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1vizyon

baflkan’dan

Merhaba de¤erli üyelerimiz ve 

MESAM Vizyon’un k›ymetli okuyucular›,

Bir genel kurulu daha geride b›rakt›k, ME-

SAM yoluna emin ad›mlarla devam ediyor.

Yeni üst kurullar›m›za duydu¤unuz güvene

lay›k olaca¤›z.  

Sorumlulu¤umuzun ne kadar a¤›r ve yap›la-

cak iflimizin çok oldu¤unun bilincindeyiz. Sa-

dece eser sahiplerinin hakk›n› tam anlam›yla

toplamaya odaklanm›fl bir yönetim kadro-

suyla ifle bafllam›fl oldu¤umuzun sevinci ve

mutlulu¤u içerisindeyiz. 

Sizleri rakamlara bo¤mayaca¤›m; ülkemize

özgü özel koflullar› bile göz önüne ald›¤›m›zda (tüm meslek

birlikleri dahil) toplamam›z gereken telifin yüzde10’unu top-

layabiliyoruz. Hakk›m›z olan yüzde100’ünü toplamak için ça-

l›flmalar bafllatt›k. Eser sahipleri olarak üzerimize düfleni ya-

paca¤›z, devletle birlikte yapmam›z gerekenleri de bir an ön-

ce devreye sokaca¤›z.

Eser sahipleri birlik olmak zorunda; bunu mutlak baflarmam›z

laz›m. Ülkemizdeki üreten sanatç›lar›n art›k da¤›n›kl›¤a ta-

hammülü kalmad›. Bu birleflmenin karfl›s›nda duranlar tarih

önünde pek iyi an›lmayacaklard›r. Bir ve büyük olaca¤›z, ilk

ad›m bu olmal›. Yasal düzenlemeler ve uygulamadan kaynak-

l› eksikliklerimizi bir an önce giderece¤iz.

Bütün ifllerimizi ortak akla dayal› ve her-

kesin enerjisinden yararlanarak yapaca-

¤›z. Çünkü hedef, bugün 10 lira telif alan

üyemizin önce 50 sonra da hakk› olan

100 liray› almas›n› sa¤lamak olacak ve

bunu mutlaka baflaraca¤›z.

Çal›flmalar›m›z sadece MESAM’la s›n›rl›

kalmayacak. Telif yaflant›m›z› yasam›z-

dan bafllayarak sil bafltan ele alaca¤›z.

Telif Haklar› Çal›fltay› yap›p bizim göre-

medi¤imiz aksakl›klar varsa tüm yönle-

riyle yap›lmas› gerekenleri ortaya

koyarak sonuç bildirgesiyle kamuoyuyla

paylaflaca¤›z. Haklar›m›z›n tümünü top-

lay›p adil, uygar bir flekilde da¤›t›m›n›n önündeki tüm engel-

leri kald›raca¤›z. Tüzü¤ümüzde de¤ifliklik yap›p “Telif Haklar›

Dan›flma Kurulu” oluflturaca¤›z. MESAM’›n telif gelirlerinden

devletin ald›¤› KDV ve stopaj›n s›f›rlanmas› veya sporda oldu-

¤u gibi afla¤› çekilmesi hususunu ilgili makamlarla görüflüp

üyelerimiz lehine sonuçland›raca¤›z. Tespit etti¤imiz tüm ak-

sakl›klar›n giderilmesi için çok çal›flaca¤›z ve hak etti¤imiz

noktaya MESAM’›m›z›, üyelerimizi ve ülkemizi mutlaka tafl›ya-

ca¤›z. 

Bu duygu ve düflüncelerle hepinizi sayg› ve sevgilerimizle se-

laml›yoruz.

Bir ve büyük olaca¤›z

Faruk Demir
MESAM Yönetim Kurulu Baflkan›

Bütün ifllerimizi ortak akla dayal› ve herkesin enerjisinden yararlanarak 
yapaca¤›z. Çünkü hedef, bugün 10 lira telif alan üyemizin önce 50 sonra da
hakk› olan 100 liray› almas›n› sa¤lamak olacak ve bunu mutlaka baflaraca¤›z.
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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.

“Ben her bahar afl›k olurum”,
“Bal gibi olur”, “O flark›y› henüz

yazmad›m” gibi unutulmayan
eserlerin sahibi,  SELM‹

ANDAK; son yolculu¤una
u¤urland›.

MESAM 6. OLA⁄ANÜSTÜ
KURUL TOPLANTISI, 12
Haziran’da ‹stanbul merkez
binas›nda, 19 Haziran’da da
Grand Cevahir Otel Kongre
Merkezi’nde yap›ld›.

‹LHAN ‹REM, “‹nsanlar
birkaç saniye içlerindeki 
sessizli¤i dinleyebilseler,
dünya baflka türlü dönmeye
bafllayabilirdi” diyor.

fianl›urfa’n›n en ünlü
gazelhanlardan birisidir

KAZANCI BED‹H, kimler
örnek almad› ki onu?
Kimlerin eserlerine o 
davudi sesiyle hayat 

vermedi ki? 

Bugün dizilerin reyting
de¤erlerini etkileyecek kadar

önemli hale gelen, oyunu
zenginlefltiren, yap›mc›ya dolgu

malzemesi sunan D‹Z‹
MÜZ‹KLER‹’nde t›pk› müzik

piyasas›n›n genelindeki gibi telif
sorunu yaflan›yor. 

Arabesk/Fantezi, Pop ve Türk
Sanat Müzi¤ine unutulmaz
sözleriyle bine yak›n eser
veren ÜLKÜ AKER, flark›
sözünü “fliirin suland›r›lm›fl
hali” olarak ifade ediyor.

Aranjörlük kavram›n›n, 
ülkemizde yanl›fl yorumland›¤›n›

düflünen MAZLUM Ç‹MEN, 
“Kabul etmek gerekiyor, herkesin

aranjör ve sanatç› oldu¤u bir
ülke buras›” diyor.  

Müzik yazar› ve flair ORHAN
KAHYAO⁄LU, “müzik
endüstrisi dendi¤inde dünya
pazarlar›na girebiliyor olmak
gerekiyor. Biz Sezen Aksu gibi
isimleri bile dünyaya
pazarl›yam›yoruz” dedi. 
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MESAM yeni Yönetim Kurulu

Üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Telif

Haklar› ve Sinema Genel Müdürü Ab-

durrahman Çelik, Bakanl›k Müsteflar› ‹s-

met Y›lmaz ve Kültür ve Turizm Bakan›

Ertu¤rul Günay ile 15 Temmuz 2010’da

Ankara’da bir araya geldi.

MESAM ve Türk telif yaflam›yla ilgili

önemli konular›n görüflüldü¤ü tan›flma

toplant›s›n›n en önemli gündem mad-

desini, Fikir ve Sanat Eserleri Kanu-

nu’nda yap›lmas› planlanan de¤ifliklik

haz›rl›klar› oluflturdu. 

Türkiye’de telif haklar›n›n tam anlam›yla

toplanmas› için en ideal kanunun yap›l-

mas› konusunda de¤iflikliklerin sa¤lan-

mas› için görüfl birli¤ine var›ld›. Di¤er

yandan iki meslek birli¤inin (MESAM ve

MSG) birleflmesi konusundaki görüflün

Kültür Bakan› Ertu¤rul Günay taraf›ndan

da benimseniyor olmas› MESAM Yöne-

tim Kurulu üyelerinde memnuniyet ya-

ratt›.

Toplant›n›n di¤er bir gündem maddesi

de MESAM’›n yeni döneme iliflkin iddial›

bir projesi olan “Uluslararas› Telif Hakla-

r› Zirvesi (Çal›fltay›)” idi. Ülkemizde ya-

flanan telif sorunlar›n›n tüm yönleriyle

ele al›narak gelece¤e dönük bir yol hari-

tas› ç›kar›lmas› amac›yla gerçeklefltirile-

cek çal›fltay konusunda, Bakan Günay

her türlü katk› ve deste¤i sunaca¤›n›

kaydetti. Türkiye’nin asl›nda hak edilen

telif hakk› rakam›na henüz ulaflmam›fl

oldu¤u taraflarca tekrar belirtilerek he-

deflenen konuma gelinmesi için çal›fl-

malar›n h›zl› biçimde devam etmesi ge-

rekti¤i üzerinde duruldu. 

Toplant›da; Türk telif yaflam›n›n sa¤l›kl›

zemine oturmas› için MESAM’›n önü-

müzdeki süreçte haz›rlayaca¤› çal›flma

raporlar›n› bakanl›¤a sunmas› ve yap›la-

cak ifllemlerin önümüzdeki aylarda ba-

kanl›kla ortak bir biçimde yürütülmesi

konusunda görüfl birli¤ine var›ld›.

Kültür Bakan›’ndan
MESAM’a tam destek
MESAM yeni yönetim kurulu Kültür ve
Turizm Bakan› Ertu¤rul Günay’› ziyaret 
etti. MESAM ve telifle ilgili konular›n 
görüflüldü¤ü tan›flma toplant›s›n›n en
önemli gündem maddesini, Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nda yap›lmas› planlanan 
de¤ifliklik ve birleflme haz›rl›klar› 
oluflturdu. 
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MESAM Dan›flma Kurulu yeni
dönemde yol gösterecek
Türk telif yaflam›n›n yeniden yap›lanmas›n› sa¤lamak üzere MESAM’da bir
dan›flma kurulu oluflturulacak. Ortak ak›l ve güç birli¤inin egemen olaca¤›
kurulun gönüllülük esas›na dayal› bir yap› olmas› planlan›yor. 

MESAM yönetimi

bir ilke imza at›yor. Yö-

netim kurulu taraf›ndan

kurulmas› planlanan da-

n›flma kurulunun, Türk

telif yaflam›na yön ver-

mek ve sa¤l›kl› bir zemi-

ne oturmas› için konuya

her aç›dan hakim bir ya-

p› olmas› hedefleniyor.

MESAM Dan›flma Kurulu’nun ülkemizin telif envanterini ç›kar-

mas›, toplanamayan teliflerin hangi gerekçeler ve eksiklikler

yüzünden toplanamad›¤›n› tespit etmesi, yasal uygulamalar

için gerekli çal›flmalar› yapmas› hedefleniyor.  

MESAM’›n önemli projesi “Telif Haklar› Zirvesi (Çal›fltay›)”da

dan›flma kurulu ile birlikte yürütülecek. Kültür ve Turizm Ba-

kanl›¤› ile birlikte ülkemizde faaliyet gösteren tüm meslek bir-

likleri, telif hukukçular›, konuyla ilgili birikimi olan kurum, ku-

rulufl ve flah›slar›n içine dahil edildi¤i, dünyada telif haklar›-

n›n takibini baflar›yla yürüten örgütler, üst birlikler ve müzik

kullan›c›lar›ndan oluflacak çok genifl kapsaml› bir çal›flma top-

lant›s› düzenlenmesi planlan›yor. Çal›fltay kapsam›nda, bütün

taraflar›n görüfl ve karfl› görüfllerini, daha sonra bir kitap ola-

rak yay›nlanacak flekilde ortaya koymas› ve bu zirveden ç›ka-

cak sonuç bildirgesinin ülkemizdeki telif sorununun sona er-

mesi aç›s›ndan yol haritas› olmas› hedefleniyor.

Tek meslek birli¤i için 
protokol imzaland›
MESAM ve MSG Yönetim Kurulu üyeleri
11 Ekim’deki toplant›lar›nda eser 
sahiplerinin tek bir meslek birli¤i çat›s›
alt›nda birleflmesi amac›yla protokol 
imzalad›lar.

MESAM ve MSG Yönetim Kurullar› taraf›nda seçilen

alt›flar yönetim kurulu üyesinin 11 Ekim 2010 tarihinde eser

sahiplerinin tek bir meslek birli¤i çat›s› alt›nda birleflmesi

amac›yla yapt›klar› toplant›da, afla¤›da yer alan tutanak ve

mutabakat metni imza alt›na al›nd›:

“Yeni Meslek Birli¤i tüzü¤ünün oluflturulmas›, yeni asil üye-

lik kriterlerinin belirlenmesi, da¤›t›m kriterlerinin belirlen-

mesi, ortak veri taban›n›n oluflturulmas› ve mevcut meslek

birliklerinin tasfiyesi konusunda yönetim kurullar›na ve

daha sonra da genel kurullara sunulmak üzere çal›flmalar

yap›lmas› konusunda görüfl birli¤ine var›ld›.”

MESAM: Atilla Özdemiro¤lu, Ali Yavuz, Ali Haydar Timisi,

Hülya fienkul, Metin Karatafl, Ahmet Selçuk ‹lkan ve

Necmettin Ovac›k.

MSG: Bülent Pozam, Aflk›n Tuna, Feyyaz Kurufl, Bora Özto-

prak, Burak Kut, Murat Can Evgin, Bar›fl fiensoy..
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ES‹N ENG‹N 
17.5.1945 - 4.5.1997

MESAM Kurucu Üyesi, 1987 -1991 Denetleme Kurulu 

Üyesi, 1991-1993 Baflkan Yard. 

ORHAN KIZILSAVAfi
1.1.1900 - 7.6.1992

1991-1993 Teknik Bilim Kurulu Üyesi

TURHAN O⁄UZBAfi
14.3.1933 - 15.5.1997

1987-1989, 1991-1993 Haysiyet Kurulu Üyesi

MEHMET ASLAN
1.1.1956 - 18.6.2006

1999-2001 Haysiyet Kurulu Üyesi 

SADIK ATAY 
1.1.1929 - 20.5.2005

1991-1993 Denetleme Kurulu Üyesi, 

1997-1999, 1999-2001 Haysiyet Kurulu Üyesi

ORHAN ARITAN  
13.7.1920 - 22.6.2001

1991-1993, 1993-1995, 1997-1999 Haysiyet Kurulu Baflkan› 

AL‹ DO⁄AN ERG‹N 
1.1.1941- 29.6.1998

1987-1989, 1989 -1991, 1991-1993 Denetleme Kurulu

Üyesi

SEMAHAT ÖZDENSES 
15.9.1914 - 02.7.2008, 1989-1991 Haysiyet Kurulu Üyesi

SAYGIYLA ANIYORUZ
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…

1938 y›l›nda Sivas-Divri¤i’nin

Çamfl›h› bölgesindeki fiahin köyünde

do¤an Mahmut Erdal, 8 yafl›nda ba¤la-

ma çalmaya bafllad›. ‹lk ba¤lama dersle-

rini babas›n›n day›s› Battal Karababa ve

Âfl›k Ali Metin’den ald›. Ayn› zamanda

âfl›kl›k gelene¤ini de ö¤rendi. Önce ge-

leneksel türküler söyleyen Erdal, za-

manla kendi türkülerini de yazd›. Bir sü-

re baflka âfl›klarla birlikte Türkiye’nin çe-

flitli bölgelerini dolaflarak konserler ver-

di. 70’li y›llarda yurtd›fl›nda da pek çok

konsere kat›ld›. 

Bugüne kadar TRT arflivine 400'ün üze-

rinde eser kazand›ran Mahmut Erdal’›n

türküleri de¤iflik sanatç›lar taraf›ndan

da okunuyor. Özellikle son y›llarda fliire

daha da a¤›rl›k veren Mahmut Erdal,

bugüne dek yaklafl›k 80 tane 45’lik plak

ve 15 kaset haz›rlad›. fiiirleri de¤iflik ga-

zete, dergi ve araflt›rmada yer ald›.

Uzun y›llar TRT radyolar›nda mahalli sa-

natç› olarak görev yapan Erdal’›n fliirleri-

nin bir bölümünü ve baz› görüfllerini to-

parlad›¤› “Yine Dertli Dertli ‹nliyorsun”

(1996) ve “Bir Ozan›n Kaleminden”

(1998) adl› kitaplar› yay›mland›.

Bir ç›nar daha gitti:

Âfl›k Mahmut Erdal 
Bugüne kadar TRT arflivine 400'ün üzerinde eser
kazand›ran Âfl›k Mahmut Erdal, bir süredir tedavi
görmekte oldu¤u hastanede yaflam›n› yitirdi. 
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Borçlanma Kanunu 
Meclis gündemine tafl›nacak 
MESAM “Sanatç›lar›n Borçlanma Yasas› ve Genel Sa¤l›k Sigortas›” konusunda
yürütülen çal›flmalar›n TBBM’de görüflülmesi için giriflimlerde bulunacak.

Sanatç›lar›m›z›n sigortas›z geçen hizmet sürelerini borçlana-

rak kapatabilmesi için yürütülen çal›flmalar kapsam›nda MÜZ‹K-SEN

Baflkan› Mehmet Ç›r›ka, 27.07.2010 tarihinde yap›lan MESAM Yöne-

tim Kurulu Toplant›s›’na kat›larak Yönetim Kurulu Üyeleri’ne kapsaml›

bilgiler verdi. 

Sosyal güvencesi olmayan üyelerimizin borçlanma kanunu kapsam›n-

da emekli olabilmesi için yap›lacak çal›flmalar›n ele al›nd›¤› toplant›-

da, gelecek döneme yönelik olarak bir

çal›flma program› oluflturuldu. 

MESAM’›n öncülü¤ünde MÜZ‹K-SEN ifl-

birli¤i ve konunun ilgilisi olan

di¤er meslek örgütlerinin ka-

t›l›m›yla haz›rlanan

“Sanatç› Borçlan-

mas› Kanun Teklifi”

de¤erlendirildi.

MÜZ‹K-SEN ve ME-

SAM ortak çal›flma

yürütecek.

MESAM, MÜZ‹K-SEN ve di¤er meslek birlikleri-

nin katk›lar›yla oluflturulan “Sanatç› Hizmet

Borçlanmas› Yasa Tasla¤›” 13.10.2009 tarihin-

de T.C. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›

Ömer Dinçer’e sunulmufl, ayr›ca TBMM Baflkan›

Mehmet Ali fiahin’e nezaket ziyareti gerçeklefl-

tirilerek konuyla ilgili yap›lacak çal›flmalar hak-

k›nda bilgi verilmiflti. MESAM ile MÜZ‹K-SEN sa-

natç›lar›n sigortas›z geçen çal›flmalar›n› SGK

(Sosyal Güvenlik Kurumu)’na borçlanabilmeleri

için borçlanma hakk› verilmesini öngören Yasa

Tasla¤›, sanatç›lar›n 18 yafl›ndan itibaren 20 y›-

la kadar olan sigortas›z hizmetlerini borçlana-

bilmelerini öngörüyor. 

“Sanatç› Hizmet Borçlanmas›
Yasa Tasla¤›” çal›flmas› 
neyi içeriyor?

MESAM üyesi söz yazar› ve flair Ali Dilki’nin “Bir Avuç

Kald›k” isimli fliir kitab› yay›nland›. Tafllama tarz›nda fliirlerin

yer ald›¤› 128 sayfal›k kitap ‹leri Yay›nc›l›k’tan ç›kt›. fiiirlerinde

hiciv sanat›na a¤›rl›k veren Dilki, son kitab›nda yer alan 82 fli-

iriyle iflçi, memur, emekli gibi dar gelirli insanlar›n dertlerine

tercüman oldu¤unu ifade ediyor. 

30. sanat y›l›n› geride b›rakan Ali Dilki’nin daha önce “‹ki Gö-

nül Bir Olunca (Musta-

fa Dilki ile beraber 1994)” ve “Hortum-

cuya Para Laz›m” (2006) isimli fliir kitaplar› yay›nland›. Ali

Dilki bir süre Akflam gazetesinde fliir sayfas› editörlü¤ü yapt›.

Yans›ma, Simav, Anadolu, Ahenk dergilerinde genel yay›n yö-

netmenli¤i ve yazarl›k yapan Ali Dilki’nin 60 fliiri bestelene-

rek, çeflitli sanatç›lar taraf›ndan okundu.

Bir avuç kald›k
Türkçemizi ustal›kla kullanan ve hem toplumsal hem de
siyasal içerikli olaylar› irdeleyen fliirleriyle sevilen Ali
Dilki, üçüncü fliir kitab›yla sevenleriyle bulufltu.
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MESAM Yönetim Kurulu, meslek

birli¤i faaliyetlerinin güçlenerek devam

etmesi için tabi oldu¤u vergi kesintileri-

nin indirilmesiyle ilgili giriflimlerde bu-

lunmaya haz›rlan›yor. MESAM takibini

ve da¤›t›m›n› yapt›¤› telif haklar›nda

yüzde 18 KDV ve yüzde 17 Stopaj vergi-

sine tabidir.  

Mevcut kanunlara göre tüm meslek bir-

likleri için geçerli vergi uygulamas› sonu-

cunda, telif bedellerinden kesilen yüzde

17 stopaj oran› nedeniyle üyelerimize

da¤›t›lan telif tutarlar›nda ciddi bir düflüfl

yaflanmaktad›r. MESAM üyelerinin telif

gelirlerinin düflmesinin önlenmesi için

telif gelirlerinden kesilen bu yüksek

orandaki stopaj›n kald›r›lmas› veya daha

düflük bir orana indirilmesi hedeflenmek-

tedir. 

