlilik, orijinallik,
ﬂark› sözlerinin derinli¤i, çekicilik, canl›l›k,
notalar›n insan› yakalay›ﬂ›, çok defa insan›
sersemleten enerji, beceri ve performanslar›n yo¤unlu¤u, yetenek! Ço¤u zaman
nefesimi kesti. ISC’de jüri üyesi olmak benim için gerçek bir zevk.”
Yar›ﬂma hakk›nda daha fazla bilgi ve kat›l›m formu için www.songwritingcompetition.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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D‹LAVER CEBEC‹:

“Seyyah-› Fakir Evliya Çelebi”
MESAM üyesi, ﬂair ve araﬂt›rmac›-yazar Dilaver Cebeci,
28 May›s 2008’de ‹stanbul'da vefat etti. ﬁiirden
felsefeye, mizahtan ilahiyata de¤iﬂik alanlarda eserler
üretmiﬂ bir ﬂair ve yazar olan Cebeci, Mustafa
Y›ld›zdo¤an taraf›ndan bestelenen “Türkiyem” ﬂiiriyle
ad›n› geniﬂ kitlelere duyurmuﬂtu.
Dilaver Cebeci, 1943'te Gümüﬂhane'ye ba¤l› Kelkit ilçesinin Day›s› köyünde
do¤du. Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi'ni 1970 y›l›nda bitiren Cebeci ö¤retmenlik baﬂta olmak üzere y›llarca farkl›
devlet memuriyetlerinde bulundu. ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi'nde ‹ktisat
Tarihi Anabilim dal›nda yüksek lisans
(1986) ve yine ayn› Fakülte’de Sosyal Yap›, Sosyal De¤iﬂme Bilim Dal›nda doktora
yapt›. 1993 y›l›nda göreve baﬂlad›¤› Marmara Üniversitesi Gençlik ve Spor Akademisi ve sonras›nda ‹lahiyat Fakültesi ö¤retim üyeli¤inden emekli oldu.
Birçok ﬂiiri ﬂark›, türkü ve marﬂ olarak
bestelenmiﬂtir. Bunlar›n en ünlüsü Mustafa Y›ld›zdo¤an taraf›ndan bestelenen
“Türkiyem”dir. Cebeci’nin ﬂiir d›ﬂ›nda yazd›¤› ve ödüllere de¤er bulunan pek çok
eseri yay›mland›. Ayla Cebeci ile evli olan
Dilaver Cebeci, Nazl› Aspay ve Ça¤r› Fatih
adlar›nda 2 çocuk babas›yd›.
Cebeci’nin ﬁiir ve Edebiyat
Çal›ﬂmalar›
Edebiyata ilgisi ﬂiirle baﬂlayan Dilaver Cebeci’nin, çocuk yaﬂlarda baﬂlayan ﬂiir hevesi lise y›llar›nda ciddiyet ve olgunluk
kazanarak belli bir seviyeye ulaﬂ›r. ‹lk ﬂiiri
1965 y›l›nda Defne dergisinde yay›mlanan ﬂair, daha çok millî ve tarihi motiflerle bezeli lirik ﬂiirleriyle tan›n›r. 1970 y›l›n-

dan itibaren haftal›k Devlet Gazetesi’nde
“Seyyah-› Fakir Evliya Çelebi” müstear
ad›yla Osmanl›ca mizahlar yazmaya baﬂlar. Bunu Türk Yurdu, Töre, Bozkurt gibi
çeﬂitli dergilerde ç›kan ﬂiir, mizah ve
mensureleri takip eder. Daha sonra Hergün, Ortado¤u, Ayr›nt›l› Haber, Millet,
Türkiye gibi gazetelerde ve baﬂta Türk
Edebiyat› olmak üzere birçok dergilerde
ﬂiir ve çeﬂitli yaz›lar yazmaya devam
eder.
Seyyah-› Fakir Evliya Çelebi imzas›yla yazd›¤› yaz›lar›nda Türk sosyal hayat›na bir
16. yüzy›l Osmanl› vatandaﬂ› gibi bakarak, bu hayat›n Türk kültürüne yabanc›
yönlerini mizahi bir üslupla hicveder.
Uzun ve hikayemsi mensure türünü denemiﬂ ve bu denemelerinde milli romantizmi vermeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Milli kültürün
korunmas› ve zenginleﬂtirilmesi konusundaki gayreti eserlerinin en önemli
özelli¤idir. Milli ve estetik konular›n yan›
s›ra dini terim, söz ve kavramlar›n anlam
ve anlamalar›n›n aç›klanmas› yaz›lar›nda
öne ç›kan di¤er özelliktir.
1989 y›l›nda Yeni Düﬂünce Gazetesi’nin
Hikaye Yar›ﬂmas›’nda”Ça¤daﬂl›k Üzerine
Bir Minik Roman” isimli hikayesiyle birincilik kazan›r. Bu ve “Sadaka” isimli hikayesi senaryolaﬂt›r›ld›.
Yurt içi ve yurt d›ﬂ›nda çok say›da konferans ve panellere, ﬂiirle ilgi toplant›lara

konuﬂmac› olarak kat›lan Dilaver Cebeci,
Makedonya’da 37. Struga ﬁiir akﬂamlar›nda Türkiye’yi temsil etti. Tataristan’da
1998 y›l›nda yap›lan 112. Tukay Bayram›n, Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar› Vakf›’n›
temsilen kat›ld›.
Yay›nlanm›ﬂ Eserleri
Hun Aﬂk› (ﬂiir-1973), Din Bilgisi – Lise 3
(1981), Din Bilgisi – Ortaokul 3 ((1981),
Mavi Türkü (mansureler-1983), Büyü (piyes-1984), ﬁafa¤a Çekilenler (ﬂiir-1984),
Devranname (Seyyah-› Fakir Evliya Çelebi
imzas›yla, 1984), Ve S›¤›n›r›m ‹çime (ﬂiir1992), Kandahar Da¤lar›nda Sabah Namaz› (Kendi sesinden kaset, 1992), Tanzimat ve Türk Ailesi (araﬂt›rma-1993),
Evliya Çelebi Çocuk Kitaplar› Dizisi
(1993), Seyrenname (Seyyah-› Fakir Evliya Çelebi imzas›yla, 1997), Sitare (ﬂiir1997), Asra Yemin Olsun ki (ﬂiir-2000),
Men Kazanga Baramen (seyahat notlar›2000), Türk’e Dair (araﬂt›rma-2001), Divan ﬁiirinde Kad›n (araﬂt›rma-2001),
Kur’an’dan Gerçekler (2002), Bütün ﬁiirler(ﬂiir-2003), ‹stanbul, Asra Yemin Olsun
ki (2008), Geçmiﬂten Günümüze Türkler
(2008)
Ayr›ca, Dilaver Cebeci hakk›nda çeﬂitli
gazete, dergi, antoloji vb. yay›nlarda 60
kadar söyleﬂi, tan›t›m ve eleﬂtiri yaz›s›,
tez vb. yer alm›ﬂt›r.
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Kad›köy’de Caz esintileri
"Kad›köy Caz" etkinliklerinin dördüncüsü 8-14 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda Naz›m Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleﬂtirilecek. Etkinlikler kapsam›nda ülkemizin önde gelen caz sanatç›lar›n›n konserleri, film
gösterimleri, sergi, panel ve söyleﬂiler de yer
al›yor. Etkinlikler, Osmana¤a Mah. Ali Suavi
sk. No.7 Bahariye Kad›köy adresindeki Naz›m Hikmet Kültür Merkezi’nde izlenebilir.
Bilgi ‹çin Telefon: 0216 414 22 39

Atilla Alpsakarya
vefat etti

PROGRAM
8 Aral›k Sergi: Özgür Caz Foto¤raflar› – Volkan Terzio¤lu
9 Aral›k Konser: Quartet Muartet
10 Aral›k Film Gösterimi: Thelonius Monk – Biyografi-Performans Kay›tlar›
C. Haden ve Liberations Music Orchestra – Performans Kay›tlar›
11 Aral›k Film Gösterimi: Charles Mingus – Biyografi-Performans Kay›tlar›
John Coltrane – Biyografi-Performans Kay›tlar›
12 Aral›k Konser: O¤uz Büyükberber Trio
13 Aral›k Söyleﬂi: Müzik Ve HallerimizAyﬂe Tütüncü-Yahya Dai-O¤uz Büyükberber-Timuçin Gürer
Konser: Yahya Dai Quartet
14 Aral›k Panel: Cazda Kolektif Deneyimler - Hülya Tunça¤-Murat BeﬂerOrhan Kahyao¤lu
Konser: Evo Trio

Emre Ayd›n’a
MTV ödülü

Bir süredir kalp rahats›zl›¤› nedeniyle tedavi
gören, Üyemiz Atilla Alpsakarya 3 Kas›m 2008’de ö¤le saatlerinde vefat etti. Türk plak dünyas›n›n duayenlerinden Elenor Plak ﬁirketi'nin eski sahibi, besteci ve
söz yazar› Atilla Alpsakarya, 69 yaﬂ›ndayd›.
Atilla Alpsakarya Kimdir?
Atilla Alpsakarya, 1939 y›l›nda Konya’da dünyaya geldi. ‹lk, orta ve
lise ö¤renimini Konya’da tamamlad›ktan sonra Ankara’ya gitti. Beste yap›m›na a¤›rl›k verdi. Bestelerini daha çok klavyeli sazlar ve ‹spanyol gitarla yapan Alpsakarya, 7 y›l süreyle Ankara Radyosu’nda
emisyon yapt›. Bu arada kendi ad›n› verdi¤i bir orkestra kurdu. Ankara’n›n çeﬂitli gece kulübü ve gazinolar›nda uzun y›llar müzik yapt›. Ankara’da bulundu¤u s›ralarda ilk evlili¤ini Neﬂe Karaböcek ile
yapt›. Bu evlilikten Alper ad›n› verdi¤i bir o¤lu dünyaya geldi.
Ankara’dan ayr›l›p, ‹stanbul’a geldikten sonra 1974 y›l›nda Elenor
Plak ﬂirketini kurdu. ‹lk sanatç›lar› eﬂi Neﬂe Karaböcek ile Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Huri Sapan, Neﬂe Alkan oldu. ‹kinci evlili¤ini
Gülden Karaböcek ile yapt› ve bu evlilikten de Alpay ad›n› verdi¤i
ikinci o¤lu dünyaya geldi. 1995 y›l›nda Alper Önal ve Asl› Hünel’i
müzik dünyas›na arma¤an eden besteci-patron, bu arada Harika
Avc›, Hüner Coﬂkuner, Sedat Sayan, Nur Ertürk, Hilâl Özdemir, Ayﬂe
Tunal› gibi çok say›da sanatç›n›n da prodüktörlü¤ünü yapt›.
Üçüncü evlili¤ini sinema oyuncusu Nilgün Sarayl› ile yapan ve bu
evlilikten de Atilla Can ad›nda bir o¤lu bulunuyor.
Plak ﬂirketini Muhteﬂem Candan’a devrettikten sonra kendi stüdyosunda yeni sesler üzerinde çal›ﬂmalar yapan Alpsakarya’n›n pek çok
ﬂark›da da besteci olarak imzas› bulunuyor.

15. MTV Avrupa Müzik Ödülleri, ‹ngiltere’nin Liverpool kentinde yap›lan ödül töreniyle sahiplerini buldu. MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde Emre Ayd›n, tüm ülke birincilerini geçerek “Avrupa’n›n En ‹yi Sanatç›s›” olmay› baﬂard›.
izleyicilerin internet üzerinden ve k›sa mesaj yoluyla verdikleri oylarla belirlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde
Emre Ayd›n’›n yan› s›ra Britney Spears “y›l›n sanatç›s›” ve
“y›l›n albümü” olmak üzere iki ödül birden ald›. 30 Seconds To Mars “Y›l›n En ‹yi Rock Grubu”, grubun “Beautiful Lie” parças›na çekti¤i klip de “y›l›n en iyi klibi” seçildi.
Törende Kanye West “En ‹yi Hip-Hop ﬁark›c›s›”, Tokio Hotel, “2008’in Y›ld›z›”, Rick Astley “Tüm Zamanlar›n En ‹yi
ﬁark›c›s›”, Pink’in “So What” adl› ﬂark›s› “En ‹yi ﬁark›” ödüllerine lay›k görüldü.Gecede Onur Ödülü’nün sahibi, efsanevi The Beatles grubunun eski üyelerinden Paul
McCartney oldu. 10 bin kiﬂinin kat›ld›¤› Ödül töreni 30
milyon kiﬂi taraf›ndan televizyondan izlendi.
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NECDET TOKATLIO⁄LU:

ﬂark›lar›yla yaﬂayacak
“Bir sevgi istiyorum”, “Dünyada biricik sevdi¤im sensin”, “Ne gözlerin yeﬂili, ne
saçlar›n sar›s›”, “Bitmesin gözlerinden p›r›l p›r›l arzular”, “Sebepsiz ayr›l›k” gibi
dillerden düﬂmeyen pek çok ﬂark›s›yla ad›n› Türk Sanat Musikisi’ne alt›n harflerle
yazd›ran ve k›sa süre önce aram›zdan ayr›lan büyük üstad Necdet Tokatl›o¤lu
bundan böyle ﬂark›lar›yla aram›zda yaﬂamaya devam edecek.
Çeﬂitli ülkelerde konserler veren, kendi
bestelerinden oluﬂan beﬂ plak ve çok say›da
45’li¤inin yan› s›ra yüzden fazla bestesi bulunan
Necdet Tokatl›o¤lu ile birkaç ay önce evinde bir
sohbet gerçekleﬂtirmiﬂtik. Tokatl›o¤lu bize ayn›
anda çal›ﬂt›rd›¤› üç ayr› korodan ve müzik hayat›ndan bahsetmiﬂ; müzikle aras›ndaki kopmaz
ba¤›, eski radyo y›llar›n› ve unutulmaz an›lar›n›
anlatm›ﬂt›. Türk musikisinin hâlâ güzel eserler
üretti¤ine fakat yeterince tan›t›lmad›¤›na de¤inen Tokatl›o¤lu, bize yeni bestelerinden de bahsetmiﬂti. Her zamanki nezaketi, içtenli¤i ve güler yüzüyle bizi eski y›llara götüren Necdet Tokatl›o¤lu’nu sayg›yla an›yor ve onunla yapt›¤›m›z bu son röportaj› sizlerle paylaﬂ›yoruz.
K›saca hayat öykünüzden bahseder misiniz?
‹zmir’in banliyösü say›lan Yelki Köyü’nde do¤muﬂum. ‹zmir’de, Konak’ta da evimiz vard›. Kah
köylü kah ﬂehirli gider gelirdik. Çocukken din
dersi ald›rd›lar bize, benim sesim de o zaman
ç›kt› ortaya. Mevlitleri, ezanlar› hep ben okurdum. O zamanlar Türkiye’nin en büyük haf›z›
vard›, haf›z Mecit Sesigür diye. ‹zmir’e gelmiﬂti,
‹zmir’de onunla mevlit okurduk. O vesileyle
mevlidi art›k ezbere ö¤renmiﬂtim. Zaten evimizde gramofon ve plaklar vard›. Ablalar›m,
a¤abeylerim çok iyi müzik dinleyicisiydiler,
dans etmeyi de çok severlerdi. Evimizde yaln›zca “Haf›z Duran” , “Münir Nurettin” plaklar› yoktu, alafranga plaklar da vard›. Dolay›s›yla ben

müzi¤in içine do¤dum. Sonra plaklardan ﬂark›lar› ezberlemeye baﬂlad›m. Müzeyyen Senar’›n
“Sen de Leyla’dan m› ö¤rendin”, Münir Nurettin’in “Ne bahar kald› ne gül”, Saadettin Kaynak’›n film ﬂark›lar› vard› bizde. Bu ﬂark›lar›n
hepsini ezberlemiﬂtim.
16 yaﬂ›nda ‹zmir Türk Musikisi Cemiyeti’ne gittim ve 1952’de radyoya girdim. Radyo o zaman
belediyedeydi. Fuar tan›t›m›n› yapan bir istasyon gibiydi. Bir barakan›n içindeydik. Çok güzeldi o günler. 1953 senesinde bizi Bas›n Yay›n
Umum Müdürlü¤ü’ne ald›lar, o zaman TRT yoktu. Solist olarak girdim oraya, ﬂark› falan yapmam›ﬂt›m henüz. Hocam Mehmet Kasabal›’dan
ders almaya gitti¤imde bana dedi ki, “ﬁark›c› m›
olacaks›n, müzisyen mi?”. “Hocam, ben müzisyen olmak istiyorum” dedim. Bestelere yatk›nl›¤›m var, Yunus Emre’nin ﬂiirlerinden beste yap›yorum. Ama tabi kendime göre, amatörce
besteler.
Radyoda yay›nlan›r diye kabul etti¤im ve hocalar›m›n da kabul etti¤i ilk bestem, 21 yaﬂ›nda
yapt›¤›m “Gördüm o yeﬂil gözleri, bir lahzada
yand›m” adl› bestem oldu. 1953 senesinde Ankara Radyosu’nun s›nav›nda öyle güzel bir imtihan vermiﬂim ki, Ankara Radyosu Müzik Yay›nlar› Müdürü Cevdet Kozano¤lu, “Bir dakika dur
ﬂöyle yavrum” dedi bana, sonra Türkiye Radyolar› Genel Müdürü Refik Ahmet Serengil beye
döndü, “Refik bey” dedi, “bak taptaze bir dal,
ne dersin, götürüp Ankara’da yetiﬂtirelim mi?

Röportaj: ﬁebnem Akç›l
Foto¤raf: Yüksel Alt›ntop
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ha sonra saat 12.30-13.00 program› vard›
canl›, onun provas›na girerdik. Saat
13.00’de program biterdi, 14.00’de edebiyat dersi vard›. 16.00’da biter o ders, sonra fas›l program›n›n provas› baﬂlard›.

Necdet Tokatl›o¤lu’nun eﬂi Birgin Tokatl›o¤lu da
ﬂiir yaz›yor. Eﬂinin besteledi¤i birçok ﬂiirin seçimi
de ona ait.

Necdet Tokatl›o¤lu, Büyükçekmece Belediyesi’nin
2005 y›l›nda verdi¤i ödülle birlikte. Üstat, son
olarak 27 Haziran 2008’de kültür ve sanat
dünyas›na katk›lar›ndan ötürü Baﬂbakan Recep
Tayyip Erdo¤an taraf›ndan Anadolu Kültür
Merkezi’nde bir plaketle ödüllendirildi.

Gelir misin yavrum” dedi. “Bütün idealim
Ankara efendim” dedim. Sonra f›rlad›k
gittik, ondan sonra iﬂte 54-55-56 senelerinde oraya gider gitmez kendimi hoca
gibi buldum. Zaten ud çal›yordum. O zamanlar Behiye Aksoylar, Sevim Ça¤layanlar, Fahrünisa Atamanlar vard›, onlar›n
hepsi etraf›m› al›verdiler. Ankara radyosuna hem udi hem de solist olarak girdim. Biz Fahri Kopuz’un fas›l heyetindeydik. Türkiye’nin en büyük opera sanatç›lar›ndan Mesude Ça¤layan, bize y›llarca
ﬂan dersi verdi. Biz bat› ﬂan›n› al›p Türk
müzi¤ine uyguluyorduk. Birisi daha sert,
birinin daha yumuﬂak elastiki olmas› gerekir. Sonra 1960 y›l› geldi, ben art›k bestekarl›¤a baﬂlam›ﬂt›m. Ondan sonra tarz
de¤iﬂtirme yoluna gittim bir ara, iyi de oldu, çok ses getirdi o zaman. Mesela
“Dünyada birinci sevdi¤im sensin” çok tu-

tuldu. Tam da 27 May›s ihtilalinden sonra
seçimle müzik yay›nlar› müdürlü¤üne getirildim. Derken biz radyoyu uçurduk.
Akordeon koyduk, kontrbas koyduk, biraz
daha bat› etkileri ve hareket koyduk. Bu,
klasikçileri biraz rahats›z etti, ben de yorulmuﬂtum art›k, ihtilalci bir komutan var
baﬂta. ‹stifa ettim, stüdyoya geçtim, müzisyenli¤e döndüm. Daha çok beste yapmaya baﬂlad›m. Ondan sonra art›k, “Ne
gözlerin yeﬂili, ne saçlar›n sar›s›”, “Ya¤s›n
ya¤mur çisil çisil”, “Koﬂ gel art›k kollar›ma” gibi besteler yapt›m. Öyle bir ﬂey oldu ki bende, her gün beste yapmaya baﬂlad›m.
O zamanki radyo y›llar› nas›ld›?
Bizim Ankara Radyosu’ndaki halimiz ﬂimdilerde yok art›k. Biz sabah 09.00’da gelir,
iki saat repertuar çal›ﬂmas›na girerdik. Da-

“Mehmet Kasabal›’dan ders almaya gitti¤imde
bana dedi ki ‘ﬁark›c› m› olacaks›n, müzisyen mi?’
15 yaﬂ›nda filan›m. Ben de ‘hocam ben
müzisyen olmak istiyorum’ dedim.”

Edebiyat dersinde neler görülüyordu?
Mesela okuyaca¤›m›z parça Osmanl›ca,
onlar›n manalar›n›, aç›klamalar›n› bilerek
okurduk. Saat 16.00’dan sonra Fahri Kopuz’un fas›l program›n›n provalar› baﬂlard›. Fas›l biter, arkadan Ruﬂen Kan’›n meydan fasl› vard›r. Yani gecenin 11’inden evvel eve gidemezdik. Tam bir mutfak gibiydi, haz›rl›yorsun, piﬂiriyorsun, yediriyorsun. Çal›ﬂ›rs›n›z böyle güzel, sonra yeﬂil
yanar bekleyiniz, ve k›rm›z› yanar herkes
sussun, iﬂte bu, Türkiye’de ﬂimdi ne kadar
aç›k radyo varsa hepsi beni dinliyor, demektir. Böyle bir zevk olmaz. O yüzden o
günleri hep arar›m. ﬁimdi bant sistemi
ç›kt›. Çocuklar ﬂimdi amaçs›z çal›ﬂ›yorlar,
geliyorlar, programa giriyorlar, hatta solo
banda giriyorlar, solo band›n ne zaman
yay›nlanaca¤› belli de¤il.
Programlar genelde ne kadar
sürüyordu?
Yar›m saat olan› vard›, 45 dakika olan›
vard›. 12.30-13.00 beraber ve solo ﬂark›lar yar›m saatti. Hafta içi 5 gün, pazartesinden cumaya. Cumartesi canl› yay›n olmazd› pek, sololar olurdu. Solosu varsa
gelir insanlar, solosu yoksa giderlerdi.
Radyo sihirli birﬂeydi, maalesef bugün
unuttuk. Herkes fas›l saatini beklerdi, memuriyetten ç›km›ﬂ gelmiﬂ, çubu¤unu yakm›ﬂ, fas›l beklerdi insanlar. Ramazan topu
bekler gibi beklerlerdi o fas›l saatini. Devrin cumhurbaﬂkan› Celal Bayar gelirdi bizi
dinlemeye. Koltuklar konurdu karﬂ› tarafa.
Ben de en gençleriyim, en solda oturuyorum. Celal Bayar da rahmetli, “Ben bu çocu¤un yan›na oturaca¤›m” derdi. Ben tir
tir titrerim. Çünkü güçlü okursam belki rahats›z edece¤im. Sesimi ç›karmasam “bu
çocuk burada niye oturuyor” diyebilir. Bir
gün dedim ki, “Çok s›k›l›yorum sizin yan›n›zda ﬂark› söylemekten.” “Yok evlat” dedi,
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“bak ben de okuyorum, sen de var gücünle oku.”
Yo¤un beste yapt›¤›n›z zamanlar...
Çok verimli zamanlard›. Her gün bir beste
yapard›k. Mesela yolda giderken bir ﬂeyden esinlenirsin. D›ﬂar›da iki genç sar›lm›ﬂ, ya¤mur çisil çisil ya¤›yor. “Ya¤s›n
ya¤mur çisil çisil, gel gidelim usul usul.
Bilemezsin seni nas›l, seni nas›l seviyorum” diye ﬂark› yapt›m. Ama ﬂimdi de
durmuyorum, pek çok bestem var, hâlâ
yap›yorum.
O zamanlar dört k›tada devletim için konserler verdim. ‹ki defa Amerika’ya gittim.
Ondan sonra Avrupa’y› dolaﬂt›m çok defa.
Afrika’y› Kahire’den Fas’a iki defa gittim
geldim. Arap ülkeleri, ‹ran, Irak, Libya...
Sonra tabi bir de Libya destan› var.
Libya Destan›’n›n hikayesi nedir?
1948’de benim Dua ﬂark›m birinci olmuﬂtu. Kaddafi’nin ye¤eni Ali ﬁerif buradaym›ﬂ. O harekete geçmiﬂ, radyodan soruﬂturmuﬂ. Ben de o ara ‹stanbul’dayd›m.
Sonra buldular bizi, dediler ki, “Biz Kaddafi için beste yapt›rmak istiyoruz”. “ﬁiir ne
olacak” dedim. ﬁiiri, Ankara’da ﬂair Ayhan
‹nal var, o yazacakm›ﬂ. Ayhan ‹nal’la temasa geçtik. Ayhan geldi eve, bakt›m ﬂiirler gayet güzel. Libya’n›n tarihini alm›ﬂ,
Libya yaﬂam›n› alm›ﬂ. Oturduk marﬂ ﬂeklinde olan›n› marﬂ ﬂeklinde yapt›k, romantik olan›n› öyle yapt›k. Burada kasete çekildi, videoya çekildi, video Libya’ya gitti.
Ondan sonra Libya’ya grup olarak gittik.
Bunlar› besteledikten sonra ertesi sene ihtilalin 10. y›l› geldi. Sonra bir de 10. y›l›na
bir beste yapt›k.
‹ran’da enteresan bir an›n›z varm›ﬂ?
Evet, ‹ran’da ﬁah zaman›yd›. Arkadaﬂlar›n
han›mlar› ku¤u gibi bembeyaz. Biz erkekler siyah smokinler içinde sahneye ç›kt›k.
Karﬂ›m›zda profesörler, elçiler bizi izliyor.
Sonra program anons edildi. Sazlar baﬂlad›. Bütün millet aya¤a kalkt›. Ayakta bir
örnek durdular. Parça ilerledikçe anlad›lar
ki bir üvertür çal›yor bizimkiler. Gülüﬂerek

