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Dünyan›n gözü
internette
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Fikri Mülkiyet’te
küresel bak›ﬂ
Merhabalar;
Yaz mevsimi pek al›ﬂk›n olmad›¤›m›z bir hava muhalefeti
içinde sürüp giderken müzik piyasas›nda yaz baﬂ›ndan beri
dolu dizgin giden konser furyas› sürüyor. Bütün bu koﬂturma içinde küresel ölçekte müzik sektörünü ilgilendirecek
geliﬂmeler de olmad› de¤il. Örne¤in iki y›lda bir düzenlenen
Dünya Telif Haklar› Zirvesi’nin (Copyright Summit) ikincisi
geçti¤imiz Haziran ay›nda Washington’da yap›ld›. MESAM
Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a ve MESAM Genel Sekreteri Necmettin Ovac›k hem zirveye hem de CISAC ve BIEM Ola¤an
Genel Kurullar›’na kat›lmak üzere Washington’dayd›. Zirvede, üzerinde önemle durulan konu fikri mülkiyetin nas›l korunmas› gerekti¤iydi. Kullan›c›y› ald›¤› hizmetin karﬂ›l›¤›n›
ödemeye ikna edecek iﬂ modellerinin üretilmesi, uygulanacak di¤er yapt›r›mlardan daha uzlaﬂmac› bir yol olarak kabul
edildi. Fikri mülkiyetin tahribat›nda aslan pay› alan teknoloji
ve internet servis sunucu ﬂirketlere büyük görev düﬂtü¤ünü
ifade eden konuﬂmac›lar, fikri mülkiyetin ülke ekonomileri
için önemli bir kalem oldu¤unun da alt›n› çizdiler.
15 y›ll›k uzun bir aradan sonra yeni bir albümle karﬂ›m›za ç›kan Aysun Kocatepe ve müzikte 44. y›l›n› dolduran Ali Kocatepe keyifli bir söyleﬂide sizlerle birlikte. ‹ki sanatç› zaman
zaman kesiﬂen ama ço¤unlukla solo ilerleyen müzikal kariyerlerinden söz etti.
‹stanbul’da müziksiz gün geçmiyor, festivalsiz yaz yaﬂanm›yor. Bu say›da ‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf› taraf›ndan düzenlenen iki festivali takip ettik: ‹stanbul Uluslararas› Müzik
Festivali ve ‹stanbul Uluslararas› Caz Festivali. Her iki festi-

valden iki sanatç› Han-Na Chang (viyolensel) ve Ayﬂe Tütüncü (piyanist ve caz müzisyeni) söyleﬂisiyle sayfalar›m›z›
renklendirdik.
Her say›da oldu¤u gibi Ustalara Sayg› köﬂesinde yine önemli
bir ustay› Bilge Özgen’i konuk ediyoruz bu kez. Özgen bugüne dek 400 ﬂark› yazm›ﬂ son derece üretken bir bestekâr.
Ard›ndan bir baﬂka üretken isim daha geliyor; Hasan Cihat
Örter. Bugüne dek 2 bine yak›n beste, 200’e yak›n belgesel
ve film müzi¤i yapm›ﬂ, 26 albüme imza atm›ﬂ Örter’in ayn›
zamanda 9 kitab› var.
Bu say›da ‘ayr›nt›’ baﬂl›¤›nda müzik tarihimize hizmet etmiﬂ
önemli bir ismi etnomüzikolog, organolog (çalg› bilimci),
koleksiyoner, araﬂt›rmac›-yazar ve Musiki Mecmuas›’n›n da
46 y›ll›k genel yay›n yönetmeni Prof. Dr. Etem Ruhi Üngör’le
buluﬂtuk. Prof. Dr. Üngör bize çalg› koleksiyonunun en de¤erli parçalar›n› gösterdi. ‘Genç yetenekler’ köﬂesinde t›ls›ml› sesi ve büyüleyici kelimeleriyle Jehan Barbur ile dans müzi¤inin yeni kral› Bedük karﬂ›m›zda. ‹kisi de kendi alanlar›nda emin ad›mlarla ilerleyen bu iki genç sesin hayran kitlesi
her geçen gün büyüyor.
Üstad Naim Dilmener de yaz mevsimine uygun bir konuyu
büyüteç alt›na ald› bu say›m›zda: ‘Yaz Gazinolar›’. Nostaljik
bir tur olacakt›r kimileri için…
Gelecek say›da görüﬂünceye kadar hoﬂça kal›n, müzikle yaﬂay›n.
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künye
Yay›nlayan Türkiye Mus›ki Eseri
Sahipleri Meslek Birli¤i
MESAM
Sahibi MESAM ad›na
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ali R›za Binbo¤a
Dan›ﬂma Kurulu Ali R›za Binbo¤a, Suavi,
Turhan Taﬂan, Ahmet
Selçuk ‹lkan, Ali Tekintüre,
Attila Özdemiro¤lu, Cahit
Berkay, Halil Karaduman,
‹hsan Öztürk, Mustafa
Özkent, Orhan Gencebay
Yay›n Kurulu Necmettin Ovac›k, O.
Suat Özçelebi, Güner
Y›ld›r›m, Önder K›z›lkaya,
Türkﬂan Karatekin,
Asl› Karataﬂ Kalkan

‘Yarat›c›lar için yeni s›n›rlar’
temas›yla ABD’de gerçekleﬂtirilen
2. DÜNYA TEL‹F HAKLARI
Z‹RVES‹‘nde telif haklar› ihlalinin
yayg›n ve küresel bir problem
oldu¤u vurguland›.

15 y›l aradan sonra yeni
albümüyle AYSUN KOCATEPE
ve müzikteki 44. y›l›n› kutlayan
AL‹ KOCATEPE‘yi sayfalar›m›za
konuk ediyoruz.
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30

Yay›n Yönetmeni Önder K›z›lkaya
Yay›n Koordinatörü

O. Suat Özçelebi

Sorumlu Yaz› Asl› Karataﬂ Kalkan
‹ﬂleri Müdürü
Katk›da Naim Dilmener,
bulunanlar Elif Gamze Arslan, ﬁebnem
Akç›l, ﬁ. Bülent Eröz, Sinan
Kesgin, Yüksel Alt›ntop
Foto¤raf Editörü Teoman Gürzihin

Eski ve yeni kuﬂak aras›nda köprü
kurdu¤unu söyleyen bestekar
B‹LGE ÖZGEN ile yaﬂam› ve
Klasik Türk Müzi¤i üzerine keyifli
bir söyleﬂi...

37. Uluslararas› ‹stanbul
MÜZ‹K Festivali ve 16.
Uluslararas› ‹stanbul CAZ
Festivali’nden sizin için
seçtiklerimiz...

Grafik Tasar›m Didem ‹ncesa¤›r,
Bask› Punto Bask› Çözümleri
Tic. Ltd. ﬁti.
Halaskargazi Cad. Sait Kuran ‹ﬂ
Merkezi 34381, No: 145 Kat:5
ﬁiﬂli - ‹stanbul
T: +90 212 231 30 67
F: +90 212 231 33 37

44

38

Bas›m Yeri ‹stanbul - A¤ustos 2009
ve Tarihi
Yay›n Yönetim ve Yaz›ﬂma Adresi
MESAM S›racevizler cad. Esen sok. Saruhan Plaza
No:6 Kat:6 34381 Bomonti / ﬁiﬂli / ‹stanbul
T: +90 212 296 99 10 (pbx)
F: +90 212 296 99 24-26
www.mesam.org.tr
Yap›m / Tasar›m
S‹TA Politik Dan›ﬂmanl›k ve
Yay›nc›l›k Hizmetleri A.ﬁ.
Ortaklar cad. Mevlüt Pehlivan sk. No:4-11
Mecidiyeköy-‹stanbul
T: +90212 2665440 F: +90212 2664991
www.sita.com.tr
TETRA ‹letiﬂim Hizmetleri Ltd. ﬁti.
Halaskargazi cad. Sait Kuran ‹ﬂ Merkezi
No:301-5 ﬁiﬂli-‹stanbul
T: +90212 219 96 76 F: +90212 23133 37
www.tetrailetisim.com
Reklam
MESAM S›racevizler cad. Esen sok.
Saruhan Plaza No:6 Kat:6
34381 Bomonti / ﬁiﬂli / ‹stanbul
T: +90 212 296 99 10 (pbx)
F: +90 212 296 99 24-26
www.mesam.org.tr
Yay›n Türü: Yayg›n Süreli Yay›n. 2 ayda bir ç›kar
Vizyon dergisi MESAM üyelerine ücretsiz olarak
gönderilir. Yaz›larda ileri sürülen görüﬂlerin
sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Dergiden kaynak
gösterilmek koﬂuluyla al›nt› yap›labilir.

Etnomüzikolog, organolog,
koleksiyoner, araﬂt›rmac›-yazar
ve Mus›ki Mecmuas›’n›n 46
y›ll›k Genel Yay›n Yönetmeni
ETEM RUH‹ ÜNGÖR ile
çalg›lar üzerine konuﬂtuk.

48
Eskinin yaz e¤lenceleri art›k tarihe
kar›ﬂt›. Yazl›k gazinolar, çad›rlar tarih
oldu. NA‹M D‹LMENER bu kez
özlemle hat›rlad›¤›m›z yazl›k e¤lence
kültürünü büyüteç alt›na al›yor.

70-80’lerin müzikal ruhunu
yans›tan BEDÜK, video
klipleriyle de olay yarat›yor.
Kolbast›, Aﬂukla Maﬂuk
derken yeni klibinde de bir
sürpriz hayranlar›n› bekliyor.

54
‘Uyan’ adl› ilk albümüyle müzik
piyasas›na ‘merhaba’ diyen
JEHAN BARBUR müzikal
yolculu¤unu ﬂiirsel bir dille
tan›mlad›.
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Kral TV Ödülleri
sahiplerini buldu
15. Kral TV Ödülleri ve MÜ-YAP Türkiye Müzik
Endüstrisi Ödülleri düzenlenen ortak bir törenle
sahiplerini buldu. Gecede MESAM Yönetim Kurulu
Üyesi Orhan Gencebay, Kral TV’den Onur Ödülü ald›.
Kral TV ve MÜ-YAP taraf›ndan
düzenlenen ortak gecede gelenekselleﬂen iki ödül töreni bir arada yap›ld›. Türkiye’de müzik yay›nc›l›¤›nda ilklere imza
atan Kral TV ile MÜ-YAP’›n Türkiye Müzik Endüstrisi Ödülleri’nin sahiplerini
buldu¤u geceye Müslüm Gürses de ﬂark›lar›yla renk katt›.
Gecede öncelikle MÜ-YAP Ödülleri sahiplerini buldu. Diamond, Platin, Alt›n
ve Digital kategorilerinde verilen ödüllerin yan› s›ra Yaﬂar Kekava Onur Ödülü
de bir medya yöneticisi olan Ayd›n Do¤an’a verildi. Alt›n Ödülü alan Gülben
Ergen, hamile oldu¤u için ödülü ald›k-

tan sonra törenden ayr›ld›. Bir baﬂka alt›n ödülü kanserden kaybetti¤imiz Kaz›m Koyuncu’ya verildi. Ödülünü kardeﬂi
Niyazi Koyuncu ald›. Kral TV Ödülleri’nde Y›l›n Halk Müzi¤i Sanatç›s› Ödülü’nü alan ﬁevval Sam da ödülünü kendisini Karadeniz müzi¤iyle tan›ﬂt›ran Kaz›m Koyuncu’ya adad›.
Kral TV Ödülleri, kalabal›k bir jüri taraf›ndan o anda yap›lan dijital oylama sonucunda belirlendi. Gecenin en önemli
mesaj› ‘Mor ve Ötesi’ üyesi Harun Tekin’den geldi. Ödülünü ald›ktan sonra
Tekin ﬂöyle dedi: “Hayat ölümden daha
de¤erli bir ﬂeydir”.

AK S‹GORTA ‹ﬁLEMLER‹ HAKKINDA AÇIKLAMA
2009-2010 döneminde Ak Sigorta ile devam eden
özel toplu sa¤l›k sigortas› hizmetinden yararlanmak isteyen
MESAM üyelerinin baﬂvuru iﬂlemleri devam ediyor.
Bu y›l sosyal ve kültürel fon gelirleri taraf›ndan sigortalanma
hakk›n› elde edemeyen MESAM Üyeleri, sigorta primlerini kendileri ödeyerek Ak Sigorta poliçelerini yenileyebileceklerdir. ‹lgili üyeler için son baﬂvuru tarihi 10 Ekim 2009’dur. Bu tarihten sonra yap›lacak baﬂvurular kabul edilemeyecektir. Bu kapsamdaki üyelerin poliçeleri, geçen dönemki sigortan›n sona erdi¤i 27 May›s ile 10 Ekim 2009 tarihleri aras›nda oluﬂacak sa¤l›k sorunlar› de¤erlendirilerek yeniden düzenlenecektir.
Yeni sigortal› olmak isteyen MESAM Üyeleri ise, y›ll›k sigorta
prim tutar›n› kendileri ödeyerek özel sa¤l›k sigortas› hizmetinden yararlanmak üzere baﬂvurabilmektedir.
Bu y›l kabul edilen poliçeye göre; yatarak tedavi teminat› limitsiz %100 sigortadan, ayakta tedavi teminat› limitsiz %80
sigortadan karﬂ›lanmaktad›r. Tüm hastanelerde geçerli olan

poliçe kapsam›nda ödenecek prim bedeli; üyelerin kendisi ve
eﬂleri için 1270 TL, çocuklar› için ise 889 TL olarak belirlenmiﬂtir. Grup Sa¤l›k Sigortas› prim ödemeleri %20 peﬂin, geri
kalan› takip eden aylarda 8 eﬂit taksit ﬂeklindedir. Üyeler,
primlerini ödemek kayd›yla eﬂ ve çocuklar›n› MESAM’a tan›nan ﬂartlar çerçevesinde sigortalatma hakk›na sahiptirler. ‹lk
defa sigortal› olacak üye ve ba¤›ml›lar› 9. aydan itibaren yatarak tedavi kapsam›na gireceklerdir.
Ak Sigorta program› hakk›nda her türlü bilgi ve sorular›n›z,
ilk defa sigortal› olmak veya yenilemenizi yapt›rmak vs. iﬂlemler için aﬂa¤›daki temsilcileri arayabilirsiniz.
Telefon: 0212 243 80 53 / 0212 244 31 23 / 0212 251 81 94
Faks: 0212 243 02 69
Sevim Erdinç: 0533 627 18 84 (ilk iletiﬂim kiﬂisi olacakt›r)
veya Didem Gökçelio¤lu
Mail Adresi: sigortahizmet@aksigorta.net
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Korsana ﬂafak
bask›n›
‹stanbul Eski Emniyet Müdürü Celalettin
Cerrah’›n son icraatlar›ndan biri olan
korsan CD bask›nlar›ndan piyasa de¤eri
100 bin TL’lik sahte CD ele geçirildi. Bas›n
aç›klamas›na sanatç›lar yeterli ilgi
göstermeyince Cerrah yerine ﬁafak Sezer
mikrofonlar›n karﬂ›s›na geçti.
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan iki y›ld›r sürdürülen operasyonlar sonucu piyasa de¤eri yaklaﬂ›k 100 bin TL
korsan CD topland›. Bununla ilgili zanl›lar da mahkemelere
sevk edildi. ‹stanbul Eski Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’›n
Osmaniye valisi olmadan önceki
son icraatlerinden biri olan korsan CD av›na dair bas›n aç›klamas›na sanat dünyas›ndan sadece ﬁafak Sezer meslek örgütlerinden de MESAM Baﬂkan› Ali
R›za Binbo¤a kat›ld›.
Uzun bir çal›ﬂma sonucunda yap›lan bask›nlarda elde edilen
korsan CD’ler ‹stanbul Emniyet
Müdürlü¤ü binas› önünde kamyonlarla deﬂifre edildi. Sanat ca-

mias›ndan kat›l›m›n yetersizli¤ini sebep gösteren Celalettin
Cerrah bas›n aç›klamas› yapmaktan vazgeçti, onun yerine
ﬁafak Sezer ve Ali R›za Binbo¤a
birer aç›klama yapt›.
ﬁafak Sezer, konuﬂmas›nda, korsanc›lara ‘onurlu bir hayat sürün’ mesaj›n› verirken Ali R›za
Binbo¤a da “Buradaki manzara
ülkemizin d›ﬂar›da korsan bir ülke olarak an›lmas›n›n kan›t›d›r.
Bu ülkeyi bu ay›ptan kurtarmak
zorunday›z. Korsan› önlemenin
en önemli koﬂullar›n›n baﬂ›nda
halk›m›z›n korsan ürünlere
itibar etmemesi geliyor. Bunu
sa¤layabilmek için medyaya da
büyük görev düﬂüyor” dedi.

Kurtuluﬂ, yaﬂam
mücadelesini
kaybetti
Gitardaki yorumu nedeniyle Carlos
Santana’ya benzetilen Kurtuluﬂ
aram›zdan ayr›l›rken geride 13 albüm
ve milyonlarca hayran b›rakt›.
Bir süredir kanser tedavisi gören Kurtuluﬂ (Kurtuluﬂ Türkgüven) 4 Temmuz’da hayat›n› kaybetti. Kurtuluﬂ
Türkgüven'den geriye 13 albüm ve Türkiye'deki çok say›da müzikseverin be¤eniyle dinledi¤i, ''‹stanbul Sokaklar›'', ''Keskin B›çak'' ve daha birçok ﬂark›n›n unutulmaz yorumlar› kald›. Gitardaki yorumu nedeniyle Carlos Santana’ya benzetilen Kurtuluﬂ, 35 y›ld›r sahnelerdeydi. Hastal›¤› nedeniyle sahnelerden uzak kalan sanatç›ya katk›
amac›yla iki kez moral gecesi düzenlenerek, geliri tedavi
masraflar›na harcanm›ﬂt›.
Kurtuluﬂ Kimdir?
Kurtuluﬂ, Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 Ocak 1954 tarihinde dünyaya geldi ve 12 yaﬂ›nda gitarla tan›ﬂt›. 14 yaﬂ›nda kendi orkestras›n› kuran Kurtuluﬂ, 1972 y›l›nda zor
koﬂullar alt›nda Adana'dan ‹stanbul'a giderek, en tan›nm›ﬂ orkestralarda çal›ﬂmaya baﬂlad›. Askerli¤ini Adana
Orduevi'nde tamamlad›ktan sonra Adana'da müzik çal›ﬂmalar›n› kald›¤› yerden sürdürdü. E¤lence yaﬂam›nda
önemli bir yeri olan Adana'da uzun y›llar program yaparak, sesi ve gitar›yla büyük bir hayran kitlesi kazand›.
1983 y›l›na dek Seyyal Taner, Neco, Selçuk Ural, Sezer
Güvenirgil, Tanju Okan, Rüçhan Çamay ve Pakize Suda
gibi Türkiye'nin önde gelen sanatç›lar›na çal›ﬂmalar›nda
eﬂlik etti. 1983 y›l›nda ç›kartt›¤› ''Duydum Evleniyormuﬂsun'' adl› ilk albümüyle 1 milyon sat›ﬂ rakam›na ulaﬂt›.
ﬁark›c› Kurtuluﬂ, bugüne dek 13 albüm çal›ﬂmas›na imza
att›. Özellikle ''‹stanbul sokaklar›'', ''Yaﬂanm›yor'', ''‹nan
ki'', ''Akl›m hep sende'' ve ''Neredesin sen'' adl› ﬂark›lar›yla milyonlar›n gönlüne girmeyi baﬂard›.
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Mehmet Özbek’ten Yeni Kitap:

Türkülerin Dili
Örnekli sözlük niteli¤indeki eser, türkü merakl›lar›n›n baﬂucu kitab› olmaya aday.
Halk Müzi¤inin önemli araﬂt›rmac›, derlemeci ve bestecilerinden
Mehmet Özbek’in “Türkülerin Dili” adl›
523 sayfal›k kitab› geçti¤imiz günlerde Ötüken Neﬂriyat’tan ç›kt›.
Türkülerin Dili kitab› TRT Halk Müzi¤i
repertuar›na giren ve yayg›nl›k kazanm›ﬂ olan 5773 türkü metninin incelenmesi suretiyle ortaya konmuﬂ bir eser.
Eserde, geniﬂ kitlelerce ve özellikle
genç nesillerce bilinmeyen; unutulmuﬂ
veya yaln›zca halk a¤z›nda canl›l›¤›n›

Düzeltme
Dergimiz Vizyon’un önceki
say›s›nda (12. Say›)
yay›nlanan Sinan Akç›l
röportaj›nda (Sayfa 10-13)
“Sinan Akç›l, ad›n›
Erovizyon parças› “Düm
Tek”ten önce, “Biri Bana
Gelsin”, Kalp Kalbe Karﬂ›”
gibi ﬂark›larla duyurmuﬂ
genç bir müzisyen….”
ﬂeklinde bir ifade yer
alm›ﬂt›r.
Cümlede geçen; “Biri Bana
Gelsin” adl› eserin bestecisi Kiriakos Papadapulos,
Söz yazar› Vassilis
Gianopoulus, Türkiye’deki
Editörü ise International
Universal Music olup
Sinan Akç›l esere Türkçe
sözler yazarak adapte
etmiﬂtir. “Kalp Kalbe Karﬂ›”
adl› eserin besteci ve söz
yazar› ise Asl› Güngör
olup, Sinan Akç›l eseri
aranje etmiﬂtir.
Sehven kullan›lm›ﬂ olan
ifadeleri düzeltiriz.
Sayg›lar›m›zla…”

sürdüren sözcüklerin anlamlar› ile baz› deyimlerin arka
planlar› aç›klanm›ﬂ. Böylece
türkü sözlerindeki anlam zenginli¤inin ortaya koyulmas›,
ayn› zamanda süregelen söz
yanl›ﬂl›klar›n›n düzeltilmesi amaçlanm›ﬂ. Örnekli bir sözlük niteli¤indeki
eser, türkü merakl›lar›n›n baﬂucu kitab›
olabilir...
Mehmet Özbek’in “Folklor ve Türkülerimiz (1976)”, “Müzik E¤itimi (1987)”,

“Türk Halk Ezgileri (1988)”, “Türk Halk
Çalg› Bilgisi (1992)”, “Türk Halk Müzi¤i
Terimleri Sözlü¤ü(1998)”, “Türk Halk
Müzi¤i El Kitab›(1998)” adl› kitaplar›
vard›r. Türkiye ve Türkiye d›ﬂ›nda birçok
ülkeden yaklaﬂ›k 300 türkü ya da halk
ezgisi derleyip repertuarlara kazand›ran
sanatç›, son y›llarda beste çal›ﬂmalar›na
da a¤›rl›k vermektedir. Özbek, biri kiﬂisel, ikisi de Abdurrahman K›z›lay'la birlikte olmak üzere 3 adet albüm çal›ﬂmas› geçekleﬂtirmiﬂtir.

Ruhi Birkal›r’dan türkü albümü
MESAM Üyesi Ruhi Kaan Birkal›r ‘Duygular›m›n Türkü Dili’ adl›
albümünü ç›kard›.
Daha çok besteleriyle tan›d›¤›m›z MESAM
Üyesi Ruhi Kaan Birkal›r, ”Duygular›m›n Türkü Dili”
ad›n› verdi¤i yeni albümünü ç›kard›. Sanatç› kendi
stüdyosunda kaydetti¤i bestelerinin yer ald›¤› albümün aranjörlü¤ünü, müzik direktörlü¤ünü, süpervizör ve prodüktörlü¤ünü kendisi yapm›ﬂ.
Türkülerin yer ald›¤› albümde; sanatç›ya nefesli çalg›larda Eyüp Hamiﬂ, perküsyonda Yaﬂar Akpençe, akustik gitarda Ali Fuat, basgitarda Recep Varl›, balabanda
Gürkan Çakmak, kemanda Süha Esgin vokallerde ise
ﬁahmaral eﬂlik etmiﬂ. Ba¤lamalar› ise Birkal›r kendi
çalm›ﬂ.
Sanatç›lar›n birbirine destek olmas› gerekti¤ini ancak
bu deste¤i göremedi¤ini söyleyen Birkal›r’›n bestelerini okuyan sanatç›lardan baz›lar›: Muazzez Abac›, Cengiz Kurto¤lu, Ayhan Aﬂan, Aliﬂan, Ceylan, Murat Kekilli, ‹smail Hazar, Seher Dilovan, Nihat Do¤an, Esra
Özmen, Nur Ertürk, Küçük ‹bo, Alihan, Cavit Karabey,
P›nar Alt›nok, Arif Susam, Devran Ça¤lar, U¤ur Karakuﬂ, ﬁahmaral, Vahdet Vural…
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Bahri Alt›ntaﬂ’› Kaybettik
Türk Sanat müzi¤imizin tan›nm›ﬂ bestekarlar›ndan Bahri Alt›ntaﬂ, geride
500’den fazla eser b›rakarak aram›zdan ayr›ld›.
TRT bestekarlar›ndan üyemiz Bahri Alt›ntaﬂ
14 Haziran 2009 tarihinde ‹zmit Köseköy’de vefat
etti. Müzik yaﬂam›na ‹stanbul’da baﬂlayan sanatç›
Türk Sanat Müzi¤i’ne 500’den fazla eser kazand›rd›. Bahri Alt›ntaﬂ’›n eserlerinin yaklaﬂ›k 100’ü TRT
arﬂivinde yer al›yor.
1935 y›l›nda Gaziantep’te do¤an Bahri Alt›ntaﬂ, ilk
müzik sevgisini annesinden ald›. Aile ‹stanbul’a
geldikten sonra Bahri Alt›ntaﬂ, büyük bestekâr Zeki
Arif Ataergin’den üç y›l boyunca dersler ald›. Bir di¤er ünlü besteci Yesari As›m Arsoy’dan çok faydal› bilgiler ö¤renen Bahri Alt›ntaﬂ, 1950’de Sine Keman Nuri Duyguer’den,
1953-1954 y›llar›nda da Melahat Pars’tan dersler alarak mus›ki
e¤itimini sürdürdü. Melahat Pars’›n teﬂvikiyle ‹stanbul Radyosu’nda girdi¤i stajyer ses sanatç›s› s›nav›n› kazand›. Ancak
maddi s›k›nt›lar yüzünden radyoda k›sa süre çal›ﬂt›ktan sonra
istifa ederek berberli¤e baﬂlad›. ‹lk bestesini 1957’de yapan
bestekâr›n nihavend makam›ndaki bu ﬂark›s› “Neden Periﬂan

Sensiz Her An›m” sözleriyle baﬂl›yor. ‹zmit Mus›ki
Cemiyeti’nde Ali Koçdemirören ile çal›ﬂmalar yapan
sanatç› ayr›ca ‹stanbul Maltepe Kültür ve Mus›ki
Derne¤i’nin kurucular›ndan. Evli ve üç çocu¤u olan
Bahri Alt›ntaﬂ, yaﬂam›n›n son y›llar›n› ‹zmit Köseköy’de geçirdi.
Eserlerinden Baz›lar›: Leylak Tak›vermiﬂ Saç›n›n Tellerine, Sevda O Kadar Ruhumu Sarm›ﬂ Ki Derinden,
Özlemle Geçiyor Bütün Günlerim, Çi¤demim, Ney
De Na¤me, O Siyah Gözlerinde, Bana Uzak El Gibi
Bak›yorsa Gözlerin, Bak Saçlar›m›n Rengine Yar Sorma Nedendir, Tatl› Bir Yaz Akﬂam›, ‹lk Ve Son Hat›ra, Dilde Aﬂk› Unuttum
Hep A¤lad›m Gülmedim, Bakmas›n Gözlerin Benden Kimseye,
Ça¤layan Sular Gibi Kalplere Ak›ﬂ›n Var…

Kaynak: 1- Müzik Magazin Dergisi, “Türk Müzi¤i Sayfas›, Haz›rlayan: Turhan Taﬂan, Say›:25, Tarih: 30 May›s 1988, 2- 20. Sanat Y›l› -Bestekar Bahri
Alt›ntaﬂ- 50 Beste Kitab›

"Akﬂam Oldu Hüzünlendim Ben Yine ", "Her Mevsim
‹çimden Gelir Geçersin ", “Dün Gece Mehtaba Dald›m”
gibi sevilen eserlerin bestecisi Semahat Özdenses, bir
y›l önce aram›zdan ayr›ld›.

Semahat Özdenses’i sevgiyle and›k
Türk Sanat Müzi¤i’nin önemli kad›n bestecilerinden Semahat Özdenses’i
ölümünün birinci y›l›nda sevgi ve sayg›yla an›yoruz. "Akﬂam Oldu Hüzünlendim
Ben Yine ", "Her Mevsim ‹çimden Gelir
Geçersin ", “Dün Gece Mehtaba Dald›m”
gibi sevilen eserlerin bestecisi Semahat
Özdenses geçen y›l 2 Temmuz’da vefat
etmiﬂti.
15 Eylül 1913 tarihinde Üsküdar Ba¤larbaﬂ›’nda dünyaya gelen Semahat Özdenses, Üsküdar ‹mrahor’daki K›z Sanat Enstitüsü’nde yedinci s›n›fa kadar okudu.

