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Müzi¤i kulland›n›z,
telifi umursamad›n›z!
Merhabalar;
29 Mart seçimleri sona erdi. Seçime girecek adaylar ve liderler aﬂ›klar gibi at›ﬂt›.(!) Rengarenk ve coﬂku dolu müzikler meydanlar› ﬂenlendirdi(!). Huzur içinde seçim sand›klar›na gelen seçmenler daha güzel bir Türkiye için oylar›n› kulland›lar. (!) Gönül böyle cümleler kurmak istiyor ama güzel
ülkemiz maalesef yine öncekileri aratmayan bir görüntü ve
gürültü kirli¤i içinde, siyasi edep ve ilkelerden uzak bir seçim atmosferi yaﬂad›. Ço¤u müzik eseri sahibi de bu ortamda hakk› yenenler kervan›ndaki sab›k yerini ald›. Bas›na yans›d›¤› kadar›yla seçim müzikleri pazar› 700 bin TL’yi bulmuﬂ.
Ancak bu kayna¤›n ne kadar› eser sahiplerine ve yasalarla
sanatç›lar›n haklar›n› koruma görevini üstlenen meslek birliklerine gidiyor, tart›ﬂ›l›r.
Bir de madalyonun öteki yüzü var. Seçim dönemlerinde sanatç›lar›n eserlerini kullanan ya da hak hukuk dinlemeyip
‘çalan’lar›n, seçim sonras›nda erk sahibi olduklar›nda o sanatç›lar›n sorunlar›n› görmezden gelmeleri gibi al›ﬂagelmiﬂ
bir tutum var. Bu samimiyetsizli¤i hakl› gösterir hiçbir gerekçe olamaz. Ne ac› ki 29 Mart seçimleri de iﬂte böyle izinsiz
kullan›mlar›n bolca yaﬂand›¤› seçimlerden biri oldu.
Dosya konusunu seçim müzikleri yaparken bu seçim için de¤il ama belki bir sonraki seçimler için sanatç›lar›n ve onlar›n
haklar›n›n takipçisi MESAM’›n siyasilerden ne tür beklenti

ler içinde olduklar›n› aktarmaya çal›ﬂt›k. MESAM Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a, Baﬂkan Yard›mc›s› Suavi,
Yönetim Kurulu Üyeleri Cahit Berkay, Ahmet Selçuk ‹lkan,
Ali Tekintüre ve politik dan›ﬂmanl›k yapan Suat Özçelebi seçim müzikleri konusunda görüﬂlerini bizimle paylaﬂt›.
MESAM Vizyon bu say›da dijital haklar konusunu ve müzi¤in
gelece¤ini de masaya yat›rd›. Geçmiﬂten bugüne dijital haklar›, örnekler ve hukuki süreçler çerçevesinde de¤erlendiren
avukatlar, içeri¤in dijital olanaklar sayesinde her geçen gün
yepyeni görünümlere bürünmesi yüzünden kal›c› çözümlerin zorlaﬂt›¤›ndan söz etti. ‹sveçli medya fütüristi Gerd Leonhard ise dijital içeri¤in tamam›yla özgür b›rak›lmas› ve bu
özgür alan›n etraf›nda para kazanma f›rsatlar› yaratan yeni
iﬂ modellerinin gelece¤in trendleri olaca¤›n› aktard›.
Her zaman oldu¤u gibi keyifli söyleﬂiler de MESAM Vizyon’un 12. say›s›nda yer ald›. Erovizyon parçam›z Düm
Tek’in bestecisi Sinan Akç›l, ülkemizi dünyada pek çok yerde
baﬂar›yla temsil eden Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, ‘Elveda Rumeli’ dizisinde seslendirdi¤i müziklerle dikkat çeken Yasemin Göksu, ç›kard›¤› yol albümüyle ses getiren Dr. Tayfun Hanc›lar,
görme engelli udi Ruﬂen Y›lmaz, genç yeteneklerden Günce
Yorganc›lar ve her zamanki tad›yla Naim Dilmener bu say›da
sizlerle olacak. Keyifli okumalar…
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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.
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haz›rl›klar› süren ilk
albümünden söz etti.
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NA‹M D‹LMENER ﬂark›lardaki
kad›n›n, gerçek bir özne haline
geliﬂini anlatt› bu kez. Bora
Ayano¤lu ve Fikret ﬁeneﬂ’le
baﬂlayan gerçek KADININ
H‹KAYELER‹ne dokundu.
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Türksoy’un 15. kuruluﬂ y›l› kutland›
Ço¤unlu¤u Asya’da bulunan 14 ülkenin, aralar›ndaki kültürel iﬂbirli¤ini art›rmak
amac›yla kurdu¤u Türk Kültürü ve Sanatlar› Ortak Yönetimi (TÜRKSOY)’un
kuruluﬂunun 15. y›l›na Türkiye evsahipli¤i yapt›. Ankara’daki törenlere devlet
baﬂkanlar›, bakanlar, sanat ve kültür dünyas›n›n tan›nm›ﬂ isimleri kat›ld›.
Türk Kültür ve Sanatlar› Ortak Yönetimi TÜRKSOY’un kuruluﬂunun 15. y›l›
düzenlenen etkinliklerle kutland›. 16-17
Ocak tarihlerinde gerçekleﬂtirilen etkinliklerde Türk kültür ve sanat dünyas›n›n
temsilcileri Ankara’da buluﬂtu.
TÜRKSOY’un kurucu anlaﬂmas›n› imzalayan Bakanlar›n ve Türk Cumhuriyetleri
Devlet Baﬂkanlar›n›n ve Bakanlar›n›n kat›ld›¤› kutlamalarda, Türk Cumhuriyetleri’nin tan›nm›ﬂ devlet adamlar› ve bürokratlar›n›n yan› s›ra Türk kültürünün tan›t›lmas›na eme¤i geçen kültür adamlar›
ve ünlü sanatç›lar Ankara’da bir araya
geldi.
TÜRKSOY Y›ld›zlar› Büyüledi
17 Ocak’ta Bilkent Konser Salonu’nda düzenlenen “TÜRKSOY Y›ld›zlar›” konserinde
11 ülkeden 21 sanatç› sahne ald›. TRT taraf›ndan canl› yay›nlanan Bilkent'teki
konser Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova’n›n sahnedeki
selamlamas› ile baﬂlad›. Azerbaycan’dan
Farhat Badalbeyli, Kazakistan’dan Nurcemal Usenbayeva, K›br›s’tan Kemal Belevi
gibi dünya çap›nda ün yapm›ﬂ sanatç›lar
ile Türk müzi¤inin Kuray, Demir Kopuz,
Çathan gibi en köklü enstrümanlar›ndan
dinletiler geniﬂ bir yelpazede sunuldu.
Konseri, TC Kültür ve Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay ile eﬂi Gülten Günay, KKTC
Cumhurbaﬂkan› Mehmet Ali Talat ile eﬂi
Oya Talat, Rusya Federasyonu Devlet
Baﬂkan›’n›n özel temsilcisi Mihail Shividkoy, TÜRKSOY Genel Müdürü Düsen Kaseinov ile TÜRKSOY’a üye ülkelerin eski
ve yeni kültür bakanlar› izledi.
Daha sonra, aralar›nda KKTC Cumhurbaﬂkan› Mehmet Ali Talat, eski Kültür Bakan›
Fikri Sa¤lar, Kazakistan eski Kültür Bakan›

Erkegali Rahmadiyev, Azerbaycan Yazarlar Birli¤i Baﬂkan› Anar Rzayev ve TÜRKSOY eski Genel Müdürü Polad Bülbülo¤lu’nun da bulundu¤u kiﬂilere, Türk kültürüne yapm›ﬂ olduklar› katk›lardan dolay›
“TÜRKSOY Onur Madalyas›” verildi.
Ard›ndan Bilkent Otel’de düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaﬂkanl›¤› Genel Sekreteri Mustafa ‹sen ile eski Kültür Bakan›
‹stemihan Talay’›n da bulundu¤u TÜRKSOY’a katk› sa¤layan kiﬂilere “hizmet madalyas›” verildi. Gecede ayr›ca, TÜRKSOY’a katk›da bulunan kurum ve kuruluﬂlara da plaket sunuldu.
Suavi’den Naz›m Hikmet’li aç›l›ﬂ
Türksoy’un 15. y›l etkinliklerinde sahne
alan sanatç›lardan biri olan MESAM Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Suavi
tam da Naz›m Hikmet’e vatandaﬂl›¤›n›n
iade edildi¤i günlere rastlayan bu sanatsal buluﬂmada yer almaktan duydu¤u
mutlulu¤u dile getirdi. “Bu sanatsal birlikteli¤in Naz›m Hikmet’in ev sahipli¤inde
olmas›n› çok isterdim, keﬂke sizleri Ankara’da ‘O’ a¤›rl›yor olsayd›. Maalesef mümkün olmad› ama ben onun ad›na hem size hoﬂ geldiniz diyor hem de onlarca dile

çevrilen güzel bir Naz›m Hikmet ﬂiiriyle
aç›l›ﬂ› yapmak istiyorum” diyerek sahne
alan Suavi ard›ndan da ‘Karl› kay›n orman›nda’ türküsünü söyledi. O an bir mevlit
sessizli¤i oldu¤unu ve sonras›nda herkesin parçaya eﬂlik etti¤ini söyleyen Suavi,
“Parça bitti¤inde salon alk›ﬂtan ç›nl›yordu
adeta. Görülmeye de¤er bir manzarayd›”
dedi. ‘Hasretinden prangalar eskittim’ ve
çökertme yorumuyla da çok be¤enilen
Suavi, bundan sonraki Türksoy etkinli¤ine ve kimi üye ülkelerin festivallerine
ﬂimdiden davetler ald›¤›n› ifade etti.
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5. Alt›n Elma TSM
Beste Yar›ﬂmas›
Türk Sanat Müzi¤i’ne yeni eserler kazand›rmak
için Amasya Valili¤i taraf›ndan düzenlenen
ödüllü ‘Alt›n Elma Türk Sanat Müzi¤i Beste
Yar›ﬂmas›’na son kat›l›m tarihi 24 Nisan.
Amasya Valili¤i,
Türk Sanat Müzi¤i repertuar›na yeni eserler kazand›rmak, bestecileri yeni
eserler üretmeye teﬂvik etmek amac›yla düzenledi¤i
“Alt›n Elma Türk Sanat
Müzi¤i Beste Yar›ﬂmas›”n›
bu y›l beﬂinci kez düzenliyor.
Yar›ﬂmaya kat›lacak eserlerin en geç
24 Nisan 2009 tarihi çal›ﬂma saati
bitimine kadar ”Amasya Valili¤iAmasya “ adresindeki “5. Alt›n Elma
TSM Beste Yar›ﬂmas› 2009” bürosuna elden teslim edilmesi veya postayla ulaﬂt›r›lm›ﬂ olmas› gerekiyor.
Ön Seçici Kurul, en geç 15.05.2009

tarihinde ödül ve mansiyona de¤er 10 eser ile övgüye
de¤er eserleri tespit ederek
Amasya Valili¤i’ne bildirecek. Halka aç›k yar›ﬂma ve
ödül töreni jüri ve halk huzurunda yap›lacak. Finale
kalan eserlere, “Alt›n Elma
Beste Yar›ﬂmas› Plaketi”nin yan› s›ra;
birincilik ödülü olarak 5000 TL, ikincilik ödülü olarak 4000 TL, üçüncülük ödülü olarak 3000 TL ve mansiyon olarak yedi esere 1500’er TL para ödülü verilecek.
ﬁartname ve baﬂvuru dilekçesi örnekleri www.amasya.gov.tr adresinden indirilebilir.

Sürmeli
Festivali TSM
ﬁark› Yar›ﬂmas›
Yozgat Valili¤i bu y›lki Uluslararas› Sürmeli Festivali
etkinlikleri çerçevesinde Türk Sanat
Müzi¤i ﬁark› Yar›ﬂmas› düzenliyor. Yar›ﬂmayla Türk Sanat Müzi¤i repertuar›nda kullan›lacak nitelikte bestelenmiﬂ eserlerin seçimini yaparken Yozgat’›n kültür miras› içindeki yerinin de
canl› tutulmas› da hedefleniyor.
Eserlerin 15 May›s 2009 mesai saati bitimine kadar “Yozgat Valili¤i-Yozgat” adresindeki “Yozgat
Sürmeli Festivali Türk Sanat Müzi¤i ﬁark› yar›ﬂmas› 2009” Bürosu’na elden veya postayla ulaﬂt›r›lm›ﬂ olmas› gerekiyor. Yar›ﬂman›n ödülleri ise
ﬂöyle: Birinci 5000 TL ve plaket, ‹kinci: 4000 TL
ve Plaket, Üçüncü: 3000 TL ve Plaket ile 7 adet
Mansiyonlar: 1500 TL ve Plaket. ﬁartname ve
baﬂvuru dilekçesi örnekleri www.yozgat.gov.tr
adresinden indirilebilir.

“Naz›m Kumpanya” yoluna devam ediyor
Türkiye’nin ilk
ve tek ‘eﬂliksiz’ koro ve
eﬂlikli solistler’ toplulu¤u
Nâz›m Kumpanya,
konserleriyle be¤eni
toplad›.
Türkiye’nin ilk ve tek ‘eﬂliksiz koro
ve eﬂlikli solistler’ toplulu¤u Nâz›m Kumpanya, 17 Mart’ta Ses Tiyatrosu’nda bir
konser verdi. Koro ve solo performanslarla
müzi¤in farkl› t›n›lar›n› sahneye taﬂ›yan
Nâz›m Kumpanya, konserde hem Anadolu’nun hem de farkl› co¤rafyalar›n insan
hikâyelerine tan›kl›k eden parçalar› yorumlad›.

Müzik çal›ﬂmalar›n› yaklaﬂ›k bir buçuk y›ld›r sürdüren topluluk; Vedat Sakman,
Gökhan ﬁeﬂen, Burhan ﬁeﬂen, Emin ‹güs
gibi müzisyenler ile opera sanatç›s› Ufuk
Karakoç, ﬂan e¤itmeni ve müzisyen ﬁebnem Ünal gibi isimlerin yan› s›ra ço¤unlu¤u müzik e¤itimi alm›ﬂ genç amatör/profesyonel müzisyenlerden oluﬂuyor. Piyano
eﬂliklerini R. Yi¤it Özatalay’›n yapt›¤› top-

lulu¤un koro ﬂefli¤ini ise Mutlu Ödemiﬂ
üstleniyor.
‹smini uzun bir yol arkadaﬂl›¤›na ç›kan insanlar›n yaﬂanm›ﬂl›klar›ndan alan Nâz›m
Kumpanya; 17 Mart’taki konserde enstrüman eﬂli¤i olmadan söyledikleri çok seslendirilmiﬂ koral parçalar ve müzisyenlerin
tek tek sergiledi¤i solo performanslarla
dinleyicilerin karﬂ›s›na ç›kt›.
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Kul Ahmet eserleriyle
yaﬂ›yor
Aﬂ›k Veysel ve Aﬂ›k Mahsuni gibi büyük ozanlarla
arkadaﬂl›k edip kendine özgü bir tarz oluﬂturan Âﬂ›k
Kul Ahmet, eserleriyle yaﬂamaya devam ediyor. Arﬂiv
kay›tlar›ndan oluﬂan “‹smini Sevdi¤im” adl› albüm,
geçti¤imiz günlerde yay›nland›.
Âﬂ›k Kul Ahmet’in arﬂiv kay›tlar›ndan oluﬂan “‹smini Sevdi¤im” albümü Kalan Müzik taraf›ndan yay›nland›.
Özellikle, Esin Afﬂar taraf›ndan, 70’li y›llarda yorumlanan “Dedi ki yoh yoh” eseriyle oldukça popüler olan Kul Ahmet’in,
farkl› dönemlerde kaydedilen eserlerinden oluﬂan albümünde, halk müzi¤inin
son dönemdeki usta âﬂ›klar›ndan birisinin kay›tlar› daha gün ›ﬂ›¤›na kavuﬂmuﬂ
oldu.
Güneydo¤u Anadolu “Alevi Âﬂ›k” kültürünün önemli temsilcilerinden birisi olan
Kul Ahmet’in 16 eserinin yer ald›¤› albüm ilgilenenler için arﬂiv niteli¤i taﬂ›yor.
Âﬂ›k Kul Ahmet’in o¤lu Mehmet Kartalka-

nat’›n bir projesi olarak, Melih Duygulu
taraf›ndan yay›na haz›rlanan albümde
Mehmet Kartalkanat’›n arﬂivinden yararlan›lm›ﬂ.
KUL AHMET K‹MD‹R?
Âﬂ›k Kul Ahmet 1932 y›l›nda Kahramanmaraﬂ'›n Pazarc›k ilçesine ba¤l› Bozlar Köyünde do¤du. As›l ad› Ahmet, soyad›
Kartalkanat't›r. 14-15 yaﬂ›nda iken saz
çal›p deyiﬂler söylemeye baﬂlad› ve “Kul
Ahmet” mahlas›n› kullanmaya baﬂlad›.
Zorluklarla geçen çocukluk ve gençlik y›llar›ndan sonra saz›yla Anadolu’yu dolaﬂt›. Sonunda Ankara'ya geldi. Fatma Han›m’la evlendi, Mehmet ve Kenan ismin-

de iki o¤lu oldu. Ancak eﬂi 8 y›l sonra vefat etti ve çocuklar›n› Ankara Atatürk
Çocuk Yuvas›’na vermek zorunda kald›.
Bu olaydan sonra Evliya Çelebi gibi gezip
dolaﬂmaya baﬂlayan Kul Ahmet, Âﬂ›k
Veysel sonra da Âﬂ›k Mahzuni ile arkadaﬂl›k yapt›. Ankara’da devlet dairlerinde
7 y›l kadar memur olarak çal›ﬂt›. Ankara
Radyosu ve televizyonunda çal›p söyledi.
Kul Ahmet, ﬂiirlerini âﬂ›kl›¤›n geleneksel
kal›plar› içinde söyleyen bir deyiﬂ aﬂ›¤›d›r.
Deyiﬂlerinde aﬂk, sevda, ayr›l›k, gurbet,
hasret, do¤a, bask›, zulüm, özgürlük gibi
geniﬂ bir konu zenginli¤i vard›r. Âﬂ›k Kul
Ahmet 16 Temmuz 1997 tarihinde hayata veda etmiﬂtir.

Yusuf Hayalo¤lu’nu kaybettik
ﬁair ve ﬂark› sözü yazar› üyemiz
Yusuf Hayalo¤lu 3 Mart Sal› günü 56 yaﬂ›nda hayat›n› kaybetti. Yazd›¤› ﬂiirler ve
ﬂark› sözleriyle ad›n›, dinleyicilerinin yüre¤ine iﬂleyen Yusuf Hayalo¤lu bir süredir
tedavi gördü¤ü hastanede solunum yetmezli¤inden hayata gözlerini yumdu.
ﬁiirleri baﬂta Ahmet Kaya olmak üzere birçok sanatç› taraf›ndan bestelenen Hayalo¤lu, Ahmet Kaya’n›n eﬂi Gülten Kaya’n›n
da a¤abeyiydi. Ahmet Kaya’n›n ölümünün
ard›ndan “... ben ﬂimdi/ bu koca deryada
tek baﬂ›ma ne halt ederim?/ senden ayr›laca¤›m› sanma, birkaç güne kalmaz,/ ben

de gelirim!..” demiﬂti Hayalo¤lu.
Yusuf Hayalo¤lu arkas›nda “Gözleri ‹ntihar
Mavi” adl› bir ﬂiir kitab› ve "Ah Ulan R›za",
“Bir Acayip Adam” ve “Kim Susturabilir”
isimli 3 ﬂiir albümü b›rakt›. “Da¤larda Kar
Olsayd›m”, “Hani Benim Gençli¤im”, “Baﬂ›m Belada”, “Ad› Bahtiyar”, “Baﬂkald›r›yorum”, “Ayr›l›¤›n Hediyesi”, “Yüre¤im Kan›yor”, “Bir Anka Kuﬂu”, “Biz Üç Kiﬂiydik”,
“Hani Benim Gençli¤im”, “‹yimser Bir Gül”,
“Bir Veda Havas›”, “Bir Acayip Adam”, “Beni
Vur”, “Nereden Bileceksiniz” ve daha pek
çok ﬂiiri Ahmet Kaya taraf›ndan bestelenmiﬂ ve yorumlanm›ﬂt›.
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Taﬂlanm›ﬂ kot giymeyin,
hayatlar kurtulsun!
Kot taﬂlama atölyelerinde sa¤l›ks›z koﬂullarda çal›ﬂt›klar› için Silikozis hastal›¤›na
yakalanan binlerce iﬂçinin durumuna dikkat çekmek için bir araya gelen Arif Sa¤,
Cahit Berkay, Emrah Karaca, Mor ve Ötesi, Kardeﬂ Türküler, ‹clal Ayd›n, Anadolu
Ateﬂi, Yasemin Göksu ve ﬁebnem Sönmez sahneden ﬂu mesaj› verdiler:

“Sesimiz, nefesiniz”
Silikozis daha çok maden, yol ve tünel yap›m› ile dökümde çal›ﬂan iﬂçilerde uzun y›llar›n ard›ndan görülen bir meslek hastal›¤›. Gerekli önlemler al›nmaz ve tedaviler uygulanmazsa sonu ölümle sonuçlanabilir. Dünyada genellikle yukar›da sayd›¤›m›z iﬂ kollar›nda silikozis hastal›¤› görülürken ilk kez
Türkiye’de tekstil sektöründeki iﬂçilerde bu hastal›¤a rastland›.
Özellikle kot kumlama atölyelerinde çal›ﬂan iﬂçilerin maruz kald›¤› silikozis tozu uluslararas› kriterlere göre olmas› gerekenin
100 bin hatta 1 milyon kat› oldu¤u için normalde 10 y›lda ortaya ç›kmas› beklenen rahats›zl›klar alt› ayla-1 y›l gibi çok k›sa
sürelerde kendini göstermeye baﬂlad›. Prof. Dr. Zeki K›l›çarslan,
tekstil alan›ndaki silikozis vakalar›n› inceleyerek konuyu kamuoyunun gündemine taﬂ›d›. ‹clal Ayd›n gibi isimler köﬂe yaz›lar›nda bu konuya vurgu yapt› ve nihayet “Elveda Rumeli” dizisinin müziklerinden tan›d›¤›m›z Yasemin Göksu dikkatleri bu konuya çekmek üzere bir gece düzenlenmesini gündeme getirdi.
Etiler-Akatlar’daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve pek çok ünlünün gönüllü deste¤iyle gerçekleﬂtirilen ge-

cede toplanan tüm gelir de Silikozis hastal›¤›na yakalanm›ﬂ iﬂçilerin tedavisinde kullan›lacak. Ancak toplanan gelirden çok
daha önemlisi bu konudaki bilincin art›r›lmas› idi. Nitekim sahneye gelen tüm sanatç›lar Silikozis hastal›¤›na neden olan kot
beyazlatma iﬂleminin sebep oldu¤u kay›plara dikkat çekti ve
“Taﬂlanm›ﬂ kot giymeyin, hiçbir ﬂey kaybetmez ama hayatlar
kurtar›rs›n›z” mesaj›n› verdi.
ﬁebnem Dönmez ve Mehmet Demir sunuculu¤unu yapt›¤› gecede s›ras›yla Anadolu Ateﬂi, Mor ve Ötesi, Kardeﬂ Türküler,
Arif Sa¤, Cahit Berkay&Emrah Karaca ikilisi, ‹clal Ayd›n, Yasemin Göksu sahne ald›. Mor ve Ötesi’nden Harun Tekin, “Benim
ve pek çoklar›n›z›n üzerinde ﬂu an kot var. Bu gece burada olmam›z›n amac› kot boykotu yapmak de¤il, biz insanlar için buraday›z” dedi. Cahit Berkay da, “Buradan ç›kartt›¤›m›z ses umar›m, do¤ru yerlere ulaﬂ›r, ulaﬂmasa da biz sesimizi ç›karmaya
devam edece¤iz” dedi. Gecenin son sürpriz de Yasemin Göksu
ile ﬁebnem Sönmez’in sahnedeki düeti oldu.
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Alaeddin Yavaﬂça’ya
“Fahri Doktora'' unvan›
14 Mart T›p Bayram›’nda Erzurum Atatürk Üniversitesi taraf›ndan Türk Sanat
Müzi¤i’ne yapt›¤› katk›lardan ötürü Prof. Dr. Alaeddin Yavaﬂça’ya Fahri Doktora
Berat› takdim edildi. Ünlü bestekar ﬂubat ay›nda da ‹stanbul Teknik Üniversitesi
taraf›ndan Fahri Doktora unvan›yla onurland›r›lm›ﬂt›.
Erzurum Atatürk Üniversitesi
(A.Ü.) Türk Sanat Musikisi bestekar› Prof.
Dr. Alaeddin Yavaﬂça'ya ''Fahri Doktora''
unvan› verdi. Türk Sanat Musikisi’ne yapt›¤› ola¤anüstü katk›lardan dolay› Müzik
Bilimleri alan›nda verilen Onursal Bilim
Doktoras› 14 Mart 2009 'da Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi’nde yap›ld›.
A.Ü. Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, törende yapt›¤› konuﬂmada uluslar›n kültürlerinin oluﬂmas›nda müzi¤in önemine dikkat çekerek, ''Türk musikisi de dünyan›n
en zengin ve köklü müziklerinden biridir''
dedi. T›p doktoru da olan Yavaﬂça için t›p

bayram›nda tören düzenlenmesinin ayr›
önemi oldu¤unu söyleyen Rektör Prof. Dr.
Hikmet Koçak,ünlü besteciye cübbesini
giydirdi ve Fahri Doktora Berat›n› verdi.
Alaeddin Yavaﬂça, ''1200 y›ll›k Türk musikisi, kültürümüzün en önemli bölümüdür''
diyerek yaﬂad›¤› mutlulu¤u dile getirdi.
Törende daha sonra TRT ‹stanbul Radyosu
saz sanatç›lar› taraf›ndan Yavaﬂça'n›n
eserleri seslendirildi.
2008 Cumhurbaﬂkanl›¤› Kültür ve Sanat
Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Alaeddin Yavaﬂça'ya y›llarca çal›ﬂt›¤› ‹stanbul Teknik
Üniversitesi de geçti¤imiz ﬂubat ay›nda
Fahri Doktora unvan› takdim etmiﬂti. ‹s-

tanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi
Devlet Konservatuvar›'n›n kurucu üyeleri
aras›nda olmas›, sanat ve bilimin ilerlemesine, çal›ﬂmalar›yla ülkenin sosyal, kültürel
ve sanatsal alanda geliﬂmesine katk›da
bulunmas› nedeniyle verilen Fahri
Doktora berat›n› Yavaﬂça'ya, ‹TÜ
Rektörü Prof. Dr. Muhammed
ﬁahin takdim
etmiﬂti.

Yalç›n Tura’ya 75. yaﬂ sürprizi
Ça¤daﬂ Türk Müzi¤i Bestecisi Yalç›n Tura’n›n 75. yaﬂ›
sebebiyle düzenlenen Sayg› Gecesi’nde, ''Hasretinle
Yand› Gönlüm'', ''Sevmek Nedir'', ''‹stanbul Türküsü'' gibi
unutulmaz ﬂark›lar›n›n yan› s›ra henüz gün yüzüne
ç›kmam›ﬂ eserlerinden de örnekler sunuldu.
Kad›köy Belediyesi Süreyya Operas›’nda 15 Mart akﬂam›, Ça¤daﬂ Türk Müzi¤i Bestecisi Yalç›n Tura’n›n 75. yaﬂ› sebebiyle bir ‘Sayg› Gecesi’ düzenlendi. O¤lu
keman sanatç›s› Hasan N. Tura’n›n, babas›
için böyle bir gece düzenleme fikri üzerine gerçekleﬂtirilen konserde piyanoda
Müge Gerçeker yer ald›. ‹stanbul Devlet
Opera ve Balesi'nin genç sanatç›lar› Soprano Gülbin Kunduz ve Tenor Serkan Bodur
da Yalç›n Tura’n›n unutulmaz eserlerini
yorumlad›lar. Türkan ﬁoray, Halit Refi¤, ‹zzet Günay gibi Türk filmlerinden tan›d›¤›-

m›z ünlü simalar da Sayg› Gecesi’nde Yalç›n Tura’y› yaln›z b›rakmad›lar. Hat›rlatal›m; Yalç›n Tura, Türkan ﬁoray’›n yaz›p yönetti¤i ‘Dönüﬂ’ filminin müziklerini ve Halit
Refi¤’in rejisörlü¤ünde çekilen ilk televizyon dizisi ‘Aﬂk-› Memnu’nun müziklerini
yapm›ﬂt›.
Gecenin aç›l›ﬂ›nda dostlar› Prof. Dr. Gönül
Gökdo¤an, Prof. Hasan Uçarsu ve Dr. Tekin Özertem, Yalç›n Tura’n›n farkl› yönlerini anlatt›lar. Sohbetin ard›ndan Yalç›n
Tura’yla özdeﬂleﬂmiﬂ eserler hem çal›nd›
hem seslendirildi. Gecenin en yank› uyan-

d›ran parçalar›ndan biri kuﬂkusuz Yalç›n
Tura’n›n keman ve piyano için yazd›¤› ‘Ballade’ oldu. Hasan N. Tura ve Müge Gerçeker ikilisi bu parçada da çok baﬂar›l› bir
performans sergilediler. Gece ‘Hasretinden Yand›n Gönlüm’ ile sona erdi.
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“ﬁark Bülbülü” Celal Güzelses an›ld›
Diyarbak›r"›n yetiﬂtirdi¤i ünlü bestekâr, yorumcu
ve Mustafa Kemal Atatürk taraf›ndan “ﬁark Bülbülü"
unvan› verilen Celal Güzelses, ölümünün 50. y›l
dönümünde bir törenle an›ld›.
Diyarbak›r Valili¤i taraf›ndan organize edilen “Diyarkap› Kültür ve Sanat
Etkinli¤i” çerçevesinde, Valilik ve Celal
Güzelses Musiki Derne¤i’nce ortaklaﬂa
"Celal Güzelses’i Anma Gecesi" düzenlendi. Gecede, Vali Vekili Miktat Alan, Celal
Güzelses"in k›z› Nevin Güzelses ve kendisiyle ayn› ad› taﬂ›yan torunu Celal Güzelses, Celal Güzelses Musiki Derne¤i Baﬂkan› Hayri Yoldaﬂ, Diyarbak›rl› sanatç›lar
Bedri Ayseli, Recep Kaymak, Zülküf Altan, Ali Aktaﬂ ile kamu kurum ve kuruluﬂ
yetkilileri, Celal Güzelses’in ö¤rencileri
ve çok say›da davetli kat›ld›.
Celal Güzelses’in hayat›n› anlatan slayt
gösterisiyle baﬂlayan gece, Mukadder
Barç ve Yusuf Tapan"›n besteledi¤i "Üstada A¤›t" adl› eseri seslendirmesiyle devam etti. Celal Güzelses Musiki Derne¤i
Baﬂkan› Hayri Yoldaﬂ’›n, sanatç›n›n hayat›
ve çal›ﬂmalar›n› anlatan konuﬂmas›n›n
ard›ndan, Güzelses’in besteleyip derledi¤i güzel eserlere yer verildi. Diyarbak›rl›
sanatç›lar Bedri Ayseli, Recep Kaymak ve

Zülküf Altan’da Celal Güzelses’e ait eserleri seslendirdiler. K›z› Nevin Güzelses,
babas›yla ilgili an›lar›n› konuklarla paylaﬂt›. Torunu Celal Güzelses de dedesi
hakk›nda yazd›¤› ﬂiiri okudu.
Do¤uda ekol bir ses
Esas ismi Mehmet Celalettin olan Celal
Güzelses 1900’de Diyarbak›r’ da do¤du.
Zaman›n dergah hocalar›ndan makam
ve usul dersleri alarak Tekke mus›kisi ile
ilahiler okumuﬂtur. 1916 y›l›nda Mustafa
Kemal Paﬂa Diyarbak›r 2. Ordu Müfettiﬂi
iken bir tesadüf sonucu Celal Güzelses’in
sesini dinler ve çok be¤enir. Onu köﬂkte
dinlerken havuzun üstünde su akan bir
yere bir bülbül konar, Celal söylerken
bülbül de ötmektedir. Bunun üzerine
Mustafa Kemal Paﬂa “ Sesin çok güzel…
Git plak doldur. Üstüne de ﬁark Bülbülü
Celal yazd›r” der. Böylece Celal Güzelses
“ﬁark Bülbülü” unvan›n› Mustafa Kemal
Atatürk’ten alm›ﬂ olur. Kendi eserleriyle
8 taﬂ plak yapar. 1943’te Diyarbak›r Halk

Musiki Cemiyeti’ni kurarak Diyarbak›r
bölgesinin musikisine büyük katk›da bulunur. Son derece iyi nota bilgisine sahip
olan Güzelses 66 tadet taﬂ plak doldurmuﬂtur. Kendinden sonra Diyarbak›r’da
yetiﬂen sanatç›lar için bir ekol olmuﬂtur.
Celal Güzelses’in Halk Müzi¤i repertuar›na kazand›rd›¤› türkülerden baz›lar› ﬂunlard›r: A¤lama Yar A¤lama, Vallahi O Yard›r, Bülbülün Kanad› Sar›, El Ele Ver Gidek Baruthana’ya, Biner Paytona Gider
Seyrana, Mardin Kap› ﬁen Olur, Silmedin
Göz Yaﬂ›n›, Nare Esvap Y›k›yor, Fincan›n
Etraf› Yeﬂil… 1 ﬁubat 1959 günü menenjit nedeniyle Diyarbak›r’da vefat etmiﬂtir.