Di¤er taraftan 1998 y›l›ndan itibaren kul-

lan›c›lardan (özellikle yay›n kurulufllar›n-

dan) gelen yo¤un talep do¤rultusunda li-

sanslama gelirleri için makbuz yerine

KDV mükellefiyeti tesis ettirerek fatura

kesilmeye bafllan›lm›flt›r. Bu durum kulla-

n›c›lar üzerinde yüzde 18’lik bir KDV yü-

künün do¤mas›na neden olmufltur. Bu

oran lisans kullan›c›lar› nezdinde yüksek

bir orand›r. KDV oran›n›n yüzde 1 gibi

küçük bir orana indirilmesi, telif sektö-

ründe lisans kullan›c›lar› için bir teflvik ni-

teli¤inde olacakt›r. Bu oran indirimi li-

sanslaman›n yayg›nlaflmas›na ve uzun

vadede telif konusundaki s›k›nt›lar›n glo-

bal çözümüne önemli fayda sa¤layacak-

t›r. MESAM’›n birimleri kanunlardan kay-

naklanan bu kay›plar›n önüne geçmek

için konunun tüm yönleriyle ilgili araflt›r-

ma yapmaya bafllam›flt›r. Vergi mevzuat›

ve uygulamalar ile devletin hangi alan-

larda vergi indirimi sa¤lad›¤›yla ilgili geç-

mifl dönemler incelendikten sonra ortaya

ç›kacak veriler ile sorunun çözümüne yö-

nelik bir strateji ve hareket plan› olufltu-

rulacakt›r. Konuyla ilgili di¤er meslek bir-

likleriyle güç birli¤i yap›lmas›, lisans kul-

lan›c›lar› ile bu yönde iliflkilerin gelifltiril-

mesi önemli noktalard›r. 

7vizyon
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MESAM’›n vergi oranlar›
mücadelesi sürüyor
MESAM’›n KDV ve stopaj oranlar› yüzünden telif
tutarlar›ndaki düflüfle karfl› verdi¤i mücadele devam
ediyor. Bu oranlar›n de¤iflmesi ve yaflanan kayb›n
önlenmesi için di¤er meslek birlikleriyle oldu¤u
kadar ilgili bakanl›klarla da iliflkileri gelifltiriyor.

Türkiye'nin 2010 y›l› “Yaflayan ‹nsan Hazineleri”

adaylar›, UNESCO’nun somut olmayan kültür miras› çal›fl-

malar› kapsam›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Araflt›rma

ve E¤itim Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan belirlendi. Arala-

r›nda MESAM üyeleri Neflet Ertafl, Maksut Koca (Feryadi)

ve Veli Aykut (Dertli Divani)’nin de bulundu¤u 16 usta

isim çeflitli yay›nlarla dünyaya tan›t›lacak. Bu kiflilerin,

tüm dünyan›n ortak miras› olmalar› sa¤lanacak. Bu

önemli ödüle aday olan de¤erli MESAM üyelerini Türk

kültür ve sanat yaflam›na sunduklar› önemli çal›flmalar ve

Türkiye'yi dünya çap›nda temsil ettikleri için kutluyor, kül-

türümüze katk›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

“Yaflayan ‹nsan Hazineleri”miz 
dünyaya tan›t›lacak 

Neflet Ertafl

Maksut Koca 
(Feryadi)

Veli Aykut 
(Dertli Divani)
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Selmi Andak 1989–1991 y›llar›

aras›ndan MESAM Haysiyet Kurulu Üye-

li¤i, 1991-1999 y›llar› aras›nda dört dö-

nem MESAM Yönetim Kurulu Üyeli¤i

yapm›flt›. 89 yafl›nda kaybetti¤imiz Sel-

mi Andak, uzun süredir tedavi görüyor-

du. Ayn› zamanda devlet sanatç›s› un-

van› sahibi Andak, 17 Temmuz, Cumar-

tesi günü Teflvikiye Camii’nde k›l›nan

ö¤le namaz›n›n ard›ndan Zincirlikuyu

Mezarl›¤›’na defnedildi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye Selmi Andak’›n efli Nermin

Andak, sanat ve ifl hayat›n›n önemli

isimleri kat›ld›. Andak’› son yolculu¤un-

da MESAM Baflkan› Faruk Demir, fiiflli

Belediye Baflkan› Mustafa Sar›gül, CHP

‹stanbul ‹l Baflkan› Berhan fiimflek, Erol

Evgin, Bedri Baykam, Ayflegül Aldinç,

Özdemir Erdo¤an, Halit K›vanç ve çok

say›da seveni yaln›z b›rakmad›. MESAM

Baflkan› Faruk Demir Selmi Andak’›n efli

Nermin Andak’a üzüntülerini bildirirken

kendisini her zaman sayg›yla anacakla-

r›n› ve eserlerini her zaman yaflatacak-

lar›n› dile getirdi.  

‘MÜZ‹K VE SEVG‹’

Böyle tan›ml›yor 56 y›ll›k hayat arkadafl›

Selmi Andak’›; ‘Müzik ve sevgi…’ Selmi

Andak’›n efli Nermin Andak, “Selmi için

konuflmak hakikaten zor. O kalbi sevgi

ve müzikle atan bir insand›. Selmi’nin

hayat› sevgi ve müzikti. 56 sene onunla

ayn› hayat› yaflad›k. Çok dolu dolu çok

sevgi dolu bir hayat yaflad›k. Her zaman

üretmeyi severdi. Çok iyi eserler yapt›.

‹nflallah onlarla yaflayacak. Selmi hasta-

nede bile parmaklar›yla, önünde piyano

yokken müzik yap›yordu” dedi. CHP ‹s-

tanbul ‹l Baflkan› Berhan fiimflek de “Gö-

nül istiyor ki bu mikrofonlar, kameralar

yaflarken uzat›ls›n. Onlar›n hayatlar›n›,

ürettiklerini, yaratt›klar›n› toplumla da-

ha iyi bir flekilde paylaflal›m” dedi. 

SANATA ADANAN B‹R ÖMÜR

1921'de ‹zmir’de do¤an Selmi Andak,

Galatasaray Lisesi ve ‹stanbul Hukuk Fa-

kültesi’nin ard›ndan ‹stanbul Belediye

Konservatuvar›’nda müzik e¤itimi ald›.

Daha sonra Paris'te ‘Ecole Normali de

Musiqu’de (Yüksek Müzik Okulu) kom-

pozisyon bölümünde ihtisas yapt›. Müzik

alan›ndaki çal›flmalar›n›n yan› s›ra uzun

y›llar gazetecilik yapan Andak, sanat ve

müzik elefltirmeni olarak görev ald›. 

Bu y›l 70. sanat y›l›n› yeni bestelerle

kutlamak isteyen Andak için 2000 y›l›n-

Büyük
ustay›
u¤urlad›k
Aralar›nda “Ben Her Bahar Afl›k

Olurum”, “Bal Gibi Olur”, “O fiark›y›

Henüz Yazmad›m”, “Günefl Bir Kere

Do¤du” gibi unutulmayan eserlerin

sahibi, Cumhuriyet Gazetesi’nin 58

y›ll›k müzik yazar› Selmi Andak son

yolculu¤una u¤urland›. 

8 vizyon

haber
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da ç›kan ‘Bir Sevgi Yeter - Selmi Andak’ adl› CD,

60. sanat y›l›na adanm›flt›. Andak’›n ayr›ca

2003 y›l›nda bestelerinden oluflan sayg› albü-

mü ‘Uluslararas› Ödüllü Selmi Andak fiark›lar›’

ile 1975-1995 y›llar› aras›nda Eurovision fiark›

Yar›flmas› Türkiye finalleri için haz›rlam›fl oldu-

¤u bestelerden oluflan ‘Eurovision fiark› Yar›fl-

mas› Türkiye Finallerinde Selmi Andak Bestele-

ri’ albümü bulunuyor. Andak’›n k›sa süre önce

de bestelerinden oluflan ‘Bal Gibi Olur’ ve ‘O

fiark›y› Henüz Yazmad›m’ adl› iki karma CD’si

müzikseverlerle bulufltu. 

TÜRK POP MÜZ‹⁄‹’N‹N BULUfiMA 

NOKTASI

Selmi Andak imzal› besteleri aralar›nda Sezen

Aksu, Nilüfer, Ajda Pekkan, Semiha Yank›, Nil

Burak, Neco, MFÖ gibi isimlerin bulundu¤u

pek çok sanatç› seslendirdi. Andak ayr›ca ‘Uyu-

yan Güzel’ müzikali, Müflfik Kenter’in oynad›¤›

ünlü tek kiflilik oyun ‘Bir Garip Orhan Veli’, Hal-

dun Taner’in ‘Bu fiehr-i ‹stanbul ki’ oyununun

da müziklerini yapt›. Eserleri aras›nda Mehmet

Ali Birand’›n haz›rlad›¤› ‘Galatasaray Belgeseli’

ve Kültür Bakanl›¤›’n›n haz›rlatt›¤› ‘‹pek Yolu’

belgeseli de yer al›yor.

ULUSLARARASI TEMS‹LLERDE ÖNCÜ

Bas›n fieref Kart› sahibi olan Selmi Andak, Tür-

kiye’yi uluslararas› müzik yar›flmalar›nda birçok

defa hem besteci hem de jüri üyesi olarak

temsil etti. 1968’de Atina’da

‘Apollonia’, 1969 ve

1970’de Bulgaristan’da ‘Al-

t›n Orfe’, 1977’de ‹srail Tel-

Aviv’de Bahar Festivali,

1983 fiili’de ‘Vina Del Mar’,

1984 Amerika’da ‘Los Ange-

les Dünya fiark› Festivali’ gi-

bi yar›flmalarda üçüncülük

ve dördüncülük gibi önemli

dereceler elde etti. 1985

y›l›nda ‹talya’da Medifest

yar›flmas›nda ilk kez Türki-

ye’ye ‘Pop Müzik’ alan›nda

birincilik ödülü kazand›ran

besteci, 1990 y›l›nda Alt›n

Orfe’de Balkan Ödülü ald›. 1989’da Amerika’da

Nashville’de yap›lan IMOF 89 (Dünya Yar›flma-

lar› Büyük Ödülleri) etkinli¤inde Türkiye’yi hem

jüride hem de ‘Günefl Bir Kere Do¤du’ beste-

siyle temsil etti. 

Selmi Andak, 1975 y›l›ndan itibaren TRT Euro-

vision finallerine de kat›ld›. Uluslararas› Festi-

valler Federasyonu FIDOF ile Dünya Festivaller

ve Sanatç›lar Birli¤i WAFA taraf›ndan destekle-

nen Uluslararas› ‹stanbul fiark›lar› Yar›flma-

s›’nda “Yaflam Boyu Sanat Ödülü” alan Selmi

Andak’›n, 800 bestesi bulunuyor.

Selmi Andak uzun süredir Parkinson hastas›y-

d›. Zatürreye ba¤l› olarak bir süredir yo¤un ba-

k›mda yat›yordu. 
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Faruk Demir, Nermin Andak’a baflsa¤l›¤› diledi

fiiflli Belediye Baflkan› Mustafa
Sar›gül ile Faruk Demir
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6. Ola¤anüstü Genel Kurul, nisan ay›nda yap›lan genel

kurul seçimlerinde baflkan seçilen Atilla Özdermio¤lu’nun aç›l›fl

konuflmas›yla bafllad›. Genel kurul süreci hakk›nda bilgi verdikten

sonra toplant›y› yönetmek üzere Baflkan ve Baflkanl›k Divan› seçi-

mi gerçeklefltirildi. Oylama sonucunda Faruk Demir (Baflkan), Ali

Yavuz, Mehmet Emin Bitmez ve Uslu Kanbay Baflkanl›k Divan›’n›

oluflturdu ve gündem bafll›klar› okundu. TC Kültür ve Turizm Ba-

kanl›¤› Telif Haklar› ve Sinema Genel Müdürlü¤ü Meslek Birlikleri

fiubesi Müdürü Ümit Ye¤engil, ola¤anüstü genel kurul süreci hak-

k›ndaki konuflmas›n›n ard›ndan gündem bafll›klar› tek tek ele al›n-

d› ve yönergeler okundu. 

Gündemi oluflturan bafll›klar:

1. Yönetim Kurulu toplant› say›s› ve huzur haklar›n›n görüflülmesi,

2. Yönetim Kurulu toplant› giderlerinin asgari seviyeye düflürül-

mesi konusunda al›nacak olan tedbirlerin de¤erlendirilmesi,

3. Birli¤in 1990-2007 y›llar› aras›ndaki faaliyetleri neticesinde or-

taya ç›kan (4.491.974,12TL)lik geçmifl y›llar

zarar›n›n mali tablolarla ortaya konarak Ge-

nel Kurul üyelerine izah edilmesi,

4. “Kur Fark› Gider Fazlal›klar›”na iliflkin

olarak “bugüne kadar do¤an ve bundan

sonra do¤abilecek olan gider fazlal›¤›n›n

havuz hesab›ndan karfl›lanmas›” ifadesini

içeren 25/03/2008 tarih ve 8 nolu önerge-

de bahsi geçen havuz hesab›nda biriken

tutarlar›n, MESAM Da¤›t›m ve Doküman-

tasyon Yönergesi 7. maddesinde “Havuz

Da¤›t›mlar›” bafll›kl› maddesinde düzenlen-

mifl olan da¤›t›ma iliflkin usule uygun ola-

rak hak sahiplerine da¤›t›m›n›n sa¤lanma-

s›, bunu teminen Birli¤in daha önce ger-

çeklefltirmifl oldu¤u ve gerçeklefltirece¤i ifl-

lemleri Da¤›t›m ve Dokümantasyon Yöner-

gesine uygun olarak tanzim etmesi ve 8

MESAM 6. Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›, 12 Haziran’da

‹stanbul merkez binas›nda, 19 Haziran 2010’da ise Grand

Cevahir Otel Kongre Merkezi’nde yap›ld›. Faruk Demir oy 

çoklu¤uyla Baflkanl›¤a seçildi. Baflkan Yard›mc›l›¤›’na Emre

Salt›k, Muhasip Üyeli¤e Ali Haydar Timisi tek aday olarak 

kat›l›p seçildi.  

10
vizyon

genel kurul

Yeni dönem, 
yeni umutlar

MESAM 6. Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s› yap›ld›.

MESAM Yeni Üst Kurul Üyeleri Toplant›s›

MESAM Yeni Baflkan› Faruk Demir
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Nolu Önergenin bu hususlara uygun olarak tanzim edilerek yeni-

den oylamaya sunulmas›,

5. AK Denetim Yeminli Mali Müflavirlik A.fi. taraf›ndan haz›rlanan

raporda yer alan tespitlerin görüflülmesi,

6. Yap›lan denetimlerde ortaya konan tüm aksakl›klar›n giderilme-

sini teminen, Birli¤in kâr-zarar dengesi gözetilerek etkin, verimli

ve kal›c› tedbirlerin oluflturulmas›na yönelik bir eylem plan›n›n ha-

z›rlanarak Genel Kurulda kapsaml› olarak görüflülmesi,

7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetleme Kurulu Rapo-

runun okunmas› ve oylanmas›,

8. Birlik zorunlu organlar›n›n seçiminin yenilenmesi.

KABUL ED‹LEN ÖNERGELER 

6. Ola¤anüstü Genel Kurul Toplant›s›’nda MESAM Yönetim Kurulu

taraf›ndan sunulan afla¤›daki önergeler kabul edildi:

Önerge-Gündem 3/B: 11. Ola¤an Genel Kurul’da MESAM tüzü¤ü-

nün baz› maddelerinde yap›lan de¤ifliklik ile 43. madde afla¤›daki

flekilde de¤ifltirilmifltir. “Yönetim, denetleme, teknik bilim ve hay-

siyet kurullar›na kat›lan üyelerin ve yahut bu kurullarca görevlen-

dirilen üyelerin kat›ld›klar› her toplant› günü için, toplant›lar›n so-

nunda düzenlenecek tutanak esas al›narak huzur hakk›, merkez

d›fl›ndan gelen üyelere ayr›ca yolluk ve gündelik verilir. 11. Ola¤an

Genel Kurul’da kabul edilen MESAM tüzü¤ünün 43. maddesine

iliflkin de¤iflikli¤in iptal edilerek gündemin 3. maddesinin (b) ben-

di kapsam›nda madde metninin teklif edilen yönetim, denetleme,

teknik bilim ve haysiyet kuruluna kat›lan üyelerin her toplant› gü-

nü için toplant›lar›n sonunda düzenlenecek tutanak esas al›narak,

huzur hakk› merkez d›fl›ndan gelen üyelere ayr›ca flehirleraras› yol-

luk verilir, gündelik verilmez. Verilen yollu¤a flehir içi ulafl›m ücreti

dahil de¤ildir fleklinde geçerli olmas›n› arz ve talep ederiz.”

Önerge-Gündem 3/D: Divan Baflkanl›¤›’na, 25.03.2008 tarihli

MESAM 10. Ola¤an Genel Kurulu’nda, ‘kur fark› gider fazlal›klar›-

n›n’ bafll›kl› önerge genel kurul taraf›ndan kabul edilmifltir. Kabul

edilen önergeyle bugüne kadar do¤an ve bundan sonra da do¤a-

cak olan gider fazlal›¤›n›n çeliflkili ve tan›mlanamayan eser statü-

sünde kalan eserler ve tan›mlanan fakat hak sahibi MESAM üyesi

olmayan hak sahibi eserleri için 3 y›l süreyle ayr›lan havuz tutar›n-

dan karfl›lanmas›na karar verilmifltir. Gündemin 3.maddesinin (d)

maddesi uyar›nca söz konusu önergenin geçmifle yürütülerek tüm

sonuçlar›n ortadan kalkacak flekilde iptalini arz ve talep ederim.”

Önerge-Gündem 3/F: “30.04.2010 tarihi ile 6.558.211,48 TL gi-

der fazlas› bulunmaktad›r. MESAM gündeminin 3. maddesi (f)

kapsam›nda bu gider fazlas›n›n yaklafl›k 4 y›l süre içerisinde gide-

rilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda ve di¤er mali konular›n

üyelerimizle görüflülebilece¤i ortam›n yarat›lmas› amac›yla 

MESAM’›n tüzük gere¤i iki y›lda bir gerçeklefltirmekte oldu¤u ola-

¤an genel kurulu d›fl›nda ayr›ca her y›l periyodik olarak y›ll›k mali,

genel kongresi gerçeklefltirilmesini arz ve talep ederim.” 

Üyeler taraf›ndan sunulan afla¤›daki önergeler kabul edildi:

Önerge-1: MESAM Divan Baflkanl›¤›’na önerge konusu üyelik türü-

ne iliflkin uyuflmazl›klar› karara ba¤lamak hakk›nda önerge. 

Eser sahipleri federasyonu tüzü¤ünde belirtilen genel kurulun yet-

kileri 22. maddede (e) yer alan genel kurul yetkilerine dayanarak

daha önce as›l üye olan ve bu kritere sahip olan üyelerin bekleme

süresi kald›r›larak, as›l üyelik haklar›n›n geri verilmesiyle ilgili öner-

genin genel kurul kabulüyle yürürlü¤e girmesini arz ederim. 

Önerge-3: MESAM Divan Baflkanl›¤›’na konu kabul edilecek öner-

ge ve yönergelerin yürürlük tarihleri hakk›nda önerge. 

Genel Kurulda kabul edilecek olan önerge ve yönergelerin genel

kurul taraf›ndan kabulü itibariyle yürürlü¤e girmesini arz ederiz.

Gündem s›ras›na göre Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir ve Gider Tab-

lolar› okundu. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunmas› sonras›n-

da Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra edildi. Daha sonra

Yönetim Kurulu, Haysiyet Kurulu, Denetleme Kurulu ve Teknik Bi-

lim Kurullar›n›n As›l ve Yedek Üyelerinin seçimine geçildi. 

Yönetim Kurulu: Ali Haydar Timisi, Ahmet Selçuk ‹lkan,

Ali Yavuz, Arif Sa¤, Atilla Özdemiro¤lu, Emre Salt›k, Faruk

Demir, Hülya fienkul, ‹hsan Öztürk, Metin Karatafl, Orhan

Gencebay’dan olufltu. 

Yönetime seçilen 11 Yönetim Kurulu Üyesi ilk toplant›s›n-

da görev da¤›l›m›n› gerçeklefltirdi. Atilla Özdemiro¤lu, Arif

Sa¤ ve Faruk Demir baflkanl›k için aday oldular. Oylamaya

geçilmeden Arif Sa¤ kendi iste¤iyle, Atilla Özdemiro¤lu

da Faruk Demir lehine adayl›ktan çekilince tek adayla 

oylamaya gidildi ve üç dönemdir Yönetim Kurulu Üyeli¤i

yapan Faruk Demir oy çoklu¤uyla Baflkanl›¤a seçildi. 