Udi Bedriye Hoﬂgör’ün evinde Lem’i Atl›’yla tan›ﬂt›ktan sonra okulu b›rakarak
Lem’i Atl› ve Kemal Niyazi Seyhun’dan
ders almaya baﬂlad›. 1937 y›l›nda ilk solo konserini verdikten sonra Odeon Plak
ﬁirketi’nden teklif ald› ve akabinde beﬂ
plak doldurdu. ‹lk plak ﬂark›s› Nebilo¤lu
‹smail Hakk› Bey’in “Beklerim Her Gün Bu
Sahillerde Mahzun Böyle Ben” isimli hüzzam eseriydi. Sonraki y›llarda bu kez Columbia ﬁirketi’ne beﬂ plak okudu.
1938 y›l›nda Ankara Radyosu’na giren
Semahat Özdenses, burada Mesut Ce-

mil, Refik Fersan, Fahire Fersan, Cevdet
Ça¤la, Cevdet Kozano¤lu, ‹zzettin Ökte
ve Vecihe Daryal’dan yararland›. 1971 y›l›nda ‹stanbul Radyosu’na gelen Özdenses, 1978 y›l›nda radyodan emekli oldu.
Hocas› Lem’i Atl›’ya verdi¤i söz nedeniyle
sahneye ç›kmayan Özdenses, beste yapmaya 1940 y›l›nda baﬂlad›. ‹lk bestesi
“Gönül Hasretle Giryand›r” isimli uﬂﬂak
bestesidir. Bestekârl›kta en çok hocas›
Lem’i Atl› ve sonra da ﬁerif ‹çli’nin tesirinde kalm›ﬂt›r. (Kaynak: Turhan Taﬂan, Kad›n Besteciler, Pan Yay›nc›l›k)
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Perilio¤lu’nun yeni
albümü ç›kt›
Fethi Perilio¤lu’nun yeni albümü “Senler Kopuyor” ‹ber Müzik
etiketiyle ç›kt›. A¤›rl›kl› olarak kendi
söz ve müziklerinden oluﬂan albümde; R›dvan Okyar ve U¤ur Karataﬂ
sözleri, Fatma Koç söz ve müzi¤iyle
katk›da bulunmuﬂ. Özgün protest
tarzdaki albümün aranjörlü¤ünü Tofik Chekidze, sanat dan›ﬂmanl›¤›n›
ise Ayd›n Öztürk yapm›ﬂ.
Fethi Perilio¤lu’nun Naz›m Hikmet’in
“Kar›ma Mektup” ﬂiirinin bestesine
de yer verdi¤i albümünde yer alan
eserlerden baz›lar›: Annem, Senin

Olsun ‹stanbul, Senler Kopuyor, Erzincanl›, Do¤um Günün, Nevizade,
Baﬂ›ma Karlar Ya¤d›, Sulara Denen
Akmas›n, Kahpe Yaln›zl›klar...
Tunceli Hozat do¤umlu Fethi Perilio¤lu 1983’de ‹stanbul’a yerleﬂmiﬂ ve
ilk eserlerinden “Minnoﬂ”, Ahmet Kaya taraf›ndan seslendirilince ad›n›
duyurmuﬂtu. Daha sonra Songül
Karl›, Kubat, Seher Dilovan, Burhan
Çaçan, Emre Salt›k, Mustafa Özaslan, Berdan Mardini, ‹smail Hazar ve
daha birçok sanatç› Perilio¤lu’nun
eserlerini seslendirdi.

Kemer Müzik Yar›ﬂmas› yap›ld›
Avrupa Birli¤i üye ülkelerini bir araya getiren yar›ﬂmada yorumcular, kendi
ﬂark›lar›n›n yan› s›ra Türk sanatç›lar›n hit olmuﬂ ﬂark›lar›n› Türkçe olarak
seslendirdiler.
“Uluslararas› Kemer Müzik Yar›ﬂmas›” Kemer Belediyesi taraf›ndan 6.s› düzenlenen Alt›n Nar Kültür ve Sanat Festivali
(14-20 Haziran 2009) kapsam›nda gerçekleﬂtirildi. Müzi¤in evrenselli¤i ortak paydas›nda buluﬂmak amac›yla düzenlenen yar›ﬂma, Avrupa Birli¤i üye ülkelerini bir araya
getirdi.
Uluslararas› Festivaller Birli¤i (F‹DOF) As
Baﬂkan› Figen Çakmak'›n jüri baﬂkanl›¤›
yapt›¤› yar›ﬂmada Nükhet Duru, Harun Kolçak, Nil Burak, Berkant, Nazan ﬁoray jüri
üyesi olarak bulundular. Yar›ﬂma’ya 11 ülke
temsilcisi kat›ld›: ‹spanya-Tina Riobo, ‹talyaGuerino Papa, Litvanya-Baiba, ‹ngiltereChelsea, ‹rlanda-Mary Simpson, Malta-Romina Mamo, Bulgaristan-Dessy Dobreva,
Beyaz Rusya-Alexandra&Konstantin, Makedonya-Margarita Hristova, Brezilya-Miriam
Christine ve Türkiye’yi temsilen genç ﬂark›c›
Özgür Özarslan.

Yar›ﬂmac›lar kat›ld›klar› ülkeleri temsilen
seslendirdikleri bir ﬂark› haricinde, Türk sanatç›lar›n hit olmuﬂ ﬂark›lar›n› Türkçe olarak
seslendirdiler.
En ‹yi Yabanc› Yorumcu dal›nda birincili¤i
Bulgar sanatç› Dessy Dobreva kazand›. Ayn›
dalda ‹talya ad›na yar›ﬂmaya kat›lan Guerine Papa ikinci, Türkiye ad›na yar›ﬂan Özgür
Özaslan, bestesi Mine Mucur (MESAM Üyesi), sözleri Yavuz Çuhac› (MESAM Üyesi) ve
aranjesi Nevzat Y›lmaz’a ait olan “Ayr›l›klar
Ertelenmez” adl› eserle üçüncü oldu.
En ‹yi Türkçe ﬁark› Yorumcusu dal›nda ‹spanyol Tina Riobo, Kayahan'›n "Geceler" adl› ﬂark›s›yla birinci oldu. Makedonyal› sanatç› Margaritta Hristova "Gül Döktüm Yollar›na" ﬂark›s›yla ikinci oldu. Bu dalda ‹rlandal›
sanatç› Mary Simpson "Samanyolu" ﬂark›s›yla üçüncülük derecesini elde etti.
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Taner ﬁener’i sayg›yla
an›yoruz
Türk Sanat Müzi¤i’nin de¤erli isimlerinden Taner
ﬁener’i 16. ölüm y›ldönümünde sevgi ve sayg›yla
an›yoruz. Üyemiz Taner ﬁener 30 A¤ustos 1993
tarihinde arkas›nda ﬂark›larla, ﬂiirlerle ve sanatla
dolu y›llar b›rakarak hayata veda etmiﬂti.
1941’de Ankara’da do¤an sanatç› babas›n›n memuriyeti dolay›s›yla ilkokulu Antalya, Eskiﬂehir ve Ankara’da okudu.
Ortaokulu ve liseyi ise Ankara’da tamamlad›. Taner ﬁener, ortaokulu bitirdikten sonra bir y›l Ankara Devlet Konservatuar› Tiyatro Bölümü’ne devam etti. 1964 y›l›nda da Ankara ‹ktisadi ve
Ticari ‹limler Akademisi’nden mezun oldu.
Sanat hayat›na 9 yaﬂ›nda tiyatroyla baﬂlayan Taner ﬁener,
1950’de Ankara Radyosu “Çocuk Saati” programlar›nda mikrofonla, 1951 y›l›nda da Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü’nde sahneyle tan›ﬂt› ve birçok oyunda rol ald›.
Müzik a¤›r bas›yor
Lise ça¤lar›nda Türk Sanat Mus›kisi’ne merak duymaya baﬂlayan Taner ﬁener 1959 y›l›nda ‹smail Baha Sürelsan’dan dersler
ald›. 1961 y›l›nda Ankara Radyosu stajyer s›nav›n› kazanarak,
Türk Sanat Müzi¤i ses sanatç›s› oldu. Orada Muzaffer ‹lkar, Ferit S›dal, Müzehher Güyer’den Türk Müzi¤i, Fahamettin Özgüç
ve Saadet ‹kesus’dan Bat› Müzi¤i Solfej ve ﬁan dersleri ald›. Ayr›ca Erol Sayan ve Gültekin Çeki’nin engin deneyimlerinden de
yararland›.
1962 y›l›ndan itibaren Ankara Radyosu’nda sesini duyurmaya
baﬂlayan Taner, eﬂi Sunar’la o y›llarda tan›ﬂt›. Sanatç›-hayran
sevgisi aﬂka dönüﬂtü ve Taner ﬁener ve Sunar Han›m 1969 y›-

l›nda evlendi. 1970
y›l›nda ﬁener çiftinin k›z› Sanem dünyaya gelmiﬂ ancak, 1977 y›l›nda k›zlar›n›n talihsiz bir deniz kazas› sonucu vefat›, ﬁener ailesine büyük bir ac› yaﬂatm›ﬂt›r.
Ses sanatç›l›¤›n›n yan› s›ra beste ve güfte çal›ﬂmalar› da yapan
Taner ﬁener’in, 100’den fazla ﬂiirinden 30 kadar› çeﬂitli besteciler taraf›ndan bestelenmiﬂtir. Birçok güfte ve bestesiyle ödüller
alan sanatç›n›n sevilen ﬂark›lar›ndan baz›lar› ﬂunlard›r: Öyle Yeﬂil Gözleri Vard›, Sen Geldi¤in Zaman Mevsim ‹lkbahard›, Bir
Dünya Yaratt›m Yaln›z ‹kimiz ‹çin, K›ymetini Bilmeden, En Güzel ﬁey Bizimleyken, Sak›n Dönme Geriye…
Çok yönlü bir sanatç›yd›
Çok yönlü bir sanatç› olan Taner ﬁener, boﬂ zamanlar›nda sulu
boya resimler yapm›ﬂt›r. 1970 y›l›nda da Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Beyhan ve Ekmel Hürol’la Yedi Kocal› Hürmüz oyununda
doktor rolünü oynam›ﬂt›r. 1982 y›l›nda Müzik U¤raﬂ›m Merkezi’nden ald›¤› teklifle tekrar tiyatroya dönerek büyük besteci Itri’nin hayat›n› canland›rm›ﬂt›r.
Sanatç› bu u¤raﬂ›lar›na 1976’da “Y›ld›z Ya¤muru” adl› televizyon program›n›n sunuculu¤unu eklemiﬂ. Sunuculuktaki bu baﬂar›s› da ona y›llar sonra TRT televizyonlar›nda 1989’da “Güfteden Besteye” isimli program›n sunuculu¤unu getirmiﬂtir.
1991 y›l›na kadar birçok lokalde çal›ﬂan Taner ﬁener’in Karaca
Restaurant’›n sahibi Yaﬂar Çak›r’la tan›ﬂmas› sanat hayat›nda
dönüm noktas› olmuﬂtur. Sanatç› yaklaﬂ›k 3 y›l boyunca Karaca
Restaurant’› Türk Sanat Müzi¤i sevenlerin bir aile lokali haline
getirmeyi baﬂarm›ﬂt›r.
Taner ﬁener, 30 A¤ustos 1993 y›l›nda ‹zmir Ege Üniversitesi T›p
Fakültesinde hayata gözlerini yummuﬂtur.

Kaynak: Bu yaz› Taner ﬁener’in sevgili eﬂi Sunar ﬁener’in katk›lar›yla; Taner
ﬁener’in yak›n arkadaﬂlar› Turhan Taﬂan’›n deste¤i ile Zeki Çetin taraf›ndan
Sunar ﬁener ve Taner ﬁener sevenler için haz›rlanan kitap ve 23 May›s 1988
tarihli Müzik Magazin Dergisi’nde (Say›:24) Turhan Taﬂan taraf›ndan haz›rlanan Türk Müzi¤i sayfas›ndan faydalan›larak haz›rlanm›ﬂt›r.
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KAMUOYUNA ZORUNLU DUYURU!
Türkiye Mus›ki Eseri Sahipleri Meslek Birli¤i’nin (MESAM) ola¤anüstü genel kurul toplant›s›na ça¤r›lmas›na iliﬂkin
TC. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n 30.04.2009 tarih ve 82984
say›l› iﬂleminin iptali ve yürütmenin durdurulmas› için, MESAM’›n açt›¤› dava sonucunda Ankara 15. ‹dare Mahkemesi
16/07/2009 tarihinde 2009/746 Esas numaras›yla YÜRÜTMEY‹ DURDURMA karar› vermiﬂtir.

n›nda, “Çeliﬂkili ve Tan›mlanamayan Eser statüsünde kalan
eserler ve di¤er tan›mlanan fakat hak sahibi MESAM üyesi
olmayan tüm hak sahiplerinin eserlerine ait tutarlar›n, havuz tutar› (3 y›l saklanmak üzere) ayr›lmas›nda uluslararas›
uygulamalar da göz önüne al›narak makul bir süre oldu¤u
tespit edilmiﬂ ve bu hususta da mevzuata ayk›r› bir husus
görülmemiﬂtir.

Ancak yürütmeyi durdurma karar›na ra¤men baz› bas›nyay›n organlar›nda, bu karar› ve gerçekleri yok sayan, MESAM YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹N‹ YÜZ KIZARTICI B‹R SUÇ
‹ﬁLEM‹ﬁ G‹B‹ GÖSTEREN, yanl›ﬂ, mesnetsiz haberler yer alm›ﬂt›r. Bu nedenle MESAM Yönetim Kurulu olarak kamuoyuyla gerçekleri paylaﬂmak bir zorunluluk olmuﬂtur.

• Bu durumda, 5846 say›l› Kanun’un 42/B maddesinde bahsi
geçen kusurlar›n ikinci uyar›y› takip eden otuz gün içinde
de giderilmemesi veya yap›lan denetimlerde, Birlik kay›tlar›nda ve di¤er iﬂ ve iﬂlemlerinde mevzuata ayk›r›l›k tespit
edilmesi halinde, Bakanl›¤›n en geç üç ay içinde ola¤anüstü genel kurul yapmak üzere üyeleri davet edece¤i öngörülmüﬂ ise de, ola¤anüstü genel kurul yap›lmas›na iliﬂkin ﬂartlar›n uyuﬂmazl›k konusu olayda gerçekleﬂmemiﬂ olmas› karﬂ›s›nda, daval› idarece gündem konular›n›n
da belirlemek suretiyle ola¤anüstü genel kurul yap›lmas›na yönelik tesis edilen dava konusu iﬂlemde hukuka ve
mevzuata uyarl›k bulunmad›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r.

ANKARA 15. ‹DARE MAHKEMES‹’nin YÜRÜTMEY‹ DURDURMA KARARI’nda T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n iﬂlemi
hakk›nda ﬂu hükümler yer almaktad›r:
• Olayda, davac› Birli¤in iki kez uyar›lmas›na iliﬂkin konularda “MESAM’›n Yönetim Kurulu’nun gereksiz ﬂekilde çok s›k
toplant› yapt›¤›” hususu ile ilgili olarak; Birlik taraf›ndan ifade edilen hususlar›n tamam› birlikte göz önüne al›nd›¤›nda, Yönetim Kurulu’nun haftada bir toplanmas›n›n zorunluluk oluﬂturdu¤unun sonucuna var›lmas›n›n yan› s›ra Tüzü¤ün 26’›nc› maddesinde, Yönetim Kurulu’nun en az ayda
bir kez toplanaca¤›na iliﬂkin hüküm uyar›nca, mevzuata
ayk›r›l›¤›ndan da bahsetmek mümkün de¤ildir.
• “MESAM’›n daha önceki dönemlerden gelen birikmiﬂ
önemli miktardaki (1.9 milyon TL) borcu sebebiyle olumsuz öz sermaye ile faaliyet gösterdi¤i, Birli¤in 1.9 milyon TL
tutar›ndaki zarar›n›n bulundu¤u” hususu ile ilgili olarak;
hesaplar aras› aktarma ya da üyelere yap›lan da¤›t›mda
herhangi bir usulsüzlük veya mevzuata ayk›r› iﬂlem yap›lmad›¤› sabittir.
• “Birli¤in 2005 mali y›l›nda ve 2006 y›l›n›n ilk yar›s›nda s›ras›yla 1.7 milyon TL ve 6.5 milyon TL tutar›ndaki telif hakk›n› havuz hesab›nda elinde tuttu¤u” iddialar› ile ilgili olarak;
da¤›t›ma konu olan tutar göz önüne al›nd›¤›nda, sadece
5.205,95 TL’lik bir k›sm›n›n da¤›t›m›n›n yap›lmad›¤› sabit
oldu¤undan, bu tutar nedeniyle Birlik Yönetim Kurulu’nun
sorumlu tutulmas›n›n kabulü mümkün de¤ildir. Bunun ya-

• Aç›klanan nedenlerle; hukuka ayk›r›l›¤› aç›k olan dava
konusu iﬂlemi; uygulanmas› halinde telafisi güç zararlar
do¤abilece¤inden 2577 Say›l› Kanunun 27. Maddesi uyar›nca teminat al›nmaks›z›n yürütülmesinin durdurulmas›na, Ankara 15. ‹dare Mahkemesi 16/07/2009 tarihinde karar vermiﬂtir.
Ankara 15. ‹dare Mahkemesi karar› bu kadar aç›k hükümler
içermesine, mahkemenin bu karar›n› 16 Temmuz tarihinde
vermiﬂ olmas›na ra¤men, bu karardaki aç›k hükümleri yok sayarak konuyla ilgili hiçbir araﬂt›rma yapmadan baz› bas›n-yay›n organlar›nda, mahkeme karar›ndan hiç söz etmeksizin MESAM ile ilgili kamuoyunu yan›lt›c›, haks›z, kas›tl› ve gerçek d›ﬂ›
haberlere yer verilmiﬂtir.
MESAM Genel Kurulu’nca seçilen Yönetim Kurulu,
MESAM’›n ve üyelerinin haklar›n› koruma görevini
sürdürmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sayg›yla sunar›z.

MESAM Yönetim Kurulu

Summit.qxd

10

8/5/09

11:25 AM

Page 2

vizyon

kapak konusu

Telifte dünyan›n
gözü internette

2. Dünya Telif Haklar› Zirvesi (Copyright Summit’09) ‘yarat›c›lar
için yeni s›n›rlar’ slogan›yla ABD’de gerçekleﬂtirildi. Zirvede telif
haklar› ihlalinin yayg›n ve küresel bir problem oldu¤u
vurgulanarak, al›nmas› gereken önlemler üzerinde duruldu.
Yaz›: Türkﬂan Karatekin
Elif Gamze Arslan

Ortaya koydu¤u sonuçlar itibariyle telif
haklar› konusunda dünyan›n gündemini belirleyen ve vizyon ortaya koyan bir buluﬂma olarak kabul edilen Dünya Telif Haklar› Zirvesi
(Copyright Summit’09)’nin ikincisi Washington’da farkl› sektörlerden önemli isimlerin kat›l›m›yla gerçekleﬂti. CISAC (Uluslararas› Telif Birlikleri Konfederasyonu) taraf›ndan, bu alanda
faaliyet gösteren pek çok organizasyonun iﬂbirli¤inde, Ronald Reagan Konferans Merkezi'nde
9-10 Haziran tarihleri aras›nda düzenlenen
toplant›lara 55'ten fazla ülkeden 500 civar›nda
delege kat›ld›. Zirvenin bu y›lki temas› ‘Yarat›c›lar için yeni s›n›rlar’ olarak belirlendi.
D‹J‹TAL YA⁄MALAMA ÖLDÜRÜYOR
Telif Haklar› Zirvesi özellikle ülkeler, organizasyonlar ve insanlar aras›nda karﬂ›l›kl› fikir al›ﬂve-

riﬂinin sa¤lanmas›, farkl› bak›ﬂ aç›lar›yla ‘online’
sunulan yarat›c› içerik ve bu entelektüel içerikle telif haklar› aras›ndaki iliﬂkinin tart›ﬂ›labilece¤i bir platform oluﬂturulmas› amac›yla düzenlenen bir buluﬂmayd›. ‹ki gün süren zirvede
öne ç›kan en önemli baﬂl›k ise internet korsanl›¤› oldu.
Telif zirvesinin ev sahibi konumundaki CISAC
ad›na baﬂkan Robin Gibb ‘hoﬂ geldiniz’ konuﬂmas›n› yapt›. Avustralyal› ünlü topluluk Bee Gees’in efsanevi besteci ve ﬂark›c›s› Robin Gibb konuﬂmas›nda zirve için belirledikleri ‘Yarat›c›lar
için yeni s›n›rlar’ temas›n›n dünyaya vermek istedikleri mesajla çok iyi örtüﬂtü¤ünü belirtti.
Gibb; “Yarat›mlar›yla köklü kültürel, ekonomik
ve sosyal geliﬂimi gerçekleﬂtiren yarat›c›lar dijital arenada onlar› y›ld›racak mücadelelerle karﬂ›
karﬂ›yalar. Yarat›c› endüstrinin gelece¤i ve bi-
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Senatör Orrin G. Hatch, Dünya Telif Haklar› Zirvesi’nin aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› yapt›. Telif haklar› organizasyonlar› ve internet servis
sa¤lay›c›lar› aras›nda güçlü bir birlik olmas› gerekti¤ini söyleyen
Senatör Hatch, öncelikle ‘internetteyse bedavad›r’ anlay›ﬂ›n›n de¤iﬂmesi
gerekti¤ini belirtti.

zim gibi yarat›c›lar›n bu tablodaki yerini politik bir tart›ﬂma zemininde öne ç›kartmak art›k bizim için
kaç›n›lmaz bir zorunluluktu. Bu sebeple
CISAC ﬂemsiyesi alt›nda yarat›mla öyle
ya da böyle ilgisi olan tüm taraflar olarak topland›k. Bu büyük buluﬂma sesimizi mümkün oldu¤unca yüksek perdeden ç›kar›p kilometrelerce öteye duyurabilece¤imiz bir buluﬂma” diyerek zirvenin tarihi önemine de¤indi.
Dünya Telif Haklar› Zirvesi’ne Türkiye’den MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a
ve MESAM Genel Sekreteri Necmettin
Ovac›k kat›ld›.
FRANSIZ BAKAN KATILMADI
Zirvede konuﬂma yapan 100 isim aras›nda Amerikal› yönetmen Milos Forman ve Amerikan Senatosu Adalet Komisyonu'nun Demokrat Baﬂkan› Patrick
Leahy, internet ve biliﬂim devleri Google ile Microsoft'un yan› s›ra sinema,
müzik ve yay›n dünyas›ndan temsilciler
de vard›. ‹smi daha önce konuﬂmac›lar
aras›nda duyurulan Fransa Kültür Baka-

n› Christine Albanel, zirveye kat›lmaktan son anda vazgeçti. Kulislerdeki söylentilere göre bakan›n zirveye kat›lmamas›n›n nedeni Fransa taraf›ndan haz›rlanan ‘Three Strike’ Yasas›’n›n AB Parlamentosu’nda reddedilmesi gösteriliyor. Hat›rlatal›m; bu yasa
uyar›lara ra¤men illegal paylaﬂ›mlara
devam etmekte ›srar eden tüketicilerin
internet eriﬂimlerinin kesilmesi ve haklar›nda yasal iﬂlemlerin baﬂlat›lmas›n›
öngörüyor. ‹ngiltere ve Avustralya’da
uygulanan yasa Fransa’da kamuoyunun
tüm itirazlar›na ra¤men uygulamaya
konuldu. Yasa için Frans›z Bildirgesi ve
insan haklar›na ayk›r› oldu¤u, bu alanda dünyadaki en a¤›r ﬂartlara sahip hükümleri içerdi¤i ve Fransa’da internet
eriﬂimini kontrol eden yasa (HADOP‹)’yi
sansürledi¤i iddia ediliyor.
58 M‹LYAR DOLAR ZARAR
Zirvenin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Amerikan Senatosu Üyesi Orrin G. Hatch telif korsanl›¤›n›n yarat›c›l›¤a zarar verdi¤ini hatta yarat›c›l›¤›n geliﬂimini engel-

ledi¤ini vurgulayarak, “Telif haklar›na
sayg›, ticareti ve ekonomiyi de pozitif
yönde etkiler. Çünkü entelektüel ürünler bize ilham verir” dedi. Konuﬂmas›nda Amerika’da yap›lan bir araﬂt›rma sonuçlar›na de¤inen Senatör Hatch, “Telif
haklar›na yönelik, görüntü (film) ve ses
kay›tlar›, iﬂ ve e¤lenceyle ilgili yaz›l›mlar
ve video oyunlar› gibi alanlarda yap›lan
korsanl›k her y›l Amerikan ekonomisine
58 milyar dolarl›k bir zarar veriyor. Bu
da 373,375 kiﬂilik bir iﬂ gücüne, 16.3
milyar dolarl›k gelir kayb›na ve dolay›s›yla da 2,6 milyar dolarl›k vergi kayb›na neden oluyor” dedi.
Uzun y›llar Çin ve Rusya gibi ülkelerin
telif haklar›n› koruma konusunda yetersiz kald›klar›n› ifade eden Senatör
Hatch, sözlerini çarp›c› bir tespitle sürdürdü ve ﬂöyle dedi: “Bu y›l, Kanada’n›n
yani Amerika olarak en yak›n ticaret
komﬂumuzun telif haklar›n› korumada
yetersiz oldu¤unu gördük. Bu da telif
haklar› ihlalinin ne kadar yayg›n ve küresel bir problem oldu¤unu ispatlayan
en önemli bulgulardan biridir.”
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“‹NTERNETTEYSE BEDAVADIR”
Senatör Orrin G. Hatch, entelektüel olarak yarat›lan fikirlerin, buluﬂlar›n, sanatsal çal›ﬂmalar›n ve benzer ürünlerin en
az ortaya konan di¤er somut ürünler kadar kanun taraf›ndan korunmay› hak etti¤ini ifade ederek “Maalesef hala bunu
anlayamayan çok insan var. Bu nedenle
öncelikle ‘e¤er internetteyse, o zaman
bedavad›r’ anlay›ﬂ› de¤iﬂmeli” dedi. De¤iﬂim için çözüm önerisini de getiren
Senatör Hatch “Telif haklar› organizasyonlar› ve internet servis sa¤lay›c›lar›
aras›nda güçlü bir birlik olmas› zorunludur. E¤er yaﬂamakta oldu¤umuz dijital
ça¤da baﬂar›l› olmak istiyorsak bunu becerebilmeliyiz. ‹nan›yorum ki bu çeﬂit bir
iﬂbirli¤i günümüzde virüs gibi yay›lan
korsan› önleyebilecektir” dedi.
Z‹RVEN‹N ÜNLÜ KONUKLARI
Dünya Telif Haklar› Zirvesi’nde dünyaca
ünlü sanatç›lar da kat›l›mc›lar ve konuﬂmac›lar aras›nda yer ald›. Amerikal› yönetmen Milos Forman, CISAC’›n baﬂkan›
ve Bee Gees’in efsanevi besteci ve ﬂark›c›s› Robin Gibb, ressam ve heykelt›raﬂ
Frank Stella, ﬂark› yazar› ve ﬂark›c› Lamont Doizer, ﬂark› yazar› ve aktör Paul
Williams, Frans›z artist ve ressam Hervé
Di Rosa, Meksikal› müzisyen ve besteci
Armando Manzanero, ‹spanyol film yazar› ve yönetmen Fernando Trueba, Etiyopyal› yazar Dinaw Mengestu, Norveçli besteci ve saksafoncu Bendik Hofseth, Mozambikli ﬂark›c› ve besteci Lizha James hemen akla ilk
gelenler aras›ndayd›.
ABD'de 14 bin yap›mc› ve yönetmenin üyesi bulundu¤u Directors Guild of Amerika'n›n (DGA-Amerikan Direktörler Birli¤i) hükümet ve uluslararas› iﬂlerden sorumlu Baﬂkan Yard›mc›s› Kathy Garmezy zirvedeki konuﬂmas›nda korsan DVD üretimi sürdükçe,
internet korsanl›¤›n›n, sinema sanayisi
için giderek daha büyük tehlike haline
gelece¤i uyar›s›nda bulundu.

(Sanatç›n›n tekrar sat›ﬂ hakk›: Avrupa’da ressamlar kendilerine ait bir
tablo ilk sat›ﬂtan sonra el de¤iﬂtirince, sat›ﬂ›n 1000 euro’dan fazla olmas› ve bir galeri ya da aç›k artt›rma
firmas› üzerinden yap›lmas› kayd›yla
sat›ﬂ fiyat› üzerinden pay al›rlar.)

Robin Gibb
CISAC Baﬂkan›

Zirvenin ilk günü tart›ﬂmalar›n odakland›¤› ana baﬂl›klar› ﬂöyle s›ralamak
mümkün:
• Telif hakk› ve fikri mülkiyet konusunda Amerika gündemi: Yarat›c›lar›n,
hak sahiplerinin ve dijital servis sa¤lay›c›lar›n (DSP) beklentileri karar
mercilerinin öncelikleriyle uyumlu
olacak m›?
• Yarat›c› endüstrilerin gelecek vizyonlar›
• “Toplay›c› lisanslama” yani sanal ortamdaki her dosya paylaﬂ›m›ndan
küçük bir ücret alarak, dosyas› daha
çok paylaﬂ›lan sanatç›n›n daha fazla
telif ücreti almas›n› öngören çözüm
yöntemi 21 yy için mant›kl› bir sistem midir?
• Online korsan (izinsiz yay›nlama) ve
ISP’lerin (internet servis sa¤lay›c›lar›)
sorumlulu¤u: Fransa'n›n "graduated
response" (yükseltilmiﬂ cevap) modeli Amerika ve baﬂka ülkelere uygulanabilecek mi?
• Telif de¤erinin gün geçtikçe
azalmas›, sanatç› hakk›n› korumak için yeni gelir alanlar› yaratma.
• Dijital medya ortam›, yarat›c› repertuarlara nas›l tehditler ve f›rsatlar
getiriyor.
• Yarat›c›lar dijital devrimi tart›ﬂ›yor:
Devrim ürünlerin yarat›ld›¤› profesyonel ortam› de¤iﬂtirdi mi?
• Ressamlar›n tekrar-sat›ﬂ hakk› nedir
ve bu genel bir hak m› olmal›d›r?