Fincan›n Etraf› Yeﬂil
Fincan›n etraf› yeﬂil aman aman,
At kolun kollar›n boynumdan aﬂ›r.
Sarhoﬂum dilim dolaﬂ›r aman aman.
Aman k›z can›m k›z öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni.
Fincan›n etraf› sar› aman aman,
A¤lar›m s›zlar›m ben zar›-zar›.
Elimden ald›lar yari aman aman.
Celal Güzelses ‘ﬁark Bülbülü’ ünvan›n› ald›¤› Diyarbak›r Gazi Köﬂkü’nde konulan büstü
önünde k›z› Nevin Güç Güzelses ve torunu Celal Güzelses

Aman k›z can›m k›z öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni.
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ﬁerif Kayran’dan yeni albüm
Türk Halk Müzi¤i sanatç›s› ﬁerif
Kayran’›n “Yeminim Var” isimli son albümü Arma Müzik’ten ç›kt›. 18 parçadan
oluﬂan albümdeki 10 eserin beste ve sözü
ﬁerif Kayran’›n kendisine ait. Türkçe ve
Kürtçe ﬂark› ve türkülerden oluﬂan albümde Kayran, “Yürek Yaram” adl› ﬂark›da Y›ld›z Tilbe ile düet yapm›ﬂ, Türkü ve Rojin
de ﬂark›larda sanatç›ya eﬂlik etmiﬂ. 500’ün

üzerinde eseri bulunan ﬁerif Kayran 10
y›ld›r müzik çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Eserlerini Mahsun K›rm›z›gül, Ceylan, Seher
Dilovan, Nuri Sesigüzel ve daha pek çok
halk müzi¤i sanatç›s› seslendirmiﬂ. 2004
y›l›ndan beri profesyonel olarak ﬂark› söyleyen Kayran daha önce “Al›ﬂamad›m”,
“Senin Cezan Yat›lmaz”, “Helinim” isimli albümleri ç›karm›ﬂt›.

“Fatih Sultan Mehmet” müzikal oluyor
“Sultans of the Dance”, “Anadolu Ateﬂi”,
“Anatolia” ve “Legends of Anatolia” gibi
proje ve albümlere imza atan, son olarak
da “Senfonik Türküler” adl› albüm
çal›ﬂmas›n› haz›rlayan besteci Taner
Demiralp, Fatih Sultan Mehmet’in
yaﬂam›n› konu alan “Fatih” müzikali
projesini sahneye taﬂ›maya haz›rlan›yor.

Besteci Taner Demiralp, Fatih Sultan Mehmet’in yaﬂam›n›
konu alan “Fatih” müzikali projesini sahneye taﬂ›maya haz›rlan›yor. Demiralp, üç y›ld›r ekibiyle birlikte çal›ﬂmalar›na devam etti¤i “Fatih” müzikalini; sanat eserlerinin ülkenin toplumsal de¤erlerine, yetiﬂen yeni nesillere ve gelece¤e hizmet etme, ›ﬂ›k tutma
ve toplumsal birli¤i oluﬂturmada rol oynamas› gerekti¤i fikrinden hareketle haz›rlam›ﬂ.
Müzikalde Akﬂemseddin’i Müﬂfik Kenter, Fatih Sultan Mehmet'i
ona çok benzeyen genç sanatç› ‹lter Burak Kalay, babas› 2. Murat'› da tiyatro sanatç›s› Sönmez Atasoy oynayacak. Tarih dan›ﬂmanl›¤›n› Prof Dr. Mim Kemal Öke’nin, senaryo dan›ﬂmanl›¤›n›
Turan Ofalazo¤lu’nun yapt›¤› müzikalde kullan›lmas› düﬂünülen
ebru sanat›yla ilgili taslak çal›ﬂmalar usta ebruzen Hikmet Barutçugil ve Reza Hemmat›rad taraf›ndan oluﬂturulmuﬂ.
80 kiﬂilik dansç› kadrosuyla gerçekleﬂtirilmesi planlanan projenin
2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti organizasyonunda sahnelenmesi
için baﬂvuru yap›lm›ﬂ. ‹stanbul’u fethederek yeni bir ça¤ baﬂlatan
Fatih Sultan Mehmet tarihe yön veren bir karakter oldu¤u için

bu esere büyük önem verdi¤ini belirten Demiralp gösteriyi tüm
dünyaya seyrettirmeyi hedefliyor.
Geçti¤imiz aylarda ‹skenderunlu Genç ‹ﬂadamlar› Derne¤i taraf›ndan "Türk kültürü ve sanat›na hizmet eden y›l›n müzik adam›"
ödülüne lay›k görülen Taner Demiralp, “Sultans of the Dance”,
“Anadolu Ateﬂi”, “Anatolia” ve “Legends of Anatolia” proje ve albümlerine imza atm›ﬂ ve son olarak “Senfonik Türküler” adl› albüm çal›ﬂmas›n› piyasaya sürmüﬂtü.
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DÜM TEK TEK:

kalbin at›ﬂ› ve
darbuka ritmi
Sinan Akç›l, ad›n› Erovizyon parças› ‘Düm Tek’ten önce, "Biri Bana Gelsin" ve "Kalp
Kalbe Karﬂ›" gibi ﬂark›lar›yla duyurmuﬂ genç bir müzisyen. “Ruhumu ve iç
sesimi dinliyordum” diyerek klasik müzik e¤itimini b›rak›p popa yönelen Akç›l, kalp
sesinden ve darbuka ritminden esinlenerek ‘Düm Tek’i ortaya ç›kartm›ﬂ. Hadise’nin
mükemmel yorumu ve dans ﬂovuyla bakal›m ‘Düm Tek’ önceki y›llarda elde edilen
baﬂar›lar› tekrarlayabilecek mi?
Sinan Akç›l, son dönemde müzik piyasas›nda ismi s›kl›kla an›lan bestecilerden biri.
Ayn› zamanda keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestras› ﬁefi Saim Akç›l’›n o¤lu. Genç
yaﬂ›na ra¤men pek çok sanatç› onun bestelerini seslendirmiﬂ. ‹zel, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaﬂar, Enbe Orkestras›, Zeynep Casalini,
Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeﬂ
bu isimlerden birkaç›. Erovizyon öncesi sorular›m›z› yan›tlayan Akç›l, ‘Düm Tek’in intihal oldu¤u yönündeki as›ls›z iddialara da gülüp geçiyor.
Sizi Erovizyon’a kadar taﬂ›yan müzik yaﬂam›n›zdaki önemli dönemeçler neler? Kimler,
nas›l etkili oldu müzi¤e giriﬂinizde? Tarz›n›z›
belirleyen neydi?
Müzik hayat›ma 6 yaﬂ›nda Kad›köy Belediye
Konservatuar› Piyano Bölümü’ne girerek baﬂlad›m. Bunda o s›rada ayn› okulda yayl› sazlar
bölüm baﬂkan› olan babam Prof. Saim Akç›l’›n
yan› s›ra hocalar›m›n iyi bir kula¤a sahip oldu¤umu söylemelerinin de etkisi büyük oldu. Asl›nda en önemlisi daha o yaﬂlarda hayat›ma
müzikten baﬂka ikinci bir meslek sokmamaya
kararl› olmam da beni bugünlere taﬂ›yan çok
önemli bir sebeptir.

Klasik müzik enstrümanlar›n›n doldurdu¤u
bir evden pop müzi¤e adanm›ﬂ bir hayat nas›l ç›kt›? Aileniz sizi nas›l yönlendirdi?
Klasik müzikle aram hiçbir zaman çok iyi olmam›ﬂt› asl›nda. Akl›mda hep daha kendime ait
bir ﬂeyler yaratmak vard›, hep yeni müziklerin
peﬂinde olmak istiyordum. Ders aralar›nda
kendi kendime piyano çalarken hep bunu düﬂünürdüm. Mutlaka konservatuardaki beﬂ-alt›
senemin bana faydas› olmuﬂtur. Kendime güvenmemi, akl›mdaki müzi¤i enstrümana yans›tabilmemi sa¤lamas› bak›m›ndan konservatuar
e¤itiminin bana art›lar kazand›rd›¤›na eminim.
Öte yandan konservatuar ve klasik müzik disiplininin beni pek de cezp etmedi¤ini itiraf
edebilirim. Ben müzi¤in kurals›zl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤›n›n peﬂindeydim hep.
Konservatuar e¤itimini yar›m b›rakm›ﬂs›n›z.
Okulu b›rakt›¤›n›z için piﬂman m›s›n›z?
Ortaokulda St. Benoit Frans›z Lisesi’ne giriﬂimle konservatuar e¤itimini daha fazla sürdüremedim ve b›rakt›m. St Benoit’da okurken okulun orkestras›nda ilk beste ödülümü pop dal›nda kazan›nca, ben de tamamen bu tarza yönelmeye karar verdim. K›sacas› ruhumu ve iç
sesimi dinliyordum.

Röportaj: Türkﬂan Karatekin
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Ozan Çolako¤lu birlikte tamamlad›k. Güzel de
oldu galiba, parça beklenmedik bir sempati ve
övgü ald›. Bunda Hadise’nin müthiﬂ yorumunun da pay› büyüktür.
ﬁark›n›n intihal iddialar› her zamanki gibi bir
‘klasik’ diyorum. So¤ukkanl› karﬂ›lamak gerekiyor böyle ﬂeyleri. Bana iddialar komik ve dayanaks›z geldi. Zaten bir-iki gün konuﬂuldu, kapand›, gülündü, geçildi.
Parçan›z kamuoyu taraf›ndan çok sevildi.
7’den 70’e geniﬂ bir aral›kta be¤eni halkas›
oluﬂtu. Hadise’nin bundaki katk›s› sizce nedir?
Hadise’nin yorumu, sempatisi, enerjisi, sahne
ve dans hakimiyeti ﬂark›n›n gücünü çok artt›r›yor bence. Bir de ‹ngilizce telaffuzunun çok
do¤ru olmas› da önemli bir etken bana göre.

“Müzik hayat›ma 6 yaﬂ›nda Kad›köy Belediye
Konservatuar› Piyano Bölümü’ne girerek baﬂlad›m.
Daha o yaﬂlarda hayat›ma müzikten baﬂka ikinci bir
meslek sokmamaya kararl› olmam beni bugünlere
taﬂ›yan çok önemli bir sebeptir.”

“Düm Tek” ﬂark›s›n›n ç›k›ﬂ sürecini biraz anlat›n istiyoruz. ﬁark›n›n intihal iddialar›na
yan›t›n›z nedir?
Benden bir Erovizyon parças› yapmam istendi¤inde yaklaﬂ›k bir hafta kendi kendime tüm
dünyada kabul görecek ama bizden ve samimi,
ayn› zamanda da müzikal bir ifadesi olan bir
‘söz’ bulmal›y›m dedim. 'DÜM TEK TEK' böyle
ç›kt› ortaya. Kalbin at›ﬂ›n›, ritmini darbuka sesine benzetmek bana iyi bir fikir gibi geldi. Müzi¤i tamamlay›p üstüne ‹ngilizce sözleri yazd›m. Sonra ﬂark›n›n ilk k›sm›n›n sözlerini sevgili Hadise ve Belçika’dan bir arkadaﬂ› de¤iﬂtirdiler, ﬂark› son haline geldi. Aranjman› ben ve

ﬁark›n›n ‹ngilizce olmas›, daha önce Sertap
Erener’in elde etti¤i baﬂar›n›n referans olmas›ndan m› kaynaklan›yor?
Sertap ile çok büyük bir baﬂar› elde edildi ama
2003 y›l›nda ‹ngilizce ile birinci olunmas›n›n
bu sene de ‹ngilizce ﬂark› yapmam›zla bir ilgisi
yok. ﬁartlar, gidiﬂat ve benden istenilen buydu. Ayr›ca Hadise’nin ‹ngilizce ﬂark› söylemedeki baﬂar›s› da önemli bir etken.
Hadise’nin Türkiye’den önce Avrupa’da tan›nan bir ﬂark›c› olmas›, ﬂark›n›n y›lbaﬂ›nda
lanse edilerek Avrupa genelinde bir tan›t›m
kampanyas›na baﬂlanmas› sizce sonucu nas›l etkileyecek?
Avrupa’da devam eden promosyon turunda
büyük bir ilgi ve sempatiyle karﬂ›lan›yoruz.
Umar›m bu sevgi puanlamaya da yans›r. Hadise’nin Avrupa’da tan›n›yor olmas› bize bir
avantaj olabilir diye düﬂünüyorum.
Erovizyon giderek politik bir yar›ﬂmaya dönüﬂtürülmüﬂ olsa da bizim milletçe çok anlamlar yükledi¤imiz, ilgiyle izledi¤imiz uluslararas› bir ﬂov-yar›ﬂma. Üstelik uzun y›llar
süren kötü grafi¤imiz son y›llarda bir yükseliﬂ trendine girdi. Siz bu denklem içinde
kendinizi nas›l konumland›r›yorsunuz?
Erovizyon son y›llarda hit ﬂark› üretebilen ciddi
ve önemli bir yar›ﬂma haline geldi. Sonuçta bu
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yar›ﬂmay› 600-700 milyondan fazla kiﬂi izliyor.
Yüz binlerce üyesi olan çok büyük fan kulüpleri var. Bir ﬂark›c›n›n ve bestecinin yurtd›ﬂ› kariyeri aç›s›ndan çok önemli etkileri olabiliyor.

13

“Hadise Erovizyon
ﬁark› Yar›ﬂmas›’nda
16 May›s’ta Sinan
Akç›l’›n bestesi
“DÜM TEK TEK”
ile yar›ﬂacak.

ﬁark›ya ve sahne ﬂovuna yönelik neler planl›yorsunuz? Biraz ipucu verir misiniz?
ﬁark›n›n son halini tamamlad›m ve teslim ettim, çekilen kliple beraber bu halini dinleyece¤iz. ﬁark›n›n yeni halinde çok büyük de¤iﬂiklikler yok ama küçük sürprizler var. Tabii ki soundu ile de çok ilgilendik. Sahne ﬂovu üzerinde
de çok u¤raﬂ›yoruz. Zaman› gelince izleyece¤iz, “hep beraber” diyorum ﬂimdilik.
Bir ﬂark›y› üretirken bunun kimin taraf›ndan
daha güzel yorumlanabilece¤ini de düﬂünüyor musunuz?
Bugüne kadar birçok ﬂark›c› arkadaﬂ›mla ﬂark›lar›m› paylaﬂt›m. Ebru Gündeﬂ, Gülben Ergen,
Kibariye, Ferhat Göçer, Mustafa Sandal, ‹zel,
Nilufer’e kadar uzun bir liste bu. Elimdeki ﬂark›y› isteyene vermek hiçbir zaman tarz›m olmad›. Benden ﬂark› isteyen kiﬂiyi düﬂünerek
onun üstüne özel çal›ﬂma yapmak tercihimdir.
En son sevgili Ziynet Sali, flamenko-dans tarz›nda bir beste istedi ve oturup ‘Herkese Evine’
ﬂark›s›n› yapt›m. Sonuç çok güzel oldu. Bu tarz
çal›ﬂman›n baﬂar›y› daha fazla getirece¤ine
inananlardan›m.
Türk Pop Müzi¤i’ndeki gidiﬂat› nas›l yorumluyorsunuz? Müzi¤in trendlerine uyarak
üretmek kal›c› olmakla çeliﬂiyor, özgün olmak da cesaret ve para istiyor. Siz nerede
duruyorsunuz?
Türk Pop Müzi¤i bir ç›kmaza girmiﬂ gibi gözükse de ben ve benim gibi birçok genç müzisyen
arkadaﬂ›m›n yeni ve cesur fikirleri, duygular›
bizi zamanla bu ç›kmazdan kurtaracakt›r, de¤iﬂen platformlar var. Örne¤in müzi¤in gelece¤i
dijital alanda art›k. Bu alanla ilgili projeler, at›lacak ciddi ad›mlar olmal› ve bu fikirler en k›sa
sürede gerçe¤e dönüﬂtürülmeli ki besteciler
maddi-manevi doyuma ulaﬂabilsinler. Üretkenlik ad›na bunlar ﬂart.
Projeleriniz, hayalleriniz, çal›ﬂmak istedi¤iniz sanatç›lar, yapmak istedikleriniz neler?

Birtak›m fikirlerim var, yeri geldikçe bunlar› hayata geçiriyorum. Hayallerim Türkiye ile baﬂl›yor sonra yurtd›ﬂ›nda müzikal anlamda giderek dozunu art›rarak ucu buca¤› olmayan yerlere kadar gidiyor. Ortado¤u, Yunanistan ve
Bulgaristan’daki önemli solistlerle ﬂark› paylaﬂ›m›nda bulunmaya baﬂlad›m. Erovizyon ile beraber bu iliﬂkileri de artt›rarak sürdürmeyi
amaçl›yorum.
MESAM’la iliﬂkileriniz nas›l? Telifle ilgili sorun yaﬂ›yor musunuz?
Her besteci gibi telifle ilgili sorun yaﬂ›yorum.
Maalesef hala yurtd›ﬂ›ndaki meslektaﬂlar›m›z
kadar hakk›m›z› alam›yoruz. Bunun giderek
düzelece¤ini biliyorum ancak geçiﬂ sürecini en
az kay›pla atlatmam›z gerekiyor diye düﬂünüyorum. ﬁu anda yeni bir oluﬂumun içine girme
aﬂamas›nday›m ve inan›yorum ki ülkemizdeki
en eski ve köklü meslek birli¤i olan MESAM ile
ç›kt›¤›m›z bu uzun yolda adil ve baﬂar›l› günler,
y›llar yasayaca¤›z.

“Hadise’nin
yorumu,
sempatisi,
enerjisi, sahne ve
dans hakimiyeti
ﬂark›n›n gücünü
çok artt›r›yor
bence. Bir de
‹ngilizce
telaffuzunun çok
do¤ru olmas› da
önemli bir etken
bana göre.”
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ﬂark›lar›m›z
çal›n›yor!

Yaz›: Türkﬂan Karatekin
Foto¤raf: Sinan Kesgin, Teoman Gürzihin

Her seçim döneminde
siyasiler ﬂark›lardan medet
umuyor ve çald›klar›
ﬂark›larla sokaklar›
inletiyorlar. Peki bu ﬂark›lar›
üretenlere haklar›n› ödemek
hiç ak›llar›na geliyor mu?
Düﬂünün bir kere, sizde derin izler
b›rakm›ﬂ bir ﬂark›y› hiç olmad›k bir yerde,
hiç anlamad›¤›n›z sözler eﬂli¤inde günde
20 kez dinliyorsunuz. Ne hissedersiniz?
Peki bu sevdi¤iniz ﬂark›y›, yarat›c›lar›n›n izni olmaks›z›n tornistan edip kullananlara,
‘çalanlara’ ne demeli? Ya bunlara tenezzül
edenlerin gelecekte bizi yönetmeye niyetlenenler oldu¤unu söylersek...
En masum haklar› böyle fütursuzca yok sayanlar ileride bizim haklar›m›z› da hiçe saymazlar m› acaba? O zaman da ﬂark›lardan
medet ummasalar bari...
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Her seçim dönemi etraf›m›z› saran görüntü ve gürültü kirlili¤inin, seçim kazanmak isteyenlere bir faydas› var m›d›r bilinmez
ama ülkemizde hem bayraklar hem de ﬂark›lar uzun zamand›r
politikada rekabet edeceklerin önemli propaganda araçlar› aras›nda yer al›yor. Propagandan›n kült ismi Gobbels, Hitlerin hayallerini kitlelere aktarmak için güçlü sesini ve hitabet sanat›n› kullan›yor, radyo ve hoparlör gibi o günün iletiﬂim araçlar›ndan faydalan›yordu. Bugün 21. yüzy›lday›z ama hala ayn› yöntemler geçerlili¤ini sürdürüyor gibi. Onca teknolojik geliﬂmeye ra¤men kulaklar› t›rmalayan bir düzenek içinden, ne söyledi¤i çok da anlaﬂ›lmayan konuﬂmalar ve ﬂark›lar yükseliyor ayar› bozuk hoperlörlerden. Bazen ayn› meydanda ayn› anda iki hatta üç farkl› müzik
sesi birbirine kar›ﬂarak adeta ç›ld›rt›c› bir kaos ortam› yarat›yor.
‹ﬂte o zamanlar müzik ruhun g›das› olmaktan çok, bir iﬂkence
aletine dönüﬂüyor. Sade vatandaﬂ da bir an önce o ortamdan
uzaklaﬂmaktan baﬂka bir ﬂey düﬂünemiyor.
Görüntü kirlili¤ini anlatmaya gerek bile yok herhalde. ﬁehir esteti¤iyle, kald› ki ‹stanbul’un ne kadar buna sahip oldu¤u art›k tart›ﬂ›l›r, hiç alakas› olmayan, saçma bir rekabet anlay›ﬂ› içinde direkler aras› uzanan bayraklar ne de çirkin bir görüntü oluﬂturuyor. Sanki söyleyecek sözü olmad›¤›ndan i¤reti pozlar›n ve yarat›c›l›ktan uzak tasar›mlar›n süsledi¤i bayraklar, posterler, broﬂürler onlara oy olarak dönecekmiﬂ gibi... Kim bilir belki de döner
ama art›k seçim çal›ﬂmalar› konusunda biraz daha ça¤›n gereklerini yakalamam›z gerekmiyor mu sizce de?

ler gücünü bildikleri ve kendi ç›karlar›na hizmet etmesi için kullanmaktan ya da ‘çalmaktan’ çekinmedikleri müzik için seçim
sonras›nda da ayn› derecede ilgili olabilseler. B›rak›n bunu bir tarafa, seçim döneminde bile müzi¤i kolektif bir üretim olarak gören siyasi yok denecek kadar az. Çünkü her seçimde oldu¤u gibi
bu seçimde de telifleri ödenmeden ve sahiplerinden izin al›nmadan pek çok eser meydanlarda ve seçim kampanyalar›nda kullan›ld›. Bas›na yans›yanlar çok s›n›rl› olsa da tüm Türkiye’de 29
Mart belediye seçimlerine giren binlerce aday oldu¤u, bunlar›n
her birinin ba¤l› olduklar› partilerin seçti¤i kurumsal seçim ﬂark›lar›n›n d›ﬂ›nda da kendi seçim ﬂark›lar›n› haz›rlatt›¤› düﬂünülürse
yasal olmayan kullan›m›n boyutlar›n› tahmin edebiliriz.
HANG‹ L‹DER‹N SANAT DANIﬁMANI VAR?
MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a, seçimlerden önce sadece CHP
ve DSP’nin kullanacaklar› seçim ﬂark›lar›yla ilgili kendilerini bilgilendirdi¤ini ve tarifeler hakk›nda bilgi ald›klar›n› söylüyor. Yüksek
Seçim Kurulu’nun karar›yla bu seçime 19 siyasi parti girdi ama
sadece iki parti sanatç›n›n en do¤al hakk›n› dikkate alm›ﬂ gibi gözüküyor. Hoﬂ onlar›nki de sadece bununla s›n›rl› kalm›ﬂ olabilir

SADECE ‹K‹ PART‹ BAﬁVURMUﬁ
Konumuz seçim müzikleri ama bunu anlatmaya baﬂlamadan önce seçim döneminin neden oldu¤u kirlili¤e genel bir dokundural›m istedik. Seçim müzikleri de asl›nda bu kirlili¤in bir ö¤esi.
Müzik evrensel ve duygulara hitap eden yan›yla siyasilerin seçim dönemlerinde kulland›¤› argümanlar aras›nda. Keﬂke siyasi-

AHMET SELÇUK ‹LKAN :
“ﬁark›lar sadece kulaklarda de¤il, kulaktan gönüle, gönülden
yüre¤e hitap eder. M›r›ldand›kça sahibinin sesi olur. Biz yüre¤imizle yazd›¤›m›z ﬂark›lar›n elbette daha çok dinlenmesini
ve tan›nmas›n› isteriz ama cebimizden çal›narak de¤il, haklar›n›n verilerek topluma ulaﬂmas›n› arzular›z. Çünkü sanatç›lar›n en masum haklar›d›r bunlar. Ölümsüz eserlere imza atar
sanatç›lar. O yüzden bu duygulara dikkat etmek gerek. Masum hakk›m›z, haks›zl›kla çarp›l›nca paramparça olur. Bu seçimlerde binlerce aday vard›. Her birinin bir eseri böyle izinsiz
kulland›¤›n› düﬂünün, nas›l bir telif ve telef hakk› oldu¤u
meydana ç›kar. Tabii onurlu biçimde izinlerini alanlar› da yürekten kutluyorum. Çünkü eme¤e sayg› gösteren ömür boyu
her üretime sayg› gösterir. ‹nsansan insanl›¤›n›n k›ymetini bil,
sen o zaman insans›n ve o zaman sen en büyük baﬂkans›n.

15

“Telif,
telef
olmas›n!”
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Cahit Berkay:
“Seçim müzi¤i,
coﬂku yaratacak
bir ritimde olmal›.
Geniﬂ müzikal
cümlelerle de¤il,
daha sloganvari,
ak›lda kal›c›
sözlerle
bezenmeli.
Bir de insan
sesini
olabildi¤ince
kalabal›k
kullan›rsan›z
müzi¤in
etkisini art›rm›ﬂ
olursunuz.”

çünkü telif biriminden ald›¤›m›z bilgiye göre bu
partilerle MESAM aras›nda henüz resmi bir anlaﬂma söz konusu de¤il. Neden peki? Cevap bilinmezlerle dolu. Bugün Türkiye’de siyasi parti liderlerinin sanat dan›ﬂmanlar› yokken, partilerin
sanat çal›ﬂmalar›yla ilgilenen kurumsal kollar›
henüz kurulmam›ﬂken, sanata ve kültüre yap›lan yat›r›mlar yerinde sayarken bu soruya sa¤l›kl› yan›t verebilmek ya da muhataplar›ndan alabilmek pek mümkün de¤il. Ondand›r ki bu yaz›da konunun taraflar›ndan biri olan siyasi partilere yer veremiyoruz. Hoﬂ sorular›m›z› sorsayd›k
da hummal› seçim çal›ﬂmalar› içinde gümbürtüye gitmesi çok olas›yd›. Biz de bu yüzden müzi¤in üstatlar›na, MESAM Yönetim Kurulu Baﬂkan
Yard›mc›s› Suavi, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet
Selçuk ‹lkan, Cahit Berkay ve Ali Tekintüre’ye konunun sanatsal yönünü de¤erlendirmeleri için
sorular yönelttik. MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a meslek birli¤i aç›s›ndan önemli baﬂl›klar› ve
hukuki boyutu dile getirirken S‹TA Politik Dan›ﬂmanl›k Genel Müdürü Suat Özçelebi de seçim
müziklerinin iletiﬂim çal›ﬂmalar› içindeki önemine dair görüﬂlerini bizimle paylaﬂt›.
SEÇ‹M MÜZ‹⁄‹ VAZGEÇ‹LMEZ AMA NEDEN?
‹letiﬂim uzman› Suat Özçelebi “Bir parti, lider ya
da aday için seçim müzi¤i siyasal iletiﬂimin vazgeçilmezlerinden” diyor. Alg›da seçicilik sa¤layan, seçmenin partisiyle ba¤›n› kuran, aidiyetini
güçlendiren bir misyonu var seçim ﬂark›lar›n›n.