Baflkan Yard›mc›l›¤›’na Emre Salt›k, Muhasip Üyeli¤e Ali

Haydar Timisi tek aday olarak kat›l›p seçildi.  

Haysiyet Kurulu: ‹smail Hazar (Baflkan), Hakk› Bulut ve

Ümmahan (Ümran) Çetin’den olufltu.

Denetleme Kurulu: Mustafa Budan (Baflkan), Ali Ekber

Eren ve Banu K›rba¤’dan olufltu.

Teknik Bilim Kurulu: Kadir fieker (Baflkan), Erol Parlak,

Kenan Çall›, Zafer Gündo¤du ve Zekai Tunca’dan olufltu. 

MESAM ÜST KURULLARI
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ORHAN
GENCEBAY

Yönetim kurullar› her zaman iyi olmak için çal›-

fl›r, bu yönetim kurulu da di¤erlerinden bu aç›-

dan farkl› de¤il. Herkese baflar›lar diliyorum.

Daha evvel de çok önemli yollar kat edildi ama

bizim as›l zorlu¤umuz hala telif haklar›m›z.

23 y›ld›r Türkiye’de telif haklar› gündemdedir.

Asl›nda 1951’de ülkemiz telif haklar›nda ulusla-

raras› imzalar atm›flt›r. Henüz bunlar› yeni yeni

anl›yoruz. 

Gerek vatandafllar, gerek sanat camias›, gerek

siyasiler olarak telif halklar›n›n önemini daha

kavram›fl de¤iliz. Bunu anlatmaya çal›flmal›y›z,

çal›flaca¤›z da ama önümüzde çok uzun bir yo-

lumuz var. Belli ölçülerde baz› yasalar›m›z mü-

sait olsa da onlar› yürütmek kolay de¤il. 

Neticede bilgi vererek hakk›m›z› anlatma ve al-

ma konusunda mücadelemizi sürdürece¤iz.

Hakk›m›z› anlatmaya 
devam edece¤iz
Türkiye 1951’de telif haklar›nda uluslararas› imzalar atmas›na

karfl›n hala telif sorununu çözmüfl de¤il.

Yeni yönetimden asl›nda bir tek fley bekliyo-

rum; o da birli¤i yeniden tesis etmeleri. Bizim

bir numaral› ilkemiz “gücümüz birli¤imizdir” il-

kesi ve bu bozulmufl durumda. 1995 y›l›na ka-

dar MESAM koruma anlam›nda pek baflar›l›

olamam›flt›r. O y›l, benim de baflkanl›¤›nı üst-

lendi¤im yönetim kurulu, yeni bir perspektif

getirerek herkesin temsil edilmesi gerekti¤ini,

birli¤in ancak bu flekilde güçlü olabilece¤ini

iddia etmifltik. Bir buçuk y›l her kesimden birli-

¤i sa¤lamaya çal›flt›k, bunun için de birtak›m

ilkeler koyduk. 

‹kinci ilkemiz de “MESAM, dil, din, ›rk, müzik

türü vs. ayr›m› göstermez” idi. 2003’ten sonra

yönetimde olmad›m. Y›llar sonra bakt›¤›mda

bu ilkelerin da¤›ld›¤›n› görüyorum. Son genel

kurullar ancak bir müzik türünün hakim oldu-

¤u genel kurullard›r. Bunun h›zla de¤iflmesi

gerekiyor. Arkadafllar›m› da buna ikna etmeye

ve bunun bize verece¤i zararlar› anlatmaya

gayret ettim. Bunu baflarabilirsem ne âlâ. Öy-

le ya da böyle birli¤i yeniden tesis etmenin

yollar›n› arayaca¤›z. 

Birlik yeniden tesis edilmeli 

AT‹LLA
ÖZDEM‹RO⁄LU

Bizim birinci ilkemiz “gücümüz birli¤imizdir”, ikincisi de “MESAM

din, dil, ›rk, müzik türü vs ayr›m› göstermez”di. Yeni yönetim

bunlar› yeniden tesis etmeli.
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AR‹F SA⁄

MESAM, eser üreten insanlar›n çocuklar›na b›rakacaklar› tek

servetin kalkan›d›r.  MESAM bu anlamda önemlidir ve bu yüzden

korunmal›d›r. 

Yönetimler geçici, 
kal›c› olan MESAM

MESAM sanatç›lar›n haklar›n› korumak ad›na

kurulmufl bir kurumdur. Bu yüzden bütün yö-

netim kurullar› geçicidir, as›l kal›c› olan 

MESAM’d›r. Çünkü MESAM, eser üreten insan-

lar›n çocuklar›na b›rakacaklar› tek servetin kal-

kan›d›r. Zenginler çocuklar›na bankalar dolusu

para b›rak›rlar ya MESAM’›n üyeleri de çocukla-

r›na ancak eserlerinden do¤an telif haklar›n›

b›rakabilirler. Dolay›s›yla MESAM bu anlamda

önemlidir ve bu yüzden korunmal›d›r. 

Dünyada en zor fley sanatç›lar› örgütlemektir.

Ancak uzun zamand›r insanlar MESAM’da böy-

le bir foto¤raf görmek istiyorlar. Bir yanda in-

ternetin bedavac›l›¤› ve korsan üretimler yü-

zünden sanatç›lar giderek ekonomik anlamda

kazanamaz, sanatsal anlamda da üretemez du-

ruma düfltüler. fiimdi örgütlenebilme f›rsat›

do¤mufltur; bu yönetim kurulunun böyle de

bir görevi vard›r. Bir araya gelmenin güç olufl-

turaca¤›na, bu gücün bütün haklar›m›z› kazan-

mam›z› sa¤layabilece¤ine inanmam›z gereki-

yor. Yeni yönetim kurulu iflin bu boyutunu bir

an önce ele almal›, üyelerini bu yönde örgütle-

meli ve uyarmal› diye düflünüyorum. 

Yeni ve dinamik yönetim kurulunun düne kadar,

ne kadar geç kalm›fll›k varsa bunlar›n üstesin-

den gelece¤ine ve üyelerimizin masum haklar›

ad›na mücadele edece¤ine bütün yüre¤imle

inan›yorum. Üyelerimiz müsterih olsunlar. Daha

fleffaf, daha samimi, daha çabuk olaca¤›na

inanc›m tam. Yine en büyük özlemimiz olan tek

meslek birli¤i çat›s› alt›nda toplanmak, en bü-

yük hedefimiz olacak. 

Varl›¤›m›z›n temel nedeni üyelerimizin ald›¤›

telif miktar›n› art›rmak. Bunun için eserlerimizi

kullanan alanlardaki haklar›m›z› daha çabuk ve

etkin almaya yöneldik. Örne¤in bugüne kadar

sadece mekanik haklara a¤›rl›k verirken, art›k

temsili haklara rotam›z› çeviriyoruz. Zira dünya-

da en çok festival yap›lan, konser verilen ülke-

lerden biri olmam›za karfl›n bugüne kadar arzu

etti¤imiz telifi sahne performanslar›ndan ala-

mad›k. 

Son günlerde tüm eser sahiplerini üzen bir

konu da müzik türlerinin kategorize edilmesi ve

ac›mas›zca elefltirilmesi. Müzi¤in Türkü, Kürdü,

Arab›, ‹talyan›, Hintlisi, ‹ngilizi olmaz, müzi¤in

iyisi ve kötüsü vard›r. T›pk› insan›n iyisi kötüsü

gibi. Bunun için ayd›nlar›m›z bu konudaki eleflti-

rilerine özen göstermeli. Çünkü ayd›nlar›n “ay-

d›nlatamad›¤›” dünyay› ço¤u zaman cahiller ve

flarlatanlar karart›r. Lütfen dikkat edelim.

Varl›¤›m›z›n temel nedeni üyelerimizin ald›¤› telif miktar›n›

art›rmak. Bunun için eserlerimizi kullanan alanlardaki

haklar›m›z› daha çabuk ve etkin almaya yöneldik.

fieffaf ve etkin bir yönetim

AHMET SELÇUK
‹LKAN
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Yönetim Kurulundaki her üyenin aktif görev ve

sorumluluklar almas› gerekti¤i konusunda ge-

nifl bir uzlaflma sa¤lad›k. Bu önemli bir ayr›nt›.

Birlikte mücadele edip u¤rafl›rken ayn› zaman-

da her birim için ayr› ayr› sorumlu yönetim ku-

rulu üyeleri olmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.

Ben de bu noktada üyelerin ma¤duriyetiyle il-

gili konular› takip edece¤im. Zaman içinde

baflka alanlarda da yeni yeni görevler alabiliriz. 

Daha fazla lisanslama, daha az harcamayla da-

ha çok telif ödemek ve tüm üretenleri bir ara-

ya getirip bir birlik sa¤lamak öncelikli hedefi-

miz. Ayn› zamanda MESAM’›n sesini duyurup;

lehimize ç›kmas› gereken yasa de¤iflikliklerin-

de önderlik etmeyi planl›yoruz. Bunlar› medya-

ya ve Ankara’ya duyurmazsak ve bunun için

mücadele etmezsek kimseden bir fley alama-

y›z. Pasif bir süreç ilerde MESAM’›n kap›s›na ki-

lit vurmay› bile getirir. Biz bunu yapmayaca¤›z,

mücadeleye devam edece¤iz. Hakk›m›z olan›

alaca¤›z. MESAM, Türkiye’de, di¤er ülkeler gibi

telif haklar› konusunda gerekeni yap›p, telifin

bir hak oldu¤unu herkese duyuracakt›r. Bunun

gerçekleflmesi için çal›flaca¤›z.

Daha fazla lisanslama, daha az harcamayla daha çok telif öde-

mek ve tüm üretenleri bir araya getirip birlik sa¤lamak öncelikli 

hedefimiz.

Hak verilmez, al›n›r

HÜLYA fiENKUL

MESAM’›n ortak ç›karlar›n› korumak ad›na yan

yana gelmifl 11 arkadafl›z. Uyumlu bir çal›flma

iklimi yakalad›k. Gündemimizdeki en önemli so-

run lisanslama. Lisanslamay› ne kadar art›r›rsak

o kadar iyi, çünkü fiziki sat›fllar art›k bitmifl gibi

görünüyor. 

‹nternet üzerinden say›s›z insana ulaflan ama

kontrolümüzde olmayan bir sektörle karfl› karfl›-

yay›z. Bu yüzden ortak lisanslamay› çok önemsi-

yoruz. Lisanslama konusunda kat edilmesi gere-

ken epey yol oldu¤unu biliyoruz. Müzi¤i kulla-

nan baflta medya, e¤lence yerleri, oteller, ka-

muya aç›k yerler telifi, bir hak de¤il de sanki

zorla al›nan bir bedel olarak görüyor. Bu bile te-

lif haklar›yla ilgili kültürün ve bilincin oluflmad›-

¤›n›n en net göstergesi. Bizde en basitinden bir

radyo ya da televizyon kuruldu¤unda devletle,

belediyeyle, herkesle anlaflmas›n› yap›yor ama

gelip MESAM’dan “olur” belgesi alm›yor. Yasalar

da bunu zorunlu tutmuyor. 

Biz zorunlu olmad›¤› sürece insanlardaki telif bi-

lincinin geliflece¤i ve kendi iste¤iyle lisans ücre-

tini verece¤i günün çok gerisinde oldu¤umuzu

düflünüyoruz. Ancak çabalar›m›z› sürdürecek ve

telifin hak oldu¤unu kamuoyuna anlatmak için

çal›flaca¤›z. Çünkü 75 milyonluk Türkiye’nin top-

lad›¤› telif 13 milyonluk Yunanistan’›n toplad›¤›-

n›n onda biri neredeyse. Bizimle eflde¤er büyük-

lükteki Almanya’da GEMA y›lda 1 milyar Euro

telif topluyor. Biz neden toplamayal›m ki?

75 milyonluk Türkiye’nin toplad›¤› telif 13 milyonluk

Yunanistan’›n toplad›¤›n›n onda biri. Biz neden toplamayal›m ki? 

Telif kültürü geç de olsa oluflacak 

EMRE SALTIK
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MESAM’›n yeni yönetim kurulu olumlu olan

her fleyi sürdürme, sorunlu olan her fleyi de

çözme gayretinde olacakt›r. Yeni yönetim

plan›m›z her fleyi s›f›rdan ele alaca¤›m›z anla-

m›na gelmiyor. Fikri mülkiyet alan›nda geçmifl-

te yaflanan deneyimler bizim yol haritam›z›

oluflturacak. Zaten geliflmifl ülkelerin konuyu

nas›l çözdüklerine bak›nca izlenecek yol da

belli. Biz geçmiflin bütün olumlu ve olumsuz

tecrübelerini de¤erlendirece¤iz. Yasadan kay-

naklanan eksiklikleri Kültür Bakanl›¤› arac›l›¤›y-

la meclise tafl›yaca¤›z. Telif hakk› en insani

haklardan biridir. Bu bilincin geliflmesine çal›-

flaca¤›z. Eser sahipleri, sorunun en masum

halkas›n› oluflturuyor. Çözüm aray›fllar›nda bir-

likte hareket etmek en büyük gücümüz. ‹ki

meslek birli¤i olmam›z da bir handikap. K›sa

zamanda tek meslek birli¤i olaca¤›z. Biz kolek-

tif çal›flmaktan yanay›z. Bu tarz çal›flman›n

genleri toplumsal yap›m›zda mevcut. Kolektif

çal›flma ortadan kalkarsa do¤al olarak ortak

ak›l da yok oluyor. Ortak akl› hakim k›laca¤›z.

Yeni yönetimiz ama bu her fleyi s›f›rdan ele alaca¤›m›z anlam›na

gelmiyor. Geçmiflin bütün olumlu ve olumsuz tecrübelerini

de¤erlendirece¤iz.

Deneyimler yol haritam›z

AL‹ YAVUZ

Yönetim Kurulundaki herkes MESAM’›n bir ad›m

daha ileri gitmesi ve üyelerimize daha fazla telif

getirisi kazand›rman›n derdinde. Bunun için ön-

celikle lisanslaman›n eskiye göre daha h›zl› ol-

mas› için çabalayaca¤›z. Türkiye’nin telif harita-

s›n› ç›karaca¤›z. Lisanslanmam›fl yerleri tespit

edece¤iz. Önceki yönetimlerin çal›flmalar›n›n

üzerine birkaç tu¤la daha nas›l koyabiliriz diye

bakaca¤›z. Örne¤in TURAFED’e ba¤l› yerlerin

birço¤u henüz lisanslar›n› almam›fllar. 

MESAM’›n giderini azaltmak ve gelirini art›rmak

için projeler üretece¤iz. Bütün bunlar için de fii-

len koflturaca¤›z. 

Telif yasalar›nda ele al›nmas› gereken baz› kü-

çük f›kralar var. Yasadaki anonim türlerle ilgili

maddenin gözden geçirilmesini istiyoruz. Çün-

kü derleme eserlerden telif hakk› do¤mad›¤›

için derleyiciler ve kaynak kifliler telif alam›yor.

Bunu de¤ifltirmek için çal›flaca¤›z. 

Yönetim Kurulunda iflbölümü var. Enerjiyi de

zaman› da do¤ru kullanaca¤›z. Kuruldaki herkes

kendi uzmanl›k alanlar›nda göre odaklan›p çal›-

flacak. Biz eser üretenlerin haklar›n› aramak üze-

re yola ç›kt›k. Bir sonraki genel kurulda da yüzü-

müzün ak›yla üyelerimizin karfl›s›na ç›kaca¤›m›z›

düflünüyorum. Bu bir nöbet de¤iflimi.

Lisanslaman›n eskiye göre daha h›zl› olmas› için çabalayacak,

lisanslanmam›fl yerleri tespit edece¤iz.

Türkiye’nin telif haritas›n› 
ç›karaca¤›z

‹HSAN ÖZTÜRK
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Köklü de¤ifliklikler yapmak üzere yola ç›kt›k.

Öncelikle MESAM’›n içinde ne olup bitti¤ini

ö¤renmek istiyoruz. Gerçek sorunlar› tespit et-

mek sonra da bunlara çözüm üretmek, gayre-

tindeyiz. Biz, daha iyi yönetece¤iz iddias›yla

seçime girdik. Müzisyen olarak bizi tan›yan

bilen üyeler de güvendiler, oy verdiler. Biz de

onlar›n bu güvenini bofla ç›kartmayaca¤›z. 

D›flar›dan bak›ld›¤›nda birçok sorunun daha

h›zl› çözülece¤ini düflünürken iflin içine girdik-

ten sonra biraz daha zamana ihtiyaç oldu¤unu

görüyoruz. Ancak hiçbiri çözülmeyecek sorun-

lar de¤il çünkü sorunlar tek bir yerden kaynak-

lanm›yor, bunlar›n teflhisinin iyi yap›lmas› ge-

rekiyor. Umar›m iki y›l bu sorunlar›n çözümü

için yeterli olur. Yönetim Kurulumuz çok sesli

ve aç›kças› bunu çok önemsiyorum. Toplant›-

larda her fley masaya yat›r›l›yor, olumlu ve

olumsuz tüm yanlar›yla irdeleniyor. Herkes fik-

rini özgürce dile getiriyor, farkl› görüfller olabi-

liyor. Biz her fleyin çok h›zl› yürümesini ister-

ken baz›lar› daha tedbirli ve dikkatli ad›m at-

maktan yana olabiliyor. Bunlara da gereken

hoflgörüyü göstermek gerekiyor. Bu yüzden

yönetim kurulu sadece çok sesli de¤il, ayn› za-

manda çok çekiflmeli de. Ben dört befl ay gibi

bir süreçte MESAM içinde baz› somut iyileflme-

lerin olaca¤›n› düflünüyorum. 

Yönetim Kurulu’nda her fley olumlu ve olumsuz tüm yanlar›yla

irdeleniyor. Herkes fikrini özgürce dile getiriyor, farkl› görüfller

olabiliyor. 

Çok sesli bir yönetim kuruluyuz

MET‹N 
KARATAfi

genel kurul

Minimum gider, maksimum gelir ve hakça pay-

lafl›m ad›na bu göreve talip olduk. Önce tasar-

ruf tedbirleri ald›k, flimdi de gelir art›r›c› tedbir-

ler üzerinde duruyoruz. Ak›lc› yöntemlerle çözü-

lebilecek sorunlar›m›z var. Önemli olan iyi niyet

oldu¤u kadar do¤ru metotlarla çal›flmakt›r. Biz-

ler yönetim kurulu üyeleri olarak kurumsal yö-

netim ve stratejik yönetim dan›flmanl›¤› alan›n-

da profesyonel hizmet almal›y›z. Bizlerin iyi ni-

yetli çabas› bu çal›flmalara yön vermeli ancak

öyle bir sistem kurmal›y›z ki baflta biz yönetim

kurulu üyeleri olmak üzere MESAM’›n bütün bi-

rimleri tarafs›zca denetlenebilsin.

‹ki y›l içinde MESAM’› fleffaflaflt›rmak en önem-

li önceli¤imiz. MESAM’› tüm üyelerimizle omuz

omuza yönetmeliyiz. Yaln›z bunu yaparken flu

ilkeyi prensip olarak benimsemeliyiz. Üyeleri-

miz sadece elefltirmekle de¤il, ayn› zamanda

elefltirdikleri olumsuzluklara karfl› alternatif çö-

züm önerileri sunmakla yükümlüdürler. 

MESAM’› birlikte yönetece¤iz. Bizler profesyo-

nel yöneticiler de¤iliz ama MESAM’›n ortak ç›-

karlar› için buraday›z. Zaman zaman bu hedefe

gidiflin nas›l olmas› gerekti¤i konusunda farkl›

düflünsek de sonuçta ortak amaç MESAM üye-

lerinin ç›karlar›n› korumak. 

‹ki y›l içinde MESAM’› fleffaflaflt›rmak en önemli önceli¤imiz.

MESAM’› tüm üyelerimizle omuz omuza yönetmeliyiz. Üyelerimiz

de elefltirdikleri olumsuzluklara karfl›  çözüm önerileri sunmal›lar.

MESAM’› fleffaflaflt›raca¤›z

AL‹ HAYDAR
T‹M‹S‹
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Avrupa ülkelerinin GSMH’lar›, nüfuslar› ve elde ettikleri toplam telif gelirleri incelendi¤inde ülkemizin telif 
gelirleri anlam›nda ne kadar geride oldu¤u aç›kça görülüyor. Afla¤›da yer alan tablolara göre ekonomik 
büyüklükler oranland›¤›nda; Türkiye’nin, Avrupa ülkeleri GSMH ortalamas›na göre toplamas› gereken telif
toplam› yaklafl›k 250 milyon dolar, Avrupa ülkeleri Radyo/TV gelirleri ortalamas›na göre toplamas› gereken
telif toplam› 57 milyon dolar civar›ndad›r. Ancak ülkemizdeki telif yönetimiyle ilgili yasa ve mevcut koflullar
düflünüldü¤ünde, Türkiye ile Avrupa ülkeleri aras›ndaki fark›n kapanmas› ve bu rakamlara ulafl›lmas› kolay
de¤ildir. Gelin hep birlikte bu fark› kapatmak için çal›flal›m!

