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TÜRK‹YE MUSIK‹ ESER‹ SAH‹PLER‹ MESLEK B‹RL‹⁄‹ DERG‹S‹

ﬁubat - Mart - Nisan 2010
say›: 15

• TÜRK‹YE MUSIK‹ ESER‹ SAH‹PLER‹ MESLEK B‹RL‹⁄‹ DERG‹S‹ • SAYI: 15

8 Mart’ta 8 söyleﬂi

Kad›n &
Müzik

Fikret ﬁeneﬂ • Ayten Baykal • Lale Belk›s •
Mediha ﬁen Sancako¤lu • Nil Burak • Y›ld›z Tilbe •
‹ntizar • Yonca Lodi
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As›l gücümüz
birli¤imizdir
De¤erli Arkadaﬂlar;
Sizlerin deste¤iyle yürüttü¤ümüz “fikri mülkiyet haklar›” mücadelemizin önemli bir aﬂamas›na daha geldik. 11. Ola¤an
Genel Kurulumuzu gerçekleﬂtirece¤iz. Sizlerden ald›¤›m›z
yetki ve görevle yürüttü¤ümüz baﬂar›l› bir dönemin “hesab›n›” vermek, yeni hedeflerimizi belirlemek için Ola¤an Genel
Kurulumuza gidiyoruz.
Bugün öyle bir noktaya geldik ki, MESAM sayesinde “telifin
önemli bir insanl›k borcu” oldu¤u söylemlerine art›k ihtiyaç
duyulmuyor. Sab›rla, inançla y›llard›r yürüttü¤ümüz faaliyetlerle, “telif tart›ﬂ›lm›yor, tarifeler, tarifelerdeki oranlar tart›ﬂ›l›yor.”
Telifi, hepimizin haklar›n›, her platformda ödünsüz ve sonuç
al›c› bir biçimde savunmam›z çok önemli kazan›mlar› beraberinde getirdi. Bunlar›n say›sal verileri faaliyet raporumuzun
sayfalar›na ayr›nt›l› biçimde yans›maktad›r. Hedeflerimize,
dünyay› kas›p kavuran büyük ekonomik krize ra¤men ulaﬂt›k.
Bu ayr›nt›lar› 11. Ola¤an Kurulumuzda tek tek sizlerle paylaﬂacak olmak, bize büyük heyecan veriyor.
De¤erli Dostlar›m;
MESAM’›n, ulusal ve uluslararas› düzeyde ald›¤› mesafe, gurur verici bir boyuttad›r. Üstelik bu mesafeyi do¤rular› söylemekten çekinmeden, her zaman ikna çabalar›m›z› ve sa¤duyumuzu koruyarak ald›k. Tüm muhataplar›m›z› k›rmadan, sorunlar›m›z› hukuk içinde kalarak çözmeye çal›ﬂt›k.
Bugün MESAM, kamuoyumuzda sayg›n, güvenilir bir yerde
duruyorsa yasalardan ald›¤› gücü ve hakl›l›¤›n› her alanda savunabilme ve kan›tlayabilme yeterlili¤ine sahip oldu¤u içindir.

Ancak bu gücün en önemli bileﬂeni “birli¤imizdir”. Birlik içinde hareket ederek her türlü güç oda¤›n›n karﬂ›s›nda daha dirençli durma yetene¤imizi geliﬂtirdik. MESAM bugün, büyük
yapt›r›m güçleri olan birçok sektör karﬂ›s›nda baﬂar›yla mücadele edebiliyorsa, bunun temel kayna¤› “birli¤imizdir”.
Kimi zaman bas›n›, devletin etkili organlar›n› bile haks›z bir
biçimde etkilemeye çal›ﬂanlar karﬂ›s›nda, birli¤imiz ve yasayla
tescillenmiﬂ ortak gücümüz, bizim temel dayana¤›m›z olmaktad›r.
Dergimizin bu say›s›nda 8 Mart Kad›nlar Günü sebebiyle kad›n sanatç›lar›m›zdan oluﬂan özel bir içerik haz›rlad›k. 8 Mart8 Kad›n konseptiyle a¤›rlad›¤›m›z Fikret ﬁeneﬂ, Ayten Baykal,
Lale Belk›s, Mediha ﬁen Sancako¤lu, Nil Burak, Y›ld›z Tilbe,
‹ntizar ve Yonca Lodi bize hem kad›nlar› hem kendilerini anlatt›lar. Hepsi kad›nlar için hepimizin ortak umutlar›n› ve dileklerini dile getirdiler.
De¤erli Arkadaﬂlar;
Genel Kurulumuza kat›lal›m. Birli¤imizin as›l gücümüz oldu¤unu gösteren temel platform Genel Kurulumuzdur. Burada
sizlerin sa¤layaca¤› yeni enerji ve sinerji ile sanat›n, sanatç›n›n gücünü bir kez daha gösterelim. Yeni hedefler belirleyelim.
Vizyonu, misyonu ve temel de¤erleriyle sürekli büyüyen ve
de¤er yaratan MESAM, onurlu yürüyüﬂünü ulusal ve uluslararas› alanda sürdürmeye kararl›d›r. Bir kez daha “birli¤imiz gücümüzdür” sözüyle hepinizi selaml›yor, sevgi ve sayg›lar›m›n
kabulünü rica ediyorum.
Ali R›za Binbo¤a
MESAM Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Sahipleri Meslek Birli¤i
MESAM

24

16

Sahibi MESAM ad›na
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ali R›za Binbo¤a
Dan›ﬂma Kurulu Ali R›za Binbo¤a, Suavi,
Turhan Taﬂan, Ali
Tekintüre, Cahit Berkay,
Faruk Demir, Halil
Karaduman, ‹hsan Öztürk,
Murat Hasar›, Onur Ak›n,
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
Yay›n Yönetmeni Önder K›z›lkaya
Yay›n Koordinatörü

Türk popunun ilk kad›n söz
yazar›, en çok hit ç›karan ismi
F‹KRET ﬁENEﬁ; ﬂen ﬂakrak hali,
sözünü sak›nmayan do¤al ve
do¤rucu mizac›yla “8 Mart 8
Kad›n” say›m›z›n aç›l›ﬂ›n› yap›yor.

TRT repertuvar›nda yer alan
100’den fazla ﬂark›n›n
güftesinde imzas› olan
AYTEN BAYKAL, ömrünü
ﬂiirlere adam›ﬂ, kalemi güçlü
bir sanatç›.

28

34

O. Suat Özçelebi

Sorumlu Yaz› Asl› Karataﬂ Kalkan
‹ﬂleri Müdürü
Editör Türkﬂan Karatekin
Katk›da Naim Dilmener, ‹pek ﬁen,
bulunanlar Mehmet Altun, Tolga
Girgin, Sinan Kesgin,
Teoman Gürzihin, Serkan
ﬁentürk

Türk Sinemas›’n›n en diﬂi
kad›nlar›ndan LALE
BELKIS, tiyatro oyuncusu,
müzisyen, yazar ve ressam
kimli¤iyle bir döneme
damgas›n› vurmuﬂ bir
ikon.

Foto¤raf Editörü Cihan Ald›k
Grafik Tasar›m Didem ‹ncesa¤›r
Bask› TETRA ‹letiﬂim Hizmetleri
Halaskargazi cad.
Sait Kuran ‹ﬂ Merkezi
No: 145/5 ﬁiﬂli-‹stanbul
T: +90212 219 96 76
F: +90212 231 33 37
www.tetrailetisim.com

Bas›m Yeri ‹stanbul -Mart 2010
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 266 54 40 F: +90212 266 49 91
www.sita.com.tr
TETRA ‹letiﬂim Hizmetleri Ltd. ﬁti.
Halaskargazi cad. Sait Kuran ‹ﬂ Merkezi
No:145/5 ﬁiﬂli-‹stanbul
T: +90212 219 96 76 F: +90212 231 33 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. 3 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.

Dünya Kad›nlar Günü’nde
do¤an sanatç› MED‹HA ﬁEN
SANCAKO⁄LU, müzikteki
yorumculu¤una ac› bir olayla
birlikte güfte ve bestekârl›¤›n›
da eklemiﬂ, son derece üretken
bir sanatç›.

48

38
“Yaln›z›m Ben” ﬂark›s›yla yeniden
büyük bir ç›k›ﬂ yakalayan
N‹L BURAK, ﬂark›n›n yer ald›¤›
“Iss›z Adam” filminin de kendi
jenerasyonuna ﬂans getirdi¤ini
ve 45’liklerin yeniden gündeme
geldi¤ini belirtiyor.

Kendi isteklerinin peﬂine
düﬂerek erkek egemen müzik
piyasas›nda aç›k sözlülü¤üyle
kendi markas›n› yaratan
YILDIZ T‹LBE’nin sanat
yolculu¤u, ilginç
hikâyelerle dolu.

52
Müzi¤in asi k›z› ‹NT‹ZAR, tüm
yörelerin gizli kalm›ﬂ türkülerini
orijinal ezgileri ve etnik dilleriyle
seslendirmeyi planl›yor. Ayr›ca
caz orkestras›yla Türk Halk
Müzi¤i okuma hayali de var.

56
Son single’› “Emanet”i dijital
platformlardan sat›ﬂa sunan
YONCA LOD‹, ticari
kayg›larla yap›lan albümlerin
sektöre zarar verdi¤ini
belirtiyor.
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CISAC ORTAK B‹LG‹ S‹STEMLER‹ TOPLANTISI

‹stanbul’da yap›ld›
Toplant›larda 1990’larda hayata geçirilen ISWC kurallar›n›n güncellenmesi, bilgi
a¤›n›n performans›n›n geliﬂtirilmesi ve CIS gereçlerinin ve standartlar›n›n
kullan›m›n› sa¤layacak “CISAC Ba¤lay›c› Kurallar›n›n” nihai haline getirilmesi
gibi önemli konular tart›ﬂmaya aç›ld›.
CISAC’›n 15. CIS (Common Information Systems-Ortak Bilgi Sistemleri)
Oturumlar› 55 Meslek Birli¤in’den
100’den fazla delegenin kat›l›m›yla 2226 ﬁubat 2010 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da gerçekleﬂtirildi. Uluslararas› repertuar ba¤lant›s›n› da içeren CISAC Ortak
Bilgi Sistemleri A¤›’n›n (CIS-NET) 4.1 versiyonunun kullan›ma sunulmas›ndan birkaç hafta önce gerçekleﬂtirilen oturumlar›n ana konusu, “Performans ve CISAC
Ba¤lay›c› Kararlar›” olarak belirlenmiﬂti.
Oturumlara, MESAM’› temsilen Genel
Sekreter Necmettin Ovac›k, Lisanslama
ve Da¤›t›m Koordinatörü Bülent Eröz ve
Dokümantasyon Sorumlusu Cenk ‹lhan
kat›ld›lar.
Toplant›larda 1990’larda hayata geçirilen
ISWC kurallar›n›n güncellenmesi, bilgi a¤›-

n›n performans›n›n geliﬂtirilmesi ve CIS
gereçlerinin ve standartlar›n›n kullan›m›n›
sa¤layacak CISAC Ba¤lay›c› Kurallar›n›n nihai haline getirilmesi gibi önemli konular
tart›ﬂmaya aç›ld›. Ek olarak, CISAC üyeleri
ve “ISAN camias› ile ISAN görüﬂmelerini
daha iyi koordine etmek amac›yla bir “CISAC/ISAN Uluslararas› Ajans›” irtibat grubu
resmi olarak oluﬂturuldu.
Beﬂ gün boyunca çal›ﬂma gruplar›na yo¤un kat›l›mlarla gerçekleﬂtirilen ve çeﬂitli
standartlar›n/teknik konular›n görüﬂüldü¤ü ‹stanbul’daki oturumlarda, CISAC Genel Sekreterli¤inden ayr›larak Kanada
Meslek Birli¤i SOCAN’da Genel Sekreterlik
görevi ile yine telif haklar›n›n korunmas›
için çal›ﬂmalar›na devam edecek olan Eric
Baptist’e, bu vesileyle e¤lenceli bir veda
töreni de düzenlendi.

CISAC Genel
Sekreterli¤inden
ayr›lan Eric
Baptist’e, toplant›
sonunda e¤lenceli
bir veda töreni
düzenlendi.
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Avrupa ve Türkiye’de kültür
politikalar›
‹stanbul’da oluﬂturulacak kal›c› kültür politikalar›na temel sa¤lamak hedefiyle
2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti Ajans› taraf›ndan düzenlenen 'Avrupa ve Türkiye’de
Kültür Politikalar›' sempozyumu, 19 - 21 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda The
Marmara Oteli’nde gerçekleﬂtirildi.
‹stanbul 2010 Avrupa Kültür
Baﬂkenti Ajans›, günümüzde Avrupa
Birli¤i ülkelerinin gündeminin önde
gelen konular›ndan biri olan “Kültür
Politikalar›”n› ‹stanbul’da tart›ﬂt›. Sempozyuma Türkiye, Fransa, Hollanda,
Belçika, ‹talya, Malta, Yunanistan ve
‹ngiltere’den kat›lan uzmanlar Türkiye
ve Avrupa’daki kültür politikalar›n› çeﬂitli aç›lardan irdeledi. ‹stanbul 2010
Avrupa Kültür Ajans› ‹liﬂkiler Direktörlü¤ü’nün etkinlikleri aras›nda yer alan
sempozyum, Avrupa Birli¤i sürecinde
oluﬂturulan kültür politikalar›na temel
sa¤lad›.
Birbirinden farkl› üç baﬂl›kla “Kültür”
kavram›n› tart›ﬂmaya açan sempozyumlar›n ilki 2008 y›l›nda ‹stanbul’un Avrupa Kültür Baﬂkentli¤i sürecinde Avrupa
kültürüyle kurdu¤u iliﬂkinin irdelendi¤i
“Avrupa Kültürü Nedir” idi. 2009’da ikincisi düzenlenen sempozyumda “Avrupa
ve Türkiye’de Kültür Politikalar›” konusu
tart›ﬂ›l›rken, 2010 y›l›nda ise kültür politikalar›n›n di¤er bir önemli baﬂl›¤› olan
“Kültür Yönetiﬂimi” ele al›nacak.

SANATÇI, TEL‹F VE F‹K‹R HAKLARI
Sempozyumun ikinci günü, “Sanatç›, Telif ve Fikir Haklar›”, “Kültür ve Ekonomi,
Kültür Endüstrileri” ve “Bölgeselleﬂme Küreselleﬂme ve Desantralizasyon - Kurumsallaﬂma, Özelleﬂtirme” baﬂl›kl› oturumlar gerçekleﬂtirildi.
“Sanatç›, Telif ve Fikir Haklar›” konulu
oturumun konuﬂmac›lar›ndan Panteion
Üniversitesi, Medya, ‹letiﬂim ve Kültür
Bölümü Prof. Costis Dallas, telif haklar›n›
desteklemek için önce yarat›c›l›¤›n desteklenmesi gerekti¤ine de¤indi. Prof.
Dallas, sanat e¤itimin yayg›nlaﬂt›r›lmas›
ve kamu kurumlar› taraf›ndan bir sanat-

ç›n›n asgari gelirinin sa¤lanarak sanatsal
yarat›c›l›¤›n›n desteklemesinin önemine
de¤indi. Sanatç› telif haklar›n›n tüm
dünyada bir sorun oldu¤unu vurgulayan
Avrupa ‹ﬂleri Direktörü, Uluslararas› Yazar ve Besteci Meslek Birlikleri Konfederasyonu’ndan Mitko Chatalbashev, “Bir
ülkenin kolektif haklar› etkili de¤ilse telif
haklar› ka¤›t üzerinde kal›r” diyerek konunun önemine dikkat çekti. Chatalbashev, dijital iletiﬂim alan›n›n geliﬂmesine
paralel telif haklar›n›n korunmas›ndaki
s›k›nt›lar›n da artt›¤›n› dile getirirken,
son 10 y›lda devletin koruma politikalar›n› bu nedenle artt›rd›¤›n› belirtti.

K AY B E T T‹ K L E R ‹ M ‹ Z
Selahattin Ç‹LSÜLEYMANO⁄U Dursun TANYAﬁ
Mehmet Tevfik ÖNDER
Zülfikar AKGÜN (Aﬂ›k Divani)
(Mehmet Tevfik Kolayl› Varisi)
Gerald Lawrance RICKS
Erol UZUNÖMERO⁄LU

Mehmet AKÇA
Süleyman KARADENIZ
Nezih GÜZONAR

MESAM 14 HABER++.qxd

3/23/10

1:36 PM

Page 7

haberler
vizyon

5

“Yaﬂayan ‹nsan Hazineleri”
Ödülleri sahiplerini buldu
UNESCO'nun yürüttü¤ü kültürel miras çal›ﬂmalar›n›n bir ürünü olarak ortaya ç›kan
“Somut Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas› Sözleﬂmesi” kapsam›nda 2008 y›l›
için belirlenen yedi sanatç› ve zanaatkâra “Yaﬂayan ‹nsan Hazinesi” ödülü verildi.
Ödül alan sanatç›lardan birisi de MESAM üyesi Aﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova idi.
UNESCO'nun yürüttü¤ü kültürel
miras çal›ﬂmalar›n›n bir ürünü olarak ortaya ç›kan ''Somut Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas› Sözleﬂmesi'' kapsam›nda 2008 y›l› için belirlenen yedi sanatç›
ve zanaatkâra ''Yaﬂayan ‹nsan Hazinesi''
ödülü verildi.
UNESCO taraf›ndan 2003'te kabul edilen,
Türkiye'nin de 2006'da taraf oldu¤u ''Somut Olmayan Kültürel Miras›n Korunmas› Sözleﬂmesi'' kapsam›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Araﬂt›rma ve E¤itim Genel
Müdürlü¤ünce, kültürel miras›n belli unsurlar›n› yeniden yaratmak ve yorumlamak aç›s›ndan gerekli bilgi ve beceriye
yüksek düzeyde sahip sanatç› ve zanaat-

kârlar 2008 y›l› için de¤erlendirildi. Yaﬂayan ‹nsan Hazinleri Türkiye Ulusal Envanterini oluﬂturma çal›ﬂmalar› çerçevesinde
her y›l yap›lacak ve gelenekselleﬂtirilecek
seçimlerin ilk y›l›nda, Karagöz sanatç›lar›
Metin Özlen, Orhan Kurt ve Tacettin Diker, Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova, çam düdü¤ü yap›mc›s› ve icrac›s› Hayri Dev, keçe ustas›
Mehmet Girgiç ve çini ustas› S›tk› Olçar,
“Yaﬂayan ‹nsan Hazinesi” seçildi.
Törende konuﬂan Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Müsteﬂar› ‹smet Y›lmaz, UNESCO'nun, somut olmayan kültürel miras›
görünür k›lmak ve fark›ndal›¤› art›rmak
amac›yla “‹nsanl›¤›n Somut Olmayan
Kültürel Miras›n›n Temsili Listesi”ni oluﬂ-

turdu¤unu ifade ederek ﬂunlar› söyledi:
“Bu listede Türkiye'yi temsilen ‘Meddahl›k’, ‘Mevlevilik ve Sema Töreni’, ‘Karagöz’ ve ‘Aﬂ›kl›k Gelene¤i’ bulunmaktad›r.
Ayr›ca yedi ülkeyle ortak haz›rlanan
‘Nevruz’ konusu çoklu dosya olarak yer
almaktad›r. Son olarak liste çal›ﬂmalar›
kapsam›nda 2010 y›l› için ‘Semah’, ‘K›rkp›nar Ya¤l› Güreﬂleri Festivali’, ‘Geleneksel Tören Yeme¤i Keﬂkek’ ve ‘Göz veya
Nazar Boncu¤u’ temal› dosyalar UNESCO’ya sunulmuﬂtur.”
Konuﬂmalar›n ard›ndan Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› Güzel Sanatlar Genel Müdürlü¤ü ‹stanbul Devlet Modern Folk Müzi¤i Toplulu¤u konser verdi.

Âﬂ›k ﬁeref Taﬂl›ova:
“Sorumluluklar›m ﬂimdi daha da artt›”
Uluslararas› bir kurum olan UNESCO’nun bana
verdi¤i bu ödülü ald›¤›m için çok mutluyum.
Amac›m bu sanat›, bu gelene¤i daha da ileriye
taﬂ›mak. Bu h›zla yola devam edece¤im.
ﬁimdiye kadar ald›¤›m say›s›z ödül var ama bu
ödül 181 ülkenin alt›na imza att›¤› uluslararas›

bir paye oldu¤undan çok de¤erli benim için.
Sorumluluklar›m› daha da artt›rd›. Ald›¤›m
birçok madalyay› gö¤sümde taﬂ›yorum ama
bunu baﬂ›m›n üzerinde taﬂ›yaca¤›m. Bundan
sonra yeni nesilde daha iyi âﬂ›klar yetiﬂtirmek
için daha çok çal›ﬂaca¤›m.
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“Sanatç›lar›n Borçlanma Yasas›”
görüﬂmelerine devam edildi

“Sanatç›lar›n Borçlanma Yasas› ve Genel Sa¤l›k Sigortas›” konusunda yürütülen
çal›ﬂmalar, 18 ﬁubat 2010’da SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürü ‹brahim Ulaﬂ’›n
kat›l›m›yla devam etti.
Sanatç›lar›n borçlanarak sosyal
güvenlik kapsam›na al›nmas›n› amaçlayan “Sanatç› Hizmet Borçlanmas› Yasa
Tasla¤›”na iliﬂkin çal›ﬂmalar 18 ﬁubat
2010’da ‹stanbul Cevahir Otel’de yap›lan
toplant› ile devam etti.
MESAM ve Müzik ve Sahne Sanatç›lar›
Sendikas›-MÜZ‹K-SEN, di¤er meslek birliklerinin temsilcileri ve sanatç›lar›n kat›ld›¤› toplant›da, Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Sigortalar Genel Müdürü ‹brahim
Ulaﬂ, Sigortal› Tescil ve Hizmet Daire Baﬂkan› Baﬂar Hal›c› ile ‹htilafl› Prim ‹ﬂleri ve
‹cra Daire Baﬂkan› Bekir Hançer’in, yürürlükteki Sosyal Güvenlik Yasas›’n›n sanatç›lar› ilgilendiren hükümleri hakk›nda bilgi verdiler.
MESAM, MÜZ‹K-SEN ve di¤er meslek birliklerinin katk›lar›yla oluﬂturulan “Sanatç›
Hizmet Borçlanmas› Yasa Tasla¤›”
13.10.2009 tarihinde T.C. Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakan› Ömer Dinçer’e
sunulmuﬂ, ayr›ca TBMM Baﬂkan› Mehmet
Ali ﬁahin’e nezaket ziyareti gerçekleﬂtirilerek konuyla ilgili yap›lacak çal›ﬂmalar
hakk›nda bilgi verilmiﬂti.

SANATÇILAR AYRI B‹R KATEGOR‹
Yürürlükteki Sosyal Güvenlik Yasas›’n›n
sanatç›lar› ilgilendiren hükümlerinin de¤erlendirildi¤i toplant›ya MESAM, S‹NESEN, MÜYORB‹R, MSG ve di¤er meslek
birlikleri yöneticileri ve sanatç›lar kat›ld›.
Meslek birlikleri ve sanatç›lar, emeklilik
ve sa¤l›k haklar›ndan faydalanma ve sanatç› olarak ayr› bir kategoride de¤erlendirilme taleplerini dile getirdiler. Geriye dönük borçland›rma kanunlar› ile
emeklilik hakk›ndan faydalanmak istediklerini söyleyen sanatç›lar devletten
yeni düzenlemeler beklediklerini ifade
ettiler.
MESAM Baﬂkan› Ali R›za Binbo¤a yapt›¤›
konuﬂmada ilk toplant›da belirli noktalar›n çözüme kavuﬂtu¤unu, eksik kalanlar›n neler oldu¤unun tespit edilmesi, geriye dönük borçland›rma konular›nda da
bakanl›¤›n ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun neler yapabilece¤inin belirlenmesi için ikinci bir toplant› düzenlediklerini belirtti. Binbo¤a “Yeniden bir
borçlanma yasas›n›n argümanlar›n› nas›l oluﬂtururuz, bundan sonraki yol hari-

tam›z nas›l olmal›? gibi sorular›n cevaplar›n› karﬂ›l›kl› fikir al›ﬂveriﬂinde bulunarak paylaﬂt›k. Bu konuda devletimizin
sanatç›lar›na sahip ç›kaca¤›ndan hiç
ﬂüphemiz yok” diye konuﬂtu.
Sosyal Sigortalar Genel Müdürü ‹brahim
Ulaﬂ, sosyal güvenlik alan›nda son y›llarda meydana gelen de¤iﬂiklikleri dile getirirken Sosyal Güvenlik Reformu’ndan
da söz etti ve çal›ﬂanlar› yak›ndan ilgilendiren Sosyal Güvenlik Mevzuat› hakk›nda önemli bilgileri kat›l›mc›larla paylaﬂt›.
YASA TASARISI NASIL
ORTAYA ÇIKTI?
Ülkemizde tüm güzel sanat dallar›nda
u¤raﬂ veren sanatç›lar›n yan› s›ra, düﬂünür ve yazarlar›n sosyal güvenlikleri
uzun y›llar belirsiz kalm›ﬂ ve bu belirsizlik nedeniyle sanatç›lar›m›z sosyal güvenceden yoksun b›rak›lm›ﬂ sanatç›lar›m›z›n önemli bir ço¤unlu¤u ömürlerinin
son y›llar›n› yoksulluk ve sefalet içerisinde geçirmiﬂlerdi.
Sanatç›lar›n bu olumsuz durumlar›n›n
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kamuoyuna yans›mas›, yak›nmalar›n›n
yo¤unlaﬂmas› ve ülkemizde sosyal güvenli¤in yayg›nlaﬂmas› gibi geliﬂmeler
do¤rultusunda; bir veya birkaç iﬂveren
taraf›ndan çal›ﬂt›r›lan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatç›lar›, müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri
di¤er u¤raﬂ›lar› içine alan bütün güzel
sanat dallar›nda çal›ﬂanlar, düﬂünür ve
yazarlar11.07.1978 tarihinde yay›mlanan 2167 say›l› Yasa’yla 506 say›l› Yasa’ya eklenen Ek 10. Madde’yle bu tarihten itibaren (SSK) Sosyal Sigortalar
Kurumu kapsam›na al›nm›ﬂlard›.
YASA GELD‹ AMA...
Bu yasayla yine sanatç›lar›n sigortas›z
geçen hizmetlerinin borçland›r›lmas›
için borçlanma hakk› da getirilmiﬂti.
Ancak güzel sanat dallar›nda u¤raﬂ veren sanatç›lar›n özgün çal›ﬂma ve sosyal güvenlik koﬂullar› göz önünde tutulmad›¤›ndan, yap›lan yasal düzenleme
beklenen yarar› sa¤layamam›ﬂt›. Bu nedenle sanatç›lar›n sigortas›z geçen hizmetlerinin borçland›r›larak sigortal› say›lmas› amac›yla 1978 y›l›nda getirilen
borçlanma hakk›na ek olarak 1983 y›l›nda 2959 say›l›, 1987 y›l›nda 3395 say›l› ve 1994 y›l›nda 4056 say›l› yasalarla
sanatç›lar için üç kez daha borçlanma
hakk› getirilmiﬂti.
Di¤er yandan, yap›lan sosyal güvenlik
reformu kapsam›nda yürürlü¤e giren
31.05.2006 kabul tarihli ve 5510 say›l›
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’n›n 4. Maddesi’nin 1. F›kras›’n›n (a) alt bendiyle bir veya birkaç iﬂveren taraf›ndan çal›ﬂt›r›lan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatç›lar›, müzik, resim, heykel dekoratif ve
benzeri di¤er u¤raﬂ›lar› içine alan bütün güzel sanat dallar›nda çal›ﬂanlar,
düﬂünür ve yazarlar (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu kapsam›na al›nm›ﬂlard›.
Ancak 30 y›ll›k uygulaman›n olumsuz
sonuçlar› dikkate al›nmaks›z›n 2167 say›l› Yasa’yla kelimesi kelimesine ayn›
hükümleri içeren bu düzenlemenin de

beklenen yarar› sa¤layamayaca¤›, sanat
çal›ﬂmalar›n›n özgün koﬂullar› nedeniyle, genel sosyal güvenlik sistemi içerisinde sanatç›lar›m›z›n etkin ve kal›c› bir
sosyal güvenli¤e kavuﬂturulmalar›n›n
mümkün olamayaca¤› 1978 y›l›ndan
bu yana süren uygulama sonuçlar›ndan
aç›kça görülmüﬂtü.
Bu nedenle tüm güzel sanat dallar›nda
u¤raﬂ veren sanatç›lar›n özgün çal›ﬂma
koﬂullar› göz önünde tutularak Sanatç›lar Sosyal Güvenlik Yasas› ad› alt›nda
yeni bir yasal düzenleme yap›lmal› ya
da 5510 say›l› Yasa’da sanatç›lar için
özel düzenlemeler getirilerek sanatç›lar
etkin ve kal›c› bir sosyal güvenlik ﬂemsiyesi alt›na al›nmas› öngörülüyor.
SANATÇILARA ÖZEL YASA
Ülkemizin ve TBMM’nin gündeminin
yo¤unlu¤u nedeniyle, sanatç›lar›n sosyal güvenli¤iyle ilgili kapsaml› bir yasal
düzenlemenin yürürlü¤e konmas›n›n
y›llarca sürebilece¤i, belki de yak›n gelecekte böyle bir yasal düzenlemenin
hiç mümkün olamayaca¤› göz önüne
al›nd›¤›nda; yasal düzenlemeler yap›l›ncaya kadar, sanatç›lar›n ma¤duriyetlerinin bir ölçüde giderilmesi amac›yla, öncelikle sanatç›lar›n sigortas›z geçen hizmetlerini SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’na borçlanarak sigortal› sayd›rabilmeleri için ivedilikle yeni bir borçlanma
yasas› ç›kar›lmas› isteniyor.
Bu zorunluluk do¤rultusunda, MESAM
(Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek
Birli¤i) ile MÜZ‹K-SEN (Müzik ve Sahne
Sanatç›lar› Sendikas›) yönetim kurullar›
ile hukukçular›n›n ortak çal›ﬂmalar›yla;
devredilen SSK ve devredilen BA⁄-KUR
kapsam›nda sigortas›z geçen çal›ﬂmalar›n› SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’na
borçlanabilmeleri için, sanatç›lara yeni
bir borçlanma hakk› verilmesini öngören bir yasa tasla¤› haz›rland›. Yasa
tasla¤›nda, sanatç›lar›n 18 yaﬂ›ndan itibaren 20 y›la kadar olan sigortas›z hizmetlerini borçlanabilmeleri öngörülüyor.