13

oturdular. Me¤er bizim parçam›z›n baﬂlang›c› ‹ran milli marﬂ› gibi baﬂl›yormuﬂ.
Biz de ﬂaﬂ›rd›k, ne kadar kibar insanlar,
hepsi birden aya¤a kalkt›lar, diye.
‹lk reklam filmine ç›kan sanatç› da sizmiﬂsiniz?
Evet, 68-69’lu y›llarda Atlas hal› reklamlar›na ç›kt›m. O zamanlar televizyon renksizdi ve haftan›n 3 günü yay›n yap›yordu.
Ben hal›n›n üstüne yatm›ﬂ›m, notalar
elimde. “Güfteler besteleri, desenler hal›lar› süsler” filan diye baz› sözler söyledim.
Do¤du¤unuz köye bir heykeliniz dikildi
geçen sene, bundan bahseder misiniz
biraz?
Benim do¤du¤um köyde, durakta otobüs
bekledi¤im yere heykelimi diktiler.
Çok modern bir köydü benimki. 40’l›, 50’li
y›llarda suyu, asfalt› olan ayd›n bir köydü.
Babam›n zeytinya¤› fabrikas› vard›. O zamanlar dinamoyla sokaklara elektrik verilirmiﬂ, oras› da elektri¤i olan bir köydü.
Heykel de herhalde bir vefa borcu. Ben ‹zmir’e Ankara’ya gidip meﬂhur olup, besteler yap›nca, halka mal olunca Büyükﬂehir
Belediyesi’ne bizim belde belediyesi baﬂvuruda bulunmuﬂ. Böyle bir ﬂey yapmak
istemiﬂler, ﬂehir meclisinin karar›yla 9 Eylül Üniversitesi hocalar›ndan bir heykelt›raﬂa heykeli ›smarlam›ﬂlar. 21 May›s
2007’de aç›l›ﬂ› oldu. Heykelin alt›na da en
meﬂhur ﬂark›lar›mdan biri olan “Art›k yeﬂerecek bir dal›m yok”u yazm›ﬂlar.
Peki ne hissettiniz?
Duyguland›m, a¤lad›m. Bir de yaﬂarken
bunu yapmalar›na çok sevindim. Ben öldükten sonra bunlar yap›lsa ne olur.
Necdet Tokatl›o¤lu Musiki Derne¤i’nden de bahsedelim mi biraz?
Önce ‹stanbul Musiki ve Kültür Derne¤i’nin baﬂkan›yd›m. 11 y›l sürdü, sonra bir
anlaﬂmazl›k oldu. Oradan ayr›l›nca çocuklar›n hepsi tam koro olarak “Biz Necdet
Tokatl›o¤lu Musiki Derne¤i kuraca¤›z” dediler. Geçen sene kuruldu dernek, devam

“Radyonun sihirini
maalesef bugün unuttuk.
Eskiden herkes Ramazan
topu bekler gibi beklerdi
fas›llar›. Devrin
Cumhurbaﬂkan› Celal
Bayar gelirdi bizi
dinlemeye.”
ediyor. Oras› amatör bir koro, ev han›m›,
doktor, kimya mühendisi var, her meslekten insan var. Kocaman bir aile olduk.
Bayram oldu mu koridorlar dolar taﬂar. Bu
arada iki koro daha çal›ﬂt›rd›m, biraz yordum kendimi. Koç Ajans Korosu’nun ﬂefiyim. Bir de Ataköy’de Güldeste diye bir
koro var, onun ﬂefli¤ini yap›yorum. Ben
tam radyo stili ö¤retiyorum. Ses ç›karma
tekni¤ini koral tarzda veriyorum. Edebiyat› ona göre aﬂ›l›yorum çocuklara. Nota
dersi vermiyorum, ama nota ile çal›ﬂt›rd›¤›m için hepsi nota biliyor ﬂimdi.
Türk musikisi ﬂu anda nerede?
Türk musikisinin yeri iyi, fakat görsel
medya ﬂu an Türk musikisine s›rt›n› dönmüﬂ durumda. Mesela ben hâlâ beste yap›yorum, bir sürü hit bestem var, ama
okuyacak, lanse edilecek yer yok. TRT’ye
gidiyorum, 2-3 yeni bestemi okuyorum,
CD’mi al›p eve geliyorum. Türk musikisi
hâlâ eskisi gibi üretiliyor, sadece bu lanse
edilmiyor, tan›t›lm›yor.
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popkomm’da
Türkiye rüzgar› esti
Berlin’de düzenlenen Popkomm, dünyada müzik alan›nda düzenlenen üç büyük
buluﬂmadan biri. Fuar, kongre ve festival olmak üzere üç ayr› alanda gerçekleﬂen
organizasyonun bu y›lki “konuk ülkesi” Türkiye idi. Türkiye stand› fuar boyunca
yo¤un ilgi gördü. Ülkemizin müzikal renkleri üç gece boyunca festival sahnelerini
ﬂenlendirdi. Düzenlenen bas›n toplant›s› ve panellerde de ülkemiz büyük ilgi gördü.
Bu y›l 8-10 Ekim tarihleri aras›nda Almanya’n›n Berlin kentinde beﬂincisi düzenlenen
dünyan›n en önemli müzik organizasyonlar›ndan Popkomm’a Türkiye “konuk ülke” olarak kat›ld›. Çok kültürlü müzi¤inden örnekler sergileyen Türk stand›, festival boyunca ziyaretçilerin
ilgi oda¤› oldu.
KONUK ÜLKE TÜRK‹YE
Popkomm 7 Ekim günü Türkiye’nin “Konuk Ülke” olarak tan›t›ld›¤› bas›n toplant›s› ve kokteylle baﬂlad›. Toplant›ya Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Telif Haklar› ve Sinema Genel Müdürü Dr. Abdurrahman Çelik, MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a, MÜYAP Baﬂkan› Bülent Forta ve Popkomm Genel Müdürü Dr. Ralf G. Kleinhenz vd.
Yetkililer kat›ld›.
Ali R›za Binbo¤a, kuruldu¤u tarih itibariyle MESAM’›n telif alan›ndaki çal›ﬂmalar›ndan ve gelecekte yapmay› planlad›klar›ndan söz etti. Bülent
Forta ise Türkiye’nin bugünkü müzik pazar›n›
anlatarak, dünya pazar› içindeki yeri ve öneminden bahsetti.

RESM‹ AÇILIﬁ ALMAN BAKANDAN
Fuar›n resmi aç›l›ﬂ› 8 Ekim sabah› Almanya‘ n›n
Kültürden Sorumlu Devlet Bakan› Bernd Neumann taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Neumann,
aç›l›ﬂta yapt›¤› konuﬂmada Türkiye’nin konuk ülke seçilmesinin çok güzel bir karar oldu¤unu
belirtti. Türk müzi¤inin büyüleyici, kültürleraras› bir ara bulucu ve çok dinamik oldu¤unu ifade
eden Neumann, Türkler ile Almalar›n birbirleri
hakk›nda daha çok ﬂey ö¤renmeleri gerekti¤ini,
bunun için de müzi¤in önemli bir rol oynad›¤›n›
söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s›
Nihat Gül’de Türkiye’nin bu y›l Popkomm’da konuk ülke olarak yer almas›n›n onur verici oldu¤unu belirttikten sonra etkinli¤in Türklerin yo¤un olarak yaﬂad›¤› Berlin’de düzenlemesinden
dolay› ayr› bir mutluluk duydu¤unu kaydetti.
Burada kendilerini misafir de¤il, ev sahibi olarak hissettiklerini 3 gün boyunca çok say›da sanatç›yla birlikte Türkiye’nin tüm renklerini ve birikimini canl› performanslarla sunmaya çal›ﬂacaklar›n› ifade etti.

Yaz›: Asl› Karataﬂ Kalkan
Türkﬂan Karatekin
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Soldan sa¤a: Ali Riza Binbo¤a, Nihat Gül,
Bernd Neumann, Dr. Abdurrahman Celik, Ali Kocatepe

Soldan sa¤a: Harald Wolf-Berlin
Ekonomi Senatörü; Raimund
Hosch-Messe Berlin Yöneticisi/
Messe Berlin CEO’su;
Robin Gibb-CISAC Baﬂkan›;
Bernd Neumann-Kültürden
Sorumlu Devlet Bakan›; Nihat GülKültür ve Turizm Bakanl›¤›
Müsteﬂar Yard›mc›s›.

Popkomm, sadece
müzikle
u¤raﬂanlar›n
ilgisini çekmekle
kalm›yor, ayn›
zamanda konser
endüstrisi,
sinema, e¤lence
sektörü, moda ve
reklam gibi
konunun ticari
boyutunu da
kapsayan büyük
bir organizasyona
dönüﬂüyor.

Yaﬂar

Resmi aç›l›ﬂ›n ard›ndan Yetkililer, Türkiye Temsilcileri ile birlikte konuk ülke Türkiye’nin stand›nda bir aç›l›ﬂ turu ve ziyareti gerçekleﬂtirdi.
Aç›l›ﬂa Berlin Eyalet Baﬂkan› Klaus Wowereit,
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet ve
Berlin Baﬂkonsolosu Ahmet Nazif Alpman ve
daha çok say›da kiﬂi de kat›ld›.
TÜRK‹YE STANDI GÖZ DOLDURDU
Fuara “Turkey Is Music- Türkiye Müziktir” slogan›yla kat›lan Türkiye stand›, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’n›n deste¤i ile 4 müzik meslek birli¤i
MESAM, MSG, MÜYAP ve MÜYORB‹R Yetkilileri
taraf›ndan organize edildi. 200 metre karelik
bir alanda kurulan bu stantta Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›, Müzik Meslek Birlikleri, 50’nin üzerinde müzik yap›m ﬂirketi ile editör, menajer ve
da¤›t›mc› gibi müzik sektöründen 100’ün üzerinde müzik profesyoneli bulunmaktayd›.
Türk müzik ﬂirketleri ve yap›mc› ﬂirketler kendi
ürünlerini sergilerken; Türkiye’den gelen müzik

profesyonelleri Türk müzi¤ini tan›tt›, sektör
hakk›nda ziyaretçilere bilgiler verdi ve en
önemlisi Türk müzi¤i uluslararas› ticari ﬂirketlerin be¤enisine sunuldu.
Naim Dilmener’in arﬂivinden oluﬂan eski pop
albüm kapaklar› sergisiyle göz dolduran Türkiye stand›, üç gün boyunca en çok ilgi gören
stantlardan biri oldu. Stantta yer alan dev ekranlardan müzik ve klip yay›n› yap›l›rken, ziyaretçilere bilgisayarlardan Türk Müzi¤inin örneklerini dinleme imkan› sunuldu.
TÜRK SANATÇILARA YO⁄UN ‹LG‹
Festival kapsam›nda konuk ülke olarak Türkiye’ye, müzik etkinliklerinin resmi mekan› olarak Kulturbrauerei’daki The Frannz Club ayr›ld›.
Festivalde Türk müzi¤ini tan›tmak üzere sanatç›lar›m›z üç akﬂam boyunca sahne ald›lar. Konserlerde Türk müzi¤inin farkl› tür ve örnekleri
sergilendi.
8 Ekim akﬂam› Mo¤ollar, Athena ve MFÖ konser verdi. ‹kinci akﬂam Deniz Seki, Arif Sa¤ ve
Halil Karaduman ve Ekibi son akﬂam da Yaﬂar,
Taksim Trio-Hüsnü ﬁenlendirici ve Sabahat Akkiraz performanslar›n› sergilediler. Konserler
yo¤un ilgi gördü, sanatç›lar›m›z sahne performanslar›yla dinleyenleri kendilerine hayran b›rakt›lar.
Ayr›ca heyecanla beklenen DJ Popkomm kapsam›nda Türkiye’den alternatif müzi¤in genç
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Popkomm
Kongresi
kapsam›nda
Türkiye için
“Türk Müzik
Endüstrisi ve
Almanya’da Türk
Müzi¤i” ile
Türkiye
Pazar›na Genel
Bak›ﬂ” temal›
paneller
düzenlendi.
Mo¤ollar

Sabahat Akkiraz

gruplar›ndan Gevende, Norrda ile Berlin’den
DJ’ler ‹pek ‹pekçio¤lu, Yavuz Ak, Çetin ﬁahin,
Pasha ve Soner sahne ald›lar.
TÜRK MÜZ‹⁄‹ KONULU PANELLER
Popkomm Kongresi kapsam›nda Türkiye için iki
özel panel düzenlendi. “Türk Müzik Endüstrisi
Ve Almanya’da Türk Müzi¤i” konulu ilk panel 8
Ekim’de MSG Genel Sekreteri Bar›ﬂ ﬁensoy moderatörlü¤ünde gerçekleﬂtirildi. Panelde MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a, MÜYAP Baﬂkan›
Bülent Forta, MÜYORB‹R Baﬂkan› Ali Kocatepe
ve GEMA Temsilcisi Alexander Wolf konuﬂmac›
olarak yer ald›. MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a Almanya’da Türk müzi¤inin çok tüketilmesine ra¤men yeterli ölçüde telif al›namad›¤›ndan
yak›n›rken MÜYAP Baﬂkan› Bülent Forta Türkiye
Müzik Sektörüyle ilgili bilgiler verdi, Avrupa ve

dünya pazar›n› için Türkiye müzik pazar›n›n
önemi üzerinde durdu. ‹kinci panelin konusu
ise “Türkiye Pazar›na Genel Bak›ﬂ” olarak belirlenmiﬂti. Almanya Plak Media Yöneticisi Jochen Kühling moderatörlü¤ünde gerçekleﬂen
panele, Elec-trip Records Yöneticisi O¤uz Kaplang›, MSG Genel Sekreteri Bar›ﬂ ﬁensoy, Alman Avukat Andreas Spies ve Yönetici Murat
Suner konuﬂmac› olarak kat›ld›.
BERL‹N DÜNYANIN MÜZ‹K MERKEZ‹
Müzik ve e¤lence sektörünün tüm taraflar›n›
bir araya getiren Popkomm, ABD ve Fransa’da
gerçekleﬂen di¤er iki büyük müzik buluﬂmas›ndan da bu yönüyle ayr›l›yor.
Dünyan›n say›l› müzik fuarlar›ndan biri olan
Popkomm kongre, fuar ve festival olmak üzere
üç ayaktan oluﬂuyor. Teknolojiyle ilgili geliﬂmeler fuar alan›nda sergileniyor, teorisyenler kongrelerde müzi¤i tart›ﬂ›yor, festival ise Popkomm’un adeta ﬂov merkezi kabul ediliyor.
Festival boyunca izleyenler büyüleyici sahne
performanslar›na tan›k oluyor.
Popkomm her geçen y›l kat›l›mc› ve ziyaretçi
say›s›n› da art›yor. 2007’de 85.500 ziyaretçi
konser ve gösterileri izlerken bu say› 2008’de
100 bini geçmiﬂ durumda.
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FUAR, KONGRE, FEST‹VAL ÜÇLEMES‹
Beﬂ salonda gerçekleﬂtirilen 40’a yak›n
konferans› kapsayan 2008 Kongresi, en
önemli bilgi paylaﬂ›mlar›n›n gerçekleﬂti¤i
platformu oluﬂturdu. Bu y›lki konferanslar›n ana temalar› “Yarat›c›l›k, ‹letiﬂim, Ticaret” olarak belirlenmiﬂti. Günlük oturumlar belirlenen temel konularla ilgili
konuﬂmac›lar ve görüﬂmelerle aç›ld›. Günün kapan›ﬂ›nda ise müzik, e¤lence ve
medya dünyas›ndan yarat›c› figürlerin tan›t›mlar› yer ald›. Kat›l›mc›lar çal›ﬂma
gruplar›nda ve panellerde sektörün vurucu konular›n› tart›ﬂt›lar. Konferans program› sektör içindeki karar verme süreçlerine bir genel bak›ﬂ aç›s› getirmeye odaklanarak üç gün boyunca, her daldan uzmanlar mevcut durum hakk›nda de¤erlendirmelerini ve fikirlerini dile getirdi.
“Yarat›c›l›k” ana temas› kapsam›nda dü-

zenlenen panellerde film soundtrack’leri,
oyun müzikleri ve gelece¤in müzi¤i gibi
konularda yeni de¤erlendirmelerle ve yarat›c› figürler üzerine dikkat çekildi.
“‹letiﬂim”in konusu ise politika ve yarat›c›
endüstriler, eski ve yeni medyadaki geliﬂmelerdi.
“Ticaret” alan›nda odak noktas›ndaki konu dijital da¤›t›mdaki yerleﬂtirme çat›ﬂmas› oldu. Kim, ne kadar ve ne kazan›yor? Götürü bedeller mi, full track download’lar m›? Müﬂteri deste¤i yar›ﬂ›nda kim
önde? gibi sorular konferanslar›n ana tart›ﬂma konular›yd›.
Müzik ve e¤lence sektörünün dünyadaki
en önemli temsilcilerinin kat›ld›¤› fuara
bu y›l özellikle Do¤u
Avrupa ülkelerinden yo¤un bir ilgi vard›.
Fuarda Universal, Sony, EMI gibi dünya

devi müzik ﬂirketlerinden, GEMA, SUISA,
SABAM gibi dünya meslek birli¤i temsilcilerine, Nokia, Sony Ericsson gibi ﬂirketlerden, Deutsche Welle, Radio Multi, MTV
gibi medya temsilcilerine kadar dünya
müzik endüstrisini temsil eden yaklaﬂ›k
800 firma kat›ld›. Fuarda bu y›l ilk kez
ABD’nin de bir stand› yer ald›.
Popkomm festivali, Avrupa gerçekleﬂtirilen müzik festivallerinde en uluslararas›
nitelikli olan› ve dünya çap›nda lider gösteri merkezlerinden biri kabul edilmekte.
Popkomm’un kalbi olarak kabul edilen
festival de ise sanatç›lar performanslar›n›
sergiliyor, kendi müziklerinden örnekler
sunuyor. 2008 Festivali 400’ün üzerinde
solo artist ve 25’in üzerinde DJ ile dünyan›n en büyük festival vitrini niteli¤i taﬂ›yordu.

Athena

POPKOMM BASIN TOPLANTISI ‹STANBUL’DA YAPILMIﬁTI
Türkiye’nin Popkomm’a kat›l›m›yla ilgili olarak
25 Eylül’de ‹stanbul Sofa Otel’de bir bas›n toplant›s› yap›ld›. Bas›n toplant›s›na Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Telif Haklar› ve Sinema Genel
Müdürü Dr. Abdurrahman Çelik, MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a, MÜYAP Baﬂkan› Bülent
Forta, Popkomm Genel Müdürü Dr. Ralf G. Kleinhenz’in yan› s›ra festivalde sahne alacak sanatç›lardan Yaﬂar, Deniz Seki, Mo¤alllar grubundan Taner Öngür’de kat›ld›.

Bas›n toplant›s›nda aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Telif
Haklar› ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik yapt›. Türkiye’nin müzik meslek birlikleriyle birlikte ilk kez Popkomm’a konuk ülke
s›fat›yla kat›lacak olmas›ndan duydu¤u memnuniyeti dile getiren Çelik, “Daha önce sadece
fuar bölümüne kat›ld›¤›m›z Popkomm’da bu y›l
Bakanl›¤›m›z›n deste¤iyle bütün platformlarda
ülkemizin müzik renklerini sunaca¤›z. Bu bizim
aç›m›zdan çok önemli bir proje” dedi.
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Popkomm Genel Müdürü Dr. Ralf G. Kleinhenz, Türkiye’nin, Popkomm’a oldu¤u gibi Berlin Kitap Fuar›’na da “konuk ülke” s›fat›yla kat›ld›¤›n› belirten Dr. Ralf G. Kleinhenz, hem müzik hem de edebiyatta Berlin’in Türk kültürüne
evsahipli¤i yapaca¤›n› vurgulad›.
Türkiye’nin “konuk ülke” olarak
Popkomm’da yer almas›n›n siyasi
boyutuna da dikkat çeken Kleinhenz, “Berlin Türkiye d›ﬂ›nda
en çok Türk nüfusunun yaﬂad›¤› kent. Biz Popkomm’da vizyon,
iyimserlik ve yarat›c›l›k üzerinde
duruyoruz. Bizim ‘konuk ülke’ Türkiye ile paylaﬂt›¤›m›z de¤erler de bunlard›r” dedi.
Popkomm’un Türkiye müzik endüstrisi aç›s›ndan önemli bir fuar oldu-

¤unu vurgulayarak sözlerine baﬂlayan MÜYAP
Baﬂkan› Bülent Forta, sahip oldu¤u zenginliklerin tan›t›m›nda yeterli beceriyi gösteremeyen
Türkiye ad›na müzik meslek birliklerinin devlet
deste¤i alarak böyle büyük çapl› bir tan›t›m›
gerçekleﬂtirmesini kayda de¤er bir geliﬂme olarak de¤erlendirdi. Popkomm’un
Türkiye’nin müzikal zenginli¤ini ve
çok kültürlülü¤ünü dünyaya tan›tmak ad›na çok iyi bir f›rsat oldu¤unu dile getirdi.
Bas›n toplant›s›nda son sözü alan
MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a,
“Biz müzik meslek birlikleri olarak telif
konular›n›n yan› s›ra bestecilerimizi dünyaya tan›tmak, sanatç›lar›m›z›n ürettiklerine
dünya müzik marketlerde pazar bulabilmek
gibi bir misyonu da yüklenmek zorunday›z” dedi.

19

Popkomm Genel Müdürü Dr. Ralf G.
Kleinhenz, bu y›l Berlin’in hem
müzik hem de edebiyatta Türk
kültürüne evsahipli¤i yapaca¤›n›
vurgulad›.
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telif haklar›nda önemli
bir imza daha…
Müzik meslek gruplar› ile televizyon kanallar› aras›nda uzun y›llard›r süre gelen telif
anlaﬂmazl›¤› geçti¤imiz günlerde imzalanan protokolle çözüldü. Y›lsonuna kadar geçerli
olan anlaﬂma ile Televizyon Yay›nc›lar› Derne¤i üyesi yaklaﬂ›k 50 televizyon kanal› müzik
meslek gruplar›na telif ödemeyi taahhüt etti.
Yaz›: Türkﬂan Karatekin
Asl› Karataﬂ Kalkan
Foto¤raf: Sinan Kesgin

Türkiye’de fikir haklar›n›n üretimi, korunmas› ve geliﬂtirilmesi konusunda çok
önemli bir ad›m daha at›ld›. Özel televizyon
kanallar›yla müzik meslek gruplar› aras›nda
kronik hale gelen telif haklar› sorunu, bu y›l›n
baﬂ›ndan beri Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n
yetkili kurumlar›yla ilgili müzik meslek birlikleri
ve yay›nc›lar derne¤i aras›nda süren uzun müzakerelerin ard›ndan mutlu sona ulaﬂt›. ‹mza
töreni 24 Eylül 2008 tarihinde Hyatt Regency
Otel’de Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay’›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi.
B‹RL‹KTEN GÜÇ DO⁄AR
Medyan›n yo¤un ilgi gösterdi¤i imza töreninde Kültür ve Turizm Bakan›’n›n yan› s›ra Televizyon Yay›nc›lar› Derne¤i Baﬂkan› Nuri M. Çolako¤lu, MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a, MÜYAP Baﬂkan› Bülent Forta, MSG Baﬂkan› Garo

Mafyan ve MÜYORB‹R Baﬂkan› Ali Kocatepe yerine Ali R›za Türker kat›ld›. Toplant›n›n aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› yapan ve yöneten Nuri Çolako¤lu, uzun süren müzakere maratonunun sonunda bir dönem mahkemelere kadar taﬂ›nan telif
sorunun çözülmesinden duydu¤u memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye’de belki de ilk defa müzik konusunda
sektörün aﬂa¤› yukar› tamam›n› temsil eden
meslek birlikleri ile TV yay›nc›lar›n›n büyük ço¤unlu¤unun ayn› masada ortak bir amaç için
birleﬂti¤ini ifade eden Çolako¤lu, böylesine
baﬂar›l› bir sonucun ortaya ç›kmas›nda özellikle Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay’›n
katk›s›na dikkat çekti.
SABIR, ‹NAT VE ‹Y‹N‹YET
Nuri Çolako¤lu’dan sonra konuﬂmas›n› yapmak üzere kürsüye gelen MESAM Baﬂkan› Ali

Ali R›za Binbo¤a-MESAM Baﬂkan›

“Tüm sektörü kapsayan bir uzlaﬂma”
Bir dönem telif dedi¤imizde ‘o nedir?’ diyordu herkes. Zamanla sa¤lanan
faydan›n gere¤ini verme konusunda bilinç geliﬂti. Bu anlaﬂmay›
sa¤lamak uzun bir zaman ve karﬂ›l›kl› pek çok görüﬂmeler sonunda
ancak mümkün oldu. Uzun sürdü çünkü anlaﬂman›n bütün sektörü kapsamas›n› istedik. 5846 say›l› yasa; ‘sivil toplum örgütlerinin bünyesinde
bulunan kurumlar›, o örgütler vas›tas›yla lisansa kavuﬂturun’ diyor.
Televizyon Yay›nc›lar› Derne¤i de bu alanda hizmet yapan kurumlar› bir
çat› alt›nda toplayarak bizimle masaya oturdu ve bu anlaﬂmay› imzalad›.
Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay, bize u¤urlu geldi. Görevi
devrald›¤›ndan beri pek çok sorunumuz birer birer çözüme kavuﬂuyor.
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Ertu¤rul Günay-Kültür ve Turizm Bakan›

“Ortak gelir havuzu denetimsiz kalmayacak”
Bugün Türkiye’de telif haklar›n›n korunmas› ve geliﬂtirilmesi
aç›s›ndan tarihi bir gün. Hepbirlikte katk› yap›yor ve bu
olaya tan›k oluyoruz. ‹mzalanan anlaﬂmayla oluﬂturulan
ortak gelir havuzu denetimsiz kalmayacak. Televizyon
yay›nc›lar›ndan müzik meslek birliklerinin ortak hesab›na
aktar›lan telif finansman›n›n nas›l ve hangi kriterlere göre
da¤›t›ld›¤›n› denetleyece¤iz. Türkiye’nin demokratikleﬂmesi
sürecinde ve Avrupa Birli¤i yolunda ortaya konan bu olumlu
ad›ma katk›da bulunanlar› içtenlikle kutluyorum.