Telifteki fark› 
hep birlikte kapatal›m

kapak
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Uluslararas› Telif Birlikleri

Konfederasyonu (CISAC) Avrupa Komite

Toplant›s›, MESAM ve MSG’nin ev

sahipli¤inde birçok ülkeden misafiri

a¤›rlad›. Telif haklar› konusunda tüm

taraflar›n söz hakk› buldu¤u bir 

platform yarat›larak çeflitli ülkelerin

içinde bulundu¤u koflullardan ve telif

dünyas›ndaki son geliflmelerden söz 

edildi. Toplant›n›n aç›l›fl›n› AB

iliflkilerinden sorumlu Devlet Bakan› ve

Baflmüzakereci Egemen Ba¤›fl yapt›. 

CISAC Avrupa Komite
Toplant›s› ‹stanbul’da yap›ld›

gündem

189 ülkeden 229 üyesi bulunan CISAC'›n Avrupa Komite

Toplant›s› 14 -15 Eylül 2010 tarihleri aras›nda ‹stanbul Ceylan

Otel’de yap›ld›. Mevzuat çal›flmalar› ve teknik geliflmelerin konu-

fluldu¤u toplant›n›n son gününde CISAC Avrupa Komitesi Bafl-

kanl›k seçimi de yap›ld›. H›rvatistan Meslek Birli¤i HDS-ZAMP'›n

Genel Sekreteri Nenad Marcec oybirli¤iyle baflkan seçildi. 

FARKLI ÜLKELERDEN 76 YABANCI KONUK

Toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›n› Devlet Bakan› ve Baflmüzakereci

Egemen Ba¤›fl yapt›. ‹stanbul’un birçok tarihi katmana ve farkl›

medeniyetlerin kültürel birikimine sahip oldu¤unu vurgulayan

Ba¤›fl, iki k›tan›n aras›nda köprü vazifesi gören ‹stanbul’un,

2010 y›l›n›n kültür baflkenti olarak böyle bir toplant›ya ev sa-

hipli¤i yapmas›n›n gurur verici oldu¤unu belirtti.

Toplant› fikir ve sanat eserleri alan›nda faaliyet gösteren CISAC

üyesi yabanc› meslek birlikleri profesyonelleri, CISAC yönetici-

leri, Google ve KEA temsilcisi de dahil olmak üzere 76’s› yaban-
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c›, toplam 96 kat›l›mc›yla gerçeklefltirildi.

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n› temsilen Telif

Haklar› ve Sinema Genel Müdürü Abdurrah-

man Çelik de konuklar aras›ndayd›. 

B‹RLEfiME ‹Ç‹N ILIMLI ZEM‹N

Toplant›n›n ilk sunumunu Türkiye ad›na MSG

Genel Sekreteri Bar›fl fiensoy yapt›. MESAM

(Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birli¤i)

ve MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek

Birli¤i)’nin yan› s›ra MÜYAP (Ba¤lant›l› Hak

Sahibi Fonogram Yap›mc›lar› Meslek Birli¤i),

MÜYORB‹R (Müzik Yorumcular› Meslek Birli-

¤i), MÜYAB‹R ve MÜZ‹KB‹R hakk›nda bilgi ve-

ren fiensoy Türkiye’deki müzik meslek birlik-

lerinin durumu ve lisanslama faaliyetleri hak-

k›nda açıklamalarda bulundu.

MESAM Genel Sekreteri Necmettin Ovac›k da

kat›l›mc›lar›n MSG ve MESAM birleflmesiyle

ilgili merak ettikleri sorular› yan›tlad›. Her iki

kurumun da birleflmeye çok s›cak bakt›¤›n›

ve bu ortak istekle birleflme konusunda inisi-

yatifi ele alarak görüflmelere baflland›¤›n› be-

lirtti.

HARÇLAR SANATÇILARA DÖNMÜYOR

Toplant›da söz alan SETEM (Sinema ve TV

Eserleri Sahipleri) Baflkan› Mehmet Güleryüz

meslek birli¤inin kuruluflu ve hedeflerinden

söz etti. Özellikle yaflad›klar› hukuki ve bürok-

ratik problemler üzerinde durdu ve meslek

birliklerini destekleme amac›yla çeflitli yerler-

de uygulanan harçlar›n kendilerine fon olarak

dönmedi¤ini anlatt›. Toplant› Belçika’daki mü-

zik meslek birli¤i KEA’n›n Avrupa ‹liflkileri Da-

n›flman› Anna Vondracek taraf›ndan yap›lan

kapsaml› sunumla devam etti. Özellikle Liz-

bon Sözleflmesi hakk›nda detayl› bilgi veren

Vondracek, Avrupa’n›n telif haklar› alan›ndaki

strateji ve amaçlar›ndan da sözetti. 

Konferans›n bir di¤er konuflmac›s› online li-

sanslama ve ba¤›ms›z yay›nc›lardan (EMI Mu-

sic Publisihing / PRS / GEMA, Sony /ATV, Uni-

versal MPG / Sacem, Warner Chappel Music,

vs) söz eden Buma/Stemra’dan Cees Van

Rij’di. Van Rij konuflmas›n›n bir bölümünde

Itunes üzerinde de durdu. 

“‹stanbul bat›n›n en do¤usu
ve do¤unun en bat›s›”

Avrupa Birli¤i’yle iliflkilerden sorum-

lu Devlet Bakan› ve Baflmüzakereci

Egemen Ba¤›fl, 12 Eylül referandu-

mu sonras›nda kat›ld›¤› ilk uluslara-

ras› toplant› olan CISAC Avrupa Ko-

mitesi’nin aç›l›fl konuflmas›nda Ana-

yasa de¤iflikli¤inin kabul edilmesine

iliflkin olarak  ''Bizi AB normlar›na ve

AB üyeli¤ine yaklaflt›ran bir de¤iflik-

lik oldu” de¤erlendirmesini yapt›.

Egemen Ba¤›fl, Bizans, Roma ve Os-

manl› imparatorluklar›na baflkentlik

yapan ‹stanbul'un, 2010 Avrupa Kül-

tür Baflkenti olmas›ndan duydu¤u

memnuniyeti dile getirerek, “Biraz

Saraybosna, biraz Viyana, biraz Pa-

ris, biraz Venedik, biraz Ba¤dat, bi-

raz fiam, biraz Moskova olan ‹stan-

bul'un sizlere ilham verece¤ine ina-

n›yorum” dedi. AB'nin insanl›k tarihi-

nin en büyük bar›fl projesi oldu¤u-

nu, Türkiye olmazsa bu projenin ta-

mamlanmam›fl olaca¤›n› ifade eden

Ba¤›fl, bat›n›n en do¤usu, do¤unun

en bat›s› olarak Türkiye'nin bu bar›fl

projesine sunaca¤› çok fazla fley ol-

du¤unu vurgulad›. AB'nin politik bir

kurum olarak kararlar›n› siyasi de-

¤erlendirmeler sonucunda verdi¤ine

iflaret eden Ba¤›fl, ''2014 y›l›n›n Ocak

ay›ndan itibaren hepinizden destek

istiyor olaca¤›z. Üye ülkelerdeki ka-

rar verici mercileri bize yeflil ›fl›k yak-

malar›na ikna etmek için lütfen siz-

ler de bir fleyler yap›n'' dedi. Türki-

ye'nin, dünya genelinde bir imaj so-

runu yaflad›¤›na iflaret eden Ba¤›fl,

''O yüzden her Avrupal›’n›n mutlaka

‹stanbul'a gelip birkaç saat geçirme-

si bizim iflimizi kolaylaflt›racakt›r. Ya-

rat›c› insanlar, do¤ru imaj›n iletilme-

sinde bizlere çok yard›mc› olabilirler.

fiark›lar›n›z, makaleleriniz, romanla-

r›n›z arac›l›¤›yla  bizlere yard›m ede-

bilirsiniz” diyerek konuflmas›na nok-

ta koydu. 

Egemen Ba¤›fl:
AB’yle iliflkilerden sorumlu Devlet Bakan› ve Baflmüzakereci
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REPERTUVARLAR B‹RLEfi‹R M‹?

Komite toplant›s›n›n konukları aras›nda

CISAC’in Politik ve Stratejik ‹liflkiler Yöne-

ticisi David Uwemedimo da vard›. Özel-

likle tek bir küresel veri taban› olufltur-

man›n önemi üzerinde duran Uwemedi-

mo, dünya çap›ndaki Amazon, Nokia,

Itunes, Sacem, STIM, Universal Music ve

EMI Music Publisihing gibi dev firmalar›n

repertuvarlar›n›n birlefltirilmesinin belki

çok zor ama ciddi bir çözüm olabilece¤i-

ni vurgulad›. Bunlar›n yan› s›ra lisans›n

s›n›rlar›n›n kald›r›lmas›n›n ve repertuvar-

lar›n bir araya gelmesinin herkesin gö-

nüllü oldu¤u ortak bir karar olmas› ge-

rekti¤inin alt›n› çizdi.

Yasad›fl› dosya paylafl›m› konusunda in-

ternet servis sa¤lay›c›lar›n›n yükümlülük-

leri hakkında bilgi veren avukat Gabor

Faludi de yasal geliflmelerden ve örnek

davalardan da söz etti.

E⁄‹L‹M CATCH-UP TV’YE DO⁄RU

Türk sanatç›lar›n yer ald›¤› “Bugün Türki-

ye’de sanatç› olmak” konulu panelin ar-

d›ndan söz alan Jürg Ruchti yay›nc›l›k

haklar›ndan, münhas›rl›k anlaflmalar›n-

dan ve genel olarak Avrupa ve Ameri-

ka’daki Catch – up TV’den söz etti. Bu sis-

temin art›k yeni bir yay›nc›l›k yaklafl›m›

olarak kabul edilmesi gereklili¤ini vurgu-

layan Ruchti, Catch-up TV’nin ciddi bütçe

gerektiren içeri¤inden ve kataloglar, film-

ler, e¤lence programlar›, ulusal diziler gi-

bi sundu¤u hizmetlerden söz etti.

ADAGP’nin Genel Müdürü Christiane Ra-

monbordes ise tekrar sat›fl haklar› ve bu

alandaki son geliflmeler konusunda kat›-

l›mc›lar› bilgilendirdi. 

Kalev Rattus interaktif konuflmas›yla ilk

günün son konuflmac›s› oldu. Estonya’da

Rammstein ile yaflad›klar› problemlerden

ve GEMA’dan söz eden Rattus, kat›l›mc›la-

r›n problemlere iliflkin görüfllerini sordu.

Benzer sorunlarla kendi ülkelerinde karfl›-

laflt›klar›n› söyleyen baz› konuklar Rat-

tus’un önerdi¤i çözümler yönünde görüfl

bildirdi.

TÜRK‹YE’DEK‹ SON DURUM

AKTARILDI

Toplan›n ilk günü genel hatlar›yla Avrupa

Parlamentosu ve Komisyonu'nun telif

haklar› ve meslek birlikleri karfl›s›ndaki

konumu, Avrupa'da on-line kullan›mlar›n

lisanslanmas›, görsel- iflitsel alandaki ye-

ni teknolojilerin lisanslanmas› konular›

tart›fl›ld›.

‹kinci gün Google temsilcisi Antoine Au-

bert, Google'›n yeni ifl modelleri ve bunla-

r›n teliflendirilmesiyle ilgili bilgiler verdi.

CISAC Avrupa ‹liflkileri Direktörü Mitko

Chatalbashev de CISAC’›n Orta ve Do¤u

Avrupa ile Orta Asya’daki faaliyetlerine de-

¤inerek Ermenistan, Bosna ve Hersek, S›r-

bistan’›n ülke raporlar›n› sundu. 

MESAM ve MSG bir bildiriyle flu an gün-

demde olan 5846 say›l› Fikir ve Sanat

Eserleri Kanunu’nu de¤ifliklik tasar›s›yla il-

gili CISAC Avrupa Komitesi’ne bilgi aktard›.

CISAC Avrupa Komitesi de T.C. Kültür ve

Turizm Bakanl›¤›’na kanun de¤iflikli¤ine

iliflkin uluslararas› anlaflma ve uygulama-

lar çerçevesinde ilgili görüfl bildirmek yö-

nünde bir karara vard›.    

TEL‹F Z‹RVES‹’NE DAVET

Toplant›n›n kapan›fl konuflmas›n› MESAM

Yönetim Kurulu Baflkan› Faruk Demir yap-

t›. MESAM ve MSG birleflmesi üzerine son

geliflmeleri aktaran Demir, “Türkiye’nin te-

lif foto¤raf›n› çekece¤iz” diyerek gerçek-

lefltirmeyi hedefledikleri Telif Zirvesi’nden

de söz etti. CISAC Avrupa Komitesi toplan-

t›s›na kat›lan konuklar› bu büyük bulufl-

mada da görmekten mutluluk duyacakla-

r›n› ifade etti.

Toplant› CISAC Avrupa Komitesi baflkanl›k

seçiminin ard›ndan sona erdi. Baflkanl›k-

tan ayr›lan ‹sveç Meslek Birli¤i STIM'in 

CEO'su Kenth Muldin'in yerine, H›rvatistan

Meslek Birli¤i HDS-ZAMP'›n Genel Sekrete-

ri Nenad Marcec oy birli¤iyle seçildi. 

20
vizyon

gündem

CISAC konuklar›, ilk gün akflam MESAM’›n evsahipli¤inde Bo¤az turu yapt›, daha sonra Kanl›ca
Lacivert Restoran’da yemek yediler.

MESAM Yönetim Kurulu Baflkan› Faruk Demir,
toplant›n›n kapan›fl konuflmas›n› yapt›.
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Toplant›n›n ilk gününde “Bugün Türki-

ye’de sanatç› olmak” temal› bir panel dü-

zenlendi. Panele Aydilge Sarp, Demir De-

mirkan, Murat Evgin ve Ayd›n Ba¤ard› ka-

t›ld›. CISAC Avrupa ‹liflkileri Yöneticisi Mit-

ko Chatalbashev yönetiminde gerçekle-

flen panelde sanatç›lar›m›za Türkiye’de sa-

natç› olman›n prestijli olup olmad›¤›, sa-

natlar›n›n yeterince takdir edilip edilmedi-

¤i, sanattaki kariyerleri sayesinde kazan-

d›klar›n›n geçimlerini sürdürmeye yetip

yetmedi¤i gibi sorular yöneltildi.

Demir Demirkan: Bir sanatç› olarak ta-

n›nmak güzel ancak piyasaya bak›ld›¤›nda

çok say›da albüm ve sanatç› bulundu¤un-

dan giriflimci bir tav›rla hareket edilmesi

gerekiyor. Sahnede ya da turnelere ç›kt›-

¤›n›zda göz önünde olmal›s›n›z. ‹nsanla-

r›n video ve müzik anlamında her gün ne

kadar fazla uyarıcıyla karflı karflıya

kaldı¤ını düflünecek olursan›z, ‘flöhret ol-

mak’ maalesef sesini duyurmak aç›s›ndan

büyük önem tafl›yor. Hayat›n› sürdürmek,

geçinmek ise biraz kiflisel tercihlerle ala-

kal›. Yaflam standartlar›n›z› kendiniz belir-

liyorsunuz. Dolay›s›yla kazand›¤›n› yeterli

bulup bulmamas› bu standard› koyan sa-

natç›ya ba¤l›. Kendi standartlar›ma göre

sahnede yapt›klar›mla elde etti¤im bana

yeterli gelmiyor, bu nedenle daha fazlas›-

n› yapmak durumunda kal›yorum. Baflka

sanatç›lar için flark›lar ve film müzikleri

yap›yorum. Elbette sadece kendim için

ürettiklerimin yeterli olmas›n› isterdim.

Aydilge Sarp: Elbette tan›nmak güzel fa-

kat ben burada fikirlerimizi ve kendimizi

çok da özgürce ifade edebildi¤imizi dü-

flünmüyorum. TV yap›mc›lar›n›n sürekli

söyledi¤i bir fley var: “Halk bunu istiyor!”

Bu bir yan›lg› ve biz bu bak›fl aç›s› yüzün-

den sürekli ayn› tarz insanlar›, ayn› flekil-

de giyinen, konuflan hatta gülümseyenle-

ri karfl›m›zda görüyoruz. Bu, üretilen eser-

lere de ayn› flekilde yans›yor. Bence bu

durum halk›n seçme özgürlü¤ünün elin-

den al›nmas› demek. Çünkü sesini duyur-

ma flans› bulamayan ve farkl› ifller yapan-

lar da var. Halk onlar› dinleme imkan›n›

bulam›yor. Hayat›n› devam ettirmek için

yapt›¤›n müzi¤in yeterli olmas› durumuna

gelince, baz› arkadafllar “müzik benim ha-

yat›m” diyorlar. Ben buna da kat›lm›yor,

dahas› bunu inand›r›c› bulmuyorum. Ha-

yatta kalma mücadelesi bundan daha

bask›n bir fley. Ben de zaman zaman TV

flovlar› için flark›lar yaz›yor ya da baz›

programlar için müzik yap›yorum. Bunlar-

la gurur duydu¤umu çok iddia edemem.

Gurur duyduklar›m sadece kendim için

yapt›¤›m müziktir. 

Murat Evgin: Demir, Aydilge ve ben as-

l›nda müzik piyasas›n›n içinde farkl› bir

yerde duruyoruz çünkü farkl› ve modern

müzik yapmaya çal›fl›yoruz. Popüler kültü-

re hitap eden bir noktada de¤iliz. Genel

olarak halk›n, gençlerin al›fl›k oldu¤u ge-

leneksel müzik tarz›ndan uzak oldu¤u-

muz için onlara ulaflmam›z televizyonlar›n

da  daha “e¤lenceli” seçeneklere yönel-

meleri yüzünden zor oluyor. E¤itimli mü-

zisyenler olarak bu duruma üzülüyoruz.

Babam Erol Evgin, O’nu 70’li y›llar için

Türkiye’nin Frank Sinatras› gibi düflünebi-

lirsiniz. Sanatç› olmaya karar verdi¤im de

bana “Baflka bir meslek sahibi daha olma-

l›s›n” demiflti. Çünkü Türkiye’de 90’l› y›llar-

da telif haklar› yoktu. Böylece ben de si-

nema ve televizyon okudum. fiu anda ge-

liflmeler sayesinde art›k teliften para kaza-

nabiliyoruz. ‹nan›yorum ki müzik zamanla

hayat›m›z› tek bafl›na sürdürebilmek için

yeterli hale gelecek.

Ayd›n Ba¤ard›: Türkiye kendi içerisinde

birçok sorun yaflayan ama kalk›nmakta

olan bir toplum ve ülke. Bir yönetmen

olarak bu süreçlerden geçen insanlar›n iç

dünyalar›ndaki de¤iflimi anlatmak bize

düflüyor.  ‹fl geçinebilme noktas›na geldi-

¤inde ben de sadece yönetmen olarak

hayat›m› sürdürebilmeyi isterdim. Ancak

ayn› zamanda yap›mc› da oldum ve film-

lerimi yapabilmek için gereken paran›n

pefline düfltüm. Bu yüzden dizi ve tan›t›m

filmleri çekiyorum. Türkiye’de sinema sek-

töründe çok ciddi bir korsan sorunu var.

Yani yapt›¤›m filmin vizyona girmesinden

k›sa bir süre sonra sokakta korsan versi-

yonlar›yla karfl›lafl›yorum. Elbette böyle

bir durumda gifle beklentim de kalm›yor.

Türkiye’de sanatç› olmak

Soldan sa¤a; Demir Demirkan, Aydilge Sarp, Mitko Chatalbashev, 
Murat Evgin ve Ayd›n Ba¤ard›.
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fiikayetsiz bak›yor. Hafif bir

suçlay›c›l›k var m› diye daha dikkatli-

ce bak›yorum foto¤rafa. Yok, o da

yok... Sessiz ve sitemsiz bak›yor…

Elinde bir keser ve önünde e¤ri bü¤-

rü bir çaydanl›k. Urfa’n›n bak›rc›lar

çarfl›s›nda bir çaydanl›k tamir ediyor

Bedih. Yafl› 70’i geçmifl. Çi¤köfte le-

¤enlerinden alüminyum bir çaydanl›-

¤a düflmüfl. Oysa bir zamanlar çekici-

ni t›ng›rdata t›ng›rdata bak›r döver;

le¤en, sini, kazan yapar; çekicin rit-

mine göre hoyrat, gazel söyler, türkü

okurdu… Kazanc› Bedih derlerdi ona.