Buna kimsenin itiraz› yok zaten, sorun aidiyeti
kuran ﬂark›y› üretenle, “çalan” asl›nda kullanan
aras›ndaki bir hak-hukuk davas›ndan ibaret. Son
25 y›l›n siyasal tarihinde seçim ﬂark›lar›n›n tüm
seçim kampanyalar›nda bayraklar›n yan› s›ra sokaklar› ﬂenlendiren en önemli araçlardan biri oldu¤u düﬂünülürse izinsiz ﬂark›lar› kullan›lan sanatç›lar›n ve onlar› temsil eden meslek birliklerinin hak kay›plar› nicedir devam ediyor demektir.
Suavi, Ahmet Selçuk ‹lkan ve Ali Tekintüre izin
ve onaylar› al›nmadan bu tarz kullan›mlara karﬂ›
olduklar›n›, kullananlar›n ciddi yasal sorumluluklar› oldu¤unu, hem temsil ettikleri kurum
hem de sanatç› duyarl›l›¤›yla aç›kça ifade ediyorlar. Cahit Berkay ise müzi¤in seçim propagandas› olarak kullan›lmas›n›n taraflara hiçbir
katma de¤er yaratmayaca¤› görüﬂünde.
Adaylar›n kendilerini tan›tmak için müzi¤i araç
seçmelerini do¤al bir hak olarak yorumlayan
Ahmet Selçuk ‹lkan, “Onlar en do¤al haklar›n›
kullan›rken bizim de en masum haklar›m›za tecavüz etmemeliler. Hizmet ve emek sözü verenler, bizim bu masum haklar›m›z› kullan›rken öncü ve önder olmal›lar” diyor. Sanatç›, telif konusunda her geçen gün ileriye gidilmesi gerekirken haks›z ve izinsiz kullan›mlarla “telif haklar›n›n telef haklar›na” dönüﬂmesinden son derece
rahats›z. Zira bu seçimde bas›na da yans›m›ﬂ
izinsiz bir kullan›m›n muhataplar›n biri de kendisi. Sözlerini yazd›¤›, Selami ﬁahin bestesi ‘Ya
Seninle, Ya Sensiz’ adl› parças› Adana’da, üstelik

“Kendimi
alet
olmuﬂ gibi
hissediyorum”
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de memleketinde bir aday taraf›ndan izinsiz kullan›lm›ﬂ. MESAM avukatlar› nezdinde sorgulamalar›n h›zla baﬂlat›ld›¤›n› ifade eden ‹lkan, y›llard›r seçimlerde müziklerinin kullan›ld›¤›n› ama
ilk kez böyle bir olayla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›n› ifade ediyor.
SEÇ‹M SONRASI KAYBOLAN Z‹HN‹YET
Türkiye’nin telif sorununa kulak t›kayan zihniyete göndermeler yapan Suavi ise baﬂka bir soruyu gündeme getirerek hem telif hem de seçim
ﬂark›lar› temalar›n› buluﬂturan bir eksende konuyu tart›ﬂmaya aç›yor: “E¤er müzik, kitlelerin
nabz›n› yakalamada, aday›n-partinin mesajlar›n›
onlara ulaﬂt›rmada bu kadar dominantsa, seçim
kampanyalar› bittikten sonra da seçilsin veya seçilmesinler, müzik üretenlere ve onlar›n sanc›lar›na ayn› duyarl›l›k ve tutarl›l›kla, ayn› kurumsal
kimlikle yaklaﬂabilecekler mi?”
Siyasiler, seçim gibi müzik piyasas›nda art›k giderek palazlanan bir kulvar› faydac› bir bak›ﬂ
aç›s›ndan de¤erlendiriyorlar. Yani ülke sanatç›lar›n›n muzdarip oldu¤u telif konusu, siyasilerin
ajandalar›nda o kadar da üst s›ralarda çözülmesi
gereken bir sorun olarak durmuyor. Oysa bu ülkenin gerçekten de sanatç›s›n› korumaya ve
güçlendirmeye çok ihtiyaç duydu¤u bir dönemden geçiyoruz. Sanatsal çabalar›n, yat›r›mlar›n
ve sanatç›ya duyulan deste¤in tam gaz sürdürülmesi gereken bir zaman› yaﬂ›yoruz. Zaten
gerçek sanatç›s› azald›kça azalan bir toplumken
bir de var olanlar› böyle telif cambazl›klar›yla y›ld›rman›n manas› var m›? Yok! ‹ﬂte bu yüzden
Suavi de telif haklar› konusunda nas›l bir ça¤-

C A H ‹ T B E R K AY:
Bir parçam var ki (Biﬁey Yapmal›) o da her
seçimde ve mitinglerde s›kl›kla çal›n›yor.
Kendimi gürültü kirlili¤ine alet olmuﬂ gibi
hissediyorum, zira çok kalitesiz nitelikteki
teknik cihazlarla ﬂehrin sokaklar›na dalan
araçlardan çal›nan parçalar gerçekten tahammül s›n›r›m› zorluyor. Seçmenin gönlünde yatan partinin ﬂark›s› bile olsa sürekli dinletilen ve kötü koﬂullarda dayat›lan bir
müzik cazibe yaratm›yor, aksine tepki topluyor.

daﬂl›k noktas› yakalayabiliriz sorusu üzerinde
yeterince kafa yorulmad›¤›n› ve as›l çözülmesi
gerekenin bu oldu¤unu vurguluyor. Kuﬂkusuz
bu tav›r seçim müzikleri ihlallerini azaltacak projeksiyonlardan biri olabilir.
GÜRÜLTÜ K‹RL‹L‹⁄‹NE DAVET‹YE
“Propaganda yapmak için müzi¤in tercih edilmesini yanl›ﬂ buluyorum” diyor Cahit Berkay da.
17 y›l yaﬂad›¤› Fransa’dan örneklendirmeler yaparak konunun uluslararas› yans›malar›n› bizimle paylaﬂ›yor: “Paris’te üç seçim dönemi yaﬂad›m. Türkiye’deki seçimlerle alakas› yok. Mitingler yap›l›r ama sokakta müzik sesi duymazs›n›z.
17 y›l boyunca bir tek 17 Temmuzlarda, Paris’in
muhtelif semtlerindeki sokak orkestralar›ndan
yükselen melodileri duymuﬂumdur. Orada adaylar görüﬂlerini daha çok yaz›l› ya da medya arac›l›¤›yla kitlelere aktar›rlar. Bizim ülkemizde belki 20 sene önce seçimlerde müzik kullan›lmas›n›n bir etkisi olabilirdi ama toplumun bugünkü
seviyesinde art›k çok fayda sa¤lad›¤›n› düﬂünmüyorum.”
Cahit Berkay seçim müzikleri kavram›n› a¤›rl›kl›
olarak yaratt›¤› gürültü kirlili¤i boyutuyla ele al›yor. Sokaklardaki müzikal kaosun seçmenleri
partilerinden vazgeçirmeye kadar götürebilece¤i uyar›s›nda bulunuyor. Böyle bir ortamda üretilen seçim müzi¤inin etkisinin ve albenisinin
sorgulanabilir hale geldi¤ine de iﬂaret eden Cahit Berkay, bu konudaki evrimin yavaﬂ ve sanc›l›
geçece¤ini söylüyor.
MÜZ‹⁄‹N DE⁄ER‹ KAYBOLMAZ
Bine yak›n ﬂark›s› olan Ali Tekintüre de tahrip etmeden, özüne dokunmadan, sahibinden izin
al›narak eserlerin seçim ﬂark›s›na dönüﬂtürülmesine itiraz etmiyor. Hatta bunun farkl› bir aç›l›m yarataca¤›ndan bile umutlu. “Böyle böyle
müzi¤imizin ne kadar de¤erli oldu¤unu birilerine anlatm›ﬂ oluruz. Zira telif konusunda hala
idari mercilerin çözmesi gereken süreçler var.”
Siyasi taﬂlamalar› da olan Tekintüre, talep olmas›na ra¤men hiçbir partiye ya da siyasiye bunlar›
vermek istememiﬂ. Çünkü siyasete mesafeli duran bir çizgide olmay› tercih etmiﬂ. Zaten bugünkü seçimi de çok gereksiz buluyor. Ülke krizdeyken, yoksulluk, iﬂsizlik artarken seçim ekonomisiyle sorunlar›n daha da katlanmas›na izin

17

Ahmet
Selçuk ‹lkan:
“Siyasilerin
kendilerini
tan›tmak için
müzi¤i araç olarak
seçmeleri do¤al
bir haklar› ama
onlar bu do¤al
hakk› kullan›rken
bizim de en
masum
haklar›m›za
tecavüz
etmemeliler.
Hizmet ve emek
sözü verenler,
bizim bu masum
haklar›m›z›
kullan›rken öncü
ve önder
olmal›lar”.
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AL‹ TEK‹NTÜRE:
Türkiye ﬂartlar›n› düﬂündü¤ünüzde eser sahipleri, hele de bugünkü kriz ortam›na karﬂ›l›¤›n› alabiliyorsa eserlerini A ya da
B partisinin kullanmas›na izin verebilir. Bu onu A ya da B partisinin taraftar› yapmaz. Arada kurulan profesyonel bir iliﬂkisidir. Ayr›ca taraf olsa da bu onun bilece¤i bir iﬂtir. Taraf olmas› onun yapt›¤› iﬂin de¤erini azaltmaz, ço¤altmaz.

“Sanatç›
profesyonel
davranmal›”
verdikleri için siyasilere de biraz k›zg›n. Kendisi taraf olmamakla
birlikte taraf olan meslektaﬂlar›n›, yani seçim ﬂark›lar›yla siyasilere destek verenlere k›zm›yor da.
Ona göre seçim müzi¤inde ideal olan popüler bir bestenin adaya
angaje edilmesinden ziyade, s›f›r kilometre bir ﬂark› yapmak. Tekintüre, ço¤unlukla haz›r olan›n popülaritesinden yararlanmak
gibi bir e¤ilimin oldu¤unu söylüyor.
SU YOLUNU BULUR MU?
ﬁark›lar do¤ana kadar eser sahibinin, do¤duktan sonra toplumun haf›zas›na giriyor, yüre¤ine düﬂüyor, diline vuruyor. Aﬂkla
ba¤land›¤›m›z, tutkuyla and›¤›m›z ﬂark›lar›n seçim meydanlar›nda sloganlar eﬂli¤inde bambaﬂka bir hale dönüﬂmesi sad›k dinleyici üzerinde olumsuz bir etki yaratm›yor mu? Ali Tekintüre, böyle bir endiﬂeye mahal olmad›¤› fikrinde. “Herkes kendi mecras›nda akar, gider” diyor.
Suavi haz›r olan›n üzerinden yol almay› samimiyetsiz bulanlardan. Tornistan yerine kiﬂiye ya da partiye özel eserler yapmaktan
yana. “Daha önce baﬂka duygular üzerinden yap›lan› bir ﬂablon
gibi var olan duruma uyarlama çabas›n› samimiyetten uzak buluyorum” diyor sanatç› ama böyle davrananlar› da k›nam›yor. Bunu sanatç›n›n kimli¤i, dünya görüﬂü, ekonomik yap›s›yla ilintili
bir durum olarak de¤erlendiriyor.

MESAM’IN HAKKI NEREDE DO⁄UYOR?
Müzik eserlerinin ne türlü kullan›m› olursa olsun eser sahibinin
mali ve manevi haklar›n› koruma alt›na alan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846) bir eserin kamuya aç›k mahallerde kullan›lmas› halinde eser sahibinin üye oldu¤u meslek birli¤inden izin
al›nmas›n› zorunlu k›l›yor. Bu yasal düzenleme do¤rultusunda
seçim propagandalar›nda kullan›lan müzik eserleri için de manevi haklar yönünden eser sahibinden ve mali haklar yönünden de
MESAM’dan izin al›nmas› gerekiyor.
Tam bu noktada akla ﬂu soru gelebilir? E¤er alan memnun satan
memnunsa, MESAM’›n bu al›ﬂveriﬂten nas›l bir hakk› do¤uyor?
Baﬂkan Ali R›za Binbo¤a ﬂöyle yan›tl›yor: “Bir örnek üzerinden
aç›klayal›m. Onur Ak›n, Kemal K›l›çdaro¤lu için bir beste yapt›.
Onur Ak›n bu eseriyle ilgili partiyle nas›l bir anlaﬂma yapt› bilemeyiz ancak kendisi üyemiz oldu¤u için eseri dolaﬂ›mda oldu¤u
sürece MESAM’›n da bir hakk› do¤uyor. Eseri kullananlar›n da tarifelerimizdeki oranlar gere¤ince bunun bedelini ödemesi gerekiyor.”
PART‹LER Z‹YARET ED‹LM‹ﬁ
Politikac›lar›n kolay yoldan halk›n ilgisini ve dikkatini çekmek için
kulland›klar› seçim ﬂark›lar›n› izinsiz kullanmalar› halinde, bunun
bir hak ihlali oldu¤unu çok iyi bilmeleri gerekiyor. MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a bir eseri aynen, üretildi¤i haliyle kullanmak
ya da sözlerini kendi ideolojileri do¤rultusunda de¤iﬂtirmek isteyenlerin 5846 say›l› kanunun 52. maddesinde vurguland›¤› gibi
eser sahibi ya da sahipleriyle kontrat imzalamalar› gerekti¤ini
söylüyor. Kontratta seçilen eserin, belirtilen tarihler ve mekanlarda, belirtilen saatler aras›nda ve belirtilen say›daki kitleye çal›naca¤›n›n ifade edilmesi gerekiyor. Kontrata ra¤men eser k›salt›l›p,
uzat›l›r ya da üzerine baﬂka sözler yaz›larak kullan›l›rsa mali ve
manevi haklar›n zedelenmesinden ötürü tazminat gerektiren bir
durum ortaya ç›k›yor.
Ali R›za Binbo¤a, MESAM Lisanslama Birimi yetkililerinin seçim
kampanyalar›n›n baﬂlamas›ndan önce Ankara’ya giderek seçime
girecek partilerin yetkilileriyle görüﬂtüklerini ve onlar› seçim süresince kullanacaklar› müziklerin telifleri konusunda duyarl› olmaya davet ettiklerini söylüyor. Ancak bu süreçte sadece siyasi
partilerin sorumlulu¤undan bahsedilemez. Eser sahipleri de
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hangi eser ya da eserlerini kullanmas› için hangi
siyasi partiye devretti¤ini meslek birli¤ine bildirmeli. Yani eser sahibi ve meslek birli¤inin koordineli yürütmesi gereken ikili bir izin yap›s› oluﬂturulmal›. Özellikle manevi haklar›ndan feragat
ederek siyasi partilere izin veren sanatç›lar›n,
mali haklar›n› takip edebilmek ad›na meslek birli¤ini geliﬂmelerden haberdar etmeleri son derece önemli bir konu.
SEÇ‹M MÜZ‹KLER‹ NASIL OLMALI?
Gelelim iﬂin müzikal içeri¤ine ve seçim müzi¤i
olarak adland›r›lan eserlerin taﬂ›mas› gereken
kriterlere... Cahit Berkay’a göre seçim müzi¤i,
coﬂku yaratacak bir ritme sahip olmal›. Geniﬂ
müzikal cümlelerle de¤il, daha sloganvari, ak›lda kal›c› sözlerle bezenmeli. Bir de insan sesini
olabildi¤ince kalabal›k kullanman›n müzi¤in etkisini art›raca¤›n› söylüyor Cahit Berkay. Seçim
müzi¤i olarak yarat›lm›ﬂ eserlerin popüler hale
gelmesini uzak bir ihtimal olarak de¤erlendiren
Berkay, “Melodisi iyiyse bir ihtimal kal›c› olabilir
ama sözlerinin, hele de içinde adres gösteren,
parti ya da aday isimleri geçiren cümlelerin çok

da kal›c› olaca¤›n› sanm›yorum” diyor.
Suavi bir saptamayla konuya dahil oluyor ve üst
perdeden çok net, çok yal›n bir önermeyle eleﬂtirisini dile getiriyor: “Bizim toplumumuz hoplayacak, z›playacak ritimleri sever. ‘Halay’ formunda isterler, eser ona uygun mudur diye kimse
düﬂünmez ve ‘halay’›, bu arada discosu, tekno
versiyonlar› üretilir. Ben ayr›ca bu yaklaﬂ›m›n bir
kamuflaj oldu¤unu da düﬂünüyorum. Çünkü
ﬂark›lara s›¤›nm›ﬂ insanlar›n karneleri çok zay›f,
toplum vicdan›n› incitmiﬂ zafiyetlerle dolu. Sanat›n bu anlamda istismar edilmesine ve ﬂark›lar›n gerçekten birilerini aklamak üzere ya da
sempatik göstermek amac›yla bir montaj malzemesi olarak kullan›lmas›ndan rahats›zl›k duyuyorum. ﬁark›lara s›¤›nman›n bir anlam› yok.”
Ahmet Selçuk ‹lkan da seçim ﬂark›lar›n›n bir kriteri olmas› gerekti¤ini ve eser sahibinin bu kriteri koyarken eserinin kitleler üzerindeki etkisini
de tartarak bir hesap yapmas› gerekti¤ini söylüyor: “Baz› ﬂark›lar›n dokunulmazl›klar› vard›r, onlar› siyasi marﬂa dönüﬂtürmek bana göre sevenlerine, onu kendi gönüllerinin marﬂ› yapanlara
haks›zl›k olur.

19

Suavi: “Sanat›n bu
anlamda istismar
edilmesine ve
ﬂark›lar›n
gerçekten
birilerini aklamak
üzere ya da
sempatik
göstermek
amac›yla bir
montaj malzemesi
olarak
kullan›lmas›ndan
rahats›zl›k
duyuyorum.”

S U AV‹ :
Müzik emek isteyen, ister Tanr›’ya ister baﬂka kavramlara dayand›r›n özel bir yetenek gerektiren bir u¤raﬂ›d›r. Hayat›n
içindeki ö¤eleri melodik bir estetikle anlatmakt›r. Ancak siyasi partilerin kaç› bunun fark›nda acaba? Parti tüzüklerine bakt›¤›mda popülist vitrinden öte bir ﬂey göremiyorum. Sanatç›n›n gücünden yararlanarak onun etki alan›nda olan kitleyi
kendine yöneltmek gibi faydac› bir yaklaﬂ›mlar› var. Bu ülkenin sanata ve sanatç›ya çok fazla ihtiyaç oldu¤u bir dönemde
samimi ve kal›c› önermelerle gelen hangisi? Partisini ve ülkesini zenginleﬂtirmek ad›na sanat insanlar›yla diyalog içinde
olan, iliﬂkiler kuran, bir nevi gölge kültür bakanl›¤› politikas›
üreten bir tek parti var m› acaba?
16 yaﬂ›ndan beri müzi¤in içindeyim. 60’l› yaﬂlar›m› sürüyorum ve hala hak hukuk savaﬂ› veriyorum. Madem müzi¤e, sanata bu kadar ihtiyac›n›z var, sizin alanlara toplayamad›¤›n›z
kitleleri, A ya da B orkestras›, solisti ya da ﬂark›c›s› toplayacaksa, bundan bir sonuç üretmek zorundas›n›z. Bu sonucu tekrar
halka döndürerek siyasallaﬂt›rmak da sizin misyonunuz olmal›. Unutmay›n ki müzik ça¤daﬂ insan›n normlar›nda kaç›n›lmaz bir olgudur. Müzik hayat›n kendisidir. Dolay›s›yla ona çiklet muamelesi yap›lamaz. ‹htiyaç duydu¤unda ondan yararlan›p sonra ona yabanc›laﬂman›n tek bir aç›klamas› vard›r; o da
cehalet.

“Müzi¤e
çiklet
muamelesi
yap›lamaz”
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S U AT Ö Z Ç E L E B ‹ -Sita Politik Dan›ﬂmanl›k Genel Müdürü

“Tüm
partiler
telifi
görmezden
geliyor”
Ali R›za
Binbo¤a:
“Kalabal›klar›n
ortak paydas›n›
bulmak
sanatç›n›n iﬂi.
Bunun da do¤al
olarak bir bedeli
var. Bedeli
sanatç›n›n
kendisi tayin
ediyor. “

Seçimde kullan›lan müzik eserlerinin seçmenin oy verme
davran›ﬂ› üzerinde do¤rudan bir etkisi olmad›¤› biliniyor. Bu
konuda ülkemizde yap›lm›ﬂ kayda de¤er bilimsel araﬂt›rmalar
yok. Ancak ikna anlam›nda çok iﬂlevi olmasa da ﬂark›lar›n,
seçmeni ‘harekete geçirmede’ oldukça etkili olabildi¤i biz iletiﬂimciler aç›s›ndan kabul edilebilir bir saptama.
Öte yandan seçim döneminde vatandaﬂlar›n en çok yak›nd›¤›
konulardan biri de “seçim müziklerinin” kötü kullan›m›. Niteliksiz ses düzenleri olan araçlarda, bang›r bang›r, saat ve yer
dinlemeksizin defalarca bu müzikleri çalan, anonslar› yapan
partiler, de¤il oy kazanmak, kendi seçmenlerinden bile olabilecek kadar kantar›n ayar›n› kaç›rm›ﬂ durumdalar.
Seçim müziklerinde yaﬂanan onca telif istismar› dikkate al›nacak olursa telif haklar› konusunda kat edilecek hala çok mesafe var. Çünkü telif haklar›n› bu alanda da çi¤nemeyen neredeyse hiçbir siyasi parti yok gibi. Seçim müziklerinde haklar›
yenenlerin durumunu gördükçe, uzun y›llard›r bu konuyu
gündeme getirmeye çal›ﬂan sanatç›lar›m›z› kimsenin dinlemedi¤i, genelde bildi¤ini okuyan bir anlay›ﬂ›n hakimiyetini
devam ettirdi¤ini görüyoruz. Umar›m bir sonraki seçimler bu
yönden daha az hasarl› geçer.

Çünkü sanatç› için kristal vazo de¤erinde olan
bir eser, baﬂkas›n›n elinde paramparça olabilir.
Önlemi bugünden almazsak pervas›zl›k bizim
için çok kutsal eserlere, hatta yar›n öbür gün
milli marﬂ›n de¤iﬂtirilmesine kadar götürülebilir.
Düﬂünün bir kere bestesi Selahattin P›nar’a, güftesi Fuat Edip Baks›’ya ait olan ‘Bir bahar akﬂam›
rastlad›m size’ deyiﬂi seçim ﬂark›s› olarak ‘Bir bahar akﬂam› rastlad›m sana ey belediye baﬂkan›/Daha önce nerdeydin?’e dönüﬂürse do¤al olarak itirazlar yükselir.”
‹HT‹YAÇ MESELES‹
Cahit Berkay son seçimlerde biri Konyaalt› Belediye Baﬂkan› Muhittin Böcek, di¤eri Kocaeli Belediye Baﬂkan› Sefa Sirmen olmak üzere iki aday›n seçim müziklerine destek vermiﬂ. Suavi de
Antakya Belediye Baﬂkanl›¤›na aday olan ‹ris
ﬁentürk’e ad›yla özdeﬂ bir ﬂark› haz›rlam›ﬂ. Her
iki sanatç› seçim dönemlerinde kap›s› s›kça çal›nan müzisyenlerden ama ne eserlerinin baﬂka
sözlerle yabanc›laﬂt›r›larak kullan›lmas›na izin
vermiﬂler ne de kendi ideolojileriyle çat›ﬂan iliﬂkiler içinde olmuﬂlar. Cahit Berkay, böyle talep-

lerle gelenlere izin vermedi¤ini söylüyor ama
ard›ndan bunun Türkiye koﬂullar›nda siyasilerin
insaf›na kalm›ﬂ bir durum oldu¤unu do¤rularcas›na “Yapan varsa da günah› boynuna” diyor.
Suavi’nin de¤erlendirmesi ise farkl› bir aç›dan:
“E¤er bir mant›k içeriyorsa, o günkü konjonktür
benim bunu yapmam› gerekli k›l›yorsa ve hepsinden önemlisi de gerçekten karﬂ›mdakinin bana ihtiyaç varsa, talebi de¤erlendiririm. Benim
neye ihtiyac›m oldu¤unun hiç önemi yok. E¤er
kendi ihtiyac›mdan ötürü böyle bir iliﬂkiye girersem, kendimi bir yap› içersine t›k›lm›ﬂ ve çaresizli¤e do¤ru itilmiﬂ hissedebilirim. Ama onlar›n
ihtiyac›n› da do¤ru bir yerden kavramak ve o ihtiyac›n samimiyetini alg›lamak zorunday›m.”
BU SEÇ‹MDEN NOTLAR
Gelelim 29 Mart seçimlerine… Bu seçimlerde
her türden müzi¤in seçime kat›lan partililerce
ayr›m gözetmeksizin kullan›ld›¤›n› ifade eden
Sita Politik Dan›ﬂmanl›k Genel Müdürü Suat Özçelebi, “Demografik, kültürel, etnik ve ideolojik
hedef kitlelere göre müzik türleri seçilebildi¤i
gibi yöresel ﬂark›c›lar ya da bir siyasal ak›m›n
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AL‹ RIZA B‹NBO⁄A:
Sanat, az sözle ve ekonomik bir melodiyle kamuya mal olan
bir anlat›md›r. ‘Yar›nlar bizim’ dedi¤inizde iki sözcükte
yar›nlara duydu¤unuz umudu kolayl›kla anlat›rs›n›z. Sanat
gönülde baﬂlar, beyinde biter. Siyasiler için seçmeni ikna
süreci de beyinden baﬂl›yor. Karﬂ›s›nda milyonlar varken hepsine hitap eden ortak bir söylemi bulmas› zor. Kalabal›klar›n
ortak paydas›n› bulmak sanatç›n›n iﬂi. Bunun da do¤al olarak
bir bedeli var. Bedeli sanatç›n›n kendisi tayin ediyor. Sanat›n
toplumlar›n geliﬂiminde belirleyici bir unsur oldu¤unu kabul
etmedi¤imiz sürece geride kalmaya mahkum olaca¤›z.

içinde yer alan yorumcu ve besteciler de siyasi partilerin seçimlerinde rol oynad›” diyor. Tam bu noktada ak›llara Ceza’n›n ‘Fark
Var’ adl› RAP parças›n›n Saadet Partisi’nin seçim ﬂark›s› olmas› akla geliyor. Suat Özçelebi, daha önce hiç tercih edilmeyen RAP’in,
son iki seçimde ‘protest’ içeri¤inden ötürü farkl› kulvarlardaki siyasi partilerin tercihi oldu¤unu söylüyor. Demokrat Parti, Demokratik Toplum Partisi ve Saadet Partisi bu müzik türünü propaganda müzikleri aras›na alm›ﬂ. Hat›rlayal›m, bu seçim döneminde Saadet Partisi Gençlik Kollar›, ‹slami Rap yapan gençleri
sahneye ç›kartarak, parti lideri Necmettin Erbakan’a methiyeler
söyletmiﬂlerdi.
Seçim müziklerinde farkl› türlerin devreye girmesi kuﬂkusuz arenadaki gösteriyi daha bir renkli hale getirdi. Ancak müzik yelpazesindeki bu aç›l›mlar ve metrekareye düﬂen müzik üretiminin
seçim döneminde artmas› baﬂka bir aç›l›m daha yaratt›: Tek hizmetleri seçim ve propaganda müzikleri haz›rlamak olan ajanslar
ve stüdyolar bu seçimde mantar gibi ço¤ald›. Adeta seri bant
üretime geçen bu stüdyolar adaylara 1000-1500 TL’ye kliﬂe seçim ﬂark›lar› haz›rlad›lar.
SONA DO⁄RU
Sonuç cümlelerini Suavi’nin sanat› tan›mlarken sarf etti¤i ﬂu
ifadelerle noktayal›m: “Sanat bizatihi muhaliftir ve kesinlikle kendi dilini kullan›r. Do¤as› gere¤i de iﬂbirlikçi de¤ildir.”
Sand›ktan ç›kan her ne olursa olsun, sanatç›lar›n izni olmadan
onlar›n eserlerini fütursuzca kullananlar›n bir hak ihlaline çanak
tuttuklar› veya taraf olduklar› için en az›ndan o sanatç›lar›n yüre¤inde ve onlarla atan binlerce yürekte toplu bir ‘ret’ cevab› alacaklar› muhakkak. Seçimlerde propaganda amaçl› kullan›lan müzikler kimseye o seçimi kaybettirmeyecek ya da kazand›rmayacak ama duygu insan›, gönül yoldaﬂ› olan, olmay› hedefleyen
pek çok sanatç›da yaralar açacak. Kim bilir bunlar zamanla birikip bir da¤ oluﬂturur ama o da¤ fare mi do¤urur, volkan m›, bunu zaman gösterecek?

“Sanatç›
kitleleri
gönülden
ba¤lar”
MESAM taraf›ndan ilan edilen
2009 Yerel Seçim Tarifesi
Merkezden tüm Türkiye kullan›m› için tarife:
Eser say›s›Xgün say›s›X100 TL+KDV
Yerel bölgenin ayr› lisans talep etmesi halinde o
zaman nüfusa göre indirim kriteri uygulanarak:
Eser say›s›Xgün say›s›X50 TL+KDV
(üzerinden tarifenin Ek-A’daki nüfus indirimleri uygulanmas›
ﬂeklinde olacakt›r.)
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ﬁEREF TAﬁLIOVA:

âﬂ›kl›k gelene¤i Dede
Korkut’a dayan›r
UNESCO’nun ‘Somut Olmayan Kültür Miras›’ çal›ﬂmalar› kapsam›nda Kültür Bakanl›¤›
taraf›ndan aday gösterilen yedi ‘‹nsan Hazinesi’nden biri olan Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova,
âﬂ›kl›k gelene¤inin özünde halk hikayecili¤inin oldu¤unu vurgulayarak
“Shakespeare’›n ünlü ‘Romeo ve Juliet’ eserinde yer alan aﬂk temalar›n› biz asl›nda
halk hikayecili¤inde ondan çok daha iyi iﬂlemiﬂiz” diyor.

Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, ülkemizde say›lar› giderek azalan âﬂ›klar›n en tan›nm›ﬂ simalar›ndan. Asl›nda Türkiye’nin UNESCO’ya “dünya miras› olsun” diyerek aday gösterdi¤i yedi isimden
biri. Saz›n›, sözünü paylaﬂmaktan güç al›yor, sürekli dünyay› ve Anadolu’yu gezerek âﬂ›k gelene¤ini yayg›nlaﬂt›rmaya gayret ediyor. Kültürel
dayan›ﬂmay› ve iﬂbirli¤ini hedefleyen Türk Kültür ve Sanatlar› Ortak Yönetimi (Türksoy)’un çal›ﬂmalar›na da elinden geldi¤ince destekliyor. Bizimle söyleﬂiye baﬂka bir Türksoy etkinli¤inden,
Çorum’da düzenlenen “Türk Dünyas› Âﬂ›klar ﬁöleni”nden ç›k›p geldi. Ayn› zamanda MESAM
Teknik Birim Kurulu Baﬂkan› olan ﬁeref Taﬂl›ova’ya âﬂ›kl›k gelene¤i, halk hikayecili¤i ve Türksoy’a dair merak ettiklerimizi sorduk. Söyleﬂinin
en unutulmaz an› Âﬂ›k Taﬂl›ova’dan Kerem ve
Asl›’n›n hikayesini dinledi¤imiz bölümdü. Gerçi
saz› eksikti ama olsun böyle de bir aﬂ›¤› dinlemek bizim için bulunmaz bir keyif oldu.
TÜRKSOY, TÜRK’ÜN UNESCO’SU
Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, Türksoy’un amac›n›n ço¤unlu¤u Asya’da bulunan ülkeler aras›ndaki
kültürel diyalo¤un ve iﬂbirli¤in artmas›na öncülük etmek oldu¤unu anlatt› ve çal›ﬂma prensipleri bak›m›ndan t›pk› UNESCO gibi çal›ﬂt›klar›n›

söyledi. Zaten bu yüzden Türksoy’u ‘Türk’ün
UNESCO’su olarak tan›ml›yor. Onun Türksoy’la
tan›ﬂmas› kuruluﬂ y›l›na kadar gidiyor. 1993’te
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra ba¤›ms›zl›klar›n› ilan eden Türk Cumhuriyetleri’nin bir araya gelerek Türksoy’un temelini atmas›n›n ard›ndan Biﬂkek’teki toplant›ya davet
edilen Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, buluﬂman›n ard›ndan bu oluﬂumun bir parças› haline geliyor.
Sonras›n› ondan dinleyelim. “Türksoy taraf›ndan ilk kez UNESCO’nun korumas› alt›nda olan
Manas’a, bizim için de çok önemli bir destan
olan Manas Destan›’n›n 1000. y›l kutlamalar›na
davet edildim. Ard›ndan Türkmenistan’daki
Türkmen ﬂölenlerine kat›ld›m. Aﬂkabat’ta nereden bakarsan›z görülebilecek büyüklükte devasa bir Karacao¤lan an›t› dikildi. Onun aç›l›ﬂ›na
gittim. (Ne ac› ki Türkiye’de Karacao¤lan’›n an›t› bir tek Tarsus’ta var.) Kazakistan’da konservatuarlar›n›n kuruluﬂunun 20. y›l› sebebiyle yap›lan kutlamalara kat›ld›m.”
ÂﬁI⁄IN D‹L‹NDEN TÜRKSOY ÜYELER‹
Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, Türksoy’un kuruluﬂunun 15.
y›l› kutlamalar›na Türkiye’nin ev sahipli¤i yapt›¤›n› söyleyerek, Türksoy’u oluﬂturan büyük aileyi anlatmak için ﬂu dizeleri kaleme alm›ﬂ:

Yaz›: Türkﬂan Karatekin
Foto¤raf: Teoman Gürzihin
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Türksoy’un 15 y›l›nda
Türkiye’ye hoﬂ geldiniz
Söylenir dünya dilinde
Türkiye’ye hoﬂ geldiniz
Mevlam erdirsin murada
Türklü¤ün sesi burada
14 ülke bir arada
Türkiye’ye hoﬂ geldiniz

“Biz Asya’dan
göç etti¤imiz
zaman yan›m›zda
üç önemli
kültürel ö¤emizi
de getirmiﬂiz.
Bunlardan biri
kopuz ile ozan,
di¤eri at,
sonuncusu da
pehlivanlar.
ﬁimdi nas›l
sporda taraftarl›k
önemliyse o
dönemde de
taraftar› olan iki
kesim varm›ﬂ, biri
âﬂ›klar di¤eri
pehlivanlar. “

ﬁanl› bayraklar›n süsü
Türk dilinin ortak sesi
Türksoy, Türk’ün UNESCO’su
Türkiye’ye hoﬂ geldiniz
Sevgi dolu gönülleri
Tatl› konuﬂur dilleri
Türk dilinin bülbülleri
Türkiye’ye hoﬂ geldiniz
ﬁeref der ki sözüm üste
M›zrap vurdum saz›m üste
Geliﬂiniz gözüm üste
Türkiye’ye hoﬂ geldiniz...

Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, çeﬂitli vesilelerle dünyan›n
pek çok ülkesinde bulunmuﬂ, konserler vermiﬂ,
âﬂ›k gelene¤inin temsilcisi olarak pek çok seminere ve konferansa kat›lm›ﬂ. “Ben Nato’nun çok
yak›n›nda bulundum, Brüksel’de konserler verdim. Nato’ya üye ülkelerin bayraklar›n›n görüntüsünü biliyorum. Ama 15. y›ldaki kutlamada
Türk dünyas›n›n bayraklar›n›n birlikteli¤i bundan çok daha güzel bir görüntü oluﬂturdu” diyerek o günkü coﬂkunun kendisini ne kadar derinden etkiledi¤ini de sözlerine ekledi.
“GENÇLER AYAKTA ALKIﬁLADI”
Türksoy’un etkinliklerine gençlerin çok ilgi gösterdi¤ini belirten Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, “Etkinliklerimize gelenler ata sanat›m›z›n en güzel örneklerini ustalar›ndan dinleme ﬂans›na sahip olu-

yorlar. Örne¤in Tuva’dan gelenler g›rtlaktan ses
ç›karma konusunda çok ustad›rlar ve dünyada
bir tek onlar bu hünere sahipler” dedi.
Kazakistan, Türkmenistan, K›rg›zistan, Özbekistan, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Tataristan gibi ülkelerin yan› s›ra Saha, Yakut, Hakasya, Gagavuz, Altar gibi özerk topluluklar da Türksoy’un üyeleri aras›nda. Âﬂ›k ﬁeref
Taﬂl›ova, Türksoy’un yakalad›¤› bu büyük uzlaﬂma platformu ile Avrupa’da, önce Berlin, ard›ndan Paris, Viyana ve Brüksel’de “Biz de kültürümüzle bu co¤rafyan›n bir parças›y›z” mesaj›n›
verecek çeﬂitli organizasyonlara imza ataca¤›n›
söyledi.
Bu arada MESAM Teknik Kurul Baﬂkanl›¤›n› yürüten Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, yo¤un gündemi içinde MESAM’a yeni üyeler kazand›rma konusunda da görünmez bir misyon üstlenmiﬂ. “Polat
Bülbülo¤lu’yu MESAM’a üye yapaca¤›z” diyen
Âﬂ›k Taﬂl›ova, Azerbaycan Eski Kültür Bakan› ve
ﬂimdilerde Azerbaycan’›n Moskova Büyükelçili¤ini yürüten Polat Bülbülo¤lu’nun Türksoy’un
kurucu üyesi ve 10 y›l kadar da baﬂkanl›¤›n›
yapm›ﬂ ünlü bir sanatç› oldu¤unu söyledi. Türk
dinleyicisi de Polat Bülbülo¤lu’yu yak›ndan tan›yor ve seviyor. ﬁebnem Ferah’la da ‘Gel ey seher’ adl› parças›n› birlikte yorumlam›ﬂlard›.
ÂﬁIKLIK GELENE⁄‹
Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova’yla karﬂ› karﬂ›ya gelinir de
âﬂ›kl›k gelene¤inden hiç söz edilmez mi? Biz de
bu do¤al ritme uyduk ve âﬂ›kl›¤›n köklerine
ﬂöyle k›sa bir yolculuk yapt›k. Âﬂ›k anlatt›, biz
dinledik. “Biz Asya’dan göç etti¤imiz zaman yan›m›zda üç önemli kültürel ö¤emizi de getirmiﬂiz. Bunlardan biri kopuz ile ozan, di¤eri at, sonuncusu da pehlivanlar. ﬁimdi nas›l sporda taraftarl›k önemliyse o dönemde de taraftar›
olan iki kesim var, biri âﬂ›klar di¤eri pehlivanlar.
Âﬂ›klar bizim dilimizin ustalar›d›r. Bizim postac›m›z, habercimizdir onlar. Bizimle a¤layan bizimle gülen bir gelenektir âﬂ›kl›k gelene¤i ve
baﬂlang›c› Dede Korkut’a dayan›r. Bu gelenek
içinde çok büyük ustalar yetiﬂmiﬂtir. Karacao¤lan, Pir Sultan Abdal, biraz daha mistik düzeyde Yunus Emre dünya çap›nda âﬂ›klar›m›zd›r.
Anadolu’nun her taraf›nda sebil sular akar gibi
halk ﬂiirinde de âﬂ›kl›k gelene¤i akar. Romanlar›n ç›k›ﬂ yeri âﬂ›kl›k gelene¤idir. Çünkü bu gele-
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Kars’taki “Aﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova Heykeli”
Aç›l›ﬂ Töreni’nde soldan sa¤a: Kars
Valisi Ufuk Erdem, Kültür ve Turizm
Bakan› Ertu¤rul Günay, Kars Belediye
Baﬂkan› Naif Alibeyo¤lu, Aﬂ›k ﬁeref
Taﬂl›ova

nekte halk hikayecili¤i vard›r. Onun içinde aﬂk,
sevgi, gurbet, hasret yani insan› oluﬂturan tüm
duygular yer al›r. Shakespeare’›n ünlü ‘Romeo
ve Juliet’ eserinde yer alan aﬂk terimlerini biz
asl›nda halk hikayecili¤inde ondan çok daha iyi
iﬂlemiﬂiz. Anadolu halk hikayesinde çok daha
ince ve insani temalar gizlidir. Sorun bu zenginli¤i canl› tutamamam›z, su yüzüne ç›karamamam›z. Âﬂ›klar y›llarca bunu ayakta tutmak için
u¤raﬂm›ﬂlar ama onlar da biraz modern ça¤›n,
teknolojinin ve medyan›n getirdi¤i yeniliklerin
arkas›nda kalm›ﬂlar. ﬁimdi bu aç›¤›n yavaﬂ yavaﬂ kapand›¤›n› görüyor ve seviniyorum. Çünkü
bu zenginlik dilimiz, kültürümüz ve aile yaﬂam›m›z için çok önemli.”
OXFORD ÜN‹VERS‹TES‹’NDEN MEKTUP
Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, Türk Cumhuriyetlerinin yan›
s›ra Avrupa’n›n pek çok ülkesinde, Uzakdo¤u’da
ve ‹skandinav ülkelerinde de çeﬂitli vesilelerle
düzenlenen etkinliklerde ülkemizi temsil etmiﬂ
bir kültür elçisi. 50 y›ld›r âﬂ›k s›fat›yla sahip oldu¤u bilgiyi, birikimi ve nefesinin güzelli¤ini
paylaﬂ›yor, buna devam etmek de istiyor. ﬁimdilerde onu heyecanland›ran baﬂka bir davet alm›ﬂ ‹ngilizlerin ünlü Oxford Üniversitesi’nden.
Dede Korkut’un en güzel hikayelerinden ‘Kerem
ile Asl›’y› âﬂ›k yorumuyla anlatmas›n› istemiﬂler
ondan. Bu arada hemen hat›rlatal›m, Prof. Dr.
Fikret Türkmen, Yrd. Doç. Dr. M. Mete Taﬂl›ova
ve Nail Tan taraf›ndan haz›rlanan “Halk Hikaye-

leri-Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova’dan Derlemeler” adl› kitap Türk Dil Kurumu Yay›n› olarak Ocak ay›nda
kitap raflar›ndaki yerini ald›. Âﬂ›k Taﬂl›ova’n›n
dilinden di¤er hikayeleri okumak isteyenlere bu
kitab› ﬂiddetle tavsiye ederiz.
YAﬁAYAN YED‹ ‹NSAN HAZ‹NEM‹Z
Dile kolay yar›m yüzy›ld›r saz› elinde, dizeleri
dilinde köy dü¤ünlerinde, dost meclislerinde
hikayeler anlatan Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, zamanla
s›n›rlar›n› geniﬂletmiﬂ; saz›n›n t›n›lar› önce ﬂehirleri sonra ülkeleri aﬂar olmuﬂ, dinleyenleri
bir köy dü¤ünü ahalisinden salonlar› dolduran
binlere ulaﬂm›ﬂ. 40’a yak›n halk hikayesi bilen
Âﬂ›k Taﬂl›ova “Eskiden halk akﬂam olsun da,
âﬂ›k gelsin, bize hikaye anlats›n diye onlar›n yolunu gözlerdi” diyor. ﬁimdi binler, milyonlar
dinliyor onun hikayelerini. Öyle ki UNESCO’nun
‘Somut Olmayan Kültür Miras›’ çal›ﬂmalar› kapsam›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan
Türkiye’nin yaﬂayan ‘Yedi ‹nsan Hazinesi’nden
biri s›fat›yla dünyan›n ortak miras›na aday Âﬂ›k
Taﬂl›ova. Karagöz sanatç›lar› Metin Özlen, Orhan Kurt, Tacettin Diker, çinilere hayat veren
S›tk› Olçar, Keçeci Mehmet Girgiç, çam düdü¤ü
sanatç›s› Hayri Dev, Türkiye’nin ‘Yedi ‹nsan Hazinesi’ listesinden yer alan di¤er isimler.
‹LK KÖY ÇOCUK KOROSU
Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, “‹lkokul 3. s›n›fta sanata
baﬂlad›m” diyerek anlatmaya devam ediyor.
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“Anadolu halk
hikayesinde çok
daha ince ve
insani temalar
gizlidir. Sorun bu
zenginli¤i canl›
tutamamam›z,
su yüzüne
ç›karamamam›z.
Âﬂ›klar y›llarca
bunu ayakta
tutmak için
u¤raﬂm›ﬂlar ama
onlar da biraz
modern ça¤›n,
teknolojinin ve
medyan›n
getirdi¤i
yeniliklerin
arkas›nda
kalm›ﬂlar. ﬁimdi
bu aç›¤›n yavaﬂ
yavaﬂ kapand›¤›n›
görüyor ve
seviniyorum.”
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“Son y›llarda
sanatta ve aﬂ›kl›k
gelene¤inde bir
erozyon
yaﬂan›yor. Sebebi
iç göç. Biz yer
de¤iﬂtirdikçe,
kültür ve sanat da
de¤iﬂtiriyor. Bu
bizim iyili¤imize
midir? Y›llar
gösterecek.
Ancak dikkat
edilmesi gereken
asl›n›
bozmamakt›r.
Dejenere edilenin
hiçbir de¤eri
yoktur. Dünyada
müzik alan›nda
hiçbir co¤rafyada
olmayan ses
kültürü Anadolu
topra¤›nda vard›r.

“Benim köyüm, Kars’›n 3 bin metre yüksekli¤indeki K›s›r Da¤›’n›n ete¤indedir. Köyde ilk çocuk
korosunu ben kurdum. Bana kal›rsa Türkiye’nin
do¤usundaki ilk çocuk korosudur bu. Koro arkadaﬂlar›mla 23 Nisan Çocuk Bayram› için ilçemiz Ç›ld›r’daki gösterilere kat›ld›k. Koroda Fikriye, Hidayet, Ferenaz isimli s›n›f arkadaﬂlar›m
vard›. ‹lk söyledi¤imiz türkü de bu gün herkesin
kendine göre yorumlad›¤› ‘Erzurum çarﬂ› pazar’d›. Bu türküyü ilk Malatyal› Fahri Kayahan’›n
pla¤›ndan dinlemiﬂtim. Bizim evde gramafon
vard›. Onu da Kilis’te asker olan amcam Suriye’den kaçak getirmiﬂti. Sonra ö¤retmen okulunu kazand›m, ilçe kaymakam› da beni konservatuara göndermek istedi. Ancak çocuk yaﬂta
yetim kalm›ﬂt›m. Elimizdeki imkanlar azald›.
Ben de âﬂ›kl›¤a baﬂlad›m. ‹lk ustam Ç›ld›rl› Âﬂ›k
ﬁenlik’in o¤lu Âﬂ›k Kas›m’d›. Ama ondan önce
nenemden Dede Korkut hikayelerini dinledim.
Kelo¤lan’›, Nasreddin Hoca’y› ilk ondan ö¤rendim. Kars’›n eskiden 786 köyü vard›, ben rahat
500’ünde dü¤ünlere âﬂ›k olarak gittim. Kars’ta
radyo kurulunca orada programlar yapmaya
baﬂlad›m.”

2010’DA ÂﬁIKLAR UNUTULMASIN!
Âﬂ›k Taﬂl›ova köy dü¤ünlerinden radyoya geçerek daha geniﬂ bir kitleye saz›n› ve sesini duyurmaya baﬂlar. Bu arada kendi deyimiyle “yar›ﬂmalara ve at›ﬂmalara” baﬂlar. Orhan Gencebay,
Rahmetli Bar›ﬂ Manço gibi sanat camias›n›n ünlü simalar›yla tan›ﬂ›r. 37 y›l kesintisiz Konya
Âﬂ›klar Bayram›’na, 21 y›l da Gülhane’de düzenlenen Müzik Festivali’ne kat›l›r. Onun için dinleyenlerle bir araya gelece¤i her organizasyon
âﬂ›kl›k gelene¤ini aktaraca¤› kaç›r›lmamas› gereken buluﬂmalard›r. Bu amaçla ta ‹ngiltere’ye
kadar gitmiﬂ, Uluslararas› Hikâye Anlat›m Festivali’ne (International Story Telling Fest) üç kez
kat›lm›ﬂ. Bu arada Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, BBC taraf›ndan haz›rlanan ‘‹skender’ adl› belgeselin ve
Japon televizyonu için çekilen ‘‹pek yolu’ belgesinin Türkiye ile ilgili bölümlerinin müziklerini
de haz›rlam›ﬂ. TRT imzal› “Ozan›n Kopuzundan
Âﬂ›¤›n Saz›” adl› belgeselin dan›ﬂmanl›¤›n› yapm›ﬂ. Avrupa televizyonlar›nda ve ZDF’de yay›nlanan programlarda saz›yla, sesiyle yer alm›ﬂ.
Âﬂ›k Taﬂl›ova 2010’da Avrupa’n›n kültür baﬂkenti olacak ‹stanbul’da yap›lacak kapsaml›
projeler içinde âﬂ›klar›n da unutulmamas› gerekti¤ini hat›rlatt›. Zaten kendisi bu yolda epey
bir yol kat etmiﬂe benziyor da. Yani ‘Avrupa Avrupa duy sesimizi’ demeye gerek yok, zira Âﬂ›k
Taﬂl›ova s›kl›kla kat›ld›¤› uluslararas› etkinliklerle bu alanda bir altyap› oluﬂturmuﬂa benziyor
zaten.
“GÜLMEK ‹LAÇTIR”
Âﬂ›k Taﬂl›ova, Galler’de kat›ld›¤› bir festivalde
Nasrettin Hoca f›kralar›n› anlatt›¤›n› ve kültür
fark›na ra¤men herkesin güldü¤ünü söylüyor.
Ozan›n bugün yaﬂan›lan kriz ve olumsuzluklar
için de çok somut bir çözüm önerisi var: “Endüstri ve sanayinin insan vücuduna ve ruhuna
yapm›ﬂ oldu¤u tahribatlar›n tek ilac› vard›r, o
da gülmektir. Gülmek de asl›nda bizden yani
Türklerden baﬂlar. Bu konuda çok zenginiz.
Çünkü suyu yo¤urda çevirmiﬂ, kazana tencere
do¤urtmuﬂuz. Onun için bizim kendi kültürümüze dönmemiz laz›m.”
MESAM TEKN‹K B‹R‹M KURULU ÜYEL‹⁄‹
MESAM’›n kurucu üyesi olan Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, dünyadaki benzerlerine göre çok daha güç-
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lü bir oluﬂum oldu¤unu söyledi¤i MESAM’›n
Teknik Birim Kurulu Baﬂkanl›¤›n› yürütüyor. Asl›nda bu bölüm çok önemli çünkü kurulda
“hangi sanatç›, hangi parçada kimden ne alm›ﬂ?” sorusunun yan›t› aran›yor. Yani kaynak
kiﬂilerin ve derlemecilerin hakk›n›n ödenmesi
konusunda çal›ﬂmalar yap›yor. Âﬂ›k Taﬂl›ova
adeta kuyumcu terazisinden daha hassas bir
tartma iﬂlemi yapt›klar›n› ifade ediyor. Teknik
Birim Kurulu müzi¤e ad›n› alt›n harflerle yazd›rm›ﬂ önemli isimlerden oluﬂuyor. Âﬂ›k Taﬂl›ova, “Hafiye gibi çal›ﬂman›z gerekiyor” derken
bu iﬂin zorluklar›na da iﬂaret ediyor: “Kimi zaman önümüze Çin Seddi gibi aﬂ›lmayan sorunlar ç›k›yor. Elimizdeki veriler yetersiz kal›yor.

Araﬂt›r›yor, tart›ﬂ›yor ve bir sonuca ba¤lamaya
çal›ﬂ›yoruz.” Konuﬂmas›n›n son bölümünde
önemli bir soruna da iﬂaret ediyor Âﬂ›k Taﬂl›ova: “TRT, zaman›nda pek çok motifi, ritmi, müzi¤i anonim olarak kabul etmiﬂ. Kanun da 70
sene sonra ‘anonim olur’ diyor. Karacao¤lan,
Yunus Emre, Köro¤lu y›llar y›l› pek çok sanatç›
taraf›ndan söylendi, söylenmeye de devam
edecek. Ama bana kal›rsa gökyüzünde uçan
kuﬂun kanatlar›n›n sesi bile teliftir. Bence anonim dediklerimizin de telifi olmal› ve bu telif
MESAM’da bir havuzda toplanmal›. Toplanan
da ihtiyac› olan âﬂ›klara, sanatç›lara verilmeli.
Bu benim ﬂahsi bir önerim.”
Elçiye zeval olmazm›ﬂ, bizden söylemesi…

Kerem ile Asl›’n›n hikayesi
Konu halk hikayesi olunca, karﬂ›m›zda da
bunun üstad› oturunca “Bizim de
hakk›m›za bir hikaye düﬂer mi acaba?”
dedik Âﬂ›k Taﬂl›ova’ya. Saz› olmadan anlatman›n güçlü¤üne dem vursa da k›rmad›
iste¤imizi ve bak›n nas›l güzel bir sürprizle
buluﬂturdu bizi.
“Kerem, Genceli Ziyat Han’›n o¤ludur. Asl›,
Karamelik diye Ziyat Han’›n haznedar› bir
keﬂiﬂin k›z›d›r. Bunlar›n ikisinin çocu¤u yok.
Bir gün Ziyat Han ile Karamelik’e demiﬂ ki
“E¤er bizim ikimizin de çocu¤u olsa, senin bir
k›z›n benim bir o¤lum olsa, k›z›n› o¤luma
verir misin?” Karamelik, “Veririm” demiﬂ.
Ziyat Han, “Bende e¤er k›z›m olsa senin
o¤lun olsa, senin o¤luna veririm” demiﬂ ve
iki tane elma koparm›ﬂ daldan. Birini
Karamelik’e uzatm›ﬂ, “Sen elman› götürüp
akﬂam han›m›na ikram edeceksin, bende
han›m›ma ikram edece¤im.” Derler ki;
elman›n daha çok k›zarm›ﬂ› Karamelik’e
düﬂmüﬂ. ‹ﬂte aradan 9 ay, 9 gün, 9 saat, 9
dakika geçtikten sonra Ziyat Han’›n bir o¤lu,
Karamelik’in bir k›z› dünyaya gelmiﬂ. Ziyat
Han o¤luna Ahmed-i Mirza ad›n› koymuﬂ.
K›z›n ad›n› da Kara Sultan koymuﬂlar ama
Karamelik “Ben k›z›m› bunun o¤luna vermem” demiﬂ. Han›m›ndan Ziyat Han’a gidip
k›zlar›n›n öldü¤ünü söylemesini istemiﬂ.

Kendisi de bu ac›yla art›k bu topraklarda
yaﬂamak istemedi¤ini söyleyerek I¤d›r diye
bildi¤imiz Sürmeli Çukuru’na göçmüﬂ, k›z›n›
orada büyütmüﬂ. Y›llar geçmiﬂ, Ahmed-i
Mirza büyümüﬂ, han o¤lu gibi e¤itilmiﬂ. Ziyat
Han ona “Bu topraklar benim topra¤›md›r.
Gün gelecek benim yerime sen bakacaks›n
yan›na bir arkadaﬂ›n› al ve bu topraklar› gez”
demiﬂ. Ahmed-i Mirza baﬂlam›ﬂ diyar diyar
gezmeye, kader ya bu bakm›ﬂ gül bahçesinde
bir güzel. Havuzun baﬂ›nda, uzun boylu, ince
belli, elma yanakl›, kiraz dudakl›, ceylan
bak›ﬂl›, keklik sekiﬂli bir dünya güzeli k›z.
Ahmed-i Mirza bunu görür görmez bir
gönülden bin gönüle ona aﬂ›k olmuﬂ.
Yaklaﬂt›¤› zaman k›z demiﬂ ki; ‘Dur, nerelisin,
neye geldin dur yi¤idim. Kerem eyle. Beni mi
arad›n buldun dur yi¤idim kerem eyle’ .
Kerem de ona ﬂöyle yan›t vermiﬂ; ‘Gence’den
bu yana geldim söyle güzel asl›n
kimdir, seni gördüm aﬂ›k
oldum söyle güzel asl›n
kimdir’…..” *
* Hikayenin devam›n› ‘Halk
Hikayeleri -Aﬂ›k ﬁeref
Taﬂl›ova’dan Derlemeler’
adl› kitapta bulabilirsiniz.
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“Rahmetli Bar›ﬂ
Manço benim çok
yak›n dostumdu.
Bir gün ilk 7’den
77’ye çekmek için
Kars’a geldi¤inde
‘Ben içime
toplad›klar›m›
e¤er mezara
götürürsem
topra¤› da yakar’
demiﬂti. Biz de
içimize
doldurduklar›m›z›
tekrar
insanlar›m›za
özellikle de genç
kuﬂa¤a iade
etmemiz gerek”.
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üç vakte kadar
müzik bedava m›?

Yaz›: Türkﬂan Karatekin
Foto¤raf: Sema Korkmaz

Medya ve teknoloji ﬂirketlerinin üç-beﬂ-on
y›l içinde e¤ilimlerinin ne yönde olaca¤›na
dair öngörülerde bulunan fütürist, stratejist,
yazar Gerd Leonhard, müzik sektöründeki denklemin
de¤iﬂti¤inden söz ederek, “ Yeni fikir, içeri¤in etraf›ndan para
kazanmayla ilgili” diyor. Buna göre bedava müzik korkulacak bir
düﬂünce olmaktan ç›k›yor, kullan›c› al›ﬂkanl›klar›n› belirleyen ve
reklam pastas›n› büyüten kritik bir amaca hizmet ediyor.
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Fütürist, stratejist ve yazar olan Gerd
Leonhard, TIME etkinli¤i için Türkiye’deydi. Leonhard 20 albüme imza atm›ﬂ, hatta Miles Davis’le ayn› sahneyi paylaﬂm›ﬂ bir müzisyen asl›nda ama uzun zamand›r notalarla de¤il, gelece¤in medya ve teknoloji dünyas›n› öngörmekle u¤raﬂ›yor. Dahas› öngörüleri de tutuyor. Bu
yüzden ﬂirketlerin yeni döneme dair iﬂ modelleri geliﬂtirmelerine yard›mc› oluyor.
Kehanet de¤il onunki. Bugünün yaﬂananlar›ndan yola ç›karak, insano¤lunun beklentileri,
teknolojinin h›z› ve sistemin gerekliliklerinin
kesiﬂiminde, gerçekleﬂme olas›l›klar› çok güçlü
yol haritalar› belirlemek. Leonhard, Nostradamus gibi gördü¤ü rüyalara de¤il, yaﬂad›¤› ça¤›n somut gerçekliklerine dayand›r›yor öngörülerini. Söylediklerini önce kendisi uygulamaya baﬂl›yor. Nas›l m›? Örne¤in “‹çerik bedava
olmal› ama bunun etraf›ndan para kazanman›n yollar›n› bulmal›y›z art›k” diyor. Kendisi de
yazd›¤› son kitab›, Music 2.0’›n içeri¤ini internet sitesinden bedava indirme imkan› tan›yor
okurlara. Konuﬂmalar›n›n power point sunumlar›n›n büyük ço¤unlu¤unu grafiksel ö¤eleriyle
yine sitesinden ulaﬂ›labilir k›l›yor. Her türlü soru yöneltebilece¤iniz aç›k ve samimi bir iletiﬂim dili kullan›yor.
Leonhard’›n TIME etkinli¤indeki sunumundan
çarp›c› baﬂl›klar derledik sizin için. Gelece¤in
e¤lence ve medya dünyas›nda, çap› daha da
küçülttü¤ümüzde müzik marketlerde “çok yak›nda” söylemiyle eﬂde¤er tablonun ayr›nt›lar›n› dile getirdi Leonhard. Do¤rusu bu ayna tutuﬂ ufku daha da netleﬂtirdi.
‹NTERNET‹N AVANTAJLARINI
KULLANAMIYORUZ
‹nternetin büyük bir sosyal paylaﬂ›m ortam›
yaratt›¤›ndan söz ederek konuﬂmas›na baﬂlayan Gerd Leonhard, “Zaman›m›z ve internetimiz var ama internetin ekonomik avantajlar›ndan yararlanm›yoruz, çünkü bakmam›z gereken yöne do¤ru bakm›yoruz. Bakarsak bir zamanlar birbirlerinden ba¤›ms›z hareket eden
telekomünikasyon ve onlara içerik üreten ﬂirketlerin, kullan›c›ya hizmet etme sürecinde art›k birlikte çal›ﬂmalar› gerekti¤ini görece¤iz”
dedi.
Birkaç on y›ld›r içerikçilerin üretti¤ini, teleko-
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“Gelecekte, telekomünikasyon ﬂirketleri ile içerik
ﬂirketleri kullan›c›ya hizmet etmek için birlikte
çal›ﬂacaklar. Mevzuat, devlet ve di¤er
düzenlemeler de buna hizmet edecek. “

münikasyon ﬂirketlerinin tüketiciye sunmas›ndan ibaret bir yaklaﬂ›m›n egemen oldu¤undan
söz eden fütürist Leonhard, art›k ibrenin baﬂka
yöne do¤ru kayd›¤›n›, iﬂbirli¤inin ve karﬂ›l›kl›
ç›kar gibi kavramlar›n bu yolun zeminini oluﬂturdu¤unu belirtti. Leonhard içerik derken internet üzerinden kullan›c›n›n yarar›na sunulan
müzik, film, kitap, bilgi, oyun vs.k›saca her ﬂeyi tan›ml›yor.
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“Sevdi¤iniz
müzi¤i dinlemek
için müzik
marketlerine
gitmenize gerek
yok, istedi¤iniz
müzik bir ‘t›k’
mesafede.”