ORHAN GENCEBAY:
“SANATÇI HAYATIN ESTET‹⁄‹D‹R”

Toplant›ya kat›lan sanatç›lardan Orhan Gencebay da konuyla ilgili görüﬂlerini dile getirdi: “Hepimizin kazanc› farkl› olabilir ama herkesin
mutlu olma ve asgari ihtiyaçlar›
karﬂ›lama hakk› var. Sosyal bir devlet olarak bu beklentilere sahip
olma hakk›m›z oldu¤unu düﬂünüyorum. Geliﬂmiﬂ ülkeler bu meseleleri
hallettiler. Unutmamak gerekir ki sanatç› hayat›n esteti¤idir. Biz onun
fark›nda de¤iliz. Yaﬂam› renklendiren ve güzelleﬂtirenler sanatç›lard›r.”
Sanat iﬂlevinin farkl›l›klar›ndan kaynaklanan çeﬂitlili¤e tam karﬂ›l›k gelen sosyal düzenlemelerimizin olup
olmad›¤› konusuna de¤inen Gencebay, “Besteci, aranjör veya söz yazarlar› herhangi bir yerde çal›ﬂmaz
ama yazarlar. Geçinme dertleri de
vard›r. Onun y›lda bir ya da iki y›lda
bir üretiyor olmas› emeklilik sürecini
etkiliyor mu etkilemiyor mu, bunun
anlaﬂ›lmas› laz›m. Acaba bakanl›¤›m›z›n belirledi¤i sanatç› kriterleri, kimin sanatç› oldu¤unun belirlenmesinde çözüm oluﬂturacak m›? Bunu
bakanl›¤›m›z m› yoksa meslek birliklerimiz mi yapmal›? Bunu en iyi yapacak olanlar meslek birlikleri ve
sendikalard›r. Geriye dönük borçlanmadan söz ettik ama meseleye daha
geniﬂ bir aç›dan bakmak laz›m.
Önemli olan tüm sanatç›lar›m›z›n
devletimiz taraf›ndan korunmas›
meselesidir” diye konuﬂtu.
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“Alt›n Güvercin” yeniden
Popüler müzi¤imize nice de¤erler kazand›ran ve Türkiye’nin geleneksel tek
müzik yar›ﬂmas› olan “Kuﬂadas› Alt›n Güvercin Müzik Yar›ﬂmas›”, beﬂ y›l
aradan sonra yeniden hayata geçiyor.
Kuﬂadas› Belediye Baﬂkan› Esat Altungün, düzenlendi¤i ilk y›ldan itibaren Alt›n Güvercin Yar›ﬂmas›’n›n organizasyonunu üstlenmiﬂ olan Türker Reklâmc›l›k & Organizasyon ﬂirketi sahibi ve Prodüktör Ali R›za Türker’le yapt›¤› görüﬂmeler sonucunda beﬂ y›ll›k bir protokol imzalad›. Bu protokole göre Alt›n Güvercin Yar›ﬂmas› bu y›ldan itibaren geleneksel yap›s› korunarak yeniden düzenlenecek.
YARIﬁMA TAKV‹M‹
Kuﬂadas› Belediye Baﬂkan› Esat Altungün, Belediye Meclis
üyeleri ve Ali R›za Türker, 2 Mart tarihinde Kuﬂadas›’nda düzenlenen bas›n toplant›s›nda “Alt›n Güvercin 2010” organizasyonunun yeniden baﬂlat›lmas› karar›n› ald›lar. Yar›ﬂma geçmiﬂte oldu¤u gibi bu sene de ulusal boyutta tüm amatör ve
profesyonel bestecilere aç›k olacak. Kat›lmay› düﬂünen besteciler 3–8 May›s 2010 tarihleri aras›nda, eserlerini Düzenleme
Kurulu’na teslim edecekler. Gönderilen eserler 10 May›s’ta ‹stanbul’da toplanacak ve müzik otoritelerinden oluﬂan ön jüri
taraf›ndan ilk elemeden geçirilecek. Büyük finale 10 beste kalacak ve finalist parçalar›n sahipleri 12 May›s günü kamuoyuna aç›klanacak. Finalist eserler Kuﬂadas›’na gitmeden önce ‹stanbul’da iki kez baﬂar›l› besteci ve aranjör Metin Özülkü’nün
yönetimindeki Büyük Yar›ﬂma Orkestras›’yla provalar›n› gerçekleﬂtirecek. Düzenlemeleri tamamlanan eserler Kuﬂadas›’nda da iki kez prova yapt›ktan sonra 5 Haziran Cumartesi
akﬂam› büyük finalde heyecan dolu bir yar›ﬂ›n kahramanlar›
olacak.
ÖDÜLLER
Kazananlar› 10 müzik otoritesinden oluﬂan teknik jüriyle, halk
jürisinin oylar›n›n birleﬂiminden ç›kacak sonuçlar belirleyecek.
Ödülü yar›ﬂmada:
Birinci Beste: Alt›n Güvercin Ödülü: 20.000 TL
‹kinci Beste: Gümüﬂ Güvercin Ödülü ve 10.000 TL
Üçüncü Beste: Bronz Güvercin Ödülü ve 5.000 TL
kazanacak.
Alt›n Güvercin Müzik Yar›ﬂmas›’nda bestelere verilen ödüllerin
yan› s›ra yorumculara da özel ödüller veriliyor. Geçti¤imiz y›llarda Fatih Erkoç, Aﬂk›n Nur Yengi, Harun Kolçak, Cem Karaca, Suavi, ‹zel-Çelik-Ercan, Metin-Eda Özülkü, Asya, Suat Suna, Burak Uçkun, Burhan ve Serhan ﬁeﬂen gibi isimlerin ka-

zand›¤› bu ödülün yeni sahibini büyük jüri oylar›yla belirleyecek. Yar›ﬂma kapsam›nda verilen bir di¤er özel ödül ise Bar›ﬂ
Manço Onur Ödülü. Her y›l müzik sektörüne büyük katk›da
bulunmuﬂ ve kal›c› hizmetler vermiﬂ bir müzisyene verilen
ödülü geçmiﬂ y›llarda Attila Özdemiro¤lu, Sezen Aksu ve Kayahan kazanm›ﬂt›. Bu y›l da Manço Ailesi ve jürinin bildirece¤i
ortak karar ödülün yeni sahibi ortaya ç›karacak.
FEST‹VAL NOTLARI
Alt›n Güvercin Müzik Yar›ﬂmas›, bu y›l “Kuﬂadas› Festivali
2010” etkinlikleri içinde yer alacak. 31 May›s – 6 Haziran
2010 aras›nda gerçekleﬂecek festival kapsam›nda aç›l›ﬂ kokteyli ve konserini takiben Türkiye’nin en çok sevilen sanatç›lar›n›n verece¤i meydan konserleri, Türk Pop Müzi¤i’nin tarihini
anlatan bir sergi, konuk sanatç›lar›n Beach Voleybol karﬂ›laﬂmalar› ve sokak ﬂenlikleri gibi etkinlikler yer alacak. Alt›n Güvercin Yar›ﬂmas›’n›n Finali ise 5 Haziran akﬂam› Kuﬂadas› Stad›’nda gerçekleﬂecek.
Kuﬂadas› Festivali 2010 Alt›n Güvercin Müzik Yar›ﬂmas›’na ait
ayr›nt›l› bilgi, kat›lma koﬂullar›n› içeren ﬂartname ve kat›lma
formlar›n› www.turkerorganizasyon.com veya
www.altinguvercin.com.tr adl› web sitelerinden bulabilirsiniz.
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MESAM Üst Kurullar›nda görev alm›ﬂ ve Meslek Birli¤imize önemli katk› ve
hizmetleri olan kaybetti¤imiz de¤erli sanatç›lar›m›z› sevgi ve sayg›yla an›yoruz…
YUSUF NALKESEN
(1 OCAK 1939-1 OCAK 2003)
Yusuf Nalkesen, Üsküp ‹ﬂtip’de dünyaya geldi. Ailesiyle ‹zmir'e göç eden Nalkesen, ilk ve
ortaokulun ard›ndan Necati Bey Erkek Muallim Mektebi'ni bitirdi. Bu y›llarda TRT radyosunun yay›nlar›n› ve sanatç›lar›n fas›llar›n›
kaç›rmayan Nalkesen, A¤r› Tutak’a ö¤retmen
olarak atand›.
O y›llarda (19471948) kendi kendine ud çalmay›
ö¤rendi. 1952’de
‹zmir Radyosu Saz
Sanatç›l›¤› s›nav›yla TRT kadrosuna
girdi. 1970'li y›llarda bestelere a¤›rl›k vermeye baﬂlad›. 1951 tarihinde
yapt›¤› “Veda busesi” bestesi bu dönemde
büyük bir patlama yapt› ve milyonlar›n diline
düﬂtü. “Saymad›m kaç y›l oldu”, “‹çimdesin”,
“Avuçlar›mda Hala”, “Kap›n her çald›kça”,
“Gitmek mi zor?”, “Madem küstün”, “Darg›n
ayr›lmayal›m” ve “O a¤ac›n alt›” gibi say›s›z
unutulmaz ﬂark› besteledi.
1970'te ö¤retmenlikten emekli olan Nalkesen, 23 y›l hizmet etti¤i TRT'den ayr›ld›. Türk
müzi¤inin önemli isimlerinden biri olan Yusuf Nalkesen, 1998 y›l›nda Kültür Bakanl›¤›'nca verilen Devlet Sanatç›s› unvan›n› ald›.
ADEM ﬁAH‹N
(1 N‹SAN 1925-4 ﬁUBAT 1999)
Ordu Keçiköy’de do¤du. Ortaokulu Ordu’da,
liseyi Trabzon ve ‹stanbul Vefa Lisesi’nde
okudu. Müzik çal›ﬂmalar›na Zonduldak’ta tan›ﬂt›¤› bestekâr, müzikoloji, icrac› Müfit Kuraner ile tan›ﬂt›ktan sonra baﬂlad›.
Kuraner’den alt› y›l
boyunca nota, solfej, nazariyat makam, bestekârl›k
konular›nda dersler ald›. 1947’de
Ankara Radyosu
sanatç›s› Rag›p
Tanju’dan tanbur

dersleri ald›. 1951’de maden mühendisi olarak ‹zmir’de göreve baﬂlad›. ‹zmir Radyosu’nda tanbur çald›. 1952’de Ankara’ya tayin
oldu. Ankara’da Ferit S›dal, Selahattin ‹nal,
Nevzat Sumer, Yücel Açan, Ak›n Özkan ile
musiki çal›ﬂmalar›na devam etti. 1949’dan
itibaren beste çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Bu alanda Hac› Arif Bey’i örnek ald›. TRT repertuar›na girmiﬂ 20 civar›nda eseri bulunuyor.
1975 y›l›nda ‹stanbul’a döndü. Senem Müzik
Yay›nevi çal›ﬂmalar›na kat›ld›. 1980 y›l›nda
emekli oldu.
ALAADD‹N ﬁENSOY
(20 EK‹M 1933-18 ﬁUBAT 1997)
1932 y›l›nda ‹zmir 'de dünyaya geldi.
1938’de ailesi ile birlikte Bergama'ya yerleﬂti. ‹lkokulu ve ortaokulu Bergama'da okudu
ve lise tahsili için ‹zmir'e geldi. 1952’de
‹zmir Radyosu'nun
açt›¤› s›nav› kazand›
ve çal›ﬂmaya baﬂlad›. Burada Mehmet
Kasabal›, Necdet Varol ve Cüneyt Orhon
gibi k›ymetli hocalarla tan›ﬂt›. Onlardan nota, usul, solfej ve makam dersleri ald›. 1960 y›l›nda plak doldurmak için ‹stanbul'a gitti. ‹stanbul Radyosu'na müracaat›
kabul edildi. 1967’de buradaki memuriyetinden istifa ederek serbest çal›ﬂma hayat›na
baﬂlayan ﬁensoy, radyo yay›nlar›nda solist ve
koristlik yapmaya devam etti. 1960 y›l›nda
ise bestekârl›k hayat›na baﬂlad›. Klasik Türk
Müzi¤inin önemli bestecisi ve ses sanatç›s›
Alâeddin ﬁensoy’un “1960–1974 Kay›tlar›”
ad›yla albümü yay›nland›. Ses sanatç›s› ve
bestekâr olarak yaﬂam›n› sürdürdü, birçok
taﬂ plak ve long play doldurdu.
MURAT ÇOBANO⁄LU
(1 KASIM 1940-26 MART 2005)
Murat Çobano¤lu 1940'ta Kars/Arpaçay/Koçköyü’nde dünyaya geldi. Saz çalmaya ve ﬂiir
söylemeye 1951'de baﬂlad›. 1966 y›l›ndan
itibaren Konya Aﬂ›klar Bayram›’na kat›lmaya
baﬂlad›. Saza egemenli¤i, ulusal duygular›-

n›n güçlülü¤ü ve
kendine özgü sesiyle ilgi çekti.
Özellikle at›ﬂma
dal›nda baﬂar›
gösterdi. S›k s›k
radyo ve televizyona ç›kt›, yurt
içinde ve d›ﬂ›nda
düzenlenen ﬂenliklere ve yar›ﬂmalara kat›ld›.
Aﬂ›kl›k gelene¤inin bir parças› olan türkülü
hikâyeler anlatma konusunda da baﬂar›l› örnekler veren Çobano¤lu, y›llarca radyo programlar› yapt›. ﬁiirleri çeﬂitli dergilerde yay›mland›. 1971’de Kars'ta açt›¤› Çobano¤lu Halk
Ozanlar› Kahvesi, âﬂ›kl›k gelene¤inin sürdürülmesinde katk›s› anlam›nda önem kazanm›ﬂ ve yörenin âﬂ›klar merkezine dönüﬂmüﬂtür.
1965'e kadar Devrani, 1967'ye kadar Yanani, ondan sonra da Çobano¤lu takma ad›n›
kulland›. 1968-1987 y›llar› aras›nda ç›kard›¤›
yirmiye yak›n plak ve kaseti vard›r. ‹ki tane
de alt›n pla¤› bulunmaktad›r. Kiziro¤lu türküsünü tüm Türkiye'ye tan›tm›ﬂt›r.
Ali Kafkasyal› “Aﬂ›k Murat Çobano¤lu, Hayat›-Sanat›-Eserleri” adl› bir kitap haz›rlam›ﬂt›r.
Kars Belediyesi, her sene may›s ay›nda an›s›na “Murat Çobano¤lu Aﬂ›klar Bayram›” düzenler.
H. TURGUT YARKENT
(1 MART 1916-27 N‹SAN 2006)
1916’da Üsküdar’da do¤du. 1939’da Harp
Okulu'ndan mezun oldu. 1949-50 y›llar›nda
Harp Akademisi’nde okudu. 1954’de geçirdi¤i kaza sonucu malulen emekli oldu.
100’den fazla ﬂiiri Türk Sanat Müzi¤ine güfte
oldu. “Dilﬂad olacak
diye”, “Tövbeler
tövbesi”, “Sevil neﬂelen”, ‘Sevme yanars›n”, “Mihrab›m
diyerek”, “Duydum
ki unutmuﬂsun gözlerimin rengin” gibi
sevilen eserlere imza att›.
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K›ral Bo¤a Kültür Sanat Derne¤i
sanatsal çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor
K›ral Bo¤a Kültür Sanat Derne¤i’nin düzenledi¤i müzikli ﬂiir dinletileri ünlü
isimlerlerin kat›l›m›yla renkleniyor. Dernek, dergisi ve ﬁiir Antolojileri
çal›ﬂmalar›n› da kesintisiz sürdürüyor.
K›ral Bo¤a Ça¤daﬂ Sanatç›larSanat Merkezi ﬁiir ve Müzik Okulu Derne¤i (KIﬁOD), kültür sanat faaliyetlerine
devam ediyor. Araﬂt›rmac› söz yazar› ve
besteci K›ral Bo¤a taraf›ndan on y›l önce kurulan derne¤in gelenekselleﬂen
müzikli ﬂiir dinletilerin 93.cüsü, Sanatç›
Lale Belk›s, Edebiyat Profesörü ﬁeyma
Güngör, Müzik E¤itmeni Levent Güler,
Türk Halk Müzi¤i Sanatç›s› Hasan Papur’un kat›l›m›yla Maltepe Y›lmaz M›zrak Kültür Merkezi’nde gerçekleﬂtirildi.

Giriﬂin ücretsiz oldu¤u dinletiler, her
ay›n son pazar günü saat 17:00-20:00
saatleri aras›nda takip edilebilir.

Ayr›ca dernek çat›s› alt›nda düzenlenen
ﬂiir yar›ﬂmalar›na kat›lan ﬂairlerin ﬂiirlerinden oluﬂan 1. ve 2. ﬁiir Antolojileri
yay›mand›. Dernek üyelerinin eserlerinin yer ald›¤› ﬁiir Dergisi ise 3 ayl›k periyotlarla yay›mlanmaya devam ediyor.
Derne¤in çal›ﬂmalar›na ve düzenledi¤i
etkinliklere kat›lmak ve/veya destek olmak isteyenler Derne¤e Ç›nar Mah. Adnan Kahveci Bulvar›, Haveso¤lu Çarﬂ›s›
No1/63 Maltepe Tel: 0216 489 86 70
adresinden ulaﬂ›labilir.

Gürdal
Karagöz’den
“‹stanbul 2010”
yorumu
‹stanbul Kültür Baﬂkenti kapsam›nda mart
ay›nda piyasaya ç›kan Gürdal Karagöz
imzal› “‹stanbul 2010” adl› albüm kendi
alan›nda usta isimleri de bir araya getiriyor.
Ustalar›n ustas› Gürdal Karagöz’ün bir y›ll›k bir çal›ﬂma sonucunda ortaya ç›kard›¤› “‹stanbul 2010 Kültür Baﬂkenti” temal› albüm, müzik marketlerdeki
yerini ald›. Bir ‹stanbul aﬂ›¤› olan Gürdal
Karagöz bundan önce aralar›nda Emrah,
Seda Sayan, Yaﬂar ‹pek, Cengiz Kurto¤lu,

Nejat Alp, Ceylan, Mustafa Keser, Müslim
Gürses, Baha, Rober Hatemo, Selami ﬁahin, Ebru Yaﬂar’›n da oldu¤u birçok sanatç›ya söz ve beste vermiﬂ, birçok albüme
aranjör olarak imza atm›ﬂt›.
‹brahim Zeytinkaya’n›n prodüktörlü¤ünde
haz›rlanan albüme Alihan Samedov, Eyüp

Hamiﬂ, Kirpi Bülent, Serhan Yats›man,
Muhittin Bigal›, Tarkan Bergamal›, Nurhat
ﬁensesli, Gökhan Karabacak, Kadir Verim,
Kadir Okyay da katk›da bulunmuﬂ. Albümdeki ney, tambur ve perdesiz gitar
Gürdal Karagöz’e, edit ve mix-mastering
ise Emre Kral’a ait.
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Bahar Ç›nar, “Kalbim”le
müzik marketlerde
‹zmir, genç ve yetenekli bir sanatç›y› daha müzik dünyas›yla
buluﬂturdu. Bahar Ç›nar’›n, söz ve müzikleri kendisine ait on
iki eserinin yer ald›¤› “Kalbim” adl› albümü piyasaya ç›kt›.
“Kalbim” isimli albümü için müzik
piyasas›n›n en köklü ﬂirketlerinden Elanor
Plak’la çal›ﬂan Bahar Ç›nar, albümde söz
ve müzikleri kendisine ait on iki parça seslendiriyor. Parçalar›n düzenlemesi Yusuf
Bütünley’e ait. Ç›nar’a albümde müzik
dünyas›n›n yak›ndan tan›d›¤› isimler eﬂlik
ediyor. Dünyaca ünlü Kanun Ustas› Halil
Karaduman, klasik gitar duayeni ve udi Erdinç ﬁenyaylar, Sezen Aksu ve Levent
Yüksel gibi sanatç›lar›n albümlerinde kla-

Sertab Erener’den
Eurovision’da
ikinci baﬂar›

sik ve akustik gitar çalan Ant ﬁimﬂek ve yine Türkiye’nin bir numaral› gitaristi olarak
bilinen Erdem Sökmen bunlardan birkaç›.
Di¤er isimler ise akordion ve bandonionda Edvard Aris, perküsyonde Gökhan Özcan ve Halis Bütünley, kemanda Fatih Evcil ve Zeynep U¤urlu, kanunda Bülent
Sesler, soprano saksafonda ünlü solist ve
müzisyen Tayfun Duygulu. Vokallerde Bahar Ç›nar’a, ‹pek Ç›nar ve Yusuf Bütünley
eﬂlik ediyor.

Sertab Erener’in 2003 y›l›nda
Türkiye’ye Eurovision’da birincilik getiren
ﬂark›s› “Everyway that I can” internette
yap›lan “En ‹yi 250 Eurovision ﬁark›s›” yar›ﬂmas›nda üçüncülük elde ederek yeni
bir baﬂar›ya daha imza att›.

Ercan Avﬂar'dan Galatasaray’a klip
Fanatik Galatasaray taraftar› olan ﬂark›c› Ercan Avﬂar,
yeni albümü “Kül Rengi”nin ç›k›ﬂ parças› olan “Aﬂk
Pazarda Sat›lmaz ki”yi sar›-k›rm›z›l›lara uyarlad›.
Fantezi müzi¤in yeni isimlerinden
Ercan Avﬂar, 2008’de ç›kard›¤› ilk albümü
“‹yi ki do¤dun”un ard›ndan ikinci albümü
“Kül Rengi” ile hayranlar›yla yeniden
buluﬂuyor. Avﬂar, Galatasaray Kulübü
Baﬂkan› Adnan Polat'›n da manevi
deste¤ini alarak bu albümdeki “Aﬂk
Pazarda Sat›lmaz ki” adl› ﬂark›s›n›n klibine
Galatasaray'›n UEFA Kupas›'n› kazand›¤›

dönemdeki baﬂar›s›n› taﬂ›m›ﬂ. Animasyon
olarak haz›rlanan klibin yönetmenli¤ini
‘Cennet’ ve ‘Araf’ filmlerini çeken Biray
Dalk›ran yapm›ﬂ.
Ercan Avﬂar, ‹brahim Tatl›ses taraf›ndan
kendi kuaför salonunda keﬂfedilmiﬂ ve
ünlü türkücü, Ercan Avﬂar için
program›nda övgü dolu sözler sarf
etmiﬂti.
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Fecri Ebcio¤lu sunar...
Türkçe sözlü pop müzi¤i
baﬂlatan ilk ﬂark›y› o
yazd›. Altm›ﬂ ve yetmiﬂli
y›llar›n tan›nm›ﬂ isimleri
onun yazd›¤› ﬂark›larla
tan›nd›. Fecri Ebcio¤lu ve
onun unutulmaz ﬂark›lar›
2010 y›l›nda Odeon
Müzik’le yeniden
hayat buluyor.

Fecri Ebcio¤lu yaﬂam› boyunca
dillerden düﬂmeyen yüzlerce ﬂark›ya imza att›. “Bak Bir Varm›ﬂ Bir Yokmuﬂ”la
baﬂlad›, “Atl› Kar›nca”, “Boﬂ Sokak”, “Arkadaﬂ›m›n Aﬂk›s›n” ve daha niceleriyle adeta Türkçe popun tarihini yazd›. Önümüzdeki aylarda Odeon Müzik taraf›ndan yay›nlanacak olan “Fecri Ebcio¤lu Sunar–1”
isimli albümle üstad yine sevenleriyle
buluﬂuyor. Albümde Alpay’dan Nesrin Sipahi’ye, Nilüfer’den Semiramis Pekkan’a,
Dario Moreno’dan Tanju Okan’a, popun
bir dönemine imzas›n› atm›ﬂ unutulmaz
isimlerin seslendirdi¤i Fecri Ebcio¤lu’nun
da sözlerini yazd›¤› 18 ﬂark› yer al›yor.
ﬁark›lar›n bir özelli¤i de hepsinin orijinal
plak kayd› olmas›.
ALBÜMDE SÜRPR‹ZLER VAR
Albüm, Fecri Ebcio¤lu’nun hayattayken
kaleme ald›¤› son ﬂark› sözü olan “Hayalimdeki Resim”le aç›l›yor ve kendisinin
seslendirdi¤i “Dünya Dönüyor”la devam
ediyor. Stüdyoda birlikte okunmam›ﬂ, ancak bu albüm için çeﬂitli teknolojik yöntemlerle birleﬂtirilmiﬂ Nesrin Sipahi - Juanito düeti “Bebek”, albümün bir baﬂka
sürprizi. Dönemin popüler yabanc› ﬂark›c›lar› Marc Aryan ve Luigi’nin Türkçe seslendirdikleri ﬂark›lar› da albümü renklendiriyor. Türk Sanat Müzi¤inin sevilen yorumcular› Gönül Akkor, Güneri Tecer,
Gönül Yazar ve Nesrin Sipahi’nin seslendirdi¤i aranjmanlara da albümde yer verilmiﬂ. Alpay, Gönül Turgut, Rüçhan Çamay, Juanito ve Gökhan Abur da birer
ﬂark›yla albümde yerlerini al›yor.
D‹LLERDE DÜﬁMEYEN ﬁARKILAR
Fecri Ebcio¤lu’nun altm›ﬂlarda ODEON
Müzik taraf›ndan yay›nlanm›ﬂ 33’lük pla¤›n›n kapak resminden yola ç›k›larak haz›rlanan albüm kapa¤›, Türk karikatür

dünyas›n›n duayeni Bedri Koraman’›n
imzas›n› taﬂ›yor. Fecri Ebcio¤lu’nun an›s›na haz›rlanan bu albüm, bugün bile ezberlerimizden düﬂmemiﬂ ﬂark›lar› bir araya toplayan arﬂivlik bir albüm.
B‹R DÖNEM ONUNLA BAﬁLADI
Fecri Ebcio¤lu, 2 Mart 1927 tarihinde ‹stanbul/Cihangir’de dünyaya geldi. Müziksever bir ailesi vard›, annesi ud çal›yordu. Bab›âli’de k›rtasiyeci dükkân› iﬂleten
babas› alafranga müzi¤in düﬂman›yd› ve
s›rf bu nedenle eve radyo alm›yordu. Buna ra¤men evlerine çok yak›n “Ege Bahçesi”nden duyulan alafranga müzikler
hep bir sanatç› olmay› isteyen Ebcio¤lu’nu etkiledi.
1950’li y›llarda çal›ﬂmakta oldu¤u havayolu ﬂirketi onu kurs için ABD’ye gönderdi. Bu gezi Ebcio¤lu için bir dönüm noktas› oldu. Amerika’da iﬂten kalan boﬂ vakitlerinde televizyon ve DJ’lik kurslar›na
devam etti, televizyonda takdimcilik yapt›. 1956 y›l›nda Türkiye’ye dönüp DJ olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›.
“ÇAY SAAT‹ MELOD‹LER‹”
1957–1960 y›llar› aras›nda önce Yeni Sabah sonra da Hürriyet gazetelerinde müzik yaz›lar› yazd›. 1961’de ‹stanbul Radyosu’nda ço¤unlu¤u dinleyicilerin gönderdikleri plaklar aras›ndan seçilen ﬂark›lardan oluﬂan haftal›k müzik program›
“Çay Saati Melodileri”ni yapmaya baﬂlad›.
1960’larda ﬂark› sözü yazarl›¤›na baﬂlad›.
Bir Hollanda gezisinden dönerken Bob
Azzam’›n, “C’est Ecrit Dans Le Ciel” adl›
ﬂark›s›na Türkçe sözler yazmaya baﬂlad›
ve bunlar› uçak biletinin arkas›na (baﬂka
bir söylentiye göre de sigara paketinin
arkas›na) karalay›verdi; parçan›n ad›n› da
“Bak Bir Varm›ﬂ Bir Yokmuﬂ” yapm›ﬂt›. ‹stanbul’a indi¤inde arkadaﬂ› ‹lham Gen-
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cer’e ait Çat› Gece Kulübü’nde kendisinden bir ﬂark› istenmiﬂ, orada bu
parçay› söyledi¤inde önce ﬂaka yapt›¤›
zannedilmiﬂ, sonra da defalarca tekrar
söylenmesi istenmiﬂti. ‹lham Gencer
bu ﬂark›y› plak yapt›¤›nda ise Türkiye’de bir ilk gerçekleﬂti: ‹lk kez Türkçe
sözlü bir pop ﬂark›s› pla¤a kaydedilmiﬂ
oluyordu.
YER YER‹NDEN OYNADI
1964 y›l›nda Belçikal› ﬂark›c› Adamo
konser için ‹stanbul’a geldi¤inde onun
meﬂhur ﬂark›s› “Tombe La Neige”’e de
Türkçe sözler yazm›ﬂt›. Adamo kendi
ﬂark›s›n› “Her Yerde Kar Var” ad›yla
Türkçe okuyunca Atlas Sinemas›’nda
yer yerinden oynad› ve ﬂark›n›n pla¤›
yok satt›. ﬁark›lar›n› Frans›zca ve ‹spanyolca söyleyen ‹zmirli ﬂark›c› Dario
Moreno’ya da “Deniz ve Mehtap”, “Her
Akﬂam Votka, Rak› ve ﬁarap” adl› parçalar› yazd›. 1965 y›l›nda henüz çok
tan›nmam›ﬂ bir sinema oyuncusu olan
Ajda Pekkan’a “Her Yerde Kar Var” ve
“On yedi Yaﬂ›nda” ﬂark›lar›n› verdi ve
plak yapt›rtt›.

Ebcio¤lu o y›llarda film müzikleri de
yap›yordu. 1968’e kadar müziklerini
yapt›¤› filmler aras›nda “Ac› Hayat”,
“Suçlular Aram›zda”, “Y›lanlar›n Öcü”
ve “Susuz Yaz” gibi filmler de vard›. Bu
arada ‹stanbul Radyosundaki DJ’lik çal›ﬂmalar› devam ediyor, pazarlar› yay›nlanan “Dinleyici ‹stekleri” program›na haftada alt› bin dolay›nda mektup
geliyordu.

ettiremiyordu ancak büyük
bir azimle iki y›l içinde
aya¤a kalkt›. 6 Mart
1989 tarihinde Levent’teki evinde kalp
krizi geçirerek hayata
veda etti. Evinin bulundu¤u soka¤›n ad› de¤iﬂtirilerek “Fecri
Ebcio¤lu Soka¤›” oldu.