Zirvede bu baﬂl›klar›n yan› s›ra dinlenme ve izlenme say›s›n› saymak ve telif
raporlama gibi var olan lisanslama prosedürü için parmak izi ve filigranlama
(watermarking) gibi teknolojik yöntemlerin ele al›nd›¤› farkl› paneller de gerçekleﬂtirildi.
D‹J‹TAL ORTAMIN AVANTAJLARI
Zirvenin ikinci günü Amerikan Senatosu
Hukuk Komitesi Baﬂkan› Senatör Patrick
Leahy’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlad›. Fikri
mülkiyetin (eserlerin) önemine de¤inen
ve bunlar›n dijital arenada mutlaka korunmas› gerekti¤inden söz eden Senatör
Leahy, “Dijital platform telif haklar› aç›s›ndan eser sahipleri için bir tehlike arz
etti¤i kadar, onlara tüketiciye ulaﬂmak
ad›na yeni f›rsatlar da sunar” dedi.
Telif haklar› komiteleri ile internet servis sa¤lay›c›lar› ve teknoloji ﬂirketleri
aras›nda karﬂ›l›kl› yarar gözeten, güçlü
bir iliﬂkinin kurulmas› gereklili¤ini vurgulayan konular zirvenin son gününde
öne ç›kan baﬂl›klard›. ASCAP* (The
American Society of Composers, Authors and Publishers- Amerikan Besteciler, Yazarlar ve Yay›nc›lar Derne¤i) üyeleri baﬂta olmak üzere birçok panelist lisans vermeyi kolaylaﬂt›rma üzerine
dünya çap›nda bir çal›ﬂman›n birlik içinde yap›lmas› gerekti¤ini vurgulad›.
TEL‹F D‹J‹TAL ÜTOPYAYI BESLER
CISAC Baﬂkan› Robin Gibb ve Amerikal›
yönetmen Milos Forman da yarat›c› dünyay› temsilen zirvede söz ald›lar. Robin
Gibb konuﬂmas›nda telif hakk›n›n yarat›c›l›¤› teﬂvik eden ve ilerlemeyi destekleyen bir unsur oldu¤unu belirtti. Ayr›ca
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Google ve benzeri ﬂirketlerin öne sürdü¤ü gibi
güçlü bir telif hakk› varl›¤›n›n dijital ütopyay›
bo¤mayaca¤›n›, tam tersine onun geliﬂmesini
güçlendirece¤ini söyledi.
Zirvenin ikinci günü s›cak tart›ﬂmalara sahne oldu. Dünya endüstrisini temsilen gelen Google,
Nokia, Sony/ATV Music Publishing, Microsoft,
Warner/Chappel Music gibi ﬂirketlerin CEO ve
baﬂkanlar›, Brezilya, Fransa, Finlandiya, Japonya, Güney Afrika, ‹spanya, ‹sviçre, Trinidad ve
Tobago, Hollanda gibi farkl› ülkelerden gelen
eser sahibi haklar›n› savunan organizasyonlar›n
CEO ve yöneticileriyle telif haklar›n› tart›ﬂt›lar.
‹kinci gün tart›ﬂmalar›n odakland›¤› ana
baﬂl›klar ﬂunlard›:
• Hak sahipleri ile internet servis sa¤lay›c›lar›
(ISPs) ve dijital servis sa¤lay›c›lar aras›ndaki
gelecek iliﬂkilerin oluﬂturulmas› için senaryolar
• Yarat›c› endüstriyi finanse etmek için yeni
gelir ak›ﬂlar›n›n bulunmas›
• Global ekonomik büyümeyi harekete geçirmesi aç›s›ndan entelektüel mal haklar›
• Telif haklar›n›n korunmas› ba¤lam›nda global hava
• Tüketici eriﬂimi ile üreticinin hak etti¤i bedel aras›nda adil bir denge kurma
• Avrupa’n›n online lisans verme ﬂeklinin
güncellenmesi
• Telif hakk›n›n önemini vurgulamak amac›yla baﬂar›l› kampanyalar düzenlemek
• Ak›ll› üstveri ve telif yönetim bilgisinin yararlar›
DESTEK VEREN ORGANIZASYONLAR
CISAC (Uluslararas› Telif Birlikleri Konfederasyonu) taraf›ndan Washington’da 9-10 Haziran
tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen Copyright
Summit’09 (Dünya Telif Haklar› Zirvesi)ne destek veren CISAC üyesi organizasyonlardan baz›lar› ﬂunlar:
• AMRA (American Mechanical Rights
Agency-Amerikan Mekanik Telif Haklar›
Ajans›),
• ASCAP (American Society of Composers,
Authors and Publishers- Amerikan Besteciler, Yazarlar ve Yay›nc›lar Derne¤i),
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Ünlü Amerikal› yönetmen Milos Forman,
zirvenin ikinci gününde söz ald›. Milos
Forman, yarat›c›lar›n telif haklar›n›n ve
korsana karﬂ› savaﬂman›n önemine de¤inen
bir konuﬂma yapt›.

• BMI (Broadcast Music, Inc.- Müzik Yay›nc›lar ﬁirketi),
• NMPA (National Music Publishers’ Association-Ulusal Müzik Yay›nc›lar› Birli¤i),
• DGA (Directors Guild of America-Amerikan
Direktörler Birli¤i),
• WGA (Writers Guild of America-Amerikan
Yazarlar Birli¤i),
• ARS (Artists Rights Society-Sanatç›lar Telif
Haklar› Derne¤i),
• VAGA (Visual Artists and Galleries Association-Görsel Sanatç›lar ve Galeriler Birli¤i)
• The Authors Registry for literary rights
(edebi haklar)
*ASCAP, 350.000’den fazla Amerikal› besteci, söz yazar›,
ﬂark› yazar› ve müzik yay›n›c›s› üyesi olan bir dernektir.
Ayr›ca dünya çap›nda yüz binlerce müzik yarat›c›s›n› yap›lan uluslararas› anlaﬂmalarla da temsil etmektedir.
Üyelerinin lisans ve da¤›t›m konusunda telif haklar›n›
korur.

“Telif haklar›na
yönelik korsanl›k
her y›l Amerikan
ekonomisine 58
milyar dolarl›k bir
zarar veriyor. Bu
da 373,375 kiﬂilik
bir iﬂ gücüne, 16.3
milyar dolarl›k
gelir kayb›na ve
dolay›s›yla da 2,6
milyar dolarl›k
vergi kayb›na
neden oluyor.”

‘Telif hakk› ve fikri mülkiyet konusunda
Amerika gündemi’ konulu toplant›, zirvenin
ilk günü yap›ld›.
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AL‹ RIZA B‹NBO⁄A:

Çözümü sorunu
yaratanlar bulmal›!
Telif Haklar› Zirvesi’nde, gelece¤e dair en büyük endiﬂenin geliﬂimi sa¤layan düﬂünce
ve yetene¤in art›k fikri mülkiyet üretemez hale gelmesi oldu¤u vurguland›. Bu tehlikeli
olas›l›kta gerekli önlemleri almayan Google, Facebook, Youtube gibi binlerce paylaﬂ›m
sitesinin rolü çok büyük. Zirveya kat›lan MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a, çözümün
kullan›c›n›n bedel ödemeye ikna edilmesiyle mümkün olabilece¤ini söylüyor.
MESAM’›n kuruluﬂundan beri üyesi oldu¤u Dünya Telif Haklar› Birli¤i (CISAC) taraf›ndan düzenlenen Telif Haklar› Zirvesi’ne resmi
davetli olarak kat›lan MESAM Baﬂkan› Ali R›za
Binbo¤a, iki günlük zirvenin yan› s›ra CISAC ve
BMI Ola¤an Genel Kurul toplant›lar›na da kat›ld›. Binbo¤a önemli tart›ﬂmalara ev sahipli¤i
yapan zirveye dair gözlemlerini MESAM Vizyon’a anlatt›.

Dünya Telif Haklar› Zirvesi’ne
resmi davetli olarak kat›lan
MESAM Baﬂkan› Ali R›za
Binbo¤a ve Genel Sekreter
Necmettin Ovac›k tüm
oturumlar› takip ettiler.

ABD M‹LL‹ GEL‹R‹N‹N %11’‹ TEL‹FTEN
Ali R›za Binbo¤a, zirvenin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
yapan ABD Senatosu’ndan Orrin G. Hatch’›n
konuﬂmas›nda dikkat çekici rakamlar oldu¤unu vurgulayarak öne ç›kan baﬂl›klar› ﬂöyle de¤erlendirdi: “Dünyada fikri mülkiyet üreten ve
bunu ihraç eden çok say›da ülke var. ABD de

bu listenin baﬂ›nda yer alan bir ülke. Senatör
bu gerçe¤i teyit ederek milli gelirlerinin
%11’ini fikri mülkiyet ürünlerinden elde ettiklerini söyledi. Bu oran›n rakamsal karﬂ›l›¤› 1
trilyon 980 milyar TL. Y›ll›k ihracaat rakamlar›
ise 150 milyar dolar. Dolay›s›yla senatör bu gelirden vazgeçmelerinin mümkün olmad›¤›n›
üstüne basa basa söyledi. Hatta ‘Ben her hakk›mdan vazgeçerim ama bu hakk›mdan vazgeçmem’ anlam›na gelen cümleler sarf etti.”
GEL‹ﬁ‹M F‹KR‹ MÜLK‹YETE ENDEKSL‹
Amerikan ekonomisi için yap›lan bu tespit, ayn› oranlarda olmasa bile di¤er geliﬂmiﬂ ülke
ekonomileriyle de paralellik gösteriyor. Bu da
fikri mülkiyetin korunmas› gereken bir unsur
oldu¤unun alt›n› kal›n çizgilerle çiziyor. Ali R›za
Binbo¤a, fikri mülkiyetin yaratt›¤› ekonomik
de¤erin arka plan›nda çok daha önemli bir meselenin oldu¤unu ve bunun da toplant›larda
s›kl›kla dile getirildi¤ini söyledi: “Ticareti geliﬂimin önemli bir parametresi gibi gören anlay›ﬂ
art›k tamamen de¤iﬂti. Dünyan›n bugün geldi¤i nokta ﬂu: Geliﬂimi sa¤layan hatta ticareti
büyüten düﬂünce ve yetene¤in ortaya koydu¤u ürünlerdir. Bundand›r ki fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas› hem ulusal hem bireysel sorumlulu¤umuzdur.”
WEB S‹TELER‹ TEL‹F BORÇLUSU
Gerek Telif Zirvesi gerekse CISAC ve BMI Ola¤an Genel Kurullar›’nda fikri mülkiyet haklar›-
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n›n ya¤malanmas›n› engelleyecek yeni
iﬂ modellerinin üretilmesi üzerinde ›srarla durulan konular›n baﬂ›nda geliyordu. Ali R›za Binbo¤a, Youtube ve Google gibi büyük paylaﬂ›m siteleriyle Microsoft gibi teknoloji ﬂirketlerinden temsilcilerin kat›ld›¤› toplant›larda tart›ﬂma
ortam›n›n kimi zaman epey elektriklendi¤ini aktard›. ‹nternetteki binlerce sitenin, fikri mülkiyet ürününün yaratt›¤›
art› de¤erden yararlanarak kendi de¤erlerini art›rd›klar› ama bunun karﬂ›l›¤›n›
ödemeyerek birer telif borçlusu haline
geldikleri pek çok konuﬂmac› taraf›ndan
dile getirilen bir saptama olmuﬂ. Bu
adaletsizli¤in önüne geçmek için büyük
bir koruma ﬂemsiyesinin söz konusu oldu¤u öneri ise hem ideologlar hem de
meslek birlikleri temsilcileri cephesinde
kabul görmemiﬂ. ‘‹nternette önleyemiyorum o yüzden yasakl›yorum’ mant›¤›
hem arz›n talebiyle buluﬂmas› gereklili¤ine hem de hak ve özgürlükler felsefesine ayk›r› bulunmuﬂ.
Ali R›za Binbo¤a, “Dünya internetteki
ya¤may› sonland›rmak istiyor. Çünkü
bu gidiﬂi çok tehlikeli görüyor. ‹nternet
sayesinde korkunç bir tüketici haline
gelen kullan›c› düﬂünce ve yetene¤in
ortaya ç›kard›¤› ürünlere ‘bedava’ sahip
olmakla kalm›yor, bunu sürekli cebinde
taﬂ›yor, baﬂkalar›na aktar›yor. Yani yarat›lan de¤er tam anlam›yla heba oluyor.
Yarat›c›n›n hakk› yok oluyor. Bu k›s›r
döngünün bir gün gelip yarat›m›n ortadan kalkmas›na neden olmas› gibi güçlü bir endiﬂe var ortada. Yarat›m olmazsa, geliﬂim de durur. Bu yüzden fikri
mülkiyetteki ya¤malaman›n sona erdirilmesi zirvenin en öncelikli konusuydu”
diyor.
YEN‹ B‹R ‹ﬁ MODEL‹ YARATMAK
Zirvede eriﬂimi engellemek yerine kullan›c›y› alaca¤› hizmetin bedelini belli ﬂekillerde ödemeye raz› edecek formüller
üzerinde yo¤unlaﬂmak gerekti¤i en kayda de¤er çözüm önerisi olarak dile getirilmiﬂ. Eriﬂimi engelleyici tutum, üreti-

min yaratt›¤› kültürün yay›lmas›n› önleyece¤i için kabul edilemez bir seçenek
olarak de¤erlendirilmiﬂ. Teknoloji üretenlerin ve internet servis sa¤lay›c›lar›n›n da bu formülleri üretmekle yükümlü olduklar› ifade edilmiﬂ. Baﬂlarda Google ve Youtube gibi büyük paylaﬂ›m sitelerinin temsilcileri ‘gelir elde etmiyoruz’ gibi pek de inand›r›c› olmayan savunmalar ortaya koymuﬂlarsa da sonuçta sanal ortamdaki hoyrat tutuma karﬂ› lisans getirme gereklili¤ini kabul etmiﬂler.
Ali R›za Binbo¤a, bu
soruna iliﬂkin “Engelledim, h›rs›zl›¤› sona
erdirdim demekle olmuyor. Çünkü yarat›m›n nedeni paylaﬂmakt›r. Paylaﬂmak isteyenlerin
bunun bedelini ödemesi gerekir.
E¤er yarat›c› üretti¤iyle gelir elde edemezse üretmekten de vazgeçebilir” diyor.
'THINK-THANK’ Z‹RVE
Dünya Telif Haklar› Zirvesi gerek farkl›
ülkelerden gelen kat›l›mc›lar gerekse
ele ald›¤› konular› temsil eden taraflar
aç›s›ndan son derece zengin bir buluﬂmayd›. Ali R›za Binbo¤a zirvenin adeta
bir ‘think-thank-düﬂünce kuruluﬂu’ misyonu taﬂ›d›¤›n› söylüyor. Konuﬂmac›lar›n her birinin kendi gözlem ve deneyimlerini paylaﬂarak yaﬂananlar› farkl›
perspektiflerden gözler önüne serdi¤ini
söyleyen Binbo¤a, “Bu sesli düﬂünce
platformundan ç›kan sonuçlar›n her ülkenin kendi kültürüne ve menfaatlerine
olumlu katk›lar sa¤layaca¤›na kuﬂkum
yok” dedi.
GÜNEY KORE’N‹N VAH‹M DURUMU
Ali R›za Binbo¤a, Dünya Telif Haklar›
Zirvesi, CISAC ve BMI kurullar›nda kat›ld›¤› oturumlar aras›nda Güney Koreli
bir konuﬂmac›n›n anlatt›klar›n› gelecekte bizi bekleyen tehlikeye iﬂaret etti¤i
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için çok önemsemiﬂ. Konuﬂmac› Güney
Kore’de 3-5 yaﬂ aras› çocuklar›n %51’i,
5-17 yaﬂ aras›ndakilerin de %85’inin internet kullan›c›s› olduklar›n› söylemiﬂ.
‹nternet ba¤›ml›l›k oran› ülkede bir hayli yüksekmiﬂ; e¤itim, ticaret, al›ﬂveriﬂ
hep internet üzerinden yap›l›yormuﬂ.
Buna karﬂ›n insanlar aras›ndaki sosyal
paylaﬂ›m azalm›ﬂ. ﬁimdi yaﬂad›klar› en
büyük sorun da buymuﬂ. Çözmek için
de 50 sa¤l›k merkezi kurmuﬂlar. As›l
ironik olan bu merkezlerin de
birer sanal paylaﬂ›m ortam›
üzerinden internet ba¤›ml›s› gençlere yard›m eli
uzatmas›. Teknolojinin
bugün geldi¤i noktan›n
korkutuculu¤u da burada. Ali R›za Binbo¤a, birkaç on y›l sonra dünyada
birbiriyle konuﬂmayan insanlar
y›¤›n› haline gelmemizden endiﬂe etti¤ini söyledi. Gelece¤i tehdit eden en
önemli sorunlar›n baﬂ›nda yeni nesiller
aras›nda h›zla yay›lan internet ba¤›ml›l›¤›n›n oldu¤unu ifade eden Binbo¤a,
“Çinliler çocuklar›na bir saatten fazla
bilgisayar oynatm›yorlarm›ﬂ. Biz de ise
hala durumun ciddiyetinin kavran›ld›¤›n› sanm›yorum. Bilgisayar kullan›m›n›
teﬂvik etmeli ama ba¤›ml›l›¤a karﬂ› gerekli önlemleri de almal›y›z” diyor.
MÜCADELEYE DEVAM
Son dönemde hukuki süreçlerden ç›kan
yüksek cezalar ve yapt›r›mlar da göz
önüne al›nd›¤›nda internette servis sa¤lay›c›lar›n›n ellerini taﬂ›n alt›na sokmalar› gerekti¤i art›k kaç›n›lmaz hale geldi.
Gerek Telif Haklar› Zirvesi gerekse CISAC ve BMI Ola¤an Kurullar›nda bu gerçe¤in alt› bir kez daha çizilmiﬂ. ﬁimdi
gözler iki y›l sonra yap›lacak yeni zirveye kadar bu ﬂirketlerin üretecekleri çözümlere çevrilmiﬂ durumda. Tabii bu
süreçte fikri mülkiyet hakk›n›n ya¤malanmas›na karﬂ› kamu otoriteleri, meslek birlikleri ve sanatç›lar nezdinde mücadele de sürecek.
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AYSUN-AL‹ KOCATEPE

birbirimizi
tamaml›yoruz
Aysun Kocatepe, 15 y›l aradan sonra ç›kard›¤› ‘Nerelerdeydin’ adl› albümüyle müzi¤e
yeniden ‘merhaba’ dedi. Prodüktör, besteci, söz yazar›, yorumcu, radyo ve televizyon
programc›s› Ali Kocatepe ise müzikte 44. y›l›n› yaﬂ›yor. ‹ki sanatç› zaman zaman
kesiﬂen ama ço¤unlukla solo olarak ilerleyen müzikal kariyerlerini birbirlerinden
ald›klar› enerjiyle daha uzun süre devam ettirece¤e benziyor.

Aysun ve Ali Kocatepe ile röportaja kan›ksanm›ﬂ ve yan›tlamaktan mutlu olacaklar›n›
umdu¤um bir soruyla baﬂlad›m. ‘‹kili olarak
bunca y›ll›k birlikteli¤i hem sahnede hem stüdyoda hem ayn› evde nas›l olup da baﬂar›yla
sürdürüyorsunuz?” Me¤er ne büyük bir gaf
yapm›ﬂ›m. Aysun Kocatepe daha sohbetin baﬂ›nda hevesimi k›rmamak için bütün nezaketiyle ﬂu aç›klamay› yapma gere¤ini duydu: “Biz
Emel-Erdal, Oya-Bora, Eda-Metin Özülkü gibi
ikili de¤iliz. Her birimizin kendi müzikal kariyeri var. Ali benim prodüktörüm, ben de onun
bir sanatç›s›y›m. Birbirinden ba¤›ms›z giden
ama zaman zaman yollar› kesiﬂen iki sanatç›y›z. ‹kili oldu¤umuzda birey olarak ortaya koyduklar›m›z› göz ard› etmiﬂ oluruz. Ayn› sahneyi
paylaﬂt›¤›m›zda elbette dinleyicinin keyif alaca¤› güzel sonuçlar ortaya koyuyoruz. Ancak müzikte de¤il, evde bir ikiliyiz.”
Tabii böyle bir ﬂartlanm›ﬂl›k onlar› pek çok haberde, konserde, televizyon ve radyo program›nda bir arada görmekten, isimlerini hep ‘Aysun-Ali Kocatepe’ olarak okumaktan geliyor.

Aysun Kocatepe bunun fark›nda olduklar› için
son albümün tan›t›m faaliyetleri kapsam›nda
farkl› bir strateji geliﬂtirmiﬂ ve medyada eﬂiyle
yan yana gelmemeye özen göstermiﬂ: “Televizyon programlar›na tek baﬂ›na kat›l›yorum Bir
iki özel röportaj d›ﬂ›nda bas›nda birlikte yer almad›k. Bakmay›n ﬂimdi de MESAM oldu¤u için
bir araday›z” diyor.
MÜZ‹SYEN Ç‹FT OLMANIN
DEZAVANTAJLARI
‹lk soruyla yapt›¤›m gaf› telafi etmek için bu
kez ﬂöyle bir soru yönelttim Aysun ve Ali Kocatepe çiftine: “‹kinizin de müzisyen olmas› birbirinizin müzikal kariyerini nas›l etkiliyor?” Olumlu ve olumsuz taraflar› oldu¤unda hemfikirler.
Aysun Kocatepe, ayn› iﬂi yapt›klar›, dolay›s›yla
zorluklar› bildikleri için birbirlerini daha iyi anlad›klar›n› söylüyor. “Farkl› alanlarda kariyer
yapm›ﬂ olsayd›k birbirimize karﬂ› bu kadar anlay›ﬂl› olabilir miydik bilmiyorum. Ali sabahlara kadar çal›ﬂt›¤›nda biliyorum ki iﬂini yap›yor.
O da ben konserlere gitti¤imde ayn› ﬂekilde

Yaz›: Türkﬂan Karatekin
Foto¤raf: Teoman Gürzihin
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yapt›m. Ancak kimileri onun yeteneklerini keﬂfetmek yerine benim eﬂim oldu¤u için mesafeli durmay› tercih etti. Bu bizim özelimizde olmakla birlikte genel anlamda yaﬂanan bir
olumsuzluk.”
EN ACIMASIZ ELEﬁT‹R‹Y‹ KEND‹M‹Z
YAPARIZ
Aysun Kocatepe, konu müzik olunca birbirlerine son derece eleﬂtirel bakabildiklerini ifade
ediyor. “Sahnede Ali’yi izlerken gerçekten onu
tarafs›z bir gözle de¤erlendirebiliyorum. Eksiklerimizi keﬂfetme ad›na en ac›mas›z eleﬂtirileri
birbirimize karﬂ› yapabiliyoruz. “Bütün amac›m›z ‘daha iyi nas›l olabilir’i bulmak üzerine” diyor.
Ayn› sahneyi paylaﬂt›klar›nda iki sanatç›n›n ortaya koydu¤u performans›n yaratt›¤› etki haliyle çok daha fazla oluyor. Aysun Kocatepe, dinleyici cephesinde yaﬂanan bu hoﬂsadan›n kendi taraflar›nda da güzel yans›malar› olabildi¤ine dem vuruyor: “Bazen sahnede göz göze gelip okudu¤umuz ﬂark›n›n bizim için anlam›n›
an›ms›yor ve o an›n keyfini usulca birlikte ç›kar›yoruz. Sahnedeki duygu ve enerji al›ﬂveriﬂimiz muhteﬂem oluyor. Sonra da birbirimizin
terini siliyoruz.”

“Benim için prodüktörlük çok önemli,
bestecili¤im, söz yazarl›¤›m sonra geliyor, en
sonda yorumculu¤um var. Bu içten gelen bir
istek, heves ve merak. Kendi imkanlar›m›
yaratay›m ve kendime faydam olsun diye de¤il,
müzik dünyas›na daha çok faydam olsun diye
prodüktörlük yap›yorum”
düﬂünüyor. Asl›na bakarsan›z bu aram›zdaki
ba¤› daha da güçlendirdi. Birbirimize duydu¤umuz güveni art›rd›.”
Ali Kocatepe ise müzisyen çift olmalar›n›n müzik piyasas› içinde yaﬂatabilece¤i dezavantajlara dikkat çekti: “Müzik dünyas›nda 44 y›ld›r
üreten biriyim. Müzi¤in farkl› alanlar›nda epey
deneyim kazand›m. Prodüktör olarak çal›ﬂt›¤›m
tüm sanatç›lara oldu¤u gibi Aysun’un da deneyimlerimden yararlanmas› için elimden geleni

MÜZ‹⁄‹N BÜYÜSÜ SARMIﬁ ‹Ç‹N‹
Aysun Kocatepe, rahmetli orkestra ﬂefi Çetin
‹nöntepe’nin k›z›. Müzik sesinin eksik olmad›¤›
bir evde büyüyor, müzi¤e dair ilk bilgileri de iyi
bir müzisyen olan babas›ndan al›yor. Ancak ne
hikmetse müzi¤e de¤il, t›bba heves ediyor.
“Arkadaﬂlar› babama ‘K›z›n›n sesi çok güzel,
neden onu müzisyen yapm›yorsun?’ diye sorarm›ﬂ. O da baﬂka ideallerim oldu¤unu söylermiﬂ. O yaﬂlarda bütün hayalim doktor olmakt›.
Bu u¤urda ölü lisan Latinceyi bile ö¤renmiﬂtim” diyor Aysun Kocatepe.
Peki kendi defans›n› k›r›p müzik dünyas›na nas›l giriyor? Bunda Ali Kocatepe’nin katk›s› büyük ama temelde Aysun Kocatepe’nin kendini
bu piyasaya haz›r hissetmesiyle ilgili bir durum
var. “Avusturya Lisesi’nde okurken arkadaﬂlar›m ﬂark› yar›ﬂmalar›nda okulu temsil etmem
konusunda ›srar ederlerdi. Kulak asmaz, sadece gönülleri olsun diye ders aralar›nda istedikleri ﬂark›lar› söylerdim. Ali’yle tan›ﬂmadan önce
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de hemen herkes bana müzikal bir yetene¤imin oldu¤unu ve bu alana girmem gerekti¤ini
söylüyordu. Defans veren ve istemeyen bendim. Ali’yle niﬂanland›ktan sonra da onun tüm
›srarlar›na ra¤men defans›m sürdü. Ta ki kendimi haz›r hissedinceye kadar. Müzik dünyas›n›
tan›maya, seçkin topluluklar karﬂ›s›nda ﬂark›
söylemenin hazz›n› yaﬂamaya baﬂlad›ktan sonra gerçekten bu iﬂi yapmak istedi¤imi anlad›m.”
1986’da ç›kan ilk albüm ‘Güldeste’, Ali Kocatepe’nin a¤›rl›¤›n›n hissedildi¤i bir albüm. Hatta
solo bir parças› bile var. Aysun Kocatepe ilk albümü kendisi için bir deneme gibi kabul etmiﬂ.
Ne yapabildi¤ini anlamak istemiﬂ ama hiçbir
zaman bunu bir hobi ya da birinin iteklemesiyle yap›lacak bir iﬂ gibi görmemiﬂ. Gerçekten iyi
oldu¤unu anlama yolunda ilk albüm gerçek bir
s›nav olmuﬂ. Gelen olumlu tepkiler üzerine Aysun Kocatepe solo kariyerine baﬂlama karar› alm›ﬂ.

büm için kollar› s›vam›ﬂ ki kriz, aksilikler, ac›lar
ve bunlara ba¤l› rahats›zl›klar yakas›n› b›rakmam›ﬂ. Haz›rl›¤› dört y›l› bulan son albümü
‘Nerelerdeydin?’ ile sanatç› hem bu aray› kapatma hem de yeniden müzikle buluﬂman›n
heyecan› içinde. “Be¤enildi¤imi görmek bana
inan›lmaz bir haz veriyor, alk›ﬂlar, sevgiyle bakan gözler gururumu okﬂuyor. Dinleyenlerle
göz göze geldi¤imde sanki iki kilo çikolata yemiﬂ gibi oluyorum. Ben bir üreticiyim, sesimle
üretiyorum, iyi bir ürün ortaya koymak için de
çok çal›ﬂ›yorum. Sahnemden mutlu yüzlerle
ayr›lanlar› gördükçe bunu baﬂard›¤›m› düﬂünüyorum. Tek s›k›nt›m, müzi¤e 15 y›l ara verdi¤im için ﬂimdiki genç kuﬂakla aramda oluﬂan
mesafe. Son albümle güzel bir dönüﬂ yapt›m,
çok olumlu tepkiler al›yorum ve istiyorum ki
onlarla bir araya gelebilece¤im f›rsatlar do¤sun. Konserler ve farkl› buluﬂmalar hayal ediyorum. Yak›n zamanda baﬂlayacak üniversite
konserlerini iple çekiyorum.”

T‹MUR SELÇUK’TAN DERS
Ali Kocatepe, eﬂinin sesinin güzelli¤ini kula¤›n›n gücünü daha ilk tan›ﬂmada fark etmiﬂ.
“Gereken her türlü donan›ma sahipti, sesi kadar yorumculu¤u da baﬂar›l›yd›” diyor. Böyle
bir yetene¤in kaybolmamas› için ›srarc› oldu¤unu, kabul ettirene kadar da epey ‘f›rça’ yedi¤ini söylüyor. “Niﬂanl›yd›k, Moda Sinemas›’nda
konserim vard›. Sahne öncesinde Aysun’dan
bana birkaç ﬂark›da eﬂlik etmesini istemiﬂtim.
Çok öfkelendi ve ‘sahneye ç›kmam, ﬂark› söylemem’ diyerek olay› kestirip att›. O konsere
Nükhet Duru, Zülfi Livaneli, Sezen Aksu gibi
önemli sanatç›lar gelmiﬂ ve sahnede benimle
birlikte ﬂark› söylemiﬂlerdi. Aysun tüm ›srarlara
ra¤men yerinden kalkmad›.”
Ali Kocatepe, eﬂindeki bu kat› tutumun, çald›¤›
ortamlara girip ç›kt›kça k›r›lmaya baﬂlad›¤›n›
söylüyor. Defans azal›nca müzik dersleri de
baﬂl›yor ve Aysun Kocatepe aile dostlar› Timur
Selçuk’tan dört y›l boyunca ﬂan ve solfej dersleri al›yor.

B‹LENLERE DANIﬁARAK B‹LG‹M‹
GEL‹ﬁT‹RD‹M
‘Ben sana vurgunum”, ‘Küçük bir aﬂk masal›’,
‘Meskenim da¤lar’, ‘Dönme dolap’, gibi unutulmaz pek çok esere imza atan Ali Kocatepe’nin
müzikle buluﬂma hikayesi ise ‹zmir’deki lise y›llar›na dayan›yor: “Müzi¤i ö¤renmeme vesile
olan çok önemli biri var; ortaokulu bitirdi¤imde akordeon dersleri ald›¤›m Eyüp Çal›ﬂkan.
Çok iyi bir müzisyendi ve o zaman kendi orkestras›yla ‹zmir’de çal›yordu. Ondan hem akordeon çalmas›n› hem de nota bilgisini ö¤rendim.
Müzik okuluna gitmedim ama müzik bilgimi
bilen insanlara dan›ﬂarak geliﬂtirdim” diyor.
Ali Kocatepe, daha lise y›llar›ndayken müzik
üzerine yaz›lar yazmaya baﬂlam›ﬂ. ‹zmir barlar›nda sahne alan önemli orkestralar ve müzisyenlerle ‘röportaj bahane, sohbet ﬂahane’ kabilinden bir araya gelmiﬂ ve onlardan müzi¤e
dair çok ﬂey ö¤renmiﬂ. ‘Ö¤renmenin yaﬂ› yoktur’ diyor. En sevmedi¤i tutum bilgiçlik, en
sevdi¤i durum ise bilmediklerini ö¤renmek.
Müzi¤i çok seviyor, her türlüsünü dinliyor, daha çok da yabanc›lar›. Zaten 60’larda yerli üretim de az oldu¤u için ne bulursa kulak kabart›yor. Kendi tarz›n› da bu müzikal çeﬂitlilikten
beslenerek oluﬂturuyor.
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Sezen’i
nas›l
›skalad›m?
Ali Kocatepe: 1973’te bu iﬂe
baﬂlad›¤›mda Gökben arka arkaya ç›kard›¤›m›z albümleriyle Ajda Pekkan’a rakip gösterilecek kadar ün kazand›. Aylin Urgal, Sibel Egemen, ‹skender Do¤an, Nükhet Duru,
Bülent Ortaçgil, Salim Dündar, Özdemir Erdo¤an, Lale
Akad, Ertan ve Funda Anapa
gibi pek çok sanatç›n›n albüm
ve 45’liklerini ç›kard›m. ‘S›f›r’
kilometrelere yol açt›m. Ancak h›zl› prodüktörlü¤üm döneminde öyle birini ›skalam›ﬂ›m ki. Y›l 1975. ‹zmir’de genç

‹Y‹ K‹ MÜZ‹KLE U⁄RAﬁIYORUM
Aysun Kocatepe, 1986’dan 1994’e kadar her
iki y›lda bir albüm ç›karm›ﬂ. 2000’e kadar da
dört çocuk albümü yapm›ﬂ. 2001’de yeni al-

bir bayan›n benimle görüﬂmek istedi¤ini söylediler.
‘Oturup konuﬂacak zaman›m’
yok diye onu geri çevirdim.
Me¤er o k›z Sezen Aksu’ymuﬂ. Üstelik bunu y›llar
sonra sahnede ‘Sen beni kabul etmedin ama bak ﬂimdi
ayn› sahneyi paylaﬂ›yoruz’ diye beni dinleyiciye ﬂikayet etti¤inde ö¤rendim. Sonra
onunla çok iyi dost olduk. Birbimizden söz ve besteler al›rverir olduk. Aylin’i de Sezen’le sahneye ç›kt›¤›m›z dönemde tan›d›m. Sezen’le
dostlu¤um benim hayat›mda
pek çok ﬂeyi de¤iﬂtirmiﬂtir
ama ona karﬂ› fark›nda olmadan böylesi bir gaf›m da vard›r.
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“Bestecilikte ›ﬂ›¤›m Timur
Selçuk’tur. 1967 sonunda
‘Ayr›lanlar’ albümü içinde yer
alan ‘Sen neredesin’ adl›
parçay› duyunca Türk popüler
müzi¤inin gelece¤inin bu tür
ﬂark›lar üzerinde ﬂekillenmesi
gerekti¤i inanc› do¤du
bende.”