D‹NAM‹KLER DE⁄‹ﬁT‹
Eskiden tüketici olarak bildi¤imiz ve bugün art›k kullan›c› olarak tan›mlad›¤›m›z insanlar›n
daha donan›ml› hale geldi¤ini ifade eden Leonhard, “Kullan›c› art›k daha güçlü ve kumanda onun elinde. Amerikan çocuklar›n›n %50’si
‘youtube’u televizyona tercih ediyor. Çünkü
orada kontrol onlar›n ellerinde. Facebook ve
Wikipedia da, kullan›c›lar›n oluﬂturdu¤u platformlar. Bu yüzden gelecek kullan›c›lar› birbirine ba¤lamakla yak›ndan ilintili” dedi.
Dünyan›n organik bir bütüne dönüﬂtü¤ünden
söz eden stratejist Leonhard bir tarafta bozulan dengelerin di¤er yar›y› da ister istemez etkileyece¤ini belirtti ve “Dünya ülkelerinin baﬂkanlar›ndan biri, ‘Tekelden ziyade karﬂ›l›kl› ç›kar, sürdürülebilir büyümenin kayna¤›d›r’ demiﬂ ve bence bu saptama çok do¤ru. Karﬂ›l›kl›
ç›kar içinde çal›ﬂmal›y›z ki, kalk›nal›m. Bu
denklem, telekomünikasyon ve içerik ikilisi için
de geçerli” dedi.
Sunumunu güncel somut verilerle destekleyen
Leonhard, MIT’li bir profesörün yapt›¤› araﬂt›r-

man›n çarp›c› sonuçlar›n› kat›l›mc›larla paylaﬂt›. Buna göre günümüzün yükselen de¤eri,
kültürel çevre olgusu. Leonhard, Facebook gibi
sanal sosyal platformlarda yabanc›larla bir anda arkadaﬂ olabildi¤imizi söyleyerek yeni iﬂ
modellerinin bu kültürel dinamikten beslenerek oluﬂturulmas› gerekti¤ini ifade eti.
TÜRK‹YE’N‹N GÜÇLÜ POTANS‹YEL‹
Türkiye’deki internet penetrasyonunun
%37’den önce %60, sonra da %90’lara ç›kaca¤›n› söyleyen Leonhard, mobilitedeki yüksek
penetrasyonun da bu geliﬂimi destekledi¤ini
belirtti. Bir de büyük ﬂirketlerin Çin, Hindistan,
Rusya gibi yoksul ülkeleri çeﬂitli ﬂekillerde ‘network’e kazand›rma projelerinden söz etti. Böylece milyarlarca insan›n internete girmesiyle
internetteki reklam pastas› büyüyecek ve baﬂka pek çok f›rsat da ç›kacak.
Google’›n da bedava müzik verdi¤ini belirten Leonhard, “Çin arama motoruna ba¤land›¤›n›zda
müzik bedava. Google müzik için para ödüyor
ama bunu Türkiye’de yapmay›p neden Çin’de
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Gerd Leonhard:”Club Penguen çok etkili bir çocuk oyunu ve
kullan›c›lar›n ço¤u ilk aﬂamada bir üst seviyeye ç›kabiliyor.
Bedava oynuyor, üst seviyeye ç›kt›¤›n› da para ödüyor.
Telekomünikasyon ﬂirketleri de kullan›c›lar›na bedava müzik
sunsa, sonra bir üst basamakta, konser kay›tlar› gibi farkl› ve
tercihlere hitap edecek seçenekleri ücretlendirse,
inan›yorum ki kullan›c›lar›n %25’i bu hizmetleri sat›n al›r.”

yapt›¤›n› düﬂünmek gerek. Google aç›lan penceresindeki küçük reklam kutucuklar›ndan ayda
910 milyon dolar kazan›yor. Cevap bu” diyor.
‹NTERNET FOTOKOP‹ MAK‹NES‹
“‹çeri¤in kendisi her zamankinden daha popüler, özellikle de müzik. Müzik her yerde” diyen
Leonhard, içerik üretenler taraf›ndan tekrarlanan kriz söylemlerinin günün ihtiyaç ve beklentilerini karﬂ›layamayan demode iﬂ modellerinden kaynakland›¤›n› belirtti. Gerd Leonhard,
“‹nternet büyük bir fotokopi makinesi gibi çal›ﬂ›yor. Kriz biraz da bundan kaynaklan›yor. ‹nternetten kopyalad›klar›m›z› satmak istiyoruz,
oysa bu iﬂ modeli art›k ‘out’ olmuﬂ durumda.
Çünkü her ne kadar içerik kopyalamalar› bugün yasal de¤ilse de gelecekte daha çok içerik
ücretsiz olacak” de¤erlendirmesini yapt›.
GEN‹ﬁ BANT KÜLTÜRÜ GEL‹ﬁ‹YOR
Eskiden bedelini ödeyerek ald›¤›m›z bir hizmete ﬂimdi ücretsiz sahip oluyoruz. Düﬂünün bir
kere, mail atmak için bir zamanlar bir bedel
ödüyordunuz. ﬁimdi bedava. Yeterince erken
ald›¤›n›zda uçakla seyahat bile art›k çok ucuzlad›. Gerd Leonhard, yaﬂad›¤›m›z dünyada art›k sunulan hizmetin özünden de¤il, çevresindeki etkinlik alan›ndan kazanç sa¤laman›n
önem kazand›¤›n› belirtti.

“Sevdi¤iniz müzi¤i dinlemek için müzik marketlerine gitmenize gerek yok, istedi¤iniz müzik bir ‘t›k’ mesafede. ‹nternetten t›kla, download et ve dinle. Reel rakamlara bakt›¤›n›zda
dijital sat›ﬂlar fiziki sat›ﬂlar›n zarar›n› telafi edecek boyutta de¤il. O zaman bu yeni duruma
uygun yeni iﬂ modelleri üretmek gerekiyor.
Çünkü içerik tüketimi her zaman olacak. Cevaplanmas› gereken soru, nerede ve ne zaman?” diyen Leonhard, yak›n gelecekte 4,2
milyar kiﬂinin daha internete ba¤lanaca¤›n› ve
geniﬂ bant kültürünün büyümesini sürdürece¤ini ifade etti.

“Yasa, kullan›c›y›
para ödemeye
zorluyor. ‹yi bir
ilke ama
uygulanabilir
de¤il, sadece
avukatlar›
meﬂgul ediyor.
Kanunen do¤ru
olan, bizim
aç›m›zdan
kazançl› olmuyor”
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“Amerika’da
yap›lan bir baﬂka
araﬂt›rmaya göre
dünyada en çok
nefret uyand›ran
ﬂirket, Müzik
Kay›tlar› ﬁirketleri
Derne¤i (RCA).
Gerekçesi de
müzi¤i
engellemeleri.”

“FREEMIUM”, BEDAVANIN PR‹M‹
Gerd Leonhard kendi icad› olan bir kavramdan
söz etti: “Freemium”. ‹ngilizce ‘Free’ ve ‘Premium’ kelimelerinin birleﬂmesinden meydana gelen bu kavram “bedavan›n primi” gibi bir anlama geliyor. Leonhard, bedavan›n priminin
hem kullan›c›lar hem de yarat›c›lar için daha
fazla para anlam›na geldi¤ini belirterek “Daha
fazla de¤er yaratmal›s›n›z ki ilgi çekebilin. Yani
kullan›c›n›n sizin kitab›n›z›n, filminizin ya da
müzi¤inizin bir kopyas›n› almas› o kadar
önemli de¤il, onun etraf›nda de¤er yaratan
her ﬂeydir as›l önemli olan” dedi.
‘Flattering’ adl› bir kavramdan söz eden Leonhard, müzikteki ön ücret anlam›na gelen kavram›n temel al›nd›¤› sistemin bir benzerinin
Türkiye’de uyguland›¤›n› söyledi. Leonhard,
ﬂirket ad› belirtmedi ama bu modeli uygulayan
Türk Telekom’dan baﬂkas› de¤il. Buna göre ﬂirket kullan›c›lardan bir eriﬂim bedeli al›yor ama
müzi¤i onlara bedava sunuyor. ﬁark›n›n kopyas›n›n bedava olmas› yarat›c› için kötü gibi alg›lanabilir ama reklam ve sat›ﬂtan elde edilen
gelirden onlar›n da nemalanmas› çok mümkün. T›pk› Facebook’un ya da Youtube’un dün-

yadaki en büyük yay›nc›lar olmas› gibi. “Bu
alanlar gelecekte reklam pastas›nda daha da
güçlenecek” diyor Leonhard.
REKLAM MEDYA VE ‹ÇER‹K KONUSUNU
HIZLANDIRACAK
Gerd Leonhard’›n gelecek öngörülerinden biri
de iletiﬂimde para kazanman›n yeni yolunun
geleneksel yöntemlerden çok farkl› olaca¤› yönünde. Özellikle reklam sektöründe bilinen
tüm do¤rular›n de¤iﬂece¤inden söz eden Leonhard, “Reklamda be¤endi¤iniz her ne ise
onunla senkronize görüntüler karﬂ›n›za gelecek. Reklam, medya ve içerik konusunu çok
h›zland›racak. Gelecek nesillerin reklam› tamamen dijital olacak. ‹zin, ba¤›ml›l›k, de¤er, ödül,
güven gibi kavramlar daha da önemli hale gelecek. Reklam›n gelece¤i dikkat sat›n alma ve
dikkat satma baﬂl›klar›nda yo¤unlaﬂacak” dedi.
Leonhard, küresel reklam pastas›n›n büyüklü¤ünün de 700 milyar dolar oldu¤unu sat›r aras›nda geçirdi.
Müzik, kitap ve gazetelerin geleneksel modellerinin uzun vadede iﬂe yaramayaca¤›n› düﬂünüyor fütürist yazar. Bu yüzden bir sonraki
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“‹ngiltere’de Black Mobil adl›
ﬂirket ücretsiz mobil hizmetler
veriyor. Reklam izlemeye
haz›rsan›z bu hizmetleri de
bedelsiz alabiliyorsunuz.”
neslin, görmek istedi¤i reklam› görece¤ini ifade ediyor ve “Kopyan›n de¤eri azal›yor, ba¤lam› art›yor ve içeri¤in çevresi yükseliyor. Böyle
davran›rsan›z insanlar sizi sever ve sizden sat›n
al›rlar. Müzik endüstrisi bunu anlad›” diyor.
KARﬁILIKLI B‹R EKO S‹STEM YARATILMALI
Kendisi gibi bir fütürist olan Alvin Toefler’in
“Ö¤renmemiz, ö¤renmeyi unutmam›z ve yeniden ö¤renmemiz laz›m” deyiﬂine vurgu yapan
Leonhard, “‹ﬂletme okurken ö¤rendiklerimiz
art›k iﬂe yaramayacak, yeniden ö¤renmeliyiz.
Telekom bir veri hatt›yd›, art›k içerik hatt› olacak, bundan sonra da hizmet ve tecrübe platformuna dönüﬂecek” diyor. Verinin ucuzlayacak olmas› kullan›c›n›n yarar›na ama zaten bütün bu yeni sistemi ortaya ç›karan da kullan›c›
bask›s› de¤il mi? ﬁirketler sadece hat sunduklar›nda kaybedecekler. Bu yüzden bir hizmet
platformu olmal›lar. Bu da reklam, içerik ve iletiﬂim sa¤lay›c›lar aras›nda güçlü bir dayan›ﬂmay› gerekli k›l›yor. “Yani karﬂ›l›kl› bir eko sistem yarat›lmal›” diyor Leonhard.
TEL‹F HAKLARIYLA NASIL
BA⁄DAﬁACAK?
Telif haklar› yasas›, üreticinin haklar› oldu¤unu
söylüyor ve kopyalamay› yasakl›yor. Peki bu
yaklaﬂ›m›n kime faydas› var? Leonhard, sistemde içerikçilerin de¤il, avukatlar›n para kazand›-

¤›n› söyleyerek, “Telif haklar› gelir yaratmay›
amaçlayan bir mekanizma. Yasaya göre hareket etti¤imizde kullan›c›y› para ödemeye zorlamam gerekiyor. Peki 4 milyar kiﬂiyi buna zorlayabilir miyim? Hay›r, iyi bir ilke ama uygulanabilir de¤il, sadece avukatlar› meﬂgul ediyor.
Kanunen do¤ru olan, bizim aç›m›zdan kazançl›
olmuyor” diyor. Leonhard’a göre para kazanaca¤›m›z yol ak›l yolu ve formül özetle ﬂöyle:
“Beni seven kitle var ve bana ulaﬂabiliyorlar,
ben de onlara. Müzi¤imi, kitab›m› vs bedava
indiriyorlarsa olsun, indirsinler. Çünkü as›l
amac›m dikkati çekme f›rsat›n› yakalam›ﬂ olmam. Buradan da reklama dönebilirim. K›sacas› dikkati reklama çevirmenin yolunu bulmal›y›z.”

Leonhard’›n tahminleri
Türkiye’deki internet penetrasyonunun %37’den önce %60, sonra da %90’a ç›kacak.
Google uzaya yerleﬂtirece¤i uydu ile Çin, Hindistan gibi yoksul ülkelerde interneti
ücretsiz yapacak ve böylece networke milyarca insan› dahil ederek baﬂta reklam
pastas› olmak üzere pek çok fayda yaratacak. Televizyonun alt›nda sosyal ‘network’ünüzü gösteren butonlar olacak ve TV’yi açt›¤›n›zda internette olacaks›n›z.
Mikro mesaj sisteminin (tweeter) gelece¤i çok parlak. Geçen y›l %480 büyümüﬂ.
Müzik de içeri¤in içinde olacak. Günde 3 bin kitap yay›nlan›yor, yak›n gelecekte bu
kitaplar elektronik ortamda önümüze gelecek.

“New York Times
dijitale dönerse,
geleneksel
metodla yay›n
yapt›¤›nda
kazand›¤›n›n
beﬂte birini
kazanabilecek.
Çünkü ﬂu an
reklam pazar› bu
dijital yay›na
uyum sa¤layacak
esnekli¤e sahip
de¤il.”
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YASEM‹N GÖKSU:

su akar yata¤›n› bulur
“Elveda Rumeli” dizisinde seslendirdi¤i ﬂark›larla televizyon seyircisiyle buluﬂan
Yasemin Göksu, bugüne kadar üç albüme imza att›. Pek çok konser verdi, be¤eniyle
izlenen film ve dizilerde okudu¤u ﬂark›larla dinleyicileriyle buluﬂtu. Yasemin Göksu ile
“Ateﬂ Oldum” adl› albümünün yan› s›ra Elveda Rumeli dizisinde seslendirdi¤i türküler
hakk›nda konuﬂmak üzere buluﬂtuk.

Ortal›kta pek görünmeyen, iﬂini sessiz
sedas›z ve hakk›yla yapan, buna ra¤men sad›k
bir dinleyici kitlesine sahip sanatç›lar vard›r.
Bunlar televizyonun magazin programlar›nda
görünmez. Gazetelerin magazin sayfalar›n› özel
hayatlar›yla süslemezler. Özel hayatlar› kendilerine aittir ve bunu ifﬂa edecek bir tutumdan
uzak dururlar. Sevinçlerini, kederlerini, aﬂklar›n›
kendilerine saklarlar. En çok bir ﬂark›n›n sözlerinde ya da ezgisinde insana dair bir duygu olarak paylaﬂ›rlar dinleyicileriyle.
Yasemin Göksu bu sanatç›lardan biridir, ﬁimdilerde “Elveda Rumeli” dizisinde seslendirdi¤i
ﬂark›larla televizyon seyircisiyle buluﬂan Göksu
bugüne kadar üç albüme imza att›, pek çok
konser verdi, be¤eniyle izlenen film ve dizilerde okudu¤u ﬂark›larla dinleyicileriyle buluﬂtu.
Yasemin Göksu ile “Ateﬂ Oldum” adl› albümünün yan› s›ra Elveda Rumeli dizisinde seslendirdi¤i türküler hakk›nda konuﬂmak üzere buluﬂtuk. Ancak sanatç›n›n müzik sevgisinin izlerini
de geçmiﬂine do¤ru bir yolculuk yaparak keﬂfetmeye çal›ﬂt›k.
MÜZ‹SYEN OLMA HAYALLER‹
Üç çocuklu bir ailenin en küçü¤ü olarak ‹zmit’te
dünyaya gelen Yasemin Göksu, “Bizim evde sesi güzel olmayan kimse yok” diye söze baﬂl›yor.

“Ama evde türkülere hayran olan sadece bendim. Annemle babam Türk Sanat Müzi¤i sever
ve dinlerlerdi. Abimle ablam ise, dönemin popüler müziklerini. Bacak kadar çocukken, ‘K›ﬂlalar doldu boﬂald› bugün’ türküsünü radyodan
dinleyip a¤lad›¤›m› hat›rl›yorum.”
Türkiye’de ailenin, özellikle k›z çocuklar›n›n müzikle ilgilenmesine çok s›cak bakmad›¤›n› biliyoruz. Sesi güzel ve müzi¤e büyük sevgi duyan,
müzisyen olma hayalleri kuran Yasemin Göksu
herhangi bir bask›yla karﬂ›laﬂm›ﬂ m›yd› acaba?

Röportaj: Vecdi Erbay
Foto¤raf: Yüksel Alt›ntop
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y›l boyunca eﬂiyle birlikte pansiyon iﬂletir Türkbükü’nde.
Pansiyonlar› sanat dünyas›n›n tan›nan isimlerinin u¤rak yeridir. Vedat Türkali, Aziz Çal›ﬂlar,
Fethi Naci, Selahattin Hilav, Ahmet Kaya, Arif
Keskiner, Yaman Okay gibi sanatç›larla tan›ﬂmas›, onlarla zaman geçirmesi ‘bir kitap dolusu
an› biriktirmesine’ olanak sa¤lad›¤› kadar ufkunun geniﬂlemesine de yard›mc› olur.
Müzik hevesi ise devam etmektedir. Amatörlerden oluﬂan küçük bir müzik grubu bile vard›r
art›k. Zaman zaman festivallerde ve de¤iﬂik
mekanlarda sahneye ç›kma olana¤›n› da burada, bu küçük grupla bulur.

“Türküleri seviyordum ve bildi¤imi san›yordum
Mazlum’la tan›ﬂ›ncaya kadar. Oysa türküleri,
özellikle alevi de¤iﬂlerinin felsefesini
Mazlum’la kavrad›m. Ciddi bir ö¤renim
sürecidir benim için Mazlum.”
“Lisedeyken konservatuara gitmek istedi¤imi
söylemiﬂtim evdekilere. Modern bir aileydik
ama buna ra¤men babam istemiyordu. ‹zmit
Müzik Cemiyeti’ne gitmeme ses ç›karmasa da
konservatuara gitmeme, hele müzisyen olma
hayallerime karﬂ›yd›, Avrupa’da falan yaﬂ›yor olsak izin verecek. Ama Türkiye’de olmaz diyordu. Onu ikna etmenin zor oldu¤unu biliyordum. Müzik olmasa da sanatla u¤raﬂmaya kararl›yd›m. Bu yüzden babamdan gizli bir y›l boyunca resim dersi ald›m. Liseden sonra Mimar
Sinan Üniversitesi’ne girdim, ama üniversite
hayat›m çok k›sa sürdü, neredeyse baﬂlamadan
bitti. Aﬂ›k olmuﬂtum. Evlendim ve 19 yaﬂ›mda
bir çocuk sahibi oldum.”
‹zmit’te yaﬂad›¤› y›llarda ‹zmit Müzik Cemiyeti’ne devam eden Yasemin Göksu, evlenip çocuk sahibi oldu¤unda da müzikle amatör olarak
ilgilenmeyi sürdürür. Müzisyen olma hayallerini
ne evlilik ne de çocuk sahibi olmak y›km›ﬂt›r.
Bu arada Bodrum Türkbükü’nde yaﬂamaya karar verir eﬂiyle. Orada bir pansiyon iﬂletecekler.
“O zamanlar ﬂimdiki gibi de¤ildi Türkbükü. Birkaç iﬂletmecinin oldu¤u, s›cak dostluklar›n kurulabildi¤i küçük bir yerdi” diyen Göksu, on bir

ZOR GÜNLER VE ‹LK ALBÜM
Pansiyon iﬂletmecili¤inin yaratt›¤› yorgunluk ve
grubuyla yapt›¤› müzikal çal›ﬂmalar›n verdi¤i
cesaret baﬂka bir hayat›n kap›lar›n› zorlamas›na
neden olur. Pansiyonu eﬂine b›rak›p ‹zmir’e gider. Kendi de¤imiyle, ‘Ateﬂi sönmeyen müzik
sevdas›n›n peﬂinden... Sevgiyle and›¤› ve aralar›nda çok de¤erli müzisyenlerin oldu¤unu söyledi¤i ‘Suya Türkü’ adl› müzik grubuyla çal›ﬂmaya baﬂlar. “Geniﬂ bir repertuara sahiptik. Pop,
caz, türkü gibi de¤iﬂik türlerde ﬂark›lar söylemeye uygun g›rtla¤›m, sesim vard›. ‹zmir’de iki
y›l müzik yaparak yaﬂad›m.”
Albüm yapmaya karar veren Göksu, ‹stanbul’a
taﬂ›nmaya karar verir. Zor günler de burada
baﬂlar. Eﬂinden boﬂanm›ﬂ, albüm yapabilme
düﬂleri kuran ve o¤luyla birlikte geçinebilmek
için bazen günde iki iﬂte çal›ﬂmak zorunda kalan Göksu, ‹zmir’den tan›d›¤› bir menajer arkadaﬂ›yla karﬂ›laﬂ›nca önünde yeni bir yol aç›l›r.
Menajerin “Sana albüm yapal›m” teklifine hay›r
demez. Sonraki geliﬂmeleri sanatç› ﬂöyle anlat›yor:
“Menajer bir gün Yeninur Ada’yla birlikte evime
geldi. Yeninur yeni mezun olmuﬂ, ona bir türkü
albümü yapacaklar. Sesini kaydetmek için birlikte bir stüdyoya gittik. Yeninur’a vokal yapt›m.
Sonra “Sen de bir-iki türkü oku dediler. Okudum ve o zaman bana da bir albüm yapma karar› al›nd›.”
Ada Müzik’ten ç›kan ‘Gül Kuruttum’ adl› ilk albümü elbette heyecanland›rm›ﬂt›r Yasemin Göksu’yu. Su akar yata¤›n› bulur misali, bir sürü s›k›nt›dan sonra art›k albümü olan bir sanatç›d›r
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sonunda. Hayallerini kurdu¤u albüm ellerindedir. Yine de buruktur biraz. “Tam istedi¤im bir
albüm de¤ildi bu. Türkü okumay› seviyordum
elbette, ama ben sesime uyan besteler de okumak istiyordum. Telif ödemeyelim, ucuz olsun
diye tamamen anonim türküler okudu¤um bir
albüm oldu ‘Gül Kuruttum’. Yine de bu albümde
severek okudu¤um türküler vard› tabi. ﬁimdi o
albümü dinledi¤imde, o zamanlar türkü okumay› bilmedi¤imi düﬂünüyorum. Ama çok safça,
samimiyetle okunmuﬂ türküler onlar.”
MAZLUM Ç‹MEN’LE TANIﬁMA
‘Gül Kuruttum’ albümünü samimi ama yine de
türkü okuma bilgisinden uzak bulan Göksu’nun
önünde yeni kap›lar aç›l›r. Konserlere davet edilir, iﬂ teklifleri al›r ve o s›rada bir radyoda program yapan Mazlum Çimen’le tan›ﬂmas›na olanak sa¤lar. Çimen, albümleri yeni ç›km›ﬂ Yeninur Ada ve Yasemin Göksu’yu program›na davet eder. Bu program Mazlum Çimen ile Yasemin Göksu’nun hem hayat› hem de müzi¤i ortak yaﬂamalar›na öncülük eder:
“Türküleri seviyordum ve bildi¤imi san›yordum
Mazlum’la tan›ﬂ›ncaya kadar. Oysa türküleri,
özellikle Alevi de¤iﬂlerinin felsefesini Mazlum’la
kavrad›m. Ciddi bir ö¤renim sürecidir benim
için Mazlum.”
‘Kalanlar›n Ard›ndan’ albümü, birkaç y›l sonra
bu birlikteli¤in, bu ö¤renme sürecinin ilk ürünü
olarak ç›kt›. ‘Kalanlar›n Ard›ndan’ için “Tamamen Mazlum’un istedi¤i gibi bir albüm oldu”
diyen Göksu, bu albümde türkülerin yan› s›ra
besteler de okumuﬂ ve ilk kez bir müzi¤e söz
yazm›ﬂ.
‹ki albümün talihsizliklerinden de içtenlikle söz
ediyor Göksu. “‹lk albümü ç›karan Ada Müzik
baz› ilkeler öne sürerek yeterince tan›t›m yapmad› ve albüm raflarda kald›. ‹kinci albüm ç›kt›ktan hemen sonra ﬂirket batt› ve onun tan›t›m›, da¤›t›m› da güçlükle oldu. ‹nsan ister hani,
albümü ç›k›nca bir patlama olsun. Olmad›.
Ama albümler yavaﬂ da olsa dinleyicisine ulaﬂman›n yolunu buldular. Çünkü o dönem benim
okudu¤um tarzda türkü okuyan çok az sanatç›
vard› ve bu tarz› özellikle ö¤renciler be¤enerek
dinliyorlard›.”
Ve uzun bir aradan sonra ‘Ateﬂ Oldum’ albümü.
Bu albümü de Mazlum Çimen’le haz›rlayan
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Silikozis Hastas› Kot
Kumlama ‹ﬂçileri ile
Dayan›ﬂma Konseri’nde
Yasemin Göksu ve ﬁebnem
Dönmez sahnede birlikte bir
Rumeli türküsü söylediler.

‘Elveda Rumeli’ dizisinde okudu¤u türküler, Balkan
müziklerinden oluﬂan bir albüm haz›rlama
projesini gündeme getirmiﬂ. Yasemin Göksu,
yak›n zamanda önce bu albümü, ard›ndan
bestelerin a¤›rl›kta oldu¤u yepyeni bir albümle
dinleyicilerinin karﬂ›s›na ç›kmaya haz›rlan›yor…
Göksu, söz yazar› kimli¤ini de gösterme f›rsat›
bulur. Nitelikli müzik ve sözlerin uyumu Göksu’nun güçlü sesiyle buluﬂunca ortaya usanmadan dinlenecek bir albüm ç›kar.
‘ELVEDA RUMEL‹’YE SES‹YLE HAYAT VERD‹
‘Elveda Rumeli’ dizisi Balkan türkülerinin popüler hale gelmesine zemin haz›rlad›. Dizi için seçilen baz› türküleri Yasemin Göksu okuyor. Bu
nedenle ‘sesini tüm Türkiye’nin tan›d›¤›, ama
yüzünü göremedi¤i ünlü’ gibi ﬂakalara maruz
kald›¤›n› söylüyor gülerek.
Göksu, daha önce ‘Iﬂ›klar Sönmesin’, ‘Hoﬂça Kal
Yar›n’, ‘Büyük Adam Küçük Aﬂk’ gibi filmlere,
‘Berivan’, ‘Vazgeç Gönlüm’, ‘Hac›’ gibi dizilere de
sesiyle katk›da bulundu.
‘Elveda Rumeli’ dizisinde okudu¤u türküler, Balkan müziklerinden oluﬂan bir albüm haz›rlama
projesini gündeme getirmiﬂ. Göksu, yak›n zamanda önce bu albümle, ard›ndan bestelerin
a¤›rl›kta oldu¤u yepyeni bir albümle dinleyicilerinin karﬂ›s›na ç›kmaya haz›rlan›yor…

38-43 dijital haklar.qxd

38

4/2/09

5:24 PM

Page 2

vizyon

dosya

içerik dijital,
hukuk statik!
Geleneksel medya ve e¤lence sektöründeki hukuki
düzenlemeler, dijital ortamdaki içeri¤in düzenlenmesi için ne
yaz›k ki yeterli de¤il. Geçti¤imiz aylarda telekom, internet,
medya ve e¤lence sektörlerinin temsilcileri, TIME 2008 etkinli¤i
çerçevesinde bir araya gelerek bu konuyu tart›ﬂt›lar. Birçok
boyutuyla konunun ele al›nd›¤› toplant›da birbirinden ilginç
sorunlar›n yan› s›ra özgün çözüm yollar› da ortaya konuldu.