R›za Binbo¤a, gelinen noktan›n tüm taraflar
için gurur verici oldu¤unu ifade ederek, “Sab›r,
inat ve iyi niyetle ç›kt›¤›m›z bu yolda ülkemizdeki televizyon yay›nc›lar›n›n büyük ço¤unlu¤u
telifin en önemli insanl›k hakk› oldu¤unu söyleyerek bu anlaﬂmaya imza koydular” dedi.
ÖRNEK ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
MÜYAP Baﬂkan› Bülent Forta, imzalanan anlaﬂma ile telif konusunda ça¤daﬂ bir ülke olma
yolunda önemli bir ad›m›n daha at›ld›¤›n› belirtti ve “Müzik eserlerini kullananlar›n hassasiyetleri, Kültür Bakanl›¤›’n›n bu konudaki pozitif
katk›lar› ve meslek birliklerinin uzlaﬂmac› tutumu, ülkemizdeki bir sürü problemi çözebilecek
bir zihniyetin varl›¤›na iﬂaret ediyor” diyerek
Türkiye’nin s›cak gündemiyle paralel mesajlar
verdi.
Yorumcular Meslek Birli¤i Baﬂkan› Ali Kocatepe’nin yerine konuﬂan Ali R›za Türker de telif
haklar› aç›s›ndan tarihi bir ad›m olarak de¤erlendirdi¤i anlaﬂmayla ilgili olarak “Hem dayan›ﬂman›n semeresini gördük, hem de gelecekle ilgili önemli bir rota çizdik” dedi.
KORSANLA MÜCADELEYE KATKI
Türkiye’de fikri haklar›n korunmas› ve geliﬂtirilmesi aç›s›ndan müzik meslek gruplar›yla televizyon yay›nc›lar› aras›nda var›lan uzlaﬂman›n
önemine de¤inen Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay, “Benzer bir giriﬂimi nisan ay›nda
turizm sektörü temsilcileriyle müzik meslek
gruplar› aras›nda yapm›ﬂt›k. ﬁimdi de 15 y›ld›r

televizyon yay›nc›lar›yla müzik meslek gruplar›
aras›ndaki tart›ﬂmaya sona erdirdik. Anlaﬂmaya var›lm›ﬂ olmas›n›n özellikle korsanla mücadelede kamuoyunun bilinçlendirilmesine
önemli katk›lar sa¤layaca¤›n› inan›yorum. Çünkü korsana karﬂ› ancak yayg›n ve yo¤un bir
kampanya ile baﬂar› sa¤layabiliriz ve televizyon
yay›nc›lar› bu anlamda ciddi bir kamuoyu oluﬂturtabilirler” dedi.
S‹STEM‹N ‹ﬁLEY‹ﬁ‹ BAS‹T
Bir y›l kadar süren görüﬂmeler sonucunda imzalana protokole göre televizyon kanallar› ödemeleri gereken telif rakam›n› meslek birliklerinin ortak hesab›na yat›racak. Toplanan miktar
meslek birlikleri aras›nda paylaﬂt›r›lacak, onlar
da kendi üyeleri aras›ndaki hak sahiplerine
ödemeleri yapacak.
Bu protokolün bir önemli özelli¤i de benzer
durumdaki kanallar›n ödeyecekleri telif miktarlar›n›n ayn›laﬂt›r›lmas›na olanak tan›mas›. Bunun için 8-10 basamakl› bir süreç oluﬂturuldu.
Bundan sonra bu anlaﬂmaya dahil olmayan kanallar, benzer statüdeki kanallarla ayn› basamaktan telif ödemek suretiyle anlaﬂmaya taraf
olabilecekler.
Bundan önce her televizyon kanal› her bir
meslek birli¤i ile ayr› ayr› anlaﬂma yap›yordu.
Kimi kanallar bir meslek birli¤i ile anlaﬂmal›yken di¤eriyle mahkemelikti. Protokol ile sektörü temsil eden taraflar tek bir çat› alt›nda toplanarak son derece ve ﬂeffaf bir sistemin içinde yer ald›lar.
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SÖZLEﬁMEN‹N
KAPSADI⁄I TVYD
ÜYES‹ TELEV‹ZYON
KANALLARI
Do¤an Grubu: Kanal D, Star
TV, Dream TV, Dream Türk,
TNT, CNN Türk, Euro D, Euro
Star, D Max, D Plus, D Çocuk, D
Yeﬂilçam, FB TV, GS TV, BJK TV,
D Spor, Tay TV, Animal Planet,
Cartoon Network, Comedy
Smart, Fantasy, Discovery
(LOCA 3), Passion, Do¤an
Teleshopping TV, FX Loca 2,
Luli TV, Movie Smart, Yaﬂam
TV (eski Emlak TV).
Çukurova Grubu: Show TV,
Show Plus, Show Max, Show
Türk.
Do¤uﬂ Grubu: NTV, CNBC-E, E
2, NTV Spor.
Turkuaz Grubu: ATV, ATV
Avrupa.
Fashion One,
Fox TV,
Haber Türk,
Kanal 1
Kanal 7,
Number One,
Power Türk,
TV 8.
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telifte milat gerçekleﬂti
Radyo ve televizyonlarda yay›nlanan müzik eserlerinin kullan›m›n› lisansl› hale getiren
iﬂbirli¤i protokolü iki taraf›n meslek gruplar› aras›nda geniﬂ kat›l›ml› bir toplant›da
imzaland›. Böylece Türkiye genelinde 800’e yak›n radyo ve televizyon kurumu,
sanatç›lara ve onlar›n eserlerini üretip yay›lmas›n› sa¤layanlara 30 milyon YTL’ye varan
bir kaynak aktaracak.

kuruluﬂu müzik yay›nlar›yla ilgili telif ödemelerinde bundan böyle tek sözleﬂme ve
tek hesap ilkesinden yola ç›karak ödemelerini yapacak. Daha önce tart›ﬂma konusu olan çoklu sözleﬂme ve ödeme sistemi
tarihe kar›ﬂacak.

Soldan sa¤a: Yusuf Gürsoy (RATEM), Ali R›za Binbo¤a
(MESAM), Garo Mafyan (MSG), Zahid Akman (RTÜK), Nihat
Gül (Kültür ve Turizm Bakanl›¤›), Bülent Forta (MÜYAP), Ali
R›za Türker (MÜYORB‹R)

Fikir ve telif haklar› ad›na milat
say›lacak günler yaﬂan›yor müzik gündeminde. Çok uzun y›llard›r sürüncemede
olan sorunlar bir bir çözüme kavuﬂturuluyor. Mahkemelere kadar uzayan ve s›kl›kla
taraflar›, taraflar›n meslek örgütlerini bir
araya getiren konular›n uzlaﬂmayla sona
ermesi CD sat›ﬂlar›n›n düﬂtü¤ü ve müzik
piyasas›n›n t›kand›¤› bir dönemde yüzleri
güldüren bir geliﬂme oldu.
Radyo Televizyon Yay›nc›lar› Meslek Birli¤i
ile müzik meslek birlikleri aras›nda 22
Ekim 2008 tarihinde Grand Cevahir
Otel’de imzalanan protokolle 800’e yak›n
radyo ve televizyon kuruluﬂu, yapt›klar›
müzik yay›nlar›n› uygun bedellerle lisansl›
hale getirdiler. ‹mza törenine RATEM, MESAM, MSG, MÜYAP ve MÜYORB‹R’in baﬂkanlar›n›n yan› s›ra Radyo Televizyon Üst

Kurulu Baﬂkan› Dr. A. Zahid Akman, di¤er
kurul üyeleri ve Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
Müsteﬂar Yrd. Nihat Gül, Telif Haklar› ve
Sinema Genel Müdür Yard›mc›s› Günay
Kirac›’n›n yan› s›ra akademisyenler, sanatç›lar ve bas›n mensuplar› kat›ld›.
TAR‹H‹ B‹R GÜN
Radyo ve televizyonlarda yay›nlana müzik
eserlerini telifli hale getirecek olan protokol, iki taraf›n meslek gruplar›n› karﬂ› karﬂ›ya getiren ve 2001 y›l›ndan günümüze
devam eden lisansl› müzik kullan›m›na
iliﬂkin sorunlar› da ortadan kald›racak.
Müzik alan›ndaki telif haklar›na bak›ﬂta
köklü bir de¤iﬂim yaratacak olan protokol,
ülkemizi fikri ve mülkiyet alan›nda uygar
ve geliﬂmiﬂ ülkeler düzeyine ç›karacak.
RATEM üyesi 700’e yak›n radyo televizyon

AD‹L HAK BÖLÜﬁÜMÜ
Protokolün imzalanmas›ndan önce konuﬂan meslek birlikleri baﬂkanlar› duyduklar›
mutlulu¤u ve heyecan› tan›mlamakta zorland›lar. MÜYORB‹R Genel Sekreteri Ali R›za Türker, meslek birliklerinin toplu bir anlaﬂma yapmas›n› sivil toplum bilinci ad›na
çok önemli bir ad›m olarak de¤erlendirdikten sonra bu uzlaﬂma sürecinin devam
etmesini diledi ve telif haklar›n› tüm Türkiye’ye yayg›nlaﬂt›rma yolunda çabalar›n›
sürdüreceklerini ifade etti.
MÜYAP Baﬂkan› Bülent Forta da telif haklar› aç›s›ndan tarihi bir buluﬂma olarak niteledi¤i bu günde radyo-televizyon ve
müzik gibi birbirine çok yak›n iki sektörün
ortak, anlaﬂ›labilir ve adil bir hak bölüﬂümü için bir araya gelmesinden duyduklar›
mutlulu¤u dile getirdi. Taraflar aras›nda
verimli bir iliﬂki sürecinin baﬂlad›¤›na iﬂaret eden Forta, “Yerel yay›nc›l›¤›n demokrasi aç›s›ndan ne kadar önemli oldu¤unu
biliyoruz. Bugüne kadar gerek hukuki gerekse tarifelerdeki anlaﬂmazl›klar yerel yay›nc›l›k ve müzik sektörleri aras›nda ciddi
s›k›nt›lara neden oldu. Uygar bir diyalog,
karﬂ›l›kl› anlay›ﬂ ve empati bizi bu noktaya
getirdi. Bundan sonra geliﬂecek iﬂbirlikle-
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rinin ülkemizde de modern, fikre sayg›l›,
fikir ürünlerinin karﬂ›l›¤›n› ödeyen bir sistemin kurulmas›nda önemli bir ad›m olaca¤›na inan›yorum” dedi.
Anlaﬂman›n gerçekleﬂmesinde emek sarf
eden herkese teﬂekkür eden MSG Baﬂkan›
Garo Mafyan da telif haklar› konusunda
önemli bir dönemecin daha dönüldü¤ünü
ve art›k tünelin sonunda ›ﬂ›k görmeye
baﬂlad›klar›n› söyledi.
KARﬁILIKLI FEDAKÂRLIK
12 y›ld›r fikri mülkiyetin vazgeçilmez bir
insan hakk› oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂt›klar›n› ifade eden MESAM Baﬂkan› Ali R›za
Binbo¤a, konuﬂmas›nda ortak lisanslama
ad›na çok önemli bir aﬂaman›n daha baﬂar› ve karﬂ›l›kl› uzlaﬂma ile geçilmesinden duydu¤u memnuniyeti dile getirdi.
“Fikri mülkiyet ve fikir olmadan toplumlar geliﬂemiyor. Bugün geldi¤imiz noktada 5846 say›l› yasayla radyo ve televizyon yay›nc›lar›yla toplu sözleﬂme yap›yoruz. Bu imzalar› atmam›zda ba¤lant›l›
meslek birlikleri baﬂkanlar› ve çal›ﬂanlar›n›n yaklaﬂ›m›na teﬂekkür etmemiz gerekiyor. Anlaﬂman›n tüm yurt sath›na yay›lmas›nda büyük fedakârl›klar yapt›lar. Öte
yandan önümüzü açan ve destek veren
kendi yönetim kurullar›m›za da ayr›ca teﬂekkür ediyoruz” dedi.
YAYINCILIK TOPLUMSAL
SORUMLULUK TAﬁIR
Meslek birlikleri ad›na son olarak RATEM
Baﬂkan› Yusuf Gürsoy söz ald›. Ülkemizde
çok sesli demokrasinin geliﬂmesinde
önemli bir yere sahip olan yerel ve bölgesel radyo televizyon yay›nc›l›¤›n›n ciddi
bir darbo¤azda oldu¤unu belirterek sözlerine baﬂlayan Yusuf Gürsoy, bu a¤›r koﬂullara ra¤men 1995 y›l›ndan beri çeﬂitli
oranlarda yay›nlar›nda yer verdikleri müzik eserleri için hak sahiplerine ödeme
yapt›klar›n› belirtti. 1995, 2001 ve 2004
y›l›nda Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda
yap›lan de¤iﬂikliklere paralel ödemelerin
devam etti¤ini belirten Yusuf Gürsoy,
“800’e yaklaﬂan ulusal, bölgesel, yerel

radyo ve televizyon üyelerimiz bu protokolün sa¤lad›¤› haklardan yararlanarak
telif sorununu aﬂm›ﬂ olacaklar. Bundan
böyle radyo televizyon sektörü, sanatç›lar›m›za ve onlar›n eserlerini üretmesini ve
yay›lmas›n› sa¤layanlara 30 milyon YTL
ye varan bir kaynak aktaracakt›r” dedi.
YAYIN HAYATINDA DÖNÜM NOKTASI
Radyo Televizyon Üst Kurulu ad›na konuﬂan Dr. Zahid Akman, kurul olarak kendi
gündemlerini de meﬂgul eden telif konusunun çözüme kavuﬂturulmas›ndan duyduklar› memnuniyeti dile getirdi ve “Türkiye’de gerek sanat eseri sahipleri gerekse radyo-televizyon yay›nc›lar› fikir ve sanat eserlerinin korunmas› noktas›nda
dünya standartlar›n› takip ederek baﬂar›l›
bir grafik çizerken, kendi aralar›nda bir
araya gelip bu konuyu bar›ﬂç› yöntemlerle çözme konusunda maalesef istenen
noktada de¤illerdi. Bugün at›lacak imzalar Türkiye’deki yay›nc›l›¤›n çok daha ileriye gitmesine katk› sa¤layacak önemli
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bir aﬂamad›r” dedi. Protokolün imzalanmas›ndan önceki son konuﬂmac› Kültür
ve Turizm Bakanl›¤› Müsteﬂar› Nihat Gül
oldu. Fikri ve mülkiyet baﬂl›¤›n›n uluslararas› arenada hep göz önünde oldu¤umuz ve takip edildi¤imiz bir alan oldu¤unu söyleyen Gül; “Bu ba¤lamda 2005 baﬂ›nda baﬂlat›lan ve toplam 35 fas›l baﬂl›¤›
alt›nda sürdürülen AB kat›l›m süreci kapsam›nda fikri mülkiyet hukuku ayr› bir fas›l olarak öngörülmüﬂ olup, bu fas›l baﬂar›l› geçen bir tarama süreci sonras›nda
Haziran 2008’de müzakereye aç›lm›ﬂt›r”
dedi.
Telif haklar› mevzuat›n›n yap›lan tüm
eleﬂtirilere karﬂ›n AB müktesebiyle büyük
oranda uyumlu oldu¤unu ifade eden
Gül, AB Komisyonunca da bu tespitin yap›ld›¤›n› ve müzakereye aç›lacak fas›llar
s›ralamas›nda ilk s›rada bu konunun yer
almas›n›n da tesadüf olmad›¤›n› söyledi.
Konuﬂmalar›n tamamlanmas›n›n ard›ndan s›rayla tüm meslek birlikleri baﬂkanlar› taraf›ndan protokol imzaland›.

‹MZALANAN PROTOKOL NEY‹ ‹ÇER‹YOR?
Ratem ile Meslek
Birlikleri aras›nda
var›lan
anlaﬂmaya göre;
düzenlenecek
kampanya ile
imza tarihinden
itibaren 45 gün
içinde en az 700
RATEM Üyesi
yay›n kuruluﬂu
yasal izin almak
ve bedelini ödemek üzere Meslek
Birlikleri’ne baﬂvuracak.
Belirlenen bedeller yerden karasal yay›n için
olup, uydu/kablo ortamlar› üzerinden yay›n
olmas› halinde Meslek Birlikleri sözleﬂme
baz›nda ek bedelleri yay›n kuruluﬂlar›na
ayr›ca yans›tacakt›r.
45 gün içinde kadar baﬂvuran RATEM
Üyeleri aras›nda müzik yay›n› izin
sözleﬂmeleri imzalanacak. RATEM üyeleri,
bu süre içerisinde baﬂvuru formunu doldu-

rarak RATEM’e,
RATEM de belirtilen koﬂullar
sa¤land›¤› takdirde
bu formlar›
sözleﬂmelerin
düzenlenip imzalanmas› için
Meslek Birlikleri’ne
teslim edecek. Bu
tarihe kadar
sözleﬂme imzalamayan ve izinsiz, yasad›ﬂ› müzik kullanan
RATEM Üyeleri aleyhine yasal baﬂvuru
yap›lacakt›r.
2008 y›l› telif ödeme plan›n› düzenleyen
Protokol, 2009 -2010 ve 2011 y›l›
ödemelerini de kaps›yor ve çeﬂitli ödeme
kolayl›klar› sa¤l›yor. ‹mza tarihi itibariyle
yürürlü¤e giren Protokol 31.12.2011 tarihinde son erecek. Taraflar yeni telif bedellerini belirmek üzere en geç 15.01.2012
tarihinde bir araya gelecekler.
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CEM ADRIAN:

popüler müzi¤e
karﬂ› de¤ilim
Onu müthiﬂ ses yetene¤iyle tan›tmaya çal›ﬂmak biraz haks›zl›k olur. Ses telleri ne
kadar uzun, ses aral›¤› kaç oktav olursa olsun Cem Adrian, do¤uﬂtan gelen
yetenekleriyle de¤il, müzi¤iyle konuﬂulmak istiyor. Sivri dilli, biraz da vurdumduymaz
sanki, bütün bunlara karﬂ›n çok net, çok samimi. Oyunda kurallar olacaksa kendi
koymaktan yana. Sanal ortamda bir f›rsat yakalad›k ve buluﬂtuk bu ses cambaz›yla…
Sessiz sedas›z, biri geliyor ve kendi tarz›nda müziklerle çok satanlar›n ilk s›ralar›na t›rman›yor. Medyada görünmüyor, kalp sa¤l›¤› (!)
için ‹stanbul’da oturmuyor. Ça¤› yakalamak de¤il, ça¤›n önünde olmak gibi bir derdi var. Ayr›ca popüler müzi¤e de¤il de yanl›ﬂ yap›lan iﬂlere
karﬂ› oldu¤unu bas bas ba¤›r›yor. Üstelik bunu
da dosdo¤ru, içinden geldi¤i gibi yap›yor. ‹stense magazinel baﬂl›klar, polemik yaratacak
söylemler ç›kart›labilir cevaplar›ndan. Gerçi takmaz bir havas› var ya. “Beni bilen, beni dinleyen biliyor, gerisi boﬂ” tarz›nda özgüvenle vurdumduymazl›k aras›nda bir yerde. Müzik piyasas›nda epeydir böyle biri ç›kmam›ﬂt› herhalde.
Tan›mak keyifli, dinlemek müthiﬂ olacak.
Yugoslav kökenlisiniz. Balkanlar›n ruhu nas›l
sarmalad› sizi? Nas›l bir kimli¤e sahip Cem
Adrian? Neresinde duruyor hayat›n? Kime,
ne diyor? Nereye ulaﬂmak istiyor?
Balkanlar› çok küçük yaﬂta görmüﬂtüm. Balkan
kökenli olup buralarda yaﬂamak nas›l bir duygu
bilemiyorum tam olarak, çünkü içindeyken d›ﬂar›y› görmek pek mümkün de¤il. Tabii ki etnik
olarak çok zengin bir beslenme katt› bana. Çevremdeki hemen hemen herkes ya Yugoslavya’dan ya Yunanistan’dan ya da Bulgaristan’dan

gelmiﬂ, göç etmiﬂ kiﬂilerdi. Bu nedenle yabanc›laﬂma nedir bilmiyorum. Sadece Bat›l› olman›n
özgürlü¤ünü ve kendi ayaklar›n›n üzerinde durabilme yetisini çok büyük bir art› olarak görüyorum bu anlamda.
Hayat› da hep iyi ya da kötü olarak alg›lamad›m, sadece yanl›ﬂ yap›lan iﬂlerin karﬂ›s›nda durup, uzak olmak istedim. Kimse filmlerdeki süper kahramanlardan de¤il, bu nedenle hayat›
biraz daha gerçekçi alg›lamak gerek.
Radyoculuk yapt›¤›n›z dönem hayat›n›zda
kilit bir zaman aral›¤› gibi. Keﬂifler yaﬂam›ﬂs›n›z, 250 parça yapm›ﬂs›n›z o dönem. Bugün bakt›¤›n›zda nas›l de¤erlendiriyorsunuz
onlar›, amatörce miydi? Yoksa kendi içinde
safl›¤› sakl› naif denemeler miydi?
Kesinlikle çok büyük keﬂifler yaﬂad›m o dönemde hayat›mda. Edirne gibi sakin ve içine kapan›k bir ﬂehirde bir ﬂeyler üretmeden durmak
pek mümkün de¤il zaten. Fakat o ﬂehrin h›rç›n
sonbaharlar› Karadeniz’in dalgalar›ndan da beterdir. Karaa¤aç’a yay›lan sararm›ﬂ yapraklar,
nehrin iki ülke aras›ndaki s›n›rlar› y›kmak istercesine taﬂmas›… 250 adet beste yapm›ﬂ olmam az bile geldi ﬂimdi düﬂününce…
Zaman zaman birço¤unu albüme dökmeyi dü-
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ﬂünürüm fakat hala üretmekteyim. Yeni yapt›klar›m o bestelerin üzerine
de ç›kabiliyor bazen. Durmadan daha çok üretiyorum. San›r›m albüm
haline getirsem dört ayda bir CD ç›kartmam gerekir.
Ayr›ca bundan sekiz y›l önce yapt›¤›m o amatör kay›tlar hala Türkiye için
çok derin ve sofistike ﬂark›lar. Bir o kadar da naif dedi¤iniz gibi, gün ›ﬂ›¤›na ç›kmas› için çok sebep yok.
Yedi oktavl›k sesinizin fark›na nas›l vard›n›z? Yoksa sesinizi e¤iterek
mi bu noktaya geldiniz? Böyle bir yetene¤e sahip oldu¤unuz için
kendinizi ayr›cal›kl› m› yoksa sorumlu mu hissediyorsunuz?
ﬁark› söylerken kulland›¤›m oktav 4-5 aras›. Bunu 6 ya da 7’ye yükseltip
sinek v›z›lt›s› yapman›n bir anlam› yok. Zaten ses performans›ndan çok
müzi¤imle konuﬂulmak istiyorum.
Bundan üç y›l öncesine kadar da sesimin çok s›ra d›ﬂ› oldu¤unun fark›nda de¤ildim. Faz›l Say dinler dinlemez fark etti tabii ki. ‹stanbul’da ses
uzman› bir doktor ile görüﬂtük ve sesime milyonda bir rastland›¤›n› ö¤rendik. Ayr›ca ses tellerim de normal bir insan›n ses tellerinden üç kat›
uzundu. “Türkiye’nin Farinelli”si denildi benim için. Fakat bu da do¤ru
de¤ildi. Çünkü Farinelli sesini yitirmemesi için had›m edilmiﬂti. Benim
öyle bir sorunum da olmad›, ki ben sadece soprano de¤il bas bariton da
ç›kabiliyorum. Türkiye’de de¤il, baﬂka bir ülkede olsayd›m muhtemelen
çok sansasyon yaratacakt›m. Büyük ihtimalle Kültür Bakanl›¤› her türlü
deste¤i verecekti, fakat kendi ülkemde Kültür Bakanl›¤›’n›n ﬂark›lar›mdan ya da varl›¤›mdan haberi oldu¤unu bile sanm›yorum. Onlar›n Tarkan’lar› var. Benimse ruhum.

“Türkiye’de de¤il, baﬂka bir ülkede
olsayd›m muhtemelen çok
sansasyon yaratacakt›m. Büyük
ihtimalle Kültür Bakanl›¤› her türlü
deste¤i verecekti fakat kendi
ülkemde Kültür Bakanl›¤›’n›n
ﬂark›lar›mdan ya da varl›¤›mdan
haberi oldu¤unu bile sanm›yorum.
Onlar›n Tarkan’lar› var!
Benimse ruhum.”

Sizin dünyaca ünlü bir sanatç› haline gelebilecek potansiyelde oldu¤unuz söyleniyor. Bunun için biraz da müzik piyasas›ndaki kurallara
göre oyunu oynamak gerekiyor. Ve yapt›¤›n›z, üretti¤iniz sizi yans›tmaktan çok uza¤a düﬂebiliyor bazen. Böyle bir çark›n içinden kirlenmeden ç›kabilmek, kaybolmadan varolabilmek sizce mümkün
mü?
Ben popüler müzi¤e karﬂ› bir insan de¤ilim. Yanl›ﬂ yap›lan iﬂlere karﬂ›y›m. Eskiden ticari müzik yaparken çakt›rmadan yaparlard›. Art›k öyle bir
hal ald› ki bu iﬂ Türkiye’de insan›n gözünün içine soka soka, dalga geçer
gibi ﬂark›lar yap›yorlar. Gittikçe aﬂa¤› iniyor kalite. Ritim ne kadar düz
olursa o kadar iyi, sözler ne kadar basit olursa o kadar çok ezberlenir gibi. Tüm bunlar midemi buland›r›yor.
Asla bir yerlere gelmek için baﬂkalar›n›n kurallar›n› seçmedim. Sadece
kendim için müzik yap›p paylaﬂt›m. Buna sanat derim ben. Sanatç›, kimse için iﬂ yapmaz. Tüccard›r bunu yapan. Sanatç› ve tüccar aras›ndaki
fark da budur zaten.
Dünyaca ünlü olmak konusu bir korku de¤il benim için. Çok da zor de¤il. Viyana’dan, Amerika’dan özel burs teklifleri geldi ben Bilkent Üniversitesi’nde özel ö¤renci statüsünde okurken. O ülkelerin vatandaﬂl›k
teklifleri de. Bunlar› düﬂünmek için çok erken. Ben Türkçe dile getirmeyi seviyorum hislerimi, ﬂark›lar›m› Türkçe söylemeyi seviyorum. Asla kat› kurallar›m yok. ‹lla ki kural olacaksa benim kurallar›m geçerli olmal›.
Birileri de¤iﬂimi baﬂlatmal› de¤il mi?
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Siz farkl› ne katt›n›z müzi¤e ve sonra da
tüketenler için cazip hale geldiniz? Nas›l
tan›ml›yorsunuz müzi¤i ve yapt›¤›n›z
müzi¤i?
Art›k insanlar seçme hakk›na sahipler. ‹yi ile
kötüyü ay›rabilecek zekaya ve teknik donan›ma sahipler. Ellerinin alt›nda internet var.
Tüm dünya dijital kanallarda, televizyonlar›nda. Aradaki fark› seçmek zor de¤il. Ve san›yorum çok s›k›ld› birileri bu olup bitenlerden ben
gibi. Bu nedenle müzi¤imi benimsedi ve sahiplendi beni.
Bir numaraya yükselmek gibi bir hedefim olmad› ama oldu çok gariptir ki. Hem de her iki
albümle. Pop olmayan alternatif hatta avantgarde bir albüm, pop listelerinde en üst s›rada
yer ald›. ‹nanmak ve inand›¤›n iﬂi yapmak her
zaman baﬂar›y› getiriyor kiﬂiye.
Dünyada bir dönem etnik müzik çok revaçtayd›, ﬂimdi füzyon ak›mlar› var. Geleneksel
formlar› farkl› alg›lamalar içinde yorumlayanlar da ç›k›yor. ‹nternet, youtube gibi ara
yüzler f›rsatlar yarat›yor. Siz nas›l bir müzikal tablo görüyorsunuz önünüzde?
Ben sanatç› olarak ‘ça¤’› yakalamay› seçmiyorum. ‘Ça¤’›n önünde durmay› tercih ediyorum.
‹lk albüm “Ben bu ﬂark›y› sana yazd›m”, demolar›mdan oluﬂan bir kay›tt›. Bu Türkiye için deliliktir. Ama yapt›k. ‹kinci albümüm “Aﬂk bu gece
ﬂehri terk etti” benim ilk profesyonel albümümdü ve elektronik unsurlar› bar›nd›r›yordu.
Son olarak yay›nlad›¤›m›z “Seçkiler I” ise piyano eﬂli¤inde benim yorumumla tekrar dile gelen türkülerden oluﬂtu.
Her üç albüm de birbirinden çok farkl› soundlara ve tarzlara sahip. Bu nedenle anlaﬂ›laca¤›
üzere belirli bir füzyona sahip de¤ilim. Olabilece¤imi de sanm›yorum. Ruhumdaki bohemizm
buna engel oluyor san›r›m.
Kliplerinizi çok be¤enerek izliyoruz. Keza
web siteniz de etkileyici bir formda. Bir dönem foto¤rafç›l›kla u¤raﬂman›n kazand›rd›¤› bir yorum fark› m› var kendinizi görselleﬂtirme çaban›zda?
Kesinlikle var. Bunu sizler de çok net görenlerdensiniz. “Sonbahar” isimli ﬂark›m›n videosu
da bunu dile getiriyor zaten.
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müzi¤iyle yaﬂam› sorguluyor.