BESTEC‹L‹KTE IﬁI⁄IM T‹MUR SELÇUK
Prodüktör ﬂapkas›yla bugüne dek pek çok müzisyenin yolunu ayd›nlatm›ﬂ, gençlere rehberlik etmiﬂ deneyimli bir isim Ali Kocatepe. Peki
onun ustas› ya da feyz ald›¤› isimler kimler
acaba? “Bestecilikte ›ﬂ›¤›m Timur Selçuk’tur.
1967 sonunda ‘Ayr›lanlar’ albümü içinde yer
alan ‘Sen neredesin’ adl› parçay› duyunca Türk
popüler müzi¤inin gelece¤inin bu tür ﬂark›lar
üzerinde ﬂekillenmesi gerekti¤i inanc› do¤du
bende. Ayr›ca Erol Büyükburç ve Alpay, sahne
duruﬂlar› ve yaratt›klar› imajla benim için farkl›yd›.”
ÖNCE PRODÜKTÖRLÜK SONRA D‹⁄ERLER‹
Ali Kocatepe prodüktörlü¤ünü bugüne dek
müzikle ilgili yaz›p çizdi¤i her ﬂeyin önüne ko-

yuyor. 1969’da geldi¤i ‹stanbul’da k›sa bir süre
sonra çok baﬂar›l› iﬂlere imza atan bir yap›mc›
olmas›n›n arka plan›nda müzik piyasas›ndaki
f›rsatlar› görme ve yeni sesleri keﬂfetme heyecan› yat›yor. “Prodüktörlü¤ü her zaman çok
sevdim. 1974’te de bunun için uygun bir f›rsat
do¤du. ‹zmir Belediyesi, Akdeniz Festivali için
bir ﬂark› yapmam› istedi. Prodüksiyonu tek baﬂ›na gerçekleﬂtirdim. Nilüfer, Gökben, Füsun
Önal, rahmetli Esin Engin, rahmetli Ertan Anapa’y› proje için bir araya getirerek ‘Akdeniz Çocuklar›’ adl› 45’li¤i kendi plak ﬂirketim Bir Numara Müzik Yap›m’dan ç›kard›m. O andan itibaren benim prodüktörlük maceram baﬂlad› ve
ben bir iki sene içinde ﬂark›c›l›¤›m› geri plana
at›p prodüktörlü¤e a¤›rl›k verdim. Zaten o dönemde de ç›kard›¤›m albümler baﬂyap›t olarak
müzik tarihine geçti.”
Neler yok ki bu albümler aras›nda; Bülent Ortaçgil’in ‘Benimle Oynar M›s›n?’, Modern Folk
Üçlüsü’nün ‘40 Y›l Sonra’, Nükhet Duru’nun ‘Bir
Nefes Gibi’ ve ‘Melankoli’ ilk akla gelenler.
Ali Kocatepe, “Benim için prodüktörlük çok
önemli, bestecili¤im, söz yazarl›¤›m sonra geliyor, en sonda yorumculu¤um var. Bu içten gelen bir istek, heves ve merak. Kendi imkanlar›m› yaratay›m ve kendime faydam olsun diye
de¤il, müzik dünyas›na daha çok faydam olsun
diye prodüktörlük yap›yorum” diyor.
POPÜLER SANATÇILARA Eﬁ‹T ﬁANS
Ali Kocatepe, y›llar›n deneyimli prodüktörü.
Masan›n pek çok taraf›nda yer ald›¤› için müzik piyasas›nda olup bitenleri farkl› pencereler-
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den de¤erlendirebiliyor. Medyan›n yo¤un bir
kirlilik içinde oldu¤undan ﬂikayetçi, üstelik
uzun zamand›r bu böyle: “Medya farkl› davran›yor. Farkl› iliﬂkiler ya da bilmedi¤imiz iﬂbirlikleri söz konusu. Y›llard›r hep ayn› sanatç›lar ekranlarda ve radyolarda. Kamuoyu da ayn› yüzleri görmekten rahats›z. Hiç olmazsa popüler
sanatç›lar›n eﬂit ﬂartlarda medyada yer almas›
gerekti¤ini düﬂünüyorum. Bu noktada görevi
müzik dünyas›ndaki yenilikleri halka yans›tma
olan DJ ve yap›mc›lara epey iﬂ düﬂüyor. Yeni ç›kan ürünleri en az›ndan takip etmeleri gerekiyor ama böyle bir yaklaﬂ›m yok! Kör de¤ne¤ini
beller gibi ayn› isimlerin peﬂinden koﬂuyorlar.
Emek vermiyor, araﬂt›rm›yor, dinleyenin nabz›n› tutmuyor, kimseye de kulak asm›yorlar. Y›llardan beri bu alandaki s›k›nt›m devam ediyor.
Bir müziksever ve o yelpazenin içinde yer alan
biri olarak bunu eleﬂtiriyorum.”
VAROﬁLAR BEL‹RLEY‹C‹
Ali Kocatepe, Türkiye’deki dinleyici profiliyle ilgili oldukça net gözlemlere sahip. Eﬂiyle birlikte yapt›klar› radyo program› sayesinde Türkiye’nin ve dünyan›n çeﬂitli yerlerinden arayan
müzikseverlerle kurduklar› iletiﬂimde kimi zaman ﬂaﬂ›ran taraf olduklar›n› söylüyorlar: “Radyo program›nda çok büyük sürprizlerle karﬂ›laﬂabiliyoruz. Afrika’dan Asya’ya, köydeki çobandan t›r ﬂoförlerine kadar çok farkl› kesimden
insanlar bizi ar›yor. Bence Türkiye’deki dinleyici
profilini kentli, k›rsal ve varoﬂlar olarak üçe ay›rabiliriz. Türkiye’de varoﬂlar çok etkili. Müzi¤i
ve büyük ﬂehirlerdeki e¤lence hayat›n› yönlendirenler varoﬂtakiler. ‹nsanlar s›n›f atlarken ortaya ç›kard›klar› müzik türü Türkiye’nin müzik
ve e¤lence konusundaki rengini de¤iﬂtirdi.”
B‹RB‹R‹M‹ZDEN ÇOK ﬁEY Ö⁄REN‹YORUZ
Aysun ve Ali Kocatepe, evliliklerinin 24. y›l›n›
kutlamaya haz›rlan›yor. Ali Kocatepe, birbirlerini bu süreç içinde çok iyi tamamlad›klar›n› söyleyerek “Ayn› hayat› paylaﬂan iki sanatç›y›z. Eksik taraflar›m›z› tamamlayarak birbirimize en
büyük deste¤i sa¤l›yor, birbirimizi besliyoruz”
diyor. Sanki bir s›rr› bizimle paylaﬂ›yor. Aysun
Kocatepe ise y›llar geçtikçe birbirlerini daha iyi
dinlemeyi ö¤rendikleri samimiyetle dile getirerek “Biz hem hayat arkadaﬂ› olarak hem de

meslekte birbirine destek veren iki kiﬂi olarak
birbirmiziden çok ﬂey ö¤reniyoruz” diyor.
Merak ediyoruz, acaba bunca y›l Ali Kocatepe
gibi bir beste ve söz yazar›yla yaﬂ›yor olmak
Aysun Kocatepe’de de bu alanlara ilgi do¤urmuﬂ mu acaba? Müzi¤in mutfak k›sm›na pek
ilgi duymad›¤›n› itiraf ediyor Aysun Kocatepe
ve ﬂu dönemde öncelikli hedeflerim, yorumculu¤umu oturtmak, daha geniﬂ kitlelere konserler verebilmek, bir de genç arkadaﬂlara sesimi
duyurabilmek” diyor.

21

“Ali’yle
tan›ﬂmadan önce
de hemen herkes
bana müzikal bir
yetene¤im
oldu¤unu ve bu
alana girmem
gerekti¤ini
söylüyordu.
Defans veren
ve istemeyen
bendim.
Kendimi haz›r
hissedinceye
kadar bekledim”
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B‹LGE ÖZGEN:

besteci günün ritmini
yakalamal›
“Dediler zamanla hep azal›rm›ﬂ sevgiler” adl› unutulmaz parçan›n bestekar› Bilge
Özgen, Klasik Türk Müzi¤i’nin muhafazakâr temsilcilerinden biri olmay›p, eski ve
yeni kuﬂak aras›nda köprü kurdu¤unu söylüyor. Müzi¤in dinleme, kendi
bestekarl›¤›n›n da söz odakl› oldu¤unu ifade eden Özgen’e göre Klasik Türk
Müzi¤i’nin günümüzde moda olma ﬂans› yok, ama bu yüzden onu yok saymak da
mümkün de¤il.
Bir bestekâr düﬂünün ki daha nota ve
usul bilmeden 13 yaﬂ›nda yetiﬂkinlerden oluﬂan
bir koronun baﬂ hanendeli¤ine yükseliyor, repertuar›nda 500 ﬂark›ya yer veriyor, kendi kendine nota ve usul ö¤reniyor. Bilge Özgen’den
söz ediyoruz. Bugüne dek 400 ﬂark› yapm›ﬂ son
derece üretken bir bestekâr. Sadece müzik de¤il, resim de hayat›n› dolduran bir baﬂka sanatsal u¤raﬂ›. Evinin duvarlar›n› kendi elinden ç›kan
kara kalem ve ya¤l› boya tablolar süslüyor. Ayn›
zamanda müzik severler için enstrüman üreten
bir el üstad›. O¤lu ve k›z› da kendisi gibi müzisyen. Uduyla zaman zaman k›sa molalar verdi¤i
sohbetimizde Bilge Özgen, müzi¤e baﬂlang›c›ndan bugüne uzanan hayat öyküsünü büyük bir
içtenlikle bize anlatt›.
Baban›z bir müzik adam›. Siz de onun sayesinde küçük yaﬂlardan itibaren müzi¤in içinde olmuﬂsunuz. O günlerden biraz söz eder
misiniz?
Babam keman ve ud çal›yordu. Urfa’da ortaokuldayken müzi¤e ilgi duymaya baﬂlam›ﬂ. Asl›nda aile köklerimiz ‹stanbul’a dayan›yor. De-

dem Aziz Bilge ‹stanbullu, Urfa’da savc›l›k yapm›ﬂ. Babam da orada dünyaya gelmiﬂ. Annemse Kilisli. Viranﬂehir’de evleniyorlar, ben de orada dünyaya gelmiﬂim. Babam›n keman›ndan ç›kan na¤melerle büyümüﬂüm. Dokuz yaﬂ›ma
geldi¤imde ﬂark› söylemeye baﬂlam›ﬂt›m. 13-14
yaﬂlar›nda da Kilis’te Kaymakam Ziya Bey’in etraf›nda toplanan memurlar›n korosunun baﬂ
hanendeli¤ini yap›yordum. 13 yaﬂ›nda 500’e
yak›n ﬂark›y› ezbere söylüyordum. Nota ve usul
bilmedi¤im halde radyodan dinledi¤im ﬂark›lar›
haf›zama kaydede kaydede k›sa zamanda 500
ﬂark›ya ulaﬂm›ﬂt›m. 1950’de Ankara Yüksek Teknik Ö¤retmen Okulu’na yat›l› olarak girdim.
Okuldan mezun olduktan sonra Anadolu’yu ö¤retmen olarak dolaﬂt›m. Önce Malatya’ya gittim
sonra da Samsun’a. Gitti¤im her yerde müzik,
hayat›m›n içinde oldu. Asl›nda müzik hep benim birinci mesle¤im, ö¤retmenlik de ikinci
mesle¤imdi diyebilirim.
2000 Eylül’ünde TRT’den lavta sanatç›s› olarak
emekliye ayr›ld›m. Lavta sanatç›l›¤› da bir tek
bana mahsus oldu. ﬁu anda resmi olarak bu
alanda literatürdeki tek emekli sanatç› benim.

Röportaj: Türkﬂan Karatekin
Foto¤raf: Sinan Kesgin
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Bilge Özgen
“Üsküdar’da Sabah”
adl› kendi f›rças›ndan
ç›kan tablonun önünde.

Bestelerinizin güfteleri de size mi ait?
Birkaç tanesi bana ait. Türk Müzi¤i’nde saz eserlerinin d›ﬂ›ndaki
bestecilik söze dayan›r. Sözlü musikidir bizimki. Yani sözler sizi al›p
bir yerlere götürür. Müzi¤imizin en temel fark› da budur. Gerçek
bat› müzi¤inde (klasik müzikte) ise söz önemli de¤ildir. Mozart,
Beethoven, Schubert gibi klasikçiler armoniyle süslü büyük çapl›
eserler ortaya koymuﬂlard›r. Bizim eserlerimizin en kabas› 6-7 dakikayken onlar 20-25 dakika süren senfoniler bestelemiﬂlerdir.
Günümüz müzi¤ini de masaya yat›ral›m. Neler düﬂünüyorsunuz dinlenen ve sevilen bugünün müzi¤i hakk›nda?
Bu dönem sadece sanat yönüyle de¤il, her yönüyle bir ça¤ tekâmülü olmuﬂtur. Bugünkü müzik bir ak›md›r ve bence eski Klasik
Türk Müzi¤i’nin günümüzde moda olma ﬂans› yoktur.
Ancak bu müzi¤in kaybolmamas› için nas›l bat›l› klasikçiler gündeme zaman zaman getiriliyorsa bizde de öyle olmal›d›r.
Bu düﬂüncelerinizden dolay› kendi dönem meslektaﬂlar›n›zdan da tepki al›yor olmal›s›n›z?
Benim kuﬂa¤›m›n muhafazakarlar› benim gibi konuﬂmazlar. Benim gibi konuﬂanlara da k›zarlar. Popçular için “baﬂ›m›z›n belas›”
derler evet öyledirler belki ama biz de besteci olarak dünyaya
gelmedik ki. Örnekler ald›k, geliﬂtirdik, bugünlere geldik. Ben de
e¤er günün ritmini yakalamazsam kendimi besteci saymam,
kopyac› sayar›m.

“Ben Klasik Türk Müzi¤i
bestecisi de¤ilim, kendimi
öyle tan›mlam›yorum.
Yapamayaca¤›mdan de¤il, alas›n›
yapar›m, çünkü o kuﬂaktan
yetiﬂti¤im için bütün formlar› zaten
küçüklü¤ümden beri biliyorum. Ama
ben farkl› bir yaklaﬂ›m içinde
beste yapmay› tercih ediyorum.”

Klasik Türk müzi¤i bestecileriyle günümüz Türk müzi¤i bestecileri aras›nda nas›l bir iliﬂki ve nas›l bir farkl›l›k var?
Önce Dede Efendiler olmuﬂ sonra Hac› Arif ve ﬁevki Beyler gelmiﬂ.
Dede Efendiler, onlara müzi¤i dejenere etti gözüyle bakm›ﬂlar. Ard›ndan Lemi Atl› ve Rahmi Beyler beste yapm›ﬂ, onlar da bir önceki ekolden hafif kald›klar› eleﬂtirisini alm›ﬂlar. Avni An›l, Yusuf Nalkesen, Alaaddin Yavaﬂça, Erol Sayan gibi isimlerin ard›ndan kendine özgü besteler yapan Zekai Tunca ve ben gelmiﬂim. Zekai Bey’le
birbirimizi çok severiz, zaten müzik anlay›ﬂlar›m›z da ayn›d›r. Bizim
en büyük destekçilerimiz önceki kuﬂa¤›m›z›n temsilcileri, Alaaddin
Bey, Avni Bey, Selahaddin Bey olmuﬂtur. Onlar bana eski kuﬂakla
zaman›m›z aras›nda köprü oldu¤umu söylüyorlar. Ben Klasik Türk
Müzi¤i bestecisi de¤ilim, kendimi öyle tan›mlam›yorum. Yapamayaca¤›mdan de¤il, alas›n› yapar›m, çünkü o kuﬂaktan yetiﬂti¤im
için bütün formlar› zaten küçüklü¤ümden beri biliyorum. Ama
ben farkl› bir yaklaﬂ›m içinde beste yapmay› tercih ediyorum.
Bestekar olarak nas›l bir çal›ﬂma tarz›n›z var? Beste yaparken
ön haz›rl›k yap›yor musunuz?
Bazen hiç ummad›¤›n›z bir anda melodiyi yakal›yorsunuz. Mesela
“Dediler zamanla hep azal›rm›ﬂ sevgiler” böyle bir ﬂekilde ortaya
ç›kt›. ﬁark›n›n sözleri ‹lter Yeﬂilay’a aittir. Bir gün eﬂinin yan›na bir
vesileyle gitmiﬂtim, o da bana ‹lter Han›m’›n ﬂiirlerinden söz etti ve
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benimle tan›ﬂmak istedi¤ini, bir ﬂiirini de okumak istedi¤ini söyledi. Telefon ettik, ‹lter Han›m
sesi titreyerek ﬂiiri okudu. Çok güzel bir ﬂiirdi.
Be¤endi¤imi söyledim. Buradan ayr›l›p eve gelinceye kadar ki mesafe çok k›sayd›, ﬂiiri notaya
dökmüﬂtüm bile.
Sizi farkl›laﬂt›ran özellikleriniz neler?
Diyelim ki 20 parçam varsa 20’si de birbirinden
farkl›d›r. Erol Sayan da bestecili¤im için bu yorumu yapm›ﬂt›r. Bir bestekar›n üç-dört bestesini
dinledikten sonra onun bestelerini ay›rt edebilirsiniz. Ama benim için bu kolay kolay söyleyenemez. Çünkü ben elimdeki ﬂiirle meﬂgulümdür. Bana ne veriyorsa, o ﬂiire uygun kompozisyon yaratmaya çal›ﬂ›yorum. ﬁiirden duyduklar›m› melodileﬂtiriyorum. Bunda geçmiﬂte Anadolu’da geçirdi¤im y›llar›n da etkisi var. Halk müzi¤ini çok iyi bilirim. Birkaç tane türkü tarz›nda
bestem vard›r. Diyarbak›r yöresinin havas›na göre bir ﬂark› yapt›m. Eskiﬂehir’de ad›ma düzenlenen gecede okudum, herkes çok be¤endi.
Gelelim MESAM’a. 1994’te MESAM Yönetim
Kurulu Üyeli¤i’ne seçiliyor ve üç dönem boyunca bu görevi sürdürüyorsunuz. MESAM’›n
çal›ﬂmalar›n› nas›l buluyorsunuz?
MESAM, zor bir alan› yönetiyor, bu yüzden çok
çekemeyen var. Kimileri MESAM’›n popçular›n
elinde oldu¤unu iddia ediyor. Günümüzde pop
eserler daha çok çal›n›yor, do¤al olarak da onlar
gündemde. Bunun için MESAM’› suçlamak çok
yanl›ﬂ bir tutum bence. MESAM’› destekliyorum.
Çünkü çok baﬂar›l› yönetiliyor. Telif konusunda
da çal›ﬂ›yorlar.
Bütün bu gayretlerin daha ileri gidebilmesi için

25

Bilge Özgen ve eﬂi,
evlerinin bahçesinde...

“Diyelim ki 20 parçam varsa 20’si de birbirinden
farkl›d›r. Erol Sayan da bestecili¤im için bu
yorumu yapm›ﬂt›r. Ben elimdeki ﬂiirle
meﬂgulümdür. Bana ne veriyorsa, o ﬂiire uygun
kompozisyon yaratmaya çal›ﬂ›yorum. ﬁiirden
duyduklar›m› melodileﬂtiriyorum. Bunda geçmiﬂte
Anadolu’da geçirdi¤im y›llar›n da etkisi var.”
devletin de ayn› ciddiyetle konuya el atmas› laz›m. Devlet o kadar önemsemiyor hala. Benim
300-400 bestemden ald›¤›m bir y›ll›k telifin bedeli 2 bin liray› bulmuyor. TRT bile gere¤i kadar
para ödemiyor. TRT bozuk para gibi harc›yor bizi. “Akﬂam Sefas›” adl› programda bir tek ﬂark›m›z› çalm›yor. Rantlar› oldu¤unu söyleyerek uyduruk ﬂark›lar çal›n›yor. Eskiden “Yeni besteler”
diye güzel programlar vard›. ﬁimdi bunlar›n hiçbiri yok.
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HASAN C‹HAT ÖRTER:

ikinci ç›lg›n Türk
benim
Anadolu ezgilerini ça¤daﬂ ve çok sesli yorumlamas›yla dikkat çeken besteci, yazar
Hasan Cihat Örter, Turgut Özakman’›n ‘ﬁu Ç›lg›n Türkler’ kitab›ndan esinlenerek
kendisini böyle tan›ml›yor. Örter, yozlaﬂm›ﬂ magazin kültürünün esir etti¤i bir
zaman› yaﬂamalar›na ra¤men “Bu ülkede güzel insanlar da var, sadece suyun
baﬂ›nda henüz de¤iller” diyerek gelece¤e dair umudunu koruyor. Ama isyan›n›
“Haydar, Haydar” diyerek uzun zamand›r da hayk›r›yor.
Kendi deyimiyle “ça¤daﬂ bir ozan” Hasan
Cihat Örter. Müzik alan›nda çok üretken bir
isim. Bu güne dek 2 bine yak›n beste, 200’e yak›n belgesel ve film müzi¤i yapm›ﬂ, 26 albüme
imza atm›ﬂ, yeni albümünün de haz›rl›klar›n›
sürdürüyor. 20’ye yak›n enstrüman› iyi derecede çalabilen, müzi¤in yan› s›ra 9 kitap yazan
Hasan Cihat Örter, Sony International ve EMI gibi dünyan›n sayg›n firmalar›na yapt›¤› albümlerle ilk Türk sanatç›s› olarak uluslararas› müzik listelerine girmiﬂ. Küçük bir müzeyi and›ran evine,
bugünün müzi¤ini ve imza att›¤› çal›ﬂmalar› konuﬂmak üzere konuk olduk. Soru sormaya bile
hacet olmayan söyleﬂi boyunca Hasan Cihat Örter, hep sanatç› gözünden içinde yaﬂad›¤› toplumun ve kurulu sistemin ortaya ç›kard›¤› yozlaﬂm›ﬂl›klara duydu¤u tepkiyi dile getirdi. Kimi zaman kendisinin de kurban oldu¤unu hissettirdi¤i sat›r aras› mesajlar›nda yüzy›llard›r bu topraklar üzerinde ‘üretene’ anlayamad›¤› bir k›skançl›¤›n ve öfkenin yöneltildi¤ini ama sanatç› için
tek önemli gerçe¤in de insan›n yüre¤ine dokunan üretimler yapmak oldu¤unu söyledi.
Hasan Cihat’› bu kadar s›n›rl› sayfalar içinde anlatmak mümkün de¤il ama biz yine de bir ucundan tutal›m dedik ve okurlar için uzun söyleﬂiden öne ç›kan baﬂl›klar› ﬂöyle bir toparlad›k.

“SANATIN GÜCÜ ÇOK BÜYÜK”
Üretmenin gücüne inanan bir insan Hasan Cihat. “Sanatç› üretmeden duramaz, üretemedi¤inde art›k yolun sonuna gelmiﬂtir” diyor. ‹syan›
popüler kültür yozlaﬂmas›na çanak tutanlara yani medyaya, bu iﬂten prim sa¤layan di¤er aktörlere. “Bu ülkeyi üretmenin faydas› olmayan bir
noktaya getirdiler” derken asl›nda karﬂ› oldu¤u
kavram›n popüler müzik olmad›¤›n› da ›srarla
vurguluyor. ﬁöyle devam ediyor sözlerine; “Zaman›nda o tarz albümler yapt›m ben de, popüler müzik yapan sanatç›lara ve albümlerine eﬂlik
ettim. Ancak ben sanat›n ve müzi¤in gücüne
inan›yorum. Ben notalar› kullan›yorum düﬂüncelerime yol arkadaﬂ› olsun diye. Sadece sözcükleri kullanan biri olsayd›m bu kadar baﬂar›l›
olmazd›m.”
Sanatç›n›n misyonunu sadece sanat›n› icra etmekle s›n›rland›rm›yor Hasan Cihat. Ona göre
sanatç› içinde yaﬂad›¤› zaman›n, co¤rafyan›n ve
toplumun sorunlar›n› yok sayarak, geçmiﬂten
gelen kültürüne ve birikimine s›rt›n› dönerek sanat yapma iddias›nda olursa sadece günün tüketilen y›ld›zlar›ndan biri olur. Tüketilir ve söner
gider. Hasan Cihat’›n sanatç› kimli¤inin gerisinde ise bu topra¤a duydu¤u aﬂk var. “Suyun baﬂ›n› tutanlar” ﬂimdilik ona istedi¤i özgür buluﬂma-

Röportaj: Türkﬂan Karatekin
Foto¤raf: Yüksel Alt›ntop
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“Ondört bin y›l gezdim divanelikte,
S›dk-› ismin duydum pervanelikte,
‹çtim ﬂarab›n› mestanelikte,
K›rklar›n ceminde dara düﬂ oldum
haydar haydar.*
Haydar’› durduramazlar, haydar do¤rudur.
Haydar hakk›n ismidir, zülfikard›r haydar.”
* Ali Ekber Çiçek taraf›ndan
yaz›lan “Haydar Haydar”,
Hasan Cihat Örter taraf›ndan da
seslendirildi.

lar› sa¤lamasa da o bugün onlu yaﬂlar›n› süren
neslin ona yeni kap›lar açaca¤›ndan çok emin.
B‹R TABELA NE K‹?
Hasan Cihat, sohbet s›ras›nda gündemindeki bir
konuya da vurgu yapmadan geçemiyor. 2003
y›l›nda ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi Encümeni karar›yla oturdu¤u soka¤a ad›n›n verilmesine hem çok ﬂaﬂ›rd›¤›n›
hem de çok sevindi¤ini söylüyor. “Genelde bu
tip, soka¤a, parka veya merkezlere yaﬂayan bir
sanatç›n›n ad›n›n verilmesi s›ra d›ﬂ› bir olayd›r.
Ne ac›d›r ki pek çok sanatç› bu payeye vefat›ndan sonra kavuﬂuyor. Ben o aç›dan kendimi
ﬂansl› görüyorum. Anadolu’nun pek çok yerinde
ad›ma bir ﬂeyler yap›l›yor. Geçenlerde de Eskiﬂehir’de ad›mla yaﬂayacak bir park›n aç›l›ﬂ› yap›ld›.
Eskiﬂehir’de tam 99 kiﬂinin ad› böyle yerlere verilmiﬂ, içlerinden bir tek ben bu onuru hayattayken görme ﬂans›na sahip oldum.”
Ancak nedendir bilinmez soka¤›n ad› bir
süre önce de¤iﬂtirilmiﬂ. Hasan Cihat biraz k›zg›n, biraz k›rg›n; “Ben talep et-

medim ad›m› verdiler, ﬂimdi bana sormadan tabelam› söktüler. Pir Sultan Abdal’›n bir sözü akl›ma geliyor. Demiﬂ ki üstad ‘Beni düﬂman›n att›¤›
taﬂlar de¤il, dostun att›¤› güller yâreler’. Bu tavr›
sanatç›ya yap›lan haks›zl›k ve sayg›s›zl›k olarak
de¤erlendiriyorum” diyor.
ÇA⁄DAﬁ VE ÇOK SESL‹ YORUM
Hasan Cihat, uluslararas› müzik listelerine girerek 70 ülkede Anadolu yüre¤ini ça¤daﬂ ve çok
sesli anlatm›ﬂ. Üç bine yak›n ödülü var. Zaten
evi de bu yüzden küçük bir müzeyi and›r›yor. Bir
duvar› tamamiyle ödüllerle kapl›. Baﬂka bir köﬂede çeﬂit çeﬂit enstrümanlar yer al›yor. Stüdyo
evinde Anadolu’dan ve gezdi¤i ülkelerden toplad›¤› otantik eﬂyalar›n yan› s›ra yüzük ve tespih
koleksiyonlar› da dikkat çekiyor. Evin üst kat›ndan K›z Kulesi gözüküyor. Hasan Cihat, “Yurtd›ﬂ›ndan pek çok teklif ald›m ama bu ülkeyi, bu
topra¤› çok seviyorum, o yüzden terk edemiyorum. Gitti¤imde de en fazla beﬂ gün kalabiliyorum. Ben sabah kalkt›¤›mda K›z Kulesi’ni görmeliyim, simidimi yerken çay›m› yudumlamal›y›m. Tüm kaosuna ve birbirimizle olan çekiﬂmemize ra¤men ülkemden baﬂka yerde yaﬂayamam” diyor.
Ancak yine isyan etti¤i bir nokta var ki o asl›nda hepimizin bildi¤i bir gerçek. “Yozlaﬂman›n
mimar› ‹stanbul ve di¤er büyük ﬂehirler” diyor
Hasan Cihat. Kar›ﬂ kar›ﬂ gezdi¤i Anadolu’nun
ba¤r›nda hala samimiyetin, do¤rulu¤un, paylaﬂman›n, sevginin, dürüstlü¤ün ve di¤er tüm
insani duygular›n yaﬂand›¤›n› ifade ediyor ve
ekliyor: “‹stanbul’a aﬂ›¤›m, çünkü ‹stanbul çocu¤uyum, ama emperyalist kapitalizmin baﬂ
belalar› da burada. Onlar insana de¤il, paraya
hizmet ederler.”
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SEVEN‹ DE SEVMEYEN‹ DE VAR
Çok sivri dilli oldu¤u için, düﬂündüklerini her f›rsatta hayk›rd›¤› için biraz da genlerinden gelen
heyecan›ndan ötürü Hasan Cihat’› sevenler kadar sevmeyenler de var. “Anadolu’da daha heyecanl› oluyorum. Annem Sivasl›, babam Trabzonlu, zaten heyecan genlerden geliyor. ‹çimizdeki
aﬂk büyük oldu¤u için davam›z da büyük. Bu
ateﬂli olma hali zaman zaman baﬂ›m› yakm›yor
de¤il” diyor. Karadeniz’in o f›rt›nal› havas›n› ruhunda yans›tan, Anadolu’nun zengin ritimlerini
de müzi¤inde taﬂ›yan bir sanatç› karﬂ›m›zda. Dile kolay 26 albüm yapm›ﬂ bugüne dek. 27.sinin
de haz›rl›¤› içinde. Hasan Cihat, “Benim medyaya ç›kmak gibi bir derdim yok asl›nda. ‘Youtube’
üzerinden 10 milyona yak›n fun clup üyem var.
Oradan sevenlerimle iletiﬂimimi sürdürüyorum.
Bir konser yap›yorum, bak›yorum ertesi gün ‘youtube’da o konser. Onlar beni di¤er sevenlere
ulaﬂt›r›yor” diyor.
“ÇOK ÇALIﬁTIM, OKUDUM, ÜRETT‹M”
Hasan Cihat için önemli olan insana hizmet ve
ulaﬂt›¤› insan›n yüre¤i. Üç akorla aﬂk besteleri
yap›p, ortaya ç›kanlar› k›nam›yor ama bu topra¤›n, üzerinde kurulu binlerce y›ll›k kültürün
hakk›n› da vermek gerekiyor. “Toprak hak edene aittir ama bizim bu topra¤› hak etti¤imizi
düﬂünmüyorum. Hak etmek için çal›ﬂmak, Pir
Sultan Abdal’›, Karacao¤lan’›, Yunus Emre’yi,
Köro¤lu’nu unutturmamak gerekiyor” diyor.
Söyleﬂinin baﬂ›ndan beri sakl› tuttu¤umuz soruyu da zaman›d›r diyerek soruveriyoruz söz
aﬂ›klara, ozanlara gelince. “Peki ne oldu da klasik gitarla Anadolu ezgilerini yorumlama fikri
gündeme geldi?” Hasan Cihat, 3 yaﬂ›nda müzikle tan›ﬂ›nca müzikal aray›ﬂlar›n›n da çok erken ça¤larda baﬂlad›¤›n› anlat›yor: “Evet, do¤al
bir yetene¤im var ama ben bugünkü konumuma gelmemi çok çal›ﬂmaya borçluyum. Çok çal›ﬂ›p, çok okudum, çok ürettim. Mücadele insan› oldum. Kimin için mücadele ettim, kendim
için de¤il, benden sonrakiler için. Bunca y›l popüler kültüre kafa tutarak, bir noktaya geldim.
Tutmasayd›m ne olurdum bilmiyorum?”
G‹TARIN TELLER‹NDE ANADOLU
Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde üstad Emin Ongan’›n tezgah›ndan geçmiﬂ, ba¤lama ustas›