Yedi-sekiz yafllar›nda gelmiflti bu çar-

fl›ya. Nice maceradan ve bin bir badi-

reden sonra 70 yafl›n› aflm›fl ve bu vi-

ran çarfl›y› terk edememiflti. Bak›r›n

tok yank›s› yerine alüminyumun soy-

suz t›ng›rt›s›ndan bir avuntu ç›karma

gayreti içindeyken objektife yakalan-

m›fl gibi… fiikayetsiz bak›yor. Sami

Hazinses’e benzettim önce. De¤ilmifl;

Kazanc› Bedih’mifl me¤er bize bakan;

esirli¤ine sitem eden bir bak›flla bize

bakan… John Erman’›n “Son Giden”

filmindeki bir replik geliyor akl›ma:

Filmdeki ip cambaz›, “hayat ipin üs-

tündedir, gerisi beklemekle geçer” di-

yordu... ‹pin üstüne ç›kma umudunu

yitirmifl bir cambaz›n hüzünlü bekle-

yifli okunuyordu Bedih’in gözlerin-

den. 

Kazanc› Bedih’in hayat›na flöyle bir

göz att›¤›mda Zü¤ürt A¤a geldi göz-

lerimin önüne: Külüstür bir Skoda’ya

dandik bir hoparlör tak›p mahcup bir

sesle sokak aralar›nda domates sat-

maya çal›flan Zü¤ürt A¤a… O g›rtlak-

tan jilet gibi buyruklar ve boru gibi

naralar ç›km›flt› bir zamanlar… fiimdi

kendi sesinden utan›yor “domates”

diye ba¤›r›rken sokak aralar›nda…

fiARKILARA KATMAK KEND‹N‹

Tanr› vergisi bir g›rtla¤› ve kula¤› var-

d›r Bedih’in… Hiç okula gitmemifl…

Belki de o yüzden bozulmam›fl! Fuzu-

Kazanc› Bedih...

fianl›urfa’n›n

yetifltirdi¤i en

ünlü 

gazelhanlardan

biri. Kimler örnek

almad› kimler

taklit etmedi ki

onu? Kimlerin

eserlerine o 

davudi sesiyle

hayat vermedi ki?

O, fianl›urfa’ya

özgü gazel

okuma

gelene¤inin son 

temsilcisiydi.  

Kazanc› 
Bedih

Sesini 
semaya salan
adam:
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li’ye Nabi’ye Ruhi’ye yepyeni yorumlar getir-

mifl, yepyeni tatlar katm›fl. Uzun havalar› ve

türküleri kendi tavr›nca okumufl, kendini flark›-

lara katm›fl ve flark›lar›n makam›n› de¤ifltirmifl.

Onu dinlemekten zevk alm›fl ve mest olmufl

Urfal›lar… Onu el üstünde tutmufl, ona “pir”

demifller… Bu teveccüh karfl›s›nda daha da

utanm›fl ve boynunu bükmüfl Bedih… fiark›s›-

n› bitirince, etkisinin yank›s›na kulak kabart›p

fliflinmek yerine bak›rc›lar çarfl›s›na gidip ka-

zan dövmeyi tercih etmifl. fiark› söyler gibi ka-

zan dövmüfl, kazan döver gibi flark› söylemifl.

SESE DÖNÜfiEN B‹R RUH

O, Urfa’n›n ruhunu örgütlemifl. Ya da Urfa’n›n

örgütlü ruhu onda cisimleflmifl. O, bu ruhu

sese dönüfltürüp güvercinler gibi Urfa sema-

lar›na sal›yor. Sesi yank›lan›rken semada, o

çekip gidiyor. Sesinin bafl›nda nöbet tutmu-

yor. Güvercinler dolan›yor havada; taklalar

at›yor… Bedih ise bu esnada çekiç sall›yor ba-

k›rc›lar çarfl›s›nda… fiark› bitince güvercinler

tekrar yuvas›na giriyor. Güvercin uçurur gibi

sesini semaya salan adamd›r Bedih…

“KAZANCI” BED‹H

Meslek de¤il, bir varolma biçimidir hoyrat

söylemek… Meslekleriyle an›-

l›r onlar: Tenekeci Mahmut

ya da Kazanc› Bedih… O ken-

dini Urfa’yla s›n›rlad›¤› için

“Kazanc›” lakab›yla an›ld›. Da-

ha genifl bir co¤rafyaya seslen-

meye kalksayd› lakab› Erzu-

rumlu Emrah ya da Kahtal› M›-

ç› gibi “Urfal› Bedih” olabilir-

di…  Ama o “Kazanc›” kalmay›

tercih etti. ‹yi bir denge bul-

mufl gibiydi: Gündüz kazan

dövüyor akflam gazel söy-

lüyordu… Ama denge

bozuldu. Çinko, plas-

tik ve alüminyum gi-

rince hayat›m›za ba-

k›r pahal›laflt›. Çarfl›

kar›flt›: Kazanc›l›k-

tan kazanc›n› ç›kara-

mayan Bedih, kendini

belediyenin önünde bul-

du. Askerli¤ini bandocu olarak yapan Bedih,

flimdi de belediyenin bando tak›m›ndayd›.

Befl y›l bandoculuk yapt›ktan sonra babadan

kalma evini satarak Austin marka bir kamyo-

net ald›. Üç-befl y›l nakliyecilik yap›p arabay›

satt›. Ard›ndan Gölp›nar’daki f›st›k ba¤lar›n›

da satt›. Bereket elinde cümbüfl ve dilinde

na¤meler vard›. Art›k ekme¤ini müzikten ka-

zanacakt›. 10 y›l kadar pavyonlarda çald› söy-

ledi. Sonra emekli olabilmek için tekrar bele-

diyeye girdi. Emekli oldu ve satt›¤› evin ma-

hallesinden bir ev ald›. 1989 y›l›nda hacca

gitti geldi ve cümbüflünü o¤lu Naci Yoluk’a

devretti. 

SONRA NE OLDU?

Zehirlenip öldü Bedih… Belediye de¤il sade-

ce, hayat zehirledi onu. Plastik, çinko ve alü-

minyum zehirledi önce. Ard›ndan belediye…

Sonra nakliye… Daha sonra da pavyon… Do-

zu doru¤a ulaflt›ran ise ‘katalitik’ti… 76 yafl›-

n›n k›fla tekabül eden bir gecesinde kar›s› Fat-

ma ile uyurken katalitik sobadan s›zan gazla

zehirlenip bu dünyadan göçtü Bedih…

Ne diyelim?

“Öyle sermestim ki idrak etmezem dünya ne-

dir” demekten baflka! 

Önder K›z›lkaya

Meslek de¤il, bir

varolma biçimidir

hoyrat 

söylemek… 

Meslekleriyle 

an›l›r onlar: 

Tenekeci 

Mahmut ya da 

Kazanc› Bedih… 

O kendini 

Urfa’yla 

s›n›rlad›¤› için 

“Kazanc›” 

lakab›yla an›ld›. 
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‹lhan ‹rem, 1974’lerde “Yaz›k Oldu Ya-

r›nlara”, “Anlasana”, “‹flte Hayat” ve “Sazl›klar-

dan Havalanan” gibi flark›lar›yla hem o dönem-

de büyük be¤eni toplad› ve alt›n plaklar kazan-

d› hem de Türk Pop Müzi¤i’nin klasikleri ara-

s›nda yerini ald›. Sanatta 40. y›l›n› kutlamaya

haz›rlanan ‹lhan ‹rem’le iki y›l aradan sonra se-

venlerinin karfl›s›na ç›kt›¤› “B‹R” konseri sonra-

s›nda konufltuk: 

70’lerin ortas›nda yapt›¤›n›z flark›lar, sözle-

riyle de çok dikkat çekiyor: “Her yan›m› an-

lat›lmaz yemyeflil bir s›z› kaplar” ya da “Saz-

l›klardan havalanan bir ördek gibi sesin” gi-

bi… 70’li y›llarda çok yad›rganan ama

2000’li y›llarda anlafl›labilen ve çok be¤eni-

len Edip Cansever, Turgut Uyar ve Cemal

Süreya gibi “2. Yeni” fliir ak›m›na mensup

flairlerin dizeleri gibi. Siz bu sözleri yazar-

ken Türkiye’deki yeni fliir ak›mlar›n› da takip

ediyor muydunuz? Türkiye’de ve dünyada

sevdi¤iniz flairler kimlerdir? Sözlerinizle,

müzi¤inizle, yorumunuzla size “gerçeküstü-

cü” (sürrealist) diyebilir miyiz?

‹simlerini zikretti¤iniz flairlerin hepsi Türk Ede-

biyat›n›n mihenk tafllar›. 1979 y›l›nda “Sevgili-

ye” albümünde Naz›m Hikmet’in “Hoflgeldin”

fliirini besteledim. Daha sonraki y›llarda Özde-

mir Asaf’›n “De¤il” (Yaln›zl›k Penceresi), “Poeti-

ka” (Birfleyin Bitifli), “Hallaç” ve “Korku” isimli fli-

irlerini besteledim ve yorumlad›m.

Ruh, güzelliklerle beslenir. Bütün güzel sanat-

lar, görünen – görünmeyen, bilinen – bilinme-

yen tüm mucizeler, duyargalar›n›z aç›ksa mana

alemlerinin sonsuzlu¤a uzanan kap›lar›n› aralar. 

Ruh zenginli¤i, Zen Bahçeleri sonradan kazan›-

lan hasletler de¤ildir. Onlar varoluflumuzun

öncesi ve sonras›nda mayam›z›n özünde ya

vard›rlar ya yokturlar. Bu ola¤anüstü büyü, ka-

inat›n ar›nm›fl ruhlara sundu¤u en nadide ar-

ma¤and›r.

Hep kendi flark›lar›n›z› yaz›yor, besteliyor ve

icra ediyorsunuz. Baflka müzisyen ya da

bestecilerin flark›lar›n› da icra etmek istedi-

niz mi? Dünyada ve Türki-

ye’de hayran oldu¤unuz,

birlikte çal›flmak istedi¤i-

niz müzisyenler (ozanlar)

kimlerdir? Bestelerinizi

baflka yorumculara verir

misiniz?

17 yafl›nda kendi flark›lar›-

m› söylemek için yola ç›k-

t›m. Yap›tlar›mdaki müzi-

kal kurgu, fliir-

sel ve düflün-

sel boyutlar,

albüm kapakla-

r›ndan yans›-

yan vizyonlarla

iç içe geçerek

bir anlam bü-

tünlü¤ü olufl-

turuyor. Çok

genifl bir ruh-

‹LHAN ‹REM:

sessizli¤in flark›lar›n› 
söylüyorum

‹lhan ‹rem, “‹nsanlar birkaç saniye içlerindeki sessizli¤i dinleyebilseler, dünya baflka

türlü dönmeye bafllayabilirdi” diyor. Yarat›rken tanr›n›n, yaflarken hayat›n kalbinde

olan ‹lhan ‹rem, 17 yafl›ndan bu yana kendi flark›lar›n› söylüyor.

portre

Röportaj: Önder K›z›lkaya 
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sal alana yay›lan “‹lhan ‹rem Müzi¤i” yap›yo-

rum. Zamans›z, mekans›z vuslatlarda.

Sorunuzun ikinci bölümüne gelirsek; zaten bir-

likte çal›flmak istedi¤im müzisyenlerle çal›fl›yo-

rum.

Kendinizi hangi müzik tarz›na yak›n hissedi-

yorsunuz (pop, rock, klasik vs.)? Bugüne ka-

dar yapt›¤›n›z müziklerde 1980’lere kadar

pop’un 80’lerden sonraysa rock’un a¤›rl›¤›

oldu¤unu söyleyebilir miyiz? Müzikal serü-

veninizi nas›l s›n›fland›rabiliriz? Müzi¤inizde

dönüm noktalar› hangi albümler ve hangi

y›llard›r?

Az önce de belirtti¤im gibi, yapt›¤›m müzi¤i

kategorize ederek inceleme konusu yapmak

yan›lg› olur. “‹lhan ‹rem Müzi¤i”, “Ifl›k ve Sevgi”

felsefesinin bir parças›. Her albüm, bir sonraki-

nin s›rlar›yla yeni bir oluflumun iflaretlerini ve-

riyor. Her albüm yeni bir dönüm noktas›. Yeni

do¤umlar, travmalar. O yüzden her dinledi¤i-

nizde yeni bir ülke keflfediyorsunuz. Aflk hiç

bitmiyor.

Çok uzun bir süre (yaklafl›k 14 y›l) hiç kon-

ser vermediniz? 2007’de verdi¤iniz konser-

lerle sevenlerinizi mutlu ettiniz. Konserler

sürecek mi? Televizyonlara niçin ç›km›yor-

sunuz (televizyon -TRT- arac›l›¤›yla tan›m›fl

ve çok sevmifltik sizi), televizyonlara da ç›-

kacak m›s›n›z?

2006 y›l›nda “Ayr›l›klar›n da Sonu Var” isimli üç

bölümlük bir seri ile 14 y›l aradan sonra yeni-

den konserler vermeye bafllad›m. “Yürek Büyü-

sü” (2007), “Aflka Davet” (2008), “B‹R” (2010)

konserlerinde muhteflem buluflmalar yaflad›k.

Her biri farkl› konseptlerde ve s›n›rl› say›da te-

matik konserlerle devam edece¤im.

1994 y›l›nda ald›¤›m bir kararla istisnalar d›fl›n-

da röportaj ve söylefli vermiyorum. Küskünlük

söz konusu de¤il. Yaln›zca toplumdaki bozulan

dokuya, yapayl›klara karfl› bir “sessiz direnifl.”

Bu süreç, uzaklaflma, salt yaln›zl›k ve çekilme

zamanlar› gibi alg›lanabilir. Oysa bu dönemde

albümler ç›kard›m, yaz›lar›m, kitaplar›m yay›n-

land›. Yaln›zca fiziksel olarak medyada görün-

meyi tercih etmedim. 

2013, müzikte 40. y›l›m olacak. O tarihe kadar

flekillenecek “40. Y›l” belgeseli söz konusu ola-

bilir. Söylemek istedi¤im her fleyi eserlerimde

anlat›yorum. Ayr›ca anlatmay› ve konuflmay›

gereksiz buluyorum.

Bir söyleflinizde (Michael Kuyucu – Sürgün

Gibi Masallarda), flark›lar›n›z› trans halinde

yazd›¤›n›z› söylüyorsunuz. Ve trans halinde

yazd›¤›n›z flark›lar›n gizemli atmosferinden

dolay› sizin de gizemli bir insan olarak te-

lakki edildi¤inizi söylüyorsunuz. Gündelik

hayat›n›z nas›ld›r? “Trans hali”ni biraz aç›k-

layabilir misiniz? Yaratmak için uzun bir

trans haline mi ihtiyaç duyars›n›z, yoksa

araba kullan›rken de beste yapabilir ya da

söz yazabilir misiniz?

Yaratmak kainatla bütünleflmektir. Kozmosun

hissiz hiçbir zerresi yoktur. ‹çindekilerle sürekli

26
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“14 y›l aradan

sonra yeniden

konserler

vermeye 

bafllad›m.

‘Yürek Büyüsü’

(2007), ‘Aflka 

Davet’ (2008),

‘B‹R’ (2010) 

konserlerinde

muhteflem 

buluflmalar 

yaflad›k.”

portre

‹lhan ‹rem’in 1 A¤ustos’ta Kuruçeflme Arena’daki ‘B‹R’ konserinden görüntüler...
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iletiflim halinde olan sonsuz bir derya. Canl› –

cans›z her fley ile haberleflir ve ald›¤› titreflim-

lerle zamans›zl›k içindeki oluflumlara yön ve-

rir. ‹nsanlar h›rs içersinde anlams›z bir koflu ile

gürültülerde devinirken ruhani taraflar›n› kay-

bediyorlar. Ben, içimdeki sessizli¤i yaz›yorum.

Sessizli¤in flark›lar›n› söylüyorum. ‹nsanlar bir-

kaç saniye içlerindeki sessizli¤i dinleyebilseler,

dünya baflka türlü dönmeye bafllayabilirdi.

Yarat›rken tanr›n›n, yaflarken hayat›n kalbinde-

yim.

Kendinizi sadece müzikle ifade etmiyorsu-

nuz: Öykü, deneme, fliir yaz›yor; resimle

u¤rafl›yorsunuz. Müzikle her fleyi ifade

edemedi¤inizi düflündü¤ünüzden dolay› m›

bu sanat dallar›na baflvuruyorsunuz?

‹lhan ‹rem özgürlüktür. Hiçbir zaman ve hiçbir

konuda kendimi k›s›tlam›yor, s›n›rlam›yorum.

Ç›kt›¤›m yolda ulaflaca¤›m menzil düflünce-

min bitti¤i yerdir. Mesafeleri umudum, inan-

c›m ve kanatlar›m belirler. Kainat›n ve Tanr›-

n›n kusursuz bir parças› olan insan›n, “bütün

inanc›m ve umudum kendimde” diyebilece¤i

bir bilince ulaflmas› gerekir. ‹çimdeki güzellik

hayat›m›n her an›na yay›lan çocuksu bir coflku

üretiyor. Her yöne s›n›rs›zca aç›lan düflünce

bak›fllar›na ve kaybolmayan masumiyete teflek-

kürüm, yolculu¤umun her evresine mükem-

mel izler b›rakmakt›r. Kainat avareli¤inde, s›-

n›rs›z bir özgürlükle yaratt›klar›m› ayn› oranda

profesyonel bir disiplin içinde sunar›m. O ne-

denle tarihçemde “bu da bulunsun” diye yap›l-

m›fl hiçbir yap›t ve eyleme rastlanmaz. Rahats›z-

l›k veren bir sorumluluk duygusu de¤il, sonsuz

keflifler içeren e¤lenceli bir yaflam biçimi.

Bundan sonraki projeleriniz nelerdir?

Bugünkü küflü ve külüstür hale sürüklenen

dünyan›n kirine pas›na teslim olmayan insan-

lar›n yüre¤inde bir güzellik tohumlan›-

yor. Ruhunu

yitirmemiflle-

re aç›lan bir

cennette üreti-

yorum. Sanat ha-

yat›m›n en verimli döne-

mini yafl›yorum. Yeni albümler, ki-

taplar, konserler ve baflka projeler olacak.

Emek h›rs›zl›¤› yani “korsan” sizi ne ölçüde

etkiliyor? Hem müzik hem de kitap anla-

m›nda uygulad›¤›n›z yapt›r›mlar oldu mu?

Müzik sektörünün gelece¤inde dijital plat-

formlar›n göz ard› edilemeyecek pay› karfl›-

s›nda üreten biri olarak sizin çözümünüz ve-

ya beklentiniz nedir?

Emek h›rs›zl›¤› müzik ve edebiyat dünyas›n›n

en büyük sorunudur. Ve meslek birliklerinin

acil çözümler üretmesi gereken konular›n ba-

fl›nda gelir. Türkiye’nin içine yuvarland›¤› bofl-

luk gibi, bu konu da karanl›kt›r ve maalesef so-

nu meçhuldür.

Bir di¤er konu, en az korsan ve yasad›fl› down-

load kadar önemli; “Beste H›rs›zl›¤›.” Dizi mü-

ziklerinde eserlerimden bariz al›nt›lar yap›ld›¤›-

na dair duyumlar al›yorum. Bu konuda baflka

sanatç›lar›n eserlerinin de çal›nd›¤›, yabanc›

müziklerin, hatta

klasik müzik eserleri-

nin al›nt›land›¤›na

flahit olunuyor. “Anla-

sana” ve pek çok eserimin

melodilerinin dizilerde aflikar bir

biçimde kullan›lmas› ve alt›na imza at›l-

mas›, bunu yapanlar için ac›nas› bir du-

rum.

27vizyon

portre

“Anlasana ve pek

çok eserimin 

melodilerinin

dizilerde aflikar

bir biçimde 

kullan›lmas› ve

alt›na imza 

at›lmas›, bunu 

yapanlar için 

ac›nas› bir

durum.”
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genç yetenek
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Hollandal› bir anneye ve Türk bir babaya

sahip olan Atiye Deniz, henüz 20 yafl›nda olma-

s›na karfl›n iki albüme imza atm›fl bir isim. ‹lk al-

bümünü 17 yafl›nda ç›karan genç yetenek

“Don’t Think” isimli parças›yla bir anda üne ka-

vufluyor. Teoman’la yapt›¤› düet “Kal” ile müzik-

severlerden tam not alan Atiye’yle konserden

konsere koflturdu¤u bir dönemde zor da olsa bir

söylefli yapt›k. 

Dansa 3 yafl›nda, müzi¤e 6 yafl›nda baflla-

m›fls›n›z. ‹çinizdeki yetene¤i aç›¤a ç›kartan

iklimi aileniz mi oluflturdu size? Kimleri din-

ler, kimleri severdiniz o y›llarda? 

Ben müzikle iç içe büyümüfl bir çocu¤um. An-

nem bana hamileyken, babam bize darbuka

çalarm›fl. Müzikle tan›fl›kl›¤›m annemin karn›n-

da bafllad›. Çocukken misafirler geldi¤inde, on-

lara flov haz›rlay›p dans eder, flark› söylerdim.