Müzi¤in kalbi ‹stanbul iken sizin Ankara’y›
mesken edinmenizin sebebi nedir?
Kendi kalbim için. Ben Ankara’y› çok seviyorum. Kendime zaman ay›rabiliyorum, müzik
yapacak vaktim oluyor Ankara’da. Çok huzurluyum orada.
‹stanbul ise çok yo¤un bir ﬂehir, sürekli kendimi oradan oraya koﬂtururken buluyorum ‹stanbul’da. Gün ne zaman baﬂlay›p bitiyor fark etmiyorum bile. ‹stanbul’da yaﬂarken ﬂehri fark
etmiyor insan. Oysa ben bir k›ﬂ günü Bo¤az’da
gemileri saklayan sisi seviyorum. Sarayburnu’ndan batan güneﬂi, Fenerbahçe’de Ada’lar›n ›ﬂ›klanmas›n› bir akﬂam üzeri. San›yorum
‹stanbul’da yaﬂay›p da kirletmek istemiyorum
tüm bunlar›.
Fanlar›n›z oluﬂmaya baﬂlad›. Daha da artaca¤a benziyor. Siz kimleri zevkle dinliyorsunuz? ‹dolleriniz, dikkate ald›¤›n›z müzik otoriteleri var m›? Kimlerle ayn› sahneyi paylaﬂmak istersiniz?
Bu say› sürekli art›yor, hakl›s›n›z. Çok keyifli
çünkü benim müzi¤imi sevenler ben gibi biraz,
gizli kalmay› seviyor. Beni de gizli tutmay› istiyorlar nedense.

“Asla bir yerlere
gelmek için
baﬂkalar›n›n
kurallar›n›
seçmedim.
Sadece kendim
için müzik yap›p
paylaﬂt›m. Buna
sanat derim ben.
Sanatç›, kimse
için iﬂ yapmaz.
Tüccard›r bunu
yapan. Sanatç› ve
tüccar aras›ndaki
fark da budur
zaten.”
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60’lardan günümüze
“müzik ve hayat”
Müzik eleﬂtirmeni Murat Meriç ile Bar›ﬂa Rock Festivali’nin
gerçekleﬂmesinde önemli katk›lar› olan Rag›p ‹ncesa¤›r
tesadüfen bir araya geldiler. “Müzik ve Hayat” baﬂl›kl› proje
ile Türkiye’nin yak›n geçmiﬂini ﬂark›larla ö¤renmeye ve
paylaﬂmaya çal›ﬂ›yorlar.
Röportaj: Vecdi Erbay
Foto¤raf: Sema Korkmaz

Rag›p ‹ncesa¤›r ile Murat Meriç’i bir
araya getiren ortak tutkular› müzik. Bir di¤er
ortak noktalar› Türkiye’nin siyasal tarihine duyduklar› ilgi. ‹kisi de müzi¤in sadece e¤lence
dünyas›na hitap etmedi¤ini, müzi¤in siyasal ve
sosyal geliﬂmeleri izleyip buna göre evrildi¤inin fark›nda. Müzi¤e bak›ﬂ aç›lar› da birbirine
yak›n olunca “Müzik ve Hayat” projesi gündeme gelmiﬂ. ‹kili üniversitelerde, Bar›ﬂa Rock
Festivali’nde ve çeﬂitli atölye çal›ﬂmalar›nda
müzik ve hayat iliﬂkisini sorguluyorlar.
Ankara’da yaﬂayan Murat Meriç baﬂka bir çal›ﬂma için ‹stanbul’a gelmiﬂken randevu al›p Rag›p
‹ncesa¤›r’›n ofisinde buluﬂtuk. “Müzik ve Hayat”
projesini konuﬂacakt›k, ama ilk sorumuz, ikilinin nas›l bir araya geldi¤i ile ilgili oldu.
Rag›p ‹ncesa¤›r soruyu cevaplarken ikilinin asl›nda baﬂka bir proje için biraraya geldi¤ini ö¤reniyoruz: “78’liler Vakf› bir konser istemiﬂti,
yard›mc› olsun diye Naim Dilmener’e gittik, o

da bize Murat’› önerdi,” diyor ‹ncesa¤›r. “Murat’la tan›ﬂt›k, oturup konuﬂtuk, konseri tasarlamaya çal›ﬂt›k. Ama yer sorunu çözülemedi¤i
için konser iptal edildi. Bu arada Bilgi Üniversitesi’nde ‘12 Eylül ve ﬁiir’, ‘12 Eylül ve Roman’
gibi atölye çal›ﬂmalar› yap›ld›. Biz de ‘12 Eylül
ve Müzik’ çal›ﬂmas›n› modere ettik.”
‹LK ORTAK ÇALIﬁMA
‹kilinin ilk ortak çal›ﬂmas› “12 Eylül ve Müzik”
bir bak›ma “Müzik ve Hayat” projesinin altyap›s›n› da oluﬂturmuﬂ. Murat Meriç’in anlatt›klar›
da bunu do¤rular nitelikte: “O konserde yapmak istedi¤imiz 12 Eylül öncesi ve sonras› yap›lan müzi¤i karﬂ›laﬂt›rmakt›. ‘12 Eylül müzi¤i
nas›l etkiledi?’ sorusuna cevap arayacakt›k.
Dramatize kurgusu da olan bir gösteri gibiydi.
12 Eylül öncesi ‘Sev Kardeﬂim’lerden Cem Karaca’n›n ‘Parka’s›na, ﬁanar Yurdatapan ﬂark›lar›ndan Zülfü Livaneli ﬂark›lar›na kadar; 12 Ey-
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Murat Meriç (solda)
Rag›p ‹ncesa¤›r (sa¤da)

lül’den sonra Grup Yorum, K›z›l›rmak, Ahmet
Kaya, Ferhat Tunç gibi isimlerden yola ç›karak
12 Eylül ve Müzik iliﬂkisini kronolojik olarak ortaya ç›karmak gibi bir niyetimiz vard›.”
Bu çal›ﬂmada Beyaz Kelebekler’in “Sen Gidince”,
ﬁenay’›n “Sev Kardeﬂim” gibi ﬂark›lar› da yer al›yor, ancak a¤›rl›k protest müzikte. Bunun nedenini Meriç ﬂöyle özetliyor: “Çünkü 12 Eylül, sol
müzi¤i vurdu, Beyaz Kelebekler’i de¤il...”
Ard›ndan bir baﬂka atölye çal›ﬂmas› geliyor.
“ﬁanar Yurdatapan, Aylin Asl›m, Güten Kaya,
Sarper Özkan, Mor ve Ötesi, Anima gibi dünden ve bugünden iyi müzisyenlerin bir araya
geldi¤i çok güzel bir atölye çal›ﬂmas› oldu,” diyor ‹ncesa¤›r. “Sonra 78’liler Vakf› bir kez daha
ça¤›rd› bizi. Bu kez görsel olarak da desteklenmiﬂ bir program haz›rlad›k.”
Sözü ‹ncesa¤›r’dan devralan Meriç, bu program›n politik müzi¤in evrilmesi üzerine oldu¤unu söylüyor: “Tütün Deposu’nda yap›lan bu
program sadece müzisyenlerden oluﬂmuyordu. Mesela Sinem Bac›, K›z›ldere ﬂark›s›n›n nas›l yaz›ld›¤›n›n hikâyesini, Gülten Kaya da Ahmet Kaya’y› anlatt› o programda. O dönemleri
yaﬂayanlar›n katk›lar›yla interaktif bir çal›ﬂma
oldu yani.”

ANILARLA MÜZ‹K
“Müzik ve Hayat” performans›, ‘70’li y›llar› yaﬂayan Rag›p ‹ncesa¤›r’›n tan›kl›klar›n›, yaﬂad›klar›n› anlatmas›yla baﬂl›yor. Murat Meriç ise
kitleleri etkilemiﬂ ﬂark›larla giriyor araya.
“12 Eylül’de 8 yaﬂ›mdayd›m,” diyor Meriç. “O
dönemleri araﬂt›rmalar›mdan biliyorum. Rag›p’›n an›lar›ndan yola ç›karak anlatt›¤› dönemi, ben de, örnekleyen ﬂark›lar› ve etkilerini
anlatarak tarihsel tespitler yap›yorum.”
Daha çok 70’li y›llar ve sonras›n› an›larla ve
müzikle anlatan ikili, Bolu Üniversitesi’nde
1950’li y›llara kadar geri gitmiﬂler. Bu y›llar,
özellikle üniversiteli gençler için ilginç olmal›.
Dönemin sosyolojik ve siyasal ortam›nda yap›lan müzik de öyle. Murat Meriç, bu y›llarda
boy veren bir Amerikan hayranl›¤›ndan söz
ediyor. “Amerikan hayranl›¤›n›n oldu¤u dönemde Celal ‹nce’nin bir pla¤› var, ﬂark›da,
‘Amerika Amerika/Türkler dünya durdukça/ Beraberdir seninle/ Hürriyet savaﬂ›nda’ deniyor.
Bunlar› da an›p çal›yoruz.”
Murat Meriç müzikle bilinçlenen insanlardan.
Tesadüfen dinledi¤i müzikler sayesinde Türkiye’nin siyasal tarihine ilgi duymaya baﬂlam›ﬂ.
“1988’de Ankara’ya üniversite okumaya geldi-
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Murat Meriç:
“Ben 12 Eylül’de
8 yaﬂ›mdayd›m.
O dönemleri
araﬂt›rmalar›mdan
biliyorum.
Rag›p’›n
an›lar›ndan yola
ç›karak anlatt›¤›
dönemi, ben de,
örnekleyen
ﬂark›lar› ve
etkilerini
anlatarak tarihsel
tespitler
yap›yorum.”

12 Eylül sonras› protest müzi¤in
en önemli temsilcilerinden biri
Ahmet Kaya idi.
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Rag›p ‹ncesa¤›r:
“K›br›s Harekat›
hem siyasette
hem müzikte bir
dönüm noktas›d›r.
Bir tarafta
yükselen iﬂçi
hareketi ve
Ecevit’in
söylemlerinin iﬂçi
hareketine
yak›nlaﬂt›¤› di¤er
tarafta
milliyetçili¤in çok
etkili oldu¤u
hatta sol
milliyetçili¤inin
MHP’ninkinin
önüne geçti¤i bir
dönemdir. O
dönemlerde ‘Sev
Kardeﬂim’ gibi
ﬂark›lar yap›ld›.”

¤imde Grup Yorum’un ‘Haziranda Ölmek Zor’
albümü yeni ç›km›ﬂt›. Ondan bir önceki ad›m
Ahmet Kaya’n›n 87’de ç›kan, lisede dinledi¤im
‘Yorgun Demokrat’ albümüdür. Daha geride
Yeni Türkü’nün ‘Dünyan›n Kap›lar›’
var. Arada Zülfü Livaneli’nin ‘‹stanbul Konseri’. Bunlar› dinleye dinleye, geçmiﬂte ne yap›ld› sorusunu
sormaya baﬂlad›m. Ve eski ﬂark›lara ulaﬂt›m, Melike Demira¤’a,
Cem Karaca’ya, daha eskilerden Ruhi Su’ya...
Ruhi Su’nun müzi¤i ile tan›ﬂmak
önemli bir milatt›r
benim için. Ahmet
Kaya’n›n tok sesi beni
çok etkilemiﬂti, ama daha
öncesinin Ruhi Su oldu¤unu
sonradan ö¤rendim. Ayn› ﬂekilde Zülfü Livaneli’nin
80’den önce söyledi¤i ﬂark›lar›n farkl› oldu¤unu da ö¤rendim. Bunlar bir ﬂekilde
ufkumu açt› ve geriye dönüp araﬂt›rmaya baﬂlad›m.
Bu ﬂark›lar beni etkilemeseydi böyle bir
iﬂe giriﬂmezdim.”
Peki bu ﬂark›lar› dinlerken ya da çalarken neler
hissediyor Meriç? “Bir kere coﬂku hissediyorum” diyor Meriç. “Çünkü çok güzel ﬂeyler yap›lm›ﬂ. Bir dönem insanlar› nas›l etkilediyse o
ﬂark›lar, beni de ayn› ﬂekilde etkiliyor bugün.
Öyle sa¤lam, güzel ﬂark›lar.”

KIBRIS HAREKATI, M‹LL‹YETÇ‹L‹K
VE MÜZ‹K
Türkiye’de olup bitenler için epey ﬂark› yap›ld›.
Hem Meriç’in hem de ‹ncesa¤›r’›n verebilece¤i
örnekler vard›r mutlaka. K›br›s Harekat›n›n
müzi¤e yans›mas›na ikisi de ayr› bir
önem veriyor. “Olaylar ve olaylar üzerine yap›lm›ﬂ ﬂark›lar› incelemek çok hoﬂuma gidiyor,”
diyen Meriç, ﬂöyledevam ediyor:
“Sen Gidince Bak Neler Oldu ﬂark›s› nas›l bir zamanda yap›ld›, çok merak ediyorum mesela. Ecevit iktidara
geliyor,
K›br›s Harekat› yap›l›yor, ‘Umudumuz Ecevit’ slogan› her yerde. Ve
ard›ndan görülmemiﬂ bir ﬂekilde pop müzik furyas› baﬂl›yor, herkes bu ﬂark›lar› yapmaya baﬂl›yor.
“K›br›s Harekat› hem siyasette hem müzikte bir dönüm noktas›,” tespitini yapan
‹ncesa¤›r, sosyal demokratlar›n iktidar oldu¤u
dönemde iki olguyla karﬂ›laﬂt›¤›m›z› söylüyor:
Bir tarafta yükselen iﬂçi hareketi ve Ecevit’in
söylemlerinin iﬂçi hareketine yak›nlaﬂmas›. Di¤er tarafta milliyetçilik çok etkili. K›br›s Harekat› solun milliyetçili¤inin MHP’ninkinin önüne
geçti¤i bir dönemdir. Dünyan›n baﬂka ülkele-
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rinde de benzer dönemler var. Türkiye ne güzel oldu durumuna geldi. O dönemlerde “Sev
Kardeﬂim” gibi ﬂark›lar yap›ld›.
60’LI YILLAR VE BATILILAﬁMA KAYGISI
Müzik ve Türkiye’nin siyasal, sosyal tarihi demiﬂken daha gerilere gitmeden olmuyor. Mesela 1960’larda nas›l bir müzik vard›? O dönem
de siyasal ortam çok hareketli ve hâlâ tart›ﬂ›lan
27 May›s darbesi yap›lm›ﬂt›. Bu sürecin müzikal yolculu¤unu Murat Meriç anlatmaya baﬂl›yor:
“1960’l› y›llarda bir taraftan Avrupai müzikler
yap›lmaya çal›ﬂ›l›yor a¤›r aksak, di¤er tarafta
da Halk Müzi¤i. Bunun iki kanad› var, biri toplumun sorunlar›n› dile getirmeye çal›ﬂan ve giderek sertleﬂen türküler. Nihat Erim için, “Erim
erim eriyesin” türküsünü yaz›yor Aﬂ›k Mahsuni
ve bu yüzden hapiste yat›yor. Ama öte yandan “Dam üstünde p›t›rak” gibi türküler
de yap›l›yor. 1960’›n ortalar› bu türkülerle Bat› müzi¤inin iliﬂkisinin
kuruldu¤u zamanlar. Bat›
müzi¤i çok önceden kanto,
tango, caz, twist gibi hatlar› izleyerek Türkiye’ye geliyor. Ama Bat› müzi¤i Bat› gibi
yap›l›r gibi bir anlay›ﬂ mevcut.
Biz bu Bat› müzi¤ini Türkçe söyleyebilir miyiz
gibi bir aray›ﬂ yok. BBC’den dinlediklerini onlar
gibi söylemeye çal›ﬂ›yor o dönem müzik yapanlar. Cahit Oben Dörtlüsü 60’lar›n baﬂ›nda
Kad›köy’de çok popüler mesela. Bunun nedeni
Beatles’› Beatles gibi çalmalar›. Tam bu dönemde türküleri Bat› müzi¤i ile harmanlama

çal›ﬂmalar› baﬂl›yor. ﬁanar Yurdatapan, Ruhi Su, Tülay German gibi müzisyenler bir
araya gelip nas›l yapabiliriz diye düﬂünüyorlar. ‘Burçak Tarlas›’ bu s›rada ç›k›yor. ‘Burçak Tarlas›’ yurtd›ﬂ›ndaki bir festivalden ödülle dönüyor, pla¤› çok sat›yor. Bundan
sonra türkü düzenlemeleri furyas› baﬂl›yor. Bu
dönemde Fecri Ebcio¤lu baz› yabanc› ﬂark›lara
Türkçe sözler yaz›yor. Müzi¤in toplumsal, siyasal nedenlerle kullan›lmaya baﬂland›¤› dönemler bunlar. 1965’te T‹P’in seçim mitinglerine
Tülay German ‘Yar›n›n ﬁark›s›’yla kat›l›yor. Elbette yükselen toplumsal bir muhalefet var,

Murat Meriç:
“50’lerdeki
Amerikan
hayranl›¤›n›n
oldu¤u dönemde
Celal ‹nce’nin bir
pla¤› var mesela,
ﬂark›da “Amerika
Amerika/Türkler
dünya durdukça/
beraberdir
seninle/ hürriyet
savaﬂ›nda”
deniyor. Bunlar›
da an›p
çal›yoruz.”
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Rag›p ‹ncesa¤›r:
“Sanayileﬂme ve
gecekondulaﬂma
ile Türkiye’deki
müzi¤in de¤iﬂimi
aras›ndaki paralel
iliﬂkilerde
incelenmeye
de¤er. 12 Eylül’ün
arabeskle
kurdu¤u iliﬂki çok
ilginçtir, ac›s›z
arabesk hamlesi
vard›r bu dönem.
Sezen Aksu gibi
bir fenomen
ç›k›yor sonra.
Ama uzun süre
yaprak
k›m›ldam›yor.”

ama bu ﬂark›n›n da katk›s›yla
T‹P 15 milletvekiliyle parlamentoya giriyor. Çünkü Tülay
German dönemin en ünlü star›,
bugünün Tarkan’› neyse Tülay
German da o y›llar için öyle popüler. Daha
sonra CHP seçim kampanyas›nda ﬁenay’›n ‘Sev
Kardeﬂim’ ﬂark›s›n› kullan›yor. ﬁark›lar›n toplum üzerinde etkili olabilece¤i fark ediliyor
böylece ve günümüze kadar geliyor.”
Tülay German’›n “Burçak Tarlas›”ndan sonra,
bugün de önemsedi¤imiz, çok say›da sanatç›n›n müzi¤i köklü ﬂekilde de¤iﬂti, diyebilir miyiz, diye soruyoruz. Soruyu ‹ncesa¤›r cevapl›yor: “Evet. ‘Burçak Tarlas›’ndan sonra Cahit
Oben’de çalan Fikret K›z›lok ve benzeri birçok
müzisyen teybini al›p Aﬂ›k Veysel’e gitti o dönem. Türküleri ö¤renmeye, derlemeye çal›ﬂ›yorlar. Çok özel bir dönem. Etkileri bugüne kadar geliyor elbette ve 1970’li y›llar tamamen o
çal›ﬂmalar›n türevidir.”
Murat Meriç, bu dönem yap›lan ve Anadolu
Pop olarak adland›r›lan müzi¤i ikiye ay›r›yor:
“Bu ak›m iki türlü gidiyor. Cem Karaca, Erkin
Koray, Fikret K›z›lok, Bar›ﬂ Manço gibi ö¤renmeye çal›ﬂan ve o türküleri bulup düzenleyen
sanatç›lar var. Bir de ‘türkü söylemek popüler’

diye söyleyenler var, Anadolu
ile hiç alakas› olmayanlar bunlar. Zaten o dönemin Anadolu pop ak›m›na bak›ld›¤›nda on
türkü aras›nda gidip gelinir, bu yüzden bana
biraz sahtekarca gelir ilk y›llar›. ﬁiir ve müzik
iliﬂkisi de çok önemli. Ahmed Arif ile Fikret K›z›lok’un birlikte ﬂark› yazd›klar› bir dönem var
mesela. Esin Afﬂar bu ﬂark›lardan baz›lar›n›
okudu. Livaneli, Nâz›m Hikmet’in, Timur Selçuk ise Attilâ ‹lhan’›n ﬂiirlerini besteliyorlar› o
dönem.
90’LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE
Murat Meriç ve Rag›p ‹ncesa¤›r ile söyleﬂmenin en keyifli yan›, ta çocuklu¤umuzdan beri
peﬂimizi b›rakmayan, haf›zalar›m›zdan silinmeyen ezgileri yeniden hat›rlamak, ama bu kez
bu ezgilerin nas›l bir ihtiyaçtan üretildi¤ini de
fark etmek oluyor. Söyleﬂi bu nedenle uzuyor
ve nihayet 1990’l› y›llara geliyoruz. Protest müzi¤in kendini iyice hissetirdi¤i y›llar...
“Grup Yorum ç›kt› önce, ard›ndan buradan ayr›lanlar gruplar kurdular ya da solo albümler
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Müzik eleﬂtirmeni Murat Meriç, “Müzik ve Hayat” projesi
kapsam›nda yürüttü¤ü çal›ﬂmalar içinde, özellikle 80
dönemine ait çok geniﬂ bir arﬂive sahip.