ﬁemsi Yast›man gibi bir baﬂka deryan›n suyundan içmiﬂ. “Hocalar›mdan hem insanl›¤› hem
de müzi¤i ö¤rendim” diyor Hasan Cihat. Ba¤lamay› da bu dönemde ö¤renmiﬂ. Hocalar› ufkunu açm›ﬂ ve müzi¤i akademik anlamda ilerletmesini sal›k vermiﬂ. Boston Üniversitesi
Berklee Müzik Akademisi'nden burs kazanm›ﬂ,
dört y›ll›k okulu iki y›lda dereceyle bitirmiﬂ.
Master ve doktoras›n› Belçika Kraliyet Liege
Konservatuari'nda tamamlam›ﬂ.
Yurtd›ﬂ›nda ‘play something-çal bir ﬂeyler’ dendi¤inde Hasan Cihat, ‘All› Turnam’ ya da ‘Uzun
‹nce Bir Yolday›m’› yorumlay›nca herkes pür
dikkat kesilirmiﬂ. Anadolu ezgilerini gitarla yorumlama fikri böyle böyle ﬂekillenmiﬂ. “Ben
onlara Karacao¤lan’›, Köro¤lu’nu, Pir Sultan
Abdal’›, Âﬂ›k Veysel’i ö¤rettim. ﬁimdi bakt›¤›mda iyi ki Anadolu’yu gitar›mla anlatm›ﬂ›m” diyor Hasan Cihat. Kendisinden önce benzer denemeler yapanlara göre ﬂans›n› da ﬂöyle yorumluyor: “Benim ﬂans›m o dönem ‹ngilizlerin
en büyük müzik firmas› EMI’nin ‹stanbul’da
distribütörlük açmas›yd›”. Sanatç›n›n albümleriyle EMI listesine girmesi onun müzikal kariyerindeki en önemli kilometre taﬂlar›ndan biri
oluyor. Sonras› ise baﬂta dedi¤imiz gibi 26 albüm, 2 bine yak›n beste, 200’e yak›n belgesel
ve film müzi¤i. Daha da bitmemiﬂ üretme aﬂk›,
dolu dizgin gidiyor. Hasan Cihat’›n ab-› hayat›
müzik anlaﬂ›lan…
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“Do¤al bir
yetene¤im var
ama ben bugünkü
konumuma
gelmemi çok
çal›ﬂmaya
borçluyum.
Mücadele insan›
oldum. Kendim
için de¤il, benden
sonrakiler için
mücadele ettim.
Bunca y›l popüler
kültüre kafa
tutarak, bir
noktaya geldim.
Tutmasayd›m ne
olurdum
bilmiyorum?”
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‹stanbul Kültür Sanat Vakf›
taraf›ndan düzenlenen 37. Uluslararas›
‹stanbul Müzik Festivali (5-30 Haziran) ve
16. Uluslararas› ‹stanbul Caz Festivali
(2-15 Temmuz) kapsam›nda gerçekleﬂen
konserler ‹stanbullu müzik severlere
büyülü geceler yaﬂatt›.
Geride b›rakt›¤›m›z haziran ve temmuz aylar›yla birlikte festivaller
kenti ‹stanbul, bu kez müzik esansl› coﬂkulu buluﬂmalara sahne oldu. ‹KSV
taraf›ndan düzenlenen Müzik ve Caz Festivallerine kat›lan birbirinden ünlü
sanatç›lar bir yandan ‹stanbul’un büyüleyici güzelli¤ini keﬂfetti di¤er yandan
da bu topra¤›n müzikseverlerine harika bir yaz yaﬂatt›.

Yaz›:

Elif Gamze Arslan
Türkﬂan Karatekin
ﬁebnem Akç›l
Foto¤raf: Teoman Gürzihin
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37. Uluslararas› ‹stanbul
Müzik Festivali
Borusan Holding’in
sponsorlu¤unda düzenlenen
37. Uluslararas› ‹stanbul
Müzik Festivali, konuk etti¤i
500’den fazla yerli ve yabanc› sanatç›yla 15 binden fazla
müzikseveri klasik müzikle
buluﬂturdu. Konser mekânlar› olarak Aya ‹rini Müzesi,
Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi
Saray›, ‹stanbul Arkeoloji
Müzesi, Süreyya Operas› gibi klasikleﬂen mekânlar›n yan› s›ra bu y›l ilk defa Çinili Köﬂk de klasik
müzi¤e kucak açt›.
Festival, 5 Haziran Cuma akﬂam› Aya ‹rini
Müzesi’nin büyülü ortam›nda ﬂef Sascha
Goetzel yönetimindeki Borusan ‹stanbul
Filarmoni Orkestras›’n›n Viyana Devlet
Balesi baﬂ dansç›lar›n›n da eﬂlik etti¤i
konseriyle baﬂlad›. Klasik müzik severlerle buluﬂan yerli ve yabanc› sanatç›lar›n

aras›ndan dünyaca tan›nan virtüözümüz Suna
Kan taraf›ndan dünya
operas›na kazand›r›lan en
önemli seslerden Yelda
Kodall›, klasik müzi¤in
yükseliﬂe geçen isimlerinden Cholo Hanslip ve Sol
Gabetta, yeni nesil sanatç›lar aras›nda y›ld›zlaﬂan
Han-Na Chang, dünyan›n
en önemli tenorlar›nden
Juan Diego Florez ve klasik müzi¤i cazla yorumlayan festivalin
farkl› rengi Jacques Louussier Trio öne ç›kan isimler oldular.

solistinden sanat yaﬂam›na dair yorumlar
duyma f›rsat› bulurken konunun uzmanlar› taraf›ndan da konser program› ve
besteciler aç›s›ndan k›saca bilgilendirildiler. Söyleﬂilere kat›lanlar aras›nda Cem
Mansur, Sol Gabetta, Han-Na-Chang ve
Toros Can gibi müzisyenler vard›.
Daniel Barenboim

KONSER SÖYLEﬁ‹LER‹
Festival kapsam›nda gerçekleﬂtirilen ve
performanslardan önce yap›lan “Konsere
Do¤ru” söyleﬂileri festivale çok farkl› bir
tat katt›. Söyleﬂilerde izleyiciler, gecenin

F E S T‹ VA L D E N N O T L A R
I Festivalin en geniﬂ kat›l›m› dünyaca ünlü piyanist ve orkestra ﬂefi Daniel Barenboim'in ‹talya'n›n en önemli orkestralar›ndan La
Scala Filarmoni'nin eﬂli¤inde verdi¤i, yaklaﬂ›k iki bin kiﬂi taraf›ndan izlenen kapan›ﬂ konseri oldu. Ayn› zamanda Daniel Barenboim’e, konser öncesi Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›'nda düzenlenen özel törende, ‹stanbul Müzik Festivali'nin "Yaﬂam Boyu
Baﬂar› Ödülü" verildi.
I Festival kapsam›nda verilen bir di¤er ödül olan “Onur Ödülü” ise
gerek yurt içinde gerekse yurtd›ﬂ›nda opera alan›nda gerçekleﬂtirdi¤i üstün nitelikli çal›ﬂmalarla ülkemize yapt›¤› katk›lar›ndan
dolay› opera sanatç›m›z Ayhan Baran’a verildi.
I Türk seyircisini çok sevdi¤ini ve müzik ad›na tutkulu buldu¤unu
belirten klasik müzi¤in “genç efsanesi” Han-Na Chang festivalin
en çok ilgi gören sanatç›lar›ndan biri oldu.
I Festivalin y›ld›zlaﬂan isimlerinden biri de ‹ngiliz müzik dergisi
BBC taraf›ndan ''Tüm Zamanlar›n En Büyük 20 Tenoru'' aras›nda

gösterilen Juan Diego Florez oldu. Florez’in 18 Haziran'da Aya
‹rini Müzesi'nde verdi¤i konserde kendisine Alessandro Vitiello yönetimindeki Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras› eﬂlik
etti.
I Erden Bilgen ve Barok Solistleri taraf›ndan verilen konser, solistlerin dönemin enstrümanlar›n› dönemin k›yafetleri içinde
çalmalar› ile seyirciler için bir sürprize dönüﬂtü.
I Festivalin en çok ses getiren konserlerinden biri klasik müzik
sahnesinin “Rüya Üçlüsü” olarak an›lan Anne-Sophie Mutter,
Sir Andre Previn ve Lynn Harrell’in Aya ‹rini Müzesi’nde verdikleri konserdi. ﬁef, besteci ve piyanist Sir Andre Previn'in 80.
Yaﬂ kutlamalar› kapsam›nda ise konserde Previn’in son eseri
olan Piyano Üçlüsü'nün de Türkiye prömiyeri gerçekleﬂtirildi.
I Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleﬂen, klasik müzi¤i cazla buluﬂturan Jacques Loussier Trio'nun “Bach” temal› konseri öne ç›kan
ve seyirci olarak yaﬂ ortalamas› yüksek bir konserdi.
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16. Uluslararas› Caz Festivali
Garanti Bankas› sponsorlu¤unda gerçekleﬂtirilen 16. Uluslararas› Caz Festivali yine caz›n
‹stanbul’a ne kadar yak›ﬂt›¤›n› ispatlayan bir müzikal buluﬂma oldu. Cemil Topuzlu Aç›k Hava Sahnesi, The Marmara Esma Sultan, Aya ‹rini Müzesi,
Cemal Reﬂit Rey Konser Salonu,
‹stanbul Modern, Nardis Jazz Club
ve ‹stinyePark’›n ev sahipli¤i yapt›¤› festival kapal› mekânlara s›¤mayarak Caz Kenti Sokak Konserleri’yle ‹stanbul sokaklar›na taﬂt›
ve ﬂehri bambaﬂka bir renge boyad›.
Otuza yak›n toplulu¤u ve iki yüzden fazla yerli ve yabanc› müzisyeni ‹stanbullu caz severlerle buluﬂturan festival 2 Temmuz’da Esma Sultan Yal›s›`nda gerçekleﬂtirilen aç›l›ﬂ töreni ve konseri ile
baﬂlad›. Festivalin aç›l›ﬂ konserinde Fatih Erkoç ve Kerem Görsev
Trio bir araya geldi. Festival kapsam›nda konser verenler aras›nda caz dünyas›n›n en ünlü bas gitaristleri “SMW”: Stanley Clarke, Marcus Miller ve Victor Wooten, caz›n efsa-

ne ismi George Benson, blues, caz, akustik folk
ve Latin t›n›lar›n› bir araya getiren müzisyen ve
besteci Melody Gardot, genç yetenek Peter Cincotti, Amerika’y› ‹ngiliz punk’›yla tan›ﬂt›ran Joe
Jackson gibi isimler vard›.

Marc Sinan

F E S T‹ VA L D E N N O T L A R
I Bu y›l sadece ‹stanbul Caz Festivali’ne özel olarak “Ustalarla Buluﬂmalar” serisinde Azerbaycan’›n dünyaca ünlü sesi Alim Qasimov, Türkiye’nin en de¤erli bestecilerinden, perdesiz gitar virtüözü Erkan O¤ur ve kemençe üstad› Derya Türkan, Aya ‹rini Müzesi’nin büyülü atmosferinde buluﬂtular.

I Festival kapsam›nda verilen “Yaﬂamboyu Baﬂar› Ödülü”, ça¤daﬂ
müzik ve özellikle elektronik müzik alan›nda yapt›¤› çal›ﬂmalar›yla tan›nan besteci, eleﬂtirmen, yazar ‹lhan Mimaro¤lu rahats›zl›¤› nedeniyle törene kat›lamad›¤› için ‹KSV Baﬂkan› ﬁakir Eczac›baﬂ› taraf›ndan Kerem Görsev'e sunuldu.

I Genç gitarist Marc Sinan, Alman piyanist ve besteci Julia Hülsmann ve yazar Marc Schiffer’›n yaratt›¤› “Fas›l” projesinin Türkiye’deki ilk icras› caz festival› kapsam›nda Nardis’te gerçekleﬂti.
Hz. Ayﬂe’nin hikayesinden esinlenilerek üretilen proje kültürel s›n›rlar›n ötesine geçerek hümanizmi vurguluyor. Grup canl› performans›yla göz doldurdu.

I Festival boyunca gerçekleﬂtirilen ücretsiz sokak etkinlikleri, caz›n
coﬂkusunu de¤iﬂik semtlere taﬂ›yarak, caz müzi¤inin her yaﬂtan
dinleyiciye ulaﬂmas›n› sa¤lad›. “Yürüyüﬂ Korteji”, “Gece Arac›” ve
“Double Deck” etkinlikleri, Ba¤dat Caddesi, Ortaköy ve Bebek’te,
‹stanbullulara eﬂsiz bir müzik ziyafeti sundu.

I Caz festivallerinin klasikleﬂen etkinli¤i “Caz Vapuru”na ek olarak
bu y›l bir de “Balkan Vapuru” Balkan yörelerinin oynak ritimleri
eﬂli¤inde Bo¤az’› turlad›.

I Yedincisi düzenlenen ve giriﬂin ücretsiz oldu¤u “Genç Caz Konserleri” de caz severlerle Nardis Jazz Club’da buluﬂtu ve yo¤un ilgi gördü.
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HAN-NA CHANG:

klasik müzi¤in
‘harika çocu¤u’
11 yaﬂ›nda Paris’teki 5. Uluslararas› Rostropovich Viyolonsel Yar›ﬂmas›'nda hem birincilik hem de Ça¤daﬂ Müzik Ödülü’nü alan Koreli
çellist Han-Na Chang klasik müzi¤in bir bilim olmad›¤›n› o yüzden klasik müzi¤i anlamaya çal›ﬂmak yerine hissetmek gerekti¤ini söylüyor.
Kuzey Kore’de do¤an ve daha üç yaﬂ›ndayken
bile mucize oldu¤u düﬂünülen genç yetenek,
çello ile alt› yaﬂ›ndayken tan›ﬂm›ﬂ. 1993 y›l›nda
ailesiyle beraber Amerika’ya taﬂ›nan sanatç› 11
yaﬂ›nda ald›¤› ödüllerle kariyerinde emin ad›mlarla ilerlemeye baﬂlam›ﬂ.
37. Uluslararas› ‹stanbul Müzik Festivali için
Türkiye’ye gelen Han-Na Chang ile klasik müzi¤i, çocuklarla ilgili çal›ﬂmalar› ve Türkiye’yi konuﬂtuk.
Bir röportaj›n›zda klasik müzi¤in yaln›zca üst
s›n›f için olmad›¤›n› herkese hitap etti¤ini
söylemiﬂsiniz. Ayr›ca bunun için aktif olarak
çal›ﬂ›yorsunuz. Çocuklar için TV programlar›
haz›rl›yorsunuz ve ücretsiz konserler veriyorsunuz. Klasik müzi¤i daha geniﬂ kitlelere tan›tma konusunda ne düﬂünüyorsunuz?
Ben bugün yaﬂad›¤›m›z dünya içerisinde bunun
çok önemli bir konu oldu¤unu düﬂünüyorum.
Günümüzde ufak tefek konularla ve sorunlarla
u¤raﬂ›rken kendimizi günlük rutinlere öylesine
kapt›r›yoruz ve gerçekli¤in içine öylesine gömülüyoruz ki gerçek anlamda hissetmeyi unutabili-

yoruz. Ben inan›yorum ki klasik müzik sayesinde
yar›m saatli¤ine ya da k›rk dakikal›¤›na da olsa
insanlar günlük yaﬂamlar›ndan kopup zihinsel
olarak çok çok uzak diyarlara do¤ru bir yolculu¤a ç›kabiliyorlar. Klasik müzik gerçekten çok
güçlü bir etki yarat›yor. Bu nedenle tüm çocuklara, gençlere ve yetiﬂkinlere klasik müzikle tan›ﬂmalar› ve klasik müzi¤in bu etkisini yaﬂamalar› için f›rsat verilmesi gerekti¤ine inan›yorum.
Çocuklar›n klasik müzikle tan›ﬂmas› konusunda müzisyenlere ne tür görevler düﬂüyor?
Kesinlikle çok önemli bir rol üstlendiklerini düﬂünüyorum. Sahne ve seyirci aras›ndaki mesafe
hakikaten çok uzak ve biz bunu k›saltmak zorunday›z. Sonuçta biz de yiyoruz, uyuyoruz biz
de normal insanlar›z. Asl›nda temel olarak çocuklar›n klasik müzi¤i tan›mas›na ve keﬂfetmesine izin vermeliyiz. Onlar›n hayal etmelerine izin
vermeliyiz. Müzi¤in ne hakk›nda oldu¤unu onlara hayal güçleri söylemeli. En büyük sorumluluk biz müzisyenlere düﬂüyor çünkü besteciler
ve seyirciler aras›ndaki köprüler biziz.
Klasik müzi¤i anlaman›n zor oldu¤una dair
ön yarg›lar var. Diyorsunuz ki e¤er klasik müzik do¤ru yolla tan›t›l›rsa asl›nda her ﬂey kolay bir hale gelir çünkü klasik müzik sadece
hissetmekle alakal›d›r.
Bu konu üzerine çok düﬂündüm ve bence klasik

“Sahne ve seyirci
aras›ndaki mesafe
çok uzak ve biz
bunu k›saltmak
zorunday›z.
Sonuçta biz de
yiyoruz, uyuyoruz
biz de normal
insanlar›z. “
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müzik sadece d›ﬂar›dan zor görünüyor. Çünkü içinde,
pop ﬂark›lar› gibi sözcükler bar›nd›rm›yor. ‹nsanlar için
pop ﬂark›lar› daha kolayd›r çünkü sözleriyle eﬂlik edebilirsiniz ve ﬂark›n›n neyle ilgili oldu¤unu anlayabilirsiniz. Ancak klasik müzikte sözler yoktur ve size hikâyesini müzikle anlat›r. Bu nedenle de yeni bir dil keﬂfediyormuﬂsunuz gibi hayal gücüne sonuna kadar aç›kt›r.
Sahnedeyken seyirciyle aran›zdaki iliﬂki nas›ld›r?
Onlar› hissedebiliyor musunuz?
Kendimi onlarla konuﬂuyormuﬂ ve onlara bir çeﬂit hikâye anlat›yormuﬂ gibi hissediyorum. Ayr›ca onlar› da
çok hissediyorum. Yani ne zaman benimle olduklar›n›
ya da ne zaman benimle olmad›klar›n› anlamak çok
kolay.

“Klasik müzik
sayesinde
yar›m saatli¤ine
ya da k›rk
dakikal›¤›na da
olsa insanlar
günlük
yaﬂamlar›ndan
kopup zihinsel
olarak çok çok
uzak diyarlara
do¤ru bir
yolculu¤a
ç›kabiliyorlar.”

Geçen y›l yeni bir albüm ç›kard›n›z ve gerçekten çok büyüleyici
bir albüm olmuﬂ. Bizi bu y›l neler bekliyor? Yeni bir albüm mü
yoksa birçok konser mi?
Evet, konserler devam edecek.
ﬁimdilik yeni albümü düﬂünme
aﬂamas›nday›z. Henüz bir ﬂeye karar vermedik. O nedenle maalesef
hakk›nda fazla bir ﬂey söyleyemeyece¤im.

Peki, Türkiye’de gördü¤ünüz
yerler ve Türk dinleyicisi hakk›nda neler söyleyebilirsiniz?
‹lk kez ‹stanbul’da bulunuyorum,
Ankara’dan yeni geldim. Rehberim beni Sultan Ahmet Camii’ne
götürdü. ‹lk defa bir camiinin
içinde bulundum ve gerçekten
çok etkileyiciydi. Beni en çok büyüleyen de her yan›n minik minik ince detaylarla
kapl› olmas› ve bu ince detaylar›n hem kendi içindeki
hem de genel olarak büyük resme bak›ld›¤› zamanki
uyumu oldu. Belki de müzisyen oldu¤um için bütün
büyük yap›lardaki ayr›nt›lar›n güzelli¤i ve tüm bu küçük motiflerin bir arada yaﬂayarak meydana getirdikleri harmoni beni büyüledi. Ayr›ca Türk seyircisini de
çok sevdim ve s›cak buldum. ‹ki y›l önce Bodrum’da
ve iki akﬂam önce de Ankara’da sahne ald›m. Müzik
konusunda çok tutkulu olduklar›n› düﬂünüyorum.
Bunun yan› s›ra Türk yemeklerine de bay›ld›m gerçekten çok lezzetliler.

fest.qxd

8/5/09

11:46 AM

Page 7

festival
vizyon

AYﬁE TÜTÜNCÜ:

do¤açlamayla
özgürleﬂen bir ruh
Ayﬂe Tütüncü, 16. Uluslararas› Caz Festivali’nin ev sahibi
konumundaki sanatç›lar›ndan biriydi yine. Caz›n do¤açlamaya
f›rsat veren zengin armoni yap›s› Ayﬂe Tütüncü’nün özgür
ruhuna ve dizginlenemeyen parmaklar›na çok hitap ediyor. Caz›n
renkleri içinde kayboluyor, hiç bitmeyen bir senfoni gibi temalar
uçuyor etrafta, renkten renge konduruyor dinleyeni….
16. Uluslararas› ‹stanbul Caz Festivali
kapsam›nda yap›lan füzyon buluﬂmalar›ndan
biri de Ayﬂe Tütüncü Üçlüsü ve Mathias Eick
konseriydi. Tütüncü ile konseri, caz› ve onun
müzi¤e dokunuﬂlar›n› konuﬂtuk.
Caz festivallerinin vazgeçilmez isimlerinden birisisiniz. Sizce bu tür festivallerin kültür hayat›m›za katk›s› nedir?
Festivalleri çok önemsiyorum çünkü festival demek ﬂenlik demek. Evde albüm dinler gibi de¤il
insanlar›n hep beraber güle e¤lene müzikle
canl› bir iliﬂki kurmas›n› sa¤l›yor. Zaten konserlerin dolay›s›yla festivallerin en güzel noktas›
müzi¤i yapan insanlarla ayn› yerde bulunuyor
olman›z. Mesela karﬂ›n›zdaki bir kontrbasç›yla
ayn› anda nefes al›p veriyorsunuz onun duygusu size sizin duygunuz ona geçiyor; iﬂte bu tam
anlam›yla “canl›” demek. Festivallerin ana baﬂl›¤› caz ya da klasik müzik olabilir ama önemli
olan birbirine kâh benzeyen kâh benzemeyen
çeﬂitli müzikleri bir araya getirip bize bir demet
sunuyor olmalar›. Bu demeti görmek insanlara
çok kapsaml› bir fikir veriyor. Bu müzik nas›l bir
ﬂeymiﬂ, k›rm›z›s› da varm›ﬂ yeﬂili de varm›ﬂ derken müzi¤e dair çok canl› bir fikir, bir his oluﬂuyor. Müziklerin bilinirli¤ini art›rma aç›s›ndan da
çok önemliler. Ayr›ca özellikle büyük ﬂehirlerde
insanlar›n seçim yap›p bir yerlere gitmeleri birilerini dinlemeleri çok zor oluyor, çünkü para ve-

Ayﬂe Tütüncü Üçlüsü
Ayﬂe Tütüncü (piyano)
Yahya Dai ( Saksafon)
O¤uz Büyükberber (Klarnet)
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“Türkiye’deki
caz severlerin
oldukça kendini
adam›ﬂ bir kitle
oldu¤unu
düﬂünüyorum.
Belki say›lar›
çok fazla
artm›yor ama
onlar hep
oradalar ve ben
bunu çok
takdirle
karﬂ›l›yorum.”