Yaz›: Türkﬂan Karatekin
Foto¤raf: Sema Korkmaz

Üretilen her türlü içeri¤in da¤›t›m› ve
paylaﬂ›m›n›n "dijital boyut" kazanmas›yla birlikte telif haklar› alan›nda çok ciddi sorunlar yaﬂan›yor. Bu ma¤duriyetin ortadan kald›r›labilmesi için çok de¤iﬂik hukuksal çözümler bulunmaya çal›ﬂ›l›yor. Fakat içeri¤in dijital olanaklar sayesinde her geçen gün yepyeni görünümlere bürünmesi, konuya kal›c› bir hukuksal
çözüm getirilmesini de zorlaﬂt›r›yor. O yüzden
sadece hukukçular›n de¤il soruna ortak olan
tüm kesimlerin çözüme de ortak olmas› bekleniyor. Bu çerçevede dijital haklar› esas alan iﬂ
modellerinin ortaklaﬂa bir ﬂekilde geliﬂtirilmesi
gerekti¤i konusunda herkes fikir birli¤ine varm›ﬂ durumda. Bu sorun art›k ülkemizde çok
ciddi bir ﬂekilde tart›ﬂ›lmaya baﬂland›. Geçti¤imiz aylarda telekom, internet, medya ve e¤lence sektörlerinin temsilcilerini bir araya getiren TIME 2008 etkinli¤ine ele al›nan temalardan biri “Dijital haklar, dijital içeri¤i düzenlemeye yeter mi?’ sorusuydu.
Baﬂkanl›¤›n› Avukat Haluk ‹nan›c›’n›n üstlendi¤i oturumda Avukat Ahmet Türko¤lu oturumda dijital haklara özel esaslar› belirleyen Ek 4.
Madde ve 5651 say›l› yasan›n uygulanmas›yla

ilgili görüﬂlerini aktard›. Avukat Vedat Gürler
telif haklar›n›n tarihçesinden söz ederken,
Avukat Ajda Ciddi Bilgehan da Türkiye’deki yasal düzenlemeler ve geçirdi¤i evreler hakk›nda
görüﬂlerini dile getirdi.
KÖKLER MISIR FIRAVUNLARINDA
Telifin geçirdi¤i tarihsel süreçleri k›saca özetleyen Avukat Vedat Gürer, ço¤altma probleminin M›s›r firavunlar›na kadar gitti¤ini söyledi.
Tarih sahnesine baﬂkas›na ait bir ﬂeyin ço¤alt›lmas›yla ortaya ç›kan hakk›n ne oldu¤u konusu
ilk kez Gutenberg matbaas›n›n problemi olmuﬂ. 15. yüzy›lda matbaa sahiplerinin kiliseden ya da kraldan bask› yapmak için lisans ald›¤›, hatta baﬂlang›çta eser ya da ﬂehir için ayr›
ayr› imtiyaz verildi¤i de tarihten düﬂen notlar
aras›nda. Buna göre hem bas›lacak eser hem
de hangi ﬂehirde da¤›t›m›n yap›laca¤› ayr› ayr›
izne ba¤lan›yormuﬂ.
Vedat Gürler, bu yap›n›n daha sonra lonca formasyonuna gitti¤ini ve ‘Station Companies’
ad›n› ald›¤›n› söyledi. Gürler, bütün dünyada
telifle özdeﬂ ‘copyright’ kavram›n›n da ilk kez
bu y›llarda ortaya ç›kt›¤›ndan söz etti.
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Soldan sa¤a: Av. Vedat Gürer, Av. Mahmut Koçkan, Av. Ahmet Türko¤lu, Av. Ajda Ciddi Bilgehan

“K‹TAPÇILAR FABR‹KATÖR”
1662 y›l›nda ç›kan ve 150 y›l kadar geçerlili¤ini
koruyan kitapç› veya yay›nc›ya bir nevi tekel
statüsü sa¤layan Lisans Kanunu için ünlü yazar
Daniel Dafeo, “Kitapç›lar fabrikatör, yazarlar da
müstahdem olmuﬂtur” yorumunu getirmiﬂ. Bu
geliﬂimin ard›ndan ‹ngiltere’de ilginç bir ad›m
daha at›lm›ﬂ ve ‹ngiltere Kraliçesi Ann’in
1709’da ç›kard›¤› yasayla yazarlar›n haklar›n›
önce 21 y›ll›¤›na ard›ndan da 70 y›ll›¤›na koruyan bir yasay› hayata geçirmiﬂ.
ABD’ndeki durum ise biraz farkl›. “Sadece kendi
vatandaﬂlar›m›n haklar›n› korurum” felsefesini
güden ABD hukuku daha sonra bu yanl›ﬂ› düzelterek 1909 y›l›nda tüm eserleri koruma kalkan› alt›na alm›ﬂ. Avukat Vedat Gürer, bu tarihe kadar ABD’nin en büyük korsan ülke oldu¤unun da alt›n› çizdi.
SONY DAVASI
Universal Film Stüdyolar› ile Sony aras›ndaki
dava Amerikan Yüksek Mahkemesi’ne kadar taﬂ›nan ve telif haklar› tarihindeki önemli davalardan biri olarak tarihe geçmiﬂ. Universal
Stüdyolar›, Sony taraf›ndan üretilen Betamax
cihazlar›n›n filmlerini kopyalad›¤› için Sony
aleyhine dava açm›ﬂ. Uzun mahkeme maratonu sonucunda Amerikan Federal Mahkemesi
“Daha sonra seyretmek üzere bir diziyi kopyalayan aleti veya teknolojiyi üreteni sorumlu tutamay›z” sonucuna ulaﬂm›ﬂ.

DÜNYAYI DE⁄‹ﬁT‹REN ‘DOWNLOAD’
AKIMI!
1976’dan beri Dünya Fikri ve Mülkiyet Organizasyonu’na üye olan Türkiye, kendi iç yasalar›n›
ç›kararak bu alandaki sorumluluklar›n› yerine
getiren duyarl› bir ülke konumunda. Bunun
dünyadaki telif lobileri aç›s›ndan önemli bir kriter oldu¤unu vurgulayan Avukat Vedat Gürer,
kurulan yeni dünya düzeninde geniﬂ bant, 3D,
HD gibi teknolojilerin önce ses-müzik sektörünü
sonra da film endüstrisini etkiledi¤ini anlatt›.
“Bugün art›k bir filmi sanal ortamdan indirmek
45 dakika sürüyor” diyen Avukat Gürer, ‘download’ operasyonun ilk kez Johannsen adl› genç
bir mühendis taraf›ndan baﬂlat›ld›¤›n› anlatt›.
DVD’deki kopyalama ﬂifresini tersine mühendislik (reverse engineering) sonucunda kendi
kullan›m› için k›ran Johannsen, daha sonra
program› internet ortam›ndaki bir listeye koymas›yla tüm dünyadaki “download” ak›m›n›
baﬂlat›yor. Üç-dört y›l süren dava sonunda Johanssen beraat ediyor. Bu olay dijital haklar
aç›s›ndan bir suçun ispat›n›n ne kadar zor ve
yarg›lama sürecinin ne kadar uzun oldu¤unu
göstermesi aç›s›ndan da literatüre geçiyor.
ﬁ‹FRE DAYANMIYOR
Vedat Gürer, günümüzde dijital platformlarda
‘Decenteralize’ bir a¤ ba¤lant›s›n›n oldu¤unu
ifade ederek, “Buna göre herkes, herkesle istedi¤i ba¤lant›y› kurabilir. Kullan›c›lar aras›nda
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1662 y›l›nda ç›kan
ve 150 y›l kadar
geçerlili¤ini
koruyan kitapç›
veya yay›nc›ya bir
nevi tekel statüsü
sa¤layan Lisans
Kanunu için ünlü
yazar Daniel
Dafeo, “Kitapç›lar
fabrikatör,
yazarlar da
müstahdem
olmuﬂtur”
yorumunu
getirmiﬂ.
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Avukat Vedat
Gürer, kurulan
yeni dünya
düzeninde geniﬂ
bant, 3D, HD gibi
teknolojilerin
önce ses-müzik
sektörünü sonra
da film
endüstrisini
etkiledi¤ini
anlatt›.

dosya paylaﬂ›m› engellenemez. Burada dijital
k›s›tlama yöntemleri temas› giderek geliﬂiyor. Disney, Intel, Microsoft gibi dev firmalar
birleﬂerek ‘blueray’ standard› denilen teknolojik s›n›rlamalar getirmeye karar veriyorlar. Ancak bu standart piyasaya sürüldü¤ünün ilk
ay›nda ﬂifresi k›r›larak etkisizleﬂtiriliyor. Bunun
gibi getirilen yedi-sekiz ﬂifre de ayn› sonuca
maruz kal›yor. Ya sistemi de¤iﬂtirecek ya makinay› toplatacaks›n›z. ‹kisi de efektif bir çözüm
de¤il. Çünkü film ç›kt›¤›nda göstermezseniz,
izlenmez, izlenmezse para kazanamazs›n›z.”
MESLEK B‹RL‹KLER‹N‹N ORTAK
MÜCADELES‹
Oturumun ikinci konuﬂmac›s› Avukat Ajda Ciddi Bilgehan, dijital haklar konusunda Türkiye’deki yasal düzenlemeleri ve geçirdi¤i evreleri somut verilerle ortaya koydu. “Teknolojideki
ilerleme, telefonlardaki çok çeﬂitlilik, taﬂ›nabilirlik ve geniﬂ bant üzerinden kullan›m her yerde müzik eserlerinin kullan›lmas› gibi bir sonuç do¤urdu. Bunlar›n hak ihlallerini tespit etmek bir yana, takip edebilmek bile imkans›z
hale geldi” diyerek konuﬂmas›na baﬂlayan Avukat Ajda Bilgehan, “1986’da meslek birliklerinin kurulmas›yla bu alanda önemli bir ad›m
at›ld›. Müzik alan›ndaki ilk meslek birli¤i 1987
y›l›nda kurulan MESAM olurken, 1995’de birden fazla meslek birli¤inin kurulmas›n›n kabul
edilmesi üzerine MSG, MÜYORB‹R ve MÜYAP’›n
da temelleri at›ld›. 1999 y›l› dört meslek birli¤inin telif konusunda ortak bir çerçeve çizerek
topyekün mücadeleye baﬂlad›lar. Ortak lisanlama projesi de bu dönemdeki kolektif bilincin
bir yans›mas›d›r” dedi.

EK 4. MADDE B‹ZE NE GET‹RD‹?
Avukat Bilgehan, dijital haklar›n takibinde yasada yeterli mevzuat olmamakla birlikte olumlu geliﬂmelerin yaﬂand›¤›ndan söz etti ve sözü
2004 y›l›nda Ek 4. Madde ile yap›lan de¤iﬂikliklere getirdi. “Ek 4. Madde internette yasaya
ayk›r› olarak kullan›lan bir müzik eserinin durdurulmas› ya da içerikten ç›kar›lmas› için aç›klay›c› bir yöntem getirdi¤i için uygulamay› kolaylaﬂt›ran bir geliﬂme” diyerek maddeye aç›kl›k getiren Avukat Bilgehan, maddenin getirdi¤i yasal de¤iﬂikli¤in olumlu ve olumsuz yanlar›n› da ﬂöyle tarif etti: “Bilgi içerik sa¤lay›c›s›
müzi¤i yasaya ayk›r› biçimde kullan›yorsa
önce uyar›l›yor ve üç gün içinde sorunlu
içeri¤i ç›kartmas› isteniyor. Bu süre içinde
ç›kart›rsa sorun kalm›yor ama ç›kartmazsa
o zaman savc›ya gidiliyor ve onun karar›ndan
sonra eriﬂim sa¤lay›c›dan içerik sa¤lay›c›n›n
ba¤lant›s›n›n kesilmesi isteniyor. Yasan›n en
olumlu yan› ihlali durdurmaya yönelik tavr›.”
Avukat Ajda Ciddi Bilgehan, bundan önce fiiliyattaki durumu 2000’li y›llardaki örnek bir davadan yola ç›karak ﬂöyle özetledi: “Kiﬂilik haklar›na ihlalden bir dava aç›lm›ﬂ ve mahkeme
internetteki yay›n› durdurma karar› vermiﬂti.
Fakat Yarg›tay bu konuda yasal düzenleme olmad›¤›ndan, mahkeme karar›n›n da uygulanabilirli¤inin sorgulanabilir olaca¤›ndan yola ç›karak bu karar› bozdu. 2004’teki Ek 4. Madde
ç›k›ncaya kadar internetteki yay›n› durdurma
imkan› yoktu.”
Ek 4. Maddenin olumsuz yanlar›n› dair görüﬂlerini de dile getiren Avukat Bilgehan, “Bilgi
içerik sa¤lay›c› yakalanana kadar o içeri¤i rahatl›kla kullan›yor. Yakaland›ktan sonraki üç
gün içinde içerikten ç›kartt›¤›nda da hiçbir ceza alm›yor. Bu genel ceza kanunu sistemine
ayk›r›. Düﬂünün bir h›rs›z yakalad›n›z. Ayn› kural› iﬂletti¤imizde ona da ‘çald›klar›n› getirirsen ceza almayacaks›n’ dememiz gerekir. O
yüzden üç gün uygulamas› cezalar›n önleyicili¤i prensibine ayk›r›.” Avukat Bilgehan maddenin olumsuz etkisini ortaya koymak için de
Harry Potter filmini örnek olarak verdi. Harry
Potter serisinin sonuncu versiyonu vizyona
girmeden üç gün önce internete s›zm›ﬂ ve bu
yüzden filmin giﬂe gelirleri beklentilerin çok
alt›nda kalm›ﬂ.
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5651 SAYILI KANUNDAK‹ ZAYIF HALKA
‹nternetteki yay›nlar›n düzenlenmesine iliﬂkin
2007 y›l›nda 5651 say›l› “‹nternet Ortam›nda
Yap›lan Yay›nlar›n Düzenlenmesi ve Bu Yay›nlar Yoluyla ‹ﬂlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakk›nda Kanun” adl› kanunun ad›ndan ötürü
geniﬂ bir kapsam beklentisi yaratt›¤›n› söyleyen Avukat Bilgehan, reel durumun pek de
beklentileri karﬂ›lamad›¤›n› ifade etti ve aç›klamalar›n› sürdürdü: “Kanunun içeri¤ine bakt›¤›n›zda yay›nlar›n düzenlenmesini sa¤layacak
Telekomünikasyon Kurulu gibi belli kurullar
oluﬂturuluyor. Verilerin bir y›l saklanmas› zorunlulu¤u getiriliyor. Cezaland›r›lacak konular
aras›nda müstehcenlik, fuhuﬂ, Atatürk’e hakaret gibi pek çok madde s›ralan›yor ama telif
haklar› hiç geçmiyor. Bu da telif haklar›n› korumam›zda bizi zay›flatan bir çerçeve. Alt yönetmeliklere bak›ld›¤›nda sadece toplu kullan›m sa¤lay›c›lar, yani internete cafeler için
haz›rlanan yönetmelikte iﬂ yeri sahibine ‘Telif
haklar›n›n ihlalini önleyici tedbirler al›n’ deniyor. Önleme görevi eriﬂim ve yer sa¤lay›c› verilse çözüm daha kolay olur. Yurtd›ﬂ›ndaki uygulama bu yöne do¤ru kay›yor. Daha çok filtreleme yöntemiyle önce müzik eserlerinin yasaya ayk›r› olarak sisteme girmesinin önlenmesi görüﬂü a¤›rl›k kazan›yor.”
Geçen y›l Fransa’da bu anlamda önemli kararlar›n al›nd›¤›ndan söz eden Avukat Bilgehan,
Fransa Cumhurbaﬂkan› ile internet servis sa¤lay›c›lar› aras›nda imzalanan anlaﬂma gere¤i,
sürekli telif hakk› ihlali yapan sitelerin sürekli
ba¤lant›s›n›n kesilmesi yönünde bir karar›n
al›nd›¤›n› dinleyicilere aktard›.
F‹LTRELEME GEÇERL‹ YÖNTEM
Fransa örne¤inin ard›ndan 2007-2008 y›l›nda
dijital haklar›n korunmas›yla ilgili haz›rlanan
bir rapordan söz eden Avukat Bilgehan, “‹lgili
raporda filtreleme yöntemi, eserlerin önceden
dijital ortama sunulmas›n›n engellenmesinde
uygulanabilir bir yöntem olarak lanse ediliyor.
Belçika’da 2007’de yap›lan bir davada mahkeme internet servis sa¤lay›c›n›n filtreleme görevi oldu¤unu ve önleyici görevini yerine getirerek internetteki müzik eserleri üzerindeki hak
ihlallerinin durdurulmas› gerekti¤i yönünde
karar vermiﬂ” dedi.
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Av. Ajda Ciddi Bilgehan

KORSAN KULLANICIYA ZARAR VER‹R
“Korsanl›¤›n sadece müzik eseri sahiplerine
ve internet sa¤lay›c›lar›na zarar verdi¤ini
düﬂünmek hata olur” diyen Avukat Bilgehan,
korsan›n kullan›c›lara da büyük zarar verdi¤ini
söyledi. ‹nternet ortam›nda korsan müzik veya
oyun indirirken yasal olmayan sitelerden yap›lan iﬂlemler s›ras›nda kullan›c›n›n bilgisayar›na
nitrojen gibi programlar yüklenerek kiﬂisel bilgilerinin ele geçirildi¤ini belirten Avukat Bilgehan, “Özel bilgilerinizi baﬂka amaçlarla kullanarak, hesaplar›n›z› boﬂaltabiliyorlar. Böyle davalara da rastl›yoruz” dedi.
Avukat Ajda Ciddi Bilgehan sunumun son bölümünde Bilgi Üniversitesi Biliﬂim Teknolojileri
Hukuku Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Leyla Keser Berber’in bir araﬂt›rmas›ndan söz etti. Dijital hak yönetimi sistemleriyle teknik olarak eserler üzerindeki hak ihlallerinin durdurulabilece¤ini ortaya koyan
araﬂt›rmada filtreleme yöntemi ve fikri haklar›n önce bilgisayara tan›mlanmas›n›n gerekli
oldu¤unu vurgulad›.
Avukat Bilgehan, internet servis sa¤lay›c›lar›,
müzik eseri sahipleri, yap›mc›lar ve kullan›c›lar›n birlikte hareketiyle yasal olmayan kullan›m›n önüne geçmenin mümkün olabilece¤ini
söyleyerek konuﬂmas›n› tamamlad›.
EK 4. MADDE KORUMA KALKANI
Fikri haklar anlam›nda korumay› sa¤layacak Ek
4. Madde z›rh› acaba yeterince kal›n m›? Bu so-

Av. Ajda Ciddi
Bilgehan:
“‹nternet
ortam›nda korsan
müzik veya oyun
indirirken yasal
olmayan
sitelerden yap›lan
iﬂlemler s›ras›nda
kullan›c›n›n
bilgisayar›na
nitrojen gibi
programlar
yüklenerek kiﬂisel
bilgileri ele
geçiriliyor.”
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Av. Ahmet
Türko¤lu:
“2004’te ADSL
kullan›c›
ortalama say›s›
450 bin iken,
müzik piyasas›nda
al›nan kaset ve CD
bandrol say›s› 44
milyon adetti.
2007 y›l›nda ADSL
kullan›c› say›s› 4,5
milyona ç›kt›,
bandrol miktar› ise
18 milyonu
biraz geçti.”

runun yan›t›n› da Avukat Ahmet Türko¤lu
verdi.
“Dijital alandaki teknolojik geliﬂmeyle birlikte
müzik meslek birliklerinin gerek lisanslama gerekse hukuki mücadele ana çal›ﬂma esaslar› dijital alana do¤ru kaymaya baﬂlad›” diyen Avukat Türko¤lu, mücadelenin rekabetin en yo¤un
yaﬂand›¤› GSM ve internet olmak üzere iki
alanda topland›¤›n› söyledi ve bu alanda kullan›c›lara verdikleri izinleri ﬂöyle s›ralad›: “‹nternet alan›nda ‘streaming’ (indirmeksizin dinleme), ‘download’ (indirerek dinleme) ve video
paylaﬂ›m, GSM alan›nda ise ‘true tune’, ‘ring
tune’ ve ‘melody’ olarak müzik eserlerinin iletimi ve kullan›m›na dair izinler veriyoruz.”
TTNET VAKA ÇALIﬁMASI
Müzik meslek birlikleri ile TTNet aras›nda 2007
y›l›nda yap›lan anlaﬂman›n önemine de¤inen
Avukat Türko¤lu, “TTNet’in mevcut 5 milyon
civar›ndaki ADSL abonesi ücretsiz olarak müzik
meslek birliklerinin repertuar›nda bulunan
eserlere eriﬂebiliyor. Hatta de¤iﬂik müzik paketlerini sat›n al›p bunlar› bilgisayarlar›na ya
da mobil cihazlar›na indirebiliyorlar. Uygulamayla ilgili MÜYAP’›n 2004 y›l›nda baﬂlatt›¤› ve
daha sonra di¤er meslek birliklerinin dahil oldu¤u EMDAT, MÜYAPO gibi dijital arﬂiv ve da-

¤›t›m sistemleri de mevcut” dedi.
Dijital teknolojinin çok h›zl› geliﬂti¤ini söyleyen
Avukat Türko¤lu, istatistiklerin de bunu do¤rulad›¤›n› söyledi: “2004’te ADSL kullan›c› ortalama say›s› 450 bin iken, müzik piyasas›nda al›nan kaset ve CD bandrol say›s› 44 milyon adetti. 2007 y›l›nda ADSL kullan›c› say›s› 4,5 milyona ç›kt›, bandrol miktar› ise 18 milyonu biraz
geçti. 2008 y›l›nda rakamlar resmi olmamakla
birlikte ADSL abone say›s›n›n 5-5,5 milyona ç›kaca¤›, bandrol say›s›n›n da 14 milyona düﬂece¤i tahmin ediliyor.”
1523 S‹TENIN ER‹ﬁ‹M‹ KES‹LD‹
Dijital alanda müzik kullan›m›n›n artmas›na
paralel dijital ortamda da yasa d›ﬂ› kullan›mlar›n artmas›n› beklenen bir geliﬂme oldu¤unu
söyleyen Avukat Türko¤lu, bununla ilgili meslek birliklerinin hukuki dayana¤›n›n 5846 yasal› maddenin Ek 4. Maddesi’yle oluﬂturuldu¤undan söz etti. Ek 4. Madde’nin uygulamas›nda
öncelikle gerekli izinleri almaks›z›n müzik
iletimi yapan ve baﬂkalar›n›n eriﬂimine imkan sa¤layan internet sitelerini tespit ettiklerini söyleyen Avukat Türko¤lu, “ﬁimdiye kadar yapt›¤›m›z ihtar sonras› yasa d›ﬂ› içeri¤ini
ç›karan site say›s› 330, hakk›nda karar ald›¤›m›z 1193. Ek 4’ün iﬂletilmesi ile içeri¤i temizlenen ya da eriﬂimi kesilen site say›s› da 1523.
2008 sonu itibariyle de 1800 site olaca¤›n›
tahmin ediyoruz” dedi.
DOSYA PAYLAﬁIMI SANAL TRAF‹⁄‹N %85’‹
Dijital alan h›zla geliﬂirken dijital hak kay›plar›n›
önleme çabalar›n›n ayn› h›zla ilerlemedi¤ine de¤inen Avukat Türko¤lu, bir yandan da içerde defans gördüklerinden söz etti ve “Ek 4. Madde
2004’te kabul edilmesine ra¤men, gerçek manada iﬂletilmesi ancak 2006 y›l›n› buldu. Çünkü
savc›l›klar bu duruma defans gösterdi. Mücadeleyi s›k› tuttuk ve sisteme iﬂlerlik kazand›rd›k”
dedi.
‹nternet üzerindeki bu yasa d›ﬂ› kullan›m ve
yasa d›ﬂ› olarak baﬂkalar›n›n eriﬂimine açma
konusunda ilk baﬂta gelen kullan›m modeli
P2P (kullan›c›lar›n birbirine herhangi bir dosyan›n eriﬂimini açmas›). Avukat Türko¤lu,
TTNet’ten ald›klar› veriler ›ﬂ›¤›nda birtak›m bilgileri de konuklarla paylaﬂt›: “Türkiye’de dosya
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paylaﬂ›m siteleri bir günlük internet trafi¤inin
%85’ini oluﬂturuyor. Bu oran Almanya’da %69,
Do¤u Avrupa’da %83, Bat› Avrupa’da %64, Orta Do¤u’da %49, Avustralya’da %57.”
S‹STEM‹N D‹⁄ER AKTÖRLER‹
Ek 4. Madde gere¤ince Internet Servis Sa¤lay›c›lar› (ISB) onlara verilen yükümlülükleri hala
yerine getirmiﬂ de¤iller. Ek 4 Madde’nin P2P
konusunda nas›l uygulanaca¤›na dair çal›ﬂmalar›n devam etti¤inden söz eden Avukat Türko¤lu P2P ile ilgili Türkiye’de ilk kez yap›lan bir
uygulamayla ilgili bilgi de verdi: “O ay fazla say›da müzik eserini baﬂkalar›n›n eriﬂimine açm›ﬂ
olan kiﬂinin kulland›¤› bilgisayar›n IP numaralar›n› tespit ediyor, savc›l›¤a baﬂvuruyor, Asayiﬂ
Büro Amirli¤i ve Türk Telekom’dan IP’leri o an
kullanan kiﬂilerin adreslerini tespit ederek Ek
4. Madde gere¤i onlara ihtar maili gönderiyoruz. Asl›nda uygulamada kulland›¤›m›z yaz›l›m
iki-üç bin IP numaras›n› tespit etmeye imkan
veriyor ama sistemdeki di¤er çözüm ortaklar›m›z adres ve kimlik bilgilerini tespit etmek için
daha fazla zamana ihtiyaç duyuyorlar. Sanal
ortamda her an her ﬂey de¤iﬂti¤i için sonuç almak zor olabiliyor.”
B‹LG‹LER‹N DO⁄RULU⁄U ﬁÜPHEL‹
‹nternet ortam›nda özellikle web siteleri almak
için beyan edilen künye bilgilerinin do¤rulu¤undan emin olamad›klar›n› ifade eden Avukat Türko¤lu, tespit ettikleri dijital hak ihlali yapan 1500 siteden sadece dokuzunun künye
bilgilerinin do¤ru oldu¤unu söyledi. Dijital hak
ihlallerine iliﬂkin yasal yapt›r›mlarla ilgili dünyadan farkl› örnekler de veren Avukat Türko¤lu, Fransa’da 614 albümden derledi¤i 10 bin
eseri yasal olmayan bir ﬂekilde indirip kamuya
iletmekten ötürü bir ö¤retmenin suçlu bulundu¤unu aktard›. Danimarka’da ise mahkeme
telekom ﬂirketini internet korsanl›¤›yla ba¤lant›l› müﬂterilerinin internet ba¤lant›lar›n› kesmesi yönünde aleyhine bir karar vermiﬂ. Avukat Türko¤lu, Ek 4. Madde’nin de benzer yapt›r›mlar› oldu¤undan ama bugüne dek hiç uygulanmad›¤›ndan söz etti.
‹ngiltere’de ülkenin en büyük internet servis
sa¤lay›c› ﬂirketi ile müzik endüstrisinin liderlerinden Virgin aras›nda imzalanan ve “Three
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Strike” ad›yla bilinen anlaﬂmayla ilgili bilgiler
veren Avukat Türko¤lu, “Bu anlaﬂmaya göre
bütün uyar›lara ra¤men illegal paylaﬂ›mlara
devam etmekte ›srar eden tüketicilerin internet eriﬂimlerinin kesilmesi ve haklar›nda yasal
iﬂlemlerin baﬂlat›lmas› öngörülüyor” dedi.
“Three Strike” dünyan›n pek çok ülkesinde yavaﬂ yavaﬂ kabul görmeye baﬂlayan bir model
olmuﬂ. Avustralya bu sisteme girmiﬂ, ‹sveç’de
çal›ﬂmalar baﬂlam›ﬂ. Model, AB ülkelerinde ge-

Av. Ahmet
Türko¤lu:
“Türkiye’de dosya
paylaﬂ›m siteleri
bir günlük
internet trafi¤inin
%85’ini
oluﬂturuyor.
Bu oran
Almanya’da %69,
Do¤u Avrupa’da
%83, Bat›
Avrupa’da %64,
Orta Do¤u’da %49,
Avustralya’da
%57.”

nel bir uygulama olarak benimsenir umuduyla
Fransa taraf›ndan AB Parlamentosu’na da getirilmiﬂ ancak kabul görmemiﬂ. Fransa kendi iç
uygulamalar›nda bunu bir yasa düzenlemesiyle resmiyete kavuﬂturmuﬂ.
Avukat Türko¤lu, Türkiye’nin de h›zla geliﬂen
ve saydam bir ortam olan internet üzerinden
fikri haklar›n ihlaliyle ilgili mücadelesini ayn›
tempoda sürdürebilmesi için mahkemeler ve
savc›l›klar›n uygulayaca¤› yasal düzenlemelerin bir an önce yürürlü¤e konmas› gerekti¤ini
ifade ederek konuﬂmas›n› tamamlad›.
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RUﬁEN YILMAZ:

görenden çok görmeyenden
zarar görüyorum
Görme engelli udi sanatç› Ruﬂen Y›lmaz konservatuar e¤itimine, yapt›¤› onca besteye
ve sahnede eﬂlik etti¤i say›s›z ünlüye ra¤men hala müzik dünyas›ndaki kariyeri için
mücadele ediyor. Alaturka müzi¤in temsilcisi, nostalji ve meyhane ﬂark›lar› serisinin
öncüsü Ruﬂen Y›lmaz, gereken ilgiyi ve deste¤i görememekten ﬂikayet etse de
“Soyad›ma lay›k olmaya çal›ﬂ›yorum” diyor.
Görme engelli Ruﬂen Y›lmaz, ”Gurbetin
Akﬂamlar›” adl› son albümü için bir araya geldi¤imizde müzik piyasas›ndaki ac›mas›z rekabeti,
“Görenden çok görmeyenden zarar görüyorum” sözleriyle ifade etti. Ud, mandolin ve m›z›ka çalan, beste yapan, yorumcu Ruﬂen Y›lmaz, soyad›na lay›k olmaya çal›ﬂan ve bundan
güç alan bir sanatç›. Tam 18 kez kovuldu¤u
konservatuar kap›s›ndan üçüncülükle girmiﬂ,
baﬂar›yla mezun olmuﬂ bir müzik adam›. Nostalji serilerinin baﬂlang›c›nda onun imzas› var.
Bugüne dek 15’ten fazla albüm ç›kartm›ﬂ. Son
albümündeki tüm ﬂark›lar›n bestesini kendi
yapm›ﬂ. Tan›nm›ﬂ pek çok sanatç›ya hem sahnede hem albümlerinde eﬂlik etmiﬂ. Ancak
bunca y›la ve müzikteki bunca imzas›na ra¤men varolma savaﬂ› veren, hala fark edilmeyi
bekleyen bir gönül dostu o. Gözlerinin yoklu¤unu elleriyle tamamlayan, önüne ç›kan ya da
ç›kart›lan zorluklar› bazen kendi azmi bazen de
hocalar›n›n deste¤iyle aﬂmas›n› bilen Ruﬂen
Y›lmaz, bugün müzik dünyas›na yön veren
tüm profesyonellerden destek bekliyor.
‹LKOKUL 2. SINIFTA NOTA DERS‹
Ruﬂen Y›lmaz 1966 Isparta, Yalvaç do¤umlu.
Daha alt› ayl›kken gözlerini menenjitten kaybetmiﬂ. Bu yüzden görmenin nas›l bir his oldu¤unu
bilmiyor bile. Görme engelli aile dostlar› Bayram

ﬁimﬂek, Ruﬂen’in iyi bir e¤itim almas› için ya Ankara ya da ‹stanbul’a gitmeleri gerekti¤ini söyleyince esnaf babas› da umut kap›s› ‹stanbul’a
1969’da göç karar› al›yor. Ruﬂen Y›lmaz’›n en
büyük ﬂans› hiç kuﬂkusuz ‹stinye’de gitti¤i Körler
Okulu. 1974’te baﬂlad›¤› okul, onun müzi¤i sevmesine, yeteneklerini keﬂfetmesine ve hayat›n›
müzikle yo¤urmas›na vesile oluyor. Onun deyimiyle çok erken yaﬂlarda ve çok iyi hocalar eﬂli¤inde müzi¤e baﬂl›yor: “Okuldaki hocalar›m›z
verdikleri müzik e¤itimiyle adeta bir konservatuar altyap›s› haz›rlad›lar. ﬁu anki e¤itim sistemi
nas›l bilmiyorum ama benim okudu¤um dönemde müzikle ilgilensin ilgilenmesin ilkokul 2.
s›n›ftan itibaren nota ö¤retilmeye baﬂlan›rd›.”
Okumay› yeni yeni sökmüﬂken nota bilgisinin
verilmesi üstelik de görme engelli bir çocuk için
pek de kolay olmam›ﬂ. Braille alfabesini yeni
kavrayan, a¤›z armonikas› çalarken bir yandan
mandolin e¤itimine baﬂlayan Ruﬂen Y›lmaz da o
dönem epey bocalam›ﬂ. Onu yüreklendiren
ateﬂböce¤i misali yüzlerce çocu¤un yolunu ayd›nlatan Hüdaverdi Gaffaro¤lu Hocas› olmuﬂ.
“Rahmetli Hocam, zorland›¤›m› görünce bana
‘Kerata, sen enstrüman çal›yorsun. Bu iﬂ ezbere
olmaz. Yar›n öbür gün belki bu iﬂten ekmek yiyeceksin, notay› mutlaka ö¤renmelisin’ dedi.
Böylece ondan mandolin çalmay› ö¤rendim.
Sonra da beni uda yönlendirdi”.