‹LK TV SUNUCUMUZ
Fecri Ebcio¤lu ayn› zamanda Türkiye’nin ilk TV sunucusuydu. 1956 y›l›nda ‹stanbul’da deneme yay›nlar›na
baﬂlayan ‹TÜ televizyonunda “Ebcio¤lu Show”u uzunca bir zaman sundu.
TRT ile devam eden televizyon serüveni “Yedi Tepeden”, “Biz Bize”, “Laf
Laf› Aç›yor” ve “Hat›ralar” adl›
programlar ile devam etti.
58 yaﬂ›nda felç geçirerek Çapa
Hastanesi’nde uzun bir süre yatt›. Boynundan aﬂa¤›s›n› hareket

Fecri Ebcio¤lu – 1
Albümü’ndeki ﬂark›lar:
• Alpay/Hayalimdeki Resim • Fecri Ebcio¤lu/Dünya Dönüyor • Gönül Yazar/Arkadaﬂ›m›n Aﬂk›s›n • Luigi/Sensiz •
Nesrin Sipahi/Kalbi K›r›k Serseri • Gönül Akkor/Böyle Gelmiﬂ Böyle Geçer • Güneri Tecer/Boﬂvermiﬂim Dünyaya •
Semiramis Pekkan/Bu Ne Biçim Hayat • Dario Moreno/Her Akﬂam “Sarhoﬂ” • Tanju Okan&Rüçhan Çamay/
Yaﬂanmaz Ayn› Evde • Gönül Turgut/O Yaz Gecesi • Gökhan/Hata Bende • Nilüfer/Körebe • Rüçhan Çamay/
Gölgen Yeter Bana • Fecri Ebcio¤lu/Zengin Olsayd›m • Marc Aryan/Moda Yolunda • Nesrin Sipahi&Juanito/Bebek
• Juanito/Bu Bir Baﬂka Masal
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Sezil Güler’den karma
albüm: “Aﬂk De¤il”
Sezil Güler, caz, latin ve pop ﬂark›lar›ndan oluﬂan “Aﬂk
De¤il” isimli albümünü müzik severlerin be¤enisine
sundu.
Klasik müzik e¤itimi alan Sezil
Güler, caz, Latin ve pop ﬂark›lar›ndan oluﬂan albümünü y›lbaﬂ›ndan önce dinleyicilerin be¤enisine sundu. Müzi¤e yetene¤i
küçük yaﬂlarda fark edilen Sezil Güler,
kendine ait beste çal›ﬂmalar›n› ünlü aran-

jör Osman ‹ﬂmen’in teﬂvikiyle “Aﬂk De¤il”
isimli albümünde toplad›. ‹stanbul’da Ada
Müzik Stüdyosunda k›sa sürede tamamlanan albüm Ati Müzik etiketiyle piyasaya
ç›kt›. 2004 y›l›ndan bu yana Bodrum’da
kendine ait müzik stüdyosunda çocuklar-

Aile ‹çi ﬁiddete

“Dur!” demek için

la okul sonras› müzik faaliyetleri gerçekleﬂtiren Sezil Güler, 2008 y›l›nda “Bugün
Söyleyecek Sözüm Var” isimli küresel ›s›nma ve çevre kirlili¤i konulu, 20 ﬂark›dan
oluﬂan bir çocuk müzikali bestelemiﬂ ve
sahneye koymuﬂtu.

Türk popunun önde gelen isimleri 8 Mart
Dünya Kad›nlar Günü’nde bir konserle bir araya geldi.
Aralar›nda Cihan Okan, Ferhat Göçer, Kenan Do¤ulu,
Mirkelam, Mustafa Ceceli, Teoman, Yal›n ve Yüksek
Sadakat’in de oldu¤u isimler, aile içi ﬂiddete dur demek için hep bir a¤›zdan ﬂark›lar söylediler.

Recep Ergül’den Sar›kam›ﬂ albümü
1914’teki Sar›kam›ﬂ
Harekât›’nda
kaybetti¤imiz
askerlerin ard›ndan
yak›lan türkülerden
oluﬂan “Sar›kam›ﬂ’a
Varamadan” albümü
ç›kt›. Albümde yer alan
her türkünün hikayesi
Türkçe, ‹ngilizce ve
Almanca bir kitapç›kta
yer al›yor.

Sar›kam›ﬂ do¤umlu sanatç› Recep Ergül, Sar›kam›ﬂ Harekat›’nda donarak yaﬂamlar›n› yitiren 90 bin askerimiz
için Türkçe, Kürtçe, Gürcüce, Çerkezce
dillerinde yak›lan a¤›tlar ile Karadeniz
ve Avﬂar a¤›tlar›n› toplad›¤› albümünü
2009’un son günlerinde ç›kard›. Albümüyle bir ilke imza atan Ergül, her türkünün hikâyesinin Türkçe, Almanca ve
‹ngilizce yer ald›¤› 60 sayfal›k bir kitapç›¤› da hayranlar›na hediye ediyor. Bu
yönüyle albüm, bilgilendirici ve ayd›nlat›c› bir rol üstlenmiﬂ. Recep Ergül,
do¤du¤u topra¤›n folklorundan beslenmiﬂ ve âﬂ›kl›k gelene¤i hakk›nda akademik araﬂt›rmalar yapm›ﬂ bir müzisyen.
Bu konularda çeﬂitli dergilerde makaleler yazm›ﬂ, kongre ve sempozyumlara
kat›lm›ﬂ. Ergül'ün, halk ﬂairlerimizi tan›tt›¤› "Bir Türküdür Yaﬂamak" adl›

programlar›, y›llardan beri ilgi ve be¤eniyledinleniyor. Sanatç›n›n yay›nlanm›ﬂ
di¤er albümleri: “Bir Türküdür Yaﬂamak”, “Bir Beyaz Ölüm”, “Rengahenk
Türküler”, “‹çimde Saklad›¤›m” ve “Sar›kam›ﬂ’a Varamadan”.
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Kad›köy, amatör
bestecisini ar›yor
10. Kad›köy Türk Sanat Müzi¤i Amatör Beste (ﬁark›)
Yar›ﬂmas› Kad›köy Belediyesi ve Kad›köy Belediyesi
Müzik Gönüllüleri iﬂbirli¤iyle düzenleniyor.
Türk Sanat Müzi¤i repertuar›na
yeni eserler kazand›rmak, bestecileri
yeni eserler üretmeye özendirmek amac›yla düzenlenen 10. Kad›köy Türk Sanat Müzi¤i Amatör Beste (ﬁark›) Yar›ﬂ-

mas› için son bavuru tarihi 30 Nisan
2010. ‹lgilenenler yar›ﬂma için tüm bilgileri www.kadikoy.bel.tr adresinden
ö¤renebilirler. Yar›ﬂma ﬂartnamesi internet üzerinden indirilebilenece¤i gibi

Kad›köy Belediyesi, Kad›köy Belediyesi
Gönüllü E¤itim ve Dan›ﬂma Merkezi’nden de temin edilebilir. Yar›ﬂmada
birinci 2000 TL, ikinci 1500 TL, üçüncü
1000 TL ödül kazanacak.

Genç besteciler yar›ﬂ›yor
6. Alt›n Elma
Türk Sanat
Müzi¤i Beste
Yar›ﬂmas›, Türk
Sanat Müzi¤i’ne
yeni isimler
arma¤an
edecek.

Amasya Belediyesi taraf›ndan 12-22
Haziran Atatürk Kültür ve Sanat Etkinlikleri
çerçevesinde bu y›l alt›nc›s› düzenlenecek Alt›n Elma Beste Yar›ﬂmas›’na kat›l›m koﬂullar›
aç›kland›. Toplam 22.500 TL ödül da¤›t›lacak
yar›ﬂmayla ilgili bilgi veren Amasya Belediye
Baﬂkan Yard›mc›s› Osman Akbaﬂ, “Amac›m›z
hem Klâsik Türk Müzi¤i repertuar›na yeni eserler kazand›rmak hem de, Amasya’n›n geçmiﬂten günümüze gelen Türk Müzi¤i alan›ndaki
kodlar›yla tan›nmas› ve bilinmesini sa¤lamakt›r” dedi.

Giriftzen Arif Bey, ‹rfan Özbak›r, Kutlu Payasl›,
Dr. Hüsamettin Olgun gibi Türk Müzi¤i alan›nda büyük üstadlar yetiﬂtirmiﬂ Amasya’n›n yeni
güfte yazarlar› ve bestekârlara kavuﬂmas›n›
sa¤layacak yar›ﬂma ayn› zamanda Türk Sanat
Müzi¤i repertuar›na yeni eserler kazand›racak.
Yar›ﬂmaya kat›lacak eserlerin 15 May›s 2010
tarihine kadar Amasya Belediye Baﬂkanl›¤›’na
‘‘Alt›n Elma Türk Sanat Müzi¤i Beste Yar›ﬂmas›
2010 Bürosuna’’ elden veya postayla ulaﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Konuyla ilgili ﬂartnameye
www.amasya.bel.tr adresinden ulaﬂ›labilir.

‹ngiltere korsan›n önüne geçemiyor
Dünyan›n en önemli popüler müzik pazarlar›ndan olan ‹ngiltere’de al›nan tüm önlemlere ve sertleﬂtirilen yasalara ra¤men telifsiz MP3
indirme say›s›nda düﬂüﬂ olmad›.
Britanya Plakç›l›k Sanayii raporuna g öre korsan
MP3 indirenler artan oranda MP3 bar›nd›ran
blog ve haber gruplar›na yöneldi. Ancak bilgisayarlar aras› linkle paylaﬂ›m sa¤layan SoulSeek ve
Limewire gibi P2P programlar›n kullan›m› hâlâ
yüksek. Yaﬂlar› 16 ile 54 aras›nda de¤iﬂen 3 binden fazla kiﬂiyle anket yapan BPI ekibi, insanlar›n
eskisinden daha fazla oranda korsan MP3 indirmeye e¤ilimli oldu¤u görerek hayal k›r›kl›¤›na

u¤rad›. Kurumun baﬂkan› Geoff Taylor, ‘illetin’ art›k bloglara ve haber gruplar›na kadar yay›ld›¤›ndan ﬂikayet etti. Araﬂt›rma, BitTorrent gibi dosya
paylaﬂ›m yöntemlerini kullananlarda herhangi bir
düﬂüﬂ olmad›¤›n› da ortaya koydu.
BPI rakamlar›na göre ‹ngiltere’de y›lda 1 milyardan fazla korsan MP3 indiriliyor. Öte yandan yasal dijital müzik sat›ﬂlar› da h›zla art›yor. BPI raporuna göre 2009, ‹ngiltere’de yasal MP3 sat›ﬂlar›nda patlama y›l› oldu. Toplam single sat›ﬂlar› 117
milyonu bulurken bunun yüzde 98.6’s›n› dijital
formattaki sat›ﬂ oluﬂturdu.
(Kaynak: ntvmsnbc)
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F‹KRET ﬁENEﬁ:

ﬂark› sözlerimde k›r›lan
kad›nlar var
Türk popunun ilk kad›n söz yazar›, en çok hit ç›karan ismi, ﬂark› sözlerindeki
matematik bugün bile çözülememiﬂ zekâ küpü, Allah vergisi yetene¤i, ﬂen ﬂakrak
hali, sözünü sak›nmayan do¤al ve do¤rucu mizac›yla Fikret ﬁeneﬂ’i ancak kendi
ﬂark›lar› en iyi anlat›r. Çünkü o ﬂark›lar›nda kendisine ayna tutar, o aynada
milyonlarca kad›n kendini görür. 8 Mart, kad›n ve müzik say›m›z›n aç›l›ﬂ›n› söz
üstad›, müzik dehas› Fikret ﬁeneﬂ’le yap›yoruz.
Bir ﬂark› sözünü tamamlamak 1,5 y›l sürer mi hiç? Sürmüﬂ iﬂte. “Dün derken geçti y›llar”› yazmak bu kadar uzun sürmüﬂ ama ortaya
orijinalinden çok daha güçlü bir ﬂark› ç›km›ﬂ. Zaten onun d›ﬂ›nda kim do¤ru sözü, foneti¤i, prozodiyi, ifadeyi, iﬂin felsefesi ve hikâyesini en
ahenkli biçimde bir araya getirmek için bu kadar “tak›nt›l›” olabilir ki?
ﬁark›lar›n› ve onlar› seslendirecek yorumcular›
kendi seçen, para için de¤il mutlu oldu¤u için
yazan, belki de ruhunu ﬂeytana satmad›¤› için o
güzel sözlere hayat verebilen Fikret ﬁeneﬂ k›r›lan kad›n›n hikâyesini anlat›r ﬂark›lar›nda. Onun
sesi, yüre¤i ve yaﬂanm›ﬂl›klar› vard›r. Öyle yaﬂanm›ﬂl›klar ki her birimizin kendisinden bir parça bulabilece¤i kadar gerçek ve samimidir.
Uzun zamand›r beklenen buluﬂma için elimizde
çiçeklerimizle ç›kt›k yola. Tesadüf bu ya, birkaç
gün önce 89. yaﬂ gününü kutlam›ﬂt› Fikret Han›m. O da mart kad›nlar›ndan. Hep ertelenen
buluﬂmam›z›n onun do¤um günü sonras›na, bizim de 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü sebebiyle
haz›rlad›¤›m›z özel say›m›za denk gelmesi ne
güzel bir tesadüf oldu. K›smetliydik de, çünkü
Fikret Han›m o gün bizim için meﬂhur peynir
suflesini yapm›ﬂt›. (Hakikaten çok lezzetliydi, tadanlar bilir, ayr›ca bir de Browni vard› ki, de¤me
pastanelerinkine taﬂ ç›kart›r cinsten). 10 y›ld›r
menajerli¤ini yürüten Hakan Eren al›ﬂk›nd› duruma, “So¤utmadan ye, bu herkese yap›lmaz”
diyerek ne kadar ﬂansl› oldu¤umun alt›n› çiziyordu. Sözleriyle hayat›ma ve binlerce kad›n›n-

kine dokunmuﬂ Fikret ﬁeneﬂ’i dinliyor olmak
sanki bir hayal gibiydi. Kendimi dürtüp, gerçek
mi bu yaﬂad›klar›m dedi¤imi itiraf etmeliyim.
Ama rüya de¤ilmiﬂ iﬂte, haf›zamda o an›n resimleri duruyor, elimde ses kay›tlar› mevcut, daha da önemlisi art›k biliyorum, “borçlu-alacakl›”
meselesini. Bu gizemi Fikret ﬁeneﬂ aralayacak,
ama ilerleyen sat›rlarda. Bu yaz›y› kad›nlar›n
özellikle de kalbi k›r›k olanlar›n okumas›n› tavsiye ediyorum, zira çok net yan›tlar içeriyor kad›n
dünyas›yla ilgili.
‹ﬂte “8 Mart – 8 Kad›n” temal› bu özel say›m›z›n
ilk konu¤u, “Memleketim”, “Kimler geldi kimler
geçti”, ‘Hoﬂ gör sen’, “Bambaﬂka biri”, “Hayk›racak nefesim kalmasa bile”, “Sensiz y›llar”, “Son
yolcu” gibi unutulmaz ﬂark›larda imzas› olan Fikret ﬁeneﬂ, en ﬂen haliyle karﬂ›n›zda…
Arnavutköy Amerikan K›z Koleji’nde hem
yazd›klar›n›z hem de yapt›klar›n›zla nam salan bir ö¤renci olmuﬂsunuz. Ö¤rencilik y›llar›na dair neler an›ms›yorsunuz?
O zaman k›zlar için yabanc› dilde e¤itim veren
iki okul vard›: Dame De Sion ve Arnavutköy K›z
Koleji. Babam ikisine de yazd›rd› ama ben Arnavutköy’dekine gittim. Koleje girerken kompozisyon yazd›r›rlard›, hocalar benim anlat›m›m› çok be¤enmiﬂler, okulda elden ele dolaﬂt›rm›ﬂlar. Kalemim çok kuvvetliydi zaten. Bir keresinde kaybetti¤im sefer tas›m için bir monolog kaleme alm›ﬂt›m. Arkadaﬂlar›m ve ö¤retmenlerimin öyle hoﬂuna gitmiﬂ ki, okurken
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Yukar›da: Fikret ﬁeneﬂ
(Fiko) o¤lu Celal Çapa
(sa¤da) ve torunu Emre
Çapa ile birlikte.
Sa¤da: Gelini ﬁebnem
Çapa ve torunu Ceylan
Çapa ile birlikte.

gülmekten k›r›lm›ﬂlar. Okulda nazar-› dikkati
kalemimle çektim ama benim derdim müzikti,
ﬂiir falan yoktu gündemimde. Sürekli müzik
dinlerdim, özellikle de Amerikan caz›nda ç›kan
son ﬂark›lar› söz ve müzikleriyle ezbere bilirdim. Dördüncü s›n›fta piyano çalmaya baﬂlad›m. Dersi veren hocam sesimin güzelli¤ini ve
istidad›m› keﬂfetti. Kolejde de, son s›n›fta
okurken müzik ö¤retmenim benden gizli konservatuara ad›ma müracaat etmiﬂti. Öyle girdim konservatuara da, hiç akl›mda yoktu. 12
yaﬂ›ndayd›m, piyano çal›yor, ﬂark› söylüyordum. Bütün bunlar da bana yeter diye düﬂünüyordum. Konservatuara iki sene zor gittim. Evlenece¤im, çocuk do¤uraca¤›m ya öyle aceleci
bir taraf›m vard› nedense. Evde kalaca¤›m diye
korkard›m kim bilir? (gülüyor kahkahalarla).
Zaten s›n›fta ilk evlenen ben, ilk çocuk do¤uran yine bendim.
Anne ve baban›z aras›ndaki muhabbeti sevgiyle an›yorsunuz her f›rsatta. Onlar› model
alm›ﬂ gibisiniz kendinize. Bir an önce aile
kurma hevesi de bu mutlulu¤u büyütme
gayreti olsa gerek.
Belki de. Annem ve babam 45 y›l süren büyük
bir aﬂk yaﬂad›lar. Evimizde münakaﬂa nedir bilinmezdi. Ayr›l›¤› de¤il telaffuz etmek, akl›m›z›n ucundan geçirmezdik. Zaten çok mutlu bir
aile oldu¤umuz için babam ﬁEN-Eﬁ soyad›n› alm›ﬂt›. Annemin ad› Cebile’ydi ama babam ona
‘C›l›’ derdi. ﬁimdi oturdu¤um bu binay› babam

yapt›rd›. Ad› C›l›’d›r. Sanatç› bir aileydi bizimkiler. Babam müzik sever, annem piyano, ud,
tambur çalard›. Hatta annemle tanbur sanatç›s› Refik Fersan’la ayn› odada çalsalar ay›rt edilemezmiﬂ bile, o kadar iyiymiﬂ. Bizde Allah taraf›ndan müzik sevgisi, aﬂk› ve de en önemlisi
istidad› var.
Çok üretken bir söz yazar›s›n›z ve biliyoruz
ki yazarken k›l› k›rk yararm›ﬂs›n›z. Zor olmad› m› bunca ﬂark›da ayn› standard› korumak?
ﬁimdiye kadar 300’e yak›n ﬂark› yazd›m, popüler isimlerle oldu¤u kadar tan›nmam›ﬂ sanatç›larla da çal›ﬂt›m ama hem ﬂark›lar›ma hem sanatç›lara her zaman ayn› alakay› gösterdim. Bir
gün söz yazd›¤›m bir ﬂark›c› , “Siz böylesine bir
tek Ajda Pekkan’la meﬂgul olursunuz san›rd›m,
çok ﬂaﬂ›rd›m.” Ben de ona “Senin ﬂark›n›n alt›nda Fikret ﬁeneﬂ yazmayacak m›? Madem ben o
imzay› at›yorum, bu ﬂark›n›n da hissetti¤im en
güzel ﬂekilde olmas› gerek” dedim. Benim için
önemli olan o sözün do¤ru ç›kmas›yd›.
Zaten kimse bana gelip ﬂöyle bir ﬂark› istiyoruz
diye tarif veremezdi. Eskiden patronlar gelir,
arkalar›nda da söz yazarlar› olurdu ama ben
hiç o durumda olmad›m. Benden rica ederlerdi, ben de onlara ﬂart›m› söylerdim. “K›z› görece¤im, sesini dinleyece¤im, ondan sonra karar›m› size bildiririm” derdim. U¤raﬂmaya de¤er
mi diye bakard›m. Zaten yazd›¤›m ﬂark›lar›
okuyacak insanlar› hep kendim seçtim.
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Fikret ﬁeneﬂ, Türk
popunun efsane
ismi çünkü...
I Türkiye’nin ilk kad›n söz yazar›
I Türkiye’nin en çok “hit”e sahip söz yazar›
I ﬁark› sözü yazman›n belli bir bilgi,
görgü, yaﬂanm›ﬂl›k ve disiplin getirdi¤ini
ortaya koyan reformist,
I Her bir ﬂark›s›na ayr› bir hikâye ve felsefe
yükleyen duygu yüklü bir kad›n
I ﬁark›lar›n›n bir sat›r› için günler, hatta
y›llarca düﬂünmüﬂ mükemmeliyetçi ve
detayc› bir kiﬂilik
I Piyasa kurallar›n›n d›ﬂ›nda kalmay›
seçmiﬂ prensip sahibi bir müzisyen
I Para için de¤il, müzi¤e duydu¤u aﬂkla
yaz›lan 300 ﬂark›n›n sahibi
I ‹stiklal Marﬂ›’ndan sonra ülkemizde en
çok söylenen “Memleketim” parças›n›n
sözlerini kaleme alm›ﬂ bir vatansever
I 1990’dan bu yana tek bir yeni ﬂark› üretmemiﬂ olmas›na ra¤men ﬂark›lar›
nesilden nesile geçerek kültleﬂmiﬂ bir
müzik abidesi.

“Ben ﬂair de¤ilim, söz yazar›y›m” diyorsunuz
›srarla. Neden bu ayr›m› s›kl›kla yapma ihtiyac› hissediyorsunuz?
Her ﬂiir ﬂark› sözü olsayd› o zaman söz yazarlar›na gerek kalmazd›. Zira dünyan›n en güzel sözlerini yazm›ﬂ ﬂairlerimiz var. Onlardan ﬂiiri al›r,
adapte eder ve ﬂark› yapars›n, olur biter. Ama
hiç öyle de¤il iﬂte. Karﬂ›ndakinin sesine uygun
notalar› verememiﬂsen hayatta onu söyleyemez. O yüzden ben ﬂair de¤ilim diyorum. Sadece hislerimi yaz›ya dökebilme yetene¤im var.
Bugüne kadar da bir tek “Bana yalan söylediler”
de sözleri yazarken ﬂiirsel bir kayg›m olmuﬂtur.
Üstelik ﬂiirde ölçülere göre beste yapmak daha
kolayd›r. Günümüzdeki birçok parça da böyle ç›k›yor zaten.

“Asl›nda bir çeﬂit fragman benim ﬂark› sözlerim.
O duyguyu, ihaneti ve yaln›zl›¤› ben de yaﬂad›¤›m
için yazd›klar›m çok sahici. ‘M›ﬂ’ gibi yapm›yorum
hiçbirinde.”
Sanki siz söz yazmay› belli bir disiplin içine
alm›ﬂ gibisiniz. Bu disiplin içine neler giriyor?
Müzik bilgisi, yaﬂam birikintisi, felsefe, hikâye,
fonetik, mesaj hepsi önemli. Bence yaz›lm›ﬂ güzel bir ﬂark›n›n üstüne söz yazmak çok mühim
bir meseledir. Çünkü sadece güzel sözleri bir
araya getirmek de¤ildir o. ﬁark›y› söyleyecek sesin niteli¤i ve hançeresi de önemlidir. Bunu anlamak için de müzik bilgisine ihtiyaç var. Sesin
hangi notaya ç›kaca¤›n› bilmezseniz do¤ru keli-
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Bugünkü sözleri nas›l buluyorsunuz?
Alakas›z, anlam› olmayan ﬂark› sözleri var. O bilgiyle birlikte gelecek his, ölçü nerede bugünkü
ﬂark›larda. Bizim zaman›m›zda TRT bir kelimenin
üzerinde durur ve onun yüzünden ﬂark›y› geçirmezdi. ﬁimdi “eﬂek” de geçiyor “at” da.

On y›ld›r Fikret ﬁeneﬂ’in
menajerli¤ini yürüten
Hakan Eren, telif yasalar›na göre
“adaptör3”olarak de¤erlendirilen
Fikret ﬁeneﬂ’in haklar›n›
yeterince alamad›¤›n›n
alt›n› çiziyor: “Onun gibi biri
Amerika’da yaﬂ›yor olsayd›, b›rak›n
onca hit ﬂark›s›n›, sadece
‘Memleketim’den gelecek telifle
dünyan›n en zengin insanlar›ndan
biri olurdu.”

meleri üretemez, prozodi hatalar› yapars›n›z.
Zaten bu yüzden ﬂark›c›y› tan›mak ve neyi ne
kadar yapaca¤›n› bilmek isterim. Bir keresinde
elinde beste ve sözüyle bir k›zca¤›z (Ceylan Ece)
geldi, ﬂark›da bir yer var, k›z ç›kam›yor oraya,
bana yalvar›yor, “Ne olur, buraya baﬂka bir söz
yaz›n” diyor. Önce k›z›n sesine bakt›m, sonra
oraya ç›kabilece¤i bir kelime koydum, ard›ndan
da t›pk› piramidin tepesinden aﬂa¤› do¤ru iner
gibi di¤er sözleri yazd›m. Yavrucak çok mutlu
oldu, güle oynaya gitti.
ﬁark› sözlerinizin bu kadar sevilmesini neye
ba¤l›yorsunuz?
ﬁark› sözü yazarl›¤›n› aﬂkla yapt›m, para mevzu
bahis olmad› hiçbir zaman. Dolay›s›yla ﬂark›lar›m› istedi¤im kiﬂiye verme ve istedi¤im sözleri
yazma özgürlü¤üne sahiptim. Bu da iyi sonuçlar
ortaya ç›kard›. Herkes ayna gibi kendi hayat›ndan bölümler gördü. Asl›nda bir çeﬂit fragman
benim ﬂark› sözlerim. O duyguyu, ihaneti ve
yaln›zl›¤› ben de yaﬂad›¤›m için yazd›klar›m çok
sahici. “M›ﬂ” gibi yapm›yorum hiçbirinde.
Bir besteye söz yazaca¤›n›z zaman nas›l bir
haz›rl›k yapard›n›z?
Yata¤›m›n baﬂucunda defterim kalemim her zaman haz›rd›r. Müzik zaten sürekli çalar kafamda. Müzi¤i ezberlemeden imkân› yok yazamam,
ona göre sözü nerede ç›karaca¤›m nerede indirece¤im bilmem gerek.

En çok sizi u¤raﬂt›ran ve zorlayan sözler hangisiydi?
“I will survive”, melodisi üzerine yazd›¤›m “Bambaﬂka biri”yi benden daha iyi yapacak biri varsa
yaps›n, 10 bin lira verece¤im diye ilan etmiﬂtim
zaman›nda. Türkiye’nin en iyi adapte ﬂark›s›d›r
bence. Baﬂtaki ana fikir çok güzeldir, sonraki bölümlerde de kendi isyanlar›m› yans›t›r›m. Kad›n
örgütleri bu ﬂark›y› çok benimser, feminist söylemlerin marﬂ› gibidir.
Bir de tamamlanmas› 1,5 y›l süren Charles Aznavour'un ünlü ﬂark›s› “Hier Encore”un Türkçe’ye uyarlad›¤›m “Dün derken geçti y›llar” var.
Her bir sat›r› için çok düﬂündüm, tartt›m. ﬁöyleydi o da:
Dün derken geçti y›llar
Dudaklar›mda bak hala tad› var
Delice bir oyun de¤ildi oynanan
Bilmedim sonunu ben daha baﬂ›ndan
Renkli rüyalar umutlu aﬂklarla
Süsledim ömrümü bitmeyecek gibi
Düﬂünmedim birgün hayat nedir diye
ﬁimdi yaln›z›m bu son sahnede
Dün derken geçti y›llar
Kayboldular birden etraftaki dostlar
Bilmem ki nerdeler nereye gittiler
Yalvard›msa bile geri dönmediler
En son sayfas› gençli¤in kapand›
Dudaklar›mda bir zehir tad› kald›
Bir yaln›zl›¤›n son oyunu oynand›
Gözyaﬂlar›mla bak perde kapand›
Sözlerinizi taﬂ›yan bestelere müdahale eder
miydiniz?
Yeni bir besteyse enstrümanlar nerede biter,
söz nerede baﬂlar mutlaka bakar›m. Benim
kendi ﬂartlar›m vard›r, mesela nefeslilere bay›l›r›m ama Amerikan caz›nda. Hiçbir zaman a¤›r
veya hisli bir ﬂark›da keman ve nefesli kulland›rmam. Bizde bu çok olur. Her ﬂeyin mükemmel olmayan› çekilir de keman ile nefeslinin
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ALTI AY GEÇ ÇIKAN ﬁARKI
1973’te ‘Kimler geldi, kimler geçti’yi yazd›m. ﬁark›ya çok güveniyordum.
O aralar Ajda’da Paris’ten yeni dönmüﬂ ama bir türlü ﬂark›y› okumak
istemiyordu. Ben de “Bu ﬂark›y› söyleyeceksin, bundan sonra sana hiçbir
söz yazm›yorum” dedim. Paris havas›ndan bir müddet sonra kurtuldu ve
daha fazla ›srar›ma dayanamay›p okudu. ﬁark› çok sevildi, Ajda bu ﬂark›y›
her söyledi¤inde “‹nad›ndan alt› ay geciktirdin” diye tak›l›r›m ona.

hayatta çekilmez. Semiramis’in bir ﬂark›s› vard›;
marﬂ gibi nefeslileri arkaya koymuﬂlard›. Duyar
duymaz besteciyi kovalad›m, “Çabuk gidip bunu yeniden yaz, nefeslinin bir mezurunu duymayay›m” dedim.
Siz en az ﬂark›lar›n›z› söyleyen popüler isimler kadar ünlüsünüz ve geniﬂ bir hayran kitleniz var. Bu kadar tan›nmak ve sevilmek her
söz yazar›na nasip olmasa gerek.
Ben asl›nda farkl› bir pencereden bak›yordum
bu hayran meselesine, baﬂta ﬂaﬂ›r›yordum, “Ne
var bu kadar hayran olacak, ba¤›r›p ça¤›racak”
diye. Kendi baﬂ›ma gelince anlad›m. Karﬂ›l›ks›z
bir sevgiymiﬂ bu. Hayran olan gözünüzün içine
bak›yor. O bak›ﬂta sevgiden baﬂka bir ﬂey göremiyorsunuz. Yaﬂay›nca daha iyi anlad›m bunu.
Bodrum’da Ajda Pekkan, konseri s›ras›nda sahneye davet etti beni. Ç›kaca¤›m ama bir sevgi
seli ki, Londra’dan, Paris’ten geldiklerini söyleyip yolumu kesenler, sar›l›p “ﬁark›lar›n›zla büyüdük” diyenler, sahneye ç›kmam neredeyse bir
saat sürdü.