receksiniz, zaman›n›z› harcayacaks›n›z, yorulacaks›n›z ama de¤ip de¤meyece¤ini bilmiyorsunuz. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda festivaller e¤er ki
güvendi¤iniz bir festivalse, sizin için bu elemeleri önceden yap›p be¤enece¤iniz seçenekleri
önceden sunuyor, onlar›n içinden bütçenize ve
zevkinize göre verilecek karar da size kal›yor.
Caz Festivali’ndeki konseriniz nas›l geçti?
Bir gün öncesinde biraz gergindim, çünkü zor
bir konser olabilirdi, ama çok zevkli oldu. Zor
olan k›sm› grupla tek prova yapabilme imkan›m›z›n olmas›yd›. Normalde bir piyano ve iki nefesli olarak çald›¤›m›z ﬂark›lar› konser kapsam›nda bize dahil olan di¤er nefesliyle beraber çald›k. Elbette kadroya eklenen bu üçüncü nefesliyi di¤erlerini bozmayacak ama onu da güzelce
ortaya ç›karacak ﬂekilde yazd›m. Ne kadar yaz›l›
da olsa nota sonuçta bir iﬂaret. ‹ﬂaretin hakk›n›n
verilerek çal›nmas› laz›m. Bunu güzel entegre
etmek gerekiyordu ama notal› k›s›mlar için bize
bir prova da yetti. Do¤açlamalar ise zaten konserde oluﬂuyorlar.
Festivale özgü bir aç›l›m bu, de¤il mi?
Son y›llarda yap›lan caz Festivallerinde sürekli
böyle farkl› sanatç›lardan oluﬂan grup perfor-

manslar›na yer veriliyor. Bu y›l da yedi grup bu
ﬂekilde çald›. Türkiye’den bir gruba d›ﬂar›dan
baﬂka bir müzisyen kat›l›yor. Konuk müzisyenler
yo¤un konser programlar› nedeniyle ancak birkaç gün önce gelebiliyor. Bizde de ayn› ﬂekilde
oldu, Mathias Eick, pazar akﬂam› geldi, pazartesi prova yapt›k, sal› çald›k. ‹ﬂin do¤as›nda bu
tempo var ama bu ﬂekilde kurgulan›p da çok kötü sonuçlanan projeler de olabiliyor. Neticede
bir günlük bir kesiﬂme iyi bir sonuç için yeterli
olmayabilir. Zaten festival yetkilileri de bu olas›l›¤› göz ard› etmiyor, bize hangi sanatç›yla çal›ﬂmak istedi¤imizi soruyor. Mesela ben müziklerine aﬂina oldu¤um, benim müzi¤ime ve ruhuma
da hitap eden 14 kiﬂilik bir isim listesi verdim.
Onlar da bunun içinden zaman› denk düﬂen birini seçtiler. Sonuçtan çok memnun kald›m. San›r›m bir prova yapman›n verdi¤i belirsizli¤in de
etkisiyle müzisyenler olarak güçlerimizi daha
çok seferber ettik ve her an birbirimizi dinleyerek, destekleyerek çald›k. Bu çok zevkli ve heyecanl› bir denemeydi. Çok kalabal›k ve istekli bir
dinleyici vard› karﬂ›m›zda, giremeyip kap›dan
dönenler oldu.
Türkiye’deki caz sever profili nas›l?
Türkiye’deki caz severlerin oldukça kendini adam›ﬂ bir kitle oldu¤unu düﬂünüyorum. Çünkü ülkemizde çok fazla olanak yokken, mesela 60’l›
70’li y›llarda bir plak bile bulmak mümkün de¤ilken, bu kadar ›srarla bu müzi¤in takipçisi olmaya çal›ﬂmak ve yurtd›ﬂ›na gidenlere plaklar
›smarlay›p koleksiyonlar oluﬂturmak çok önemli
bir sadakat göstergesi. Belki say›lar› çok fazla
artm›yor ama onlar hep oradalar ve ben bunu
çok takdirle karﬂ›l›yorum.
Bat› kültürlerine k›yasla Türk kültüründe
caz ne kadar sahipleniliyor?
Dört beﬂ y›l önce yine festival için ‹stanbul'a gelen Kronos Quartet grubu Aya ‹rini’deki konserlerinde dinleyenlere hoﬂ bir jest yapt›lar. Grup
kabak kemaneyle çal›nm›ﬂ bir taksimi notaya alm›ﬂ, viyolonselcileri de bu taksimi notadan çald›. Çabalar›n› alk›ﬂlamamak olanaks›z ama ﬂahsi
fikrim o taksimi viyolonselden dinlemektense
kabak kemaneden dinlemek yönünde. Dünyan›n her yerindeki kültür ayn› olmak zorunda de¤il. O yüzden neden caz bu ülke insan›na bir
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Amerikal›’ya ya da Avrupal›’ya etti¤i kadar hitap
etmek zorunda olsun ki? Bu müzik bu ülkede
do¤muﬂ büyümüﬂ bir müzik de¤il. Elbette caz
onlar için çok daha yabanc› ve sonradan ö¤renilen bir müzik, ancak yerleﬂiyor. Bence caz yapanlar›, dinleyenleri ya da caz mekânlar›n› sevdikleri ﬂeye bu kadar sahip ç›kt›klar› ve ›srarla
bunu sürdürdükleri için de tebrik etmek laz›m.
7 yaﬂ›nda konservatuarda klasik müzik e¤itimine baﬂl›yorsunuz. Caza yöneliﬂiniz nas›l
oldu?
Konservatuarda ö¤renciyken sadece klasik müzik eserlerini çalmazd›m. Kula¤›mda dolaﬂan
hangi melodi varsa çalard›m, kula¤›m çok kuvvetli oldu¤u için onlar› kendi kendime armonize edip çalard›m. O yaﬂlardan itibaren bir nevi
do¤açlamaya baﬂlad›m,
üstelik bundan da büyük
keyif al›yordum. Ben
müzikle çok isteyerek ilgilendim konservatuar›
da çok severek okudum.
Dolay›s›yla bir sürü müzi¤e de çok aç›k oldum.
Mesela Mozaik müzik
grubumuzda klavye çalard›m ve daha ziyade
bir ‘rok’ dünyas› içindeydik. ‘Rok’ ile baﬂka müzikleri mesela caz› da kar›ﬂt›ran füzyonlar yapt›k. Füzyon müzi¤i yaparken cazla da ilgilenmeye baﬂlad›m. ‹çimde caza gittikçe daha büyük bir yer aç›ld› ve çal›ﬂmalar›m› o yönde ilerlettim. Caza yönelmemde
caz içindeki o do¤açlama ruhu çok etkili oldu.
Asl›nda burada iki nokta var: Sadece notadan
ö¤rendi¤im ve daha önce yaz›lm›ﬂ ya da sadece do¤açlamadan ibaret bir müzi¤i çalmak bana hiçbir zaman yetmiyor. O ana özgü bir ﬂeyler katabilmek ancak do¤açlamayla oluyor.
‹kinci nokta ise klasik müzik art›k dünyada o
kadar ciddileﬂen yüzlü bir müzik oldu ki insan›n coﬂku duydu¤unda bile neredeyse bunu
göstermesinin yolu yok gibi, hele de o a¤›r dekorlu salon konserlerini düﬂünürsek. Ama bir
kulüpte çald›¤›n›zda çok da e¤lenebiliyorsunuz. Arka planda birileri konuﬂurken, gülerken,
e¤lenirken sizin çald›¤›n›z bir solo bölüme ya
da çok heyecanl› bir k›sma verdikleri coﬂkulu
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tepkileri alarak çalmak çok hoﬂ. Bu bir iliﬂkidir,
bir duygu al›ﬂveriﬂidir.
Mozaik’ten sonra Kömür’le baﬂlayan dönemde müzi¤inizde ne gibi farkl›laﬂmalar
oldu?
Kömürün müzi¤i daha farkl›yd›. Ben grup elemanlar›ndan biriydim. Kömür’de beste yapmaktan ziyade çok sevdi¤imiz ve bizde yer etmiﬂ besteleri al›p kendi yorumlamam›zla icra
ederdik, bolca da do¤açlama yapard›k.
Konserler devam edecek mi?
“Yedi Yer Yedi Gök” yeni ç›kt›¤› için bu sezon
perküsyon grubuyla daha s›k çald›k. 20092010’da Türkiye’nin daha önce hiç çalmad›¤›m›z yerlerinde çalmak gibi bir projemiz var.
K›ﬂ aylar›nda Kartal, Pendik, Bursa ve Mardin’de
konserler verdik. Urfa,
Antep, Ad›yaman, Adana,
Maraﬂ gibi ﬂehirlerde de
konser seçenekleri yaratt›k, bu k›ﬂ gerçekleﬂtirece¤iz. A¤ustos ay›nda Hopa’da düzenlenen Yeﬂil
Yayla Festivali’nde Artvinli
bir kemençeci kad›nla beraber çalaca¤›m.
Yapt›¤›n›z müzikte iletmek istedi¤iniz bir
mesaj›n›z ya da bir söyleminiz var m›?
Benim için ne olursa olsun müzi¤in zaman zaman sürpriz taﬂ›mas›, farkl› ﬂeylere dönüﬂmesi,
bizi ﬂaﬂ›rtmas› ve bunlarla birlikte e¤lendirmesi
çok önemli. Mesela “Çeﬂitlemeler” albümünün
ad› neden ‘çeﬂitlemeler’ diye bakarsak, orada
bir tema var sonra o teman›n biraz de¤iﬂtirilmiﬂi, biraz sonra daha farkl›laﬂm›ﬂ› var. Benim
hoﬂuma giden de bu. Müzi¤in dönüﬂmesi ve
ortaya ikinci bir tema ç›kmas›. Bu klasik müzi¤e olan sevgimden de kaynaklan›yor. ‹çinde
tek bir temal› senfoni olabilir mi? Bir sürü yan
temalar, bunlar aras›nda iliﬂkiler olacak. Tema
baﬂka bir temayla birleﬂecek, dönüﬂecek, evrilecek. Asl›nda hikaye etmeyi seviyorum diyebilirim. Yani müzi¤im, içinde sürprizler bar›nd›ran dönüﬂümler yaﬂayan hikayelerin sonucunda ortaya ç›k›yor.

‹ki nefesli ve bir piyanodan
oluﬂan Ayﬂe Tütüncü Üçlüsü,
16. Uluslararas› ‹stanbul
Caz Festivali kapsam›nda
‹skandinav "nu-jazz"
ekolünün temsilcilerinden
trompetçi Mathias Eick ile
ayn› sahneyi paylaﬂt›.
Norveçli deneysel elektronik
caz grubu Jaga Jazzist'le
tan›nan Mathias Eick,
Henriksen ve Molvaer'den
bu yana ‹skandinav caz›n›n
en önemli trompetçisi say›l›yor.
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ETEM RUH‹ ÜNGÖR:

dev bir çalg› tarihi,
müzesini bekliyor
Etem Ruhi Üngör etnomüzikolog, organolog (çalg› bilimci), koleksiyoner,
araﬂt›rmac›-yazar ve Musiki Mecmuas›’n›n da 46 y›ld›r genel yay›n yönetmeni.
Evinde 750’nin üzerinde parçadan oluﬂan bir çalg› koleksiyonu var. Müzik arﬂivi ve
kütüphanesi de benzersiz. Ancak bugüne dek ne Kültür Bakanl›¤› ne de sanata
trilyonlar yat›ran özel sektör bu muhteﬂem koleksiyonun gün yüzüne ç›kaca¤›
müze fikrini hayata geçirecek ad›m› atm›ﬂ!
Etem Ruhi Üngör, çalg›lara adanm›ﬂ bir
hayat›n öznesi, ayn› zamanda araﬂt›rmaya tutkun bir kiﬂili¤e sahip. 87 yaﬂ›nda müzikle ilgili
müthiﬂ bir haf›zaya sahip. Birikimi öylesine detayc› ve yo¤un ki sohbet etti¤inizde gerçek bir
bilgi bombard›man›na tutulmuﬂ gibi hissediyorsunuz. Sonra da ‘neden bunlar› daha önce kimse bana anlatmad›, göstermedi ya da bir yerlerde okumad›m’ serzeniﬂine kap›l›yorsunuz. Etem
Ruhi Üngör’ün dedi¤ine göre bizim z›rcahilli¤imiz müzikle kurdu¤umuz inorganik ba¤ sebebiyle kabul edilebilir ama konservatuar ö¤rencilerinin cehaleti daha bir anlaﬂ›lmaz ve korkutucu. Evindeki 750’nin üzerinde çalg›dan oluﬂan
koleksiyonu sebebiyle ziyaretine gitti¤imiz
Etem Ruhi Üngör, bizi Türk Musiki’sinde renkli
bir yolculu¤a ç›kard›. Hepsini bir seferde anlatmak mümkün olmayaca¤›ndan bu yaz›n›n konusunu çalg›lar yapt›k. Gelecek say›larda Türk
Musikisi’nin dört önemli ismini de bu çerçevede
tan›tmaya çal›ﬂaca¤›z.
REKOR AMA K‹MSE B‹LM‹YOR
Prof. Dr. Etem Ruhi Üngör, Türkiye gibi kitap,
gazete, dergi okuma al›ﬂkanl›¤› düﬂük olan bir

ülkede herkesin kolay kolay sahip olamayaca¤›
bir rekoru elinde tutuyor. 60 y›ld›r yay›mlanan
Musiki Mecmuas›’n›n 46 y›ld›r genel yay›n yönetmenli¤ini yürütüyor. Musiki Mecmuas›’n›n
hikayesi de oldukça ilginç. Ülkemizin müzik alan›nda en uzun süredir yay›mlanan periyodi¤i
olan dergi, Hüseyin Sadettin Arel taraf›ndan
1948 y›l›nda yay›n hayat›na kazand›r›l›yor. Arel,
bu alanda deneyimli, zira 1910’da da ‘ﬁehbal’
isimli bir edebiyat dergisini yine kendi imkanlar›yla yay›ml›yor. Musiki Mecmuas›’nda da ön
planda olmak istemedi¤inden dergi, ö¤rencisi
Laika Karabey’in yönetimde haz›rlan›yor. 13 sene sonra dergi Laika Karabey’den Etem Ruhi Üngör’e intikal ediyor. Dergiyi 60. yaﬂ›na ulaﬂt›ran
Etem Ruhi Üngör 46 y›ld›r da derginin haz›rlanmas›ndan sorumlu isim. Müzik dergisi yay›nc›l›¤›nda bu 46 y›l bir ‘Dünya Rekoru’ ki bunu kimse bilmiyor.
MUSIK‹ MECMUASI 60 YAﬁINDA
Etem Ruhi Üngör, müzik yay›nc›l›¤› alan›yla ilgili
ilginç bilgiler aktarmaya devam ediyor. Dünyan›n en eski müzik dergisi Alman kompozitör Robert Schumann taraf›ndan 1834’te yay›nlanma-

Röportaj: Türkﬂan Karatekin
Foto¤raf: Yüksel Alt›ntop

Sultan Abdülaziz’in
lavtas›
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Etem Ruhi Üngör; “Musiki Mecmuas›,
istirahata çekildi” diyerek latife
yap›yor ancak sponsor ya da sahip
ç›kan bulunamazsa bu dergi sessiz
sedas›z tarihe kar›ﬂacak.
ya baﬂlanan, sonra Alman Hükümeti taraf›ndan devam ettirilen ‘Yeni Müzik’ adl› dergi. Schumann dergiyi kendi baﬂ›na
ancak 23 y›l yay›nlayabilmiﬂ. Sonras›nda Alman Hükümeti,
dergiye sahip ç›km›ﬂ ve yay›nlamaya devam etmiﬂ. Etem
Ruhi Üngör ise tam 46 y›ld›r Musiki Mecmuas›’n› tek baﬂ›na
yay›ml›yor. Schumann’› ikiye katlam›ﬂ durumda ama kim
bunun fark›nda acaba? Prof. Dr. Üngör, “Bizimki ﬂah›s olarak
yay›nlanan bir dergi. Önce Sadettin Arel sonra ben devam
ettirdim. Dergi ﬂimdi 60 yaﬂ›nda ama kimsenin haberi yok!
Dünya çap›nda bir olay bana kal›rsa, ben de dünya ﬂampiyonuyum fakat futbolda, basketbolda dünya ﬂampiyonu olmak kadar dergicilikte bu unvana sahip olman›n bir esprisi
yok” diyor.
Ac› olan derginin bir süredir ekonomik kriz sebebiyle yay›mlanam›yor oluﬂu. Prof. Dr. Üngör; “Musiki Mecmuas›, istiharate çekildi” diyerek latife yap›yor ancak sponsor bulunamazsa bu dergi sessiz sedas›z tarihe kar›ﬂacak. Kültür Bakanl›¤›’n›n, kültür ve sanata yat›r›m yapan duyarl› iﬂ çevrelerinin buna izin vermemesini diliyoruz.
Afgan Türkmenleri’ne ait Sarangi çalg›s›. Bu
çalg›dan dünyada sadece üç tane var.
16-17. yüzy›ldan kalma beﬂ ve alt›
burgulu santurlar. Her burguya beﬂ
tel geçiyor ve müzi¤in sesi bir
okadar zengin ç›k›yor. Tok ses
ç›karmas› için ucu keçeli
tokmaklarla çal›n›yor.

16. YÜZYILDAN SANTUR
Etem Ruhi Üngör’ün çalg› koleksiyonunda 36 ülkeden (26’s›
d›ﬂ Türkler) toplad›¤› 750’den fazla geleneksel çalg› yer al›yor. Koleksiyonu toparlamas› 60 y›l› alm›ﬂ. 1967-1976 y›llar›
aras›nda bütün Türkiye çap›nda bir çalg› inceleme ve derleme yapm›ﬂ. Evindeki her boﬂlu¤u müzikle dolduran araﬂt›rmac›n›n sergiledi¤i çalg›lar›n d›ﬂ›nda, yeterli alan olmad›¤›ndan kutularda saklad›¤› parçalar da evin di¤er odalar›nda tutuluyor. Koleksiyonun nadide parçalar› aras›nda Neyzen Tevfik’in ak›l hastanesinde yatarken karyola demirinden
yapt›¤› ney, Tanburi Cemil Bey’in boncuklu tanburu, 16 17. yüzy›llardan kalan ve Bursa Tekkesi’nde kullan›lan santurlar, Sultan Abdülaziz’in 1840 Costa Ventura yap›m› lavtas› da var. Duvarlarda sadece çalg›lar as›l› de¤il. Bimen ﬁen,
Hüseyin Saadettin Arel, Rauf Yekta Bey, Neyzen Tevfik, ﬁevki Sevgin, Halil Can, Selahattin P›nar, Sadettin Kaynak gibi
Türk Musiki tarihinin önemli isimlerinin resimleri ve bir de
ünlü Hattat Hamit’in müzikle ilgili yarad›l›ﬂa dair efsaneye
at›f yapt›¤› levhas› var. 100 metrekarelik evin her köﬂesinden müzikle ilgili bir obje veya üzerinde bilgi k›r›nt›s› olan
bir ka¤›t parças› f›ﬂk›r›yor. Bu yüzden konservatuar ö¤renci-
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Koleksiyonun nadide parçalar› aras›nda
Neyzen Tevfik’in ak›l hastanesinde
yatarken karyola demirinden yapt›¤›
ney, Tanburi Cemil Bey’in boncuklu
tanburu, Sultan Abdülaziz’in lavtas› var.
lerinin, müzik üzerine yazan çizen, araﬂt›ran ve merak
edenlerin mabedi gibi bu ev.
BRÜKSEL ÇALGI MÜZES‹ 132 YAﬁINDA
Etem Ruhi Üngör, dünyan›n tan›d›¤› bir etnomüzikolog ve
organolog. ‹lginç bir an›s›n› paylaﬂt› bizimle: “1977 y›l›nda
Brüksel Çalg› Müzesi’nden bir davet ald›m. Rahmetli Bar›ﬂ
Manço’nun da mezun oldu¤u Brüksel Sanat Okulu’na ba¤l›
müzenin davet mektubunda ‘Müzemizin 100. kuruluﬂ y›l›
münasebetiyle sizi de aram›zda görmek istiyoruz’ yaz›l›yd›.
Y›l 1977, yedi milyonluk Belçika’n›n 100 y›ll›k çalg› müzesi
ve sergileyecek 5 bin çalg›s› var. Foto¤raf makinam› al›p gittim ama bakt›m müze neredeyse bir ev kadar. ‘Beﬂ bin çalg›
nerede?’ diye sordum. Me¤er her iki, üç ayda bir sergilenen
çalg›lar› de¤iﬂtiriyorlarm›ﬂ. Hem böylece müzeye ilgiyi de
sürekli k›l›yorlarm›ﬂ. Dikkatimi çeken bir nokta da sergilenen çalg›lar içinde hiç Türk çalg›s›n›n olmamas›yd›. O y›l
müzeye bir ney ve bir çifte hediye ettim.” Bu an›dan ç›kar›lacak ne çok ders var de¤il mi?
TÜRK MUSIK‹S‹ ARﬁ‹V‹ BENZERS‹Z
Etem Ruhi Üngör, sadece çalg› koleksiyoncusu de¤il, ayn›
zamanda müzik tarihçisi de. Zengin bir müzik kütüphanesi
ve arﬂivi var. Zahmetli ve sab›r isteyen bir u¤raﬂ ama hayat›n› müzi¤e ve çalg›lara adayan bir araﬂt›rmac› için zor say›lmaz. Araﬂt›rmac›, çalg› koleksiyonu kadar müzik kütüphanesi ve arﬂivinde de hayli iddial›: “Kütüphanem, Hüseyin Sa-

‘La Musique Arabe’, Tunus as›ll›
Frans›z müzikolog Baron
Rodolphe D’erlanger
taraf›ndan haz›rlanan
alt› ciltlik bir kitap.
Farabi, ‹bn-i Sina, Ladikli Mehmet
Çelebi ve Safiüddin’in el yazmalar›n›
inceleyerek o dönemin arap dünyas›n›n
müzik sistemini anlatan Baron, Türk müzi¤ini
de bilinçli biçimde Arap müzi¤inin bir kolu gibi
konumland›rm›ﬂ. Etem Ruhi Üngör, bu dört ismin Türk
müzi¤inin sistemcileri oldu¤unu söylüyor ve Baron’un
kayna¤›n› referans alarak Türk müzi¤ini inkar eden bat›n›n
tavr›n› da her f›rsatta eleﬂtiriyor.

5+2 KURALI
Etem Ruhi Üngör koleksiyonuna kataca¤› çalg›lar› kendi
imzas› ‘5+2 Kural›’na göre de¤erlendiriyor. Çalg›lar›n bu
vas›flardan en az iki-üçüne sahip olmas› gerekiyor.
1. Çalg›n›n ünlü bir lüthiyenin (çalg›
yap›mc›s›n›n) imali olmas›,
2. Çalg›n›n çok ünlü bir icrac›n›n olmas› (Mesala Neyzen Tevfik’in neyi gibi),
3. Çalg›n›n 50 y›l› aﬂk›n bir antik de¤er
taﬂ›mas› (50 yaﬂ›nda olmas›),
4. Çalg›n›n üzerinde bir lüthiye veya
oyma/kakma sanatkar› taraf›ndan
yap›lm›ﬂ fildiﬂi, sedef, kemik
süslemelerinin olmas›,
5. Çalg›n›n güzel sesli olmas›.
+2 Kural›n›n ilki çalg›n›n “serilik”
vasf›na sahip olmas›yla ilgili. Buna göre, zurna, kaval, ney gibi
seri nitelikli çalg›lar olabilir.
‹kincisi de folklorik çalg›n›n hiçbir ustal›¤› olmayan biri taraf›ndan basit aletlerle yap›lmas›. Örne¤in tenekeden yap›lan kemane gibi.
Etem Ruhi Üngör, y›llard›r toplad›¤› belgelere, araﬂt›rma ve incelemelere dayanarak Türk müzi¤inin
dünyan›n en zengin çalg› çeﬂitlili¤ine sahip müzi¤i oldu¤unu söylüyor.

tarih.qxd

8/5/09

42

11:49 AM

Page 26

vizyon
portre

Önemli hizmetleri
Etem Ruhi Üngör Türk Musikisi ad›na bugüne de¤in önemli
hizmetler yapm›ﬂ:
I Binlerce kitaptan oluﬂan müzik kütüphanesi
I 100 küsur klasör ve yüzbinlerce fiﬂten oluﬂan müzik
arﬂivi
I 750’nin üzerinde çalg›dan oluﬂan çalg› koleksiyonu
I 46 y›l boyunca Musiki Mecmuas›’n›n genel yay›n
yönetmenli¤i.

“Gezip, çalg› toplamam gerekiyordu.
Vakit ve para demekti bu da. Planl›
hareket ettim. Her sene bir ay›m› ve belli
bir bütçemi bu araﬂt›rmalara ay›rd›m.
Baﬂ›ma pek çok ilginç olay da geldi.
Tehdit edildim, hanlarda yatt›m,
kamyonlarda yolculuk ettim. Böyle böyle
oluﬂtu bu koleksiyon.”
Tamburi Cemil
Bey’in tamburu

dettin Arel gibi alim bir adam›n kütüphanesinin fevkinde. Arﬂivim de çok
önemlidir bence, çünkü bugüne kadar
Türk Musikisi üzerine arﬂiv yapan olmad›. Eski alimler ve bugünden tan›d›¤›m›z pek çok araﬂt›rmac›n›n bile
böyle bir arﬂivi yok. Arﬂiv deli iﬂi
çünkü. Bende 100 küsur klasör dolusu fiﬂ var; notlar, gazete küpürleri, foto¤raflar hepsi arﬂive giriyor.”
Etem Ruhi Üngör, müzikle ilgili pek çok kayna¤› ve malzemeyi tasnifledi¤i kütüphanesinde
arad›¤›n› ﬂaﬂ›rt›c› bir h›zla da bulabiliyor. 87 yaﬂ›na ra¤men
konu müzik olunca de¤me gençlere taﬂ ç›kartan bir enerjiyle doluyor.
ÇALGILAR U⁄RUNA B‹R ÖMÜR
Çalg›lar u¤runa binlerce kilometre kat etmiﬂ, say›s›z macera yaﬂam›ﬂ, hatta ölümle bile burun buruna gelmiﬂ Etem
Ruhi Üngör. “Bu u¤urda ne kadar harcad›n›z?” diye soruyoruz. “Ömrümü” diyerek özet bir yan›t verdikten sonra anlatmaya baﬂl›yor: “Musikiyle ilgilenmeye ilk baﬂlad›¤›mda
birçok dal›n›n oldu¤unu fark ettim. Hepsinde bilgi sahibi
olman›n imkan› yoktu. Ben de o zaman ‘bir veya iki alanda
uzman olmaya çal›ﬂmal›y›m’ dedim. Kitaba merakl› oldu¤um için araﬂt›rma ilginç geldi. Araﬂt›rd›kça Anadolu’da
Cumhuriyet’ten sonra bir sürü derleme çal›ﬂmalar› yap›ld›¤›n› ancak hiçbirinin çalg› üzerine olmad›¤›n› gördüm. Bu
ilgisizli¤e ﬂaﬂ›rmamak elde de¤il. Ben de bu alan üzerinde
yo¤unlaﬂmaya karar verdim. Gezip, çalg› toplamam gerekiyordu. Vakit ve para demekti bu da. Planl› hareket ettim.
Her sene bir ay›m› ve belli bir bütçemi bu araﬂt›rmalara
ay›rd›m. Gezip görece¤im yerler için bilgi toplad›m, halk
e¤itim müdürlükleri ve belediye baﬂkanlar›na mektup yazd›m. Onlar da beni bölgelerindeki çalg› ustalar›yla buluﬂturdular. Baﬂ›ma pek çok ilginç olay da geldi. Tehdit edildim, hanlarda yatt›m, kamyonlarda yolculuk ettim. Böyle
böyle oluﬂtu bu koleksiyon.” Ehh bu da sadece internetten

tarih.qxd

8/5/09

11:49 AM

Page 27

portre
vizyon
Grift ney çeﬂitleri aras›nda
Neyzen Tevfik, Neyzen ﬁevki
Sevgi, Neyzen ve Giriftzen
as›m Bey’in de neyleri var.

Bursa tekkesinde
kullan›ld›¤› san›lan
ve üzerinde 1276
tarihinin yaz›l›
oldu¤u bir
müzik aleti.

“1977 y›l›nda Brüksel Çalg› Müzesi, kuruluﬂlar›n›n 100. y›l›
sebebiyle yapt›klar› törene beni de davet etti. O tarihte yedi
milyonluk Belçika’n›n 100 y›ll›k çalg› müzesi ve sergileyecek
5 bin çalg›s› vard›. Aralar›nda bir tek Türk çalg›s› yoktu.”
bulduklar›yla ‘araﬂt›rmac›’ kisvesine bürünenlere
bir mesaj olur herhalde!
RAFA KALKAN B‹R BÜYÜK ESER
Etem Ruhi Üngör’ün müzik birikimleri bu kadar
çeﬂitli, derinlikli ve incelikli olunca ister istemez
birçok proje de kendili¤inden ortaya ç›k›yor ama
kaynaks›zl›ktan hayata geçemiyor. Örne¤in Atatürk’ün 100. do¤um y›ldönümü için özel bir proje
haz›rlam›ﬂ. Hani hep Atatürk’ün sevdi¤i parçalar
çal›n›r durur ya, Etem Ruhi Üngör Atatürk için yap›lm›ﬂ besteler oldu¤unu söylüyor. Üstelik bunlar
çocuk ﬂark›lar›, a¤›tlar, marﬂlar, Klasik Türk Müzi¤i
ﬂark›lar› gibi çok çeﬂitli nitelikte. Alt› klasör dolusu
malzemesi ve 300’den fazla nota var elinde ama
sponsor olmad›¤› için tüm bunlar gün yüzüne ç›kamam›ﬂ.
Daha vahimi ise, ‘1300 Y›ll›k Türk Çalg›lar› Ansiklopedisi’ ad›yla haz›rlad›¤› ve 14 klasörden oluﬂan
dev projesinin rafa kalkm›ﬂ olmas›. Her iki projeyle ilgili geliﬂmeler ayr› bir yaz›n›n konusu olabilecek kadar uzun oldu¤u için burada yer veremiyoruz ama merak edenler Etem Ruhi Üngör’ü ziyaret ederek detaylar› ö¤renebilirler.

Cumhurbaﬂkan› Celal
Bayar’›n ‹stanbul
Radyosu’nu ziyareti.
Resimde ortada
kanunla görünen
Etem Ruhi Üngör.
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BEDÜK:

dans müzi¤inde
do¤u-bat› sentezi
‘Automatic’, ‘Be My Woman’, ‘Heartbreaker’ adl› ﬂark›lar› ve e¤lenceli video
klipleriyle müzik piyasas›n›n yaramaz çocu¤u gibi Bedük. Dans müzi¤i yap›yor,
70-80’lerin havas›n› estiriyor, Kolbast›, Aﬂuk ile Maﬂuk gibi geleneksel kültüre ait
temalarla müzi¤ini çok da güzel örtüﬂtürüyor. Yeni fikirlerin, farkl› görüntülerin ve
unutulmuﬂ olanlar›n peﬂinde bir hafiye gibi çal›ﬂ›yor.
Dans müzi¤inin yeni ismi diyoruz ona.
Hem yeni hem de çok yarat›c›. Bedük, sahnedeki vücut dili ve üretti¤i ﬂark›larla bir 20 y›l öncesinin dans ateﬂini yeniden yak›yor. Üstelik bunu
yaparken de geleneksel tatlardan güç al›yor.
‘Kolbast›’ dans›n›n yer ald›¤› ‘Automatic’ klibiyle
ana haber bültenlerine konu olacak kadar dikkat çeken Bedük’le müzik, hayat ve ‘Kolbast›’
üzerine konuﬂtuk.
FEN L‹SEL‹ VE B‹LKENTL‹ MÜZ‹SYEN!
‹lginç bir öyküsü var müzisyenin. Ankara Ar› Fen
Lisesi mezunu olup da üniversite s›nav›n› kazanamayan nadir(!) ö¤rencilerden. “‹yi ki de kazanamam›ﬂ, yoksa müzik dünyam›z Bedüksüz kal›rm›ﬂ” demeyin hiç. Çünkü ortaokul s›ralar›nda
içine giren müzik ateﬂinin kolay kolay yakas›n›
b›rakmayaca¤› ve eninde sonunda onu müzik
piyasas›yla kesiﬂtirece¤i aﬂikar. Öyle de oluyor.
Bedük, çizim yetene¤inin kendisini bir yerlere
taﬂ›yaca¤›n› düﬂünerek bu alana a¤›rl›k veriyor.
Bir y›l çizim e¤itimleri al›yor ve Bilkent Üniversitesi Grafik Tasar›m Bölümü’nü üçüncülükle kazan›yor, üstelik burslu okuma ﬂans›n› elde ediyor. Müzik cephesinde ‘k›dem kazanma’ turlar›
da bu arada dolu dizgin devam ediyor. Geceleri
barlarda ‘Porselen’ adl› grubuyla çal›yor, gündüz
okula devam ediyor. Mezun olduktan sonra da
ver elini ‹stanbul. Ne de olsa müzi¤in kalbi burada at›yor ve Bedük o kalbin ritimleri aras›nda
yer almak istiyor. Önce uluslararas› bir ajansta

sanat yönetmeni (art direktör) olarak çal›ﬂ›p
müzik piyasas›n› tan›maya baﬂl›yor. Bütün derdi
bir albüm kontrat›na imza atabilmek. Bir süre
sonra da kolunun alt›nda iki de¤iﬂik tarzda (sound) albüm fikriyle müzisyen-yap›mc› Aykut Gürel’in kap›s›n› çal›yor. Y›l 2004.
D‹NLEY‹C‹ ÇOKTANDIR BEKL‹YOR
Bedük’ün haz›rlad›¤› albümlerden ilki o günün
müzik anlay›ﬂ›na paralel popüler ritimlerin yer
ald›¤› parçalardan oluﬂuyormuﬂ. Di¤eri ise ona
as›l ﬂöhret kazand›ran ‘Even Better’ ve ‘Dans Revolution’daki müzikal yaklaﬂ›m› temel alan s›ra
d›ﬂ› bir albümmüﬂ. Bedük, Aykut Gürel’in hakl›
olarak, ikinci albümü riskli buldu¤unu söyleyip
tercihini ilk albümden yana kulland›¤›n› söylüyor. Böylece Serhat Bedük’ün ‘Serhat’›n› alarak
“Nefes Almak Zor” ad›ndaki ilk albümüyle müzik
marketlere giriyor. Bedük, “Aykut Gürel’in karar›na sayg› duydum çünkü b›rak›n 2004’ü bir kenara, 2007’de ‘Even Better’› yapt›¤›m dönemde
bile müzik yap›mc›lar› piyasan›n henüz bu tarz
müzi¤e haz›r olmad›¤›n› düﬂünüyordu. Albüm
ç›k›p ilk tepkiler gelmeye baﬂlad›ktan sonra dinleyicinin bu müzi¤i uzun zamand›r bekledi¤ini
gördüm” diyor.
Bedük, bu albümdeki parçalar›n hiç fena olmad›¤›n› düﬂünse de istedi¤i ç›k›ﬂ› yapam›yor. Asl›na bak›l›rsa yapmak istedi¤inin ‘ilk albümdeki
müzikler’ olmad›¤›n›n da fark›na var›yor. ‹sim
ve tarz de¤iﬂikli¤ine gidiyor. Ça¤atay Türkçe-

Yaz›: Türkﬂan Karatekin
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sinde ‘büyük’ anlam›na gelen
soyad›n› (Bedük) kendine sahne
ad› olarak seçiyor. Müzikal rotas›n› da riskli bulundu¤u için elenen ve içinde hareketli dans ritimlerinin yer ald›¤› albümden
yana belirliyor. Müzi¤ini bir de
e¤lenceli video kliplerle destekleyince Bedük’ü tutabilene aﬂk
olsun!