En çok Gypsy Kings, Micheal Jackson, Paul Si-

mon, Madonna ve Mezdeke’yi severdim ve on-

lar›n flark›lar›nda dans ederdim. Annem ve ba-

bam da benim bu yetene¤imi keflfettiler ve be-

ni yönlendirip, desteklediler.

Türk ve Avrupa kültürü ile yo¤rulan Ati-

ye’nin müzi¤inde bunun izleri ne ölçüde

hissediliyor? Çok kültürlü olma hali müzikal

altyap›n›z› nas›l flekillendirdi ya da zengin-

lefltirdi?

Asl›nda müzi¤im benim parmak izim. Yaflad›-

¤›m ülkeler, oradaki kültürler, müzikler ve ö¤-

rendi¤im diller beni ve hayat›m› çok etkiledi.

Bütün bunlar ve yaflad›klar›m, müzi¤ime yans›-

yor. Farkl› müzik tarzlar›n› bir araya getirmek

çok hofluma gidiyor.

Bir sanatç› olarak Türkiye’ye d›flar›dan bakt›-

¤›n›zda neler, Türkiye’den Avrupa ve dünya-

ya bakt›¤›n›zda neler görüyorsunuz? Müzikal

olarak de¤erlendirir misiniz? 

D›flar›dan bak›nca iyi niyetli çal›flmalar var ama

fazla alternatif aray›fl› olmad›¤› için bir çeflit mü-

zikal s›k›fl›kl›k meydana geliyor. Yetenekli ve ça-

l›flkan müzisyenlerle gelecekte bunlar›n afl›labi-

lece¤ini düflünüyorum. Buradan dünyaya bakt›-

¤›mda ise kültürümüzün ve müzi¤imizin olmas›

gerekti¤i kadar dünyaya aç›lamad›¤›n› görüyor

ve üzülüyorum.

Pop d›fl›nda baflka tarzlar› da denediniz mi?

Dünyada füzyon ak›mlar› var, sizin ses rengi-

niz, do¤u ve bat›l› haliniz sanki bu ak›mlar

içinde yer bulur gibi geliyor. 

Müzi¤imi, melez müzik olarak tan›ml›yorum. Al-

bümün tamam›n› dinledi¤inizde pop’un yan› s›-

ra farkl› müzik tarzlar›n›n da içinde bulundu¤u-

nu görebilirsiniz. R&B, Rock, Reggae, Jazz ve

Elektronik müzik gibi.

Teoman yolunuzu nas›l de¤ifltir-

di?  “Kal” düeti gerçekten de

iki sesi ahenkle birlefltirmifl.

Gelecek dönemde baflka

isimlerle düetler olacak m›

yine? 

Asl›nda Teoman ve benim tarz-

lar›m›z birbirinden çok farkl› oldu¤u için, bu bir-

AT‹YE:

müzi¤im parmak izim
Çocukluk y›llar›ndan itibaren müzikle iç içe olan Atiye, Türk ve Avrupa kültürünü

harmanlayarak kendine özgü bir müzik yapt›¤›n› söylüyor. Besteci ve söz yazar›

kimli¤iyle masan›n di¤er taraf›na da geçen genç sanatç› konserlerindeki ve 

kliplerindeki dans koreografilerini de kendisi haz›rl›yor.

genç yetenek

Röportaj: Elif Gamze Arslan
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liktelikte çok güzel bir sentez olufltu. Her zaman

enteresan süprizlere ve yeni fikirlere aç›¤›m.

2007’deki “Gözyafllar›m” ilk albümünüz.

Bunda yer alan “Dont think” ile bir anda in-

ternette t›klanma rekorlar› k›rd›n›z. ‹nternet

bir yandan download kültürünü tetikledi¤i

için müzik piyasas›n› olumsuz etkiliyor, öte

yandan sizin gibi yeni yeteneklerin keflfini

de kolaylaflt›r›yor. ‹nternet olmasayd› yine

Atiye bugünkü konumuna gelir miydi? 

Gözyafllar›m adl› albümüm bir “Merhaba” albü-

mü idi. Meflhur olmak gibi isteklerim yoktu. Sa-

dece içimdeki müzi¤i insanlarla paylaflmak iste-

dim. Bu yüzden ç›k›fl parçam olan “Don’t

Think”in bu kadar sevilmesi benim için çok gü-

zel bir sürpriz oldu. Küçük bir hayran kitlem

olufltu. Ama internet olmasayd› da müzi¤im bir

flekilde insanlara ulafl›rd› diye düflünüyorum.   

Besteci ve söz yazar› olarak imza att›¤›n›z

flark›lar var.  Bununla beraber ‹skender Pay-

dafl, Phillip Elwart ve Manuel Gromile gibi

usta isimlerle de çal›fl›yorsunuz. Yani müzi-

¤in her yerindesiniz. Bu size ne gibi avantaj-

lar sa¤l›yor? 

Farkl› müzisyenlerle çal›flmak, kafa yormak, bir

noktada buluflmak ama ayn› zamanda farkl› fi-

kirleri de de¤erlendirmek çok keyifli ve gerekli

bir süreç. Usta isimlerin yan› s›ra amatörlerin

veya müzikle ilgisi olmayan insanlar›n fikirleri

de benim için çok de¤erli. Çünkü meseleye

farkl› yerlerden bakt›klar›, birtak›m kurallara

göre hareket etmedikleri için son derece saf ve

yarat›c› fikirler oluflturabiliyorlar. 

Sahnenin d›fl›ndaki Atiye nas›l biri? Nelerle

ilgileniyor? Öncelikleri ve do¤rular› neler?

Orkestra ve dansç›lar›mla geçirdi¤im vakitte

yapt›¤›m›z çal›flma ve provalar benim için çok

de¤erli. Genelde d›flar›da vakit geçirmektense

ailem ve arkadafllar›mla evde vakit geçirmeyi

tercih ediyorum. Ama seyahat etmeyi de çok

severim. Aileme çok düflkünüm. Onlar›n sa¤l›-

¤› ve mutlulu¤u benim için her fleyden önemli.

Ayr›ca bofl zamanlar›mda da düzenli olarak yo-

ga yap›yorum, squash oynuyorum ve bol bol

yüzüyorum.

“Meflhur olmak 

gibi isteklerim 

yoktu. Sadece

içimdeki müzi¤i 

insanlarla 

paylaflmak 

istedim. Bu 

yüzden ç›k›fl

parçam olan

‘Don’t Think’in

bu kadar 

sevilmesi benim

için çok güzel

bir sürpriz oldu.”

genç yetenek

• ‹lk albümünü 17 yafl›nda yay›nlad›.
• Ç›k›fl flark›s› “Don’t Think” k›sa sürede 

internet üzerinde 2 milyonu aflk›n kifli
taraf›ndan dinlendi.

• 5 yafl›nda piyano ve darbuka çalmaya 
bafllad›.

• 2006 Kral TV müzik ödüllerinde “En ‹yi Ç›k›fl
Yapan Kad›n Sanatç›” ödülünü ald›.

• 2010 y›l›nda “En ‹yi Ç›k›fl Yapan Sanatç›” 
Alt›n Kelebek Ödülü’nü ald›

• Türkçe, Almanca, ‹ngilizce, Frans›zca ve 
Hollandaca olmak üzere befl dili rahatl›kla
konuflabilmektedir.

Atiye hakk›nda…
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Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu De¤ifliklik Tasla¤› 
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Telif Haklar› ve Sinema Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan haz›rlanan “5846 say›l› Fikir ve Sanat
Eserleri Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasla¤›”
incelemesi ve görüfllerini sunmas› amac›yla MESAM’a gönderildi. 

Çok genifl kapsaml› de¤ifliklikler öngö-

rülen Kanun Tasla¤›’na dair görüfllerin sunulma-

s› için MESAM’a çok k›sa bir süre tan›nmas›na

ra¤men MESAM Yönetim Kurulu ve tüm hukuk-

çular› özverili bir çal›flma yaparak taslakla ilgili

görüfllerini haz›rlad›lar.  

MESAM, müzik eseri sahibi meslek birli¤i ola-

rak; taslak metinde öngörülen de¤iflikliklerin

müzik eserleri üzerindeki haklar›n korunmas›

için yeterli olup olmad›¤› ve taslak metnin fikri

haklar›n korunmas› kapsam›nda Türkiye’nin ta-

raf oldu¤u uluslararas› sözleflmelere uygun

olup olmad›¤› çerçevesinde de¤erlendirmelerini

yapt›. Yap›lan inceleme sonucunda öngörülen

de¤iflikliklerin gerek müzik eserleri gerekse di-

¤er alanlardaki eserler üzerindeki eser sahibi

haklar›n›n korunmas› aç›s›ndan yeterli olmad›¤›

görüldü. 

Amaç yarat›c›n›n haklar›n›n korunmas›

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun temel amac›

yarat›c›n›n hususiyetini tafl›-

yan eserler üzerindeki

eser sahibi haklar›n›n

korunmas›. Bern Sözlefl-

mesi, Roma Sözleflmesi

ve WIPO Telif Haklar›

Antlaflmas› ile WIPO

‹cralar ve Fonog-

ramlar Antlaflma-

s›, fikri haklar

üzerindeki hakla-

r›n korunmas›n› sa¤la-

yan uluslararas› antlafl-

malard›r ve fikri haklar›n

korunmas›nda çok büyük

aflamalar kaydetmifl ülkeler, yerel kanunlar›n›

bu antlaflmalardaki hükümlere göre düzenle-

mifllerdir. 

Türkiye bu dört uluslararas› antlaflmaya taraft›r

ve Anayasam›z›n 90. maddesi gere¤i usulüne

göre yürürlü¤e konulmufl uluslararas› antlaflma-

lar kanun hükmündedir. Bu çerçevede Fikir ve

Sanat Eserleri Kanunun taraf oldu¤umuz ulusla-

raras› antlaflmalara uygun olmas› gerekmektedir. 

Uluslar aras› antlaflmalara uygun

Bu de¤erlendirmeler sonucunda; MESAM eser

sahibi meslek birli¤i olarak taslakta öngörülen

de¤iflikliklerde yer alan tüm maddelerle ilgili

görüfllerini uluslararas› antlaflmalara uygun ola-

rak haz›rlam›fl ve bu görüfllerini gerekçeleriyle

birlikte bakanl›¤›n bilgisine sundu. 

Ancak 5846 say›l› FSEK’in gerek eser üzerindeki

haklar› gerekse ba¤lant›l› haklar› uluslararas›

antlaflmalara uygun olarak koruyan bir kanun

haline gelebilmesi için; kanunun tümüyle ince-

lemeye al›nmas›, kanunda yer alan çeliflkilerin

giderilmesi, uluslararas› antlaflmalara ay-

k›r› hükümlerin kanundan ç›kar›l-

mas›, ilgili tüm taraflar›n ka-

t›l›m›n›n sa¤lanaca¤›

kapsaml› bir kanun

de¤iflikli¤i çal›flmas›

yap›lmas› fikir ve

sanat eserleri üze-

rindeki tüm hak

sahiplerini koru-

yan bir kanuna

sahip olmam›z›

sa¤layacak. 

haberler
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dosya Ekrana davetiye:

Dizi müzikleri

Dizi müzikleri, bugün dizilerin reyting de¤erlerini etkileyecek kadar

önemli hale geldi. ‹zleyiciyi ekran karfl›s›na davet eden, sahnenin

duygusunu art›ran, oyunu zenginlefltiren ama ayn› zamanda

yap›mc›ya da dolgu malzemesi sunan dizi müziklerinde t›pk› müzik

piyasas›n›n genelindeki gibi bir telif sorunu yaflan›yor. 
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Televizyonlarda dizi furyas› bafllayal› beri dizi müzikle-

ri de yavafl yavafl bir sektör haline geldi. Her gün küçük çapl›

sinema filmi uzunlu¤unda yay›nlanan onlarca dizi sayesinde

milyonlar ekran bafl›na kitleniyor. Reyting pastas›ndan en bü-

yük pay› kapma çabas›ndaki yap›mc›lar da diziyi izletecek her

yolu deniyor. Son dönemde bu araçlardan biri de müzik. Dizi-

nin oyuncular› kadar müzi¤inin de dikkat çekici olmas› art›k

olmazsa olmaz dizi kurallar›ndan. Bu yönüyle müzisyenlere

yeni bir kulvar aç›lm›fl oluyor olmas›na ama öte yanda dizile-

rin elde etti¤i reyting ve do¤al olarak kazançlar›yla do¤ru

orant›l› olmayan haks›z paylafl›mlar› da beraberinde gündeme

getiriyor. 

Özellikle dizilerin yeniden gösterimleri hatta yurtd›fl›na pa-

zarlanmas›yla oluflan telif haklar› hiç konuflulmuyor. Hatta

ço¤u besteci müzi¤ini yapt›¤› dizinin Türk televizyonlar›nda

sezonu tamamlamas›ndan sonraki gidiflattan bile haberdar

de¤il. Bunu bir tarafa b›rak›n, dizilerin bitmesine ra¤men

hala emeklerinin karfl›l›¤›n› televizyon kanallar›ndan alama-

m›fl müzisyenler var. Yani müzik dünyas›ndaki telif sorunu

burada da aynen sürüyor. 

Dizi müziklerini büyüteç alt›na al›rken asl›nda yan›t›n› bildi¤i-

miz sorular› sorduk MESAM üyesi müzisyenlere. Cem Y›ld›z,

Toygar Ifl›kl› ve Erdal Güney hem dizi müzi¤i sektöründeki ifl-

leyifli anlatt›lar hem de bu iflin zorluklar›ndan söz ettiler. 

GÖRÜNTÜYE MÜZ‹K YAPMAK

H›rs›z Polis (Orient Expressions olarak), Affedilmeyen, Çem-

berin D›fl›nda, Karay›lan, Gurbet Kufllar› ve Küçük Kad›nlar di-

zilerinin müziklerini yapan Cem Y›ld›z, dizilere geçmeden ön-

ce müzik piyasas›nda epey yol alm›fl bir müzisyen. 1987’de

konservatuarda okumak için geldi¤i ‹stanbul’da Zülfü Livane-

li, Y›ld›z Tilbe, fiükriye Tutkun gibi sanatç›lara sahnede efllik

etmifl, sonras›nda da seri halde ç›kartt›¤› “Halimiz Ahvalimiz”

isimli sekiz halk müzi¤i koro albümüne imza atm›fl. “H›rs›z Po-

lis”in senaristi Nefle fien’den gelen teklif üzerine Orient Ex-

pression ad›yla kurduklar› grupla dizinin tüm müziklerini yap-

maya bafllam›fllar. Özellikle dizideki “‹mkans›z” adl› parçan›n

çok tutuldu¤u ve o dönemde hemen her yerde çal›nd›¤›n› ha-

t›rlatmaya gerek yok herhalde. Cem Y›ld›z, “Görüntüye müzik

yapmak zaten birçok müzisyenin hayalinde vard›r” dedi¤i bu

bafllang›c›n ard›ndan tek bafl›na yoluna devam etme karar› al-

m›fl. ‹ki sezondur yay›nlanan “Küçük Kad›nlar” dizisinin müzik-

leri de Cem Y›ld›z’a ait. Ayr›ca Kapal›çarfl› dizisinde Olgun

fiimflek’in söyledi¤i, sözleri Nefle fien’e ait ‘Üflediler Söndüm’

flark›s› da bir Cem Y›ld›z bestesi.

KEND‹N‹ TEKRARLAMAMAK ZOR

Dizi müzi¤i yapman›n zorluklar›na iflaret eden Cem Y›ld›z,

hem özelefltirisini hem de piyasadaki üretim çark›n› bak›n na

s›l dile getiriyor: “Dizi müzi¤i

yapt›kça tecrübe kazan›yorsunuz ama bir diziyle bafllay›p

sonra ayn› sezonda iki-üç diziye ç›karsan›z enerjiniz yetmiyor,

bu durumda kendini tekrar etmeler bafll›yor. Piyasadaki mü-

zisyenlerde bunu çok net görebiliyorsunuz. Herkes asl›nda

kendini ve birbirini tekrarl›yor. Bu kaç›n›lmaz bir fley çünkü pi-

yasadaki talep belli. Mesela ‘damar’ müzikler isteniyor. ‘Da-

mar’ müzik için keman ve klarnet kullanabilirsiniz ancak. fiim-

di baflka bir ses duyuyor musunuz dizilerde?” 

Dizi müziklerinin çok da özel olmad›¤›n› söyleyen Y›ld›z, ken-

disini de bu çemberin d›fl›nda tutmadan elefltirilerini s›ral›yor:

“Bakkal dükkan› açm›fl gibisiniz, bakkala ne koyacaks›n›z? Pey-

nir, ekmek… Yani yapt›¤›m›z iflin standard› belli. Yap›mc› ve

asl›nda halk sizden siparifl ediyor. Siz onlar ne istiyorsa kendi

yorumunuzu da kat›p sunuyorsunuz. Elbette çok güzel melo-

diler de ç›k›yor. Mesela ‹stanbul dizisi yap›yorsun, flehir dizi-

sinde ba¤lama kullanamazs›n ya keman ya tambur çal›n›r. Ay-

n› flekilde köyden gelmifl birine de ya ba¤lama çalars›n ya da

cümbüfl. Böyle kal›plar oturmufl durumda.” 

ÖNEML‹ OLAN ANA TEMA

Cem Y›ld›z giderek sektörleflen dizi müzikleri alan›nda rekabe-

tin de k›z›flt›¤›n› ve pek çok müzisyenin bu kulvarda kendine

f›rsat yaratmaya çal›flt›¤›n› söylüyor. Ancak durum d›flar›dan

gözüktü¤ü gibi de¤il. Çünkü dizi müzikleri sektör haline gel-

dikçe zorluklar› da kendini iyiden iyiye belli etmeye bafll›yor.

Cem Y›ld›z dizi müzi¤indeki en kritik alan›n diziyi tafl›yacak te-

ma müzi¤ini bulmak oldu¤unu söylüyor: “Bu da çok zor bir

süreç. Dizide çok fazla ayn› melodiyi kulland›¤›m›z için zaman

zaman elefltiriliyoruz. Ayn› melodiyi her hafta baflka enstrü-

manla çalarsan›z izleyici yorulabilir. Ama her hafta yeni tema

da yazamazs›n›z. Bir denge tutturmak zorundas›n›z.” 

vizyon

dosya

33

H›rs›z-Polis
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MELOD‹ ÖN PLANDA

Yaprak Dökümü, Aflk-› Memnu, Ezel, Samanyolu, Dudaktan

Kalbe, Menekfle ile Halil gibi reyting rekorlar› k›ran dizilerin

müziklerini yapan Toygar Ifl›kl› bu sektörün en k›demlilerin-

den. Müzik hayat›na ilkokulda korolarla bafllayan Toygar Ifl›kl›,

lisans e¤itimini Marmara Üniversitesi Müzik E¤itimi Bölümü

fian ana dal›nda yapt›ktan sonra Müzik ‹leri Araflt›rmalar Mer-

kezi Kompozisyon mast›r program›n› tamamlam›fl. Hala ‹stan-

bul Teknik Üniversitesi Müzikoloji ve Müzik Teorisi doktora

program›na devam eden Ifl›kl› son yapt›¤› dizilerde (Ezel, Aflk-

› Memnu) dizinin ruhuna uyan müzikleriyle dikkat çekti. 

Toygar Ifl›kl›, her bir dizi için jenerik müzi¤i hariç 30 ila 100

aras›nda de¤iflen say›larda birbirinden ba¤›ms›z temalar bes-

teledi¤inden söz ediyor. Ancak o da Cem Y›ld›z gibi tema mü-

zi¤inin güçlü bir melodi olmas›na dikkat ediyor: “Yaprak Dö-

kümü, Dudaktan Kalbe, Menekfle ile Halil dizileri solo enstrü-

manlar› (ço¤unlukla yayl› enstrümanlar) kulland›¤›m bir mü-

zik yap›s› içeriyordu. Aflk-› Memnu ise biraz daha gerilim ö¤e-

lerinin öne ç›kt›¤›, özellikle jenerik müzi¤iyle orkestrasyon

bak›m›ndan daha senfonik bir hava yaratmak istedi¤im bir

proje oldu. Ezel’i de etki olarak senfonik bir yap›da ve sinema

müzi¤i mant›¤›nda besteledi¤im müziklerden oluflturdum.

Hepsinin ortak yan› ise güçlü melodiler üzerine kurulmaya

çal›fl›lm›fl yap›da olmalar›d›r. Benim için melodi ön plandad›r.

E¤er melodi güçlü ise Yaprak Dökümü veya Dudaktan Kalbe

dizilerinde oldu¤u gibi bir piyano veya gitar eflli¤inde de çok

etkili olabilirsiniz. Öte yandan Ezel’de yapmaya çal›flt›¤›m gi-

bi bunu daha da büyütüp gösteriflli hale getirebilirsiniz.