Sözlerinizdeki kad›nlar› tarif eder misiniz? Bir
de Türk popunun geneline bakt›¤›n›zda kad›n söz yazarlar›n›n daha baﬂar›l› oldu¤unu
görüyoruz. Sizden sonra Çi¤dem Talu, Ülkü
Aker, Aysel Gürel, ﬁehrazat, Sezen Aksu geliyor hemen akla. Neden kad›n söz yazarlar›
popta daha baﬂar›l› olmuﬂlar acaba?
Benim ﬂark›lar›mda umumiyetle k›r›lan kad›n
baﬂroldedir. Erkek k›r›lmaz, derdinden ölür ama
yine akﬂam gider baﬂka bir kad›nda teselli arar.
Kad›nsa sevdi¤inin yerine baﬂkas›n› koyamaz.
Duygusald›r, ac›s› daha uzun sürer, daha geç biter. Erke¤in böyle de¤ildir, baﬂka birine gitmeyi
ihanet olarak kabul etmez. Istakoz de¤il de,
hamsi yiyeyim bu akﬂam diyebilir. Benim sevdi¤im kiﬂinin bütün bunlar› yapt›ktan sonra giderken söyledi¤i bir söz vard›r: “Baﬂka güzellerle düﬂüp kalkt›msa e¤er sanma ki onlara akl›m tak›l›r,
sen kaybolunca akﬂamlar›, biraz ayd›nl›k için yerine kandil yak›n›r.” ﬁimdi güneﬂi al›yor kandille
mukayese ediyor. Yani sen bir güneﬂsin ama iﬂte
biraz ayd›nl›k için her yere kandil yak›l›r. Burada
ihaneti hoﬂ görmek istiyor, erkek mizac› böyledir. ‹hanetinin ortaya ç›kmas›ndan sonra ilk kocam onu affetmem için çok yalvard›. Hay›r dedikçe baﬂka kad›nlar›n kollar›nda teselli arad›.
Ben de bunu ö¤rendim ve o zaman ona “Bre
adam, biraz kandil diyorsun mahya kurmuﬂsun”
dedim.

“Benim
ﬂark›lar›mda
umumiyetle
k›r›lan kad›n
baﬂroldedir.
Erkek k›r›lmaz,
derdinden ölür
ama yine akﬂam
gider baﬂka bir
kad›nda teselli
arar.”
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K›r›lan kad›nlar hep fedakâr olanlar galiba.
Neden öyle?
Çünkü en çok ald›ran ve üzülenler onlar. Kocam›n ihanetini duydu¤umda “Ben ne yapt›m
acaba?” diye çok düﬂündüm. Model bir evlili¤imiz vard›, çünkü ben kendi anne-babam›n sevgi dolu evlili¤ini model alm›ﬂt›m kendime.
Hüsniyet sahibi bir kad›nd›m, evli kald›¤›m›z
18 senenin ancak son beﬂ y›l›n› rahat geçirmiﬂtik. O zamana kadar 250 gr k›ymadan dört kap
yemek yapard›m. Üstelik bütün o y›llar boyunca eﬂim bana hiçbir b›kk›nl›k da göstermemiﬂti. Peki, niye o zaman ben? Bu sorunun yan›t›n› bir tiyatro oyununda buldum. Ankara’da iki
kad›n arkadaﬂ›n hikâyesini anlatan oyunda karakterlerden biri ﬂaﬂk›nl›k içinde kendine aynen benim sordu¤um sorular› soruyor: “Nas›l
yapar, ben kocam› daha talebe iken ald›m, yetiﬂtirdim, beraber bu hayata haz›rland›k, nas›l
beni aldat›r ve ayr›lmak ister?” diye soruyordu.
Öteki arkadaﬂ› da ﬂu yan›t› verdi ona: “Onun
için o kadar çok fedakârl›k yapt›n ki, adam
kendisini sana borçlu hissediyor. Bana kimi
gösterebilirsin ki borçlusunu sevsin?” Demek
ben de fedakârl›¤›mla borçland›rm›ﬂ›m kocam›. Bunu keﬂfedebildi¤im için çok mutlu oldum. Kad›nlara ö¤üdüm, sevdikleri erke¤i kendilerine borçlu duruma düﬂürmesinler.

“O y›llarda söz
yazarlar› plak
ﬂirketleriyle
muhatapt›. Kendi
adlar›na plak
ç›karacak olan
sanatç›lar ayr›ca
söz yazarlar›na
baﬂvurabiliyor ve
imkânlar›
ölçüsünde telif
ödüyorlard›.”

ﬁARKI SÖZÜ YER‹NE
ADAPTÖR
Telif yasalar›na göre ben adaptör, yapt›¤›m
da adaptasyon olarak kabul ediliyor. Bunu
kabul etmiyorum çünkü ben bire bir çeviri
yapm›yorum, melodiye uygun söz
yaz›yorum. Kanun ise yabanc› bir ﬂark›ya söz
yaz›ld›¤›nda bunu adapte olarak kabul
ediyor. Baﬂkalar›n›nki olabilir ama benim
yapt›klar›m›n hiçbiri adapte de¤il. Öyle
olsayd› bir ﬂark› için 1,5 y›l harcamazd›m.
ﬁark›n›n orijinalindeki manay› güzelse
kullan›r›m ama hangi ﬂark›mda adapte bir
sat›r var, göstersinler. Asl›nda söz yazd›¤›m
birçok ﬂark›m› ben keﬂfettim. Ço¤u kendi
ülkelerinde meﬂhur bile olmayan
enstrümantal parçalard›. Oturup bunlara
s›f›rdan söz yazd›m. ﬁimdi benim yapt›¤›ma
‘söz yazmak’ yerine ‘adaptasyon’ deniyor.

Bu iﬂten yani söz yazarl›¤›ndan ilk kazand›¤›n›z telif neydi?
“Strangers in the night”›n yeni ç›kt›¤› dönemde,
Tanju Okan elinde portatif bir pikap ve plakla
gelerek bunun üzerine Türkçe sözler yazmam›
istedi. O y›llarda her yerde bat› müzi¤i çal›yor,
Erol Büyükburç ve orkestras› f›rt›na gibi esiyordu. Erol ‹ngilizce bilmedi¤inden ona hangi ﬂark›da nas›l bir ifade tak›nmas› gerekti¤ini ben anlat›yordum. Bu arada benim de 13 ‹ngilizce sözüm oldu¤unu hat›rlatay›m. Tanju’ya itiraz etmeme ra¤men o da ›srarla “Göreceksin bak, ﬂark›lar Türkçe olacak” diyerek beni ikna etti ve “‹ki
yabanc›” böylece ortaya ç›kt›. ﬁark›y› teslim etti¤imde Tanju bana bir miktar para verdi. ‹lk telifim budur. “‹ki yabanc›” piyasaya ç›kar ç›kmaz
ayn› dönemde yabanc› ﬂark›lara söz yazanlardan biri ayn› besteyi farkl› sözlerle Ajda Pekkan’a okuttu. Böylece ayn› anda iki farkl› söz ve
yorumcu eﬂli¤inde müzik piyasas›nda “Strangers
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in the night” çal›nmaya baﬂlad›. Kim radyoda çal›n›yorsa öncelik onun oluyordu.
O y›llarda söz yazarlar› plak ﬂirketleriyle
muhatapt›. Kendi adlar›na plak ç›karacak
olan sanatç›lar ayr›ca söz yazarlar›na
baﬂvurabiliyor ve imkânlar› ölçüsünde
telif ödüyorlard›. E¤er geçmiﬂte bugünkü
imkânlar olsayd› bugün annemin apartman›n›n yan›na bu kez babam için bir
apartman dikmiﬂ olurdum herhalde.

iki s›n›f küçü¤ümdü. Tansu Çiller daha
da küçük. Bana politika teklifi geldi¤inde
ikisi de daha ortada yoktu. Bir konser s›ras›nda hiç tan›mad›¤›m zengin, do¤ulu
iki adam yan›ma gelip, meclise mebus
seçileceklerini ve “Fikret ﬁeneﬂ Kampanyas›” yapmak istediklerini söylediler. Sadece ismimi kullanmalar›na izin verecektim. Vermedim, çünkü öbür gün s›rt›mdan yemelerini istemedim.

ﬁark› sözlerinizde hep dimdik duran,
ne istedi¤ini bilen güçlü kad›nlar var,
Ajda Pekkan da modern ve bat›l› görüntüsü, sahne hâkimiyeti, sesi, duruﬂuyla bu kad›n› baﬂar›yla temsil ediyor. Biraz onunla dostlu¤unuzdan söz
eder misiniz?
Her söyleﬂide demiﬂimdir, “Ajda benim
en iyi vitrinimdir” diye. Çok k›r›lgand›r
ama çok da k›ymet bilir bir taraf› vard›r.
Ona en baﬂ›nda ﬂöyle demiﬂtim: “Ben sanat aﬂ›¤›y›m ve kendi sanat›m› icra etmek için bu kadar yoruluyorum. Senden
ayr›ca bir para talebim de yok, beni ihya
etmiyorsun ama benim verdi¤im eseri o
kadar güzel giyiniyorsun ki.” Herkes, yabanc›lar bile Ajda’ya bu kadar uyan ﬂark›lar› nas›l yapt›¤›m› merak ediyor. Ama
ben sadece ona güzel sözler yaz›yor de¤ilim ki. Birlikte çal›ﬂt›¤›m bir sürü isim
var, Semiramis Pekkan, Semiha Yank›,
Iﬂ›l Yücesoy, Sevda Karaca, Zerrin Özer,
Nilüfer, Ayla Dikmen, Tanju Okan, Neco,
Sibel Egemen, Selçuk Ural, Gönül Yazar,
Gönül Akkor gibi pek çok sanatç›, ﬂark›lar›m› okuyor. Fakat sanat›na en az benim kadar dikkat eden, kendine bakan
Ajda gibi bir ikinci isim daha yok. Ona
çok ﬂey ö¤rettim, iﬂin baﬂ›nda do¤ru nefes almas›n› bile bilmiyordu. Onu stil sahibi yapt›m.

Pek çok an› vard›r muhakkak, enteresan bir tane bize anlat›r m›s›n›z?
“Iss›z Adam” filmiyle ﬂimdi yeniden gündeme gelen “Bana yalan söylediler”i ilk
ç›kartt›¤›m›z y›llard›. O zamanlar yeni
ﬂark›lar›n tutup tutmayaca¤›n› minibüslere bak›p anlard›k. E¤er minibüslerde
yeni ﬂark›lar çal›n›yorsa ﬂark›ya “tuttu”gözüyle bak›l›rd›. Pla¤›n ç›kt›¤› gün
sabah, o zamana kadar hiç tan›mad›¤›m
iki kiﬂi ziyaretime geldi. “Bana yalan söylediler”i dinlediklerini ve çok be¤endiklerini, bundan sonra da kendileri için
ﬂark›lar yazmam› istediler. “Ne istiyorsan›z verece¤iz” dediler. “‹stemem mühim
de¤il, ben ﬂark›y› da ﬂark›c›y› da kendim
seçerim, onun için prensiplerime girmiyor bu söyledi¤iniz dedim”. O iki kiﬂiden
biri Gönül Akkor, di¤eri de plakç›s› Ali
Avaz’d›. Çok gururland›m tabii, gerçek
sanatç›lar böyleydi iﬂte. Duyduklar› bir
sözle kalk›p kap›ma geldiler. Sonra Gönül Akkor’la bir long play yapt›k, “Gül
de¤il ki ateﬂ”, “Tutma yanars›n” adl› ﬂark›lar› ona yapm›ﬂt›m.

Sizin gibi renkli, sözünü sak›nmayan,
yaﬂad›klar›ndan feyz alan biri politikaya girseymiﬂ, nas›l olurmuﬂ ortal›k
acaba?
Politikayla hiç alakam yoktu ama teklif
ald›m. Rahmetli Bülent Ecevit kolejden

Kad›n sanatç›lar, hemcinslerinin daha
eﬂit ve hakça yaﬂamalar› ad›na neler
yapabilir?
Bizdeki sanatç›lar aras›nda “ben” çok hâkim bir duygudur. Geliﬂmiﬂ ülkelerde ise
daha kolektif bir bilinç vard›r. Ödül alan
sahnede köpe¤ine kadar teﬂekkür etmesini bilir. Egodan ar›nmak ve paylaﬂmas›n› bilmek gerekir. “Ben olsayd›m.” ya
da “olmasayd›m” diyerek cümleye baﬂlamaktan vazgeçmeliyiz. Ancak bundan
sonra iki kad›n sanatç› bir araya geldi-
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“MEMLEKET‹M”
ASLINDA B‹R ‹SRA‹L
HALK ﬁARKISI
Bugün Türkiye’de ‹stiklal Marﬂ›’ndan
sonra en çok söylenen ve en bilinen
ikinci eser “Memleketim”dir. Ancak bu
ﬂark› asl›nda bir ‹srail halk ﬂark›s›d›r.
“Anlamazd›n” Arjantinli bir bestecinin,
‘Bana yalan söylediler’ ise orijinali
gitarla çal›nan enstrümantal bir
parçad›r. “Dile kolay”, “Hayk›racak
nefesim kalmasa bile”, “Kimler geldi
kimler geçti”, “Uykusuz her gece”,
“Sensiz y›llar”, “Veda etmem”, hepsi ya
enstrümantal ya çok tan›nmam›ﬂ
sanatç›lar›n ya da tan›nm›ﬂ
sanatç›lar›n hit olmam›ﬂ ﬂark›lar›d›r.
Bunlar, Türkçe sözlerinin baﬂar›s›ndan
dolay› Türkiye’de milli marﬂ muamelesi
görüyor ancak telif yasalar› durumu
böyle de¤erlendirmiyor. Yabanc›
bestelerin hak sahibi edisyon ﬂirketleri
de bana hiç telif pay› vermiyor.

¤inde birbirini yemek yerine, “Bu topluma ne fayda sa¤lar›z?” sorusuna yan›t
arayabilir. Bu “ben” tavr› yorumcular ile
bestekâr ve söz yazarlar› aras›nda da sorun. “Ben ç›kt›m, söyledim ve ﬂark›n›
meﬂhur ettim” diyerek bizleri göz ard›
ediyorlar. Senin orada bir taneyse benim burada 300 tane ﬂark›m var. Bunu
da görmek gerek.
Daha fazla kad›n›n oldu¤u bir meclisimiz olsayd› ne de¤iﬂirdi Türkiye’de?
Çok ﬂey de¤iﬂirdi. Vekilli¤i hakk›yla taﬂ›yacak kad›nlar› bulsayd›k keﬂke. Bu aç›dan Hülya Avﬂar’› çok baﬂar›l› buluyorum. Her dakika kendini geliﬂtiriyor, yeniliyor. Bu onun e¤itimiyle alakal› bir
durum de¤il, kendine güveniyor, cesaret edip ortaya ç›k›p konuﬂuyor, mülakatlar yap›yor. Kad›n vekillerimizin hiçbirinin kendi fikri yok, bizim lehimize
kulland›klar› ne bir bina, ne bir merkez
var. Yaln›z kendi partilerinin propagandas›yla meﬂguller.
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AYTEN BAYKAL:

önce ö¤retmenim,
sonra anne, sonra ﬂair
“ﬁakay›k”, “Sar› Güller”, “Yunus Gibi”, “Liseli K›z”, “Sevgi Dolu ﬁu Gönlüm” gibi
ﬂark›lar›n güftelerinde imzas› olan Ayten Baykal, ömrünü ﬂiirlere adam›ﬂ kalemi
güçlü bir sanatç›. Güftekâr›n yaklaﬂ›k 100’den fazla ﬂark›s› TRT repertuar›nda.
Sevdi¤imiz pek çok ﬂark›n›n sözlerinde
imzas› olan Ayten Baykal, asl›nda müzi¤e de¤il
ö¤retmenli¤e tutkun, tam bir Cumhuriyet kad›n›. ‹lk ﬂiirlerini çocukken kaleme al›yor güftekâr.
Göz önünde olmay› sevmeyen, ö¤rencileri ve
ailesiyle kurulu dünyas›nda ne ﬂan ne ﬂöhret
derdinde Ayten Baykal. Yazd›klar›n› da kendisi
ve dostlar› için yaz›yor zaten. Sonra bir gün
onun ﬂiirlerinin en büyük takipçisi ve ayn› zamanda yak›n arkadaﬂ›, onu bestekâr Erdo¤an
Berker’le tan›ﬂt›r›yor. Üstad, bir gece önce besteledi¤i ilk Ayten Baykal imzal› “Ya¤murlarla
Ben” adl› bestesini çal›yor. Mutluluktan ne diyece¤ini bilemeyen Ayten Baykal’›n Türk Sanat
Müzi¤i’nde uzun y›llar sürecek güftekârl›¤› da
böylece baﬂlam›ﬂ oluyor.
Ayten Baykal, son dönemde en çok Türkiye’nin
giderek muhafazakarlaﬂan yap›s›ndan ve kalitesizleﬂen e¤itimden ﬂikayetçi. Tepkisini yine en
bildi¤i yoldan, m›sralar üzerinden dile getiren
güftekârla uzun soluklu, bol ortak paydal› keyifli bir söyleﬂi gerçekleﬂtirdik.
Nas›l bir ailede büyüdünüz? Bu sizin yazma
tutkunuzu nas›l perçinledi?
Dedem Hatay eﬂraf›ndand› ve hakimdi. Hatay’›n
anavatana kat›lmas› sürecinde çok katk›s› olmuﬂ. “Kahramand›” derler dedem için. Annem
Nuriye Han›m ise ﬂairdi ve çok kitap okurdu.
Hat›rlar›m, bize yemek yaparken bir elinde kaﬂ›k yeme¤i kar›ﬂt›r›r, di¤er elinde kitap olurdu.
Hatay’da Frans›z Okulu’na gitmiﬂ. Çok dolu ve
modern bir kad›nd›. Bizden ileriydi, gazeteyi
ölüm ilanlar›na kadar okurdu, çok güzel ud çalard›. Ecevit’i desteklerdi. Dedem Kayseri-P›narbaﬂ›’na atand›¤›nda annemin ve benim birlikte

bir foto¤raf›m›z var. 70 sene önce Kayseri’de
kad›nlar›n ne kadar modern ve ﬂ›k oldu¤unu
gösteren ibretlik bir foto¤raf. K›sa kollu elbiseler içinde kad›nlar, ink›laplar› can-› gönülden
kabul etmiﬂler o y›llarda. Ben de 1931 y›l›nda
Kayseri’de do¤dum, üç yaﬂ›nda kadar orada kalm›ﬂ›z. Babam PTT Müdürü oldu¤undan ﬂehir
ﬂehir dolaﬂt›k. ‹lkokula Eskiﬂehir’de baﬂlad›m,
Bursa’da devam ettim, Konya’dayken ilkokuldan
mezun oldum, ortaokul ve liseyi Antalya’da tamamlad›m. 1953 y›l›nda da ‹stanbul E¤itim Fakültesi Edebiyat Bölümü’nü bitirdim.
Ö¤retmenlik ve özellikle de edebiyat istedi¤iniz bir dal m›yd›?
Evet, ö¤retmenlik d›ﬂ›nda baﬂka bir meslek hiç
düﬂünmedim. Lisedeyken lakab›m “Kirazl› köyün Ayﬂesi”ydi. Çünkü her f›rsatta “Ö¤retmen
olup köyleri kalk›nd›raca¤›m” derdim. ‹steyerek
seçtim, severek yapt›m. En mutlu oldu¤um yer
s›n›ft›. Ö¤rencili¤imde de okulu çok severdim,
hatta cumartesi okul yok diye içime hüzün dolard›. Bu sevgimi ö¤rencilerime çok iyi yans›tt›m ve onlardan da çok güzel karﬂ›l›klar ald›m.
Mutlu bir meslek hayat› geçirdim. Bugüne bakt›¤›mda ö¤retmenli¤in çok kan kaybetti¤ini görüyorum. Ö¤retmenlik bir içgüdüdür, asl›nda
herkes ö¤retmen olamaz. Sevgi olmal› önce.
Ben her ﬂeyden önce bir ö¤retmenim, benim
ﬂairli¤im, yazarl›¤›m hatta anneli¤im ö¤retmenlikten sonra geliyor.
Zor olmad› m› emeklilik günleri?
Ben okulsuz yaﬂayamam san›rd›m ama öyle olmad› benim için. Ö¤rencilerimden hiç kopmad›m. Hala beni aray›p soruyorlar. 25 y›l ö¤ret-

Röportaj: Türkﬂan Karatekin
Foto¤raf: Serkan ﬁentürk
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menlik yapt›m ve rahats›zl›klar›m sebebiyle
emekli oldum. Bana kalsa daha devam ederdim. 22 tansiyonla tahtalara tutunarak ders
yapt›¤›m zamanlar oldu. Mesle¤ime duydu¤um
sevgiyi ö¤rencilerime aﬂ›layabildi¤im için bugün
hangi mevkide ve yaﬂta olurlarsa olsunlar ö¤rencilerim beni arar sorar.

Ayten Baykal, sanatç› haklar› için
bir grup meslektaﬂ›yla
birlikte dönemin Baﬂbakan›
Süleyman Demirel ile bir
görüﬂme yapm›ﬂ.

Ayten Baykal, sevgili eﬂini
özlemle an›yor. (sa¤da)
Kayseri’de bir k›yafet
balosunda çekilmiﬂ
resmiyle. (altta)

“Lisedeyken
lakab›m ‘Kirazl›
köyün Ayﬂesi’ydi.
Çünkü her f›rsatta
‘Ö¤retmen
olup köyleri
kalk›nd›raca¤›m’
derdim. ‹steyerek
seçtim, severek
yapt›m.“

‹lk ﬂiirler ne zamana dayan›yor?
Çocuklu¤umdan beri yazar›m. Hatta bana kal›rsa en güzel ﬂiirlerimi de çocukken yazd›m. Erdo¤an Berker’in besteledi¤i bir ﬂark›m var, “Öyle
güzel ki gece, Antalya geceleri” diye, ﬂaﬂ›yorum
ﬂimdi, ben bunu ortaokul ö¤rencisiyken nas›l
yazm›ﬂ›m diye. Bu Allah vergisi, söyletene bak
derler ya bir ﬂey söyletiyor size. Sonra Rauf Mutluay gibi, Türkiye’nin en büyük edebiyat tarihçisi Rami Banarl› gibi çok iyi hocalar›m oldu, onlardan feyz al›rd›m. O kadar hevesliydim ki yazmaya, ortaokul 3’te edebiyat ve ﬂiir üzerine kitap yazmaya kalkt›m ve epey de ilerledim.
Kimleri severek okurdunuz?
Ben çok romantik ve duygusal bir insan›m.
‹çimde yaln›zl›k ve hüzün vard›r. Divan edebiyat›ndan Fuzuli, tasavvuftan edebiyat›ndan Yunus
Emre, Fecri Ati’den Ahmet Haﬂim benim ruhuma en uygun ﬂairler. Benim aﬂk anlay›ﬂ›m bedenselden ziyade ilahi aﬂka
yak›n. Bedri Rahmi, Cahit
Külebi, Cahit S›tk› ve bir
de herkesin çok tan›mad›-

Ayten Baykal, k›z› ‹rem
Han›m ile birlikte

Kayseri-P›narbaﬂ›, 70 sene öncesi. Kad›nlar›n modern
k›yafetleri dikkat çekiyor. Annesinin yan›nda duran
Aysel Baykal, henüz 3 yaﬂ›nda.

¤› Sunullah Ar›soy’un eserlerini çok be¤enerek
okurum. Ben ﬂiirin iç müzi¤ini duymak istiyorum. Düﬂünsel ve imgesel tan›mlamalar benim
tarz›m de¤il. Hem serbest hem de hece ölçüsüyle yaz›yorum ama serbest ﬂiirlerime muhakkak bir uyak koyuyorum. Çünkü o müzi¤i duymak istiyorum.
Ne zaman bestecilerle çal›ﬂmaya baﬂlad›n›z?
ﬁiirleri kendim için yaz›yordum ve bunlar› yay›mlamak ya da insanlara duyurmak gibi planlar›m hiçbir zaman olmad›. Çünkü duygular›m›
kendi içinde yaﬂayan bir insan oldum hep. Edebiyat hocas› oldu¤um halde bir tek ﬂiirimi s›n›fta okumam›ﬂ›md›r ki o y›llarda Varl›k dergisinde
yaz›yordum. Ailem ve yak›n arkadaﬂlar›m d›ﬂ›nda kimse bu yö nümü bilmezdi. 1960-61 ve 62
y›ll›klar›nda ﬂiirlerim vard›r. Varl›k dergisi o y›llarda ﬂiirin mihenk taﬂ›yd›. 1982 y›l›nda ﬂiirlerimi çok seven ve toplayan, ayn› zamanda en büyük hayran›m olan bir ö¤retmen arkadaﬂ›m, Erdo¤an Berker’in eﬂiyle tan›ﬂm›ﬂ. Han›mefendi
eﬂinin besteler yapmak istedi¤ini ama ﬂiir bulamad›¤›n› söyleyince arkadaﬂ›m da benim ﬂiirlerimi üstada göstermiﬂ. Hemen o gece Erdo¤an
Bey, “Ya¤murlarla Ben” isimli ﬂiirimi bestelemiﬂ.
Benim bunlardan haberim yok, arkadaﬂ›m ertesi
gün nereye gitti¤imizi söylemeden beni Berkerlerin evine götürdü. Tan›mad›¤›m iki insan beni
evlerine buyur etti. Sonra Erdo¤an Bey, piyanonun baﬂ›na geçip ﬂiirimi seslendirdi. Çok ﬂaﬂ›rd›m, ne diyece¤imi bilemedim, hatta benden
izin almadan böyle bir ad›m att›¤› için arkadaﬂ›ma k›zd›m bile. Neticede ben yazd›klar›m› afiﬂe
etmek istemiyordum. Ertesi akﬂam Erdo¤an
Bey, telefonla arayarak “Yunus Gibi” adl› ﬂiirime
yazd›¤› besteyi çald›. Bu ﬂark› 1983 y›l›nda Milliyet gazetesinin “Y›l›n En Sevilen 10 ﬁark›s›” ya-
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r›ﬂmas›nda ödül kazand›. Daha sonra Bilge Özgen, Y›ld›r›m Gürses ve ‹rfan Özbak›r’la çal›ﬂmalar›m oldu. TRT repertuar›nda 100’den fazla ﬂark›m var, MESAM’da da 80 civar›nda.

“Ben ﬂiirin iç
müzi¤ini duymak
istiyorum. Hem
serbest hem de
hece ölçüsüyle
yaz›yorum ama
serbest ﬂiirlerime
muhakkak bir
uyak koyuyorum.”

Bestekârlarla çal›ﬂ›rken ne tür kriterleriniz
var? Sipariﬂ üzerine mi güfteler ç›k›yor?
Hep bestekârlardan bana talep gelmiﬂtir. Zaten
birkaç kez birlikte çal›ﬂt›ktan sonra dost oluyorsunuz. Sözlerimi pek de¤iﬂtirmezler. Sipariﬂ olmuyor, çünkü duygular birleﬂmezse ortaya iyi
bir sonuç ç›km›yor. Bir tek bu kural› Marmaris
Belediyesi’nin açt›¤› ﬂark› yar›ﬂmas›nda bozdum.
“Ege k›y›lar›nda bir incidir Marmaris/Zümrüt gibi
ormanlar firuzedir o deniz” diye baﬂlayan bir ﬂiir
yazd›m. Bilge Özgen de besteledi. ‹ﬂin ilginci ikimiz de Marmaris’i o tarihe kadar görmemiﬂtik
ama yar›ﬂmay› bizim eserimiz kazand›. Bugün
bile o ﬂark› hala çalar.
Eserleriniz içinde hangisi sizin için ayr›cal›kl›?
Hepsini çok seviyorum ama en çok rahmetli Halil Aksoy’un bir bestesi olan “Sar› Güller” adl› ﬂark›m› severim. Erdo¤an Berker’in besteledi¤i ilk
ﬂiirim “Ya¤murlarla Ben”i Zeki Müren gördü¤ünde “Keﬂke bunu ben besteleseydim” demiﬂti.
Genelde gece sessizlik içinde daha üretken
olduklar›n› söyler sanatç›lar. Sizin için de bu
kural geçerli mi?
Beyniniz gece konuﬂur sizinle ve öyle güzel m›sralar yazars›n›z ki, kalkar da ka¤›da dökebilirseniz bunlar› ne âlâ ama kalkmazsan›z sabah
uyand›¤›n›zda asla geceki güzelli¤i ve ahengi
yakalayamazs›n›z. Rahmetli eﬂim bana bir teyp
alm›ﬂt›, akl›ma geldikçe kaydedeyim diye. Biraz
da ilham tabii, bazen bir sat›r yazamazs›n›z, bazen de tutamazs›n›z, on tane yüz tane arka arkaya gelir.
Eﬂiniz de en büyük hayranlar›n›zdan olmal›.
O da müzisyen miydi?
Hay›r, ama iyi bir Türk Sanat Müzi¤i dinleyicisiydi. Biz 1961 y›l›nda niﬂanland›k, 1962 y›l›nda
evlendik. 5 Mart’ta evlili¤imizin 49. y›l›n› kutlad›m. Çok mutlu bir evlili¤im vard›, beni takdir
eden, duygular›ma de¤er veren biriydi, dünyan›n en iyi insan›yd›. Ben asl›nda eﬂimle birlikte
en iyi dostumu kaybettim.