yapt›lar,” diyor Murat Meriç. “Her fraksiyonun
bir grubu vard› denilebilir. Fraksiyonlar›n ö¤retileri ya da savunduklar› ﬂey her neyse onu içeren ﬂark› sözleri yaz›ld›. 90’larda politik müzik
biraz bu duruma evrildi. Ama asl›nda bunlar›
70’li y›llarda Ali Asker yap›yordu. Mahir Çayan’›n sözlerini ﬂark› yap›yordu.
90’lada pop patlamas› vard› esas olarak. Yonca
Evcimik’in ‘Abone2, Sezen Aksu’nun ‘Hadi Bakal›m’ gibi ﬂark›larla baﬂlay›p, herkesin kaset
yapabildi¤i bir döneme geçildi. Aysel Gürel’in
yazd›¤› ﬂark›lar› söylemeye baﬂlad› herkes.
Kimse etrafta neler oluyor, toplum nereye gidiyor gibi sorulara yüz vermedi. Bir de müzik türleri aras›ndaki s›n›rlar kalkt› ortadan. ‹brahim
Tatl›ses pop ﬂark› söylemeye baﬂlad›, Y›ld›z Tilbe türkü albümü haz›rlad›. Fantezi müzik diye
bir tür ç›kt› ortaya. 90’lar›n kar›ﬂ›kl›¤›n›n etkileri müzikte de gösterdi kendini. Bu sinemada da
böyle oldu edebiyatta da. Herﬂey çok kar›ﬂt›
yani.”
Toparlan›yor mu bu karmaﬂa, diye sormak kaç›n›lmaz oluyor Murat Meriç’e. “‹çinde yaﬂad›¤›m›z için kesin birﬂey söylemek mümkün de¤il”
diyor Meriç. “Bir geçiﬂ dönemi yaﬂan›yor. Ama
Duman gibi bir grup var, çok güzel, çok etkileyici iﬂler yap›yorlar, ki onlar›n bu co¤rafyada
olmas›n› çok hay›rla karﬂ›l›yorum. Dünyan›n en
büyük rock gruplar›ndan biri bence. Böyle müzisyenlerin olmas› umudumu art›r›yor.”
Rock müzik yapan sanatç›lar›n, belki sadece
yapt›klar› müzikten kaynaklanan muhalif ya da
müzik ortam›na alternatif diyebilece¤imiz bir

tarz› var. Bu tarz, dünden bugüne nas›l bir seyir izledi? Önceledi¤i sorunlar nedir ve bu sorunlar› nas›l bir formatla yans›tt›? Murat Meriç
bu sorular› da ﬂark›lardan örnekler vererek cevapl›yor:
“70’li y›llarda Füsun Önal daha çok ‘Senden
Baﬂka’ gibi neﬂeli ﬂark›lar söylerken, ‘Fakir K›z›n
Öyküsü’ gibi ilginç parçalar da yorumlad›. Tanju Okan ‘Parkta Yat›yorum’ ﬂark›s›n› söyledi.
Dönemin toplumsal durumuna kendilerince
de¤indiler. Etraflar›nda olanlar› inceliyorlar,
karﬂ› da ç›k›yorlar. Günümüzde farkl› ﬂark›lar
yap›l›yor. Hepsi Grubu’nun ‘Özgür De¤ilim’ diye
bir ﬂark›lar› vard› ilk albümlerinde. ﬁark›da, ‘Özgür de¤ilim, çünkü kredi kart›m›n limiti s›n›rl›’
gibi sözler var. ﬁimdi sosyal sorunlara bak›ﬂ
aç›s› böyle. K›zlar›n da suçu yok, böyle sözler
yaz›l›yor. Art›k böyle alg›lanmaya baﬂland› özgürlük.
Ama bir tarafta 70’li y›llar›n ﬂark›lar›n› bize hat›rlatan, durumu kavrayan ve buna karﬂ›l›k ﬂark›lar yapan insanlar da var. Bülent Ortaçgil çok
elit gelecek belki, çok kentli, ama kentin sorunlar›n› iyi anlat›yor. Teoman’›n farkl› bir özgürlük anlay›ﬂ› olabilir, ama o da kendince bir
dünya eleﬂtirisi yapabiliyor. ﬁebnem Ferah da
öyledir.”
“Müzik ve Hayat” projesi devam edecek. Bu
müzikli, söyleﬂili, keyifli ve bir o kadar da ufuk
aç›c› çal›ﬂma belki ileride radyo ve televizyon
proglar›mda da karﬂ›m›za ç›kabilir. Kim bilir.
Baﬂka formatlar da düﬂünüyor musunuz, radyo
program› gibi...
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Murat Meriç:
“1965’te T‹P’in
seçim
mitinglerine
Tülay German
‘Yar›n›n
ﬁark›s›’yla
kat›l›yor. Elbette
yükselen bir
toplumsal
muhalefet var
ama bu ﬂark›n›n
da katk›s›yla T‹P
15 milletvekili ile
parlamentoya
giriyor.”
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dünyan›n 1 numaral›
divas›; Haris Alexiou
Onun ruha dokunan sesini bir kez duyun, anlamasan›z bile sözlerini, boﬂluktaki
kayboluﬂ gibi sarar sarmalar sizi, aﬂkla ba¤lar kendine. Co¤rafyalar›n ve kültürün
yak›nl›¤›ndan, geçmiﬂin ortakl›¤›ndan m›d›r bilinmez, Yunanl› besteci ve yorumcu
Haris Alexiou kadar s›n›rlar ötesinden içimize bu kadar net iﬂleyen, kendimize bu
kadar yak›n hissetti¤imiz baﬂka bir yabanc› ses var m› acaba?
Her zaman sevdi¤imiz Yunanl› sanatç›lardan biri oldu Haris Alexiou (Haroula). Ve bunun nedeni de, bizden çok kendisiydi. Bir kere
di¤erleri gibi (mesela Anna Vissi gibi, mesela
Yorgo Dalaras gibi) yok “‹nsan Haklar›”, yok “K›br›s” deyip, kendisini naza çekmiyordu. Vissi, Dalaras ve benzerleri belki hakl›-belki de de¤illerdi.
Ama Alexiou, hakl› bile olunsa, bu “Hayatta gelmem-gitmem”lerin, o memleketteki müzikseverleri-hayranlar› “cezaland›rma” anlam›na gelece¤ini düﬂünüyordu. Çok ama çok hakl›yd› da.
Gelmeyen-gitmeyen birini, seyredemedi¤imiz
birini de elbette sevmeye, çok sevmeye devam
ederiz. Ama kabul edelim ki seyretti¤imiz ve bir
akﬂam-bir gece hem hüznü hem de keyfi paylaﬂt›¤›m›z birini, daha çok severiz. Hatta sevmekten fazlas›; hayat›m›z›n ﬂark›c›lar›ndan biri
yapar›z. Kalbimize basar, her ama her ﬂark›s›n›
hayat›m›z›n “fon müzi¤i” yapar›z. O ﬂark›lar eﬂli¤inde gülmek de a¤lamak da, sevinmek de
üzülmek de, daha farkl› ya da anlaml› görünür
bize. Ve daha mant›kl›, daha inand›r›c›; en az›ndan kendimize.
Tek harf-tek kelime Yunanca bilmeyen birine
dahi, bütün dünyan›n gizlerini f›s›ldayabilen biridir Alexiou. “Teorik” olarak mümkün de¤ildir

böyle bir ﬂey. Ama gelin görün ki, aynen böyle
olur; pratikte böyle olur. Nas›l olabiliyor bu? Alexiou, mesela Aç›khava’da ﬂark›s›na baﬂlar baﬂlamaz, nas›l olabiliyor da seyircinin büyük bir bölümü, “olabilecek en kiﬂisel hadise”lerinin ﬂark›s›n›n seslendiriliyor oldu¤unu düﬂünüp-buna
inan›p ayn› tepkiyi gösteriyor, tüm benlikleriyle
ona teslim olabiliyorlar? Bir muamma; tamamen-boydan boya.
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Bu kadar da de¤il. Bu topraklar, bugüne kadar
Türkçe ﬂark› söyleyen çok say›da yabanc› ﬂark›c›
a¤›rlam›ﬂt›r; Frans›z›, ‹talyan›, Yunanl›s›, Bulgar›
dahil, çok say›da ﬂark›c›. Ama istisnas›z hepsi,
bizi duyguland›rmak bir yana, güldürmüﬂlerdir.
Bozuk Türkçe’lerine gülmüﬂüzdür, anlamadan
ezberlediklerini çok belli etmelerine, o cümleleri
“papa¤an misali” tekrarlamlar›na ya da.
Alexiou, buradaki konserlerinden birinde Sezen
Aksu’nun “Tutuklu”sunu söyledi¤inde ise, her
ﬂey bambaﬂka bir hal alm›ﬂt›. “Ben sende tutuklu kald›m” dedi¤inin saniyesinde inand›k ona;
onun inanm›ﬂ oldu¤unu gördük o an ve kendimizi kapt›rd›k. Hem de, “tutuklu” sözcü¤ünü,
(neredeyse) “düdüklü” ﬂeklinde telaffuz etmekteyken. Evet; o da Türkçe bilmiyordu, onun da
bu dil üzerindeki hakimiyeti s›f›rd›. Ama muhtemelen, söyledi¤i ﬂark›n›n ne anlatt›¤›n›, neden
söz etti¤ini sormuﬂ soruﬂturmuﬂ ve bütün kalbiyle söylemeye çal›ﬂm›ﬂt›.
Ama budur Alexiou, böyledir; bunu hep yap›yor.
Son olarak da, geçti¤imiz yaz yapt›, yine Aç›khava’da. Yak›n dostu Mustafa O¤uz’un davetlisi
olarak ﬂenlendirdi Aç›khava’y› ve kalpleri birbirine katt›, f›rt›nalar estirdi.
B‹Z‹ YAK
Y›llar y›l›d›r Yunanl›lar›n göz bebe¤iydi Haris
Alexiou, neredeyse ilk pla¤›ndan beri. Ama
90’lar›n baﬂ› ile birlikte bütün dünyan›n peﬂin-

den koﬂtu¤u biri olmaya baﬂlad›. Bütün Avrupa’n›n, Amerika’n›n ve hatta Japonlar›n.
Ülkemizde de hat›r› say›l›r miktarda hayran› vard›. Bu hayranlar, k›rk y›lda bir tesadüfler sonucu
bir araya geldiklerinde durmaks›z›n Alexiou’dan
konuﬂur, sahip olduklar› albümleri s›ralar yar›ﬂt›r›r, ﬂark›lar› dillerinin döndü¤ünce (ço¤unlukla
dönmedi¤ince) m›r›ldan›r, perdeyi ﬂark›lar›n
Türkçe versiyonlar› ile kapat›rlard›.
Haroula’n›n çok say›da ﬂark›s›, Türkçe olarak da
söylenmiﬂtir çünkü. O dönemlerde, yaln›zca
dinleyicilerin de¤il, bütün bir ‹MÇ’nin de aleni
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Yunanca bilmeyen
birine dahi, bütün
dünyan›n gizlerini
f›s›ldayabilen biridir
Alexiou. Aç›khava’da
ﬂark›s›na baﬂlar
baﬂlamaz, nas›l
olabiliyor da
seyircinin büyük bir
bölümü, tüm
benlikleriyle ona
teslim
olabiliyorlar?
Bir muamma…
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Y›llar y›llar›,
ﬂark›lar ﬂark›lar›
kovalad› ve zaman
içinde Alexiou
yaln›zca “bir star”
olarak de¤il,
“yar›n”dan endiﬂe
duyan, bu konuda
çok duyarl› “bir
militan” olarak da
nam sald›.

ya da üstü kapal› peﬂinden koﬂturdu¤u biriydi
Alexiou. Her yeni albümü ile birlikte, bizimkilerde bir koﬂturmaca, bir telaﬂ baﬂlar, herkes bir
ﬂeyler kapmaya çal›ﬂ›rd›. Albümün vurucu birkaç ﬂark›s›n›, tahmin edece¤iniz gibi birden fazla insan sahiplenmeye niyetlenir, ama ﬂark›, kapan›n de¤il de, daha h›zl› söz yaz›p ya da yazd›r›p son sürat stüdyoya girenin elinde kal›rd›.
Bazen de geriye düﬂen “Aman ne olacak, benim
versiyonum da di¤erinden az de¤il,” der ve ayn›
ﬂark› iki farkl› biçim ya da versiyonla albümlerde
yer al›rd›.
Buras› Türkiye, burada her ﬂey olur ya da olabilir
ya, ilk yay›nlanan Alexiou albümü, ne yaz›k ki
“adl› ad›nca” bir Haris Alexiou albümü olamad›.
Asl›nda albüm öyle olmas›na öyleydi ya, “baz›
telif sorunlar›” nedeniyle, albümün kapa¤›na
“Haris” yaz›lm›ﬂ ama “Alexiou” yaz›lamam›ﬂt›.
“Best of Greek Music…” mi ne, öyle bir baﬂl›k
at›lm›ﬂ ve sanki karma bir Yunanca ﬂark›lar albümü havas› yarat›lm›ﬂt›. “Haris” ﬂeklindeki alt baﬂl›k ise, kafalar› ayd›nlatmak bir yana, daha da
kar›ﬂt›rmaktayd›.
ONLARI YAK
Geçmiﬂe, o “Alt›n Ça¤”a uzanman›n zaman›d›r.
Alexiou’nun ﬂark›c›l›k yaﬂam› 1972 y›l›nda
baﬂlad›. Yunanistan’›n en önemli müzisyenlerinden Apostolos Kaldaras’›n teklifi ile baﬂlad›
ﬂark›c›l›¤a ve bir Kaldaras/Pythagoras ortak çal›ﬂmas› olan “Mikra Assia” albümünde vokal
yapt›.

Bir y›l sonra da ayn› ekiple “Vizantinos Esperinos” adl› albümde yer ald›. 1974 y›l›nda ise,
bütün müzik kariyerini etkileyecek Manos Loizos ile tan›ﬂt›. Yunanistan’›n “dillere destan”
müzisyeni Loizos’la olan bu tan›ﬂma, 70’li y›llar›n sonunda muhteﬂem bir albüme de sebep
oldu.
O projeden bu projeye koﬂturduktan ve epeyce
kar›ﬂ›k albüme “tek bir ﬂark›” verdikten sonra,
nihayet 1975 y›l›nda sanatç›n›n ilk albümü ç›kt›. “12 Laika Tragoudia”n›n aç›l›ﬂ parças› olan
“Dimitroula” 45’lik olarak da yay›nland› ve h›zl›
bir ﬂekilde yüz binlerce nüsha satarak listelerin
en tepesine yerleﬂti.
O günlerde Yunanistan’› sarm›ﬂ atmosferin de
bunda etkisi vard›r elbette. O tarihlerde Yunanistan, “cunta” s›ras›n› savm›ﬂ, özgürlük ve demokrasi rüzgarlar›na kap›lm›ﬂt›. Bu nedenle,
baﬂta Theodorakis olmak üzere faﬂistlerin yasaklad›¤› her ﬂey hakl› olarak baﬂ tac› edilmekte, anti-faﬂist her konser, her gösteri dolup boﬂalmaktayd›. Haroula’n›n Theodorakis’in konserlerinde yer almas›, henüz ç›karm›ﬂ oldu¤u
albüm ve 45’li¤in bir sat›ﬂ patlamas› yaratmas›na sebep oldu. Ve ondan sonra hiç kimse
Alexiou’nun s›rt›n› yere getiremedi. Bir y›l sonra tam iki albüm birden yay›nlad›. Önce “Haris
Alexiou 2” , ard›ndan da “Laikes Kyriakes”.
1977 y›l›nda ise “24 Tragoudia” adl› double albümdeydi s›ra. 1978 y›l›nda ise, Manos Loizos
ile birlikte haz›rlad›¤› ve yay›nlan›r yay›nlanmaz Yunanistan’›n gelmiﬂ geçmiﬂ en önemli
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albümlerinden biri haline gelen “Ta Tragoudia
Tis Haroulas” adl› albüm ç›kt›. Bu albümü bizim
buralarda da k›yamet kopard›; Yunanistan’dakinden biraz farkl› ama kesinlikle bir “k›yamet”.
Bu albümden “Telli Telli”, “Olmasa Mektubun”
ve “Maskeli Balo”yu kazand›k biz buradakiler;
ve tabii Yeni Türkü’yü.
Alexiou 80’lere de kap› gibi bir giriﬂ yapt›. “Ximeroni”yi yay›nlad› önce; ard›ndan da “Ta Tragoudia Tis Htesinis Meras”›. Y›llar y›llar›, ﬂark›lar ﬂark›lar› kovalad› ve zaman içinde Alexiou
yaln›zca “bir star” olarak de¤il, “yar›n”dan endiﬂe duyan, bu konuda çok duyarl› “bir militan”
olarak da nam sald›.
HER ﬁEY‹ YAK
Art›k bir “Best of”un zaman›yd›. Sanatç›n›n firmas› Minos böyle düﬂünmüﬂtü. “I Megaliteres
Eptihies Tis Haris Alexiou” yay›nland›¤›nda, ne
“best of” ne de CD ç›lg›nl›¤› vard›r ortada.
Sonra bir stüdyo ve bir konser albümü girdi devereye. Ve nihayet 1992 y›l›nda, Alexiou’yu kainata tan›tacak olan “Di Efchon” ç›kt›; bütün
dünyada yay›nlanan ilk Alexiou albümüydü bu,
muhtemelen de en baﬂar›l›s›. Tam da son sürat
esmekte olan “world music” rüzgarlar›n›n katk›s›yla, hemen hemen her ülke ba¤r›na bast›
Alexiou’yu.
1995 y›l›nda, sanatç›n›n y›llar sonraki ilk stüdyo
albümü olma özelli¤ini taﬂ›yan “Odos Nefelys
‘88” ç›kt›. Bu albüm ço¤u ülkede “en iyi world
music albümü” ünvan›n› elde etti. Albümün kapak ve tasar›m› ise, o güne kadar görülmemiﬂ
cinstendi. Bu tasar›m sonradan çok kopya edildi, çok yayg›nlaﬂt› ama yap›ld›¤› zaman bir
“ilk”ti ve bu nedenle de, Alexiou peﬂine on binlerce koleksiyoncuyu da katarak, yoluna devam
etti.
Uluslararas› baﬂar›, hiç ﬂüphesiz Alexiou’nun iﬂlerini çok kolaylaﬂt›rd›. Art›k her albümünü çok
daha rahat ﬂartlarda yapmaktayd›. Ve bu imkan› kulland›. Her zaman “müzik için”, her zaman
“daha iyi albüm” için kulland›.
O günden beri, ne yapt›ysa iyi yapt›. Ne yapt›ysa dinletebildi kendini. Hala da öyle; böyle yapmaya devam ediyor hala. Alexiou bir lütuf; bunu bilmek ve Alexiou’suz tek bir gün bile geçirmemek gerekir. Hatta Alexiou için ölünebilir
de; iﬂte “aﬂk o zaman aﬂk…”

1992 y›l›nda, Alexiou’yu kainata tan›tacak olan
“Di Efchon” ç›kt›; bütün dünyada yay›nlanan ilk
Alexiou albümüydü bu, muhtemelen de en
baﬂar›l›s›. Tam da son sürat esmekte olan “world
music” rüzgarlar›n›n katk›s›yla, hemen hemen her
ülke ba¤r›na bast› Alexiou’yu.

D‹SKOGRAF‹
12 Laika Tragoudia (1975)
Haris Alexiou / 2 (1976)
Laikes Kyriakes (1976)
24 Tragoudia (1977)
Ta Tragoudia Tis Haroulas (1979)
Ximeroni (1980)
Ta Tragoudia Tis Htesinis Meras (1981)
Ta Tragoudia Tis Gis Mou (1981)
Izoi Mou Kyklous Kani (1982)
Ta Tsilika (1982)
Emfilies Erotas (1984)
I Agapi Ine Zali (1986)
I Haris Alexiou Se Aprovleota Tragoudia (1987)
I Nihta Theli Erota (1988)
I Megali teres Eptihies Tis Haris Alexiou (1989)
Kratai Hronia Afti Kolonia (1990)
I Diki Mas Nihta (1990)

I Alexiou Tragoudai Hadzi (1991)
Di Efchon (1992)
I Balades Tis Haroulas (1993)
Ei (1994)
Ta Laika Tis Haroulas (1994)
Haris Alexiou a Paris (1995)
Odos Nefelys’88 (1995)
Gyrizontas Ton Kosmo (1996)
Ena Fili (1997)
Gyrizontas + Ena Fili (1997)
To Paihnidi Tis Agapis (1998)
Parakseno Fos (2000)
Psithiroi (2000)
Cine Keramikos (2002)
Os Tin Akri Tou Ouranou Sou (2003)
Vissino Kai Nerantzi (2006)
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CAN AT‹LLA:

müzi¤imle
yaﬂanm›ﬂl›klar›
paylaﬂ›yorum
Büyük ilgi gören Osmanl› üçlemesi “Cariyeler ve Geceler”, “1453-Sultanlar Aﬂk›na”
ve “Aﬂk-› Hürrem” albümlerinden sonra Can Atilla, bu kez baﬂka bir tarihi kimlikle
karﬂ›m›za ç›k›yor. Mevlana’n›n hüzünlü hayat hikayesini anlatan “Mevlana’dan
Ça¤r›-Dans Müzi¤i”, Can Atilla’n›n müzi¤inde görmeye al›ﬂt›¤›m›z farkl› tatlar›,
duyuﬂlar› ve duygular› taﬂ›yor, aktar›yor, yaﬂat›yor.

Can Atilla ‘elektronik new age’ ak›m›n›n ülkemizdeki önemli temsilcilerinden. Bu y›l
‹ngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Türkiye ziyareti kapsam›nda Cumhurbaﬂkanl›¤›nda gerçekleﬂtirilen özel resepsiyonda verdi¤i konserle
ad›ndan söz ettiren besteci ﬂu günlerde “Mevlana’dan Ça¤r›-Dans Müzi¤i” ad›yla ç›kan yeni
albümüyle yeniden müzik dünyas›n›n gündemine oturdu. Can Atilla ile müzik ekseninde
geniﬂ bir söyleﬂi yapt›k.
80 kuﬂa¤›s›n›z. Kimleri dinlerdiniz, kimlerden etkilendiniz, hangi ak›mlar, hangi ﬂark›lar unutulmazd› sizin için?
1980 y›l› müzikle kesiﬂti¤im y›l. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuar›’na girmiﬂtim o y›l. ‹lk y›llarda keman çalmak benim
için müzi¤in en güzel paylaﬂ›m›yd›, ama y›llar
geçtikçe kendi müzi¤imin peﬂine düﬂtüm. Ortaokuldayken oda müzikleri yazar, okulda ben-

den s›n›fça büyük müzisyenlerle bunlar› yorumlard›k. Konservatuarda klasik bat› müzi¤i
e¤itimi ald›m ama lisedeyken klasi¤in d›ﬂ›nda,
o zamanlar yeni alternatif bir ak›m olan elektronik müzi¤e de ilgi duymuﬂtum. Jean Michel
Jarre, Kitaro, Vangelis, Klaus Schulze, Conrad
Schnitzler, Isao Tomita, Tangerine Dream gibi
elekronik müzik enstrümanlar›n› senfonik olarak kullanan rock kökenli besteciler benim için
örnek teﬂkil etmiﬂlerdir. Bu yeniça¤ bestecileri
hep “uzaysal yeni müzik” ak›m›n›n dünyadaki
temsilcileri olmuﬂlard›r. Bunlar 16. veya 17.
yüzy›llarda yaﬂam›ﬂ olsalard› eminim ﬂu an klasik müzik bestecilerinden say›l›rlard›.
Unutamad›¤›m ﬂark›lar ise Alan Parson’s Project’in bestecisi Eric Wolfsoon’un ﬂark›lar›, Yes,
Genesis, King Crimson, Emerson Lake and Palmer gruplar›n›n 70’li y›llardaki albümleri. Türkiye’den Tanju Okan, Ersan Erdura, Erdem Alk›m ve Hardal grubu favorilerim aras›ndad›r.
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Nas›l karar verdiniz konservatuvara ve neden klavye? Beste çal›ﬂmalar›n›z ilk ne zaman baﬂlad›? Müzikal kariyerinizdeki yap›
taﬂlar› neler?
Ailem müzisyen olmam konusunda beni her zaman teﬂvik etmiﬂtir. Konservatuara girdi¤im y›l
ayn› zamanda TED Ankara Koleji’ni de kazanm›ﬂt›m ama ilginç tesadüfler sonunda kendimi
konservatuar s›nav›na girerken buldum. S›nav
için okula geldi¤imde bahçede müzik yapanlar,
koridorda tiyatro ö¤rencilerinin çal›ﬂmalar›,
uzaklardan gelen piyano sesleri bana o kadar
farkl› ve büyüleyici gelmiﬂti ki koleji çoktan
unutmuﬂtum bile ve keman bölümüne girdim.
Klavyeli çalg›lar›n bask›n ve kompozisyonel kullan›m› beni di¤er müzisyenlerden farkl› k›lan
özelli¤imdir. Ortaokul dönemlerimde çalabilece¤im keman, flüt ve oda orkestras› için küçük
konçertolar, iki keman için düetler bestelerdim.
Sonralar› piyano eﬂlikli epey uçuk say›labilecek
modern oda müzikleri yazd›m. Bunlar› radyo
sesleriyle kar›ﬂt›rarak elektronik synthesizer’larla
birleﬂtirir ve ortaya bambaﬂka bir müzik ç›kar›rd›m. Amatör gibi gözüken, ama insana boyut
katan bu çal›ﬂmalar› y›llarca geliﬂtirerek devam
ettirdim. Etüd olarak adland›rabilece¤im bu denemeler bana elektronik seslerle akustik (yani
do¤al) seslerin nas›l mükemmel bir uyumla birleﬂtirilebilece¤ini ö¤retti. Daha önce söz etti¤im
rock kökenli klavyeli çalg› bestecileri de gerekli
donan›m ve bilgi olmas› halinde, bestecinin
kendi orkestra müzi¤ini nas›l tek baﬂ›na yaratabilece¤ini ö¤retti bana.
Sizi, elektronik new age müzik klasman›nda
ülkemizin en önemli temsilcilerinden biri
olarak de¤erlendiriyor müzik otoriteleri. Siz
kendinizi hangi kulvarda görüyorsunuz? Yapt›¤›n›z müzi¤i nas›l tarif ediyorsunuz?
“Kulvarlar”, standart kal›plar müzi¤imi tarifte ne
yaz›k ki yetersiz kal›yor. Müzi¤im, müzikteki tüm
ilgi alanlar›mdan ve müzikal zevkimin bir sentezinden do¤uyor. Onun için Pop olsun, Techno
olsun, Klasik olsun, Rock olsun, Sanat Müzi¤i olsun, tüm bu müzik türlerinin dinleyicilerine ulaﬂabiliyorum galiba. Türk halk›n›n duyumsamas›na güveniyorum. Albümlerimde klasik müzik
standartlar›n› ve etkilerini görebilirsiniz, elektronik müzik bulabilirsiniz, operatik ﬂark›lar duyabi-

lirsiniz, Techno ve Ambient türlerini, sufi mistizmini, Türk Sanat Müzi¤i ﬂark› makamlar›n›, Orient ve Arap ritimlerini duyabilirsiniz. Müzi¤imi
farkl› k›lan da bu zenginlik asl›nda.
Müzik bence, Tanr›’n›n insanlara kelimelerin
ötesinde arma¤an etti¤i sihirli bir iletiﬂim/paylaﬂ›m arac›d›r. Müzik sayesinde bu frekanslarla
anlatamad›¤›m›z, ama bizi biz yapan duygular›
hissedebiliyoruz. Yapt›¤›m müzik asl›nda arad›¤›m, ama bir türlü hepsini bir müzisyende bulamad›¤›m müzik. Müzik söz konusu olunca hiçbir
zaman kendimi k›s›tlamam›ﬂ›md›r. Birbirini etkileyen ve ileriye taﬂ›yan müzik türlerinin hepsine
ruhumu açm›ﬂ›md›r. ‹yi müzik çal›nd›¤›nda bulundu¤u atmosferi allak bullak edebilecek derinlikte ve güçte olan, mutlaka evrensel kriterlerden çekirde¤ini oluﬂturmuﬂ ve yapan taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ müziktir bence. Kendi müzi¤imde de hep bu noktay› hedeflerim. Dinleyicilerimin zaman›n› çok önemserim. Onlarla müzik
arac›l›¤›yla tarihimizi, yeni keﬂifleri, olaylar›, hüzünleri, mutluluklar›, yaﬂanm›ﬂ nice aﬂklar› paylaﬂmay› isterim. Albümlerimde konular›na göre
kurgusal bir atmosfer oluﬂturmaya çal›ﬂ›yorum.
“Müzik uhrevi bir ﬂeydir, insanlar›n bu dünyadaki varl›¤›n› sorgulamas›na neden olan
bir içgüdüdür” demiﬂsiniz bir söyleﬂinizde.
Bugün tüketim kültürünün dayatt›¤› modalar
gibi hazmedilmeden yenilip yutulan bir biçim ald› müzik. Sözler, besteler önemini yitirdi, ritim ve ﬂov yönü a¤›rl›k kazand›. Neler
düﬂünüyorsunuz bu konuda?
Müzik günümüzde “araç” olarak kullan›l›yor,
ama “amaç” olarak var olmal› diye düﬂünüyorum. Tabii ki sanatsal birikimi olan gerçek müzikten bahsediyorum. Kesinlikle mistik bir s›ralama/kodlama harikas›d›r müzik ve bence “Armoni” kainat›n ahenginin frekanslar arac›l›¤›yla
do¤rulanmas›na en güzel kan›tt›r. Hayat›nda hiç
klasik müzik dinlememiﬂ bir kiﬂi bile Beethoven’›n 9. Senfonis’inin son dakikalar›nda uzayda
boﬂlukta duran gezegenleri ve ilahi ahengi ve
görkemi hissedebilir bence. Hissedemezse duydu¤u seslerin güçsel farkl›l›¤›ndan, yani müzikteki ahengin büyüklü¤ünden tedirgin olmuﬂtur.
Müzi¤in ciddiyetine genel olarak bu vizyondan
bakarsak söz etti¤iniz kavramlar ve oluﬂumlar,
hangisinin müzik olup, daha do¤rusu hangi
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müzi¤in do¤ru müzik oldu¤u hakk›nda ak›l kar›ﬂt›rabilir. Gerçekler ortada ve aﬂikar, tüm dünyada müzik sanayisi krizin zirvesinde, sorun sadece kopyalama veya mp3 olay› de¤il. Duygular, romantizm, aﬂk, özlem gibi kavramlar çöktü
bence. Duygu parametresi “0”› gösterirse siz iyi
müzi¤i yapsan›z da onu kim hissedecek? ‹nsanlar birbirinin nerdeyse ayn›s› olan ﬂark›lar› dinleye dinleye hislerini ve duygular›n› ayn› s›¤l›kta
yaﬂar oldular. Görmeden anlayamaz, hatta duyamaz olduk, çünkü klip yoksa müzik de yok!
Müzik endüstrisinde ticari müzik üretenler daima benzer ﬂeyler üretmekte kendilerini zorunlu
hissediyorlar, çünkü “müzik” esas hedef olan klibin ham maddesi niteli¤inde. Bir de, art›k müzisyen, prodüktör, yap›mc›, aranjör olmak, birçok kiﬂiye göre o kadar kolay ki, hepsi bir bilgisayara bakar. Yeni fikirler, yeni sözler, yeni düzenlemeler, yeni riskler demek (genelde güvensizler böyle düﬂünür) dünyada da risk almak istemiyorlar bence. Zaten herkes de müzi¤i “dinledi¤i kadar san›yor". 3-5 dakikaya s›¤d›r›lm›ﬂ 515 yaﬂ aras› genç k›zlar için yap›lm›ﬂ on binlerce
ﬂark› var dünya pazar›nda.
Jenerik müzi¤i, tiyatro müzi¤i, film müzi¤i
veya sadece müzik yap›yorsunuz. Siz hangisinde daha çok var oldu¤unuzu düﬂünüyorsunuz? Matematiksel biçimde mi ç›k›yor bunlar ortaya, disipline mi ediyorsunuz kendinizi? Yoksa her biri geldi¤i gibi d›ﬂar› m› ak›yor içinizden, hiçbir süzgeçten geçmeden?
Ben kendi ad›ma tiyatrolar için senfonik sahne
müzi¤i yapmay› severim. Çünkü senfonik aç›l›m›
olan bu müzi¤i ülkemizde hemen hemen hiçbir
filmde kullanamazs›n›z. Ancak tiyatroda oyunun
geçti¤i yer ve dönem itibariyle o müzik yaﬂayabilir. Shakespeare için, Prandello için, Lorca için,
Kafka için, Tolstoy için bu ülkede müzik üretmenin ne karar önemli oldu¤unun takdirini okurlara b›rak›yorum. Tamamen kiﬂisel bir durum.
Ama bir besteci için bu tarihi isimleri, eserleri
anlatan müzikler üretmek büyük bir mutluluk
ve tecrübedir.
En son JanJan filminin müziklerini yapt›m. Yönetmen Ayd›n Sayman benden “büyük duygusal
bir dalgalanma yaratacak müzik” istedi, çünkü
filminde bir trajedi vard› ve bu patetik olay ancak orkestra taraf›ndan çal›nacak epik bir senfo-
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“Kesinlikle mistik bir
s›ralama/kodlama
harikas›d›r müzik ve
bence ‘Armoni’ kainat›n
ahenginin frekanslar
arac›l›¤›yla
do¤rulanmas›na
en güzel kan›tt›r.”