Kolbast› dans›n›n yap›ld›¤› ‘Automatic’ klibi bir günde çekilmiﬂ
ama haz›rl›k süreci alt› ay sürmüﬂ. Ekip, özellikle VHS Panasonic
3000D kamera bulmakta çok zorlanm›ﬂ. Bedük, iﬂin gerçekçi
olmas› için çok u¤raﬂt›klar›n› ve gerçek bir sünnet dü¤ünü
kasedinin üzerine kendi kliplerini çektiklerini söylüyor.

Kolbast› nedir, ne de¤ildir?
Kolbast› (Faroz Kesmesi ya da Hoptek ad›yla da an›l›r)
Trabzon il merkezinde oynan›lan bir halk dans›d›r.
Horon gibi otantik kültürün bir parças› oldu¤u söylenemez. Dans›n kayna¤› olarak çeﬂitli rivayetler vard›r.
Bir anlat›ya göre 1930'lu y›llarda a¤alar›n ve day›lar›n
Trabzon’daki ma¤aralarda alem yaparken kolluk kuvvetlerinin bask›nlar›ndan korunmak için kap›daki gözcünün "BASTILARRRRRR" deyiﬂinden ç›kt›¤› söylenir.
Ancak Anadolu’nun farkl› yörelerinde de oynanan bir
dans oldu¤u için bunun bir yak›ﬂt›rma oldu¤u güçlü
bir tez. Bir di¤er rivayete göre de 1970’lerde Faroz'lu
bal›kç›lar›n bereketli avlardan sonra düzenledikleri
e¤lencelerde önceleri ‘hoptek’, sonradan ‘Faroz Kesmesi’ ad›n› verdikleri bu oyunlar› oynad›klar› anlat›l›r.
Erkan Ocakl›'n›n okudu¤u Kolbast› türküsü dans›n tan›n›rl›k kazanmas›nda önemli bir kilometretaﬂ›d›r.
Kolbast› ezgisi de Nejat Buhara taraf›ndan Trabzon’da
derlenmiﬂ ve müzik repertuar›na Trabzon ezgisi olarak geçmiﬂtir. ‹lk kolbast› kayd› ise taﬂpla¤a Trabzon
havalar›n› da okuyan Osman Gökçe taraf›ndan 1943
y›l›nda yap›lm›ﬂ olup bugün bilinen ezgilerin tümünden farkl›d›r. Bunun ‘hoptek’ oyununun orjinal kayd›
olmas› muhtemeldir.

‘AUTOMATIC’ KL‹B‹ VE
‘KOLBASTI’
Bedük, ilk albümü ‘Even Better’la
yakalad›¤› ivmeyi ikinci albümü
‘Dance Revolution’ ile daha da
art›yor. Özellikle ‘Automatic’ adl›
parçaya çekilen video klip günlerce dillerden düﬂmüyor. Klipte
geleneksel Türk dü¤ününe gönderme yap›l›yor. Eski dü¤ünlerden görüntülerin yer ald›¤› klibin
en çok ses getiren k›sm› ise son
bir dakikas›nda yer alan ‘Kolbast›’
dans›. ‘Kolbast›’ bir süre sonra
reklamlara, dizilere, yar›ﬂma ve
sohbet programlar›na konu ve
konuk oluyor, ünü ülke s›n›rlar›n›
aﬂarak dünyaya yay›l›yor. Bugün
Macarl› gençlerin bile ‘discolarda
Kolbast›’ yapt›¤›n› internette izlemek mümkün.
Gelelim klibin hikayesine ve
‘Kolbast›’ya. Bedük, fikrin ortaya
ç›k›ﬂ›nda Kolbast›’n›n bu kadar
ilgi çekece¤ini düﬂünmediklerini
itiraf ediyor. “Bir videoda en
önemli özellik seyirciyi durdurucu olmas›d›r. Çünkü kliplerde
genellikle hep parlak görüntüler, seksi dansç› k›zlar ve yak›ﬂ›kl› erkekler vard›r. Biz bundan
farkl› bir ﬂey yapmak istedik ve
dü¤ün temas› böyle geliﬂti. ‹lginç olan klip fikri, parçan›n
kendisinden önce haz›rd›. Ben
‘Automatic’i yap›ncaya kadar da
bunu cepte beklettik. Yönetmen
Murak Küçük’le klibi çekmeden

önce bir y›l boyunca fikri olgunlaﬂt›rd›k. ‘Kolbast›’ tam bir dü¤ün dans› oldu¤u için temaya
uyuyordu. Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nden gelen gençler
klipte oynad›. Do¤rusu biz de
bu kadar ilgi çekmesini beklemiyorduk.”
YEN‹ KL‹P SÜRPR‹ZLERLE
DOLU
Bedük “Automatic için yerel
dozlu global bak›ﬂ aç›l› bir klip
oldu” tan›mlamas›n› yaparken
felsefi bir arka plan› oldu¤undan da söz ediyor. Yüzü bat›ya
dönük ama geleneksel tavr›
içinde sakl› bir klip hayal etmiﬂ.
Üstelik iki farkl› dünyay› böyle
birleﬂtirme fikri, ona müzi¤in
içine darbuka koymaktan daha
do¤ru bir sentez gibi gelmiﬂ.
Bedük bu felsefeyi bir sonraki
klibinde de devam ettirmiﬂ. ‘Gel
Aﬂka’ adl› single’›nda yine geleneksel e¤lence kültürünün bir
baﬂka figürünü, Aﬂuk ile Maﬂuk’un hikayesini kullanm›ﬂ. Bedük, “Bat›’n›n ‘Easter Bunny’si
varsa bizim de Aﬂuk ile Maﬂuk’umuz var” diyerek zengin
kültürümüze dem vuruyor ve
“Kültürümüzü ders kitaplar›nda
b›rakmak yerine ileriye taﬂ›yabiliriz. ‹stersek tabii…” diyor.
Kolbast›, Aﬂuk ile Maﬂuk derken
Bedük’ün yeni klibinin de olay
yarataca¤›na hiç kuﬂku yok! Zira
ilginç bir ad›m atm›ﬂ bunun
için. Hayranlar›na gönderdi¤i
mesajda yeni klibini onlar›n çekip, www.izlesene.com üzerinden kendisine gönderece¤i görüntülerden kolaj yaparak oluﬂturaca¤›n› duyurmuﬂ. ﬁimdi yönetmeniyle birlikte har›l har›l
gelen görüntüleri ay›klamak ve
bunlar› absürd bir hikayeyle buluﬂturmak için çal›ﬂ›yor.
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“Disco House türünü
yakalayana kadar ‘death
metal’den Hard Rock’a
birçok türde müzik
yapt›m. ﬁimdi 70 ve
80’lerin etkilerini hem
müzi¤imde hem de sahne
duruﬂumda taﬂ›yorum.”

DANS MÜZ‹⁄‹ YAPIYORUM
Bedük elektronik müzik de¤il de dans
müzi¤i yapt›¤›n› üstüne basa basa söylüyor. Bir anlamda popülerleﬂen elektronik müzik içindeki kaliteyi de sorgulat›r
hale gelmiﬂ. Müzi¤inin içinde Punk,
Funk, Rock ve elektronik olmak üzere
pek çok ö¤enin oldu¤unu söyleyerek,
“As›l yapmak istedi¤im, son 10 y›ld›r
elektronik dans müzi¤i denilince akla
gelen tek kula¤›n› kapatm›ﬂ, plak çeviren DJ görüntüsüne bir alternatif yaratmakt›” diyor.
Bedük’ün müzi¤i 70 ve 80’lerin e¤lence
iklimini yans›tan, bugünle de entegre
olan keyifli bir kar›ﬂ›m olarak müzik severler taraf›ndan kabul görüyor. Elbette
bu noktaya gelmek hiç kolay olmam›ﬂ.
Kand›r›lm›ﬂ, epey zaman ve para kaybetmiﬂ ancak y›lmam›ﬂ. Çal›ﬂman›n, yorulman›n ve risk alman›n karﬂ›l›¤›n› her
geçen gün say›lar› artan hayran kitlesiyle almaya baﬂlam›ﬂ: “Zaman, ortam,
ﬂartlar de¤iﬂtikçe sizin de müzikal perspektifiniz baﬂka bir yere evriliyor. ﬁu an
yapmakta oldu¤um ‘disco house’ türünü yakalayana kadar ‘death metal’den
‘hard rock’a birçok türde müzik yapt›m.
Uzun bir de¤iﬂim süreci geçirdim. ﬁimdi
70 ve 80’lerin etkilerini hem müzi¤imde hem de sahne duruﬂumda taﬂ›yorum. Örne¤in Bee Gees üyeleri sahneye
tak›m elbiseleri ve makosen ayakkab›la-

r›yla ç›karlard› çünkü o dönem sahneye
en ﬂ›k k›yafetlerle ç›k›lmas› gerekti¤ine
inan›l›rd›. Ben de ayn›s›n› yap›yorum.
Sadece ayakkab›lar spor çünkü günümüzde rahatl›k ön planda. Gözlü¤ü ise
sahnede bu ﬂark›lar› söyleyen adam›
daha inand›r›c› k›ld›¤› için tak›yorum.
Ayr›ca grubumla canl› performans yap›yorum. Bu da 70-80’lerin e¤lence anlay›ﬂ›n›n bir parças›. Ayn› bir Rock grubu
gibi beﬂ kiﬂi sahneye ç›k›yor ve müzi¤imizi canl› canl› çal›yoruz. Acayip de keyifli oluyor.”
Bedük imaj›n› oluﬂtururken geçmiﬂteki müzik insanlar›n›n tarzlar›ndan yararlan›yor yararlanmas›na
ama birtak›m bireysel ﬂartlanm›ﬂl›klar› da yok de¤il. Örne¤in saç› döküldü¤ü
için s›f›r saç ilkesini
benimsemiﬂ. Ayr›ca sakallar› da geç ç›kt›¤›ndan
kesmek istememiﬂ.
Ee bunlar da üzerinde hiç fena
durmam›ﬂ.
AMER‹KA’DA
‹K‹ YIL
Bedük, dört yaﬂ›ndan alt›
yaﬂ›na kadar Amerika’da
kalm›ﬂ. ﬁark›lar›ndaki
düzgün aksan›n›n se-

bebi bu olsa gerek. Neden ‹ngilizce söyledi¤ine gelince; “Ben ﬂark›lar›mda
‘Haydi kalçan› salla bebe¤im’ diyorum.
Bunu Türkçe söyledi¤imi düﬂünsenize.
Kula¤a ne kadar inand›r›c› gelebilir ki?
‹ngilizce iﬂimi kolaylaﬂt›r›yor, üstelik iyi
de söyledi¤imi düﬂünüyorum” diyor.
Kestirme bir yol belki ama “K›r›can m›
belimi?” gibi ﬂark› sözlerini düﬂününce
kula¤a son derece mant›kl› geliyor.
Bedük, müzik sektörüyle ilgili geçmiﬂte
a¤z› epey yanm›ﬂ olmal› ki ﬂark›lar›n
söz, müzik ve düzenlemelerinden, enstrümanlar›n çal›n›p geri vokallerin
okunmas›na kadar her türlü ayr›nt›yla bizzat kendisi ilgileniyor. Albüm kapaklar›n›n grafik
tasar›mlar› onun elinden ç›k›yor. Belli ki müzi¤ini anlatmada tasar›mc› kimli¤i
ona iyi rehberlik
ediyor. Birilerinin
ona müdahale
etme ﬂans›n›
da ortadan kald›rmak için albümlerini de
eﬂiyle ortak
kurduklar› Audiology Records ﬂirketinden ç›kart›yor.
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SEN DE YAZ YAZ YAZ
B‹R KENARA BÜTÜN

GAZ‹NOLARI
Eskinin yaz e¤lenceleri yazl›k sinemalar, çay bahçeleri, çad›r tarihe kar›ﬂt› art›k.
Gazino bile kalmad› gibi. Bir tek ‹zmir Fuar› devam ediyor. ﬁimdilerde pahal› kulüpler
ve aç›k hava mekanlar› yaz› ﬂenlendiriyor.
Yaz›: Naim Dilmener

Yaz demek, herkesin soka¤a dökülmesi
demek. Eskiden de öyleydi, ﬂimdi de.
Hatta eskiden daha çok öyleydi. “Klima” dedi¤imiz ﬂey lüks ötesi bir ﬂeydi ve herkesin serinlemek, ferahlamak, hava almak için yapabilece¤i
tek ﬂey kendini sokaklara atmakt›. Evden d›ﬂar›
ç›k›ld›ktan sonra gerisi bin türlü getirilebilirdi.
Sahil kahveleri, çay bahçeleri, lunaparklar, yazl›k
sinemalar, gazinolar, çad›rlar; her türlü tezgah›n› kurmuﬂ, haz›rl›¤›n› yapm›ﬂ bizi bekliyor olurdu. Cepte-çantalarda çekirdek, f›nd›k, f›st›k içeri
süzülür, çay›m›z›- kahvemizi-gazozumuzu ›smarlar keyfimize bakard›k.

HER KESEYE UYGUN E⁄LENCE
Bu tür yerlerin büyük bir k›sm›nda bir sahne de
olur ve herkes bir çay-gazoz paras›na, sevdi¤i
ﬂark›c›y›-türkücüyü seyretme imkan› bulurdu.
Art›k mekan sahibinin gönlünden ne kopmuﬂsa
onu seyreder dururduk: Gönül Akkor, Behiye
Aksoy da olabilirdi; Cem Karaca, Gökben, Sevtap Eti de. Bazen ikisi ya da üçü birden bile olabilirdi. Tabii, ﬂimdiki gibi pahal› kulüp ya da gazinolar da yok de¤ildi. Hatta her ﬂey onlarla baﬂlam›ﬂt› ve öyle devam etmekteydi. Ama yaln›zca
onlar de¤il, yukar›da sayd›¤›m›z mekanlar da
vard› ve bu sayd›klar›m›z›n, “Gidemiyoruz, bütçemiz elvermiyor!” gerekçesiyle kap›lar›n›n t›klat›lmamas› bahis konusu de¤ildi.
Yaz›n geliﬂi, memleketin dört bir yan›nda ama
özellikle ‹stanbul ve ‹zmir gibi sahil ﬂehirlerinde
müthiﬂ bir tantanaya yol açard›. Bu iki ﬂehir d›ﬂ›nda kalan yerler, havalar›n ›s›nmas›yla birlikte
say›s› artan “turne”ler vas›tas›yla karﬂ›lar›nda bulurdu sevdi¤i ﬂark›c› ya da sinema oyuncular›n›.
‹ﬂbilir organizatörler, kendilerine; “bir Türk Müzi¤i-bir Halk Müzi¤i-bir aranjman ﬂark›c›s›” seçer,
üzerine bir dansöz, bir de bir-iki ﬂark› ezberledi¤inde ﬂark›c›l›¤› da k›v›rabilece¤ine inan›lm›ﬂ bir
sinema oyuncusu ekler ve Anadolu yollar›na düﬂerlerdi. ﬁehir ﬂehir gezerdi her ekip. Kimi za-
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Kimi zaman
kavga-gürültü de
ç›kmaz de¤ildi.
Afiﬂlerde ad› geçen
“Ajda Tekkan’›n”,
bildi¤imiz meﬂhur
ﬂark›c›n›n kendisi
de¤il de bir taklidi
oldu¤unu ancak
anlayabildi¤imizde,
kimse bizi tutamaz
ve k›yameti
kopar›rd›k.

man geniﬂçe bir çay bahçesinde, kimi zaman bir
yazl›k sinemada, bu da yoksa bir lisenin müsamere ya da resmi bir kuruluﬂun konferans salonunda halk›n karﬂ›s›na ç›k›l›rd›. Çal›n›r söylenir,
cepler dolu memnun dönülürdü.
Kimi zaman kavga-gürültü de ç›kmaz de¤ildi.
Afiﬂlerde ad› geçen “Ajda Tekkan’›n”, bildi¤imiz
meﬂhur ﬂark›c›n›n kendisi de¤il de bir taklidi oldu¤unu ancak anlayabildi¤imizde, kimse bizi
tutamaz ve k›yameti kopar›rd›k. “Yuh”lar çekilir,
sandalyeler hem k›r›l›r hem f›rlat›l›r, sahnedeki
ﬂark›c›yla ç›kar›lamam›ﬂ keyif, bir de bu yol denenerek ç›kar›lmaya çal›ﬂ›l›rd›.
REKABET NELER YAPTIRIYOR?
Daha farkl›, daha komik ﬂeyler de olmaz de¤ildi.
60’l› y›llar›m›za, birkaç türlü damgas›n› vurmuﬂ
olan Kudret ﬁandra, “Yeﬂilçam’dan Kabe’ye” adl›
kitab›nda, bir sürü ﬂeyin yan›nda, bu turnelerde
baﬂ›na gelenlerden de söz açar:
“1969, Çaycuma, Bart›n ve Amasra konserlerinde ilgi ve müﬂteri çekmem için sansasyonel bir
modelle sokaklarda yar› ç›plak reklam gösterileri
yap›yordum. Yan›mdaki mini etekli yar› ç›plak
dansözlerimle rekabet halinde oldu¤um Muammer Karaca, Münir Özkul ve Ankara Radyosu
Halk ve Türk Müzi¤i ünlü sanatç›lar›yla devaml›
karﬂ›laﬂarak, rekabetli yaﬂam savaﬂ› veriyorduk.
Bu topluluklar› y›ld›rmak ve müﬂterileri bizim sinemam›za çekmek için u¤raﬂ verip her mücadeleyi mübah say›yordum. Çünkü benim konser
grubum Yeﬂilçam’›n figüran k›zlar›ndan oluﬂan,
bugün ise Avrupa sahnelerinde birer ﬂöhret
olan amatör tele k›zlardan müteﬂekkildi… Ben
de ç›karlar›m ve dünyal›k menfaatlerim aﬂk›na
figüran yetiﬂtirmelerimle ancak sansasyonel po-
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lisiye ve adliye olaylar ç›kar›p bas›nda s›k s›k yer
alan bir reklam tarz› ile, gitti¤im her yerde sinemalar› doldurup; kap›, cam ve çerçevelerin k›r›lmas›na sebep oluyordum… Amasra’daki pazar
yerinde yine reklam için dolaﬂ›rken öyle ﬂiddetli
bir deprem olmuﬂtu ki…Pazara al›ﬂveriﬂe gelen
kapal› mümine han›mlar›n ﬂöyle konuﬂtuklar›n›
duyduk: ‹ﬂte k›yamet alametlerinden biri de
bunlar, dinsiz ve inançs›z kimseler yüzünden
baﬂ›m›za daha neler gelecek?”
ﬁandra’m›z›n, Yeﬂilçam’dan Kabe’ye uzanan yolun ortalar›nda bir yerde denk geldi¤i bu olay,
bu tür turnelerde, her ﬂeyin o kadar da kolay olmad›¤›n› gösteriyor bize. Bart›n, Amasra ya da
herhangi bir kasaban›n o s›rada tek ziyaretçisi
sizseniz mesele yoktur, sahneye ç›kar ve salonu
t›kl›m t›kl›m bulursunuz. Ama sizden baﬂka
ekipler de varsa, “rekabetli yaﬂam savaﬂ›” vermeniz gerekebilir. Her türlü ekip turneye ç›karm›ﬂ iﬂte. (Sonradan Avrupa sahnelerinde birer
ﬂöhret olabilecek) “Amatör tele k›zlardan” olu-
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Yaz›n hemen
baﬂ›yla birlikte
‹stanbul iyice
bir hareketlenir,
a¤ustos ay›nda
‹zmir Fuar›’n›n
baﬂlamas›yla
birlikte bütün
hareket ‹zmir’e
kayard›. Ama
Fuar’›n
baﬂlamas› bile
‹stanbul’u
durdurmaya
yetmezdi.

ﬂan bir kadro kurmuﬂ olan Kudret ﬁandra’dan
tutun da, “Ankara Radyosu sanatç›lar›”, çeﬂit çeﬂit tiyatrolar, komedyenler, hisseli harikalar
kumpanyalar›.
H‹SSEL‹ HAR‹KALAR PERDES‹N‹ AÇIYOR
‹stanbul ve ‹zmir ise her zaman çok daha ﬂansl›
olan ﬂehirlerdi. Yaz›n hemen baﬂ›yla birlikte ‹stanbul iyice bir hareketlenir, a¤ustos ay›nda ‹zmir Fuar›’n›n baﬂlamas›yla birlikte bütün hareket
‹zmir’e kayard›. Ama Fuar’›n baﬂlamas› bile ‹stanbul’u durdurmaya yetmezdi. Her türlü arac›
ve torpile ra¤men ‹zmir’den teklif alamay›p ‹stanbul’da kalm›ﬂ epeyce isim, iﬂine burada devam eder, buradaki mekanlar› ç›nlatmaya çal›ﬂ›rd›.
Yaz›n geliﬂi, en önce, ciddi, ad›-san› iyiye ç›km›ﬂ
mekanlar› harekete geçirirdi. Bu tür yerler, programlar›n›, daha mart-nisan aylar›nda ba¤lam›ﬂ
olurlard›. Orkestralar›m›z, ﬂark›c›lar›m›z, bahar
aylar›nda kulüp, pavyon ve gazinolar aras›nda
pay edilirdi: Yeﬂilköy’deki Ç›nar Oteli, Kanat Gür
Orkestras›; Yeﬂilyurt’taki Klöb Mini, Los Guantes

Rojos; Yeniköy’deki Bo¤aziçi Gazinosu, Halikarnas 6 ve her yaz Amerika’dan biraz para toplamaya gelen ‹brahim Solmaz Orkestras›; Caddebostan Gazinosu, Kadri Ünalan ve Arkadaﬂlar›;
Bomonti’deki Klöb X, Doruk Onatkut Dörtlüsü;
Harbiye’deki Kervansaray, Üstün Poyrazo¤lu Orkestras› ve Tekin Iﬂ›k Orkestras›; Ortaköy’deki
(günümüzde k›yamet kopartan Laila ya da berisinde bir yeri olan) Lido, Vasfi Uçaro¤lu Orkestras›; Elmada¤’daki Oriental, Selim Özer Orkestras›; ayn› bölgedeki Parizyen Neﬂet Can Orkestras›; Moda Klübü, ﬁerif Yüzbaﬂ›o¤lu Orkestras›;
Büyükada’daki Anadolu Klübü, Ertan Anapa Orkestras›; K›nal›ada’daki X Klüb, Bo¤aziçi Gazinosu program›ndan önce sahne alacak olan Halikarnas 6 ile el s›k›ﬂm›ﬂlard›r.
Bütün orkestralar›n gözlerine kestirdikleri mükemmel Taksim Belediye Gazinosu ise hiç ﬂüphesiz Erol Büyükburç ve grubuna k›smet olacakt›r. Erol Büyükburç, giderek artan ünü ve yayg›nlaﬂan “genç k›zlar›n sevgilisi” ünvan› nedeniyle bu sahneye kurulmuﬂtur. Bir “Türk Müzi¤i”
egemenli¤i alt›ndaki gazinolarda da, baﬂta “assolist” olmak üzere, aﬂa¤› yukar› bütün kadroyla
bir ﬂekilde el s›k›ﬂ›lm›ﬂt›r. Maksim’de Behiye Aksoy, Bebek Belediye’de Gönül Yazar, Yenikap›
Gar Gazinosu’nda Gönül Akkor, Bebek Maksim’de Zeki Müren; di¤er yerlerde de Saime Sinan, Sevim Tanürek, Sevim Tuna… vard›r.
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GECEDE ‹K‹-ÜÇ MEKAN
Alt kadro da, gazinolar aras›nda dolaﬂ›p duran,
aﬂa¤› yukar› ayn› isimlerden müteﬂekkildir. “As
alt›” olarak herkesin ilk akl›na gelenler Ajda Pekkan’d›r. Üç-beﬂ “prenses” lakapl› dansöz, (baﬂta
Ahmet Özhan ve Naim Akan olmak üzere) birkaç Türk ve Halk Müzi¤i ﬂark›c›s›, ﬂu ya da bu
böce¤i naml› bir-iki komedyenle de, her gazino,
iﬂin gerisini bildi¤i gibi getirmiﬂtir iﬂte. Ayn›
isimlerin, ayn› s›ralarda, farkl› gazinolar›n kadrolar›nda yer alabilmesi imkans›z gibiydi elbette.
‹ﬂin “racon”u buna imkan vermezdi. Ama ayn›
gece içinde, hem bir gazino hem de bir kulüpte
pekala sahne al›nabilirdi. Diyelim ki Gönül Yazar, Bebek Belediye’deki program›n› müteakiben
taksiye atlar, karﬂ›ya geçer ve biraz önce Rüçhan Çamay’›n inmiﬂ oldu¤u Reﬂat’›n sahnesine
kendini atard›. Avni An›llar, Yusuf Nalkesenler…
döktürülmüﬂ Bebek Belediye’nin aksine, Reﬂat’›n
sahnesi “Çapk›n K›z”, “Gel Desen Gelemem ki”
ve benzeri “aranjman”lar ile inletilirdi…
HAR‹KALAR DÜNYASI NEﬁE SAÇIYOR
Yazl›k sinema, çay bahçesi, çad›r vb yerlere ise
herkes ama herkes gelebilir, ﬂark›s›n› söyleyebilir, oradakileri e¤lendirebilirdi. Bu tür yerlerde
sahneye ç›kmak, iﬂin “ekstra”s› gibi görülmekteydi. Yaz boyu bir gazino ya da kulübe kap›lananlar da, yüz bulamayanlar da bu tür yerlerde
sahneye ç›kard›. Buralar, iﬂin “ilave kazanç” getiren mekanlar›yd›. Yeﬂilköy Reks ve Caddebostan
Budak sinemalar› en ünlenmiﬂ olanlard›.
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Yazl›k sinema, çay bahçesi, çad›r vb yerlere ise
herkes ama herkes gelebilir, ﬂark›s›n› söyleyebilir,
oradakileri e¤lendirebilirdi. Bu tür yerlerde
sahneye ç›kmak, iﬂin “ekstra”s› gibi
görülmekteydi.
Hafta boyu eski-yeni, yerli-yabanc› her türlü filmi göstermiﬂ olan bu sinemalarda, cuma ve cumartesi geceleri özel konserler yap›l›rd›. Sahneye en son; Cem Karaca, Timur Selçuk, Bar›ﬂ
Manço ya da muadili biri ç›kard› genellikle. Ondan önce de, akl›n›za gelen gelmeyen herkes:
Gökben, Nazan ﬁoray, Füsun Önal, Neﬂe Alkan,
Mavi Iﬂ›klar… Dönemine ve ününe göre ﬂu ya
da bu. Genellikle “bat› müzi¤i” söyleyenlerin
egemenli¤i alt›nda olurdu bu konserler.
Sahneye ç›kanlar›n büyük bir k›sm› kendi ﬂark›lar›n› söyler, çeker giderdi. Baﬂta Nazan ﬁoray
olmak üzere, kendi ﬂark›s› olmayanlar ise, tamamen Ajda Pekkan ﬂark›lar›ndan oluﬂan bir repertuvar sunar ve alk›ﬂlar› öyle toplard›. Ajda Pekkan, her ﬂark›s›yla memleketin her kar›ﬂ›n› titretirdi o y›llarda. Her ﬂark›s› kapan›n elinde kal›r,
hatta baz› ünlü ﬂark›lar›n› herkes birden söylemeye niyetlenirdi. Bu nedenle, ayn› gece içinde,
diyelim ki “Yere Bakan Yürek Yakan”› birkaç kere
de dinleyebilirdik. Önce Neﬂe Eren, sonra Beyza
Baﬂar, en son da Nazan ﬁoray söylemiﬂ olurdu
bu ﬂark›y›: “Bilmem yüzümden belli mi, gülerken iﬂveli iﬂveli, içimde ah neler gizli…”
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Fuar öncesi
“Türkan ﬁoray
(ya da Orhan
Gencebay)
nihayet bu y›l
fuarda sahneye
ç›kacak”
ﬂeklinde at›lan
baﬂl›klar, fuar›n
baﬂlamas›ndan
sonra “bu y›l da
kimse onlar›
kand›ramad›”
ﬂekline
dönüﬂürdü.