D‹Z‹LER NORMALDEN ‹K‹ KAT UZUN

Türkiye’de diziler neredeyse ortalama bir film uzunlu¤unda. 90

dakikal›k dizi reklam spotlar›yla bazen iki saate yaklafl›yor. Bu

durum kamera önü ve arkas›ndaki herkes için dayan›lmas› zor

bir tempoyu mecbur k›l›yor. Dizi müzi¤i yapanlar için de durum

farks›z. Toygar Ifl›kl› bu s›k›nt›lar› flöyle ifade ediyor: “Diziler 90

dakika olunca normalde yapman›z gerekenden fazlas›n› yap-

mak durumunda kal›yorsunuz. Çünkü süre flart› yüzünden as-

l›nda çok da gerekli olmayan dura¤an sahneler yaz›l›yor. Bu

sahneleri müzi¤inizle etkili k›lmaya çal›fl›yorsunuz. Aç›kças› hiç-

bir olay olmayan bir

sahnede sanki

farkl› bir fleyler var-

m›fl hissi yarat›yor-

sunuz. Bu bahset-

tiklerim dizi içinde-

ki ara müzikler için

geçerli.”

34
vizyon

Dizi müzikleri ç›k›fl kap›s›

Dizi müziklerini ileride daha ünlü sanatç›lar söyleyecek demifltim. Nitekim öyle de oldu.
Kibariye, Müslüm Gürses, Arif Sa¤, Funda Arar söyledi. Eminim baflka sanatç›lar da
söylemek istiyordur. Benim de bir platform kurarak farkl› müzisyenlerle birlikte bu ifli
yapmak gibi bir çabam var. Y›lda 80-100 dizi yap›ld›¤› söyleniyor. Çevremdeki iyi
müzisyenleri bu alanlara yönlendirmeye çal›fl›yorum. Çünkü Unkapan› piyasas› bitti
art›k. Büyük firmalar bile albüm yerine tek flark› ç›kar›yorlar. Piyasa daral›yor. Dizi
müzi¤i piyasas› müzisyenler için küçük çapl› bir ç›k›fl kap›s›. Cem Y›ld›z

Küçük Kad›nlar

dosya

Cem Y›ld›z: “Dizi müzi¤i yapt›kça 
tecrübe kazan›yorsunuz ama bir diziyle

bafllay›p sonra ayn› sezonda iki-üç 
diziye ç›karsan›z enerjiniz yetmiyor, 

kendini tekrar etmeler bafll›yor.”
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dosya

MÜZ‹KAL K‹ML‹K YARATMAK

Dizi müzikleri aras›nda benzerlik ve kendini tekrara düflme gi-

bi açmazlar›n da sektörde yaflanan do¤al süreçler oldu¤unu

düflünüyor: “Ayn› dönemde yay›nlanan dizilerde birbirine ya-

k›n müzikler olmas› çok do¤al. Asl›nda bu dünyada da böyle.

Çok genifl bir film müzi¤i arflivim var. Kimi bestecilerin farkl›

farkl› filmlerde yapt›klar› müzikler aras›nda bazen o kadar bü-

yük benzerlikler görüyorum ki. Sinemada bu dikkat çekmiyor

çünkü o melodiler dizilerdeki gibi her hafta beynimize kaz›n-

m›yor. Bundan kaç›nman›n formülü farkl› projeler almaya ça-

l›flmakt›r. Ben bunu ‘Ezel’ ile bertaraf ettim diye düflünüyo-

rum. Bir de komedi dizisi müzi¤i yapmay› planl›yorum. Ayr›ca

flunu da söylemeliyim ki; benim bir tarz›m var. Dolay›s›yla bu-

nu, benzerlikler de olmas›na ra¤men hissettirmek bir müzikal

kimlik yaratma meselesidir.”

D‹Z‹DE MÜZ‹K ENFLASYONU 

Toygar Ifl›kl›’ya göre sürelerin uzunlu¤u yüzünden müzik, dizi-

nin tutmas›nda (reyting almas›nda) yüzde 30-40 oran›nda et-

kili rol oynuyor. Hatta dakika dakika reyting ölçümlenmesin-

de müziksiz b›rakt›¤› sahnelerin reytinginin düfltü¤ünü bizzat

gözlemedi¤ini söylüyor. Dolay›s›yla hem yap›mc› hem de te-

levizyon yöneticileri

müzi¤i daha yo¤un

kullanmak istiyor.

Zaten bu yüzden

durgun sahnelerde

bile reyting kayg›s›

yüzünden müzik 

talep ediliyor ya. Böylece bi-

zim dizilerimiz gere¤inden fazla müzik soslu hale getirili-

yor. Toygar Ifl›kl›, dizilerin süresinin 45–60 dakika gibi makul

seviyelere çekilmedi¤i sürece bu al›flkanl›¤›n da k›r›lamayaca-

¤›n› ifade ediyor. 

YARATTI⁄I ETK‹YE ORANLA KAZANÇ AZ

Yabanc› dizilerdeki müzik kullan›m›n› yak›ndan takip eden

Ifl›kl›, özellikle Lost, Prison Break, 4400, Dexter, 24, Tudors,

Fringe, Hereos gibi dizilerin müziklerini be¤endi¤ini söylüyor:

“Lost’un 3. sezonundan itibaren daha etkili ve görkemli diye-

bilece¤im müzikler bestelendi. ‹lk 2 sezonda daha gerilime

yönelik efektler kullan›l›yordu çünkü dizi onu gerektiriyordu.

Prison Break’›n ana temas› müthifl etkili bence. 4400 diye bir

dizi vard› o da bizdekiler gibi reytinge kurban gitti ama jene-

rik flark›s› harikayd›. 24’ün müzikleri de çok kaliteli olmas›na

ra¤men bence ana tema etkisi yoktu. Fakat flüphe ve zamana

karfl› yar›fl hissini harika anlatan iç müzikler var. Yurtd›fl›ndaki 

Diziler yay›na girmeden önce bafllayan tan›t›m dönemi asl›nda çok önemli. E¤er o dö-
nemde etkili bir müzikle tan›t›m yap›l›yorsa izleyici ilgisi daha dizi bafllamadan pozitif bir
noktaya tafl›n›yor. Örne¤in Aflk-› Memnu’nun tan›t›mlar›nda oyuncular›n sesleri ve benim
müzi¤im vard›; çok da etkileyici bir kampanya oldu. Sonraki üç-dört bölümde de müzik
büyük bir öneme sahip. ‹zleyici ço¤unlukla müzi¤ini be¤endi¤i dizi için "güzel olabilir, iz-
lemeye de¤er" diye düflünüyor. Ben de dizinin jenerik müzi¤ini, dinleyenin diziyi izleme-
se bile tüm hikayeyi gözünde canland›rabilmesi fikri üzerinde yo¤unlaflarak üretiyorum.
‹yi bir müzik dizinin yay›nda kalma süresini uzatabilir.

Tan›t›m müzi¤i etkili

Toygar Ifl›kl›

Toygar Ifl›kl›: “Benim bir tarz›m var. 
Dolay›s›yla bunu, benzerlikler de 

olmas›na ra¤men hissettirmek bir 
müzikal kimlik yaratma meselesidir.”

35vizyon
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müzisyenler bizlerden yaklafl›k dört-befl kat daha fazla

ücret al›yor. Üstelik dizi süreleri de 45 dakika.”

Türkiye’de dizi müzikleri sektöründeki rakamlar projeye, büt-

çeye ve müzi¤i yapmas› istenen kifliye göre de¤ifliyor. Ortala-

ma rakamlar 2-6 bin lira aras›nda gidip geliyor. Toygar Ifl›kl›,

müzi¤in diziye katk›s›na göre rakamlar›n düflük kald›¤›ndan

söz ediyor. Di¤er müzisyenlere göre Ifl›kl›’n›n avantajl› bir du-

rumu da var, her fleyiyle müzi¤i kendisi üretiyor, sözü yaz›yor,

besteyi yap›yor, çal›yor ve söylüyor. Bu durumda daha ka-

zançl› olmas› da çok muhtemel. Ancak o da yurtd›fl›na pazar-

lanan Yaprak Dökümü ile Menekfle ve Halil dizilerinden eks-

tra bir telif almam›fl. Mobil uygulamalar için de belli bir yüz-

deyle yap›mc› firmayla anlaflma yapm›fl ama oradan da flim-

diye dek bir kazanç elde etmemifl. 

NE D‹Z‹LER B‹TER NE MÜZ‹KLER‹…

Dosyaya bafllarken ‘dizi furyas›’ diyerek her ak›m gibi dizilerin

de bir gün son bulacak bir ak›m oldu¤unu anlatmaya çal›fl-

m›flt›k. Toygar Ifl›kl› ise dizi müziklerinin geçici bir heves ol-

mad›¤›ndan söz ediyor: “Diziler zamanla daha kaliteli hale ge-

lecek, say›ca az ama daha seçkin diziler yap›lacak. Ne diziler

biter ne müzikleri. Ama belli dönemlerde belli isimler öne ç›-

karlar, bu çok normal.” 

Diziler ekran ömrünü tamamlasa bile Toygar Ifl›kl› için bu so-

run olmayabilir. Zira kendisi besteci ve söz yazar› olarak zaten

müzik piyasas›n›n içinde emin ad›mlarla ilerliyor. “Bir süre

sonra dizi müzi¤i sektöründen kendi iste¤imle de çekilebili-

rim” diyen Ifl›kl›, 2011 için birçok sinema filminin müzi¤ini

yapmak üzere yo¤un bir çal›flma temposuna girecekmifl. Aka-

demik kariyerini de devam ettirecek olan müzisyen “‹yi fleyler

üretir ve çal›flmaktan yorulmazsan›z müzik hayat›n›z› do¤ru

flekilde yönlendirebilirsiniz” diyor. 

MÜZ‹K D‹Z‹N‹N SICAKLI⁄INI ARTIRIR

Hat›rla Sevgili, Elveda Rumeli, Yemin, Dicle, Balkan Dü¤ünü

ve Bu Kalp Seni Unutur mu? dizilerinin müziklerini yapan gru-

bun üyelerinden olan Erdal Güney, sadece dizi müzi¤iyle s›-

n›rl› kalmam›fl, film ve belgesel müzi¤ine de el atm›fl. Hilmi

Yaray›c›’yla beraber “Unutulmayanlar”, Kemal Sahir ve Hüse-

yin Y›ld›z’la birlikte “Gitmek”, Nesli Çölgeçen’in yönetmenli¤i-

ni yapt›¤› “Denizden Gelen” filmi, Cemil Meriç Belgeseli, Be-

fliktafl Çarfl› (Asi Ruh) Belgeseli müziklerinde onun da eme¤i

geçmifl. fiimdi solo olarak kariyerine devam eden Güney,

Tomris Giritlio¤lu’yla yeni bir projenin haz›rl›¤› içinde.

ENDÜSTR‹YEL DÖNGÜDE YAfiAM SAVAfiI

Erdal Güney, dizi müzi¤i yaparken belli kriterlerden söz etme-

nin yaflanan reel durumla çok da örtüflmedi¤ini söylüyor. Her

üretim alan›n›n oldu¤u gibi bu sektöründe kendine özgü so-

runlar› oldu¤unu ifade eden Güney, “Sorunlar›n nedeni dizi

sektörünün de endüstriyel bir yerde konumlanmas›nda yat›-

yor. Örne¤in televizyon reklam alacak, o parayla diziyi finan-

se edecek, oradan da biz yaflant›m›z› idame ettirmeye çal›fla-

ca¤›z. Bu döngüde sanat› nas›l bir yere koyabilece¤imiz soru-

su s›k›nt›l›. Bizim için sanat›n olanaklar›ndan yararlanarak bir

fleyler yap›yor olma hali daha do¤ru bir tabir.”

Erdal Güney dizi müzi¤i yapman›n endüstriyel taraf›n› da flöy-

le aç›kl›yor: “Dizi müzi¤i yaparken, her hafta müzik efllemesi

yapman›z gerekir, çünkü sahneler standart montajlarla önü-

nüze gelmez. Müzi¤i sahnelere göre uyarlamak, versiyonlar›-

n› üretmek, editlemek zorundas›n›z. Bu da müzisyenin kendi-

ne dönük olma halini engelleyen bir durum. Son derece

stresli de. Üstelik yapt›¤›n›zı, müzikle hiçbir ilgisi olmayan,

sadece görüntü ve müzi¤i bir fonksiyon olarak kullanmayı

alıflkanlık haline getiren kifliler de¤erlendiriyor, hatta kimi

zaman müzi¤inizin be¤enilmeme hali de söz konusu. O yüz-

den endüstriyel bir durum diyorum. Endüstriyel toplumda ar-

vizyon

dosya
36

Türkiye’de dizi müzikleri sektöründeki
rakamlar projeye, bütçeye ve müzi¤i

yapmas› istenen kifliye göre de¤ifliyor.
Ortalama rakamlar 2-6 bin lira aras›nda

gidip geliyor.
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t›k sanat sizin olmaktan ç›k›p buna ihtiyaç duyanlar›n kesip,

biçip flekil verece¤i bir fley haline gelecek.” 

TAK‹P SKANDALI YAfiANIYOR

Erdal Güney, ATV Avrupa, Show Avrupa, Kanal D Avrupa üze-

rinden dizilerin yeniden gösterimlerinin oldu¤unu ama bun-

lardan herhangi bir telif almad›¤›n› söylüyor. Pek çok meslek-

tafl› gibi bu süreçlerden habersiz bile. “Dolay›s›yla bir takip

skandal› yaflan›yor” diyor. 

Almanya’da yaflad›¤› dönemde sanatç› haklar›n› koruyan bir

kuruma kay›tl› oldu¤unu söyleyen Güney, oradaki sistemin sos-

yal adalet aç›s›ndan daha hakkaniyetli oldu¤unu anlat›yor:

“Oturma ve çal›flma hakk›na sahip herkes, çizerler, müzisyen-

ler, heykelt›rafllar bu kuruma üye olabiliyor. Herkesin emeklilik,

sosyal ve sa¤l›k haklar› var. Bir havuz oluflturuluyor, y›ll›k geliri

belli bir seviyenin alt›nda olanlar, sa¤l›k sigortas›n› ödemekte

zorlan›yorsa kurum size destek veriyor. Diyelim ki bir müzisyen

100 kazan›yorsa ondan kesilen miktar daha fazla oluyor, çünkü

o konserden konsere gidiyor, albüm ç›kart›yor. Ama bir heykel-

t›rafl›n sürekli heykel satmas› mümkün de¤il. Sanat formasyo-

nuna sahip olan insanlar›n hayat ile kurdu¤u iliflkiye kurum

destek oluyor. Bu o ülkenin demokratik kültürü, ekonomik ya-

p›s›, sanatç› perspektifi vs ile ilgili. Biz de Kültür Bakanl›¤› sine-

mac›lara destek olaca¤›m diye müzisyenleri a¤lat›yor. Örne¤in

sinema filminin DVD’si ç›k›yor, bundan telif alam›yoruz.”

HATIRLA SEVG‹L‹’N‹N BAfiARISI

Erdal Güney, dönem dizisi olarak ilgiyle takip edilen ‘Hat›rla

Sevgili’nin müziklerinin yer ald›¤› albümün 96 bin adet sat

mas›n›n nedenini dizinin mü-

zi¤inin güçlü melodisi kadar, anlat›lan hikayede insanla-

r›n kendilerine ait birtak›m parçalar bulmas›n›n da etkili oldu-

¤unu söylüyor: “Hat›rla Sevgili, tarihsel birli¤imizle ilgili so-

runlar›m›z›n giderilmesi noktas›nda do¤ru ipuçlar› sunuyor-

du. Ahlaki bir tarihsel alg›ya sahipti. Do¤al olarak müzikler de

oradaki hayat› besledi. Bazen eski bir koku ya da bir tat si

zi çocuklu¤unuza, gençli¤inize götürebilir. ‹flte 70’li y›llarda,

yaflanan o ac›larla dinledi¤iniz bir flark›n›n ya da marfl›n kulla-

n›lmas› da sizi geç-

mifle tafl›r. O müzik

de¤ildir asl›nda,

müzikle beraber si-

zin yaflad›¤›n›z ha-

yatt›r, o s›cakl›¤›

yakalamakt›r. As›l

büyüleyici olan da

budur.”  

37vizyon

dosya

Erdal Güney: “Hat›rla Sevgili, tarihsel

birli¤imizle ilgili sorunlar›m›z›n 

giderilmesi noktas›nda do¤ru ipuçlar›

sunuyordu, ahlakl› bir tarihsel alg›ya 

sahipti. Do¤al olarak müzikler de 

oradaki hayat› besledi.”

Müzi¤in dizinin tutmas›nda önemli bir faktör oldu¤unu Hat›rla Sevgili’de bizzat ya-
flad›k. Müzi¤in izleyicinin dikkatini ekrana çekme gibi tafl›y›c› ve son derece önem-
li bir rolü var. Her zaman güzel bir ses duydu¤umuzda ona do¤ru bakma ihtiyac›
duyar›z. Öte yandan televizyonda duyguyu sadece senaryo ve oyuncu tarif etmez.
Bir müzisyenin flöyle bir tarifi vard›r; “Müzik ekran›n arkas›ndaki f›r›n gibidir, film s›-
cakl›¤›n› oradan al›r.” 

Müzik dikkati ekrana tafl›r

Erdal Güney
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naim dilmener’den pop tarihi

Yazd›¤›m›z her mektubu afla¤› yukar›

böyle bitirirdik... “Bir imzal› foto¤raf›n›z› rica

eder, baflar›lar dilerim...” 

Foto¤raf›n› istedi¤imiz kiflinin bizim baflar› dilek-

lerimize ihtiyaç duydu¤undan de¤il elbette; he-

nüz ortaokul s›ralar›ndayd›k ve “Kompozisyon”

derslerinden ö¤renebildi¤imiz kadar›yla, bir

mektubu böyle bitirmek gayet uygun kaçmak-

tayd›, biz de böyle bitirmekteydik. Muhtemelen

aram›zdan biri böyle yazm›fl oldu¤unu söylemifl,

hepimiz onaylam›fl ve sürekli olarak ayn› mektu-

bu yazmaya bafllam›flt›k. “Say›n...” k›s›mlar› her

seferinde de¤ifliyor olmakla birlikte mektubun

gerisi, final k›sm› dahil hep ayn› kalmaktayd›.

Önce bir parça kendimizden bahsediyor, sonra

da mektubu yazd›¤›m›z kifliyi ne kadar çok sev-

di¤imizi, ne kadar s›k› takip etti¤imizi anlat›yor-

duk. Sinema oyuncusuysa tüm filmlerini, flark›-

c›ysa tüm plaklar›n› sayar döker, ne kadar bilgili

oldu¤umuzu göstermeye çal›fl›rd›k. Ve sonra da

yaz›m›z›n bafll›¤›na geçen o meflhur cümleyi et-

meden önce de -olur ya- bütün bu yazd›klar›-

m›zdan anlamam›fl olabilir diye “Yeryüzündeki

en büyük hayran›”n›n biz/kendimiz oldu¤unu

60’lar›n ikinci, 70’lerin ilk yar›s›... Sevdi¤imiz sanatç›dan 

gelecek “imzal› foto¤raf” dünyan›n en k›ymetli fleyi o 

zamanlar. Elde edebilmek için defalarca yaz›lan mektuplarsa

hep ayn› flekilde bafllay›p biterdi. Önemli olan da o

sanatç›n›n “yeryüzündeki en büyük hayran›” oldu¤umuzu 

ispatlamak ve foto¤raf›n› alabilmekti.

bir imzal› foto¤raf›n›z›
rica eder, baflar›lar
dileriz :)

vizyon
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söylerdik. Ben ve benim gibiler için, “imzal› fo-

to¤raf” dünyan›n en k›ymetli fleyiydi o zaman-

lar. 60’lar›n ikinci yar›s› ve 70’lerin ilk yar›s›ndan

bahsediyorum. Mardin’liyim ve lise son s›n›fa

kadar yaz tatilleri d›fl›nda, hep oradayd›m. Ben

ve arkadafllar›m; bir yandan türlü zorluklara gö-

¤üs gererek kulaklar›m›z› radyoya dayay›p yeni

ç›km›fl bir Ajda Pekkan ya da Erol Büyükburç

flark›s›n› dinlemeye, mümkünse ezberlemeye

gayret eder; radyolar›n istek programlar›n› “ad›-

m›z okunsun” diye mektuplar ve posta kartlar›-

na bo¤ard›k. Pikab› olan ve yaz tatillerinin birin-

den, Ankara ya da ‹stanbul'dan bir kaç 45’likle

dönebilmifl flansl› arkadafllar›m›z›n kap›s›n› da

afl›nd›r›rd›k. Dergilerin “Okur Köflesi” bölümleri-

ne mektup üzerine mektup yaz›p, hemen he-

men her konuda “nadide görüfllerimizi” bildirir,

yay›nlanmalar› için heyecanla beklerken, bir de

“‹mzal› Foto¤raf” pefline düflmüfl olurduk. Ancak

sinemadan (o da birkaç sezon gecikmeli olarak)

ya da “Ses”, “Diskotek” ve sonralar› da “Hey” der-

gisinden yüzlerini gördü¤ümüz ünlülerimizin bir

imzal› foto¤raf›na sahip olabilmek için elli takla

atard›k. Bu yaz›n›n konusu da iflte bu “taklalar”...