Röportaj: Türkﬂan Karatekin
Foto¤raf: Teoman Gürzihin
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k›m önyarg›larla mücadele etmek zorunda kal›yor. ‘Okula ald›k ama bak›n baﬂar›l› olmad›’ demek için kimilerinin bilinçli olarak ud yerine ney
gibi zor bir enstrüman› önüne koydu¤unu söylüyor: “Konservatuara girdikten sonra bana, ‘senin seçti¤in enstrüman yerine baﬂka birini versek olur mu?’ dediler. Ben de ud yerine tanbur
veya bu aileden baﬂka bir enstrüman verecekler
sand›m, güvenip hiç sormadan ‘olur’ dedim.
‘Ney’ dedikleri zaman sukutu hayale u¤rad›m.
Çünkü neyi çok sevmeme ra¤men benim tarz›m
bir enstrüman de¤ildi. Derslerimize üstad Niyazi
Say›n geliyordu. Ona durumu anlat›nca, anlay›ﬂla karﬂ›lad›. Böylece uda geçmiﬂ oldum.”

“1979’da
ilkokuldan mezun
olduktan sonra
konservatuara
gitmeyi kafama
koydum. Görme
engelliye nas›l
müzik e¤itimi
vereceklerini
bilemediklerinden
tam 18 kez beni
reddettiler. “

KONSERVATUAR SINAVLARININ GED‹KL‹S‹
Ruﬂen Y›lmaz sahip oldu¤u yeteneklerin fark›na ilkokuldaki hocalar› sayesinde varm›ﬂ varmas›na ama bu fark›ndal›k ona yeni ufuklar da
açm›ﬂ. Yetene¤ini bir üst kulvara, daha akademik bir temele oturtmaya karar vermiﬂ ve 18
kez red cevab› ald›¤› konservatuar kap›s›ndan
ö¤renci olarak girmeyi baﬂarm›ﬂ: “‹lkokuldaki
hocam, mandolin çalarken pena vuruﬂlar›m›n
çok kuvvetli, tromolilerimin de çok sa¤lam oldu¤unu söylerdi. Ben bunlar›n hiçbirinin bilincinde de¤ildim. Zaten yeni nota ö¤reniyorum.
Ama öyle bir güven aﬂ›lad›lar ki bize, 1979’da
okuldan mezun olduktan sonra konservatuara
gitmeyi kafama koydum. Görme engelliye nas›l müzik e¤itimi vereceklerini bilemediklerinden tam 18 kez beni reddettiler. Sonunda konservatuar hocalar›ndan Rahmetli Halil Aksoy’un tüm vekaletimi üzerine almas›yla, s›nav›
üçüncü kazanarak okula girdim.”
Ruﬂen Y›lmaz giriﬂ s›nav›nda Halil Aksoy’un gür
sesiyle kendisine müzi¤i sevip sevmedi¤ini ve
ne çalmak istedi¤ini sordu¤unu, onun da müzikten baﬂka bir meslek düﬂünemedi¤ini ve keman çalmak istedi¤ini söyledi¤ini anlatt›. Gerçi
Halil Aksoy da keman yerine onu uda yönlendirmiﬂ ama Ruﬂen Y›lmaz için önemli olan konservatuara girmek oldu¤u için buna ‘hay›r’ dememiﬂ. Zaten a¤abeyi de o dönem Üsküdar Musiki
Heyeti’nde ud çal›yormuﬂ. Evde ud da oldu¤u
için s›k›nt› çekmeyeceklerini düﬂünmüﬂ.
KAZANMAKLA ‹ﬁ B‹TM‹YOR
Konservatuara iyi bir dereceyle girmek bütün iﬂleri kolaylaﬂt›rm›yor elbet. Ruﬂen Y›lmaz, birta-

“ELLER‹N YOK MU SEN‹N?”
Ud hocas› Mehmet Dikmez ile bir süre sonra
a¤abey-kardeﬂ kadar yak›n olduklar›n› söyleyen
Ruﬂen Y›lmaz, bölümündeki tek ö¤renci olman›n kendisine böyle bir avantaj sa¤lad›¤›n› söylüyor: Mehmet Dikmez, müzikle ilgili baﬂard›¤›
pek çok ilki ona yaﬂatan, kendi s›n›rlar›n› zorlamas› gerekti¤ini ona aﬂ›layan isim ayn› zamanda; “Hocamdan udla ilgili her ﬂeyi ö¤rendim.
‹lerde ne olur bilinmez diyerek beni ö¤renciyken piyasaya tan›tan kiﬂidir Mehmet Hocam. ‹lk
plak refakatine o gönderdi. ‹lk ö¤rencimi o buldu. Bir gün ‘Hocam, udumun tellerini takar m›s›n›z?’ dedim. ﬁakac› bir tav›rla ‘Senin ellerin yok
mu? Udu çalmas›n› biliyorsan takmas›n› da bileceksin’ dedi. Tel takmas›ndan m›zrap yapmas›na
kadar müzikle ilgili her ﬂeyi hocam ö¤retti. Üzerimde çok eme¤i vard›r.”
“BEN‹, MET‹N ﬁENTÜRK FANTAZ‹YE
YÖNELTT‹”
Ruﬂen Y›lmaz’›n müzisyen kimli¤inde bestekarl›k
yönünü de es geçmemek gerek. Bugüne kadar
kaç bestesi var, kendisi de bilmiyor. Zaten hepsi
MESAM’a kay›tl›. Son bestesiyle bir yar›ﬂmaya
girmiﬂ. ﬁans› bol olsun diyoruz. Besteci yönü de
konservatuardaki dersler s›ras›nda ortaya ç›km›ﬂ. Türk Müzi¤i Solfej dersinde bir solfej çal›ﬂmas› istenmiﬂ. Ruﬂen Y›lmaz da Buselik makam›nda yapt›¤› besteyle hocas›ndan övgü ve ‘beste yapmaya devam et’ yüreklendirmesini alm›ﬂ.
Türk Sanat Müzi¤i’nin d›ﬂ›nda fantazi denilen
türde eserlere de imza atan Ruﬂen Y›lmaz, “Bu
türe beni Metin ﬁentürk yöneltti. Bir ﬂark›m var-
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d›, ben daha farkl› bir tarzda onu yorumlamay› düﬂünürken ilk o, arabesk ﬂeklinde
yorumlad›. Sonra da pek çok sanatç› parçay› okudu” diyerek gönülsüzce bu tarza
iﬂler yapt›¤›n› itiraf etti.
“MEYVA VEREN A⁄AÇ HER DA‹M
TAﬁLANIR”
Ö¤rencilik döneminde sanatç› aday› olarak yaﬂad›¤› sorunlar, büyüdükçe azalmam›ﬂ Ruﬂen Y›lmaz’›n hayat›nda. Onlarca
besteye imza atan, tan›nm›ﬂ sanatç›lara
eﬂlik eden, biraz biraz da ‘görme engelli
udi’ olarak tan›nmaya baﬂlayan Ruﬂen Y›lmaz, gören ve görmeyenlere iliﬂkin görüﬂlerinde çok net ve samimi de¤erlendirmelerde bulunuyor: “Görmeyen bir sanatç› olarak yaﬂad›klar›m benim aç›mdan s›k›nt› de¤il, ama karﬂ› taraf yani gören k›s›m bunlar› s›k›nt› olarak görüyor. Ben asl›nda görenden çok, görmeyenden zarar
görüyorum. Hatta bizim camiam›zda görmeyenler de meyva veren a¤açlar› taﬂlayabiliyorlar. Çünkü k›skançl›k var.”
Ruﬂen Y›lmaz’›n baﬂar›s›n›, yetene¤ini ve
sahip oldu¤u olanaklar› k›skananlar var.
Peki bunlarla nas›l mücadele ediyor udi
sanatç›? Ruﬂen Y›lmaz, “Kuru gürültüye
pabuç b›rakmam. Ben soyad›ma lay›k olmaya çal›ﬂ›yorum” diyerek sözünü esirgemeyen biri oldu¤unu, bu yüzden de kendi
camias›nda çok sevildi¤i kadar çok da tepki toplad›¤›n› söylüyor.
“NOSTALJ‹ AKIMINI BEN BAﬁLATTIM”
Yanl›ﬂ duymad›n›z, Muazzez Ersoy’lardan
önce Türkiye’de nostalji ak›m›n› Ruﬂen Y›lmaz baﬂlatm›ﬂ. “Ud ve nostalji” ad›yla pek
çok albümde imzas› bulunan udinin bu iﬂe
soyunmas› da çok tesadüfi olmuﬂ.
“1991’de Rahmetli Necati Dindaﬂ beni arad› ve ‘Y›ld›r›m Plak yap›mc›l›k belgesini sürekli tutmak için beﬂ albüm yapacak. Dördünü yapt›, sonuncuyu da biz yapaca¤›z.
Sen çalacak, ben okuyaca¤›m’ dedi. Söyledi¤i gün stüdyoya gittim ki Necati Dindaﬂ’›n sesi k›s›k. Kayd› erteleyece¤iz. O
arada üç ﬂark›l›k bir demo kayd›m› dinletmek istedim kendisine. ﬁark›lar› dinleyin-
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ce, yorumcunun kim oldu¤unu sordu. “Benim” deyince hemen beni stüdyoya soktu.
“Nostalji 1 - Ud ve Kanun ile” adl› albümü
yapt›k, devam› da oldu. Derken bizi taklit
edenler ç›kt›. Bunlar devam ederken Adnan Uraz, ‘Gel sana bir meyhane albümü
yapal›m’ dedi. Böylece akﬂamc›lara yönelik
de ‘Merhaba-1-2-3’ serisini yapt›k.”.

TÜRK‹YE’DE SANATÇININ KADER‹
Albümlerinin 30-40 bin gibi iyi sat›ﬂ rakamlar›na ulaﬂt›¤›n› söylüyor Ruﬂen Y›lmaz ama Türkiye’de pek çok sanatç›n›n
makus kaderi onda da tezahür etmiﬂe
benziyor. ‹mza att›¤› onca albüme, eﬂlik
etti¤i onca ünlüye ra¤men bugüne dek
hak etti¤i kadar›n› bile kazanamam›ﬂ sanatç›. Yo¤urdun kayma¤›n› hep baﬂkalar›
yemiﬂ. Gerçi umudunu kaybetmiyor Ruﬂen Y›lmaz ama Türkiye’de sanatç› olman›n zorluklar›n› yaﬂam›ﬂ biri olarak çocuklar›n›n ayn› kaderi paylaﬂmas›n› da istemedi¤ini itiraf ediyor.
“SANATÇI OLARAK TEMENN‹M...”
Ruﬂen Y›lmaz’a bir sanatç› olarak hedef ve
beklentilerini sorunca “ﬁark›lar›m› lanse
etmek istiyorum, bunun için de müzik
dünyas›n›n içindeki herkesten, özellikle
menejerlerden, medyadan destek bekliyorum” dedi.
“MESAM SANATÇININ S‹GORTASI”
Orhan Gencebay, Selami ﬁahin, Vahdet
Vural, Ümit Besen, Y›lmaz Morgül gibi
pek çok ünlüye hem sahnede hem de albümlerinde eﬂlik eden Ruﬂen Y›lmaz,
medyan›n görme engelli birinin varl›¤›yla
da hiç ilgilenmedi¤ini, hatta merak bile
etmedi¤ini söylüyor: “Onlar için varsa
yoksa papparazzi” diyen Ruﬂen Y›lmaz, bu
anlamda da yeterli deste¤i görememekten ﬂikayetçi. Udi sanatç›n›n destek buldu¤u kurumlar›n baﬂ›nda ba¤l› oldu¤u
MESAM geliyor. MESAM’›n bir eser bankas› oldu¤unu söyleyen Ruﬂen Y›lmaz, “MESAM, ﬂark›lar›m›z›n ve bizden ziyade çocuklar›m›z›n güvencesi. Bana kal›rsa MESAM, sanatç›n›n sigortas›” diyor.

Görme engelli udi Ruﬂen
Y›lmaz, çok nadir bulunun
bir ud çal›yor. Udu
Amerika’da yaﬂayan bir
Ermeni ustas› yapm›ﬂ.
Bir benzerini de Coﬂkun
Sabah kullan›yor.
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GÜNCE YORGANCILAR:

müzik benim her ﬂeyim
Daha henüz yolun baﬂ›nda, ilk albümünün haz›rl›klar›n› sürdürüyor ama asl›nda
y›llard›r müzi¤in içinde. 50’ye yak›n bestesi var. Ege’nin Çeﬂme’sinde s›kça boy
gösterdikten sonra ﬂimdilerde K›br›s sahillerini fethediyor. Yavaﬂ ama emin
ad›mlarla ilerliyor müzikte. Evet söz etti¤imiz Günce Yorganc›lar. Hani Popstar
Yar›ﬂmas›’nda önce yar›ﬂmac› sonra sunucu olan gençve güzel bir k›z vard› ya o.
Günce Yorganc›lar, küçük yaﬂlarda müzi¤e yönelmiﬂ genç bir isim. Henüz ‘milli’ olmam›ﬂ, yani albümü yok ama dört albüme s›¤acak
bestesi var. Do¤ru zaman ve do¤ru bileﬂenler
denklemini bu y›l içinde çözmüﬂ olacak
anlaﬂ›lan. Daha önce niyetlenmiﬂ
ama ﬂark›lar›na yap›lan aranjmanlar› be¤enmedi¤i için albümün ç›k›ﬂ›n› ertelemiﬂ. Ne
yapmak istedi¤ini bilen, gerekirse ‘sil baﬂtan’ yapacak
kadar da cesur. Hayali, ﬂark›lar›n› daha çok insana
ulaﬂt›rmak ve deniz kenar›nda yeni ﬂark›lar›n› üretebilece¤i bir
evle özetlenebilecek kadar yal›n ve
basit. Ege’nin zeytin
kokulu topraklar›n›n ve
serin mavi derinli¤inin
izinde ilhama kucak açmamak mümkün mü
zaten?

Müzik aﬂk›n› anlat›n istiyoruz biraz. Nereden ç›kt›, nereye yol ald›, nas›l geliﬂti? Var
m› müzikle ilgili akrabalar, tan›d›klar, yoksa
‹zmir’in havas›ndan, suyundan m›?
Müzik benim her ﬂeyim desem yalan söylemiﬂ
olmam çünkü hem iﬂim hem de aﬂk›m olur
kendileri. Küçükken baﬂlad› ilgim, 10 yaﬂ›nda
orgla besteler yap›yordum. ‹lkokula erken
baﬂlad›¤›m için 16 yaﬂ›nda s›n›f›n en küçü¤ü olarak 9 Eylül Üniversitesi Müzik E¤itimi Bölümü’ne girdim. Ailede müzikle ilgilenen babam. Galatasaray Lisesi’nde okurken davula merak sarm›ﬂ ve çalmaya baﬂlam›ﬂ. Saksafonu ö¤renmeye de niyetlenmiﬂ ama sonra b›rakm›ﬂ. Müthiﬂ bir caz
dinleyicisidir. Belki biraz müzik genlerim
ondan geçmiﬂ olabilir. Öte yandan ‹zmir’in havas› ve denizi de etkili olmuﬂtur
müzik aﬂk›mda, kim bilir?
‹zmir’den söz aç›lm›ﬂken Çeﬂme’de
sahne alm›ﬂs›n›z epey zaman. ﬁimdi
de ‹stanbul’das›n›z. Nas›l oldu ‹stanbul’a geliﬂiniz, neler yapt›n›z ﬂimdiye
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dek? Bir de Çeﬂme ve ‹stanbul müzik piyasas›n› k›yaslar m›s›n›z?
Gitar›m ve ben Çeﬂme’de uzun zaman sahne
ald›k. Zaten yazl›¤›m›z da orada oldu¤u için ailemden uzak kalmam›ﬂ oluyordum. ‹stanbul’a
2000’de üniversiteden mezun olduktan birkaç
ay sonra gelen bir iﬂ teklifi üzerine taﬂ›nd›m.
S›ras›yla Sardunya, ard›ndan Moda Deniz Kulübü, Günay Restoran ve Büyük Kulüp’te çal›ﬂt›m. ‹zmir ve ‹stanbul dinleyicisi aras›nda temel bir fark var asl›nda. ‹zmir’dekiler daha dinleyici modundalar, ‹stanbul’daki dinleyiciler ise
daha e¤lenceye dönük bir alg›lama içindeler.
Söz, beste, yorum üçü bir arada sizde. Ama
albüm yok daha. Niyet oldu¤unu da biliyoruz ve gerekçesini de tahmin etmek zor de¤il. En az›ndan kaç beste, kaç ﬂark› oldu? ‹statistik alsak biraz sizden.
ﬁark›lar›m›n söz ve müzikleri bana ait. Tam
saymad›m ama herhalde 50 kadar var. Henüz
albümüm yok, çünkü baz› engeller ve aksakl›klar ç›kt› karﬂ›ma. Örne¤in ﬂark›lar›ma yanl›ﬂ
aranjmanlar yap›ld›. Yak›nda gerçekten istedi¤im ve içime sinen bir albümüm olacak.
Popstar deneyiminizden söz eder misiniz?
Ne katt›, ne ö¤retti size? Kaybettirdikleri de
var m›?
Popstar e¤lenceliydi, iyi ki girmiﬂim. Osmantan
Erk›r’› çok seviyorum, onunla çal›ﬂmak güzeldi.
Hatta Arma¤an Ça¤layan’la kap›ﬂmak bile güzeldi, beni a¤latmas›na ﬂimdi gülüyorum bile.
Çok güzel an›lar›m oldu. Yeni arkadaﬂl›klar kurdum. Bana hiçbir ﬂey kaybettirmedi bu yar›ﬂma
deneyimi, hatta çok ö¤retici oldu diyebilirim.
Asl›nda itiraf etmeliyim ki yar›ﬂmaya popstar
olay›m diye de¤il, Ozan Do¤ulu ve orkestras›yla ﬂark› söyleme keyfini yaﬂamak için kat›ld›m.

“Popstar deneyimi çok ö¤reticiydi. Asl›nda
yar›ﬂmaya popstar olay›m diye de¤il, Ozan Do¤ulu
ve orkestras›yla ﬂark› söyleme keyfini yaﬂamak
için kat›ld›m.”

Sizi youtube’da izledi¤imde nedense Sherly
Crow geldi akl›ma. Var m› bir hayranl›k durumlar›?
Youtube’da sevgili arkadaﬂ›m Nebil Özgentürk’ün çok be¤endi¤i bir bestemi ‘Yaﬂamdan
Dakikalar’da yay›nlama iste¤i üzerine amatör
bir kamerayla çekilmiﬂ bir klibim ve a¤abeyimin dü¤ününde çald›¤›m bir ﬂark›m var. Bestemin ad› ‘Teslimim Sana’. H›ncal A¤abeyim’in
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do¤um gününde de bu ﬂark›y› çalm›ﬂt›m. H›ncal A¤abeyim bütün ﬂark›lar›m› be¤enir, çok iyi
bir dinleyicidir. Beni Sherly Crow’a de¤il, daha
çok Joan Beaz’a benzetiyorlar. Gitarla çal›p söyledi¤im için böyle bir alg› yarat›yorum herhalde. Ben Sezen Aksu hayran›y›m.
Müzik yapmak için müzik ö¤renmek gerekmiyor Türkiye’de. Ama 9 Eylül Üniversitesi
Müzik Bölümü’nü bitirmiﬂsiniz. Enstrüman
olarak da Çello’yu tercih etmiﬂsiniz? Neden
ﬂan de¤il de enstrüman?
Bence de müzik yapmak için okuluna gitmek
ﬂart de¤il. Elbette konservatuar e¤itimi çok ﬂey
kazand›r›r ama nota bilmeyen Ebru Gündeﬂ gibi kaç yorumcu var ki! Benim piyanom da viyolonselim de çok iyiydi, hatta hocalar›m bile
hangisini seçmem gerekti¤i konusunda kendi
aralar›nda karars›z kald›lar. Ben çelloyu seçtim,
çünkü çello daha hisli bir enstrüman bana göre. Sesleri hissedebiliyorum çello da. Perdesiz
enstrümanlar› seviyorum ve bence en romanti¤i de çello. ﬁan bölümünü fazla çal›ﬂmak istemeyenler seçiyor genelde, tabi çok yetenekli
olanlar› ayr› tutuyorum. Ben ﬂark› söylemekten
çok enstrüman çalmay› sevdim hep. Sahnede
solist olmaktansa gitar›mla çal›p söylemeyi tercih ediﬂim de bundan.
Albüm d›ﬂ›ndaki hayallerinizden, planlar›n›zdan söz eder misiniz?
Albüm d›ﬂ›nda ‹zmir’de oldu¤u gibi denize bakan bir evde oturmak d›ﬂ›nda pek bir hayalim
yok. Hayallerim hep ﬂark›lar›m› insanlara sunmakla ilgili. Bir sürü beste yapmak, birçok yerde ﬂark› söylemek. ‹lk plan›m ﬂark›lar›m› istedi¤im ﬂekilde aranje ettirmek. Ondan sonra elbet bir firmayla anlaﬂ›r›m. Müzi¤ime güveniyorum çünkü, istemek yapmakt›r bence. Oturdu¤um yerden de¤il, çal›ﬂarak istediklerime ulaﬂmal›y›m.
‹çi müzik yapma iste¤iyle dolu genç bir müzisyen olarak bu sektörün ac›mas›z ve rekabetçi ortam› sizi korkutmuyor mu? Kimi ya
da kimleri kendinize örnek al›yorsunuz?
Bana ters gelen ﬂeyleri yapmam. Örnek ald›¤›m insan Sezen Aksu. Onu çok seviyorum,
hem de hemﬂerim.

“Hayallerim hep ﬂark›lar›m› insanlara sunmakla,
bir sürü beste yapmak, birçok yerde ﬂark›
söylemekle ilgili. ‹lk plan›m ﬂark›lar›m› istedi¤im
ﬂekilde aranje ettirmek. Müzi¤ime güveniyorum
çünkü, istemek yapmakt›r bence.”
Dünyadan kimler var soluksuz dinledi¤iniz,
gözü kapal› albümünü sat›n ald›¤›n›z?
Çok eskiden Rock ve Metal müzik dinlerdim.
ﬁimdi be¤endi¤im, hoﬂuma giden her ﬂeyi dinliyorum. Elvis Presley ve Sinatra hayran›y›m.
Nina Simon’u çok severim. Yabanc› pop ya da
Pop Rock dinlemeyi seviyorum. Rap, Techno,
Hiphop’la pek aram yok.
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DR. TAYFUN HANCILAR:

iyi ﬂark›n›n
mevsimi olmaz
Aﬂk ﬂark›lar›ndan oluﬂan ilk solo albümü “Kilit”i geçen yaz ç›karan Dr. Tayfun Hanc›lar,
popüler müzi¤i kendi zevki için yapmaktan dolay› 90’l› y›llarda a¤z› fena halde yanm›ﬂ
oldu¤undan bu albümde yer alacak ﬂark›lar› belirlemek üzere bir jüri oluﬂturmuﬂ.
Albümün ç›k›ﬂ parças› “yeter ki” jüriden en fazla oyu alan parça olmuﬂ.

Sürekli sorulan “doktor müzisyen” temal› sorulardan epeyce b›km›ﬂ olmal› Tayfun
Hanc›lar. Son dönemde medya mensuplar›n›n onun bu iki ﬂapkal› kariyerini de gerekti¤inden fazla abartt›¤›n› düﬂünüyor sanki.
“Büyütülecek bir durum de¤il.” Hastanede
doktor, sahnede müzisyen olmay› kolayl›kla
ve profesyonelce becerebildi¤ini söylüyor
Tayfun Hanc›lar. Gerçekleﬂmesi zor hayallerin
peﬂi s›ra giden ve hepsini hayata geçirmeyi
baﬂarm›ﬂ bir müzisyen o.
Ordulusunuz. Baban›z da doktormuﬂ. Belli
ki doktor olma hayali küçüklükten kurulmuﬂ. Neden onkoloji gibi zor bir dal› tercih
ettiniz?
Genellikle insanlar›n çok ilgi duymad›¤›, al›ﬂ›lmad›k iﬂlere karﬂ› e¤ilim duyuyorum. T›ptaki tercihim de bunun bir uzant›s›. Uzmanl›k
s›nav›na girdi¤im dönemde en yüksek puan
alanlardan biriydim ama t›bb›n 3. s›n›f›ndan
beri onkolog olmay› istiyordum ve oldum da.

Peki müzik? O aﬂk, o tutku ne zaman ﬂekillendi ve geliﬂti?
Müzik 18-19 yaﬂlarda kan›ma girdi. O dönemin starlar› Zülfü Livaneli, Yeni Türkü, Cem
Karaca ve Erkin Koray’lar› dinleyerek büyüdüm. Müzi¤e Yavuz Top’tan ba¤lama dersi
alarak baﬂlad›m. Üç y›l kadar halk müzi¤iyle
u¤raﬂt›m. Daha sonra Timur Selçuk’tan armoni ve solfej dersleri alarak bat› müzi¤ine
döndüm. O s›rada doktorlardan oluﬂan Seyir
Defteri ad›ndan bir grup kurarak 1989’da
“Uzun Ya¤murlardan Sonra” adl› ilk albümü
ç›kartt›k. Albümde beste ve söz yazar› olarak
yer ald›m, bas gitar çald›m. “T›r›ﬂkadan Na¤meler” adl› ikinci albümümüz 1990 y›l›nda
Kalan Müzik’ten ç›kt›. Baﬂtan aﬂa¤› benim ‹stanbul’umu anlatan özel bir albümdü. Müzik
piyasas›nda eleﬂtirmenlerce çok be¤enildi
ama halktan ayn› ﬂekilde kabul görmedi. ‹lk
defa orada piyasan›n ﬂartlar›yla insan›n kendi ﬂartlar› aras›ndaki farklar› tecrübe etmiﬂ
oldum.

Röportaj: Türkﬂan Karatekin
Foto¤raf: Yüksel Alt›ntop
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dinlemezsiniz. Doktor da olsam, manav da olsam sahneye ç›kt›¤›mda ya da stüdyoya girdi¤imde en iyisini yakalamak zorunday›m. Benim için doktor olmak ne gizlenecek bir ﬂey ne
de üzerinden prim yap›lacak bir özellik. Bir pop
albümü yapt›m ve albümdeki ﬂark›lar aﬂk ﬂark›lar›. Aﬂk ﬂark›lar› söyleyen biri olarak alg›lanmay› isterim. Hiçbir zaman yapt›¤›n›z mesle¤in
arkas›na s›¤›nma ﬂans›n›z yok. Yapt›¤›n›z iﬂtir
aslolan. Ben de iyi bir albüm yapt›¤›ma inan›yorum.
Bir dönem e¤itim için Paris’te bulunmuﬂsunuz. Müzik ad›na ne tür keﬂifler yaﬂad›n›z
orada?
Çok enteresan, o y›llarda Paris’te Cezayirliler’in
getirdi¤i etnik müzik çok revaçtayd›. Frans›zlar
zaten oldum olas› di¤er müziklere çok ilgi duyarlar. O dönem düﬂünmedim ama ﬂimdi etnik
müzikle ilgili sürpriz bir projem var. Bu y›l daha
da netleﬂmiﬂ olacak.

“T›r›ﬂkadan
Na¤meler adl›
ikinci albüm,
benim
‹stanbul’umu
anlatan özel bir
çal›ﬂmayd›.
Eleﬂtirmenlerce
çok be¤enildi
ancak halktan
kabul görmedi.
‹lk defa orada
piyasan›n
ﬂartlar›yla insan›n
kendi ﬂartlar›
aras›ndaki farklar›
tecrübe etmiﬂ
oldum.”