27

Senaryo ﬂeklinde yazar›m

ﬁairlerin ço¤u yaﬂad›klar›n› de¤il yaﬂayamad›klar›n› yazan insanlard›r.
Ben hem duygular›m› hem de çevremde yaﬂananlar› senaryo ﬂeklinde
yazar›m. Diyelim ki “Sar› Gülleri” yazaca¤›m, sar› güllerle bezenmiﬂ bir
çardak düﬂünürüm önce, sonra da içine insanlar› koyar›m. Nas›l yazacaksam ona göre biçimlendiririm onlar›, örne¤in gençliklerinden baﬂlar
yaﬂl›l›klar›na kadar getirim. Mutlaka yazd›¤›n›z aﬂklar› bire bir yaﬂam›ﬂ olman›z veya o özlemleri aynen duyman›z ﬂart de¤il. Karﬂ›n›zdakinin yaﬂam›ﬂl›¤› da size yans›r ve siz onu senaryolaﬂt›r›rs›n›z.

Bu kadar sevilen eserler ortaya ç›karm›ﬂs›n›z.
Bununla eﬂde¤er bir telif elde ettiniz mi?
Benim kadar çok ﬂark›s› olan bir güftekâr›n baya¤› ciddi bir gelir kayna¤› olmas› laz›m ama
maalesef öyle de¤il. Muazzez Abac› beﬂ ﬂark›m›n yer ald›¤›, birinin de ﬁakay›k oldu¤u Long
Play’› ç›kar›yor, beﬂ kuruﬂ yok bana. Haklar›m›z
almak için çok u¤raﬂt›k hatta dönemin baﬂbakan ve cumhurbaﬂkanlar›na gittik ama netice elde edemedik. Ben ilk ciddi telifimi “Liseli K›z”› isteyen Selçuk Ural’dan alm›ﬂt›m. MESAM’›n kuruluﬂ sürecinde yer alan isimlerden biriyim. O
dönemde kimi yap›mc›lar bize aç›ktan paralar
teklif etti. S›rf böyle bir meslek birli¤i kurulmas›n diye. Ben kendi aya¤›m›n alt›na karpuz kabu¤u koymam diyerek hep reddettim ama kabul edenler de oldu.
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LALE BELKIS:

ﬂark›larla bir dünyam vard›
Ezber bozan bir sanatç› Lale Belk›s. Müzik ilk göz a¤r›s› ama mankenlik, yazarl›k,
ressaml›k, stilislik de var yetenek havuzunda. Komple bir sanatç›. Onca eserine ve
eme¤ine ra¤men hâlâ gereken itibar› göremedi¤i için biraz k›rg›n. Kimi sanatç›
arkadaﬂlar›na göre kendini ﬂansl› buluyor ama o herkesin ç›¤l›¤›n› yüksek sesle dile
getirmekten asla vazgeçmiyor: “Hakk›m›z› verin, insanca yaﬂamam›z› sa¤lay›n.”
Türk Sinemas›’n›n en “diﬂi” kad›nlar›ndan, ilk milli manken, tiyatro sanatç›s›, ﬂair, söz
yazar›, yorumcu, ressam, yazar, stilist Lale Belk›s, bir döneme damgas›n› vurmuﬂ bir ikon asl›nda. T›pk› gerçek soyad›nda oldu¤u gibi hayat›
boyunca durmam›ﬂ, tesadüflerle baﬂlayan sanatsal kariyerinde el att›¤› pek çok dalda baﬂar›y› yakalam›ﬂ bir kad›n. “‹pek Çoraplar” adl› kendi
yaﬂam›n› kaleme ald›¤› kitab›nda, sanat dünyas›n›n renkli ve p›r›lt›l› kap›s›ndan içeri giriﬂini ﬂiirsel bir dille bak›n nas›l ifade etmiﬂ:
"Ben titriyordum. Ayn› zamanda utan›yordum
da... K›sa siyah soket çorab›m› sa¤ elimle tutarak ç›karmaya çal›ﬂt›m. Onlardan ayr›lmak istemiyor gibiydim. O siyah çoraplar çocuklu¤umdu belki de... Ama zaman› gelmiﬂti art›k.
Bir ﬂeyler kopuyordu benden; bir daha geri
gelmemek üzere gidiyor, uzaklaﬂ›p kayboluyordu. Bir ayr›l›k, buruk bir veda an›yd› bu.
T›pk› bayram yerindeki veda gibi. Gözlerim
yan›yordu. Yanaklar›m alev alevdi. Garip bir
s›z› çöktü içime, s›z›m s›z›m içime döküldü.
Kopan bir parçamd› yüre¤imde. ‹ﬂte bu da ayr›l›¤›n ac›s›yd› sanki. Ç›km›ﬂt› benden. Geri
dönmeyecekler gibiydi. ‹pek çorab› usulca ambalaj›ndan ç›kard›m. Kaç›rmaktan korkuyordum. ‹pe¤in yumuﬂakl›¤› bir su gibi kayd›
elimden, parmaklar›m›n üzerine serildi. Kand›r›c› ve baﬂtan ç›kar›c›yd›. Onu tutmaya çal›ﬂ›yordum. Yavaﬂ yavaﬂ hayat›n yolunu çizer

gibiydi... Kanatlar›ndan i¤nelenmiﬂ kelebek
gibiydim o an. Belki sonsuzluk... Belki göz k›rp›m› gibi bir ﬂey. Bir çift ipek çorap. Hiç tan›mad›¤›m, tuhaf duygular uyand›ran, kand›ran, baﬂtan ç›karan, okﬂayan. Belk›s Durmaz'›
yeni bir yolun eﬂi¤ine getiren bir çift ipek çorap... Hayat›m bir çift ipek çorapla de¤iﬂecek
miydi? Bir çift ipek çorap gelece¤imin yönünü
mü çizecekti yoksa?"
Lale Belk›s’la yeni resim sergisi öncesinde evinde bir araya geldik. Enerji doluydu, s›cac›k gülümseyiﬂi vard› yüzünde. Al›ml› ve bak›ml›yd›.
En sevdi¤i siyah rengi yine üzerinde baﬂar›yla
taﬂ›yordu. Birkaç k›r›ﬂ›kl›kla y›llara meydan okuyan dipdiri bir Lale Belk›s karﬂ›lad› bizi. Fizi¤iyle
yaﬂ›tlar›na hatta bugünün mankenlerine taﬂ ç›kart›yordu. Sohbeti ﬂark›lar ve ﬂiirlerle süsledi,
kendi elleriyle haz›rlad›¤› kekler ve böreklerle
lezzetlendirdi. Üzüntülerini, u¤rad›¤› haks›zl›klar› ve özlemlerini dile getirdi sohbet boyunca.
Do¤rusu insan hem hayrete düﬂüyor hem anlamakta zorlan›yor, Lale Belk›s gibi bir sanatç› neden en az›ndan “Devlet Sanatç›s›” payesiyle
onurland›r›lmaz ki?
Siz do¤ma büyüme ‹stanbullusunuz.
Eyüp’te geçmiﬂ çocuklu¤unuz. Nas›l bir aileydi sizinki?
Babam Çanakkale gazilerinden ‹smail Y›lmaz’d›.
Alt› kardeﬂtik. Güzel bahçeli bir evde büyüdüm.

Röportaj: Türkﬂan Karatekin
Foto¤raf: Cihan Ald›k
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Çok yönlü bir sanatç›: LALE BELKIS
28 Kas›m 1938'de ‹stanbul'da dünyaya gelen sanatç›n›n gerçek ad› Belk›s Durmaz'd›r. Manken, oyuncu ve ﬂark›c›d›r. Olgunlaﬂma Enstitüsü mezunudur. Sanat hayat›na 1953 y›l›nda manken olarak baﬂlad›. 1962'den sonra çeﬂitli tiyatro oyunlarda rol ad›. 1967'de müzik dünyas›na girdi. Pek çok yard›m kuruluﬂunun gönüllü üyesi olan Lale Belk›s Yeﬂilçam›n da sevilen yüzlerindendir. “Kalbimin Efendisi” filmiyle Alt›n Portakal Film Festivali’nde En ‹yi Yard›mc› Kad›n
Oyuncu ödülünü kazand›. En son Beyaz Melek adl› filmde rol ald›. Di¤er filmlerinden baz›lar› ﬂöyle: Y›l›n Kad›n›, Da¤›n›k Yatak, ﬁiribim ﬁiribom, Bir Demet,
Menekﬂe, Sezercik Aslan Parças›, Çile, Feride, Paprika Gaddar›n Aﬂk›.

Lale Belk›s’›n evinden
bir bölüm. Tüm
duvarlar› tablolar
süslüyor. Ço¤u Lale
Belk›s’›n ama ünlü
isimlerin
resimlerinden oluﬂan
bir koleksiyon da
dikkatleri çekiyor.
Kimler yok ki: Cahit
Durak, Bedri Rahmi,
Füreya...

nünde “Too Young”› söylemiﬂtim. Eyüp Ortaokulu’nda Frans›zca ö¤rendi¤im için yabanc› dildeki ﬂark›lar› da söylerdim. Jaques Brel, Gilbert
Beco ve Edith Piaf en çok dinledi¤im sanatç›lard›. Neden Olgunlaﬂma diye hep sorarlar, çünkü
evde modayla yak›ndan ilgilenen ablalar›m vard›, ben de 14 yaﬂ›nda kendimi enstitüde buldum.
“Do¤du¤um Ev” ﬂark›m bu evi anlat›r. Savaﬂ
sonras›yd› ama babam bize yoklu¤u hiç hissettirmedi. Çünkü ailesi onun bütün varl›¤›yd›. Varl›kl› de¤ildik ama yokluk da bilmedik. Babam evlatlar›n› çok severdi ama müthiﬂ de mesafeliydi.
Sayg› çok önemliydi bizim için. Hiçbir ﬂey yapmadan o sayg›y› yaratmak çok önemli, babam
bize o sayg›y› aﬂ›lad›.
Stilist mi olmak istediniz önce? Ondan m› Olgunlaﬂma Enstitüsü’nü tercih ettiniz?
Ben hep müzik alan›nda ilerlemek ve konservatuara gitmek istiyordum. Ama konservatuar Ankara’dayd› ve oraya gitmek benim için bir hayaldi. Zaten o yüzden müzik e¤itimimi yetersiz bulurum. Sonradan bu aç›¤› kapatmak için çok çal›ﬂt›m ama içimde hep uktedir konservatuara gidememiﬂ olmak. Çünkü benim müzik tutkum
çocuklu¤uma dayan›r. ﬁark›larla bir dünyam
vard›r. Daha ilkokuldayken a¤abeyimin dü¤ü-

Konservatuar s›ralar› yerine podyumlar sizi
bekliyomuﬂ me¤er...
Tesadüf iﬂte, bir gün ülkemizi ziyaret eden Frans›z yazar George Duhamel onuruna verilecek bir
defile yap›lacakt›. Beni ça¤›rd›lar, Türk motifleriyle iﬂli giysiler sundum. Me¤er elbiseyi çok iyi
taﬂ›m›ﬂ›m. Zaten bana göre mankenlik elbiseyi
taﬂ›makt›r. Ben tiyatro gibi bak›yorum mankenli¤e de. Giydi¤iniz elbiseyi iyi yaﬂayacaks›n›z. Giydi¤iniz elbise gündüz elbisesiyse gündüz, gece
elbisesi ise gece gibi olacaks›n›z. Ben mankenlik
yaparken bu mesle¤in bir dokunulmazl›¤› oldu¤unu savunurdum. Yani kimsenin eli bize uzanmamal›yd›. Bunun için de mankenlerin özel hayatlar›na dikkat etmesi gerekirdi. Bugünkü mankenler aras›ndan üzerlerindeki elbiseyi gerçekten iyi taﬂ›yabilen ve bu kurala dikkat eden çok
be¤endi¤im isimler var ama devremülk gibi bir
gün birinin öteki gün di¤erinin kolunda olanlar
da var. Bu ne kad›nl›¤a ne mankenli¤e yak›ﬂ›r.
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Tüm annelere
arma¤an olsun

Lale Belk›s için ﬂiir ﬂark›lardan önce
baﬂlayan bir u¤raﬂ. 1964’ten bu yana
ﬂiir yazan sanatç› turnede oldu¤u bir
Anneler Günü’nde annesi için aﬂa¤›daki ﬂiiri kaleme alm›ﬂ. 11 Kas›m 1967’de
yazd›¤› ﬂiiri yaklaﬂan Anneler Günü sebebiyle tüm annelere hediye etti.
Bir de 1954’teki Amerika deneyiminiz
var ki size çok art›lar katm›ﬂ. Öyle diyorsunuz.
Ablam›n eﬂi dönemin ünlü avukatlar›ndan biriydi. Onlar iﬂ için Amerika’ya gidiyoruz diyerek babam› ikna ettiler ve beni
de yanlar›nda götürdüler. Tam 63 gün
ortalarda yoktum ki bu bizim gibi bir aile
için inan›lmaz bir durumdu. Amerika’da
da mankenlik yapt›m. Özellikle pantolon
ve ﬂortlu k›yafetlerde beni tercih ediyorlard›. Vücudum bunlar› giymeye çok uygundu.
Ünlü bir manken olduktan sonra ﬂan
e¤itimi alarak ad›m ad›m sahneye haz›rlanm›ﬂs›n›z.
Yedi sene ﬂan dersi ald›m, konservatuardaki bütün ustalarla atölye çal›ﬂmalar›
yapt›m. Bana Playboy Gece Kulübü’nden
ﬂark› söylemem için teklif geldi¤i zaman,
yapar›m san›yordum. ﬁark›lar› ö¤rendim,
programa baﬂlamadan önce piyano ve
orkestrayla prova yap›yoruz. Bir türlü olmuyor. Ben ﬂark›y› ö¤reneyim, orkestra
bana uyar san›yordum o zamana kadar.
Me¤er öyle de¤ilmiﬂ. Anlad›m ki bu iﬂi
iyice ö¤renmeden yapamayaca¤›m. S›k›
ve disiplinli bir çal›ﬂmaya girdim. Mezurlar, ölçüler, entonasyonlar tüm müzik
jargonunu ö¤rendim. Ayhan Günkuﬂ,
Onno Tunç, Attila Özdemiro¤lu’ndan
dersler ald›m. Konservatuardan Müvedded Hoca, özellikle sesimi, nefesimi nas›l
kullanaca¤›m› gösterdi. Zaten ben orkestra ﬂark›c›s› de¤ildim, balad ve teatral
ﬂark›lar› severdim, hâlâ da öyledir.

Lale Oralo¤lu’nun davetiyle tiyatro serüveniniz baﬂl›yor. 1961’de bu kez
podyumdan tiyatro sahnesine transfer oluyorsunuz. Ard›ndan da sinemaya göz k›rp›yorsunuz.
"Evlilik Dolab›", "Boeing Boeing", "Becerikli Kaynana" gibi tiyatro oyunlar›nda rol
ald›ktan sonra Yaﬂar Kemal’in "Ölüm Tarlas›" eserinin sinema versiyonunda köylü
bir kad›n› oynad›m ve bu rolümle Balkan
Film Festivali’nde ödül ald›m. Sonra "Bitmeyen Yol"da rol ald›m. 70’ler boyunca
da, ﬂimdi televizyonlarda sürekli gösterilen renkli filmlerde oynad›m. Ben asl›nda
o filmlerde kötü kad›n de¤ildim. Kötülük
bana yap›l›yordu. 25 kadar film çektim
ve hepsinde ikinci kad›n, ço¤unlukla da
kötü kad›n› oynad›m. Hikaye hep ayn›yd›,
“star” gelip “jön”ü elimden al›p giderdi.
Bu durumda kim kötü oluyor acaba? Bana 7. Antalya Film Festivali’nde Alt›n Portakal getiren 'Kalbimin Efendisi' adl› filmde de hikaye ayn›d›r. Kazand›¤›m ödüllere may›s ay›nda bir yenisini ekliyorum.
Uçan Süpürge Kad›n Filmleri Festivali
kapsam›nda Türk Sinemas›’na yapt›¤›m
katk›lardan ötürü bana Onur Ödülü verecekler. Gerçi kimi medya için bunun haber de¤eri yok ama benim için çok
önemli ve anlaml› bir ödül olacak. Ben

Annem Hacer Durmaz’a
Sana yaz› yazmak o kadar zor
Sana söz söylemek o kadar az
Sana dünyam demek o kadar dar
Sana sadece annem derken
‹çimden kopan parçalar bile
Kafi gelmez sevgimi söylemeye
Sende her ﬂey var, karﬂ›l›ks›z
Sende yalans›z aﬂk var
Sende sonsuz umut var
Sende renkli rüyalar var
Senden bilemedi¤im ben var
Tanr›m beni affet
Senin kadar büyük yaln›z annem var.

medyan›n çok yanl› çal›ﬂt›¤›n› düﬂünüyorum. Oysa sanat›n yan› yoktur.
Sizi son dönemde en çok ne üzüyor?
Eski sanatç›lara yer verilmemesi üzüyor.
Kendimden söz etmiyorum, ben ortaday›m, ﬂark›lar›m, resimlerim var, kitap yaz›yorum ama baz› sanatç› arkadaﬂlar›m›z
gerçekten çok zor durumda. Biz müzikten de sinemadan da hakk›m›z› alamad›k. Her gün TV’de filmlerimiz oynuyor.
Sadece benim 25-30 filmim var, büyük
yönetmenlerle çal›ﬂt›m, önemli yazarlar›n eserlerinde oynad›m. Bütün bunlara
ra¤men hakk›m› alamad›¤›m› düﬂünüyorum. O nedenle biraz k›rg›nl›¤›m var,
çünkü mücadele de bir yere kadar. Yoruluyor, tükeniyor insan. Eskiden TRT ça¤›r›r, eme¤imizin karﬂ›l›¤›n› az-çok verirdi.
Bunlar bizim için önemli, çünkü gelirimiz
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Y›ld›z Kenter’e ithafen
Lale Belk›s, “Nükhet” adl› oyunda birlikte oynad›¤›
ustas› Y›ld›z Kenter için de bir ﬂiir yazm›ﬂ. ﬁiirin bir
bölümü ﬂöyle:
Alk›ﬂlar
Yak›n dostum onlar,
Yaﬂamla ölüm aras›ndaki çanlar alk›ﬂlar
Hep aﬂk› ça¤›ranlar alk›ﬂlar, alk›ﬂlar,
Kavgam›, yaﬂant›m›, baﬂar›m› ça¤›ranlar
...
Alk›ﬂlar alk›ﬂlar
Bir aynan›n s›rlar› gibi
Bazen p›r›l p›r›l, bazen sararm›ﬂ
Bazen de kanl›, borçlu ve alacakl› gibi
Alk›ﬂlar, tüm zorluklar› ba¤›ﬂlar
Alk›ﬂlar, bir selamla geri al›nmayan alk›ﬂlar.

olmazsa yaﬂayamay›z. Ailemden olmasa ben de
bu kadar sene nas›l yaﬂard›m diye düﬂünmeden
edemiyorum.
Kad›n olman›n zorlu¤unu yaﬂad›n›z m› hiç?
Hay›r, kad›n olmakla her zaman iftihar ettim
ama kad›nl›¤›m› kullanmad›m hiç. Her zaman
kad›n olarak iltifat gördüm. Sözünü sak›nan bir
kad›n da de¤ilim ben, çekinmem, düﬂündü¤ümü söylerim. Ezilen kad›n› sevmiyorum. Mücadeleciyimdir. Oynad›¤›m kad›nlar da öyledir asl›nda. Onurlu, dik duran, taviz vermeyen ve kaybetmek istemeyen kad›nlar. Boﬂ oturmay› sevmem. Ben hep çal›ﬂarak hayat›m› yaﬂad›m. Tek
baﬂ›nayd›m. Ekibim ya da menajerim yoktu.
Üreten hep kendim oldum. Hayattan hiçbir ﬂey
beklemedim. Hep ben verdim, hiçbir ﬂey almad›m. Bütün bu sanatsal çal›ﬂmalar›n özünde
“Baﬂka ne yapabilirim?” aray›ﬂ› vard›r. Her ac› beni y›kmaz, aksine yeni bir yap›c›l›¤a götürür.
Olumsuzluklar› herkes kadar ben de yaﬂar›m
ama bunlara tak›l› kalmam. Zaten benim esas
soyad›m “Durmaz”d›r.
Yeni projeleriniz var m›?
Güzel bir oyunda oynamak istiyorum. Bir hikaye
var akl›mda, onu film yapmak istiyorum.
Bir ﬂiir bir de “Aﬂka Dair” adl› roman olacak iki
kitap projem var. Son sergimi birkaç gün önce
açt›m. Kiﬂisel sergilerim 15’in üzerinde. Genel-

de kad›nlar, rol ald›¤›m filmler, tiyatro oyunlar›
ve do¤a ile etkileﬂimler vard›r tuallerimde. Bedri
Rahmi Eyüpo¤lu, Füreya, Zahir Güvenli, Esat
Subaﬂ›, Birsel Bosut, Hasan Kavruk, Bahattin
Odabaﬂ›, Nazl› Ecevit, Ramiz Ayd›n, Türkan Toruntay, Sadri Al›ﬂ›k, Cihat Burak gibi isimlere ait
tablolardan oluﬂan bir koleksiyonum da var.
ﬁimdilerde de¤erlenmesi için bunlar› sat›ﬂa ç›karmay› planl›yorum.
Onca filmde, ﬂark›da eme¤iniz var ama siz
de pek çok sanatç› gibi hakk›n›z› alamad›¤›n›z› söylüyorsunuz. Teliften bu güne kadar
ne kazand›n›z?
Geçen y›l ve bu y›l toplam 2 bin lira MESAM kanal›yla bana ödenen telif miktar›d›r. Söz, beste,
yorumcu olarak eme¤imin karﬂ›l›¤› bu. Bizde sanatç›ya sahip ç›k›lm›yor. Filmlerim gösteriliyor,
ﬂark›lar›m çal›n›yor ama karﬂ›l›¤› ödenmiyor. Baz› yap›mc›lar da çok f›rsatç›, her ﬂeyi kendilerine
mâl ediyor. Bazen ﬂark›lar›m› televizyon dizilerinde kullanmak istediklerini söyleyerek bana
geliyorlar ama samimi de¤iller. Dertleri baﬂka,
istediklerini alana kadar, sonra kayboluyorlar.
ﬁöyle çarp›c› bir rakam da verebilirim: 2009 y›l›nda ç›kard›¤›m “En ‹yileriyle Lale Belk›s” albümünden bugüne dek cebime sadece 900 TL girdi. Üstelik albümdeki tüm ﬂark›lar›n düzenlemesini haz›r verdim. ‹nan›n, kap›c›lar bizden çok
kazan›yor.
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MED‹HA ﬁEN SANCAKO⁄LU:

yazmaktan öte
yaﬂ›yorum sanat›m›
Dünya Kad›nlar Günü’nde do¤an Mediha ﬁen Sancako¤lu, müzikteki yorumculu¤una
talihsiz bir olayla birlikte güfte ve bestekârl›¤›n› da eklemiﬂ son derece üretken bir
sanatç›. En büyük hayali de kendi ﬂark›lar›ndan oluﬂan bir albüm yapmak.
2010’un u¤urlu geldi¤ini söyleyen Sancako¤lu, albüm için de çok umutlu.
2000’in üzerinde ﬂiir, 250’den fazlas›
TRT repertuar›na girmiﬂ 700 beste, 31 makam
ve 14 usul ile Türk Sanat Müzi¤i’nin en üretken
isimlerinden biri Mediha ﬁen Sancako¤lu. 8
Mart’ta dünyaya gelen sanatç› Türk Kad›n› Marﬂ›’n› kaleme al›p bestelemiﬂ. Sanatç› kendi külliyat›n› da “Mediha ﬁen Sancako¤lu”nun Hayat›
ve Eserleri’ adl› kitab›nda toplam›ﬂ.
Nas›l baﬂlad› sizin müzik sevdan›z?
Ben Bursa’da geçen çocuklu¤umda daha 5-6
yaﬂlar›nda annemin o güzel sesiyle Türk Sanat
Müzi¤i’ne aﬂ›k oldum. Akﬂamüzeri saat 17.00
gibi radyoda fas›llar olurdu. Arkadaﬂlar›mla oynamay› b›rak›r o fasl› dinlemek üzere radyonun
baﬂ›na geçerdim. Büyük bir huﬂu içinde dinler
“Allah’›m büyüyünce benim de sesim o kutunun
içinde ç›ks›n” diye dua ederdim. Benim ﬂans›m
daha o zaman baﬂlad›. Hayat›mda hiç “keﬂke”m
olmad›. Yapt›¤›m her ﬂeyi “iyi ki yapm›ﬂ›m” dedim.
Profesyonel olarak sanat›n›z› icra etmeye
nas›l baﬂlad›n›z?
25 yaﬂ›na geldi¤imde, Dede Efendi Musiki Derne¤i’nin hocas› olan kay›nbiraderim ve ud sanatç›s› Nadir ﬁen’den bildi¤im ﬂark›lar›n notalar›n› istiyordum. Kendi kendime iki sene boyunca
notalardan solfej, nota ve usul ö¤rendim. ‹ki sene sonunda Nadir’e ‹stanbul Radyosu’na müracaat etmeye gidece¤imi söyleyince kendisinin
konservatuar mezunu olmas›na ra¤men cesaretinin olmad›¤›n› benim nas›l buna cesaret etti¤ime hayret etti¤ini söyledi. ‹stanbul Radyosu’na

müracaat etti¤imde benden usulüne uygun olarak bir ﬂark› isteyeceklerini söylediler; ben de
bilmedi¤im bir ﬂark› isteyecekler diye çok korktum. Burada da ﬂans›m yaver gitti ve annemden
ö¤rendi¤im Selahattin P›nar’›n çok zor icra edilen hicaz makam›ndaki eseri “Kalmad› bende ne
arzu ne gönül”ü istediler. Ben de usul olarak
okudum ve mest oldular. Çok be¤enmelerine
ra¤men TRT’nin yetiﬂmiﬂ sanatç› s›nav›na girmem gerekti¤ini söylediler. Bu s›nav›n ne zaman aç›laca¤› belli olmad›¤›ndan tam yedi ay
beklemek zorunda kald›m. Bu dönem benim
için çok zor geçti. O kadar istiyordum ki ard› ard›na girdi¤im s›navlar›n hepsini pekiyi derecede
bitirerek hemen solist olarak kabul edildim.
Konservatuar› bitiren ö¤renciler beﬂ sene staj
yap›p korist olarak çal›ﬂ›yorlard›. Ben do¤rudan
solist olarak programa baﬂlad›m.
Buna ﬂans m› dememiz laz›m yoksa bir azmin öyküsü mü?
ﬁartlar› iyi de¤erlendirdim tabii ki ama ben çok
inançl› bir insan›m. Dua etmeden hiçbir zaman
soka¤a ç›kmam. ﬁans›m da yaver gitti ben de
çok inand›m. Ayn› zamanda da tam bir Atatürk
kad›n›y›m.
Bestekarl›¤›n›z nas›l kimlik kazand›?
1985 y›l›nda radyoda bir anket yap›ld›¤›n› hat›rl›yorum. Orada hayatta en çok ne olmak istersiniz diye soruyorlard›, ben de bestekar olmak isterim demiﬂtim. Aradan 5 sene geçti ve a¤abeyim kanser oldu. Can›mdan çok sevdi¤im a¤abeyim çok ac›lar çekti. Ben bu noktadan sonra
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“Kimisinde aﬂk
kimisinde vuslat
kimisinde de kardeﬂ
ac›s› böyle birtak›m
kap›lar›n aç›lmas›na
vesile olur.”

ﬂiir yazmaya baﬂlad›m. A¤abeyimin çekti¤i ac›lar beni içime döndürdü ve kendimi keﬂfettirdi.
Bendeki cevherin ortaya ç›kmas›na vesile oldu.
Hatta öyle ki rahmetli a¤abeyim, benim kendisinin hastal›¤›yla birlikte baﬂar›l› ﬂiirler ortaya koydu¤umu görünce “Yahu bilseydim daha önce
hasta olurdum” diye tak›l›rd›. Kimisinde aﬂk kimisinde vuslat kimisinde de kardeﬂ ac›s› böyle
birtak›m kap›lar›n aç›lmas›na vesile olur. Ben de
bu oldu. Abimin hastal›¤›n› ö¤rendi¤imde gözyaﬂlar› içerisinde ﬂu m›sralar› yazd›m:
“B›rak›p gitme sak›n beni gamda kederde
‹nan çare bulamam kalbimdeki bu derde
Bana teselli olsun saç›ndan bir tel ver de…”
Böylece 1990 y›l›nda hem yazmaya hem de
beste yapmaya baﬂlad›m. Yapt›¤›m
besteleri müzik direktörüme gösterdim. Bu alanda yetenekli oldu¤umu
ama prozodinin eksik kald›¤›n› söyledi. Yani ﬂiir hecesinin
müzik hecesine uymas› konusunda tamamlanmas› gereken yanlar›m varm›ﬂ.
ﬁimdiye kadar 700 beste yapt›m bunlar›n
250’den fazlas› TRT repertuar›ndan geçti.
A¤abeyiniz hayat›n›z›n çok önemli bir yerinde konumlanm›ﬂ. Evliliklerinizde, sanat hayat›n›zda, bestekârl›¤a geçiﬂ noktan›zda
hep a¤abeyinizin izlerine rastl›yoruz…
Aynen, a¤abeyim her zaman yan›mda oldu.
Sahne çal›ﬂmalar›na birlikte giderdik. A¤abeyim
orkestray› benden daha iyi tan›rd›. O benim her
ﬂeyimdi. Hayata hep iyimser bakmaya çal›ﬂt›m

yaﬂad›¤›m ac›lara ra¤men. Belli mi olur kötümser baksayd›m belki de baﬂ›ma kötü ﬂeyler gelirdi. Yeniden dünyaya gelsem yine ayn› Mediha
olurdum. Kaderciyim ve hayata hep güzel bakman›n bana güzellikler getirece¤ini düﬂünüyorum.
Evliliklerimde de abimin bir etkisi olmuﬂtur. 14
yaﬂ›nda ‹stanbul’a geldi¤imde rahmetli a¤abeyim 19 yaﬂ›ndayd›. Kendisi çocuklu bir han›ma
aﬂ›k oldu. A¤abeyimin ›srarlar› karﬂ›s›nda annem de kabul etti ve niﬂanland›lar. ‹ﬂin garip taraf› a¤abeyimin niﬂanl›s›n›n abisi de bana aﬂ›k
oldu. Abim bana “E¤er sen reddersen k›z› da bana vermezler, ne olur reddetme. E¤er istemezsen formaliteden önce bir niﬂan yapars›n›z ben
evlenince de yüzü¤ü ç›kar›r atars›n” deyince
bu konuda ne kadar kararl› oldu¤unu anlad›m. Bana da çok fazla seçenek kalmam›ﬂt›. ‹ﬂin komik taraf› biz evlendik
ama a¤abeyim sonradan boﬂand›.
‹ki çocu¤um olduktan sonra geçinemedi¤imiz için ayr›ld›k.
‹lk eﬂimden ayr›lal› henüz 7 ay olmuﬂtu. Çak›l
Gazinosu’nda assolist olarak çal›ﬂ›yordum. ‹ki
ayl›k bir anlaﬂma yapm›ﬂt›m ve sahnede oldu¤um her gece bana ﬂahane orkideler hediye
ediliyordu. Kemal Sancako¤lu diye birisinden
geliyordu çiçekler. Kendisinin benim hayran›m
oldu¤unu tan›ﬂ›p evlenmeye karar verdi¤imizde
ö¤rendim. Bir ay boyunca gelen çiçeklerin ard›ndan benden “Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane” eserini istedi.