nik temayla kalplere ulaﬂabilirdi, çok do¤ru düﬂünüyordu. Bu hissi ve atmosferi müzikle film
baﬂlamadan jenerik yaz›lar›nda olabildi¤ince
kulland›m. Daha köyün boﬂ sokaklar› gösterilirken fonda kalmay› baﬂaramayan müzik, bütün
hikayeyi anlat›yor gibi oldu. Duygular› ve istedi¤imiz atmosferi yaratm›ﬂ olduk.
Çok say›da belgesel, dizi, sinema filmi ve reklamlar için orijinal müzikler haz›rlad›m. Belgesel
için müzik yapmak özel bir tecrübe ister. Belgeselde müzi¤in dili baﬂkad›r, yerine göre daha
mesafeli, daha lirik, k›smen daha yal›n bir enstrümanlama ve anlat›m, sinema müzi¤iyle ara-
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minden etkilenmemek mümkün mü? Roma ‹mparatorlu¤u’ndan sonra 600 y›ldan fazla ayakta
kalabilmiﬂ ikinci büyük dünya gücüydü Osmanl›. Albümlerimi haz›rlarken belirli zaman periyotlar›n› anlat›yorum. O zaman›n içinde bizi ve
dünyay› de¤iﬂtirmiﬂ ne varsa hepsini araﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorum ve bunlar› uygun duygusal atmosferlerle müzi¤imde kurguluyorum. Baz› konular›n müziklenmesi zor oluyor, Mesela 1453
Albümünde “Ak ﬁemsettin’in Rüyas›” adl› bir
parça vard›r. Anlat›lan öyle bir rüyayd› ki herhalde birçok gerçekten daha gerçek. O atmosferi
ney ve elektronik müzikle anlatabildim, halbuki
o konu için baﬂka eskizlerim vard› ama do¤ru
atmosferi bulmakta do¤rusu biraz zorland›m.
Bunun gibi birkaç parça daha var albümlerde.

Can Atilla,
‹ngiltere Kraliçesi
II. Elizabeth’in
Türkiye ziyareti
kapsam›nda
Cumhurbaﬂkanl›¤›nda
gerçekleﬂtirilen özel
resepsiyonda verdi¤i
konserle ad›ndan
söz ettirdi.

“Müzi¤i s›n›rlar›n
ötesinde
yakalanmay›
bekleyen
melodiler ve
sesler olarak
gördüm hep. 20
y›ld›r görüntüleri
ve yaz›lm›ﬂ
metinleri
müzikliyorum.
Çok say›da tiyatro
oyunu için müzik
yazd›m, yüzlerce
belgeselin
müziklerini
yapt›m. Galiba bu
iki konu,
anlatmaya
çal›ﬂt›¤›m müzi¤i
bulmamda bana
iyi tecrübe
kazand›rm›ﬂlar.”

s›nda ciddi farkl›l›klar vard›r. Özetle olay bence
içgüdü ve onu tetikleyen bilgi birikiminin ahengi olmal›.
Albümlerinize isim veren Osmanl› temas›n›n
cazibesi nas›l baﬂlad›? Sizi bu temaya yönelten içinizdeki tarih aﬂk› m› yoksa Osmanl›’daki gerçek kültürel zenginlik, etnik çeﬂitlilik ve
mekansal uzam m›?
Genel fikir ﬁehir Tiyatrolar› için haz›rlad›¤›m
“Gayr› Resmi Hürrem” adl› oyunun müziklerini
bestelerken akl›ma geldi. Özen Yula’n›n bu etkileyici oyunu bilinmeyen bir tarihi gözler önüne
seriyordu. Müzi¤i bestelerken de¤erli yönetmen
Ayﬂenil ﬁaml›o¤lu benden fantastik bir Osmanl›
müzi¤i istedi, ama hiç yap›lmam›ﬂ bir müzik, ne
Osmanl› ne Bat›, baﬂka bir dil. O ana tema hala
alakas›z zamanlarda akl›ma gelir. Bu müzi¤i ve
oyunun di¤er tema müziklerini Aﬂk-› Hürrem albümüne ekledim. Albümün son parças› olarak
yeniden düzenledim ve kaydettim. Bambaﬂka
bir müzik, ayn› Osmanl› hanedan›n›n kökleri gibi. Sonras› zaten kendi kendine geliﬂti. “Cariyeler ve Geceler” albümündeki “Mara Despina”
parças› o kadar be¤enildi ki onlarca programda
haberim olmadan kullan›ld›. Bu ﬂahsiyet Fatih
Sultan Mehmet’in üvey annesiydi. Fatih’i onun
büyüttü¤ü herkes taraf›ndan kabul ediliyor zaten ve orijinal yaz›larda Fatih’in ona “anam” diye
hitab etti¤i de gerçek. Bu ﬂark›n›n yaratt›¤› çok
özel ruh hali, benim için Fatih ve fetih konusuyla ilgili ilk tetikleyici olmuﬂtur. Osmanl› döne-

Dönem albümleri yapt›n›z ﬂimdiye dek. Bundan sonra tarihin hangi boyutuna dokunacaks›n›z, ipucu verecek misiniz?
Mevlana’n›n 800.Y›l kutlamalar› için bir Oratoryo ve Bale-Dans müzi¤i besteledim. Oratoryo ‹stanbul Devlet Operas› taraf›ndan Aya ‹rini’de
AKM’de ve Uluslararas› Aspendos Opera Festivalinde defalarca sahnelendi. Ankara’da da Cumhurbaﬂkanl›¤› Senfoni Orkestras› taraf›ndan seslendirildi. Bu eserin hemen ard›ndan ise Mevlana konulu ilk özgün bale olan “Ça¤r›”y› besteledim. Uluslararas› üne sahip Mehmet Balkan taraf›ndan koreografisi haz›rlanan eserin orijinal
öyküsü de gazeteci yazar ﬁefik Kahramankaptan’a ait. Eser Devlet Balesi taraf›ndan hala sahneleniyor. Bu dans gösterisi için haz›rlad›¤›m
müziklerin artistik versiyonlar›ndan oluﬂan
“Mevlana’dan Ça¤r›-Dans Müzi¤i” albümüm yeni
ç›kt›. Müzikte ney ve senfoni orkestras›n›n hiç
iﬂlenmemiﬂ bir birlikteli¤i söz konusu. Bu albümde de mistizm/sufi atmosferleri a¤arl›kta.
Mevlana’n›n hüzünlü hayat hikayesinin müzikal
bir anlat›m›.
Albümlerinizdeki her parçan›n ayr› bir hikayesi var ve bunlar dinleyenleri taraf›ndan da
hemen görselleﬂtiriliyor. Yani dinlerken resimleri zihin bir yandan tasarl›yor. Üç boyutlu ve derinlikli duyuﬂunuzun s›rr› nedir?
Enstrümantal müzik yapmak ve tabii müzi¤in iﬂleniﬂ ﬂekli. Sözler dinleyiciyi her zaman odaklar.
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Yani söz yazar› dinleyicinin neyi, nas›l hissedece¤inin formüllerini çözülmüﬂ olarak sunar. Keﬂfedilecek pek az ﬂey kal›r. Ama bazen öyle sözlere rastlars›n›z ki müzikten ç›kar, hayat›n›z› etkiler (ne yaz›k ki bu az karﬂ›lanan bir durum).
Ama enstrümantal müzikte ve film müzi¤inde
durum epey farkl›d›r. Çünkü müzi¤in bir kurgusu vard›r, o atmosfer içinde müzik e¤er size ulaﬂabilmiﬂse ve dinleyici ile psikolojik bir ba¤ kurabilmiﬂse paylaﬂ›m söz konusu olur ve sizin yarat›c›l›¤›n›z› tetikler. Avrupa’da bu olaya “kulakla
görme” derler. Ben de zaten iﬂleyece¤im konulara karar verirken daha çok duygusal derinli¤i
olanlar› seçiyorum. Yoksa “1453-Sultanlar Aﬂk›na” albümü “Best of Mehter Marﬂlar›” albümü
olurdu. Duyuﬂumun s›rr›n› soruyorsunuz... Müzi¤i s›n›rlar›n ötesinde yakalanmay› bekleyen
melodiler ve sesler olarak gördüm hep. 20 y›ld›r
görüntüleri ve yaz›lm›ﬂ metinleri müzikliyorum.
Çok say›da tiyatro oyunu için müzik yazd›m,
yüzlerce belgeselin müziklerini yapt›m, galiba
bu iki konu, anlatmaya çal›ﬂt›¤›m müzi¤i bulmamda bana iyi tecrübe kazand›rm›ﬂlar.
Aﬂk-› Hürrem klibinin aç›l›ﬂ sahnesi Francis
Ford Coppolo filmlerini and›r›yor adeta.
Oyuncu, animasyonlar, yaklaﬂ›m, müzi¤inizi
çok samimi ifade etmiﬂ U¤ur Erbaﬂ. Sinemayla ilginiz ne boyutta? Bestelerinizin ana çat›y›
kurdu¤u müzikal bir film düﬂünceniz var m›?
Sinema her zaman ilgimi çekmiﬂtir. David
Lynch, David Crononberg, Alan Parker, Fassbinder, Tarkovsky, De Palma, Sergio Leone gibi yönetmenler, filmlere ve müziklerine olan ilgimi
hep art›rm›ﬂlard›r. Müzikal bir film yapmaktansa, gerçek bir müzikal yapmay› hep istemiﬂimdir. Geçti¤imiz eylül ay›nda Yunanl› yönetmen
Costas Ferres ile birlikte “Rembetiko” müzikali-

nin müzik yönetmenli¤i ve orkestrasyonlar›n›
yapt›m. Büyük düﬂünen cesur insanlarla yap›lacak bir iﬂ, kesinlikle müzikte profesyonellik gerektiriyor. U¤ur Erbaﬂ ile y›llard›r çal›ﬂ›yoruz, harika iﬂler ç›kard›, her üç klipte birbirinden güzel,
ruh var, sinema var, hayal ver, estetik var. Müzi¤imi iyi yans›tan klipler oldu.
Müzi¤inizi tan›mlarken “Avrupai bir dil” kullan›yorum demiﬂsiniz. Avrupai olan ve olmayan müzik dilinin özellikleri nelerdir?
Ülkemizde modern anlay›ﬂla, içinde Türk müzi¤i
ça¤r›ﬂ›mlar› olan yeni müzikler üreten yetenekli
müzisyenler var. Ama ne yaz›k ki üretilen tüm
müzik sadece ülke içinde ve Almanya’da yaﬂayan Türkler taraf›ndan talep görüyor. Yani müzikte s›n›rlar› biz belirlemiﬂiz ve galiba seçimimizi de sadece iç pazara yönelik oluﬂturmuﬂuz. Niye. Tüm dünya hep sadece Türkiye mi olmal›?
Müzi¤im, farkl› türlerin ayn› konu ve atmosfer
içinde yer almas›yla oluﬂuyor, daha do¤rusu bu
bütünlük, müzi¤imi di¤er albümlerden farkl› k›l›yor. Birde benim yapt›¤›m müzik “besteci müzi¤i”, bu yüzden özel bir dinleyici kitlesi oluﬂtu san›r›m. Çalan, söyleyenden çok, bu müzi¤i yapan
ile ilgilenenler müzi¤imin takipçileri. Bu da çok
anlaml› benim için. Albümlerimde anlataca¤›m
konular› müziklerken o parçan›n ille de Türk
müzi¤i standartlar›nda olmas›n› ﬂart koﬂmam
kendime. Parçan›n çat›s› tamamland›ktan sonra
atmosferine göre uygun Türk enstrümanlar›yla
yeniden düzenleyerek baﬂka bir sound oluﬂturuyorum. Yani herkesin ilk dinleyiﬂte tamam›n›
keﬂfedece¤i ve k›sa bir sürede vazgeçece¤i müzikler yerine, zamana karﬂ› direnç gösterecek
müzikler. Epey uzun bir müzik gelene¤i olan Avrupa ve Amerika’da da bu “yeni” müzik be¤eniliyor ve dinleniyor.
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“‹yi müzik
çal›nd›¤›nda
bulundu¤u
atmosferi allak
bullak
edebilecek
derinlikte ve
güçte olan,
mutlaka evrensel
kriterlerden
çekirde¤ini
oluﬂturmuﬂ ve
yapan taraf›ndan
geliﬂtirilmiﬂ
müziktir bence.”
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EKREM YEﬁ‹LADA:

sanata adanm›ﬂ bir ömür
Ekrem Yeﬂilada’n›n Türk müzi¤ine duydu¤u sevgi ve araﬂt›rmac›
kiﬂili¤i bir araya gelince, Türk müzi¤ini konu alan kitaplar›n
ortaya ç›kmas› kaç›n›lmaz görünüyor. Devlet içinde ald›¤›
görevler bürokrat kimli¤i kazand›rsa da Yeﬂilada’ya, onun
gönlü hep müzikten yana olmuﬂ. “Mus›ki Tarihimiz” gibi
de¤erli kitaplar iﬂte bu sevginin ürünü...
Yaz›: Asl›
Karataﬂ Kalkan

Ekrem Yeﬂilada, tüm çal›ﬂmalar›n› K›br›s’ta edebiyat, müzik ve
turizmin geliﬂmesine adam›ﬂ bir
isim. Çocuk yaﬂlarda baﬂlayan
müzik ve edebiyat sevgisini hiç
yitirmeyen Yeﬂilada, bu çal›ﬂmalar›n› hiç aksatmadan sürdürdü. ‹lk müzik e¤itimini Erzurum’da görevli oldu¤u s›rada
alan Yeﬂilada, müzik d›ﬂ›nda
de¤iﬂik görevlerde bulunmas›na ra¤men müzikle ilgili araﬂt›rmalar›n› hiç aksatmad›. Ancak biriktirdiklerinin gün›ﬂ›¤›na ç›kmas›
y›llar sonra gerçekleﬂebildi. Türk
müzi¤ine gönül verenler için her biri de¤erli kaynak niteli¤inde olan kitaplar›n›n ‹ngilizce de yay›mlanm›ﬂ
olmas›, Türk müzi¤i kültürünün
dünyaya tan›t›lmas›na da olanak
sa¤l›yor.
ÇOK YÖNLÜ B‹R KAR‹YER
Ekrem Yeﬂilada, 1931 y›l›nda Gönyeli’de
(K›br›s) do¤du. ‹stanbul Yüksek ‹ktisat
ve Ticaret Okulu’nun D›ﬂ Ticaret-Konsolosluk bölümünden mezun oldu ve

1959’da ülkesine döndü. Kamu görevine, Lefkoﬂa Haydarpaﬂa Ticaret Lisesi’nde ö¤retmen olarak baﬂlad›. 1961’de
Ankara’da aç›lan K›br›s Cumhuriyeti Büyükelçili¤i’ne konsolos olarak atand›. 12
y›l D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’na ba¤l› çeﬂitli görevlerde bulunduktan sonra 1973’te K›br›s’ta kurulan Turizm Dairesi’ne müdür
oldu. 1974 Bar›ﬂ Harekât›’ndan sonra
kurulan Turizm Bakanl›¤›’nda yaklaﬂ›k on
y›l müsteﬂar olarak görev yapt›. 1984’te
kendi iste¤iyle emekliye ayr›l›p bir seyahat acentesi iﬂletmecisi olarak 1998’e
kadar sektörde hizmet etti. Bu arada
1989-1994 y›llar› aras›nda Do¤u Akdeniz Üniversitesi’nde part-time olarak turizm dersleri verdi. Turizm alan›ndaki bilgi ve deneyimlerini “K›br›s'ta Turizm”
ad›n› verdi¤i 440 sayfal›k bir kitapta toplayarak bu alandaki önemli bir boﬂlu¤u
doldurmuﬂ oldu.
EDEB‹YAT VE MÜZ‹K ÇALIﬁMALARI
Ekrem Yeﬂilada, müzik ve edebiyata karﬂ› büyük ilgi duymas›na ra¤men, bu
alanlarda bir e¤itim almam›ﬂ, kendi gayretiyle radyo dinleyip, gazete ve kitap
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okumak suretiyle kendisini yetiﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Kolejde okurken ‹brahim Zeki Burdurlu
isimli hocas›n›n verdi¤i Türkçe Edebiyat derslerinin en sevdi¤i ders oldu¤unu ve bu yüzden
perﬂembe günlerini iple çekti¤ini anlatmaktad›r… 1950 ve 1952 y›llar›nda Kolej Post adl›
dergide, “The Nigtingale” ve “The Swarm on
The Face” adl› öyküleri, iki deneme yaz›s› ve lisenin dergisinde do¤du¤u köy Gönyeli’nin o
y›llara ait durumunu ele alan ilk araﬂt›rma yaz›s› yay›nlanm›ﬂt›r. Yeﬂilada, yaz›lar›n› o tarihten beri K›br›s ve Türkiye bas›n›nda yay›nlamay› sürdürmüﬂtür.
Yeﬂilada ilk ciddi müzik e¤itimine ise 1952 y›l›nda Erzurum’da tercüman olarak görevde bulundu¤u s›rada 3. Ordu Bandosu elemanlar›ndan biriyle anlaﬂ›p, nota ve metod konusunda
özel dersler alarak baﬂlam›ﬂt›r. K›br›s’ta bir arkadaﬂ›n›n yard›m›yla biraz ud çalmas›n› ö¤rendi¤i için hocas›n›n da tavsiyesiyle yeni bir cümbüﬂ almak suretiyle iﬂe baﬂlam›ﬂt›r. Sonraki y›llarda Ankara Radyosu’nun ünlü solist ve bestecilerinden Ekrem Güyer’den makam, usul ve
solfej dersleri al›r.
1952’de henüz 21 yaﬂ›nda olan Yeﬂilada ‘s›ladan ve yardan’ ayr› olmas›n›n verdi¤i duygu
f›rt›nas›n›n da etkisiyle yazd›¤› “Beﬂparmak Da¤› S›ra” adl› ilk türküsünün notas›n›, hocas›n›n
da yard›m›yla yaz›p Ankara Radyosu “Yurttan
Sesler” program›n›n yöneticisi Muzaffer Sar›sözen’e postalar ve radyoda çal›nmas›n› bekle-

meye koyulur. Üç ay sonra 1953 Nisan ay› sonunda Ankara’ya gitti¤inde, Radyo’da Üstad
Sar›sözen’i bulur ve “Niye çalmad›n›z?” diye sorar. O da kendisine iﬂlerinin yo¤unlu¤unu gerekçe gösterip, Yeﬂilada’y› ertesi gün yap›lacak
provaya ça¤›r›r. Yeﬂilada ertesi gün istenen saatte stüdyoya gider. Karﬂ›s›nda Sar› Recep, Turhan Karabulut, Emin Aldemir, Osman Özdenkçi, Nureddin Çaml›da¤ gibi o zaman›n üstadlar›n› görünce çok heyecanlan›r. ‹lk dörtlü¤ü ve
nakarat k›sm›n› sesi titreyerek okuduktan sonra Sar›sözen, “fena de¤il” diyerek, türkünün
notas›n› yazmas› için eﬂi Neriman Sar›sözen’i
davet edince heyecan› biraz diner.
‹LK ESER
15 gün sonra ailesini görmek üzere geldi¤i
K›br›s’ta bulundu¤u s›rada, eserinin Ankara
Radyosu’nda yay›nlanmas› kendisini motive
eder. 1958’de Ankara Radyosu’ndaki türkülerinin say›s›n› dörde ç›kar›r. Ancak bir yandan çal›ﬂmak, bir yandan da yüksek ö¤renim yapmak
durumunda oldu¤u için 1996’ya kadar üretmiﬂ
oldu¤u üç türkü, bir uzun hava, iki TSM ve biri
de sözlü oyun havas› olmak üzere yedi besteyle yetinmek zorunda kal›r. 2001’e kadar biri
Atatürk’le ilgili marﬂ, ikisi de türkü olmak üzere
üç beste daha yaparak o y›l 10 eserden oluﬂan
ilk albümünü haz›rlar ve sat›ﬂa sunar.
Bu güne kadar beﬂ de¤iﬂik türde 14 beste yapm›ﬂ bulunan Yeﬂilada, 2007 y›l›nda da Ulusla-
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Ekrem Yeﬂilada,
2001’e kadar biri
Atatürk’le ilgili
marﬂ, ikisi de
türkü olmak üzere
üç beste daha
yapar ve o y›l
10 eserden oluﬂan
ilk albümünü
haz›rlayarak
sat›ﬂa sunar.
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raras› Turizm Örgütü SKAL International’›n Antalya’da yer alan dünya kongresinde kullanmak
amac›yla yedi eserden oluﬂan ikinci albümünü
kendi sesi ve yorumuyla haz›rlay›p sunmuﬂtur.

Bu güne kadar beﬂ de¤iﬂik
türde 14 beste yapan Yeﬂilada,
sadece besteci ve yorumcu
de¤il, ayn› zamanda
araﬂt›rmac› bir yazard›r.
“K›br›s’ta Geleneksel Türk
Müzi¤i” adl› kitab›nda
32 bestecinin özgeçmiﬂi
ve en sevilen eserlerinin
notalar› yer al›r.