Neden halka inemediniz sizce?
Aﬂk, sevgi, hüzün, ayr›l›k gibi kavramlar bütün
insanlar›n ortak paydas›ndad›r. O dönem içinde yaﬂad›¤›m›z sosyal ﬂartlar dolay›s›yla entelektüel yap›m›z biraz sol tandansl›yd›. ‹lk orada
anlad›m, sizin çok özelinize giren bir ﬂey insanlar›n ortak paydas› olmayabiliyor ve bu yüzden
yapt›¤›n›z müzik de ilgilerini çekmiyor.
Yani toplumsal be¤enileri dikkate almal›
sanatç›lar.
Pop müzikten bahsediyorsan›z e¤er evet. Pop
müzik popüler müzik demektir. Popüler müzik
yapanlar›n elbette popüler olmak gibi bir kayg›s› vard›r. Popüler olmak demek de çok kiﬂi
taraf›ndan alg›lanmak anlam›na gelir. O yüzden “Ben bir pop albümü yap›yorum, isteyen
dinler, istemeyen dinlemez” demek saçma
çünkü o zaman albüm yapman›za gerek yok.
Evde oturur, arkadaﬂlar›n›za çalars›n›z, onlar
da sizi alk›ﬂlar, olur biter.

Müzik piyasas›nda yaz döneminde 2-3
parçal›k single modas› yaﬂan›rken siz 12 aﬂk
ﬂark›s›ndan oluﬂan bir yol albümü
ç›kard›n›z. Riskli de¤il miydi bu tercih?
Ben hayat›m› hep hayaller üzerine kurdum ve
bunlar› gerçekleﬂtirmek için de deli gibi çal›ﬂt›m. Nas›l oldu bilmiyorum, ama eninde sonunda hayallerim gerçek oldu. Galatasaray’a girmek istiyordum, girdim. Paris’e gitmek istiyordum, gittim. Balay›m› Tahiti’de geçirmeyi hayal
ettim. Fransa hükümetinden hiç ummad›¤›m
bir iﬂ teklifi geldi ve verilen parayla Tahiti’ye gittim. Bu albüm projesine baﬂlad›¤›m zaman da
herkes hep bir a¤›zdan bu iﬂin nas›l olamayaca¤›n› anlatt› bana. “Müzik piyasas›n›n ﬂu anda
olabilecek en kötü dönemindeyiz” dediler. En
tan›nm›ﬂ sanatç›lar bile birer single ile yaz dönemini kapatmaya çal›ﬂ›yorken benim o
dönemde12 ﬂark›l›k bir CD yapmam ilginç geldi
insanlara. Ama dedi¤im gibi, ben hayali kurar›m, çok çal›ﬂ›r›m, gerisini yukar›daki halleder.

Doktorluk ve müzisyenlik; ikisi de zor. Dengeyi nas›l kuruyorsunuz?
Birbiriyle ilgisi olmayan iki dal bunlar. Kötü
söylenen bir albümü ya da kötü icra edilen bir
konseri “Bu adam doktormuﬂ ama...” diyerek

Sizinle ilgili medyaya yans›yan haberlerde
meﬂhur jürinizden söz ediliyor hep. Neden
böyle bir jüri fikri do¤du?
Popüler müzi¤i kendi zevki için yapmaktan dolay› 90’l› y›llarda a¤z› fena halde yanm›ﬂ bir in-
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san›m. O yüzden bu albümü yaparken kitlelerin rahat dinleyip alg›layabilece¤i ﬂark›lar olsun istedim. Farkl› yaﬂ gruplar›ndan ve mesleklerden temsilcilerin oluﬂturdu¤u jüri seçtim. “Yeter ki” bu jüriden en fazla oyu alan
parça oldu¤u için ç›k›ﬂ parças› oldu. Ayr›ca bu
parça bence en naif, en rahat okunan ve dinlenen aﬂk ﬂark›s›.
Albüm sat›ﬂlar› nas›l gidiyor?
Bekledi¤imizden daha iyi, fakat hedefledi¤imizin de alt›nda. ‹simli sanatç›lar›n satamad›¤› bir ortamda büyük patlamalar yapmak zaten çok zor. Ben albümün dinlenerek alg›lanaca¤›na inan›yorum. ‹nsanlar yavaﬂ yavaﬂ
bu albümü fark edecekler. Bu arada kad›nlardan çok ümitliyim. Çünkü kad›nlar›n sezgileri
çok güçlü. Bu albüm uzun zaman insanlara
keyif verecek bir albüm olarak tasarland›.
Yoksa herkes çok iyi bilir ki yaz aylar›nda
ço¤unlukla ‘eller havaya’ modunda ﬂark›lar
üretilir. Biz tam tersi, bir yol albümü ç›kartt›k.
Parçalar›n ço¤u akustik, çok fazla elektronik
sesten kaç›nd›k.
Albümdeki bu tavr›n›zla asl›nda piyasa
beklentilerine ayk›r› düﬂüyorsunuz.
Hay›r, ben hep ﬂuna inand›m: ‹yi ﬂark›n›n
mevsimi olmaz. ‹yi ﬂark› ç›kt›¤› zaman kabul
görür.
Besteci, söz yazar› ve yorumcusunuz. Ayn›
zamanda enstrüman çal›yorsunuz. Hangisi
öne ç›k›yor?
ﬁu anda ﬂark›c›l›k. Bu albümde haz›rda olmas›na ra¤men hiç bana ait beste yok. Benim
bir tarz›m vard›r; besteyi yapt›ktan sonra bir
y›l kadar ellemem, sonra tekrar ele al›r›m. ﬁu
dönemde yapt›¤›m bestelerin de zamana ihtiyac› var. ‹kinci albümde daha çok kendi bestelerim olacak.
Genel anlamda müzik piyasas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Dünya ne yap›yorsa biz de az çok ayn›s›n› yap›yoruz. Teknolojik olarak da stüdyolar›m›z
yeterli. Ancak insan› ﬂaﬂ›rtacak kadar çok fazla say›da albüm ç›k›yor. Bir telaﬂ hali var bestecilerde. Türkiye’de insanlar›n beste yapmas›
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için eskisi kadar neden kalmad›. 80’li y›llarda
yaﬂanm›ﬂ çok fazla say›da toplumsal hareket
ve bunlara duyarl› bir kesim vard›. Daha çok
okuyorduk. Aﬂklar›m›z da bugünkü gibi çabuk
tüketilmiyordu. Geçen zamanda Türkiye’nin
ﬂartlar› çok de¤iﬂti. Gündemimiz çok hareketli. Toplumun buna verdi¤i tepki içe dönüklük
ﬂeklinde oluyor. Bence art›k o kadar duyarl›
bestelerin ç›kmamas›n›n nedeni biraz bunlarla alakal›.
Albüm sat›ﬂlar› bu yüzden düﬂük, öyle mi?
‹ki nedeni oldu¤unu düﬂünüyorum. Birincisi
ç›kan albümler çok h›zl› üretildi¤i için iyi de¤il. Besteciler maddi sebeplerden ötürü çok
fazla say›da ve çok kiﬂiye beste da¤›t›yorlar.
‹kincisi moda olanlar üzerinden yol al›n›yor.
Biri bir aranje yap›yor, çok tutuyor, ard›ndan
benzer baﬂka ﬂark›lar hemen üretiliyor. Bütün bunlar›n getirdi¤i bir yorulma hali var
bence. Do¤al olarak baﬂtan aﬂa¤› zevkle dinleyebilece¤iniz çok fazla say›da albüm ç›km›yor. Bizim jüri oluﬂturmam›z ve bu kadar u¤raﬂmam›z›n nedeni albümün tamam›n›n insanlara keyif verebilmesi ad›nayd›. En büyük
derdim de albümün ﬂark› atlanmadan dinlenilmesiydi.
Telif haklar› konusundaki görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
Türkiye eskiye nazaran bu konuda önemli
aﬂamalar kaydetti, ama hala istenen düzeye
ulaﬂm›ﬂ de¤iliz. Gelemedi¤imiz için de besteciler hala çok üreterek geçimlerini sa¤lamaya
çal›ﬂ›yorlar. ﬁu anda iﬂler fabrikasyon üretimi
gibi gidiyor. Bütün yük Sezen Aksu’nun üzerine y›k›lm›ﬂ durumda. O da y›llardan beri kap›s›nda genç ve orta yaﬂl› yetene¤i a¤›rlayan
bir isim haline geldi. Geçenlerde biri tak›ld›
bana, “Sen niye Sezen Aksu’dan bir beste almad›n?” diye. “Belli ki Sezen Aksu’nun kap›s›n›n önünde uzun bir kuyruk var, onun arkas›na benim girmeme gerek yok. Art›k o da bu
iﬂlerden s›k›lm›ﬂt›r” dedim. Türk popunda bir
dönem Kayahan’›n yaratt›¤› bir rüzgar vard›
ve çok güzel eserler ç›karm›ﬂt› ortaya. ﬁimdi
herkes her ﬂeyi Sezen Aksu’dan bekler hale
geldi. Bu, Türkiye’de ciddi bir beste s›k›nt›s›
oldu¤unu gözler önüne seriyor.

“Bir telaﬂ hali var
bestecilerde.
Türkiye’de
insanlar›n beste
yapmas› için eskisi
kadar neden
kalmad›. Geçen
zamanda
Türkiye’nin ﬂartlar›
çok de¤iﬂti.
Toplumun buna
verdi¤i tepki içe
dönüklük ﬂeklinde
oluyor. Bence art›k
o kadar duyarl›
bestelerin
ç›kmamas›n›n
nedeni biraz
bunlarla
alakal›.”
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ad›m kad›n, kad›n›m
hükmüm yoktur
Do¤rudan do¤ruya kad›ndan söz eden ve bunu do¤ru ﬂekilde yapan ilk ﬂark› için
70’leri beklemek zorunda kald›k. Bora Ayano¤lu taraf›ndan yaz›lan ve Hümeyra
taraf›ndan seslendirilen “Ad›m Kad›n”, kad›n olman›n ne demek oldu¤unu anlatan
ilk ﬂark›m›z oldu: “Ad›m kad›n, kad›n›m hükmüm yoktur...”
Yaz›: Naim Dilmener

Hümeyra

Bora Ayano¤lu

Türk popu daha ilk ﬂark›s›nda, ortaya
bir kad›n yerleﬂtirmiﬂ: “Bak bir varm›ﬂ bir yokmuﬂ eski günlerde, ‘tatl› bir k›z’ yaﬂarm›ﬂ Bo¤aziçi’nde...” Masal böyle baﬂlam›ﬂ.
Masal› yazan ya da anlatanlar, en az›ndan ilk
baﬂlarda -tesadüf bu ya, hep erkekmiﬂ. Fecri
Ebcio¤lu ve Sezen Cumhur Önal ﬂark› yazarken, genel gidiﬂat›n d›ﬂ›na ç›kmay› hiç ak›llar›na getirmemiﬂler; kad›n ya da kad›nl›k durumuna, herkesin bakt›¤› çerçeveden bakmay›
sürdürmüﬂler. Türk sinemas›, Türk tiyatrosu gibi; herkes, her ﬂey gibi...
U¤raﬂmalar›na-düﬂünmelerine, fazladan ter
dökmelerine gerek kalmam›ﬂ elbette. Nas›lsa,
“Kad›n dedi¤in bir oyuncakt›r; onunla gönül
e¤lendirilir, aldat›l›r, terkedilir, bir baﬂ›na b›rak›l›r, süründürülür…”
Bazen erkekler, onlarcas› aras›ndan bir tanesini
seçer ve onunla evlenirlermiﬂ ama, ayn› ﬂeyler

bu evlenilmiﬂ olana da yap›l›r, her ﬂey aynen
devam edermiﬂ.
Bir zaman sonra ﬂark› sözü yazmaya bizzat kad›nlar da niyetlenmiﬂ ama pek fazla ﬂey de¤iﬂmemiﬂ; bizzat kad›nlar›n kendisi bile, iﬂe ayn›
pencereden bakmaya devam etmiﬂ.
Sonralar›, çok sonralar›; Fikret ﬁeneﬂ, Mehmet
Teoman, ﬁanar Yurdatapan, Aysel Gürel ve
Leyla Tuna baﬂta olmak üzere, iﬂi farkl› yönden
ele alan, buna çabalayan isimler ç›km›ﬂ ç›kmas›na ama bu genel durumu de¤iﬂtirmeye hiçbir
zaman yeterli olmam›ﬂ.
90’l› y›llar›n pop patlamas› ile birlikte de baz›
kad›n ﬂark›c›lar, bir ellerine Kate Millett, di¤er
ellerine Erica Jong kitaplar› alarak ortaya ç›km›ﬂlar ama, bu durum art›k çok geç kal›nd›¤›
için insanlar› güldürmekten baﬂka iﬂe yaramam›ﬂ. Yani hep ayn› masal anlat›lm›ﬂ: Bir varm›ﬂ,
bir yokmuﬂ...

“90’l› y›llar›n pop patlamas› ile birlikte baz› kad›n ﬂark›c›lar,
bir ellerine Kate Millett, di¤er ellerine Erica Jong kitaplar›
alarak ortaya ç›km›ﬂlar ama, bu durum insanlar›
güldürmekten baﬂka iﬂe yaramam›ﬂ.”
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Fikret
ﬁeneﬂ

Ajda Pekkan

Fikret ﬁeneﬂ ve
Ajda Pekkan

BURÇAK TARLASI’NDAK‹ GEL‹N
Türk popunun öncülerinin (Alpay, Tülay German, Erol Büyükburç, ‹lham Gencer...), yola ilk
koyulduklar› s›ralarda, baﬂlar›n› dahi kaﬂ›yacak
vakitleri olmam›ﬂ. Yepyeni bir müzik türünü tan›tma ve kabul ettirme çabas› ile fazlas›yla
meﬂgulmüﬂler. Bu nedenle hiçbiri, iﬂin Türkçe
söz k›sm› üstünde uzun boylu düﬂünecek bir
vakit bulamam›ﬂ. Asl›nda buldular da, bu daha
çok, Türkçe sözlerin kime yazd›ralaca¤› konusuyla s›n›rl› kald›.
Bat›l› bir müzi¤in, yabanc› sözlerle söylenmesi
adettendi ve ‹ngilizce, ‹spanyolca, Frans›zca,
‹talyanca’n›n yan›na, Türkçe’nin konuluvermesini kimse kolayl›kla kabul edememiﬂti. Kulaklar›n al›ﬂt›r›lmas› gerekirdi öncelikle. Bu nedenle “Türkçe olsun da, nas›l olursa olsun” dedi
herkes. ‹nce elenip s›k dokunulmad›, aksine
akﬂam verilmiﬂ sipariﬂlerin sabaha yetiﬂmesi istendi. Sabah haz›r edilen ﬂark›larda da sürpriz
bir ﬂey yoktu: “Jale, Fatma, Neriman ne demiﬂ,
buna Canan gücenmiﬂ...” Hem Fecri Ebcio¤lu
hem de Sezen Cumhur Önal, önlerine gelen
her f›rsatta bol bol kad›n ismi say›p döktüler.
‹ﬂleri güçleri dedikodu yapmak olan, bir erke¤e
sahip olmak için kendilerini periﬂan eden kad›nlard› bunlar. Fecri Ebcio¤lu’nun, Ajda Pekkan’a, ›srarl› bir ﬂekilde ‘üçüncü kad›n’ ﬂark›lar›
yazm›ﬂ olmas›, bunun bir parça, bile isteye yap›lm›ﬂ oldu¤unu akla getiriyor. Ebcio¤lu, Ajda
Pekkan’a yazd›¤› ilk ﬂark›da bile böyle bir seçim
yapm›ﬂt›. “On Yedi Yaﬂ›nda” adl› ﬂark›da; bizimki (kendinden belki bir parça küçük) birine aﬂ›k
oluyor, “akran›n m› senin on yedi” sataﬂmalar›-

na ald›rmadan onunla köﬂe baﬂlar›nda buluﬂuyor; derken apans›z bir ﬂekilde çocuk toz oluyor ve bizimki “ﬂimdi köﬂe baﬂ›nda bir ben bir
gölgem” diye a¤laya z›rlaya derdini anlat›yordu
bize: “A¤lad›m ben çok a¤lad›m... aﬂk›m›z kald›
yar›m...”
Ne olsundu baﬂka?
Sana “öyle olmaz” denmiﬂken sen kulak asma,
kendinden küçüklerle buluﬂ et, ad›n› ‘hafif’e ç›kar; sonra da iliﬂkinin devam ederek bir yere
ba¤lanmas›n› bekle. Olacak ﬂey de¤ilmiﬂ, olmam›ﬂ da. Akran› makran› yerinde aﬂklardan
bile kayda de¤er bir sonuç ç›kamam›ﬂ. “‹lkokulda Tan›ﬂm›ﬂt›k” adl› ﬂark›da, çocu¤un biriyle
“çocukça anlaﬂm›ﬂ” olan Ajda Pekkan; ilkokul
biter, ortaokul günleri gelip çatar, fakülteye
geçilir ve bu sefer ﬂeytan›n baca¤› k›r›lacak gibi gözükürken, ama Ebcio¤lu’nun ama herifin
keyfi böyle istedi diye yine yüzüstü b›rak›lm›ﬂt›. K›zca¤›z›n derdine yine biz kulak vermek zorunda kalm›ﬂt›k: “Duydum ki evlenmiﬂsin, bana
da zavall› demiﬂsin...” Darbelerden darbe be¤enememiﬂ ﬂark› sözü yazar›m›z. Adam hem
terkediyor, hem “zavall›” diyor. Atilla ‹lhan olsa
sorard›, “hangi zavall›?” diye. Çok çapk›n, içki
içen ve egoist “Sevdi¤im Adam”›, ebe olmaktan b›k›lan “Saklanbaç”›, ikinci bir kad›na yerlerde sürünülerek yalvar›lan “Onu Bana B›rak”›,
ikinci kad›n›n b›rak›l›p bizzat kendisinin kalbe
bas›lmas› için naif naif yakar›lan “Üç Kalp”i hiç
açmayal›m. Bunlar›n hiçbiri Ajda Pekkan’›n baﬂ›n› beladan kald›rmaya yetmedi. Aksine giderek çamura batt›, taa karﬂ›s›na Fikret ﬁeneﬂ ç›kana kadar.

“Gelece¤i
görmüﬂtü her iki
kad›n; Ajda
Pekkan da,
Fikret ﬁeneﬂ de.
Öyle erkek
peﬂinde ömür
tüketmeler,
‘benimle evlen’
diye yakarmalar,
‘aldatmazsan
kölen olurum’
demeler
kalmayacakt›
art›k.”

Gönül Yazar
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Melike Demira¤

Hümeyra

Tülay German

“German-Buri çifti
‘Yar›n›n
ﬁark›s›’ gibi son
derece muhalif bir
ﬂark› yapm›ﬂ
olmalar›na
ra¤men, ‘bütün
toplum özgür
olursa, kad›nlar da
zaten olacakt›r’
diye kendilerini
kand›rd›lar, bu
konuyu
savuﬂturdular.”

Melike Demira¤

FABR‹KADA TÜTÜN SARAR
Asl›nda, Erdem Buri’nin gözetiminde iﬂini görmekte olan Tülay German’dan ‘kad›n’ konusunda baﬂka bir çerçeve, baﬂka türlü bir bak›ﬂ beklenebilirdi. Her ﬂeye, her ﬂarta ra¤men her türlü özgürlü¤ü savunmuﬂ olan German-Buri çifti
‘sol’ demenin dahi insan› ipe götürmeye yetti¤i
günlerde, “Yar›n›n ﬁark›s›” gibi son derece muhalif bir ﬂark› yapm›ﬂ olmalar›na ra¤men, ne
yaz›k ki kad›n sorunu ya da sorunsal›n›n civar›ndan bile geçmeyi ak›l edemediler. Ya da belki ettiler ama, onlar da, o zaman moda oldu¤u
üzere, bu iﬂi, tek baﬂ›na almaya gerek görmedi
ve kabaca, “bütün toplum özgür olursa, kad›nlar da zaten olacakt›r” diye özetlenebilecek bir
görüﬂ ile kendilerini kand›rd›lar, bu konuyu savuﬂturdular.
Aynen Melike Demira¤’›n, ﬁenay’›n, Timur Selçuk’un yapt›¤› gibi… Bu isimler ve benzerleri
taraf›ndan, her türlü sorun ﬂark›larda dile getiriliyordu getirilmesine ama, iﬂ bir türlü kad›na
gelmiyor, gelemiyordu.
Zaten 60’lar boyu, dolays›z olarak kad›ndan
söz eden hiç ﬂark›m›z olmad›. Kendinizi zorlasan›z, belki Gönül Yazar’›n “Çapk›n K›z”›n› sayabilirdiniz ama, Ülkü Aker’in niyeti, yaln›zca
çapk›nl›¤›n erkeklerin tekelinde olmad›¤›n› anlatmak oldu¤undan, bu da iﬂe yaramazd›.
Do¤rudan do¤ruya kad›ndan söz eden ve bu-

nu do¤ru bir ﬂekilde yapan ilk ﬂark›m›z için
70’leri beklemek zorunda kald›k.
Bora Ayano¤lu, her nereden akl›na geldiyse,
“gün do¤arken her sabah” ve “gün batarken
her akﬂam” kap›s›ndan geçen “baﬂ› önde yorgunca” bir k›z› anlatmaya kalkm›ﬂ ve herkesin
yüre¤ini da¤lam›ﬂt›. “Fabrika K›z›”n›n yaﬂam›,
Alpay’›n sesinden her tarafa da¤›l›p, herkes taraf›ndan ilgi görünce, “sosyal içerik” ve “kad›n”
temalar› bolca kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂ, söylemeye gerek bile yok, yüzlere gözlere de bulaﬂt›r›lm›ﬂt›.
Bu konudaki en derli toplu örnek yine Bora
Ayano¤lu taraf›ndan yaz›ld›. Hümeyra taraf›ndan seslendirilmiﬂ “Ad›m Kad›n”, kad›n olman›n ne demek oldu¤unu anlatan ilk ﬂark›m›z
oldu: “Ad›m kad›n, kad›n›m hükmüm yoktur...”
90’lara kadar da, ilk ve son da diyebiliriz. Çünkü daha sonra bunun devam› gelmedi, kimse
bu ﬂark›n›n kald›¤› yerden devam etmeye niyetlenmedi.
Belki bu ﬂark›n›n, yaln›zca Ajda Pekkan’› de¤iﬂtirdi¤i söylenebilir. Süperstar olma yolunda
h›zla ilerleyen ﬂark›c›m›z, art›k baﬂka bir kimli¤e bürünmeye karar vermiﬂ ve Fikret ﬁeneﬂ’in
öncülü¤ünde, ayaklar› yere basmaz bir feminizm bayra¤› açmaya kalk›ﬂm›ﬂt›.
KÖLE M‹Y‹M SANA BEN?
Asl›nda gelece¤i görmüﬂtü her iki kad›n; Ajda
Pekkan da, Fikret ﬁeneﬂ de. Öyle erkek peﬂinde
ömür tüketmeler, “benimle evlen” diye yakarmalar, “aldatmazsan kölen olurum” demeler
kalmayacakt› art›k. “Art›k yetti, burama kadar
geldi” deyip “Palavra” ile bayrak aç›lm›ﬂ, “Sana
neler edece¤im” ile mücadeleci ruhun arzusu
duyurulmuﬂ, “Sana ne kime ne” ile de soka¤a
ç›k›lm›ﬂt›. Hayalleri gerçek yapman›n zaman›
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Rojin

Aylin Asl›m

“Belki iﬂe gerçekten ‘muhalif’ bir yakadan
bakanlardan çok ﬂey beklemeliyiz. Özellikle hem
‘kad›n’ hem de ‘muhalif’ olanlardan. Rojin’den,
Aylin Asl›m’dan, ﬁebnem Ferah’tan mesela.”

Aynur Do¤an

gelmiﬂti: “Hür do¤dum hür yaﬂar›m... Köle miyim sana ben?.. Zarar›m kendime...”
‹nand›r›c› da olmad› de¤il. Bayra¤› açan, her
zaman tek baﬂ›na ayakta kalabilmeyi bilmiﬂ, bizi bunu yapabildi¤ine inand›rm›ﬂ olan Ajda
Pekkan’d›. Kimse de, “hadi can›m sen de...” demedi. Kimsenin akl›na; “hakl›s›n, hür do¤dun
hür yaﬂa da, ne yapacaks›n ama, ne istiyorsun
ya da bize ne anlatmaya çabal›yorsun” diye
sormak gelmedi. Bu de¤iﬂimin makul bulunmas›yla yetinildi, alt› üstü kurcalanmad›. Bu
nedenle, bu özgürlük ya da baﬂ›na buyrukluk
rüzgar›ndan “fabrika k›z›”n›n pay›na ne düﬂece¤ini hiç bilemedik. K›z›m›z, fabrikada tütün
sarmaya devam edecekti etmesine de; müdür,
ﬂef, ustabaﬂ› ile nas›l baﬂedecekti?.. Bu iktidar
kurulunun karﬂ›s›na, durduk yerde “sana ne kime ne” diye ç›kt›¤›nda her ﬂey yoluna girebilecek miydi?

Öyle olmayacakt› elbette ama kimin umurundayd› bu? Ajda Pekkan ve bir avuç baﬂka kad›n
“kap› aç›k, arkan› dön ve ç›k” diyerek adamlar›
kap›n›n önüne koyacak, “ne varsa bende var”
diye bir baﬂkas›n› ça¤›racak ama bir ﬂey de¤iﬂmeyecek, her ﬂey herkes için ayn› olmaya devam edecekti. Arada bir akl› baﬂ›nda birileri
(“Biz Kad›nlar” ile Mehmet Teoman ve Pakize
Suda) ç›kacak, iﬂi tersine çevirmeye niyetleneceklerdi ama, sesi daha gür ç›kan bir baﬂkas›,
“bana ne, onu alma beni al” diye ortaya ç›k›p
her ﬂeyin sil baﬂtan olmas›na sebep olacakt›.
“K›z seni yerler”, “k›z hepsi senin mi?” gibi sald›rgan sloganlarla yeniden burun buruna gelinen
90’lar› ise bir kalemde geçmek gerekir. Masummuﬂ gibi yap›lan bu tür laf atmalar ya da tacizler, belki art›k kad›nlar›n soka¤a ç›kmalar›n› engellemiyor, eve kapanmalara sebep vermiyor
ama, oldukça ince bir “haddinizi bilin” mesaj›
da ulaﬂt›rm›yor de¤il: “‹pleriniz elimizde, bazen
gerer, bazen gevﬂetiriz.” Bizzat kad›nlar bile bunu böyle bilip böyle dile getiriyor.
Belki iﬂe gerçekten “muhalif” bir yakadan bakanlardan çok ﬂey beklemeliyiz. Özellikle hem
“kad›n” hem de “muhalif” olanlardan. Rojin’den, Aylin Asl›m’dan, ﬁebnem Ferah’tan
mesela. Ya da benzerlerinden. Çok zaman alacak ama baﬂka çare yok.
Bu mevzunun eli kula¤›nda de¤il, hiç de olmad›. “Bambaﬂka Biri”, “bambaﬂka bir toplum” olmaya daha çok var.
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nisan-may›s 2009
01 N‹SAN ÇARﬁAMBA
Ron Carter "Dear Miles"
Babylon - Istanbul

I
NSL
L‹SA

05 N‹SAN PAZAR
Duman
Bostanc› Gösteri Merkezi
- Istanbul

04 N‹SAN C.TES‹

03 N‹SAN CUMA
Sonictron :Electronic
Video Art
Studio Live I
Istanbul
NSL

Nil Karaibrahimgil
Su Ada - Istanbul
IZ
NSS
Muammer
L‹SA
Ketenco¤lu ve
Balkan Yolculu¤u
I
CRR Konser Salonu
NSL
‹SA
L
Istanbul

L‹SA

08 N‹SAN ÇARﬁAMBA
Cenk Han Alkaya
I
Studio Live Dip
NSL
L‹SA
‹stanbul - Istanbul

09 N‹SAN PERﬁEMBE
Ralf Gothoni I
Elina Vahala
NSL
L‹SA
CRR Konser
Salonu - Istanbul

IZ
NSS
L‹SA

12 N‹SAN PAZAR
Çocuklar ‹çin
I
Notada
NSL
‹SA
L
Yazmayanlar
‹ﬂ Sanat Kültür
Merkezi I
NSL
L‹SA
Istanbul

15 N‹SAN ÇARﬁAMBA
Borusan ‹stanbul
Filarmoni Orkestras›
Caddebostan Kültür
Merkezi Istanbul
SLI
N
L‹SA

16 N‹SAN PERﬁEMBE
Alice Russell
Babylon - Istanbul

I
NSL
L‹SA

10 N‹SAN CUMA
Hayko Cepkin
Ooze Venue - Izmir
Buena Vista @Hilton
Convention
Hilton Convention
IZ
NSS
A
S
‹
Center - Istanbul L
17 N‹SAN CUMA
Depeche Mode
Party (DM
I
NSL
Tribute Live ) L‹SA
Studio Live Istanbul
Teoman
SIZ
Ooze Venue - L‹SANS
Izmir
Yeni Türkü
Balans Jolly
Joker Istanbul

IZ
NSS
L‹SA
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21 N‹SAN SALI
Jane Birkin
Türker ‹nano¤lu
Maslak Show Center Istanbul

Aylin Asl›m
Balans Jolly Joker Istanbul

29 N‹SAN ÇARﬁAMBA
Buena Vista Social Club
Anadolu Gösteri Kongre
Merkezi- ANkara
IZ
NSS
L‹SA

IZ
NSS
A
S
‹
L

20 MAYIS ÇARﬁAMBA
Virtüöz Marc Andre
Hamelin (piyano)
‹ﬂ Sanat Kültür
Merkezi I
NSL
L‹SA
Istanbul

Baba Zula
Babylon –
Istanbul

IZ
NSS
L‹SA

I
NSL
L‹SA

05 MAYIS SALI
Sezen Aksu
Bostanc› Gösteri Merkezi Istanbul

23 N‹SAN PERﬁEMBE

22 N‹SAN ÇARﬁAMBA

02 MAYIS C.TES‹
Deutshe
Kammerphilarmonie
Bremen: Janine Jansen
‹ﬂ Sanat Kültür
I
Merkezi NSL
‹SA
L
Istanbul

Balkanlardan
Karadenize: Yasemin
Göksu - Erdal
Bayrako¤lu
I
Studio Live NSL
L‹SA
Istanbul

14 MAYIS PERﬁEMBE
Depeche Mode
Santralistanbul Istanbul

I
NSL
L‹SA

I
NSL
L‹SA

21 MAYIS PERﬁEMBE
Oi Va Voi
Babylon - Istanbul
I
NSL
L‹SA

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