“Bir gül müydü ﬂak›yan”
‘Mediha ﬁen Sancako¤lu’nun Hayat› ve Eserleri’ kitab›n›n giriﬂinde, “Bu kitap, çileli bir
ömrün, sanat sevdas›yla dopdolu bir hayat›n; notalarda ses bulmas› ve içimdeki tutkunun yaz›l› vesikas›d›r. Y›llard›r insan gönlünde tatl› bir meltem estirmek gayretiyle sanat›m› icra ederken, yapmak istediklerimin özlemi, yak›yor ba¤r›m›… 1990 y›l›ndan itibaren
Rabbim bana bu vuslat› nasip etti. Binlerce kere
ﬂükür ediyorum” diye yazm›ﬂ. ﬁiirlerini, TRT repertuar›ndan geçen
eserlerini ve sanatç› dostlar›n›n kendisi için yazd›¤› naif notlar› bir arada toplad›¤› Hayat›m ve Eserleri kitab›n› sanatç›n›n resimlerinden oluﬂan bir de foto¤raf albümü renklendiriyor.
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Türk Kad›n› Marﬂ›
Atatürk'ün sayesinde
Özgürlü¤ün ad›m›y›m
Türk anas› payesinde
Ayd›n bir Türk kad›n›y›m
‹ster yetmiﬂ olsun yaﬂ›m
‹lerici ve ça¤daﬂ›m
Yoksa haram olur aﬂ›m
Ayd›n bir Türk kad›n›y›m

Daha sonras›nda a¤abeyime ve bana birlikte yemek yemeyi teklif etti. Böylece
baﬂlayan iliﬂkimiz evlilikle neticelendi.
Nikah›m›z› da eski baﬂbakanlardan Suat
Hayri Ürgüplü k›yd›.
Türk Sanat Müzi¤i’ne ilginin azald›¤›n› düﬂünüyor musunuz?
Gazinolar›n kapanmas›yla birlikte hakikaten TSM’ye ilgi azald›. Fakat TRT Müzik
Kanal› ile birlikte tekrar bir canlanma görüyorum. Harika ﬂark›lar ve repertuarlar
ortaya konuluyor. Çok iyimserim ben bu
konuda. Gençlerimizin varsa bir ilgisizli¤i onlara unutturanlar utans›n bence. Pop sanatç›lar› birden
ço¤almaya baﬂlad›. Gençler de popüler kültüre
kay›yor ama ﬂimdilerde
genç neslin TSM’ye ilgi
duymaya baﬂlad›¤›n› görüyorum. Yeniden canlanacak ve hatta ben gazinolar›n
yeniden aç›laca¤›n› düﬂünüyorum.
2000’in üzerinde ﬂiir 250’den fazlas›
TRT repertuar›na girmiﬂ 700 besteniz
var. Ciddi bir üretim var ortada. Bunun s›rr›n› ö¤renebilir miyiz?
Tanr›… Tabii bir de çok çal›ﬂ›yorum. ‹ki
üç ﬂark›s› olana bestekâr denmez. Devaml› üreteceksiniz ve a¤›r aksak besteler yapacaks›n›z. Ben a¤›r aksak bestenin
nas›l yap›ld›¤›n› kendi kendime ö¤rendim. Aruz veznindeki ﬂiirlerimi de çok

çal›ﬂarak yapt›m. Hiç bilmedi¤im aruz
veznini öylesine benimsemiﬂtim ki günlük konuﬂma dilim bile aruz vezni olmuﬂtu. Demek ki benim içimde varm›ﬂ bu
sanat. Allah herkese nasip etmezmiﬂ sanatç›l›¤›. Atatürk “Herkes bakan, baﬂbakan, milletvekili hatta cumhurbaﬂkan›
olabilir ama sanatç› olamaz” demiﬂ. Bendeki de Allah vergisi iﬂte…
Türk Kad›n› Marﬂ›’n› yazd›n›z. Bunu
tüm Türk kad›nlar›na hediye ettiniz.
Eﬂi benzeri olmayan ve herkesin dilinde olan bu ﬂiiri hangi
duygularla kaleme ald›n›z?
Dünya Kad›nlar Günü’nde do¤urmuﬂ anam beni. Kaderim
do¤du¤um günden itibaren çizilmiﬂ asl›nda. 8 Mart
1994 tarihinde kendi kendime “Öyle bir
ﬂiir yazmal›y›m ki bu ﬂiirler ölümsüzler
aras›na girebileyim” dedim. Tanr›m beni
duydu ve bu ﬂiiri yaz›verdim.
‹leriye dönük projeler var m›?
Bütün arzum bestelerimden oluﬂan birkaç albüm yapmak. 2010 y›l› Bal›k burçlar›n›n senesi ve ben buna gönülden inan›yorum. Bu sene benim senem olacak
inﬂallah. 2010 y›l›na iyi bir baﬂlang›ç
yapt›m. ‹yi gidece¤ini düﬂünüyorum.

Mukaddestir mücadelem
Yurt a¤larken nas›l gülem
Son bulsun ›st›rap elem
Ayd›n bir Türk kad›n›y›m
Allah'›m›n izni ile
Hayat›m› versem bile
Yobaz diye düﬂmem dile
Ayd›n bir Türk kad›n›y›m
ﬁükür ben de müslüman›m
Tanr›ya tamd›r inanc›m
Türkiyem’e kurban can›m
Ayd›n bir Türk kad›n›y›m
Meﬂ'aleyiz sönemeyiz
Baﬂka rejim denemeyiz
Hilafete dönemeyiz
Ayd›n bir Türk kad›n›y›m

Hayat›m›n ﬂark›s› diyebilece¤iniz bir
eseriniz var m›?
Çok ﬂey istemiyorum
sevgiyle gül yeter
Benim ol demiyorum
sevdi¤imi bil yeter
Bu aﬂk beni terk etmez;
ben biterim o bitmez
Uzak olman fark etmez,
sevdi¤imi bil yeter.
Dünyada azm›ﬂ gülen,
kavuﬂmazm›ﬂ her seven
Tek sen aﬂk›ma güven
sevdi¤imi bil yeter
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N‹L BURAK:

art›k iyi ﬂark› ç›km›yor
“Yaln›z›m Ben” ﬂark›s›yla yeniden büyük bir ç›k›ﬂ yakalayan Nil Burak, ﬂark›n›n yer
ald›¤› “Iss›z Adam” filminin de kendi jenerasyonuna ﬂans getirdi¤ini ve filmle birlikte
eskinin 45’liklerin yeniden gündeme geldi¤ini belirtiyor. Sanatç› biri cover üçü yeni
olan dört ﬂark›l›k maksi single’›n› da yaz aylar›nda piyasaya ç›karacak.
Ça¤an Irmak’›n “Iss›z Adam” filminde yer
alan “Yaln›z›m Ben” adl› ﬂark›s›yla uzun süre müzik listelerinde ilk s›rada yer alan Nil Burak, kendi jenerasyonuna büyük ﬂans getiren film ve
ﬂark› için “Klasikleﬂmiﬂ olan her zaman ilgi görür” yorumunu yap›yor.
Nil Burak’›n sanat hayat› tesadüfler üzerine kurulu. Her ﬂey 1975 y›l›nda Londra’dan tatil için
geldi¤i ‹stanbul'da, arkadaﬂlar›yla gitti¤i dönemin en popüler gece kulübü Playboy’da, Türk sinemas›n›n usta sanatç›s› Sadri Al›ﬂ›k'›n zorla
onu sahneye davet etmesiyle baﬂl›yor. Amatör
olarak bir iki ﬂark› söylemek için ç›kt›¤› sahnede
saatlerce kal›yor ve hemen akabinde de gecekulübü yönetiminden ﬂark›c›l›k teklifi al›yor. Nil Burak, iki ay sonra kendini dönemin en önemli e¤lence mekân› Maksim Gazinosu’nda buluyor. Hikaye böyle devam ediyor. Nil Burak’la geçmiﬂten
bugüne müzikal kariyerini ve bugünün kad›n›n›
konuﬂtuk.
K›br›s’ta sakin bir hayat sürdürürken nas›l oldu da bir anda döneme damgas›n› vuran bir
sanatç› olmay› baﬂard›n›z?
Profesyonel bir hedefim olmasa da çocuklu¤umda ﬂark›lar söylerdim. ‹lkokula giderken evimizin merdiven alt›n› sahneye dönüﬂtürüp arkadaﬂlar›ma ﬂark› dinletileri sunard›m. Ö¤retmenlerim de sürekli bana ﬂark› söyletirlerdi. Amerikan K›z Koleji’nde okudu¤um y›llarda yabanc›
müzik dinlemek ve söylemek oldukça modayd›.
Ben de o y›llarda yabanc› müzi¤i severek söylerdim. Ö¤rendi¤im ilk yabanc› dil Frans›zcayd›.
Rumcay› da iyi biliyorum ama ‹ngilizceyi ana dilim gibi konuﬂuyorum. 70’lerde K›br›s’taki ma-

lum olaylar baﬂlad›¤›nda Londra’ya gitmek zorunda kald›m. Koleji de burada bitirdim, alt› y›l
kald›m orada.
Döndükten sonra olaylar nas›l geliﬂti peki?
1975 y›l›nda Londra’dan Türkiye’ye döndükten
sonra bir gece arkadaﬂlar›mla dönemin sosyetesinin gitti¤i Playboy Gece Kulübü’ne gittik. ﬁimdiki Hilton Oteli’nin bulundu¤u yere yak›n bir
yerde bulunuyordu bu kulüp. Herkes sahnedeki
sanatç›lar eﬂli¤inde e¤leniyordu. Programdan
sonra rahmetli Sadri Al›ﬂ›k sahneye ç›kt›. Küçük
ﬂovlar sergiliyor, mekânda bulunanlara tak›l›yor,
espriler yap›yordu. Elit bir yer tabi herkes birbirini tan›yor o y›llarda, aralar›nda yabanc› bir ben
vard›m sanki. O gece orada Sadri Al›ﬂ›k’›n yan›
s›ra, Ekrem Bora, Ayhan Iﬂ›k, Çolpan ‹lhan, Nebahat Çehre, Zeki Müren, Erol Simavi, Kadir
Has, Yavuz Öz›ﬂ›k ve Attila Özdemiro¤lu gibi
isimler var. Sadri Abi’nin yan›nda da Lale Oralo¤lu’nun o¤lu Ural Oralo¤lu vard›. Herkes beni
Ural’›n k›z arkadaﬂ› san›yor. Beni birbirlerine
göstererek kim oldu¤umu anlamaya çal›ﬂ›yorlard›. Ben de çok gösteriﬂliyim o zamanlar. Upuzun
sar› saçlar›m var. O y›llarda Türkiye’de fazla sar›ﬂ›n kad›n yok, dikkat çekiyorum.
‹steseniz bu kadar ünlüyü bir araya getiremezsiniz herhalde.
Bütün bu isimler beni sahneye ç›karma konusunda Sadri Abi’yle aralar›nda bahse girmiﬂler.
O da elimden tutup beni sahneye ç›kard›. “‹smin
ne” dedi. “Nihal” dedim. (Nil Burak ad›, Zeki Müren taraf›ndan konulan sahne ismi) “Nerelisin,
‹stanbullu musun?” dedi. “Hay›r, turistim” de-

Röportaj: Türkﬂan Karatekin,
Mehmet Altun
Foto¤raf: Cihan Ald›k
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45’likler de¤erlendi
Eski ﬂark›lar›n yeniden yorumlanarak gündeme gelmesi tüm dünyada yaﬂanan bir trend. Bizdeki durumu iyi ﬂark› yaz›lamamas›na ba¤l›yorum. Yeni
veya farkl› bir sound ortaya koyan neredeyse yok gibi. Herkes birbirini taklit ediyor. Kal›c› olmak oldukça zor. Benim gibi, bu sektörde 25-30 y›ll›k
geçmiﬂinizle herkesi ve her yaﬂ grubunu derinden etkileyen ﬂark›lar üretebiliyorsan›z kal›c› olursunuz. Geçen y›l on üniversitede konserler verdim.
Konserlere kat›lan yaklaﬂ›k 10 bin ö¤renci, seslendirdi¤im ﬂark›lar› benimle
birlikte ezbere söylüyordu. Kald› ki, geçen y›l “Iss›z Adam” nedeniyle her
yerde benim ve Ayla Dikmen’in ﬂark›lar› çal›yordu. “Iss›z Adam” sayesinde
45’likler yeniden de¤erlendi. Hatta 45’lik diye mekânlar aç›lmaya baﬂlad›.
Anlayaca¤›n›z ister filmler vesile olsun ister baﬂka bir gerekçe, temcit pilav›
gibi dönüyor dolaﬂ›yor, yine bizim ﬂark›lar söyleniyor.

dim, millet gülmeye baﬂlad›. Bir an dilim doland› sanki sonra zar zor “K›br›sl›y›m” dedim. “Aaa
ne güzel, o zaman bize bir ﬂeyler anlat” dedi.
“F›kra bilmem” dedim. “O zaman bir ﬂark› söyle”
dedi. “Olur, söyleyeyim” dedim. Arkada da Yalç›n Ateﬂ orkestras› vard›. O y›llarda da Shirley
Bassey’in “Something” adl› ﬂark›s› çok popüler.
Orkestra “Hangi tondan çalal›m” diyor bana,
ben de o zamanlar ton falan bilmiyorum tabii,
“Siz baﬂlay›n” dedim. Baﬂlad›lar ﬂark›ya ama ben
giremedim, bakt›lar olmayacak iﬂi bana b›rakt›lar. Müzi¤e girdim, salonda ç›t ç›km›yor. Orkestra da benim girdi¤im tondan çalmaya baﬂlad›.
O gece 7-8 ﬂark› söyledim. Herkes çok be¤endi.
Hemen sahne teklifi ald›m ve Playboy Gece Kulübü’nde ç›kmaya baﬂlad›m. Aradan iki ay geçti,
kendimi ünlü Maksim Gazinosu’nda buldum.
Ondan sonra da 17 y›l Maksim’de çal›ﬂt›m. Sonra Atilla Özdemiro¤lu’yla ﬁat Yap›m’a gittik ve
“Alt›n Plak” ödülü kazand›¤›m ilk 45’lik pla¤›m
olan “Tatl›-Tatl› Sus”u yapt›k. ﬁat Yap›m o y›llarda Banu K›rba¤, Attila Atasoy, Sezen Aksu, Yeliz,
Yeﬂim, Cici K›zlar, Melike Demira¤, Sibel Egemen, ‹skender Do¤an ve Engin Evin gibi pek
çok ismin plaklar›n› yap›yordu.
Ummad›¤›n›z bir anda ›ﬂ›lt›l› sanat hayat›n›z
baﬂlam›ﬂ. Korkmad›n›z m› hiç?
Ben Allah’tan baﬂka kimseden korkmam. Biraz
da erkek gibi bir k›z oldu¤um için korkmad›m
herhalde. Baﬂta nota bilmiyordum, ama sonradan ald›¤›m derslerle bu aç›¤›m› kapatt›m. ﬁark›
söylemek için nota bilmek de gerekmez diye
düﬂünüyorum. Ben asl›nda sanat müzi¤i söylemek “Assolist” olmak istiyordum. Çünkü hem
sanat müzi¤i hem de assolistlik o zamanlar çok
popülerdi. Ama Maksim’in sahibi Fahretin Aslan, “Han›mefendi siz bat›l› bir kad›ns›n›z. Lisan›n›z da var, ne iﬂiniz var sanat müzi¤iyle” dedi.
Demek etkilendim ki gidiﬂat da böyle oldu.

“Ben asl›nda sanat müzi¤i söylemek “Assolist”
olmak istiyordum. Ama Maksim’in sahibi
Fahretin Aslan, ‘Han›mefendi siz bat›l› bir
kad›ns›n›z. Lisan›n›z da var, ne iﬂiniz var
sanat müzi¤iyle’ dedi.”

Müzikle baﬂlayan yolculukta kabareler nas›l
gündeme geldi?
Malum o y›llarda kabarelerin ço¤u müzikal
oyunlar sergiliyorlard›. Ben de dönemin en
önemli ses sanatç›lar›ndan biri olunca her gün
tiyatro teklifleri al›yordum. O y›llarda hemen hemen tutmuﬂ bütün kabarelerde oynad›m. Zeki
Alaysa, Metin Akp›nar, Ayﬂen Gruda, ﬁemsi ‹n-
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kaya, Atilla Arcan, Ali Poyrazo¤lu, Levent
K›rca ve Oya Baﬂar gibi pek çok baﬂar›l›
isimle ayn› sahneyi paylaﬂt›m. Hem çok
ﬂey ö¤rendim o ustalardan hem de çok
e¤lendim. Geriye dönüp bakt›¤›mda keﬂke o oyunlar› kameraya alsaym›ﬂ›m diyorum. Dönem itibar›yla büyük yeniliklere
imza at›yorduk. ﬁimdi biri sahnede mayo
giydi¤inde ilk kez oluyormuﬂ gibi manﬂetler at›l›yor. Ben 76 y›l›nda giymiﬂim
mayoyu o da bir ﬂey mi? Liza Minnelli’nin ﬂapkas›n›n bastonunun, ayakkab›s›n›n, file çoraplar›n›n ve payet mayosunun ayn›s›n› Londra’dan alm›ﬂt›m. Sahnede onlar› giyiyordum.
Eurovision aday adayl›¤›n›z ve “Güneﬂ
Bir Kere Do¤du”nun hikayesi nedir?
1985 y›l›nda Eurovision’un Türkiye elemelerinde piyano ve yal›n bir sesle söyledi¤im “Güneﬂ Bir Kere Do¤du” adl› parçamla birinci olmuﬂtum. O y›l benim haricimde, MFÖ, Sezen Aksu, Özdemir Erdo¤an, Neco, Nilüfer ve Nükhet Duru gibi günümüzün pek çok star› yar›ﬂmada
vard›. Alt› veya yedi kiﬂi kalm›ﬂt›k ön elemede. Birinci bendim. Ama nedense
MFÖ’yü göndermek istediler. Bunun için
de araya birini koydular ve bir puanla
kaybettim. Sonra ne oldu, ben o ﬂark›yla
‹talya’da Akdeniz ﬁark› Yar›ﬂmas›’nda birinci oldum, ama onlar Eurovision’da dereceye bile giremediler.

41

MESAM
yönetiminde
de kad›nlar
olmal›
Nil Burak, söyleﬂinin kad›nlarla ilgili
bölümünde baﬂka bir soruyu gündeme getirdi ve “MESAM’da kaç kad›n
çal›ﬂ›yor, yönetim kurulunda kaç kad›n sanatç› var?”diye sordu. Biz cevap veremedik ama en az›ndan
onun isyan›n› dile getirmeye söz verdik: “Mecliste oldu¤u gibi MESAM’da
niçin üst yönetim kademelerinde kad›n sanatç› ve personel yok! Hiç olmazsa yönetim kurulunda en az iki
kad›n olmal›. Genel Kurul’da bunu
dile getirece¤im. Ben zaman›nda
POPSAV’›n baﬂkanl›¤›n› yapt›m. ﬁimdi
de böyle sorumluluk alacak pek çok
kad›n sanatç› var ama herkes çal›ﬂmaktan kaç›n›yor, ben de bunu anlamakta zorlan›yorum.”
zorunda de¤il ama sanatç› olmak a¤›r
bedeller yükler kiﬂiye. Ben mesela uzun
y›llar istedi¤im gibi giyinip gezip tozamad›m. Çünkü ister istemez toplumun
istedi¤i yönde davranmak zorunda kal›yorsunuz.

Bu günün müzikleri nas›l sizce?
Günümüzde fast food dedi¤imiz tarzda
ﬂark›c›lar ve ﬂark›lar var. Bir gecede ﬂöhret oluyorlar, ama sonra bir bak›yorsunuz yok olup gitmiﬂler. O kadar çok ﬂark›c› gelip gitti ki, ben bile hat›rlam›yorum isimlerini. Neden? Çünkü ç›k›ﬂ yapt›ktan sonra o ç›k›ﬂ› devam ettirecek kadar kaliteli üretimleri olmad›. Halk da
ﬂimdi hat›rlam›yor onlar›.

Pek çok kabare çal›ﬂman›za ra¤men
sinemada s›n›rl› projede yer alm›ﬂs›n›z.
ﬁimdi keﬂke birkaç sinema filminde daha
oynasayd›m diyorum ama o zamanlar
zor geliyordu. Bir yandan sahne bir yandan sinema beni çok yoruyordu. Sinemadan da büyük paralar kazan›lm›yordu
zaten. Bu nedenle pek çok sinema sanatç›s› özellikle de fuarlarda sahneye ç›k›yordu.

Sanatç› olmak nas›l bir duruﬂ gerektiriyor?
Sanatç›; duruﬂu ve özel yaﬂant›s›yla kendine dikkat etmelidir. ‹lle de örnek olmak

“Iss›z Adam”› konuﬂal›m biraz da. Bekliyor muydunuz filmin bu kadar sükse
yapaca¤›n›?
Ça¤an beni arad›¤›nda K›br›s’tayd›m. Te-

lefonda “Iss›z Adam” diye bir film çekece¤ini benden de bir ﬂark› kullanmak istedi¤ini söyledi. Ben ilk baﬂta filmin ad›n›
bile “Iss›z Ada” diye anlam›ﬂt›m. Ça¤an’›n
daha önce ses getiren çal›ﬂmalar›ndan
haberdard›m. ‹sterse baﬂka ﬂark›lar›m› da
kullanabilece¤ini söyledim ve olay›n üzerinde çok durmad›m. Film izleyince Ça¤an’›n film ve müzi¤i çok iyi örtüﬂtürdü¤ünü gördüm ve çok be¤endim. Bu film
sayesinde ben ve jenerasyonumun eserleri yeniden zirveye oturdu. Bu ﬂark›lar
sayesinde gençlik o döneme döndü.
‹ﬂin püf noktas› iyi ﬂark›larda gizli o
zaman.
Geçen y›l çal›n›n hangi ﬂark›y› ﬂimdi hat›rl›yoruz. Hemen hepsi ritim ve dans
üzerine kurulu. Lady Gaga’n›n ﬂark›lar›n›
bir düﬂünün, sonra da Frank Sinatra’n›nkileri. Sinatra ﬂark›lar›n› bir ç›rp›da hat›rlar›z, çünkü onlar klasikleﬂmiﬂtir. Bizimkiler için de bu geçerli. “Yaln›z›m Ben”,

nilB.qxd

3/23/10

42

1:53 PM

Page 26

vizyon
8kad›n

tak bir projeye imza atacak sanatç› arasan›z bulman›z neredeyse imkans›z olur.

“Meclisteki kad›n
milletvekili say›s›
artarsa yaﬂanan
kavgalar da
azal›r bence.
Bizde genelde
kad›nlar, Kad›ndan
Sorumlu Devlet
Bakanl›¤›’na
atan›rlar. Neden
bir kad›n Kültür
Bakanl›¤›’na
getirilmiyor diye
düﬂünmeden
edemiyorum.”

Kad›nlar›n sadece kendi sorunlar›yla de¤il ülke sorunlar›yla ilgili de baz› kayg›lara sahip
olmalar› gerekti¤ine kat›l›yor musunuz?
Buna gönülden kat›l›yorum elbette. Sanatç›
hem topluma hem de yönetime karﬂ› sorgulay›c› olabilmeli. Mesela Amerika’da Obama’y› bile
geçti¤imiz y›l eleﬂtiren bir sürü sanatç› oldu.
Ama bizde bu tür davran›ﬂlar sergileyebilen sanatç› say›s› bir elin parmaklar›n› geçmez. Çünkü
herkesin kendine özgü küçük korkular› var. Biz
hala kad›n›n baﬂörtüsünü tart›ﬂ›yorsak durum
vahim gibi geliyor bana.

“Sen A¤lama”, “Arkan› Dön ve Ç›k”, “Kim Arar
Seni Kim Arar” gibi o dönemlere damgas›n›n vuran pek çok ﬂark› klasiktir ve herkes taraf›ndan
ezbere söylenir. Di¤erleri ise unutulur gider.
Bundan sonra sinema veya tiyatroyla ilgili
yeni bir projede görebilecek miyiz sizi?
Tiyatrolardan teklif al›yorum. Hatta birkaç kez
gidip konuk sanatç› olarak da oynad›m. Ama
ﬂimdi albüm çal›ﬂmalar›ndan zaman ay›ram›yorum. Önümüzdeki dönem için piyasadaki iﬂlerden farkl› bir televizyon projem var.
Sanatç›l›¤›n bir de kad›nl›k yönüne de¤inelim isterseniz. Sizce kad›n sanatç›lar neden
bir araya gelip kendi sorunlar›na çözüm üretecek platformlar kuram›yorlar?
‹ki sanatç›n›n bile bir araya gelemedi¤i bir ülkede ne bekliyorsunuz ki? Herkes “Bana dokunmayan y›lan bin yaﬂas›n” diyor. Bugün sürekli bir
araya gelip ortak çal›ﬂmalarda bulunan Beyonce
ve Shakira’n›n birbirlerine ihtiyaçlar› m› var ki
bir araya gelip ﬂark› söylüyorlar? Ama bizde or-

Bir an için kad›nlar›n yönetimde ﬂimdikinden
daha fazla yer ald›¤›n› farzedelim. Böyle bir
tabloda neler de¤iﬂir sizce?
Çok ﬂey de¤iﬂir. Neden biliyor musunuz? Çünkü, kad›nlar›n yönetime kat›l›m› artt›¤› oranda
erkekler de kendilerine çeki düzen verirler.
Meclisteki kad›n milletvekili say›s› artarsa yaﬂanan kavgalar da azal›r bence. Bizde genelde
kad›nlar, Kad›ndan Sorumlu Devlet Bakanl›¤›’na atan›rlar. Neden bir kad›n Kültür Bakanl›¤›’na getirilmiyor diye düﬂünmeden edemiyorum.
Kad›n olmaktan yak›nd›¤›n›z oldu mu hiç?
Asla. ‹yi ki kad›n olarak do¤muﬂum. Kad›n›n do¤urganl›k olay› bile baﬂl› baﬂ›na bir lütuf bence.
Bir hayat› var ediyorsunuz, daha güzel bir ﬂey
olabilir mi? Kad›n duygusald›r, yüre¤iyle hareket
eder. Güzelli¤i, esteti¤i, dengeyi temsil eder. Kad›n daha düﬂünceli, bilinçli ve detayc›d›r. Erkekler daha çocuksu ve kad›nlara göre daha saft›r.
Kad›n›n ﬂeytani bir taraf› da vard›r, kurnazd›r,
daha cindir.
Yeni bir albüm düﬂüncesi var m›?
2009’da ayn› anda “En iyiler” ve “Bir Numarams›n” adl› iki albüm ç›kard›m. Önümüzdeki dönemde bir cover ve üç yeni ﬂark›dan oluﬂan bir
maksi single ç›karmay› planl›yorum. Parçalardan
biri tam bir Akdeniz ﬂark›s› olacak. Bulgar bir sanatç›ya ait bir parça. Sözlerini oturtmaya çal›ﬂ›yorum. Ayr›ca “Yanay›m, Yanay›m”›n bestecisi
K›br›sl› Ayhan Aﬂk›n’a ait bir ﬂark› da olacak.
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geçmiﬂ zaman›n
ard›nda(n)
Yaz›: Naim Dilmener

“Geçmiﬂ”e ait olan ço¤u ﬂeyde oldu¤u gibi, dergiler de insan›
kap›p götürür. Geçmiﬂ zaman›n ard›na düﬂmek, her ama her
zaman s›ra d›ﬂ› bir durum, insan› direnmekten al›koyan bir
davran›ﬂ biçimidir. Bindi¤iniz, ister masmavi sularda gezinen bir
kay›k olsun, isterse bir dinozorun kambur s›rt› fark etmez;
yüksele-alçala, hafifleye-a¤›rlaﬂa al›rs›n›z bütün yolu. Bilincin en
serseri, en söz dinlemez, en Woolf ya da Joyce takmaz zaman›
budur; geçmiﬂe seyahat ba¤lay›c›d›r, ba¤›ml›l›k yarat›r; sonu
ölüm ya da kal›m olsa bile.