MÜZIK K‹TAPLARI
Ekrem Yeﬂilada, 1980 y›l›ndan beri yapt›¤›
araﬂt›rmalar sonunda 2001 ve 2002 y›llar›nda
bestecileri ve eserlerini tan›tan “K›br›s’ta Geleneksel Türk Müzi¤i” adl› kitab›n› iki cilt halinde
yay›nlam›ﬂt›r. Toplam 32 bestecinin özgeçmiﬂleri ile ürettikleri en sevilen eserlerin notalar›n›
bu kitaplarda toplar. Sahibi belli olan eser say›s›n›n yaklaﬂ›k 300’ü THM, 700’ü TSM ve 22
Türkçe tango bulundu¤unu saptar. Bunlara envanteri henüz yap›lmam›ﬂ olan di¤er müzik
dallar› ve 60 civar›nda oldu¤u bilinen anonim
eserler de eklendi¤inde 2002 y›l› sonunda toplam eser say›s›n›n 2500’ü bulaca¤›n› tespit etmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmalar› s›ras›nda Yeﬂilada, baﬂta Mus›ki
Mecmuas›’n› ç›karmakta olan ünlü müzikolog
Etem R. Üngör olmak üzere MESAM yöneticilerinden bestekar, araﬂt›rmac›-yazar Turhan Taﬂan’la tan›ﬂ›p onlardan K›br›s ve Türkiye Mus›ki
tarihiyle ilgili bilgi ve belgeler edinir. Bunlara
ek olarak Münir N. Selçuk, Müzeyyen Senar,
Gültekin Çeki, Dr. Alaeddin Yavaﬂca gibi ünlü
bestecilerin biyografilerini içeren kitaplar ile
ansiklopedileri araﬂt›r›p bilgi ve belge arﬂivini
sürekli zenginleﬂtirir.
Hem Türkçe ve hem de ‹ngilizce olarak yay›nland›¤› için yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda da büyük ilgi gören bu çal›ﬂmalar›, Yeﬂilada’n›n
dördüncü kitab›n›n gündeme gelmesine
vesile olur. “K›br›s’ta ve Türkiye’de Geleneksel Türk Müzi¤i”ni konu alan
mus›ki tarihiyle ilgili K›br›s’taki ilk
ciddi ve bilimsel araﬂt›rma olan
“Mus›ki Tarihimiz” adl› 350 sayfal›k kitab›n› 2007’de yay›nlar.
Bu çal›ﬂmalar› s›ras›nda Yeﬂilada, pek ço¤umuzun bilmedi¤i
birçok yeni bilginin yan› s›ra
yirminci yüzy›l›n kendine göre
en ünlü bestecileri aras›nda
K›br›s as›ll› 3 bestecinin, Ahmet Rasim Bey (‹stanbul 1864
-1932), Osman Nihat Ak›n (‹s-
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tanbul 1905-1959) ve Gültekin Çeki (Antalya
1927 do¤umlu) bulundu¤unu saptar ve ulaﬂamad›¤› dört yeni bestecinin bilgilerini toplay›p,
kitab›na eklemiﬂ olur.
Yeﬂilada’n›n Son Kitab›: “History Of Turkish Music” (Kutu) (Görsel: Son Kitap Kapa¤›)
Ekrem Yeﬂilada “Mus›ki Tarihimiz” adl› kitab›n›
biraz geliﬂtirerek Asl› Giray’›n çevirisiyle “History
Of Turkish Mus›c-The Developmental Process
Of Traditional Turkish Music in Cyprus and Turkey” ad›yla 2008 Temmuz ay›nda yay›nlad›.
Kitab›n tan›t›m toplant›s›, yaz›l› ve görsel bas›n
temsilcilerinin kat›l›m›yla 10 Eylül’de Lefkoﬂa
D›ﬂ Bas›n Birli¤i’nde yap›ld›. Toplant›da konuﬂan
Yeﬂilada; Türk müzi¤inin zenginli¤ine dikkat çekerek, amac›n›n birikimlerini gelecek kuﬂaklara
anlatmak ve Türk kültürünü yabanc›lara da tan›tmak oldu¤unu söyledi. Çal›ﬂmalar› hakk›nda
aç›klamalarda bulunan Yeﬂilada, kültür ve sanat›n gereken ilgi ve deste¤i bulamad›¤›n› belirterek, yöneticilerin yasalar› Anayasa’da yer alan,
“Devlet sanat›n özgürce geliﬂebilece¤i ortam›
yarat›r, sanatç›y› koruyucu, destekleyici ve
ödüllendirici önlemler al›r. Ürün sahiplerinin
maddi ve manevi haklar›n› korur, gerekli sayg›y›
sa¤lar” maddesine göre düzenlemesi gerekti¤ini vurgulad›.
Yeni kitab› gerek K›br›s’ta gerekse yurt d›ﬂ›nda
büyük ilgi gördü¤ü için, Yeﬂilada konu ile ilgili
konferans vermek üzere üniversitelerden almakta oldu¤u davetlerin yan› s›ra, radyo ve tv
programlar›na da kat›larak toplumuna hizmet
etmeyi sürdürmektedir.
TÜRK MÜZ‹⁄‹N‹N DURUMU
Ülkesinde baﬂta müzik olmak üzere kültür iﬂlerinden de sorumlu bakanl›¤›n Türk Halk ve Türk
Sanat Müzi¤i’ne sahip ç›kmak bir yana, Anavatan Türkiye’de de baz› fanatiklerin yapt›¤› gibi
onu ‘tek sesli, yoz, dolmuﬂ, meyhane müzi¤i’
ifadelerini kullanmak suretiyle insanlar› geleneksel Türk Müzi¤i’nden uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂ›ld›¤› saptamas›n› yapan Yeﬂilada ve onun gibi
düﬂünenler bu gidiﬂe mani olmak için mücadeleye baﬂlarlar. Yeﬂilada, THM ve TSM eserlerini
bir kitapta toplamak amac›yla bir çal›ﬂma baﬂlat›r ve 20 Haziran 1998 tarihli mektubu tüm
K›br›sl› bestecilere gönderir. Bu arada baﬂta Naz›m A. ‹leri olmak üzere hayatta olmayan 4 ün-
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Ekrem Yeﬂilada, tüm amac›n›n Türk müzi¤inin
zenginli¤ine dikkat çekerek, birikimlerini gelecek
kuﬂaklara anlatmak ve Türk kültürünü yabanc›lara
da tan›tmak oldu¤unu söylüyor.
lü besteci hakk›nda da bilgi toplamak üzere kollar› s›var. Yaklaﬂ›k 5 y›l süren titiz bir araﬂt›rma
sonunda hem Türkçe hem de ‹ngilizce olmak
üzere iki ciltlik “K›br›s’ta Geleneksel Türk Müzi¤i” adl› kitab› ortaya ç›kar.
Ekrem Yeﬂilada K›br›s’ta Türk müzi¤inin durumunu; y›llard›r sürdürülen yanl›ﬂ kültür politikas›n›n do¤al sonucu olarak, üstelik orada TRT
gibi Türk Müzi¤i’ne sahip ç›kan ciddi bir kurum
da olmad›¤› için övünülecek bir durumda olmad›¤› ﬂeklinde özetliyor. Bununla beraber, Bat›
müzi¤i e¤itimi gördü¤ü halde Türk Müzi¤i’ne
gönül veren hatta beste yapanlar oldu¤unu,
K›br›s BRT televizyonu müzik dan›ﬂman› Cem
Kafkas’›n verdi¤i bilgiye göre, Do¤u Akdeniz
Üniversitesi’nde 3 y›l önce 25 kiﬂi olan Türk
Müzi¤i ö¤renci say›s›n›n bu y›l 300’e ulaﬂmas›n›n sevindirici oldu¤unu ifade etmiﬂtir.
Son olarak ﬂunlar› belirtiyor Ekrem Yeﬂilada:
“Anavatan Türkiye’yi yönetenler burnunun dibindeki yavrusuna di¤er konular›n aksine, kültür konusunda yard›mc› olmaya hiç de istekli
davranmam›ﬂlard›r. Bunu, bu sat›rlar›n yazar›
olarak ben de¤il, Türkiye’nin sayg›n araﬂt›rmac›,
yazar ve müzikologlar› saptay›p, Mus›ki Mecmuas› dâhil birçok yay›n organ›nda parmak
basm›ﬂlard›r. TRT ve Kültür Bakanl›¤› bu konuda
özellikle 1974’ten sonra tüm uyar›lara ra¤men
oral› olmam›ﬂlard›r.”
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MUZAFFER ÖZDEM‹R:

müzikçe, bildi¤im
en evrensel dil
Dünya görüﬂü Yunus Emre, Mevlana ve Aﬂ›k Veysel gibi üstadlardan beslenen,
saz›yla girdi¤i aﬂkta Jimi Hendrix’ten feyz alan, ﬂiirde, kitapta, mizahta uzun soluklu
bir yola ç›kan, ayn› zamanda akl›n› ve yüre¤ini yeniliklere yoran, durmayan koﬂan,
dolup dolup taﬂan bir saz ustas› Muzaffer Özdemir.

Etraf›m›zda dallan›p budaklanan onca
karmaﬂa ve derinlere dald›kça daha da karanl›klaﬂan tabloda bir nefeslik durak zaman›nda
karﬂ›m›zda bulduk Muzaffer Özdemir’i. Gülen
yüzünde “benim dünyamda hiç onlardan, kötülüklerden yok” dercesine saz›yla yaﬂad›¤› büyük
aﬂk›, hayatla kurdu¤u ba¤› ve insanla giriﬂti¤i
serüveni anlatt› bize.
“BEKTAﬁ‹ B‹R DEDEN‹N TORUNUYUM”
Müzikle tan›ﬂmas› elbette ço¤u saz ve söz ustas›nda oldu¤u gibi çocuklu¤una dayan›yor Muzaffer Özdemir’in de. “Bektaﬂi bir dedenin torunuyum ben” diyerek anlatmaya baﬂl›yor: “Beni
besleyen ilk kaynak, okuma yazma bilmeyen
ama evinde kütüphanesi olan dedemdir. O dede ki dünyas›nda biraz Hac› Bektaﬂ, biraz Pir
Sultan Aptal, biraz Yunus Emre, biraz Mevlana
ile Aﬂ›k Veysel’i, biraz çiçe¤i-böce¤i, biraz ﬂiiri
bar›nd›r›r. Okuma bilmez ama köyün iyi okuyan
çocuklar›n› her akﬂam evinde misafir eder ve
onlara bu ozanlar›n kitaplar›n› okutur. Karﬂ›l›¤›nda da harca harca bitmez bahﬂiﬂler verir. Dedem evde çapa ya da ora¤a ihtiyac›m›z varken
bana saz alan, yolumu ayd›nlatan ilk kiﬂidir.”

Okumay› ö¤renir ö¤renmez dedesinin kütüphanesiyle karﬂ›laﬂan ve bu f›rsat› iyi de¤erlendiren Muzaffer Özdemir okuma, araﬂt›rma, biriktirme ve kendi deyimiyle “an” geldi¤inde taﬂarak içindekileri paylaﬂaca¤› güzelliklerle dolu
dünyan›n kap›lar›n› ilk dede oca¤›nda aralam›ﬂ.
“SAZIM BEN‹M ‹K‹Z‹MM‹ﬁ ME⁄ER”
Onun yolculu¤u biraz yokuﬂlu, biraz engebeli
olmuﬂ anlatt›¤›na göre. Çünkü saz›n› aya¤a kald›rm›ﬂ, sanki saz›n›n kanatlar›n› ç›rpmas›na izin
vermiﬂ ve o da sap›yla, gövdesiyle, soludu¤u
hava ve s›rtlad›¤› binlerce y›ll›k birikimle ustas›na en güzel sesleri, t›n›lar› arma¤an etmiﬂ. “Ben
sazla tan›ﬂt›¤›m› san›yordum, me¤er saz benim
ikizimmiﬂ. Buldu¤umda aynaya bakm›ﬂ gibi oldum” diyor Muzaffer Özdemir. Neden yüzy›llard›r süregelen al›ﬂkanl›¤a karﬂ› ç›km›ﬂ? “Saz› yatay tuttu¤unuzda ‘çalma’ der gibisiniz asl›nda.
Sa¤ kolunuzla üstüne bast›r›yorsunuz. Bast›rmayacaks›n›z, enstrüman bir kuﬂ kanad› kadar
ferahl›k içinde hissetmeli kendini. Bir güvercin
kanad›na bast›rd›¤›n›zda uçamaz ya, o misal.”
Bir büyüsü var sanki o saz›n. Kap›l›yor gidiyor.
“Transa geçiyorsunuz, baﬂka bir Muzaffer Öz-
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lendirmek istiyorum. Bunun için ‘ne yapabilirim?’
diye sordum kendime. Ustalar›m, önderlerim, o
zaman ‘ruhunu ve akl›n› kirletmeyecek, çevrene
temiz yans›man› sa¤layacak ﬂeylerle u¤raﬂacaks›n’ dediler. Hani bilgisayara virüs girer de onu
ay›klamadan çal›ﬂamazs›n ya. Bu da o hesap. Bizim makineye virüs girmemeliydi. Önce bunun
önlemini almak gerekiyordu. Ben de ald›m; hiç siyasete bulaﬂmad›m.”

Jimi Hendrix’in
gitara
kazand›rd›¤›
görselli¤i ve
zenginli¤i
Muzaffer Özdemir
saza kazand›rmak
istemiﬂ. Bu
yüzden uyuyan
ba¤laman›n
uykusunu
kaç›rarak aya¤a
kald›rm›ﬂ.

“MÜZ‹K RUHUMUN TEM‹ZE ÇEK‹LM‹ﬁ HAL‹”
“Ç›kt›¤›m yol enal hak” diyor Muzaffer Özdemir,
“Çok berrak bir yol ama bu yolda nas›l yürüyece¤iniz kendinize mürﬂid seçti¤iniz insanlarla ilgili.
Benim murﬂidim Yunus Emre’dir Nereye gidece¤imi ona dan›ﬂmadan yola ç›kmam, bugüne kadar beni hiç yan›ltmad›.” Rehberlik edenlerden bir
di¤eri Mevlana, ötekisi Aﬂ›k Veysel, Ruhi Su...” Zaman›nda büyüklerinden biri ona “okumak laz›m”
demiﬂ. O bu söylemi daha da öteye taﬂ›yarak “Hayat k›sa her ﬂeyi okuman›n imkan› yok, o zaman
Mevlana, Shakespeare, Tolstoy gibi klasikleri okuyarak baﬂlamak laz›m. Çünkü bunlar yüzy›llard›r
okunuyor evrenselli¤ini kan›tlam›ﬂ eserler” diyor.

demir var çalmaya baﬂlad›¤›n›zda” diyoruz. Mizahi yönü de var ya ustam›z›n: “Yok saz transa
geçiyor, beni alet olarak kullan›yor. ‹tiraf edeyim
ki akort yapana kadar ben onu çal›yorum, akorttan sonra saz beni çal›yor.”
“HAYATA BAKIﬁIM OLUMLUDUR”
Çocukluk günlerinde köydeki evlerinin cem toplant›lar›na sahiplik yapt›¤›n› hat›rl›yor Muzaffer
Özdemir: “Evimizin en büyük odas› bu buluﬂmalar için ayr›lm›ﬂt›. Odada bayanlar›n oturaca¤› yer
erkeklerden bir 10-20 cm yukar›dayd›. Yüzy›llar
boyu ibadetlerini gizli yapmak zorunda b›rak›ld›¤›
için her alevi köyünde böyle bir-iki ev, bugünün
cem evleri vazifesini görürdü. Hatta toplant›lar
yap›laca¤› zaman köyün giriﬂ ç›k›ﬂ›na gözcüler konurdu” diyor. Bu bask›ya ra¤men saz ustas›n›n
hayat felsefesi ﬂaﬂ›rt›c› biçimde hümanist: “Benim
genel bak›ﬂ›m olumludur; önce olaya, insana, eﬂyaya olumlu bakacaks›n. Ç›narlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda k›sa bir hayat›m var ve bunu olumlu de¤er-

17 ENSTRÜMAN ÇALIYOR
Saz çal›yor, enstrüman icat ediyor, ﬂiir ve mizah
yaz›yor, köﬂe yazarl›¤› yap›yor ve karikatür çiziyor.
Sahnede 17 enstrüman çal›p bir de üstüne türkü
ç›¤›r›yor. Nas›l oluyor bütün bunlar, o da bilmiyor;
“Kendili¤inden ortaya ç›k›yor. Bir yerde birikiyor,
taﬂmaya ve akmaya baﬂl›yor. Taﬂt›¤› noktalarda
ürünler ortaya ç›k›yor” diyor. Türkiye’de yay›nlanan ilk ﬂelpe enstrümantal albüm de onun ürünü. “Düﬂlerimize S›¤mayanlar” ad›n› taﬂ›yan bu
albüm 8 bin y›ll›k ba¤lamadan bugüne kadar duyulmayan sesleri duyurmay› vaad ederek yola ç›k›yor. Ama ilkler bununla s›n›rl› de¤il. Ona en
‘ilk’ini sordu¤umuzda “5 ﬁubat 1961’de, ben dünyaya ilk kez geldim,” diyor.
‘TA’NIN SES HACM‹ P‹YANODAN GEN‹ﬁ
‹cat etti¤i enstrümanlardan en çok TA’y› önemsiyor saz ustas›. Çünkü TA, müzik dünyas›ndaki
sayg›nl›¤›n› sahip oldu¤u ses hacminden al›yormuﬂ. “TA’y› k›yaslayabilece¤imiz tek enstrüman
piyano” diyor Özdemir. Dünyada ses hacmi en
geniﬂ enstrüman TA ortaya ç›kana kadar piyanoymuﬂ. TA’ya ilginin her geçen gün artt›¤›n›
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ifade eden Özdemir; “Hakk›nda Amerika’dan
Hindistan’a ve Japonya’ya kadar yaz›l›p çizildi. Zamanla müzik literatüründe hak etti¤i
yeri bulacakt›r ve bu zaman da bir enstrüman için birkaç y›l de¤il, birkaç yüzy›l olabilir
ancak” diyor. Henüz TA’y› icatç›s›n›n d›ﬂ›nda
kullanan yok gibi. Bu konuda baﬂlang›çtaki
iyimserli¤ini biraz yitirmiﬂ gibi duruyor Muzaffer Özdemir. “Yurt d›ﬂ›nda bulundu¤um
bir y›l kadar bir konservatuar ö¤rencisine b›rakt›m TA’y›. Döndü¤ümde elini bile sürmedi¤ini gördüm” diyor ac›kl› ac›kl›. “Hevesli ç›karsa ö¤retir misiniz?” diye sordu¤umuzda
“Ö¤retirim de¤il, ö¤renir. Bana da kimse ö¤retmedi. Bütün enstrümanlarda zor olan iyi
çalmakt›r. Bu y›llar sürer. Ben hâlâ saz›m› iyi
çalmak için her gün düzenli çal›ﬂmalar yap›yorum” diyor. Ehh bu da hayat›n› müzi¤e
adayacak gençlere ve hâlâ müzik yapma iddias›nda olanlara bir mesaj olsun.
ENGELL‹LER ‹Ç‹N ENSTRÜMAN
Gelece¤e dair h›rslardan ar›nm›ﬂ dingin bir
hayat özleminde Muzaffer Özdemir. “Biz sevgi
taﬂ›d›¤›m›zda birbirimizin aynas› olaca¤›z. Birbirimizin aynas› olurken de birbirimize hep insan olarak yans›yaca¤›z” diyor. Bugüne kadar
ne Unkapan› tekelinin ne de Bab-› Ali’nin tozlu
yokuﬂlar›nda olmuﬂ. Metalaﬂan müzi¤in, yabanc›laﬂan yaz›n›n hep uza¤›nda kalmay› seçmiﬂ. Tüm eserleri onun ‘enal hak’ yolunun bir
izi, bir geçidi sanki.
Sözün tam buras›nda son birkaç y›ld›r üzerinde durdu¤u ve art›k uygulama aﬂamas›na gelen projesini anlatmaya baﬂl›yor: “Özürlü insanlar›m›z için tekerlekli sandalyeden perküsyon aleti yapaca¤›m. Onlar› mutlu edecek,
hayatlar›n› kazanmalar›na yard›mc› olacak bir
alet olacak bu. Tekerlekli sandalyesiyle sahneye gelecek, aksamlar›n› de¤iﬂtirecek ve ritim
çalmaya baﬂlayacak, sonra yeniden aksamlar›n› eski haline getirerek paras›n›, alk›ﬂ›n› al›p,
evine gidecek.” Türkiye’de 8,5 milyon engelli
var. Bu icat belki de bardaktaki bir damla kadar küçük ama atalar›m›z boﬂuna dememiﬂ,
“damlaya damlaya göl olur” diye. Kim bilir,
Muzaffer Özdemir’in buldu¤u icad›n ard›ndan belki onlar›n dünyas›ndaki umutlar› yeﬂerten baﬂka baﬂka icatlar olur?

“JIMI HENDRIX’‹N G‹TARIYLA YAPTI⁄INI
SAZIMLA YAPTIM”
Anadolu’nun ba¤r›ndan ç›kanlar kadar dünyaca ünlü bir isim de Muzaffer Özdemir’in dünyas›nda baﬂ tac› edilenler aras›nda: Jimi Hendrix. 20 y›l önce ilk kez gitar› yere koyup a¤z›yla çalan, sonra arkas›na al›p tersten solosunu atmaya devam eden bu gitar virtüözünü
televizyonda izlemiﬂ. “Müthiﬂti” diyor Muzaffer Özdemir. Üstelik en çok da bütün bu hareketleri yaparken melodik anlamda sesleri yerli
yerine koymas›ndan etkileniyor. Kendisi de
ﬂovla alakas› olmayan bu ola¤anüstü müzi¤in
formunu ba¤lamada kurgulamak üzere ilk denemelere giriﬂiyor. Türlü biçimler üretiyor
ama hiçbiri saz› dikey tuttu¤undaki rahatl›¤›
vermiyor.
Farkl›l›k aray›ﬂ›n›n bir nedeni de ba¤lamaya
ihtiyaç duydu¤u görselli¤i kazand›rma iste¤i.
Gitar her aç›dan görselli¤i zengin bir enstrüman. Anatomisindeki de¤iﬂiklikler sayesinde
onlarca gitar çeﬂidi var, sahnedeki performans› görsellikle bütünleﬂti¤inde izlemenin keyfine doyum olmuyor. ‹ﬂte Jimi Hendrix ismini
bir kez daha burada anmak gerekiyor. Muzaffer Özdemir, onun gitara kazand›rd›¤›n›, saza
kazand›rma hevesiyle baﬂl›yor ad›mlar›n› atmaya. Epey de yol al›yor hatta “Jimi Hendrix
at kiﬂnemelerini ç›kar›rd› gitar›ndan, ben atlar› kiﬂnetmek için u¤raﬂ›rken bir de bakt›m ki
atlar koﬂmaya baﬂlad›lar” diyerek geldi¤i noktay› özetliyor.
Tüm eleﬂtirilere ra¤men inatla sürdürüyor tarz›n› ve zaman onu hakl› ç›kart›yor. Baﬂlarda
onu ﬂov yapmakla suçlayanlar bugün onun
çald›¤› gibi çalmaya, onun tuttu¤u gibi tutmaya çal›ﬂ›yor saz›.
SARDUNYA’DA B‹R YAZ
Ço¤u Avrupa a¤›rl›kl› olmakla birlikte Hindistan ve Japonya’ya kadar konserler vermiﬂ Muzaffer Özdemir. Zaten y›l›n büyük bir k›sm›n›
da konserler yüzünden yurtd›ﬂ›nda geçiriyor.
Sardunya adas›nda bir yaz boyunca verdi¤i
konserler dizisini unutamad›¤›n› belirtiyor.
“Müzikte en evrensel dilin müzikçe oldu¤unu
gösteren bir deneyim yaﬂad›m Sardunya’da.
Adal›lar beni öyle ba¤›rlar›na bast›lar ki Sardunya’daki her köyde saz›m› çald›m.”

51

“Hepimiz dünyaya
gelirken bir
hayat›n müﬂterisi
olarak geliyoruz.
O hayat›n içinde
ﬂunlar olsun,
bunlar olmas›n
diyoruz. Ben de
güneﬂin
müﬂterisiyim.”
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GRUP 84:

internetin müzik
dünyas›na arma¤an›
Grup 84 ile yaﬂad›¤›m›z internet ça¤›na uygun bir ﬂekilde tan›ﬂt›k.
“Ölürüm Hasretinle” adl› ﬂark›lar› internet arac›l›¤›yla binlerce
insana ulaﬂt› önce. Sonra televizyon kanallar› grubu keﬂfetti ve
bütün Türkiye’ye tan›tt› grubu. ‹lk albümleri “Seksendört”
beklenen ilgiyi gördü. “K.G.B.” adl› ikici albümleri de
dinleyicilerinden tam not ald›.

Grup 84, internet arac›l›¤›yla müzikseverlerin dikkatini çekmeden önce de bir hayran kitlesine sahipti. Pek çok konser program›na kat›lan grup, kendi dilini buluncaya kadar
hem ‹ngilizce ﬂark›lar söyledi hem de Türk Sanat Müzi¤i ﬂark›lar›. Öyle görünüyor ki, “Ölürüm Hasretinle” ﬂark›s› onlar›n müzikal rotas›n›
da çizmiﬂ oldu. Grup 84’e, bu rotay› bulma sürecinden baﬂlayarak müzikle ilgili çeﬂitli sorular
sorduk. ‹ﬂte cevaplar...
Grubun kuruluﬂ hikâyesi nedir? Müzikle buluﬂma, müzi¤e adanma kaç yaﬂlar›nda, nas›l
baﬂlad›? Grup üyeleri kimlerden oluﬂuyor?
Grup elemanlar›n›n müzikle ve enstrümanlar›yla tan›ﬂmalar› tahmin edilece¤i üzere küçük
yaﬂlara dayan›yor. Seksendört, Ankara’da farkl›
gruplarda görev yapan dört arkadaﬂ›n bir araya
gelmesiyle 1999 y›l›nda oluﬂtu. ‹ngilizce parçalar yorumlayarak baﬂlad›¤›m›z grup hayat›m›za, 2000 y›l›nda kendi bestelerimizi yapmaya
karar vererek devam ettirdik. Grup, gitarda Erdem Ocak, bas gitarda Okan Özen, davulda
Serter Karadeniz ve vokalde Tuna Velibaﬂo¤lu’ndan oluﬂmakta.

Konserlerle bilinen bir gruptunuz, ama internette yay›mlanan “Ölürüm Hasretinle”
ﬂark›n›z bütün Türkiye’ye tan›tt› sizi. Bir ﬂark›yla ve birden popüler olman›z ﬂaﬂ›rtm›ﬂ
m›yd› sizi?
Biz halen neler oldu¤unun fark›nda de¤iliz
aç›kças›. O tip bir ﬂaﬂk›nl›¤› üzerinizden atman›z›n mümkünat› yok. ‹kinci albüm ç›karabilmek bile büyük bir ﬂans ﬂu an Türkiye ﬂartlar›nda. Tek bildi¤imiz bunun büyük bir lütuf ve
ﬂans oldu¤u. Elimizden geldi¤ince buna sahip
ç›kmaya ve hep daha iyisini yapmaya çal›ﬂ›yoruz.
‹ngilizce ﬂark›lar söyleyen bir grupken, daha
sonra Türk Sanat Müzi¤i ﬂark›lar›n› kendi
tarz›n›zda yorumlayarak ç›kt›n›z dinleyicinin
karﬂ›s›na. Neden böyle radikal bir karar ald›n›z? Dinleyicilerin ilk tepkisi nas›ld›?
Asl›na bak›l›rsa olay›n geliﬂim süreci pek öyle
de¤il. Müzi¤e ‹ngilizce olarak baﬂlamam›z›n
ana sebebi, bizi bir araya getiren tarz ve ﬂark›lar›n ‹ngilizce olmas›yd›. Herkesin çalmay› bildi¤i ﬂeylerle baﬂlad›k ve birbirimizi tan›d›k. Daha fazlas›n› yapabilece¤imizi anlad›¤›m›zda,

Röportaj: Vecdi Erbay
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“‹lk albümde
konu aﬂk ve
ayr›l›klard›,
ikincisinde ise
tepeden t›rna¤a
tepki. Aﬂk,
ayr›l›k, nefret,
politika baﬂka
türlü anlat›l›yor
K.G.B’de. Ayr›ca
yaﬂad›¤›m›z
ﬂeylerin kiﬂiye
özel de¤il,
insana genel
oldu¤unu çok iyi
biliyoruz.”

yani tam anlam›yla bir grup oldu¤umuzda kendi bestelerimizi yapmaya baﬂlad›k. Festival ya
da bar seyircisinin salt bizim bestelerimizi dinlemek istemeyece¤ini biliyorduk, bu yüzden listeye baﬂka yorumlar da eklenmeliydi. Herkesin
yorumlad›¤› kliﬂelerden uzak kalmak isterken
bir yandan da sevdi¤imiz ﬂeyi yapmak istiyorduk. ‹ﬂte T.S.M parçalar› yorumlamak tam bu
noktada ortaya ç›kt›.
Dört kiﬂilik bir grupta ﬂark›lar›n seçiminden
yorumuna kadar de¤iﬂik fikir ayr›l›klar› olabilir do¤al olarak. Bunun üstesinden nas›l
geliyorsunuz?
Belki de grup olman›n tek güzel yan› bu. Dört
kiﬂi demek, dört ayr› beyin, dört ayr› fikir demek. Sürekli bir çeﬂitlilik, sürekli bir yorum fark› demek. Bu müzikalitenizi artt›ran, ileriye taﬂ›yan yegane etken. Herkes fikrini özgürce ortaya koyar ve en iyisini seçeriz.
‹lk albümün dinleyici ile buluﬂmas› oldukça
baﬂar›l› olmuﬂtu. ‹kinci albümü haz›rlarken
“ya bu kez olmasa” gibi bir kayg›n›z oldu
mu?
Dinleyici ve medya, internet hadisesi dolay›s›yla zaten çok a¤›r bir misyon yüklemiﬂti bize. Bu
bahsetti¤iniz kayg›lar› biz herhangi bir sanatç›
veya gruptan çok daha fazla yaﬂad›k emin
olun. ‹ﬂin maddi boyutunun yan› s›ra manevi
yönden y›k›m çok büyük olabilirdi. Ama en iyi
ﬂekilde alt›ndan kalkt›¤›m›za inan›yoruz. ‹nﬂallah bundan sonra her ﬂey daha rahat ve daha
profesyonelce olacakt›r.