“AD‹SYON MECBUR‹D‹R”
Baﬂta Ataköy, Yeﬂilköy, Kocamustafapa, Yenikap›, Yeniköy, Emirgan ve Moda’daki çay bahçelerinde de durum aﬂa¤› yukar› ayn›yd›. Tek fark,
burada, sinemalardaki gibi dört baﬂ› mamur bir
kadro olmazd›. Sahneye her gece yaln›zca bir
tek ﬂark›c› sahneye ç›kard›. Ama hiç olmazsa her
gece bir ﬂey vard› buralarda. Bu tür yerlerin etraf›, d›ﬂardaki bedavac›lar›n seyretmesini engellemek için, akﬂamüzeri, branda ya da benzeri
ﬂeylerle çevrilirmeye baﬂlan›rd›. “Adisyon mecburidir” ya da “meﬂrubat mecburidir” ﬂeklinde
duyurular da as›l› olurdu kap›larda. Kap›n›n hemen giriﬂindeki el arabalar›ndan leblebinizi, çekirde¤inizi al›p içeri süzülmekle bitmezdi iﬂ. Gizlenmenin, kalabal›¤a kar›ﬂman›n da imkan› yoktu. Gözlerini dört açm›ﬂ garsonlar, kime servis
verip kime vermediklerini an›nda bulurlard›:
“Beyefendi siz ne al›rd›n›z?..” Ne al›nacakt› ki?
Henüz 90’lar›n bollu¤una çok vard›. Çay, kahve
(elbette Türk kahvesi; çeﬂit çeﬂit kahve bir yana,
daha “Nescafe” bile yoktu) ya da meﬂrubat...
Cola, meyval› ya da sade gazoz. Pepsi - Coca
Cola, Uluda¤, Ankara ya da Fruko… Bunlardan
birini ›smarlad›n›z m› da, art›k rahat ettiniz demekti. Mekan kapanana kadar oturabilirdiniz.
Kimisi her gece Yenikap›’daki çay bahçesine
Müslüm Gürses’i dinlemeye giderdi, kimisi Yeﬂilköy Caml› Köﬂk’e her gün de¤iﬂen bir baﬂkas›n›.
Bir de çad›rlar vard›. ‹stanbul’un ancak bir-iki ye-

rine kurulan bu çad›rlarda, bir gazinonun tüm
program› oldu¤u gibi tekrar edilir; “uvertür-halk
müzi¤i-aranjman-dansöz- komedyen-assolist”
formülü, bir alt kategoriden de olsa yeniden uygulan›rd›. Art›k gazinolar›n teklif götürmeyece¤i
kadar yaﬂlanm›ﬂ ya da gözden düﬂmüﬂ isimleri
de, iﬂte bu çad›rlar ba¤r›na basard›.
‹ZM‹R FUAR’I BAﬁLIYOR
A¤ustos’un geliﬂiyle ‹zmir Fuar›’n›n tantanas›
baﬂlard›. Dergiler, gazeteler, kimin nerede sahne alaca¤›n›, kimin kiminle el s›k›ﬂt›¤›n› büyük
bir heyecanla duyurmaya baﬂlard›. Uzun y›llar
piyasay› etkilemiﬂ “sinemadan sahneye” transferleri, fuar f›rsat bilinerek bir anda artard›. Leyla Sayar, Muhterem Nur, Sevda Ferda¤, Ayhan
Iﬂ›k, Göksel Arsoy, Filiz Ak›n, Fatma Girik, Hülya
Koçyi¤it gibi isimler, en çok ‹zmir Fuar› sahnelerinde kendilerini “sahici bir ﬂark›c›” sanabilecekleri kadar ilgi görüp alk›ﬂ toplad›lar. Sahneye
geçmeyi bir türlü kabul etmeyenler için, her y›l
ayn› ﬂeyler yaz›l›r çizilirdi. Fuar öncesi “Türkan
ﬁoray (ya da Orhan Gencebay) nihayet bu y›l fuarda sahneye ç›kacak” ﬂeklinde at›lan baﬂl›klar,
fuar›n baﬂlamas›ndan sonra “bu y›l da kimse onlar› kand›ramad›” ﬂekline dönüﬂürdü. Ama teklif
alanlar, kabul edip gidenler için iﬂin hiçbir zaman bir garantisi de yoktu. Teklif alamam›ﬂ
olanlar, hiç olmazsa “bu y›l fuara gitmemeye kararl›y›m” ﬂeklinde bir beyanat verip, ﬂan›n› – ﬂe-
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refini lekelenmekten kurtarmaya gayret ederdi.
Ama gittikten, bir-iki gün ya da bir hafta çal›ﬂt›ktan sonra kovulanlar için böyle bir imkan da
kalm›yordu. Gazino patronlar›n›n, fuar öncesi
büyük umutlarla, her türlü talebi-kaprisi karﬂ›layarak oluﬂturdu¤u dev programlar, iﬂlerin iyi gitmemesi ve kadronun ödenen paray› ç›kartamayaca¤›n›n anlaﬂ›lmas› üzerine tel tel dökülmeye
baﬂlard›: “Filanca program›n› yar›da kesti dönüyor”, “falanca art›k dayanamayaca¤›m deyip ayr›ld›” gibi baﬂl›klar kol gezmeye baﬂlard› bas›nda
ya. Hepimiz bilirdik; patron “ya yevmiyenin yar›s› ya d›ﬂar›” demiﬂti, bunu içine sindirenler,
“aman bir rezalet ç›kmas›n” diyebilenler kalm›ﬂ,
di¤erleri bavulunu toplam›ﬂ dönmüﬂtü iﬂte. Son
bir gayretle, ‹stanbul’a dönüﬂünü di¤er ﬂark›c›larla rekabete, kavgaya ba¤layanlar yaln›zca komik oluyor, kimseyi inand›ram›yorlard›. Kimse
de ders alm›yordu ama. Her y›l ayn› ﬂey tekrarlan›r durulurdu. Büyük bir heyecanla ‹zmir’in yolunu tutan bin kiﬂinin beﬂ yüzü ilk iki günün, kalanlar›n yar›s› birinci haftan›n sonunda “kürkçü
dükkan›” ‹stanbul’a dönerdi. Kalanlar da yar› aç
yar› tok zor bela tamamlard› fuar›. Tamamlar ve
“bir daha m› fuar, asla” derdi, ta gelecek fuara
kadar.
E⁄LENCE ANLAYIﬁI DE⁄‹ﬁT‹
‹zmir Fuar› devam ediyor. “Halk gazinolar› yerine pahal› gazinolar aç›ld›” diye yak›nan epeyce

insan var ama bir ﬂekilde ayn› tantana sürüyor.
‹stanbul’da ise, her ﬂey tamamen de¤iﬂti. Yazl›k
sinema, çay bahçesi, çad›r… diye bir ﬂey kalmad›. Gazino da kalmad› gibi. Pahal› kulüplerimiz
ve aç›k hava mekanlar›m›z var. Aç›k Hava Tiyatrosu ve Rumeli Hisar› gibi mekanlar, hala makul
bir fiyata; Ajda Pekkan, Nilüfer… gibi dev isimleri seyretme imkan› tan›yorlar herkese. Ama diyelim ki Mustafa Sandal, ‹zel, Asya, Deniz Seki,
Serdar Ortaç… ve benzeri genç isimleri seyredebilmek için bir ﬂiﬂe de¤il, bir kasa gazoz içmek
bile yeterli de¤il. Bu ve buna benzer isimleri
seyredebilmek için kap›dan itibaren baﬂlayan
“teﬂrifat” dalgas›n›n her bir ad›m›nda ceplere
para s›k›ﬂt›rmak, ﬂampanyalar açt›rmak zorundas›n›z
Allahtan ille de seyretmemiz ﬂart de¤il. Ama biz
gitmiyoruz diye, o yerler dolmuyor, Serdar Ortaç ve benzerleri iﬂsiz kal›yor de¤il. Bu tür yerler
t›kl›m t›kl›m. Gitsinler. Birbirlerini kesip-süzüp,
saçs›nlar paralar›n›. Belki, “Yapay serüvenlerin
mevsimi yaz”, bizim için her geçen gün biraz
daha s›cak, biraz daha kurak anlam›na gelmekte ama, Aç›k Hava ve Kuruçeﬂme Arena birkaç
ad›m ötemizde iﬂte. Hala rüzgar esiyor, hala bir
parça nefes alabiliyoruz.
Bunu kar bilelim; atal›m kendimizi d›ﬂar›.
Ne ve nas›l olursa olsun; herhangi bir ﬂark›ya
dayayal›m baﬂ›m›z›. ‹yileﬂece¤imizden hiç ﬂüphemiz olmas›n.

Aç›k Hava
Tiyatrosu ve
Rumeli Hisar›
gibi mekanlar,
hala makul bir
fiyata; Ajda
Pekkan,
Nilüfer… gibi
dev isimleri
seyretme
imkan›
tan›yorlar
herkese.
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JEHAN BARBUR:

ﬂark›lar ç›¤l›¤›m
‘Uyan’ adl› albümüyle sessiz sakin, duru sesli genç bir yetenek girdi müzik
dünyam›za. Söz ve müziklerinin ço¤u kendisine ait albümünde Jehan Barbur,
yaﬂama dair biriktirdiklerini çok kendine özgü biçimde yans›t›yor.
Piyasa d›ﬂ›ndan bir ses, bununla özdeﬂ bir müzikal tav›r ve yaﬂad›klar›n› iyi
özümseyip, etkili ifade eden naif bir yüz, Jehan Barbur...

E¤er gerçekten farkl› bir yorum duymak,
caz esintilerinde ruhunuzu dinlendirmek ve söz
diyar›nda durup dinlenmek istiyorsan›z Jehan’›
dinlemelisiniz. S›ra d›ﬂ› bir müzikal yolculuk
onunla ç›kaca¤›n›z. Jehan’la Cihangir’deki Kaktüs’te, ilk albümüyle ç›kt›¤› yeni yolculu¤u ve
onun di¤er bilinmezlerini konuﬂtuk.
ﬁark›lar›n›z nas›l ortaya ç›k›yor?
Ben asl›nda çok konuﬂan bir insan oldu¤umu
düﬂünürüm, çünkü derdim oldu¤unda hemen
gider birilerine içimi dökerim. Ama bazen müthiﬂ t›kan›kl›klar yaﬂ›yorum ve içimdeki o hali nas›l ifade edece¤im hakk›nda hiçbir fikrim olmuyor. O zaman san›r›m s›¤›nd›¤›m yer ﬂark› yazmak çünkü böyle ifade edebiliyorum. Bazen aylarca ﬂark› yazam›yorum, o t›kan›kl›¤›m devam
ediyor. Ama o t›kan›kl›¤›n kap›s›n› yine ﬂark›
yazmak aç›yor ve o melodiyle beraber ﬂark›n›n
gelmesi belki bir ç›¤l›k gibi ç›k›yor içimden.
Film ve dizi müzikleri yapm›ﬂs›n›z. Neler var
o cephede?
“Gece Sesleri” adl› dizide Özgür Çevik’in söyledi¤i bir ﬂark›ya hikâyeye uygun olarak söz yazd›m.
“Asi” dizisinin müziklerinden oluﬂan albümde,
Defne ve Kerim karakterlerinin aﬂk›n› anlatan

ﬂark›n›n sözlerini, daha önce de “S›r Gibi” adl›
dizinin ﬂark› sözlerini yazd›m. “Ali’nin Sekiz Günü” adl› bir sinema filmi için vokaller yapt›m ve
yine o film için “Dinlen” diye bir ﬂark› yazd›m.
Albüm neden bu kadar geç kald›?
Asl›nda çok da geç kalmad›. Ben alt› senedir
müzi¤in içindeyim ve bu sürede hep ﬂark› söyledim. Gruplar›m vard›, sürekli hareket halindeydik. Yavaﬂ yavaﬂ diziler, reklamlar gündeme geldikçe, müzik çevresine de ufak ufak girmeye
baﬂlad›k. Sonra Zuhal Olcay’›n son albümüne
benim de albüme koydu¤um ‘Geç Kalm›ﬂ ﬁermin’in Yeri’ adl› parçay› verdim.
Müzik kariyerinizdeki dönüm noktas› neydi?
O dönemeç asl›nda albümü yapmaya karar vermekti. Çünkü hayat›m›n sonuna kadar albüm
yapmayabilirdim de. Bence bir ﬂark›c›n›n, bir
müzisyenin, bir bestecinin hayat›nda böyle bir
ﬂey yapma zorunlulu¤u çok da fazla yok. Hele ki
böyle bir ortamda hiç yok.
Nas›l bir ortamda?
Ben çocuklu¤umdan beri elime gitar al›p besteler yapan biri olmad›¤›m için bohçamda böyle
onlarca beste de yoktu. Ben ‘yapabiliyorum’u

Yaz›: Türkﬂan Karatekin
Elif Gamze Arslan
Foto¤raf: Sinan Kesgin
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Foto¤raf: Cudi Genç
Jehan Barbur, “Uyan” albümünde ikinci klibi
“Leyla” adl› parçaya çekti.

kanlar daha iyi olsayd› belki sonuç daha iyi olabilirdi. ‹lk tecrübem oldu¤u için bu albümü yaparken biraz ürkektim de. Her aﬂamas›nda bulundum. Buna biraz da kendimi mecbur hissetim. Yapt›¤›m iﬂi insanlara dinleterek, beni seven ve yapt›¤› iﬂten keyif alan insanlara yüzümü
dönerek iﬂe baﬂlad›m. Bu yüzden ilk albüm benim için üniversite gibi oldu. Yanl›ﬂlar›m›, tav›rlar›m›n do¤ru ve hatal› sonuçland›¤› halleri gördüm. Her aﬂamas›nda bulundu¤um için stüdyo
deneyimi kazand›m.
‹lk albümün heyecan› baﬂka olsa gerek!
Asl›na bakarsan›z bu benim çocuklu¤umdan beri istedi¤im bir ﬂeydi. ﬁark› söylemek de¤il ama
kendi ﬂark›lar›m› baﬂkalar›n›n a¤z›ndan duymak.
Sahnede birkaç kez yaﬂad›ktan sonra ne kadar
müthiﬂ bir hediye oldu¤unu insan anl›yor. Albüm yapmadan önce arkadaﬂlar›ma, “Akl›mda
bir resim var ve benim için çok özel bir resim.
Ben size bunu anlatsam, buna hepiniz bir ﬂeyler
katar m›s›n›z?” dedim. Onlar da katt›lar. Albümde, foto¤raflardan, saç›m›n rengine, elbiseme
ve hangi ﬂark› sözünün nas›l olaca¤›na kadar
her ﬂeyi anlatmaya gayret ettim. Sonuçta herkes bana yaklaﬂmaya baﬂlad›, ben de onlara
do¤ru yürüdüm ve ortak bir noktada buluﬂtuk.

“‹lk albüm benim için üniversite gibi oldu.
Yanl›ﬂlar›m›, tav›rlar›m›n do¤ru ve hatal›
sonuçland›¤› halleri gördüm.”
çok geç keﬂfettim. Yapmaya baﬂlar baﬂlamaz da
iki y›l içerisinde albümü ç›kard›m ama çok engeller de ç›kt›. Asl›nda çok evvel de olabilirdi.
Sizce albümde eksik olan ya da daha iyi yap›labilecek olan neydi?
Her ﬂey. Asl›nda fazla mükemmeliyetçi de¤ilim.
Diyelim ki kay›t yap›yoruz ve ben oradan daha
iyi bir ﬂey ç›kaca¤›n› ad›m gibi biliyorum ama
zorlam›yorum, çünkü biliyorum ki o daha iyi olma hali hiç bitmiyor. O nedenle orta karar bir
ﬂey yakalad›¤›mda, arkadaﬂ›m ‘daha iyi çalaca¤›m’ dese bile benim ‘dur’ dedi¤im oldu. Çünkü
iyinin daha iyisi, daha da iyisi derken bu sefer
daha kötüye gitmeye baﬂlayabilir. Elbette im-

Albüm kapa¤›nda ve içerde gördü¤ümüz
daktilolar›n s›rr› nedir?
Albümün foto¤raflar›n› Cihan Alpgiray çekti.Ne
çekelim diye beraber düﬂündük ve bir sürü fikir
ürettik. Hayata geçirmek istedi¤imiz ﬂeyi yaratmak için gereken ortam, stüdyo, malzemeler
aç›kças› bizi zorlamaya baﬂlad›. Sonra akl›ma bu
daktilo fikri geldi. Bir de iﬂ ortada yokken foto¤raf› düﬂünmekle, iﬂ ortaya ç›kt›ktan sonra foto¤raf› düﬂünmek çok farkl› oluyor. ‹ﬂ bittikten sonra yans›mas› olarak kafamda bu resmi gördüm.
ﬁark›lar›n sözlerini benim yazm›ﬂ olmamdan
kaynakl› ve uyanmakla alakal› bir hal oldu¤u
için bu fikir heyecan verdi. Ayr›ca her insan›n
kendi kelimelerine ve kendi hikâyesine sahip
ç›kmas› gerekti¤ini düﬂündü¤üm için oraya bir
daktilo koydum.
Daktilo yerine ka¤›t kalem de koyabilirdiniz.
Neden illa daktilo?
Sesi yüzünden. Çocukken, büyükbabam bana
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bir daktilo hediye etmiﬂti ve onunla yazmaktan
inan›lmaz bir keyif al›yordum. Resimdeki daktilo
eski bir daktilo çünkü eskiden üretime neden
olan eﬂyalar›n varl›¤› çok belirgin. ﬁimdi her ﬂey
küçücük; telefonlar, bilgisayarlar,. Ne kadar içinde olsam da bundan nefret ediyorum. Müﬂfik
Kenter bir yaz›s›nda dokunmay› unuttu¤umuzdan, art›k birbirine “seni seviyorum”u tuﬂlarla
anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›zdan bahsediyordu. Düﬂününce ne kadar ac› ve ne kadar gerçek. Ama biz
öyle bir jenerasyonuz ki önceyi de gördük. Yani
kafam›zda öyle bir resim de var ve benim için
yazmak gerçekten gürültüyle vukuu bulan bir
ﬂey, çünkü onun ç›kmas› insan hayat›nda bir
gürültüyle oluyor. O yüzden orada siyah kocaman bir daktilo var. Bu hikâye demek, masal demek, kelime demek, ona sahip ç›kmak demek
ve üzerine yatabilece¤in bir ﬂey.
Aile olarak Beyrut kökenlisiniz ve oradan ‹skenderun’a gelmiﬂsiniz.
Annem Beyrut’ta büyümüﬂ ve orada okumuﬂ
ama biz Türküz. Ben de Beyrut’ta do¤dum ama
‹skenderun’da büyüdüm. Kar›ﬂ›k bir Arap kökenimiz var; Irak’tan M›s›r’a, M›s›r’dan Tripoli’ye,
Tripoli’den Beyrut’a uzan›yor. Benim en iyi bildi¤im zaman ailemin uzun süre Lübnan’da yaﬂam›ﬂ oldu¤u zaman ki ‹skenderun ile Lübnan aras›nda sürekli git gel yap›yorlarm›ﬂ.
Bu kültürel zenginlik müzi¤inizi nas›l etkiledi?
Elbette etkisi oluyor. Mesela evde babam Türkçe
annem Frans›zca konuﬂurdu. Arapça’y› da herkes biliyor ve konuﬂuluyordu ama biz kay›p nesil
olarak anl›yor ama konuﬂam›yoruz. Ortada bir
kültürel miras var. Evdeki adab-› muaﬂeretten
tutun da yedi¤imiz yeme¤e, dinlenilen müziklere kadar çok etkisi vard›.
Müzi¤inizde o ezgilerden çok caz esintileri
var ama...
Evet, belki öyle bir baharat da var ama hepsi kar›ﬂm›ﬂ durumda. Evde bir Arap esintisi de yoktu
zaten. Fairuz yerine Charles Aznavour, Gilbert
Bécaud, Jacques Brel gibi isimleri dinlerdik. Dedemin caz plaklar› vard›. D›ﬂarda da dönemin
popüler ﬂark›lar›, türküleri nelerse onlar› dinlerdim. O kadar farkl› müziklere maruz kald›m ki
asl›nda kula¤›mdaki müthiﬂ bir karmaﬂayd›.

Peki, kendi tarz›n›z› nas›l buldunuz?
Hala bulamad›m diyebilirim. Ben tan›mlamakta
çok zorlan›yorum asl›nda çünkü ne yapt›¤›m› da
çok bilmiyorum. Müzi¤imde bir caz baharat› illa
ki var. Neden derseniz, senelerdir beraber çal›ﬂt›¤›m›z caz trio’mdaki müzisyenlerin bak›ﬂ aç›lar›
ve onlar›n rengiyle benim rengim bir yerde buluﬂtu. Onlar bana bir kap› açt› yani parçalar›
aranje ederken müzikal olarak benim düﬂünemeyece¤im ve gidemeyece¤im bir yeri gösterdiler. Dolay›s›yla müzi¤imin baharat› kendinden
gelmiﬂ oldu.
Bülent Ortaçgil’le olan dostlu¤unuz nas›l
baﬂlad›?
Do¤ruyu söylemek gerekirse ben albüm yapmay› düﬂünmüyordum. Çünkü böyle bir yükün alt›na nas›l girerim diye korkuyordum. Bülent Ortaçgil, çocuklu¤umdan beri hayran oldu¤um bir
isim. Çocukken ona mektuplar yaz›p gönderiyordum. 1996 y›l›nda ‹skenderun’a konser için
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“Bülent Ortaçgil’e benzetilmek
çok hoﬂ ve gurur verici ancak
albüm ç›kt›¤›ndan beri ‘Bülent
Ortaçgil’in diﬂisi’ gibi
benzetmeler yap›l›yor. Bu
güzel oldu¤u kadar tehlikeli
de çünkü ben asla ‘biri gibi’
olmaya çal›ﬂm›yorum.”
zetilmek çok hoﬂ ve gurur verici ancak albüm
ç›kt›¤›ndan beri “Bülent Ortaçgil’in diﬂisi” gibi
benzetmeler yap›l›yor. Bu güzel oldu¤u kadar
tehlikeli de çünkü ben asla “biri gibi” olmaya çal›ﬂm›yorum.
Konserler nas›l gidiyor?
ﬁimdilik üç tane çok keyifli albüm konseri verdik. ‹lk halka aç›k konserimiz de ‹skenderun’da
oldu. Ankara ve ‹zmir’den çok talep var. Uygun
mekanlar olursa gidece¤iz. Asl›nda ben, bu
grubu ve bu albümü tan›tmak, bir yerlere getirmek ve ﬂark›lar›m›z› söyletmek için çok çabal›yorum. Bir taraftan da ikinci albüm için
çal›ﬂmalara devam ediyorum.

geldi¤inde elimde bir buket k›r çice¤iyle kuliste
onu ziyaret etmiﬂtim. Benim için çok önemli ve
çok güçlü bir destek. Bülent Ortaçgil’in, Gürol
A¤›rbaﬂ’›n, Cem Aksel’in, Erkan O¤ur’un müzikteki ›srarlar›na ve kendinden ödün vermeyen tav›rlar›na çocuklu¤umdan beri hayran›m. Hep
öyle olmak istedim. Baﬂka bir müzik yap›yor olsayd›m da mesela türkü söyleyen biri olsayd›m
da o çizgimi korumak ve sahip ç›kmak taraftar›
olurdum.

Albüme sanat camias›n›n yorumu nas›ld›?
Üzüldü¤üm bir nokta var. Türkiye’de müzikal
eleﬂtirilerin do¤ru yer buldu¤una inanm›yorum. Mesela “Bu albümde neden hareketli ﬂark› yok” benim için bir eleﬂtiri de¤ildir. Bu söylemi piyasada çal›ﬂan ve önemli dedi¤imiz insanlardan duyunca hayal k›r›kl›¤›na u¤ruyorum. Bunun gibi “Sen cesaret isteyen bir ad›m
att›n ve piyasa d›ﬂ› bir albüme imza att›n” ﬂeklindeki övgü de bana do¤ru gelmiyor. Yani ben
cesaret ederek böyle bir ﬂey yapmad›m, içimden böyle ç›kt› zaten. E¤er ben baﬂka bir ﬂey
yapmaya çal›ﬂsayd›m bu cesaret gerektiren bir
durum olurdu.

Piyasadan farkl› bir müzik yap›yorsunuz ve
bunu yine piyasa koﬂullar›na göre sunmuyorsunuz. Dolay›s›yla zaten siz de Bülent Ortaçgil gibi s›n›r›n ötesinde kal›yorsunuz.
Ben de böyle düﬂünüyorum ama asl›nda bu durum da çok tehlikeli. Yani Bülent Ortaçgil’e ben-

Bu dönemde kimleri dinliyorsunuz?
Çok kar›ﬂ›k ﬂeyler dinliyorum. Türkülere bazen
çok tak›l›p kal›yorum. Kuzey Avrupa müzi¤ine
tak›lm›ﬂ durumday›m, özellikle kad›n seslerini
dinliyorum. Bunlar›n d›ﬂ›nda Birsen Tezer’in albümünün ç›kmas›n› heyecanla bekliyorum.
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Aﬂk nas›l etkiledi ve besledi sizi?
Bir kere hayat›m› çok toplad›. Bir gün Bülent
Ortaçgil’e de ﬂöyle dedim: “Yand›m ben. Aﬂ›k
oldum ve art›k yazamayaca¤›m herhalde çünkü mutluyum.” O da bana “O güzelli¤i yaﬂars›n
ve içinden mutlaka yazacak bir ﬂey ç›kart›r›rs›n” dedi.
‹nsan mutluyken yazamaz m›?
Mutluyken de çok ﬂey yaz›yorum ama genelde
eriﬂemedi¤im, ac›s›n› çekti¤im ya da müthiﬂ
mutlulu¤unu duysam da orada olamad›¤›m
durumlar›n sonucunda benden o ç›¤l›k ç›k›yor
ve o cümleler dökülüyor.
Siz Türkiye’de en çok neyin özlemini duyuyorsunuz?
De¤erin. Neyin de¤er oldu¤unu unuttum. Bu
durumda da insan kendini ya de¤ersiz hissetmeye ya da çok fazla sorgulamaya baﬂl›yor. Ben
tüm karmaﬂaya ve keﬂmekeﬂe ra¤men buray›
çok seviyorum ama buraya gitmek için geldi¤imi düﬂünüyorum. Ben basit bir hayat› sevebilirim. ‹skenderun’da büyüdü¤üm için basit hayatlar nas›ld›r biliyorum. Kent yaﬂam› içinde çok
mutlu de¤ilim; topra¤›, denizi seviyorum. Ancak
burada olmak zorunday›m çünkü bu iﬂi bir yerlere ulaﬂt›rmal›y›m, ﬂu anda bunu uzaktan yapabilecek gücüm yok. Belki bir on y›l sonra ama
daha fazla de¤il. ‘Bu kadar› kâfi’ diyece¤im herhalde ancak ﬂimdi o taﬂlar› koyuyorum ki sonra
üstünden yürüyebileyim.
Sizce müzi¤e üniversite e¤itimi almadan
önce baﬂlam›ﬂ olsayd›n›z farkl› bir yerde
olur muydunuz?
Bilmiyorum belki müzikten nefret ederdim.
E¤itimini alm›ﬂ olmay› çok isterdim çünkü çok
zorlan›yorum. Yani yazarken ve kafamdaki
aranjeyi anlat›rken müthiﬂ zorlan›yorum. ‹yi ki
beni anlayan bir iki kiﬂi var etraf›mda da tarif
etmeye çal›ﬂt›¤›mda ne demek istedi¤imi anlayabiliyorlar. Kafamdaki sesleri yaz›ya dönüﬂtürebilmeyi çok isterdim. Kendimi geliﬂtirmek
için de gerçekten çok u¤raﬂt›m çünkü hiç okumad›m. Ancak öyle nitelikli müzisyenlerle çal›ﬂ›yorum ki onlar›n alt›nda kalmak istemiyorum. Ben onlarla oturup müzik diliyle müzik
konuﬂmak istiyorum. Ne eksik, ne fazla? Bir

ﬂeyler okuyarak, çal›ﬂarak ve onlar›n dizinin dibinden ayr›lmayarak en az›ndan o terminolojiye sahip olmaya çal›ﬂt›m. Ayr›ca bunu yapmaya da mecburum onlar beﬂ çal›ﬂ›yorlarsa ben
yirmi beﬂ çal›ﬂmak zorunday›m. Ben sahnedeyken sadece duyguma ve kula¤›ma s›rt›m› day›yorum çünkü yapacak baﬂka bir ﬂeyim yok. Güvenecek baﬂka bir ﬂeyim olmay›nca da içime
dönüyorum hep ve duydu¤um ﬂeylere yaslan›yorum. Bazen bilmeye baﬂlarsan kafan çok kar›ﬂacak o yüzden bilmen gereken ﬂeyleri iyi bil
diyorlar. Ben de buna gayret ediyorum. Ama
e¤er okusayd›m müzi¤e karﬂ› farkl› bir tavr›m
m› olurdu, hiç bilmiyorum. ﬁu anda müzik benim için hissi kalben vukuu, onun d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey bilmiyorum. ﬁimdilik do¤ru yol bu.

59

“Mutluyken de
çok ﬂey yaz›yorum
ama genelde
eriﬂemedi¤im,
ac›s›n› çekti¤im
ya da müthiﬂ
mutlulu¤unu
duysam da orada
olamad›¤›m
durumlar›n
sonucunda
benden o ç›¤l›k
ç›k›yor ve o
cümleler
dökülüyor.”
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a¤ustos 2009
01 A¤ustos C.tesi
Fatboy Slim
Turkcell Kuruçeﬂme
Arena - ‹stanbul
NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

Natacha Atlas
Babylon Alaçat› - ‹zmir

Tarkan
Cemil Topuzlu
Aç›khava Sahnesi ‹stanbul
NLI
L‹SA

03 A¤ustos P.tesi
Gloria Estefan
Turkcell Kuruçeﬂme
Arena

02 A¤ustos Pazar
Sertab Erener
Bodrum Antik Tiyatro
Mu¤la

NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

Bülent Ersoy &
Muazzez Abac›
Cemil Topuzlu Aç›khava

Fahir Atako¤lu & Zara
Cemil Topuzlu Aç›khava
Sahnesi ‹stanbul

NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

04 A¤ustos Sal›
Paleo Rembetiko ile
Kumsalda Buziki
Geceleri
Babylon Alaçat› - ‹zmir
NLI
L‹SA

05 A¤ustos Çarﬂamba
Leonard Cohen
Cemil Topuzlu
Aç›khava Sahnesi
NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

07 A¤ustos Cuma
Kenan Do¤ulu
Babylon Alaçat› - ‹zmir

NLI
L‹SA

08 A¤ustos C.tesi
Nouvelle Vague
Babylon Alaçat› - ‹zmir

Jonny Rock
Otto Alaçat› - Izmir
‹zmir

Ajda Pekkan
Turkcell Kuruçeﬂme
Arena

Mario Frangoulis Meyra
Bodrum Antik Tiyatro Mu¤la

Funda Arar
Alt›noluk Antandros
Amfi Tiyatro - Bal›kesir

NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

Zülfü Livaneli
Cemil Topuzlu Aç›khava
Sahnesi ‹stanbul

NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

Bora Uzer
Babylon Alaçat› - ‹zmir

06 A¤ustos Perﬂembe
Erol Evgin 40. Sanat Y›l›
Bostanl› Karﬂ›yaka
Aç›khava Tiyatrosu - ‹zmir
NLI
L‹SA

‹lhan Ersahin's Istanbul
Sessions
Babylon Alaçat› - ‹zmir
NLI
L‹SA

11 A¤ustos Sal›
Paleo Rembetiko ile
Kumsalda Buziki
Babylon Alaçat› - ‹zmir

NLI
L‹SA

Duman ve Konuklar›
Cemil Topuzlu Aç›khava
Sahnesi ‹stanbul

NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

12 A¤ustos Çarﬂamba
Faith No More
Maçka Küçükçiftlik Park

NLI
L‹SA

‹brahim Tatl›ses
Cemil Topuzlu
Aç›khava Sahnesi ‹stanbul
NLI
L‹SA

Sibel Can ve Konuklar›
Cemil Topuzlu Aç›khava
Sahnesi ‹stanbul

NLI
L‹SA
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