ndilmener.qxd

3/24/10

1:02 PM

Page 25

naim dilmener’den pop tarihi
vizyon

Geçmiﬂe ait olan ço¤u ﬂeyde oldu¤u
gibi, dergiler de insan› kap›p götürür bir yerlere. Geçmiﬂ zaman›n (Swann’lar›n koluna girerek ya da girmeyerek) ard›na düﬂmek, her ama
her zaman s›ra d›ﬂ› bir durum, insan› direnmekten al›koyan bir davran›ﬂ biçimidir. Bindi¤iniz, ister masmavi sularda gezinen bir kay›k olsun, isterse bir dinozorun kambur s›rt› fark etmez; yüksele-alçala, hafifleye-a¤›rlaﬂa al›rs›n›z
bütün yolu. Bilincin en serseri, en söz dinlemez, en Woolf ya da Joyce takmaz zaman› budur; geçmiﬂe seyahat ba¤lay›c›d›r, ba¤›ml›l›k
yarat›r; sonu ölüm ya da kal›m olsa bile.
Bir dergi, herhangi bir derginin kapa¤›na tak›l›rs›n›z önce, sayfalar› çevirmeye-kar›ﬂt›rmaya
kalkars›n›z ve hoooppp, tak›ld›n›z oltaya, kurtulun kurtulabilirseniz. Ne olursan›z, kim olursan›z olun farketmez; bini bir para olan hat›ralar sökün etmiﬂtir art›k: “A, evet ya; ﬂu marka
buzdolab› ilk ç›kt›¤›nda lisedeydim, ﬂu dizi oynarken ﬂunu, bu artist ﬂöhret merdivenlerini

t›rmand›¤›nda bunu yapmaktayd›m…” Fren bilmez-dinlemez bilinç, sizi k›y›dan k›y›ya vuruyordur art›k. Böyle bir seansa, genellikle gözyaﬂlar› eﬂlik eder. ﬁart de¤ildir ama hep böyle
olur. Onlar da iﬂareti alm›ﬂlard›r ve oluruna b›rak›rlar kendilerini, akar da akarlar. Hüzün elbette orta yerdedir, ama ne mutluluk ne de
mutsuzluk ﬂartt›r bu yolculukta; ne kalp k›r›kl›klar› eski ﬂiddetiyle gelir orta yere, ne de ilk
sevinç-ilk heyecan-ilk aﬂk. ‹yisiyle kötüsüyle
her ﬂey yaﬂanm›ﬂ ve bitmiﬂtir. Bunun bilinciyle
düﬂülür geçmiﬂin yollar›na, bundan emin olarak çevrilir sayfalar.
NE YER, NE ‹ÇER, NE D‹NLERD‹K?
Ses, Hayat, Radyo Haftas›, Hey, Boom ya da
muadili bir derginin sayfalar›n› çevirmeye baﬂlad›¤›n›zda karﬂ›laﬂaca¤›n›z bu kadar de¤ildir.
Fazlas› vard›r geçmiﬂin tozlu sayfalar› aras›nda,
hem de en tozlu, en iﬂe yaramaz, en saçma
sayfalar› aras›nda dahi, bize bugünün ﬂifreleri-
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“Geçmiﬂin
tozlu sayfalar›
aras›nda, hem
de en tozlu, en
iﬂe yaramaz, en
saçma sayfalar›
aras›nda dahi,
bize bugünün
ﬂifrelerini
k›rd›rabilen
milyonlarca
ayr›nt› vard›r.
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“Her türlü
özgürlü¤ünüz
k›s›tlanm›ﬂ ve siz
sesinizi ç›karmaya
korkmaktayken,
baﬂkalar›n›n
üzerinden, mesela
Cem Karaca’n›n
ﬂark›lar› üzerinden
protesto edersiniz
durumu.”

ni k›rd›rabilen milyonlarca ayr›nt› vard›r.
Foto¤raf, yaz› stili, grafik, reklamlardan tutun
da, “dil”in kullan›lma biçimine ve cümlelerin
kuruluﬂ ﬂekline kadar her ama her ﬂey yeterince ayd›nlat›c›d›r: “A, evet ya; böyle derdik o zaman…” Derdiniz tabii. Siz unuttunuz ama dergiler dahil, geçmiﬂin her türlü back-up’› unutmaz. Siz yeter ki (restore de¤il ama) “refresh”
yapmak isteyin.
“B‹R BAﬁKADIR BEN‹M MEMLEKET‹M”
12 Mart 1971 tarihinden önce yay›nlanm›ﬂ
herhangi bir dergiye bakt›¤›n›zda, çizme seslerinin rap-rap’lerini iﬂitebilir ve ﬂöyle düﬂünürsünüz: “Her ﬂey, pek de belliymiﬂ; darbe geli-

yorum diyormuﬂ ve biz anlamam›ﬂ›z…” Yanl›ﬂ!
Yani pek do¤ru de¤il. ‹nsano¤lu tuhaft›r; içinde bulundu¤u “an”› kolay kolay kavrayam›yor,
anlamland›ram›yor. Bunun yap›labilmesi için
zaman›n geçmesi, araya bir mesafe girmesi
gerek. O zaman› yaﬂarken kolay anlaﬂ›lamazm›ﬂ, ama iﬂte zaman geçmiﬂtir ve art›k her ﬂey
daha anlaﬂ›l›r olmuﬂtur.
Siz bir müzikal tür, ak›m ya da ﬂark›n›n öylesine, yani kendili¤inden, yani tamamen tesadüfi
ortaya ç›kt›¤›n›, listelerin tepesine kuruldu¤unu, bizi esir ald›¤›n› düﬂünmekteyken bir de
anlars›n›z ki, (zaten darbecilere de cesaret veren) yokluk-yoksunluk, paras›zl›k-s›k›nt›, bunalt›-bunal›m dinlenebilecek ya da dinlenmesi gereken ﬂark› ve ﬂark›c›lar› da ça¤›rm›ﬂt›r. “Ey prodüktörler, müzisyenler, yorumcular! TALEP ediyorum, hadi siz de ARZ edin!” deriz hep birlikte
ve ortal›k talep ettiklerimiz ya da benzerleriyle
dolar taﬂar.
DARBEYE KARﬁI ﬁARKILARLA D‹REN‹ﬁ
Anadolu pop ya da rock, elbette müzikal geçmiﬂimizi derinden etkilemiﬂ, son derece haysiyetli bir müzik türüdür, ama iﬂte, “Cunta-cunta-cunta/askeri cunta takunya” tekerlemesi dil-
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lerde gezmeseydi o aralar, bu ak›m bu
kadar kal›c› olur, bu kadar büyük ve
önemli star yarat›r m›yd›? Baﬂta Cem
Karaca, Fikret K›z›lok, Selda ve Bar›ﬂ
Manço olmak üzere, çok say›da star›n
(var oluﬂ de¤il ama) dört bir yan› sarma
sebepleri, do¤rudan do¤ruya darbeyle
ilgilidir. Her türlü özgürlü¤ünüz k›s›tlanm›ﬂ ve siz sesinizi ç›karmaya korkmaktayken, baﬂkalar›n›n üzerinden, mesela
Cem Karaca’n›n ﬂark›lar› üzerinden protesto edersiniz durumu: “Ustam seslendi uzaktan, unut dedi romanlar›, iﬂçisin
sen iﬂçi kal, giy dedi tulumlar›.”
Ayn› bak›ﬂ aç›s› ve ayn› mant›¤› uzat›rsak gelece¤imiz yer de ﬂudur: 12 Eylül
olmasa Ümit Besen (“ﬁikayetim var kaderden yana”; Eh, o aralar Evren’i ﬂikayet edece¤imiz bir merci yoktu ki!),
Özal olmasa Yonca Evcimik (zengin oldu¤umuza ve har vurup harman savurabilece¤imize inand›r›ld›k o y›llarda;
böyle bir inanç da, çok daha hafif, çok
daha e¤lenceli ﬂark›lar istiyordu fonda;
“Aboneyim abone, biletleri cebimde,
ball› lokma tatl›s›, aman haydi hay›rl›s›…”
“Ne diyorsun? Ne bal›, ne lokmas›? Ne
abonesi?” demedik Evcimik k›z›m›za;
haydiii, att›k kendimizi sokaklara-pistlere: “Ne fakiri yahu? Pekala zenginiz?”
NASIL YAﬁARDIK?
Bir tek bu mu? Hay›r. “Ne dinlerdik?” sorusundan bir sonraki soru da, ﬂu olabilir: “Nas›l dinlerdik?”
Dergilerin sayfalar›n› çevirmeye devam
edenler, fazla gecikmeden bunun da
cevab›n› alabilir. “Filanca 45’lik” der baz›
y›llar›n dergileri ya da “Filanca kaset, falanca CD” Plaklar, bantlar, kasetler, diskler, DVD’ler ya da sihirli bir lambadan
ç›kt›¤› kesin mp3’ler-flash disk ya da
bellekler. Bluetooth mu? bilmiyoruz, o
lamba ötesi bir ﬂeyin icad› olmal›.
Gelin popüler müzi¤imizin en kayda de¤er dergilerinden Hey’in baz› sayfalar›nda bir parça daha fazla vakit geçirelim:
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için stüdyo saatinin 150TL oldu¤u düﬂünülürse fazla bir fark›n olmad›¤›
anlaﬂ›l›r.
Sizce stereonun avantajlar› nedir?
Önce kimin ne çald›¤›n› dinliyor anl›yorsunuz. Aç›kças› bir karambol olmuyor. Halk bunun faydas›n› görecektir. Dinleyici müzi¤in bir gürültü olmad›¤›n› anlamal›. ‹yi ile kötüyü ay›rabilmeli. Stereo, iﬂte bu görevi yap›yor.
Kimin ne çald›¤›n›, bu aç›klamalar sonras› düﬂünmüﬂ olabilir miyiz? Ya da stereo görevini, lay›k›yla yapabilmiﬂ midir
sizce? Ne fark eder? Önemli olan, her
türlü bilginin, stil’in, formun Google öncesi zamanlarda, karﬂ›m›za böyle ç›k›yor
oluﬂu.

29 A⁄USTOS 1973 TAR‹HL‹
HEY DERG‹S‹NDEN:
“Avrupa ﬂu anda Quadrophonic sisteme geçerken, bizim stereoya geçmemiz plak dünyam›zdaki geliﬂmeler için
ümit verici oldu. Bu konuda, yurdumuzda ilk defa giriﬂimde bulunan
Stüdyo Hayri’nin sahibi Hayrettin Çalk›l›ç ile bir görüﬂme yapt›k:
Yurdumuzda ilk stereo kayd› siz yapt›n›z. Stereo ne anlama geliyor?
Stereo dinlemek, kare film ile sinemaskop film seyretmeye benzer. Pla¤›n›z› pikaba koyup çalmaya baﬂlars›n›z. Ç›kan sesleri iki hoparlörden dinlersiniz. Bir yanda inceler, di¤er yanda
kal›nlar. Müzi¤in içinde yaﬂad›¤›n›z›
hissedersiniz. Eskiden oldu¤u gibi sesler tek bir yerden ç›k›p bo¤ulmaz.
Stereo kay›tlar konusunda neler söylüyorsunuz?
Bir at›l›ma giriﬂtim. Stereoyu yurdumuzda yaymaya çal›ﬂ›yorum. Bütün
plak firmalar›n›n bundan yararlanabilmesi için stüdyo saatini 200TL olarak tesbit ettim. Mono plaklar›n kayd›

Bir saç ya da makyaj stilinden de, bir
gazl› içececek slogan›n›ndan da, hatta
ellerin cepte-gö¤üslerde-kar›n üstünde
tutuldu¤u bir pozdan da, hatta hatta
“Öncesi-Sonras›” baﬂl›¤›yla (ve yan yana
konmas›na özen gösterilmiﬂ, önce ve
sonraya ait foto¤raflarla) duyurulmuﬂ
bir “estetik operasyon” haberinin üzerinden dahi, her ﬂey daha berrak görünebilir. Üstelik, bu kadar›n› henüz Google ya da bir benzeri baﬂaramad›. Bir
ﬂeye tamam›yla kap›l›p gitmek için dokunmam›z gerekiyor; Henüz bu evreyi
geç(e)medik. Yak›nd›r, ama henüz de¤il.
Gelin bu yaz›y› Darwin’le bitirelim; dergi kapaklar›m›z Darwin’i konuk etmeyi
kolay kolay kabul etmemiﬂ, Tubitak gibi
bir bilim dergisi, dünya döndü döneli,
bu gezegenden geçmiﬂ en yüce insan›
kapa¤›ndan kovalam›ﬂsa bile öyle yapal›m.
Sayfalar aras›ndaki yolculuk, bir de ﬂunu gösterebiliyor: “ﬁu bizi yönetenler,
bizi yönetmeye talip olanlar, insanlarhükümetler ya da ülkeler; bunlar›n hepsi, do¤al seçilimden muaf m›? Hep ayn›lar, hiç de¤iﬂmiyorlar!”
Hep kötüler.
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YILDIZ T‹LBE:

aﬂ›ksam ve ilham gelmiﬂse
döktürüveriyorum
Pek çok k›z›n, beyaz atl› prensini bekledi¤i bir dönemde kendi isteklerinin
peﬂine düﬂerek erkek egemen müzik piyasas›nda aç›k sözlülü¤üyle kendi
markas›n› yaratan Y›ld›z Tilbe’nin ‹zmir’de baﬂlay›p ‹stanbul’da zirveye oturan
sanat yolculu¤u, ilginç hikâyelerle dolu.

ﬁark›lar›yla gönüllerde taht kuran Y›ld›z
Tilbe, ﬂark›lar› kadar ﬂark› sözleriyle de erkek
egemen müzik sektöründe kad›n kimli¤iyle
fark yaratmaya devam ediyor. Pek çok k›z›n beyaz atl› prensini bekledi¤i bir dönemde kendi
isteklerinin peﬂine düﬂen sempatik y›ld›z›n sanat yolculu¤u ilginç hikâyelerle dolu. Akl›na
esti¤inde bir gece kulübüne giderek orada ﬂark› söylemek istedi¤ini söyleyecek kadar deli
dolu, “Ayaz Geceler”i seslendirdikten sonra “Tamam gel baﬂla” dedirtecek kadar da ikna edici
olan Tilbe, baﬂar›s›n› neye borçlu? ‹zmir'li dar
gelirli ve 6 çocuklu bir ailenin en küçük çocu¤u olan Tilbe, erkeklerin ço¤unlukta oldu¤u
bir sektörde erkekleri de geride b›rakarak milyonlar›n gönlünde taht kurmay› nas›l baﬂard›?
‹lk albümünde seslendirdi¤i “Delikanl›m”› 7’den
70’e herkese ezberleten Tilbe’nin yeni jenerasyonla ve metroseksüellikle ilgili düﬂünceleri
ne? Kad›n sanatç›lar›n, geniﬂ kitleleri etkilemede erkek sanatç›lara göre daha baﬂar›l› oldu¤unu belirten ünlü sanatç›, iﬂ dünyas›nda cinsiyet
ay›r›m›yla ilgili ne düﬂünüyor? Vizyon dergisi
olarak Y›ld›z Tilbe’yle tüm bu yaﬂananlar›n iç
yüzünü, sanatç›n›n gelecekle ilgili planlar›n› ve
Türkiye’nin Eurovision’da ‹ngilizce ﬂark›yla temsil edilmesini konuﬂtuk.
Sizce Türkiye’de kad›n olmak m›, yoksa sanatç› olmak m› daha zor?
Türkiye’de s›radan bir kad›n olmak bile oldukça
zorken, kad›n sanatç› olman›n zorluklar› saymakla bitmez.

Kad›n sanatç› olmak zor derken, neyi kastediyorsunuz? Yani Türkiye’de kad›n kimli¤inizle bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂ›rken karﬂ›n›za
sürekli engeller mi ç›k›yor?
Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de görsellik yani görünüﬂ, kad›n›n iﬂini bir aç›dan kolaylaﬂt›r›yor. Fakat iﬂ eme¤e dayal› bir mücadeleye dönüﬂtü¤ünde kad›nlar, erkeklere oranla
daha fazla emek harcamak zorunda kal›yor.
Yani mesleki anlamda yap›lmas› gerekenleri
kad›n fazlas›yla yapmak zorunda kal›yor ya da
b›rak›l›yor.
Bu dengesizlik, kad›n›n kaderi mi sizce?
Maalesef bu tüm dünyada böyle. Kad›n ne iﬂ
yaparsa yaps›n kendinden daha fazla vermek
ve daha çok çal›ﬂmak zorunda. Masa baﬂ›nda
da olsa daha fazla mücadele etmesi gerekiyor.
Kad›nlar hiçbir iﬂte erkekler kadar rahat olam›yor. Sokakta da bu böyle. Dünya erkek dünyas›, kad›n dünyas› de¤il ki.
‹yi de kad›n›n bu tarihsel mücadelesi hep
böyle sürecek mi?
Bu mücadele böyle sürüp gidecek, baﬂka yolu
yok. Yemek bile yerken mücadele ediyoruz.
Kad›na seçme ve seçilme hakk›n› tan›yan ilk
ülkelerden biri olmam›za ra¤men meclisteki
partilerin kad›n-erkek sandalye da¤›l›m›n›n,
kad›nlar›n aleyhine oldu¤u görülüyor. Bu
konuda ne düﬂünüyorsunuz?
Buna kat›lmamak mümkün de¤il. Fakat kad›n-

Röportaj: Türkﬂan Karatekin
Mehmet Altun
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lar oldu¤umuz için asl›nda onlar›n iç dünyalar›n›
da en az kendi iç dünyam›z kadar iyi biliyoruz.
Dolay›s›yla bu konuda erkeklerden daha baﬂar›l›
oldu¤umuz gün gibi ortada.
Biraz da “Aﬂk ‹nsan› De¤iﬂtirir” isimli son albümünüzden konuﬂal›m isterseniz. Bu albümünüzde neden eski ezgileri yeniden yorumlama gere¤i duydunuz?
Asl›nda bu uzun zamand›r yapmak istedi¤im bir
çal›ﬂmayd›. Elimde çok güzel eserler vard› ve
bunlar› paylaﬂmam gerekiyordu. Daha da ertelemek istemedim. Zaten dinleyicilerim de beni
bu konuda s›k›ﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂt›. Bu albüm
için yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarla taﬂ plaklardaki ﬂark›lar› bulup ç›kard›k. Ben de oturup sesime ve
dinleyicilerimin isteklerine göre bunlar› yeniden
yorumlad›m. Bir sonraki albümde kendi eserlerimi okumay› planl›yorum.

“Kad›n sanatç›lar,
eserlerindeki
duygularla
geniﬂ kitleleri
etkilemede erkek
sanatç›lara
göre daha
baﬂar›l›.”

lara yap›lan kötülü¤ün yine kad›nlar eliyle yap›ld›¤›n› hat›rlatmakta da yarar var. Çünkü Türkiye’ye bakt›¤›m›zda ne kad›nlar ne de yap›lar›
güçsüz olan kad›n dernekleri aras›nda bir dayan›ﬂmadan söz etmek mümkün.
Peki, sizce var olan bu düzeni de¤iﬂtirmek
ad›na neler yap›labilir? Yani kad›n sanatç›lara ne gibi görevler düﬂüyor?
Bence kad›nlar iﬂlerini en iyi ﬂekilde yapt›klar›nda üzerlerine düﬂen görevi de yerine getirmiﬂ olurlar. Benim bu alandaki temel k›stas›m,
baﬂar›l› olmakt›r. Kad›n, yapt›¤› tüm iﬂlerde baﬂar›l› olmay› baﬂar›rsa, erkeklere karﬂ› da baﬂar›y› yakalam›ﬂ olur.
Kad›nlara atfedilen daha duygusal, daha pratik gibi tan›mlamalara kat›l›yor musunuz?
Daha duygusal olma hali, kad›n sanatç›lar›n
eserlerine de yans›yor mu sizce?
Kesinlikle kad›n daha duygusald›r ve bu da eserlerine yans›r. Dikkat ederseniz kad›nlar›n yazd›¤›
ﬂark›lar, genelde hem erkekleri hem de kad›nlar›
derinden etkiliyor. Fakat erkeklerin yazd›¤› ﬂark›lar, bazen sadece erkekler üzerinde etki yaratabiliyor. Kald› ki erkekleri yetiﬂtiren de biz kad›n-

Bildi¤imizin d›ﬂ›nda bir Y›ld›z Tilbe profili çizmenizi istesek nas›l bir tablo çizersiniz bize?
Genel olarak ﬂunlar› söyleyebilirim: ‹zmir’de
do¤dum büyüdüm. Mesle¤e 1990 y›l›nda ‹zmir’deki gece kulüplerinde baﬂlad›m. ‹ﬂe giriﬂim
de oldukça ilginçtir. Bir gün kalkt›m, bir gece
kulübüne gittim. “Ben burada ﬂark› söylemek istiyorum” dedim. Patron da Rahmetli Cengiz Özsoylu’ydu. “Ç›k bir tane söyle bakal›m, söyleyebilecek misin?” dedi. “Ayaz Geceler”i söyledim.
“Bir tane daha söyle” dedi. Bir tane daha söyledim. Cengiz Özsoylu da “Yar›n gel baﬂla” dedi.
Bir y›l sonra da ‹stanbul’a geldim ve ilk albümüm de o y›l piyasaya ç›kt›.
‹zmir’de sanat hayat›na at›ld›¤›n›z o ilk y›llarda da ﬂark› sözü veya beste çal›ﬂmalar›n›z
var m›yd›?
Hay›r ama kendimi bildim bileli ﬂark› söylüyorum. Mutfakta, bulaﬂ›k y›karken, yolda yürürken, evi temizlerken, k›sacas› her yerde ﬂark›
söylüyordum. Çünkü müzik benim bütün dünyamd›.
Son dönemde müzik piyasas›nda iﬂ biraz da
fabrikasyona dönmedi mi sizce?
Karmaﬂa ve birbirine benzeyen ﬂark›lar konusunda hakl›s›n›z. Ama bu normal bir süreç.
Çünkü ﬂark›lar da t›pk› araba modellerine ben-
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ziyor. Biri güzel bir ﬂark› yapt› m› rakipleri de ayn›s›n› yap›yor. Bu her dönem
gördü¤ümüz ve görmeye al›ﬂt›¤›m›z bir
durum. Burada kal›c› olmak isteyen
genç yeteneklere düﬂen görev kendileri
gibi olmak. Kald› ki bakmakla olsayd›
kediler kasap olurdu. K›sacas› benzer
ﬂeyler üretmekle kimse bir yere varamaz.

51

“Bir gün kalkt›m bir gece kulübüne gittim. Ben burada
ﬂark› söylemek istiyorum dedim. Sesimi dinlemek
istediler, sahneye ç›kt›m ‘Ayaz Geceler’i söyledim.
Onlar da ‘Yar›n gel baﬂla’ dediler.”

ﬁark›lar nas›l ç›k›yor? Bir ön haz›rl›k
yap›yor musunuz?
Hay›r yapm›yorum. Öyle haz›rl›klardan
da nefret ederim zaten. Aﬂ›ksam ve ilham da gelmiﬂse döktürüveriyorum.
Çok da güzel oluyor. Aﬂkla yaz›lan ﬂark›
ve türkülerin tad› daha güzel oluyor.
ﬁark›lar›mda kad›nlar›n gözünden aﬂk›
anlat›yorum. Bütün ﬂark›lar›m kad›n ruhu ve dünyas›n› yans›t›yor.
Kad›n ve erkek bile farkl›laﬂ›rken, erkekler ‘metroseksüel’ olarak ayr›ﬂ›rken aﬂk›n tan›m› de¤iﬂmiyor mu peki?
Baz› kavramlar yer de¤iﬂtirse de aﬂk
varl›¤›n› korumaya devam eder. Neden? Çünkü her halükarda erkek de kad›n da varl›¤›n› koruyor. Belki ﬂimdi eski y›ld›zlar gibi estetiksiz do¤al kad›nlar
yok. Ama yapacak bir ﬂey de yok. Çünkü be¤eniler, k›l›k k›yafetler, kültür ve
ahlak anlay›ﬂ› de¤iﬂiyor. Buna ra¤men
aﬂk, sevgi ve dostlukta oldu¤u gibi her
alanda orijinalli¤i arayanlar da az de¤il.
‹steyen de¤iﬂime ayak uyduruyor, isteyen de geçmiﬂin hoﬂ geleneklerini korumaya veya bulmaya çal›ﬂ›yor. Bence
yapay de¤iﬂimlere direnen insanlar olmasa her ﬂey karma kar›ﬂ›k olurdu. ﬁükür ki her ﬂeyin orijinali hala var. Zaten
bu olmasa dünya da olmazd› gibime
geliyor.
Bu orijinallik tablosuna hangi meslektaﬂlar›n›z› dâhil ediyorsunuz? Sizce kimler orijinal?
Ben orijinalim mesela. Gerisi de beni ilgilendirmiyor. Ha yeni sanatç›lardan
dinledikleriniz var m› diye soruyorsan›z.

Evet, severek dinlediklerim var. Ama
ﬂimdi isim verip, di¤erlerini küstürmeyelim.
Kanayan bir yara olarak durmaya devam eden korsan müzik ürünlerinin
yan› s›ra pek çok sanatç›y› derinden
etkileyen telif sorunlar› hakk›nda neler düﬂünüyorsunuz?
Genel olarak telifle ilgili olarak pay›ma
düﬂen ücreti al›yorum. Ama yine de bu
konuda küçük de olsa birtak›m s›k›nt›larla karﬂ›laﬂmak istemiyorum. Telifler
konusunda yaﬂad›¤›m s›k›nt›lar da iyi bir
avukat›m olmamas›ndan kaynaklan›yor.
Bugünden geriye dönüp bakt›¤›n›zda
kariyerinizde yaﬂad›¤›n›z en zor zaman ve olay neydi sizce?
Yaﬂad›¤›m en büyük s›k›nt›, hak etmedi¤im halde baz› insanlar›n… (k›sa bir
müddet düﬂünüyor ve sonra gülerek
devam ediyor) …boﬂ ver hiç konuﬂmayal›m bunlar›. Herkesin yaﬂad›¤› sorunlar var. Hele benim gibi bir insan›n u¤-

raﬂaca¤› daha fazla s›k›nt› oluyor. Doland›r›c›larla u¤raﬂ›yorum anlayaca¤›n›z. Ama moralimi bozmamak için art›k
tak›lm›yorum bu tür olaylara.
Manga’n›n Eurovision ﬂark›s›n› dinlediniz mi? ﬁark› bu y›l da ‹ngilizce olarak okunacak. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Hay›r, maalesef dinlemedim. ﬁimdiden
baﬂar›lar diliyorum Manga’ya. Ama Türkiye’nin Eurovision’da uygulad›¤› ‹ngilizce saplant›s›n› hala anlayabilmiﬂ de¤ilim. E¤er ülkeler bu yar›ﬂmada kendilerini temsil ediyorlarsa kendi dilleriyle
ﬂark› söylemeliler bence. Bu aç›dan ülke
olarak temsil edilme biçimimizi yanl›ﬂ
buluyorum. Burada müzik ve altyap›
bat›l› enstrüman ve ezgilerle olabilir.
Fakat dilin mutlaka Türkçe olmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Çünkü müzi¤in
dili olamaz. Müzik her dilde söylenebilmeli. Ama burada yap›lan müzi¤in ‹ngilizce’ye hapsedilmesinden baﬂka bir ﬂey
de¤il.
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‹NT‹ZAR:

orijinal ezgileri, etnik
dilleriyle okumak istiyorum
“Ihlamurlar Alt›nda” adl› televizyon dizisi için sözlerini yazd›¤› ve seslendirdi¤i
“Zamans›z Ayr›l›k” ﬂark›s›yla milyonlar› derinden etkileyen müzi¤in asi k›z› ‹ntizar,
gerçekleﬂtirmek istedi¤i yeni projelerinden söz etti. Bir filmin müziklerini baﬂtan sona
yapmak istiyor. Tüm yörelere ait gizli kalm›ﬂ ﬂark› ve türküleri orijinal ezgileri ve etnik
dilleriyle seslendirmeyi planl›yor. Ayn› zamanda televizyona da göz k›rp›yor. Caz
orkestras›yla Türk Halk Müzi¤i okuma hayali de var.
Roman evlerine benzeyen bir evde, Bektaﬂilik kültürüyle büyüyen ‹ntizar, ne müzikteki
arz-talep dengesine inan›yor ne de “keﬂke”leri
olmadan yaﬂamaya. “Oldum, tamam bitti” demek yerine “Hep keﬂkelerimiz olmal›” diyor. Bir
televizyon çekimi sonras›nda buluﬂtuk Intizar’la,
Mesam Vizyon’un kad›nlarla örülü bu say›s› için.
‹stanbul’un trafi¤inden bunalm›ﬂt› ama konu
müzik ve yeni projeler olunca çözüldü.
ﬁark› söyleme tutkusu ne zaman ve nas›l
baﬂlad›?
Ailemde herkesin sesi çok güzel oldu¤u için ben
de ister istemez ﬂark›lar söyleyerek büyüdüm.
Evimiz neredeyse Roman evleri kadar ﬂendi. Sürekli ﬂark›lar türküler söylenirdi. Galiba bu durum biraz da ailenin geneti¤inden kaynaklan›yor. Ben Tunceliliyim, ait oldu¤um Bektaﬂilik

kültüründe, ba¤lama önemli oldu¤u için duygular da söz ve ba¤lamayla dile getirilirdi. Aile de
bu yetene¤in geliﬂtirilmesi için çok uygun bir
ortam vard›. Sesim güzel oldu¤u için ilk param›,
daha çocukluk y›llar›nda yine türkü söyleyerek
kazanm›ﬂt›m. O zamanlar ilkokula gidiyorum,
okul dönüﬂünde Nurettin A¤abey ad›nda bir
komﬂumuz vard›, çevirirdi beni, “K›z gel, bana
bir türkü söyle sana 1 lira vereyim” derdi. Ben
de, “Tamam sen önce paray› ver” derdim.
E¤er saz ve türkülerin olmad›¤› bir ortamda
do¤muﬂ olsayd›n›z yine de müzi¤e yönelir
miydiniz?
Anlatt›¤›m tarzda bir ailede yetiﬂip de müzi¤e
yönelmemek imkâns›z gibi bir ﬂey. Kald› ki insan›n içinde varsa muhakkak oluyor. Ama tarz›m konusuna gelince oras› biraz farkl›. Ailem
bile neden halk müzi¤i d›ﬂ›nda bir ﬂey söyledi¤imi hâlâ anlayabilmiﬂ de¤il. Ablam Derinsu,
Türk Halk Müzi¤i albümü ç›kard›. Ben de türküleri çok seviyorum, ama kendimi k›s›tlamak
istemedim. Hangi tür müzik hoﬂuma gidiyorsa
onu söylüyorum. Bu durum biraz da olaylar›n
gidiﬂat›na ba¤l› asl›nda. ‹lk albümü haz›rlarken, elimde söz ve müzi¤i bana ait çok ﬂark›
vard›. Prodüktörüm de, “Kendine ait bu kadar
güzel ﬂark› varken neden baﬂkalar›n›n eserlerini okuyas›n ki” demiﬂti. Ferdi Tayfur da ﬂark›lar›m› çok sevdi¤ini ve bunlara çok güvendi¤ini
söyleyince ben de onlar› dinledim. Buna ra¤men konserlerde tarz›m›n d›ﬂ›nda eserler

Röportaj: Türkﬂan Karatekin,
Mehmet Altun
Foto¤raf: Sinan Kesgin
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Tunceli’den ‹zmir’e geliﬂin hikayesi nedir?
Ailem ekonomik s›k›nt›lar ve e¤itim olanaklar›n›n k›s›tl› oluﬂu sebebiyle ‹zmir’e göç etmeye
karar vermiﬂ. ‹zmir’de lise y›llar›nda kat›ld›¤›m
bir ﬂark› yar›ﬂmas›nda birincili¤im var. Rahmetli
Melih Kibar’›n da jüride bulundu¤u bir yar›ﬂmayd›. Burada hem Türk Halk Müzi¤i hem de
pop müzik dallar›nda birinci olmuﬂtum. Kazand›¤›m ödül paras›yla da bizim bahçe duvar›n›
yapt›rm›ﬂt›m. Zor ama güzel y›llard›. Sonras›nda
da hep kendi ayaklar›m üzerinde durdum. Örne¤in; Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde okurken,
bir yandan da barlarda ﬂark› söyleyerek okul param› kazanmaya çal›ﬂ›yordum. Bir süre sonra da
okulu b›rak›p, tamamen müzi¤e yöneldim. Ama
okul bana çok ﬂey katt›.