K.G.B. ikinci albüm. ‹lk albümle ortak özelli¤i, ﬂark› sözlerinin yine aﬂk iliﬂkisini irdelemesi. Bunun nedeni konuyu çok önemsemeniz mi, yoksa yaﬂad›klar›n›z›n çal›ﬂmalar›n›za yans›mas›nda bir sak›nca görmüyor
musunuz?
Biz her albümün tamamiyle anlataca¤› bir ﬂeyler oldu¤una inan›yoruz. ﬁark› dilleri, konu ve
anlat›mlar› hep bir bütünlük içinde olmal›.
K.G.B için 16 parça yap›p sadece 11 tanesini
kullanma sebebimiz de bu. ‹lk albümde konu
aﬂk ve ayr›l›klard›, ikincisinde ise tepeden t›rna¤a tepki. Aﬂk, ayr›l›k, nefret, politika baﬂka
türlü anlat›l›yor K.G.B’de. Ayr›ca yaﬂad›¤›m›z
ﬂeylerin kiﬂiye özel de¤il, insana genel oldu¤unu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden yaﬂan›lanlar›
yazmak ve anlatmak daha can al›c› bu noktada. Herkes bir anlam yüklüyor, herkes farkl› yaﬂ›yor ﬂark›lar›n›z›.
“Gecelik Aﬂk”› da yaz›p okudunuz, “Ölürüm
Hasretine” ﬂark›s›n› da. Aﬂk nas›l yaﬂan›yor
günümüzde?
Buna genel bir cevap vermek mümkün de¤il
takdir edersinizki. Herkesin aﬂka bak›ﬂ› ve yaﬂay›ﬂ› birbirinden çok farkl›. “Gecelik Aﬂk” gece
hayat›na tutulmuﬂ bir mercek, “Ölürüm Hasretinle” ise ayr›l›k ve aldatmalara…
ﬁark›lar›n sözlerini bir kiﬂi yaz›yor olsa da
grubun di¤er elemanlar›n›n müdahele etme
ﬂans› var m›?
Asl›na bakarsan›z bu bir müdahaleden çok gereklilik. Çünkü herkes resmi farkl› çizecektir.
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Anlat›mda çeﬂitlilik olmas› monotonlu¤u
engelleyecektir. Fakat grup elemanlar›n›n henüz böyle bir ﬂikayeti ya da talebi
olmad›.
ﬁark› sözlerinin içeri¤inin de¤iﬂme ihtimali var m›?
K.G.B dikkatli analiz edildi¤inde fark
aç›kça ortaya ç›kacakt›r zaten. Fakat bariz de¤iﬂimler için, hem dinleyicinin hem
de müzikal alt yap›n›n izni gerekmekte.
Çünkü ço¤u zaman müzik baﬂka sözler
isteyebiliyor, ama halk buna haz›r olmuyor. Dengeyi korumak, iﬂleri i¤reti etmeden ilerletebilmek as›l amaç. Di¤er türlü
söyleminizin de hiçbir anlam› kalmayacak ve yersiz gözükecektir.
K.G.B.’nin ilk albümden belirleyici fark› nedir sizce? Bu albümde ayr›ca öne
ç›karmak istedi¤iniz baﬂl›k?
“Ölürüm Hasretinle”nin ard›ndan öne ç›karmak istedi¤imiz hiçbir baﬂl›k yok. Çünkü öne ç›kan her ﬂey arka taraftaki iﬂlerinizi kapat›yor ve engelliyor. ‹lk albümde
bu yüzden birçok güvendi¤imiz ﬂark› geri
planda kald›. Bu sefer böyle olmas›n› istemiyoruz. ‹ki albüm aras›nda o kadar çok
fark var ki, buradan yazmakla anlat›lamayabilir. Bu yüzden en mant›kl› teﬂhis iki albümü de dinleyerek yap›labilecektir.
Birçok grup ve sanatç›yla birlikte çal›ﬂt›n›z, bunlar›n size katk›lar›ndan söz
eder misiniz?
Bahsi geçen isimlerle sadece ayn› sahneyi paylaﬂt›k. Albümlerimizde veya müzik
yaﬂant›m›za hiçbir ﬂekilde katk›lar› bulunmad›. Bunlar›n aras›nda yaln›z ilk albümde, Pilli Bebek elemanlar›n›n albüme büyük katk›lar› bulundu. Buradan
tekrar teﬂekkürler…
Canan Erçetin’le bir televizyon program›nda birlikte söyleme ﬂans› bulmuﬂtunuz. Gruba bir kad›n vokalist alma düﬂünceniz oldu mu hiç? Yoksa, “biz böyle daha iyiyiz” mi diyorsunuz?
Orada fark› yaratan ﬂey Candan Erçe-
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“Müzi¤e ‹ngilizce olarak baﬂlamam›z›n ana
sebebi, bizi bir araya getiren tarz ve
ﬂark›lar›n ‹ngilizce olmas›yd›. Daha fazlas›n›
yapabilece¤imizi anlad›¤›m›zda, yani tam
anlam›yla bir grup oldu¤umuzda kendi
bestelerimizi yapmaya baﬂlad›k.”

tin’in kendisidir. Bu, baﬂka bir bayan›n da
ayn› katk›y› sa¤layabilece¤ini gösteremez bizim için. Hiçbir zaman böyle bir
düﬂüncemiz olmad› aç›kças›.
‹nternetin bütün Türkiye’ye tan›tt›¤›
bir grup olarak, siz internetten ne kadar yararlan›yorsunuz? Örne¤in ﬂark›
indiriyor musunuz?
Tabiî ki indiriyoruz. Yalan söylemenin bir
manas› yok. Fakat bu tamamen seçiminizle alakal›. Dinledi¤imiz birçok grup ya
da sanatç›n›n albümleri Türkiye pazar›na
çok geç giriyor ya da hiç gelmiyor. Sat›ﬂtaki materyaller yerine bulamad›klar›m›z›
indiriyoruz.
Grup 84’ün yeni projeleri neler?
Albümün ç›k›ﬂ tarihi dolay›s›yla birçok
plan›m›z› ask›ya almak ve yeni bir program yapmak zorunda kald›k. ﬁu an için
tek amac›m›z bolca konser verebilmek.
Önümüzde uzun bir turne dönemi var,
onu atlatt›ktan sonra birçok ﬂeye karar
verece¤iz.

Müzi¤in gitti¤i nokta neresi? Dünyadaki e¤ilimler müzi¤imizi ne oranda
etkiliyor?
Aç›kças› hiçbir fikrimiz yok. Piyasaya girdi¤imizden beri do¤ru oldu¤una inand›¤›m›z birçok ﬂeyi kaybettik. Dünyadaki
e¤ilimlerin de hiçbir ﬂekilde sa¤laml›¤›na
inanm›yoruz. Çünkü bir gecede her ﬂeyin rotas› de¤iﬂebiliyor. Bizim için esas
olan Türk halk› ve onun be¤enileridir. Bu
yolda çal›ﬂmay› ve düﬂünmeyi daha uygun görüyoruz.
Telif konusundaki düﬂünceleriniz?
Sanat› meslek edinen, gelece¤ini bunun
üzerine kuran insanlar›n tek kurtuluﬂ yoludur telif. Birçok kiﬂinin bildi¤inin aksine sanatç› dönemlik kazançlar sa¤lar ve
bunu hayat›n›n geneline yans›tmak zorundad›r. Bizim yapt›¤›m›z iﬂ tamamiyle
pamuk ipli¤ine ba¤l› diyebiliriz. Eme¤imizin sömürülmesini engelleyebilecek
tek mekanizmad›r telif. Sanat ne zaman
sermaye olmaktan ç›karsa, o zaman daha iyi anlaﬂ›lacak telifin önemi.
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baﬂkentte caz esintileri

12. Uluslararas› Ankara Caz Festivali, 24 Kas›m-4 Aral›k tarihleri
aras›nda “Caz&Bas” temas›yla baﬂlayacak. Festivalin birbirinden
ünlü konuklar› aras›nda Renaud Rarcia-Fons, Matthew Garrison
gibi dünya çap›nda tan›nm›ﬂ bas ustalar›n›n yan› s›ra ülkemizden
de Selçuk Sun, Kamil Erdem, Gürol A¤›rbaﬂ gibi tan›nm›ﬂ caz
sanatç›lar› yer al›yor.

Yaz›: Türkﬂan Karatekin

Krize ra¤men yap›lacak olan Ankara
Caz Festivali, Türkiye’de caz müzi¤inin geliﬂimine, caz sanatç›lar›m›z›n desteklenmesinde
ve Türk caz›n›n yurtd›ﬂ›nda tan›nmas›nda rol
oynayan önemli bir buluﬂma. Festivalde konserlerin yan› s›ra müzik e¤itiminin önemini
vurgulayan atölye çal›ﬂmalar› ve gece performanslar› da yer alacak. Her y›l farkl› bir tema
seçen festival organizasyonu bu y›l›n temas›n›
da “Caz&Bas” olarak belirledi. Kontrabas caz
müzi¤inin swing ve yürüyüﬂlerinin en önemli
unsurlar›ndan biri olmas› sebebiyle bu müzik
türünde ayr›cal›kl› bir yere sahip. Bas gitaristler
de caz›n geliﬂmesinde çok önemli bir rol oynam›ﬂlar.
ÜNLÜ BASÇILAR ANKARA’DA
24 Kas›m - 4 Aral›k 2008 tarihleri aras›nda on
gün boyunca Ankara’y› caz ezgileriyle ç›nlatacak olan festivalde performans sergileyecek

sanatç›lar seçilen “Caz&Bas” temas›na ba¤l›
olarak bu türün tan›nm›ﬂ isim ve gruplar›ndan
oluﬂuyor. Swiss Army Band, Renaud GarciaFons, Cymniology, Kamil Erdem Group, Jay Leonhart, Yuri Honing Trio, Riccardo Arrighini,
Kerem Görsev&Allan Harris, Maris Briezkalns
Group, Colina-Miralta-Sambeat, Charlie Haden, Gürol A¤›rbaﬂ ve Selçuk Sun festivalin konuklar› aras›nda yer alan ünlü isimlerden baz›lar›.
Bas›n resepsiyonunda sahneye Türkiye-‹sviçre
iliﬂkilerinin 80. y›l› sebebiyle Swiss Army Big
Band yer alacak. Frank Sinatra, Sammy Davis
Jr gibi ünlü isimlere eﬂlik eden ﬁef Pepe Lienhard’›n yönetimindeki orkestra tempolu caz ve
swing ezgilerinden örnekler sunacak, Türkiye’nin ünlü caz solistlerinden Sibel Köse de onlara eﬂlik edecek. Gecede ayr›ca y›llar›n usta ismi Tuna Ötenel’e Türk caz›na yapt›¤› katk›lardan ötürü bir plaket verilecek.
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Türkiye’nin ilk solo bas albümünü ç›karan Gürol A¤›rbaﬂ
da festivalda cazseverlerle buluﬂacak.

AKDEN‹Z RUHUNUN KONTRBASTAK‹
YANSIMASI
Festivalin 24 Kas›m’daki aç›l›ﬂ konseri ise Avrupa’n›n en iyi kontrbasç›s› olarak tan›nan Renaud Garcia-Fons Tr›o yapacak. 1980’lerde Paris
Konservatuar›’nda François Rabbath’dan ö¤rendi¤i enstrüman tekni¤ini deneyselli¤iyle
birleﬂtiren ve geliﬂtiren kontrbasç› Renaud Garcia-Fond kontrbas› farkl› bir boyuta taﬂ›d›.
Kontrbas onun elinde bir çeﬂit flemenko gitar›,
do¤u enstrüman› kar›ﬂ›mda hayat bulmaya
baﬂlad›. Akdeniz ruhunu virtüöz kimli¤ine yans›tan ve ‹spanyol kültürünün ö¤elerini anlaﬂ›l›r
bir ﬂekilde modern Frans›z caz›na taﬂ›yan sanatç› konserinde, caz ve klasik müzik d›ﬂ›nda
Flamenko, musette ve Avrupa halk müzi¤inden harmanlad›¤› son albümü “Arcoluz”dan
parçalar seslendirecek.
ODTÜ KONSERLERE EVSAH‹PL‹⁄‹ YAPACAK
Ankara Caz Festivali, Ankara’yla özdeﬂ mekanlarda sahne alacak. Konserler yo¤unlukla ODTU Kemal Kurdaﬂ Salonu’nda yap›lacak. Ayr›ca
Goethe Institute, Sheraton Otel, ‹F Performans
Hall da çeﬂitli konserlere evsahipli¤i yapacak.
Festivalin ikinci gününde Letonya’n›n en iyi
müzisyenlerinden oluﬂan Maris Briezkalns Quintet ve cazda kurdu¤u do¤u-bat› köprüsüyle
cazseverlerin ilgisini çeken Cyminology sahne
alacak.
Genç cazseverlere yepyeni f›rsatlar sunan festi-

Hollanda’n›n en iyi caz
gruplar›nran biri say›lan Honing
Trio (yanda) ve antik dönemin
müzi¤inden ve
edebiyat eserlerinden etkilenen
Cyminology (yukarda) festivalin
merakla beklenen konuklar›
aras›nda.

valde Ankara Caz Derne¤i’nin burslu ö¤rencisi
olarak Amstredam Konservatuar›’nda e¤itimini
sürdüren A¤an ﬁadan’›n kurdu¤u topluluk, festivalin ikinci gününde birçok farkl› müzik tarz›n› bir araya getiren bir repertuvarla dinleyicilerin karﬂ›s›na geçecek.
B‹R USTA HEM SAHNEDE HEM ATÖLYEDE
Türk caz›n›n duayenlerinden, de¤erli kontrabasç› Selçuk Sun, Ankara Festivali kapsam›nda
konser vemekle kalm›yor, ayr›ca “kontrbas ve
caz” üzerine bir de atölye çal›ﬂmas› düzenliyor.
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albümü “‹stanbul in Blue” ile Ankara Festivali’nin konuklar› aras›nda yer al›yor. Baﬂar›s›n›
pek çok ödülle tescillemiﬂ bir isim olan Fahir
Atako¤lu, festivalde yine kendisi gibi ünlü
isimlerle ayn› sahneyi paylaﬂacak. Bunlardan
biri de “dünyan›n en iyi davulcusu” olarak kabul edilen iki Grammy ödüllü “El Negro” lakapl›
Kübal› davulcu Horacio Hernandez, di¤eri de 6
telli bas gitar›n mucidi efsanevi Amerikal› basç›
Matthew Garrison.

Kerem Görsev festivalde
tan›nm›ﬂ caz
yorumcular›ndan Allan
Haris Project ile ayn›
sahneyi
paylaﬂacak.

Avrupa’n›n en iyi kontrbasç›s›
olarak kabul edilen Renaud
Garcia-Fons

Türk Armoni Y›ld›zlar›
(TÜRKAY), 12. Ankara
Caz Festivali’nin
kapan›ﬂ konserinde
sahne alacak.

Hacettepe Konservatuar’da düzenlenecek atölye çal›ﬂmas›na ﬂimdiden çok yo¤un bir ilgi var.
Festival günlü¤ünde Ankara’n›n önemli cazc›lar›ndan oluﬂan OSO Quartet 27 Kas›m’da “festival@cooper clup” sahnesinde performanslar›n› gerçekleﬂtirecek.
Festivalin Avrupa’dan gelen konuklar› aras›nda
Hollanda Büyükelçili¤inin katk›lar›yla sahne
alacak Yuri Honing ilk kez Ankaral› cazseverlerle buluﬂacak. Saksofonist ve besteci olan Yuri
Honing, caz müzi¤inin bir stil de¤il, bir lisan
oldu¤una inan›yor.

SENTEZ SUNUMLAR, UNUTULMAZ
EZG‹LER
Festival her biri kendi alan›nda ustalaﬂm›ﬂ
isimleri ayn› sahnede buluﬂturan incelikli bir
programa sahip.
Türkiye’nin en önemli kontrbas sanatç›lar›ndan
Kürﬂat And, Avrupa’da çok say›da konserde
sahne alm›ﬂ Tamer Temel, ünlü isimlerle birlikte çal›ﬂm›ﬂ baﬂar›l› müzisyen Onur Puza ve davul dedi¤imizde akla gelen birkaç isimden biri
olan Ayhan Öztoplu da bunlardan biri. Bu
muhteﬂem dörtlünün 28 Kas›m’da ODTÜ Kemal Kurdaﬂ sahnesindeki performanslar›n› yine
baﬂka bir muhteﬂem performans Perico Sambeat Quartet izleyecek. ‹spanya’n›n en önemli
üç fusion caz müzisyenin bir araya gelerek
oluﬂturdu¤u grup, tutku ve yarat›c›l›¤›n izinde
caz, felamenko ve Küba müzi¤inden esintiler
sunacak.

ÜÇ USTA ‹S‹M B‹R ARADA
Ülkemizde senfonik müzi¤in en önemli temsilcilerinden Fahir Atako¤lu, Amerika Caz Radyolar› lisetlerinde iki kez birincili¤e yükselen yeni

ELEKTRON‹K MÜZ‹K DE FEST‹VALDE
Türkiye’de ilk kez solo bas albüme imza atan
Gürol A¤›rbaﬂ, festival›n a¤›r toplar›ndan. Birçok genç bas gitariste ilham kayna¤› olan “Bas
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OSO Quartet, Ankara’n›n önemli
cazc›lar›ndan oluﬂan bir grup.
Festivalde, özgün t›n›l› modern
caz bestelerini akustik seslerle
sergileyecek.

ﬁark›lar›” albümüyle Gürol A¤›rbaﬂ, festivalde
Sextet grubuyla sahne alacak. Emrehan Hal›c›
ve Sinan Bökesoy’un ilginç performanslar›n›
Türkiye’de caz dedi¤imizde akla gelen ilk isimlerden Kerem Görsev Trio alacak. Kerem Görsev, caz standartlar›n›n en iyi yorumcular›ndan
olan Allan Haris Project ile ayn› sahneyi paylaﬂacak.
Festivalin Türk konuk sanatç›lar› aras›ndaki en
önemli isimlerden biri olan bas gitar ustas› Kamil Erdem, 3 Aral›k’ta ODTU sahnesinde cazseverlerle buluﬂuyor. Asiaminor ile ülkemizdeki
ilk etnik caz çal›ﬂmalar›na imza atm›ﬂ olan Ka-

mil Erdem, koma seslerinin kullan›m›, ak›l almaz armoni yetene¤i ve eﬂsiz sololar› ile Anadolu, Balkanlar ve Orta Do¤u’ya özgü t›n›lar›
çoksesli caz anlay›ﬂ› ile yorumluyor.
KAPANIﬁ TÜRKAY ‹LE
12. Ankara Caz Festivali’nin kapan›ﬂ› t›pk› aç›l›ﬂta oldu¤u gibi geniﬂ bir orkestran›n performans›yla olacak. Türk Armoni Y›ld›zlar› (TÜRKAY) festivalin kapan›ﬂ›n› yaparken Sheraton
Copper Clup’ta Türkiye’nin önde gelen cazc›lar›n›n oluﬂturdu¤u Jazz Time Quartet, festivalin
son melodilerini çalacak.

CAZIN GÖKKUﬁA⁄I BAS
1980’lerin baﬂlar›nda New Orleans’ta ic-

kontrbas› “bebop” müzi¤inin vazgeçile-

ra edilen caz müzi¤inde bas dizileri

mez unsuru haline getirdi. Scott LaFaro

kontrbas›n yan›nda bas saksofon gibi

ve Percy Heats gibi basç›lar ise melodik

nefesli sazlarla desteklenmekteydi. Y›llar

sololar›yla “cool” caz tarz›n› etkilediler.

içerisinde kontrbas bütün bu nefesli saz-

“Free jazz” tarz›n› etkileyen basç›lar ara-

lar›n yerini alacakt›. Kontrbasç›lar o za-

s›nda da Charles Mingus ve bu sene 12.

manlarda “walking basslines” ve armoni-

Uluslararas› Ankara Caz Festivali’nde

yi yürüyen dizilerle caz müzikte yerlerini

sahne alacak olan Charlie Haden yer al›r.

ald›lar. 1920 ve 1930’larda elektrik bas

Elektrik bas gitar ise 1970’lerde yayg›n-

gitar›n yap›m› ve gitar amfilerinin kulla-

laﬂmaya baﬂlad›. Caz dünyas›nda önem-

n›lmaya baﬂlanmas›yla birlikte birçok

li yeri olan Jaco Patorius, elektrik bas gi-

kontrbasç›, elektrik bas gitar çalmaya

tar› kontrbas›n yerine koydu. Onun yaz-

baﬂlad›. “Slap Stili”’nin ortaya ç›kmas›yla

d›¤› zor partiler ve de¤iﬂik yorumlar din-

birlikte bas gitar yeni bir yolculu¤a ç›k-

leyenleri büyüledi. Sonras›nda elektrik

m›ﬂt›r.

bas gitar latin cazdan pop caz müzi¤ine

Ayn› zamanda bas gitaristler caz müzi¤i-

birçok türde vazgeçilemez yerini ald›.

nin geliﬂmesinde de çok önemli bir rol

Caz müzi¤indeki önemi ile bas gitar bu

oynam›ﬂlard›r. Duke Ellington’la birlikte

sene 12. Uluslararas› Ankara Caz Festi-

çal›ﬂan ünlü kontrbasç› Jimmy Blanton

vali’ne konu oldu.
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15 KASIM C.TES‹

16 KASIM PAZAR

Madcon(Beggin) Live In
‹stanbul
Balans Jolly Joker
Z
– ‹stanbul
SSI

David Russell Gitar
Resitali
CRR Konser
I
NSL
Salonu
L‹SA

18 KASIM SALI

19 KASIM C.TES‹
Emre ﬁen
I
Akbank Sanat –
NSL
L‹SA
‹stanbul

N
L‹SA

Yark›n Ritim Grubu :
Ethnorythmix
CRR Konser Salonu –
‹stanbul
Lisansl›

I
NSL
L‹SA

22 KASIM C.TES‹
Nigel Kennedy
I
Quintet
NSL
‹SA
L
CRR Konser
Salonu
Belleruche
Babylon

I
NSL
L‹SA

23 KASIM PAZAR
100. Do¤um Y›l›nda
Akses’i Anma Konseri
CRR Konser Salonu
I
NSL
L‹SA

17 KASIM P.TES‹
Ceyhun Çelikten ‹le
Buluﬂmalar 1
Babylon ‹stanbul
I
NSL
L‹SA

20 KASIM PERﬁ.
Schubert
I
Ensemble
NSL
L‹SA
‹ﬂ Sanat Kültür
Merkezi
Asl›
IZ
NSS
Balans Jolly Joker L‹SA
24 KASIM P.TES‹
Queen Tribute Night –
A Kind of Magic
Babylon –‹stanbul

21 KASIM CUMA
Five Corners
I
Quintet
NSL
L‹SA
Babylo
Transglobal
Underground
Ghetto

I
NSL
L‹SA

25 KASIM SALI
Baba Zula
Babylon –‹stanbul

I
NSL
L‹SA

I
NSL
L‹SA

26 KASIM ÇARﬁ.
Ahmet Özhan-Hac› Arif Bey
CRR Konser Salonu
Akbank Oda
Orkestras› –
Friedrich Lips
Caddebostan
Kültür Merkezi

I
NSL
L‹SA
I
NSL
L‹SA
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28 KASIM CUMA
Bülent Ortaçgil/
Ezginin Günlü¤ü
IZ
NSS
Ooze Venu-‹zmir
L‹SA
Serkan Ça¤r› Rumeli
Band / Dunkelbunt
I
NSL
Ghetto-‹stanbul
L‹SA

29 KASIM C.TES‹

30 KASIM PAZAR

Sir James – Lady
Jeanne Galway
I
NSL
L‹SA
CRR
Senor Coconut
Featuring Louis
I
NSL
austen
L‹SA
Babylon

‹stanbul Devlet Klasik
Türk Müzi¤i Korosu:
Yahya Kemal
CRR Konser
I
Salonu
NSL

03 ARALIK ÇARﬁ.
Efes Pilsen Blues Festival
Sivrikaya Tesisleri
Edirne

05 ARALIK CUMA
MetallicaTribute
Balans Jolly Joker

L‹SA

I
NSL
L‹SA

16 ARALIK SALI
Jocelyn B. Smith Zülfü
Livaneli ﬁark›lar›
Söylüyor
‹ﬂ Sanat Kültür
I
NSL
Merkezi
L‹SA

IZ
NSS
L‹SA

20 ARALIK C.TES‹
Anna Caterina
Antonacci –
Soprano
‹ﬂ Sanat Kültür
Merkezi

22 ARALIK P.TES‹
Bant Sunar: City Star
Nigts by Converse
No:14: Wedding
Present
I
NSL
L‹SA
Babylon

Bon Jovi Tribute
Balans Jolly Joker
‹stanbul

I
NSL
L‹SA

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.
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