“Beni gerçek anlamda ilk keﬂfeden kiﬂi
Ahmet Selçuk ‹lkan’d›r. Bir araya geldi¤imizde
ﬂiirsel sohbetler ederiz. Edebiyatla ilgili hoﬂ
paylaﬂ›mlar›m›z olur. O benim kalemimi, yani
ﬂark› dilimi çok be¤enir. “
de okumaya özen gösteriyorum. Önümüzdeki
dönemde sadece Türk Halk Müzi¤i eserlerinden
oluﬂan bir albüm haz›rlamay› düﬂünüyorum.
Asker emeklisi bir baban›n k›z› olmak nas›ld›? Aﬂ›r› disiplin içinde geçen bir çocukluk
mu yaﬂad›n›z?
Hay›r, ben dünyaya geldi¤imde babam çoktan
emekli olmuﬂtu. Ondan sonra da uzun y›llar bir
termik santralde çal›ﬂt›. Her ailede olmas› gereken disiplin bizde de vard›. Ama bu beni derinden etkileyecek ölçüde de¤ildi. Biz 10 kardeﬂ olmam›za ra¤men babam üstümüze titrerdi. Babam, “E¤itimsiz bir insan deli danalar gibidir”
derdi. Bizim disiplinimiz de e¤itim oldu.

Kimler sizi destekledi?
Beni gerçek anlamda ilk keﬂfeden kiﬂi Ahmet
Selçuk ‹lkan’d›r. Bir araya geldi¤imizde ﬂiirsel
sohbetler ederiz. Edebiyatla ilgili hoﬂ paylaﬂ›mlar›m›z olur. O benim kalemimi, yani ﬂark› dilimi
çok be¤enir. Ahmet Selçuk ‹lkan birinci oldu¤um yar›ﬂmada beni dinlemiﬂ ve sesimi be¤enmiﬂ. Ferdi Tayfur’a benden söz etmiﬂ. Demodan
sesimi dinleyen Ferdi Abi de çok etkilenmiﬂ ve
“Ça¤›r›n gelsin” demiﬂ. Bir de Ahmet Selçuk ‹lkan’›n ‹zmir Menemen’de Ünal Tanr›verdi ad›nda bir arkadaﬂ› vard›, onun de deste¤i oldu.
Sonras›nda ‹stanbul’a geldim ve ilk albümüm
“Gelincik”i yapt›k. 400 bin satt›. ﬁimdi düﬂünüyorum da günümüzde 50 bin satan albüm için
“iyi albüm” denir oldu. Herhalde en sonunda
“Bir kaset satt›m” diye sevinecek sanatç›lar.
Peki, sizce müzik sektöründe özellikle de sat›ﬂlar yönünde yaﬂanan bu düﬂüﬂ sürecinin
sebep ve çözümleri nedir?
Asl›nda her ﬂey birbiriyle ba¤lant›l›. T›pk› bir zincirin halkalar› gibi. Sektörde yaﬂanan olumsuz
gidiﬂin engellenebilmesi için öncelikle Türkiye’de kültür-sanat olaylar›na büyük önem verilmeli. Türkiye’de nas›l tarihi eser kaçakç›l›¤› oluyorsa ayn› ﬂekilde müzik kaçakç›l›¤› da oluyor.
Bence sektörde yaﬂanan bu kötü gidiﬂat›n temel
nedeni korsand›r. Çünkü bu tür davran›ﬂlar soygundan baﬂka bir ﬂey de¤il. Ama kimsenin dönüp bakt›¤› yok. Yetkililerin, müzi¤i lüks olarak
alg›lamalar› son derece yanl›ﬂ. Müzik ciddi bir
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ihtiyaçt›r. Her gün en az iki saatin trafikte geçirildi¤i ‹stanbul gibi bir yerde müzik olmadan yaﬂayabilmek mümkün mü?
Elbette Unkapan›’ndaki prodüktörlerin
zaman›nda yapt›¤› hatalar da var. Çünkü
zaman›nda sadece sat›ﬂ olsun diye çerezlik albümler piyasaya sürüldü.
Prodüktörler kadar sanatç›lar›n da bu
kötü gidiﬂatta rolleri yok mu?
Hakl›s›n›z ama bir farkla. Burada suçu
olan yapt›¤› müzikte estetik kayg›lar güden sanatç›lar de¤il, özensiz iﬂlere imza
atan ﬂark›c›lard›r diye düﬂünüyorum. Ne
yaz›k ki ﬂark›c›lar›n hatalar›ndan sanatç›lar da kötü etkileniyor. Sektörde oluﬂan
bu durumdan ders ç›kar›p, sanatç›lar
olarak toparlanmam›z gerekiyor. Ben,
hem prodüktörler hem de ﬂark›c›lar taraf›ndan sürekli dile getirilen “arz talep”
söyleminin son derece yanl›ﬂ oldu¤unu
düﬂünüyorum. Çünkü bu toplum ezberci
oldu¤u için ne verirsen al›yor zaten. Asl›nda her ﬂeyi sorgusuz sualsiz kabullenen böyle bir toplumda kaliteli yap›mlarla toplumdaki müzik be¤enisini yükseltmek hiç de zor de¤il. Ama bu yol kimsenin iﬂine gelmiyor. Bu gidiﬂle dibe vurmadan toparlanma olmayacakm›ﬂ gibime geliyor.
Siz de pek çok kad›n sanatç›n›n dile
getirdi¤i kad›n sanatç› olman›n zorluklar›yla karﬂ›laﬂ›yor musunuz?
Ben sadece kad›n olduklar› için kolayl›klar yaﬂayan bir sürü sanatç› biliyorum.
Ama burada diﬂi olmak ile kad›n olmay›
birbirinden ay›rmak gerekiyor san›r›m.
Benim de yaﬂad›¤›m s›k›nt›lar oldu. Ama
kad›nl›¤›mdan de¤il, diﬂili¤imi kullanmamamdan kaynaklan›yordu. Mesela benden de zaman zaman dekolte giyinmemi
isteyenler oldu. Bu kad›nl›¤›n diﬂi yönünü öne sürmek isteyen bir zihniyetin dayatmas›. Yapsayd›m ben de rahat ederdim. Ama yapmad›m ve s›k›nt›lar›na da
katland›m. Çünkü ben kendimi kad›ndan
ziyade insan olarak görüyorum. Kad›n oldu¤um için kay›rma istemedi¤im gibi ka-
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d›n kimli¤im nedeniyle zorluk ç›kar›lmas›n› da istemem. Ben eﬂitlikten yanay›m.
Kad›nlara atfedilen naiflik ve duygusall›k yak›ﬂt›rmalar›na kat›l›yor musunuz?
Bu konuda hiç de feminist düﬂünmüyorum. Kad›nlardan çok daha naif erkekleri
de bilirim. Zaten son zamanlarda kad›nlar beni çok ﬂaﬂ›rt›yor. ﬁimdiki kad›nlar›n
bir annelerine bir de kendilerine bak›yorsunuz, arada dünyalar kadar fark var. Gidiﬂat iyi de¤il gibi. Metropollerdeki bu
duruma ra¤men do¤u kültüründe kad›n
hâlâ evin dire¤i ve sadakâtin sembolüdür. Kent içinde bulundu¤u durum sanayi toplumlar›na özgü bir de¤iﬂim asl›nda. Kad›n›n sanayi ile birlikte sosyal hayata kat›lmas› rollerinde de de¤iﬂiklikler
getirdi. Kad›n›n elde etti¤i bu kazan›mlar
eksikliklere ra¤men büyük önem taﬂ›yor.
Bence iﬂ yaﬂam›nda oldu¤u gibi meclisteki milletvekillerinin yar›s› da kad›n vekillerden oluﬂmal›. Çünkü erke¤e göre
daha pratik bir zekâya sahip olan kad›nlar›n ülkeye daha faydal› olabilece¤ini
düﬂünüyorum.
Kariyeriniz boyunca yapmak istedi¤iniz ama yapamad›¤›n›z veya “keﬂke
yapmasayd›m” dedi¤iniz iﬂler var m›?
Var tabii, olmaz olur mu. Yanl›ﬂ projeler,
yanl›ﬂ sözleﬂmeler olmuﬂtur muhakkak.
Zaten bir insan “Tamam, ben oldum” diyorsa orada bir yanl›ﬂl›k vard›r. Hep “keﬂke”lerimiz olmal›d›r. Yapmak istediklerime gelince; buradan ilgililere seslenmiﬂ
olal›m. Bir filmin tüm müziklerini yapmak istiyorum. Tüm yörelere ait gizli kalm›ﬂ ﬂark› ve türküleri orijinal ezgileri ve
etnik dilleriyle seslendirmek istiyorum.
Bir de TV’de canl› performans program›
gerçekleﬂtirmek istiyorum. Albüm ise zaten yeni ç›kt›. Araya en az bir dört y›l girmeli ki ﬂark›lar›m iyice hazmedilsin. Bir
de caz orkestras›yla Türk halk müzi¤i
okumak istiyorum. Gerçekleﬂtirebilirsem
keskin sesleri olan arkadaﬂlarla düet de
yapmak istiyorum.

“Benden de zaman zaman
dekolte giyinmemi
isteyenler oldu. Bu
kad›nl›¤›n diﬂi yönünü
öne sürmek isteyen bir
zihniyetin dayatmas›.
Yapsayd›m ben de rahat
ederdim. Ama yapmad›m
ve s›k›nt›lar›na da
katland›m. Çünkü ben
kendimi kad›ndan ziyade
insan olarak görüyorum.”
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YONCA LOD‹:

kendi bestelerimi
fazla ihmal ettim
Son single’› “Emanet”i dijital platformlardan sat›ﬂa sunan Yonca Lodi, “Can›m
Ailem” dizisi için yapt›¤› müziklerle de dikkat çekiyor. Nisan ay›nda albüm
tad›nda bir maxi single ç›karak olan sanatç› ticari kayg›larla yap›lan albümlerin
sektöre zarar verdi¤ini belirtiyor.
Televizyon dizisiyle gönülleri fetheden
“Emanet” adl› parçan›n da içinde yer alaca¤› yeni albümünü nisan ay›nda piyasaya sürmeye
haz›rlanan Yonca Lodi, ticari kayg›larla yap›lan
albümlerin sektöre zarar verdi¤ini belirtiyor. Günümüz gençli¤inin Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaﬂ›m platformlar› arac›l›¤›yla haberleﬂti¤ini söyleyen baﬂar›l› sanatç›, interneti aktif kullanan yeni jenerasyona ulaﬂmak için sanal müzik sat›ﬂlar›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu belirtiyor.
‹ﬂte, Mine Mater ve Timur Selçuk gibi duayenlerin ö¤rencisi, “Büklüm büklüm” ve “Sana bir ﬂey
olmas›n” ﬂark›lar›yla gönülleri fetheden Yonca
Lodi ile Türkiye’de kad›n sanatç› olma üzerine
yapt›¤›m›z o sohbetten öne ç›kanlar...
Dünyada ve Türkiye’de kad›n olman›n zorluklar› her platformda üstüne bas›la bas›la dile
getiriliyor. Bir anne ve bir kad›n sanatç› olarak siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
Kad›n olman›n ötesinde Türkiye’de kad›n kimli¤iyle sanat icra etmek gerçekten büyük maharet gerektiriyor. Çünkü biz fakir bir ülkeyiz ve
bunu kabul edip öyle yaﬂamam›z gerekiyor. Fakir bir ülke oldu¤umuz için de sanat ve sanat
ürünleri birer lüks tüketim olarak alg›lan›yor. En
ufak bir krizde en çok yaralanan sinema, tiyatro
ve müzik gibi sanat dallar› oluyor. ‹lk önce onlardan vazgeçiliyor. Kültürel faaliyetleri destekleyen bir anlay›ﬂ yok. Ben bunu e¤itimsizli¤e ve
fakirli¤e ba¤l›yorum. Yeni jenerasyonu farkl› yetiﬂtirmeye çal›ﬂ›yoruz ama sinema, tiyatro ve
konserlere giden duyarl› kesim az›nl›kta.

Kitle iletiﬂim araçlar›yla pompalanan, kendi
düﬂünce sistemini üreten, her türlü iﬂte cinselli¤i ve güzelli¤i temellendiren bak›ﬂ aç›s›
hakk›nda neler düﬂünüyorsunuz?
Günümüz medyas›nda birtak›m kliﬂeler var. O
kliﬂelerden ben kendi ad›ma elimden geldi¤ince
uzak durmaya çal›ﬂt›m. Ama yine de o al›ﬂ›lm›ﬂ
“Hem yetenekli hem güzel” cümlesinden çok
haz etti¤imi söyleyemeyece¤im. Sanki yetenekli
olan kad›n›n ayn› zamanda güzel de olmas› gerekiyormuﬂ gibi bir alg› var toplumda. Bu son
derece yanl›ﬂ. Zira bu anlay›ﬂ temelde kad›n›
metalaﬂt›r›yor. Hiçbir erke¤e “Hem yak›ﬂ›kl› hem
yetenekli” diye bir anons yap›lm›yor. Ama kad›nlar için böyle bir ön kimlik söz konusu. Bundan
hoﬂlanm›yorum. Çünkü gerçekten ben yapt›¤›m
iﬂle, sanatla ve iﬂime gösterdi¤im özenle ön
planda olmak isterim. Görsellik de önemli ama
bunun alt›n›n çizilmesinden çok hoﬂnut de¤ilim. Bu tür yaklaﬂ›mlar›n sanatç› benli¤ini örseledi¤ini düﬂünüyorum.
Sanatç› anne olmak nas›l bir duygu?
Galiba en zoru bu. As›l fedakârl›k orada gerekiyor. Anne olmak zaten tamamen kar›ﬂ›k bir iﬂ.
Çünkü anne olmak eski hayat› tamamen çöpe
atmak demek. Çal›ﬂan her annenin zorluklar›n›
tabiî ki ben de yaﬂ›yorum. Seyahat gerektiren
organizasyonlar içinde yer ald›¤›m için durum
benim için biraz daha kar›ﬂ›k. Yani o¤lumun
okulu, yeme¤i, gitmesi gereken yerler, dersleri
ve bir yandan da benim yapmam gerekenler.
Ben iﬂim yüzümden o¤lumu ihmal etmedim,

Röportaj: Türkﬂan Karatekin,
Mehmet Altun
Foto¤raf: Cihan Ald›k
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o¤lum yüzünden de iﬂimi pek ihmal etmedim.
Planl›y›m, karakterim bu.
Hiçbir zaman günübirlik
çözümlerle yaﬂamad›m,
yaﬂayamam da. Ama bu
hayat›n keyfini ç›karmad›¤›m anlam›na da gelmesin.

“‹lkokulda ‘Hadi
k›z›m bir ﬂark›
söyle’ durumu
hep vard› ama
ben liseye kadar
düﬂünmemiﬂtim.
Yazmak
istiyordum,
bu alanla ilgili
bir kariyer
düﬂünüyordum.”

Lise ça¤lar›nda baﬂlayan bir müzik sevginiz
var. Aileniz müzik tercihinizi nas›l yorumlad›?
Ailem bu konuda yorumsuz kalmay› tercih edip
beklemeye geçti. Çünkü
ben çok küçük yaﬂtan itibaren neyi istedi¤ini bilen ve bu istekler do¤rultusunda da zaman›n› ve
enerjisini planlayan bir
çocuktum. Maymun iﬂtahl› bir çocuk olmad›¤›m için ailem bendeki bu
kararl›l›¤› gördü ve inan›p desteklediler. Zaten
sanat› seven bir anne-baban›n çocu¤uydum.
Müzikle oldukça ilgiliydiler. ‹kisinin de sesi çok
güzeldi. Evde sürekli müzik çalar, ﬂark›lar söylenip dinlenirdi. Ben bu seslerle büyüdü¤üm için
sesimin güzelli¤i de çocuk yaﬂtan itibaren ortaya ç›km›ﬂt› zaten. ‹lkokulda “Hadi k›z›m bir ﬂark›
söyle” durumu hep vard› ama ben liseye kadar
düﬂünmemiﬂtim. Yazmak istiyordum, bu alanla
ilgili bir kariyer düﬂünüyordum. Lisede okul orkestras› bir ﬂekilde bana bulaﬂt›. Baﬂlay›nca “Galiba bu meslek bana iyi gelecek” diye düﬂündüm
ve yar› bilinçli yar› bilinçsiz ﬂan dersleri almaya
baﬂlad›m. Hocam Timur Selçuk, “Sen konservatuara girmelisin” diyerek beni teﬂvik etti ve konservatuara girdim. Kader hep benim d›ﬂ›mda a¤lar›n› ördü.
Sonra nas›l ilerledi müzikal kariyeriniz?
Konservatuara girdi¤im y›l okul orkestras› kuruldu. Bir anda kendimi sahnede elimde mikrofon,
caz ﬂark›lar› söylerken buldum. Bir de insan potansiyelinin nereye gidece¤ini hayal ettikçe iﬂler
daha da farkl› oluyor. Görüﬂ alan›n›z geliﬂiyor.
Sesinizi ve yorumunuzu baﬂkalar› da be¤endik-

çe kendinize olan inanc›n›z da art›yor. Benim de
öyle oldu.
Pop, caz, opera, evde baﬂlayan klasik müzik
ya da Türk sanat müzi¤i, bir de Yavuz Bingöl
ile türküler var. Türden türe rahat geçebiliyorsunuz. Bu esnekli¤i neye borçlusunuz ve bu
denli geniﬂ bir yelpazede neden pop müzik?
Ben her ﬂeyi söylemeyi çok seviyorum ve galiba
her ﬂeyi de söyleyebiliyorum. Bu nedenle kendimi ﬂansl› hissediyorum. Do¤al yetenek san›r›m
benimkisi. G›rtlak yap›s› ve biraz da sesin rengiyle alakal›. Tabiî üstüne koyduklar›m da var.
Türk sanat ya da halk müzi¤iyle ilgili e¤itimim
yok ancak y›llard›r sahnede bu tür parçalar söylüyorum ve iyi de söyledi¤imi düﬂünüyorum. Bu
konuda mütevaz› olmayaca¤›m. Pop müzik ise
kendimi en iyi ifade etti¤im alan. Kendi sözlerimi de yazmaya baﬂlad›m ve “Yonca’n›n müzik
tarz›” denilen bir tarz da oluﬂtu san›r›m. Bu da
benim aç›mdan çok sevindirici. Pop müzik içi
boﬂalt›lm›ﬂ bir ﬂey gibi görünüyor, ama asl›nda
öyle de¤il. Pop müzik çok geniﬂ bir kültür. Tüm
dünyaya, geçmiﬂe ve gelece¤e ayna tuttu¤unuz
zaman bak›yorsunuz ki pop müzik hayat›m›z›n
“soundtrack”›. Yerel olarak Türk sanat müzi¤ini
sevebiliriz, türküyü sevebiliriz ama pop müzik
evrensel ﬂu anda. Queen’den bir ﬂark› da olabilir
sizi gerçekten saran ve hayat›n›z›n bir dönemini
hat›rlatan, Beatles’dan da olabilir, Ajda Pekkan’dan da. Bence dili ne olursa olsun pop müzik evrensel bir müzik dili.
Pop müzik kimilerince daha az sanatsal görülüyor. Siz bu bak›ﬂ aç›s›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
ﬁöyle bir ﬂey var. Derin olmayan hiçbir ﬂeyi yapmamaya çal›ﬂ›yorum. Mesaj kayg›m yok. Ama
gerçekten insan duygular›n›n çok derin oldu¤unu ve basite indirgenemeyece¤ini düﬂünüyorum. Basit hayatlar sürdürülürken bile fark›ndal›¤› yüksek de¤erler üretilebilir. Ben müzikte
kendimi, hayat›, insanlar›, gördü¤üm, inceledi¤im ve tan›k oldu¤um ﬂeyleri anlatmaya çal›ﬂ›yorum. Bunu gerçekten insanlar›n gönlüne dokunan cümlelerle anlatabilirim. ‹çi boﬂalt›lm›ﬂ
pop’un örne¤i çok fazla var. Herkesin yolu, herkesin kendini ifade ediﬂ ﬂekli, sanata ve müzi¤e
yaklaﬂ›m tarz› farkl› olabilir. Ama benimki bu.
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Korsanlar 3 milyon satt›

“Can›m Ailem” dizisinde yer alan Emanet’i dijital ortamdan duyurma fikri nas›l geliﬂti?
ﬁark›m dijital platformlar›n veritabanlar›na girdi¤i andan itibaren 10
bin sayfaya yay›lm›ﬂt›. ﬁu anda internette arama yat›¤›n›zda 1 milyon
küsur gibi bir sonuç ç›k›yor karﬂ›n›za. Bu korkunç bir rakam. Biz yasal
da¤›t›m kanallar›yla 1 milyon satt›k. Ama korsanlar 3 milyon satt›. Dolay›s›yla özellikle sanal ortamda mevzilenen bu sanat düﬂmanlar›n›n
oyununu bozacak türde yap›lacak her türlü giriﬂimin sanat ve sanatç›
aç›s›ndan olumlu oldu¤u kan›s›nday›m.

Söz ve beste yönünüzü neden ikinci albüme
saklad›n›z? ‹lkinde sizi çekimser k›lan neydi?
‹lk albümde, “Bak›n benim ne güzel sesim var”
demek zorunda olan bir k›z vard›. Çünkü hem
çok acemiydim hem de çok uzun zamand›r ﬂark› söyleyen bir sanatç›yd›m ama albümüm yoktu henüz. Ayr›ca stüdyo ﬂark›c›l›¤› çok farkl›. ‹lk
albümde hem kendimi kan›tlamak hem de sesimin güzel oldu¤unu bir ﬂekilde vurgulayarak s›radan biri olmad›¤›m›n alt›n› çizmek zorundayd›m. O kadar telaﬂ›m ve heyecan›m vard› ki
enerjimin tamam›n› yorumculu¤a verdim. Aranjörüm ve yap›mc›m yeniydi. Herkesin çok heyecanland›¤›, üstünde çok çok düﬂünmeyip amatör bir sevgiyle yapt›¤› bir albümdü. O yüzden
ilk albümün yeri çok farkl›d›r bende. Çok güzel,
ﬂ›k hatalar yap›lm›ﬂ olmas›na ra¤men o albüm
benim için çok de¤erlidir. O s›cakl›¤› ve amatörlü¤ü çok net duydu¤um bir albümdür.
Zaman geçtikçe mutfakta olmay› sevdim. Asl›nda en çok kendime haks›zl›k ediyorum. Bir sürü
insan›n ﬂark›s›n›, bestesini, sözünü söyledim bu
güne kadar. Kendi bestelerimi gere¤inden fazla
ihmal ettim. ﬁimdiye dek üç albüm, iki single ç›kartt›m. Nisanda maxi single ç›kacak ama albüm tad›nda olacak. Üç-dört yeni ﬂark› olacak,
bir de “Emanet” girecek.
Eserlerinizi sanal âleme aktar›rken hiç endiﬂe
duymad›n›z m›? Bu karar› tek baﬂ›n›za m› ald›n›z, yoksa karar aﬂamas›nda yard›m ald›¤›n›z birileri var m›yd›?
Asl›nda bu ﬂirketimin de bir politikas›yd›. Bir
yandan bu kadar h›zl› her ﬂey olup biterken ve
maliyetler yükselirken baﬂka bir çözüm kalmam›ﬂt›. Zaten piyasan›n bu hale gelmesinde ben-

ce sanatç›lar›n da çok suçu
var. Bir tane hit yap›p arkas›na
dokuz doldurma ﬂark›yla dinleyiciyi de birazc›k küstürdük
gibime geliyor. Gerçi ben çok
özendim ve arﬂivlik birçok albüm yapt›m. Zaten o yüzden
bu kadar uzun aral›klarla albüm ç›kard›m. Dijitalin ﬂöyle
bir avantaj› var; bir kere gençlik hep internette. Yüz yüze olmak yerine MSN, Facebook
veya Twitter üzerinden yaz›ﬂ›yorlar. Onlara ulaﬂabilmek için
h›zl› olmak ﬂart. Dijital platformlar h›zl› olmay› sa¤l›yor.
Sanal ortamlar foto¤raf›yd›,
yay›n›yd›, bandrolüydü gibi
detaylarla hiç u¤raﬂmadan bir
ﬂark›y› çok h›zl› bir ﬂekilde dinleyiciye sunma f›rsat› veriyor.
Son olarak kendi ayaklar› üzerinde duran bir
sanatç› olarak Türkiye’deki kad›nlara ne söylemek istersiniz?
Kad›nlara; ‹stanbul, ‹zmir ve Ankara’dan ibaret
olmad›¤›m›z› anlatmak gerekiyor. Biz ayd›n kad›nlar olarak kentsel kayg›lar›m›zdan s›yr›l›p, biraz da Anadolu’nun her yerinde ezilen kad›n sorunlar›na yönelmeliyiz. Çünkü o insanlar›n evlerine magazin dergilerini gönderiyoruz, o süslü
›ﬂ›l ›ﬂ›l hayatlar, asl›nda toplamda 150 kiﬂinin
yaﬂad›¤› bir hayat. Ama onlara bu hayat›n d›ﬂ›nda kültürün, sineman›n ve tiyatronun oldu¤unu
hatta do¤um kontrolünün etkin oldu¤u bir hayat› göstermek zorunday›z.

“Ben müzikte
kendimi, hayat›,
insanlar›, gördü¤üm,
inceledi¤im ve
tan›k oldu¤um
ﬂeyleri anlatmaya
çal›ﬂ›yorum. Bunu
gerçekten insanlar›n
gönlüne dokunan
cümlelerle
anlatabilirim. ”
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nisan-may›s 2010
NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

1 Nisan Perﬂembe
Manu Katche
‹ﬂ Sanat Kültür Merk.
Farid Farjad
‹smet ‹nönü Sanat
Merkezi - ‹zmir
ﬁebnem Ferah
Bal›kesir Gala Yaﬂam
Merkezi
9 Nisan Cuma
English Chamber
Orchestra: Güher Süher Pekinel
‹ﬂ Sanat Kültür Merkezi
Igudesman & Joo:
A Little Nightmare
Music
CRR Konser Salonu

14 Nisan Çarﬂamba
Peter Cincotti
Salon ‹KSV
A. ﬁenol Filiz - Birol
Yayla Projesi:
Hümayun
CRR Konser Salonu

NLI
L‹SA

26 Nisan Pazartesi
Al Di Meola
CRR Konser Salonu
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AN
L‹S

NLI
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3 Nisan Cumartesi
Ebru Gündeﬂ
Bostanc› Gösteri Merk.
Nazan Öncel
‹ﬂ Sanat Kültür Merkezi
Salif Keita
CRR Konser Salonu
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10 Nisan Cumartesi
English Chamber
Orch.: Sarah Chang
‹ﬂ Sanat Kültür Merkezi
David Guetta
Küçükçiftlik Park
Arthur H.
Salon ‹KSV
Gülben Ergen
Bostanc› Gösteri Merkezi
Parov Stelar Band
Babylon
Doritos presents:
World Music Days 2
Husky Rescue
Otto - Santral - Istanbul
Paco De Lucia
CRR Konser Salonu

28 Nisan Çarﬂamba
Sepultura
Maçka Küçükçiftlik Park

SSIZ
AN
L‹S

NLI
L‹SA

Ömer Faruk Tekbilek
& His Ensemble
CRR Konser Salonu

NLI
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NLI
L‹SA

NLI
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NLI
L‹SA

13 Nisan Sal›
Estoudiantina
CRR Konser Salonu

16 Nisan Cuma
Social Inclusion Band
- Düﬂler Akademesi
Babylon
‹stanbul Devlet Klasik
Türk Müzi¤i Korosu
CRR Konser Salonu

NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

6 Nisan Sal›
Derya Türkan - Bojan
Zulfikarpasic &
Renaud Garcia-Fons
CRR Konser Salonu
Charlie Haden
Quartet West
Salon ‹KSV
ﬁebnem Ferah
Reyyan Tesisleri Malatya
Sak›z Adas›'ndan
Paleo Rembetiko
Babylon

22 Nisan Perﬂembe
Akbank Oda
Orkestras›
CRR Konser Salonu

NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

Kolektif ‹stanbul
Babylon
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1 May›s Cumartesi
Virtuoso! Joshua Bell
- Sam Haywood,
Piyano
‹ﬂ Sanat Kültür Merkezi
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L‹SA

NLI
L‹SA

13 May›s Perﬂembe
Borusan ‹stanbul
Filarmoni Orkestras›
Lütfi K›rdar UKSS Istanbul

SSIZ
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L‹S

17 May›s Pazartesi
Lamb of God
Küçükçiftlik Park

4 May›s Sal›
NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

Mayer Hawthorne
Babylon

14 May›s Cuma
Lindstrom &
Christabelle (Live)
Babylon

NLI
L‹SA

7 May›s Cuma
Anathema
Refresh The Venue Istanbul

15 May›s Cumartesi
Ah Güzel ‹stanbul
‹ﬂ Sanat Kültür Merkezi

NLI
L‹SA

12 May›s Çarﬂamba
Borusan ‹stanbul
Filarmoni Orkestras›
Caddebostan Kültür
Merkezi - ‹stanbul

NLI
L‹SA

NLI
L‹SA

Hüsnü ﬁenlendirici
Babylon - ‹stanbul

NLI
L‹SA

16 May›s Pazar
Social Inclusion
Band: Düﬂler
Akademisi
Babylon

NLI
L‹SA

21 May›s Cuma
NLI
L‹SA

Dub Pistols
Babylon

NLI
L‹SA

18 May›s Sal›
Caz›n Ustalar›: John
McLaughlin - The
Fourth Dimension
‹ﬂ Sanat Kültür
Merkezi

23 May›s Pazar
Chill-Out Festival
Istanbul 2010
Kemer Golf & Country
Club

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