K‹M GÖNDERMEZ?

Bu ifle ilk niyetlendi¤imiz günlerde, saf saf her-

kese yazd›k. Dergi ve gazetelerin binbir zorlukla,

büyük bir cimrilikle yay›nlad›klar› her adrese

yazd›k. “Niflantafl›”, “Etiler”, “Ihlamur Yokuflu”,

“fiiflli Perihan Sokak”, “Serence Bey Yokuflu” ve

benzeri yerleri mesken tutmufl her ünlüye yaz-

d›k. Sanki hepsi/herkes buralarda oturuyordu.

Bu sayd›¤›m semt ve sokaklar›, bir “Hayal Ülkesi”

kabul ederdik. Hayal üstüne hayal kurar, ‹stan-

bul' a gidebilece¤imiz ilk f›rsatta bütün bu yer-

leri görece¤imizi, buralarda saatlerce yürüyece-

¤imizi ve sevdi¤imiz sanatç›lar›n hepsine denk

gelece¤imizi; hatta onlarla belki de tan›flma f›r-

sat› bulaca¤›m›z› düflünür dururduk. Benim en

çok merak etti¤im yer Niflantafl›, Emlak Cadde-

si’ydi. Çünkü, neredeyse taparcas›na sevdi¤im

Hülya Koçyi¤it burada otururdu o zamanlar.

“Eninde sonunda o soka¤a ç›kar bunlar da” der-

dik birbirimize, “can›m bunlar da bizim gibi in-

san sonuçta, yerler içerler... Mutlaka rastlafl›r›z

bunlarla” deyip, birbirimizi heyecanland›rma-

ya/inand›rmaya çal›fl›rd›k... 

Bu sokak rastlaflmalar›nda, e¤er mümkün olur

da tan›fl›rsak; “dünyadaki en büyük hayranla-

r›”n›n “B‹Z” oldu¤una dair onlar› inand›raca¤›-

m›zdan çok emindik. Onlar da bundan çok etki-

lenecek, sevinecek ve belki de -neden olmas›n-

bir kola içmeye davet edeceklerdi bizi. Yaln›zca

foto¤raflardan bildi¤imiz kola elbette... Çay kah-

ve bizde de boldu nas›lsa. Ses’in çarflaf çarflaf

yay›nlad›¤›; parlak, siyah beyaz ve k›rm›z› “for-

mika” a¤›rl›kl› salon, oturma odalar›n› “bir film

fleridi” gibi kafam›zdan geçirir, o kadife koltuk-
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lardan birine, günün birin-

de biz de kurulabiliriz diye

umut eder dururduk. Ama

en az›ndan, imzal› foto¤-

raf konusunda a¤z›m›z›n

pay›n› çok çabuk ald›k.

Öyle mektup yazd›n›z,

“Her filminizi seyrettim,

her flark›n›z› ezbere bili-

rim, dünyada benim

için bir tek siz vars›n›z,”

dediniz diye kimse befl

dakikada tav olmuyor-

du size. Bu mektupla-

r›n belki de hiç okun-

mad›¤›n› çok çabuk

kavrad›k. 

Türkan fioray, Hülya

Koçyi¤it, Ajda Pek-

kan, Ayhan Ifl›k,

Erol Büyükburç gi-

bi en ünlülerden me-

sela, hiç ses ç›kmazd›. Ajda Pekkan’ a; uzun bir

süre, neredeyse haftada bir mektup yazm›fl ol-

mama ra¤men bir imzal› foto¤raf›n› edinmeyi

beceremedim. Gelmeyece¤ini bile bile yazar du-

rurduk yine de... Herkes baflka bir isimde ›srar

etmifl olurdu. Kimimiz Türkan fioray’›, kimimiz

de Ayhan Ifl›k’› tutturmufl olurdu. Ama aram›z-

dan “mutlu son”a ulaflan›m›z› hat›rlam›yorum.

Göndermezlerdi iflte... Bazen Ajda Pekkan bazen

da Türkan fioray mesela; kimi röportajlar›nda,

bir sekreter tuttuklar›n›, gelen bütün mektupla-

r›n cevapland›r›laca¤›n› söylerdi sözgelimi. Yeni

bir umut ve bekleyifl dönemine girerdik. Hepi-

miz, flehrin tek caddesi olan “1.Cadde”de s›ra-

lanm›fl babalar›m›z›n ifl adreslerini vermifl olur-

duk bu mektuplarda. E¤er okuldaysak, ç›k›flta

heyecanla babam›za u¤rar birfley olup olmad›¤›-

n› sorard›k. Zaten dükkandaysak da postac›y›

heyecanla bekler, “selam vermesi”ne f›rsat ver-

meksizin “Bana birfley var m›?” diye çullan›rd›k

adam›n üzerine. Ço¤unlukla olmazd›... Ama bir

de varsa... Ahh bir de varsa... Bir ç›rp›da herkes

ö¤renmifl olurdu... “Biliyor musun, Naim’e Ediz

Hun’dan resim gelmifl ya!” diye herkes hemen

bilmifl olurdu. Ediz Hun elbette... Mektuplar› ce-

vapland›ran ender y›ld›zlardand› o... Bana gön-

derdi¤i foto¤raf› (herhalde zarf›n tepesine yaz-

d›¤›m “eliyle” baba adresinden olsa gerek) ba-

bam ad›na imzalanm›fl olmas›na ra¤men, epey

bir zaman beni, “günün k›skan›lan›” durumuna

yükseltmiflti. “Ediz Hun’dan resim gelmifl ona”

f›s›lt›lar› epey bir zaman sürmüfltü. 

K‹M GÖNDER‹R?

Büyük y›ld›zlardan hak etti¤imiz muameleyi

görmeyen bizler, akl›m›z› bafl›m›za toplad›ktan

sonra, hayranl›k nutuklar›m›z› “daha az ünlü-

ler”e atmaya bafllad›k. Özellikle Ses’in her y›l

yapt›¤› “Y›ld›z” yar›flmas›n› çok s›k› takip eder-

dik. Yaln›zca o y›l yar›flmay› kazanm›fl birincilere

de¤il, ikincilere üçüncülere, hatta finalistlere bi-

le yazard›k. Çünkü bu, imzal› foto¤rafa ulaflma-

n›n tam garantili bir yoluydu. Hiç bofl ç›kmaz-

d›... Yar›flmay› henüz kazanm›fl bu gencecik in-

sanlar›n bu tür taleplere, hayran mektuplar›na

çok istekli ve merakl› olacaklar›n› tahmin etmek

zor olmam›flt›... O kufl kadar akl›m›zla, sinema

hayat›n›n henüz çok bafl›nda olan bu insanlar›n;

Bak›rköy, F›nd›kzade ya da muadili bir yerden

Niflantafl›-Etiler’e tafl›nmadan önceki dönemleri-

ni yakalamam›z gerekti¤ini kavram›flt›k. O aralar

yazarsak sonuç bankoydu... Ama a¤›r davran-

m›fl, yazmay› ihmal etmifl ve art›k onlar da ta-

fl›nm›fllarsa, geçmifl olsundu. Tafl›nm›fl olanlar’›n

foto¤raflar› kolleksiyonumuzda biraz zor yer

al›rd› art›k. fiifre “s›n›f atlama”yd› sonuçta; atla-

madan yakalayacakt›n›z.

Bugün hala ünlü iki isim olan Tar›k Akan ve Ay-

taç Arman’›n foto¤raflar›n›, böyle ilk dönemle-

rinde edinmeyi becerdim. Gerçi Tar›k Akan Ba-

k›rköy’den hiçbir zaman tafl›nmad›. Ama Türkan

fioray-Hülya Koçyi¤it-Fatma Girik'in ilk üç filmin-

den sonra Türk Sinemas›’n›n en önemli “jön”le-

rinden biri oldu ve bu da imzal› foto¤raf›na sa-

hip olmay› tamamen imkans›z bir hale getirdi.

Ben erken davranm›flt›m...

K‹M MUTLAKA GÖNDER‹R?

Bu anlatt›klar›m büyük ölçüde sinema için ge-

çerli. Müzikte ise hiç öyle olmazd›. fiark›c›lar›m›z

mutlaka ama mutlaka cevaplard› isteklerimizi.

Özellikle gruplar... Mavi Ifl›klar, Mo¤ollar ve Mo-

dern Folk Üçlüsü’ne yazd›¤›m›z her seferinde ve

çok uzun bir zaman beklememize gerek kal-

maks›z›n ulafl›rd› bize foto¤raflar. Bunlar›n bir

bölümüne aral›kl› olarak yazar dururduk. Kimi

“Sinema 

hayat›n›n henüz

çok bafl›nda olan

bu insanlar›n; 

Bak›rköy, 

F›nd›kzade ya da

muadili bir 

yerden 

Niflantafl›-Etiler’e

tafl›nmadan 

önceki 

dönemlerini, 

yakalamam›z 

gerekti¤ini 

kavram›flt›k. 

O aralar yazarsak

sonuç 

bankoydu...”

40
vizyon 

naim dilmener’den pop tarihi

38-41 naim dilmener.qxd  10/21/10  7:41 PM  Page 4



41vizyon

naim dilmener’den pop tarihi

arkadafllar›m›za “yeni bir poz” geldi¤ini duymufl

olurduk, ya da imzalarken “sevgilerimle, sayg›la-

r›mla” diye geçifltirmediklerini, “s›rf bizim için”

yaz›lm›fl fazladan birkaç sat›r eklediklerini ö¤-

renmifl olurduk ve bu da yeni bir mektup yaz-

maya, yeniden foto¤raf istemeye yeterli olurdu.

Kimi zaman foto¤raf imzalarken kullan›lan kale-

min de¤iflmifl olmas› bile harekete geçirirdi bizi.

Ünlü ya da ünsüz, her flark›c› ve grup mektupla-

ra cevap verirdi. Ben; Hümeyra, Mehmet Taneri,

Ali Kocatepe, Ayla Dikmen, Ömür Göksel ve

Berkant’›n foto¤raflar›n›, onlar ünlerinin doru-

¤undayken edindim. Hele Hümeyra...”Olmasa”

ile, “Kördü¤üm” ile ortal›¤› k›r›p geçiriyorken

göndermiflti o muhteflem gitarl› foto¤raf› ve

ben dü¤ün/bayram yapm›flt›m. Derslere daha s›-

k› as›lm›fl, anne baba h›r gürüne daha kolay kat-

lanm›flt›m... Her fley, her yer pembeye boyan›rd›

bir imzal› foto¤raf ald›ktan sonra... 

VER EL‹N‹ ‹STANBUL

Biraz büyüyüp liseye geçtikten ve ailelerimizi ra-

z› edip yaz tatillerinde halalar›m›z›n-day›lar›m›-

z›n yan›na geldikten sonra da, gazinolar›n kulis

kap›lar›n› mesken tuttuk. Ne matinelerde ne de

geceleri, o gazinolara girmemizin imkan› vard›.

Pahal›yd› bizim için. Zaten bizi Diyarbak›r’dan ‹s-

tanbul’a tam iki günde getirecek Kurtalan Eks-

presi’nin bilet paras›n› biriktirmek için, bir y›l bo-

yu yeterince fedakarl›k yapm›fl olurduk... Dergi

almam›fl olurduk, radyolara daha az istek posta-

lam›fl olurduk... ‹stanbul'a kendimizi dar atm›fl

olurduk ve bundan sonras› da hala ve day›lar›n

insaf›na kal›rd›. 

Onlardan koparmay› becerdi¤imiz birkaç kurufl,

ancak bir y›l boyu burnumuzda tüten sosisli

sandviç ve kolalara yeterdi. O gazinolara gire-

meyince biz de kulis kap›lar›n› keflfeder, kap›da

bekleyen ve flimdilerin “body-fedai”lerinin aksi-

ne gayet mülayim, gayet fleker olan adamlarla

ahbapl›k kurar; kim geldi/kim ç›kmak üzere ö¤-

renir, beklerdik heyecanla... “Bir imzal› resminizi

rica edebilir miyim?” diye atard›k kendimizi ön-

lerine. Hiç de nazlanmazlard›... Çantalar›ndan

ya da iç ceplerinden kalem ve bir deste foto¤ra-

f› ç›kar›r “‹sminiz?” diye sorarlard› hemen: “Naim

efendim, en büyük hayranlar›n›zdan biriyim, flu

flu flark›lar›n›za bay›l›r›m.” Kimi zaman fazladan

bir saç okflamas›, kimi zaman “Yeni 45’li¤im flu

tarihte ç›k›yor” gibi, çok önemli bir bilgiyi

ilk a¤›zdan ö¤renmifl olman›n keyfi de yan›-

m›za kar kal›rd›. Yenikap›’da bulunan Çak›l

ve Gar ile Aksaray'da bulunan Lunapark ga-

zinolar›n›n kulis kap›lar›n›n önünde yaz bo-

yu nöbetimiz bitmezdi. Gündüzleri elbette...

“Çarflamba kad›nlara/Pazar umuma” matine-

lerinde biz içerde de¤il kulis kap›lar›nda olur-

duk. Herkesin baca¤›na yap›fl›rd›k o kulis ka-

p›lar›nda. En ünsüz flark›c›dan “Assolist”e ka-

dar. Ahmet Sezgin’den Göksel Arsoy’a kadar...

Göksel Arsoy elbette; Türk sinemas›n›n “Alt›n

Adam”› oldu¤u günlerde epeyce mektup ile

edinemedi¤im foto¤raf›n›, sahneye ç›kt›¤› dö-

nemde edinebilmifltim. Sinema oyuncular› sah-

neye geçtiklerinde daha m› mülayim oluyorlard›

ne?.. Bunu kullanmamazl›k etmezdik elbette...

O dönemlerden tam iki ayr› pozunu edinmiflim

Göksel Arsoy' un...

fiimdilerde durum ne tam bilmiyorum. Eski h›-

z›yla olmasa bile, muhtemelen sürüp duruyor-

dur ‘imzal› foto¤raf’ istekleri. Belki hala Mardin

ya da Artvin’deki birine, Candan Erçetin ya da

Tarkan’›n bir imzal› foto¤raf› çok fley ifade edi-

yordur. Günümüzdeki; dergi, gazete, poster ve

kanal bollu¤unda bile, kimileri belki de hala

postac›n›n yolunu bekliyordur.

Ya da tam tersi (ki gönül bunu istemiyor ama

do¤ru olan da, galiba bu); art›k her biri, avuca

s›¤ar birer bilgisayar haline gelmifl cep tele-

fonlar›m›z var ve bu aletler yönetir oldu bizi.

Her duygu ya da tak›nt›m›z da, cep telefonun

içinden ak›p buluyor karfl›l›¤›n›.

Her birimiz birer kamera/birer kay›t cihaz› ha-

line geldik. Kaydediyor, ona buna gönderi-

yor, onunla bununla paylafl›yoruz. Her biri-

miz, müstakbel birer “flantajc›”,

mükemmel bir “Aya¤›n› denk

almazsan e¤er…”ci de olduk

ya da olaca¤›z. Öyle ya da

böyle; iki nokta üst üste/pa-

rantez ile biter oldu her cümle-

miz/her fleyimiz; :) ya da :( Bu

neden(ler)le, “Ne imzas›, ne fo-

to¤raf› amcac›¤›m/day›c›¤›m?”

diyecekler, gayet hakl›. Ama

ben, iki nokta üst üste ile paran-

tezimi, peflin peflin bafll›¤a yer-

lefltirmifltim, zaten.
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Dinlerken de, söylerken de ço¤u za-

man bizi uzaklara tafl›yan, gündeli¤in d›fl›na ç›-

karan birçok flark›n›n söz yazar› Ülkü Aker…

Onun hayata dair duyumlar› söze dönüflüp, ka-

¤›da düfltükçe biz de kendi yaflant›m›z› yeni-

den anlamland›rmaya bafll›yoruz. Bir dönemin

modas› haline gelen, yabanc› bestelere Türkçe

söz yazma iflini de en iyi bilenlerden… Kulakla-

r›m›zda hep ç›nlayan bu hayat›, sözleri bir de

sahibiyle konufltuk. Üsküdar’da do¤up kalpleri-

mize yerleflen Ülkü Aker’le sizleri bafl bafla b›-

rak›yoruz…

Ülkü Aker’in kökleri nereye uzan›yor? 

Babam Rusya’dan gelmifl bir Tatar’d›, annem

ise Yugoslavya’dan gelmifl bir Arnavut. Haliyle

ben de, bir Tatar ve Arnavut kar›fl›m› olarak, ‹s-

tanbul Üsküdar’da 1943’te dünyaya gelmiflim.

‹lk, orta ve lise e¤itiminden sonra ‹stanbul Üni-

versitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun ol-

dum. Üniversite y›llar›mda Suat Say›n’la tan›fl-

t›m. Sonras›nda da “Yeni bir aflk ar›yor, haberin

olsun” adl› bir flark› sözü yazd›m. Fantezi tar-

z›ndaki flark›y› aralar›nda Zeki Müren ve Gönül

Yazar’›n da oldu¤u 16 sanatç› okudu o dönem.

Böylece ben, bir anda dikkat çektim. O y›llarda

aranjman yani yabanc› eserlerin üzerine Türkçe

söz yazma modas› vard›. Fecri Ebcio¤lu’nu ziya-

rete gittim, elimde çikolatam ve yazd›¤›m bir

flark› sözüyle. O zamanlar Mersedes diye bir sa-

natç› vard› ve bu flark›m› ona okuttu. Meflhur ol-

mama Suat Say›n ve Fecri Ebcio¤lu vesile oldu.

Sonra bir plak flirketi yabanc› parçalar›n üzerine

söz yazmam› istedi. Deneyebilece¤imi söyle-

dim. Yazd›m, “O Günler”, “Tek Bafl›na” gibi yüz-

lerce flark› ç›kt›. Gerçeklefltirdi¤imiz çal›flma ne-

ticesinde, içinde “O Günler, Tek Bafl›na” vs. gibi

flark›lar›n da oldu¤u bir albüm yay›mland›. 

fiiirle bafll›yor her fley. Kaç yafllar›nda bafllad›-

n›z fliire?

Bizim çocuklu¤umuzda çok fazla dergi, kitap

yoktu. Örne¤in; 23 Nisan’da elimize tek bir der-

gi geçerdi ve tek bir 23 Nisan fliirimiz olurdu; biz

de mecburen onu ezberlerdik. Ben de oturup

kendi 23 Nisan fliirimi yazard›m; ö¤retmenlerim

yazd›¤›m fliirleri farkl› bulur, s›n›fta okurlard›. K›-

sacas› flark› sözü ve fliir yazma maceram çocuk-

lu¤umda bafllad› diyebiliriz. Babam da çok güzel

fliir yazard›. Polisti, amirine k›zg›nl›¤›n› fliirle ifa-

de ederdi. Keflke saklasaym›fl›m o fliirleri. Onun

fliir sevdas› bana geçmifl. 

ÜLKÜ AKER:

flark› sözü fliirin 
suland›r›lm›fl halidir
Arabesk/Fantezi, Pop ve Türk Sanat Müzi¤ine unutulmaz sözleriyle bine yak›n eser

veren Ülkü Aker, flark› sözünü “fliirin suland›r›lm›fl hali olarak” ifade ediyor. Ona göre

eski kuflak söz yazarlar› yazd›klar› sözlerde daha bir fliir tad›n› yakalama gayreti 

içindeler. Bugünün flark›lar› ise bu estetik çabadan ve kayg›dan çok uzakta. 

röportaj

Röportaj: Türkflan Karatekin
Foto¤raf: Serkan fientürk
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Biraz da bu “aranjmanlar” döneminden ko-

nuflal›m. 60’lar›n sonu 70’lerin bafl›nda ya-

flan›yor. Siz de epeyce yabanc› flark›ya söz

yazm›fls›n›z. Nas›ld› o y›llar›n müzik atmos-

feri? 

Aranjmanlar döneminde ben daha çok Rumca

flark›lara söz yazd›m. O dönem piyasada yüz

tane Rumca flark› varsa, doksan dokuzuna ben

söz yazm›fl›md›r. ‹talyanca ve Arapça flark›lar

da geliyordu. Bir de yerli besteciler vard› ki on-

lardan biri Selami fiahin’di. “Bofl Vere Bofl Ve-

re”yi onunla beraber yapm›flt›k. Aranjman fur-

yas›n›n bitece¤i gün gibi aflikard›. 

Bugünün flark›lar›n› nas›l buluyorsunuz?

Be¤enmiyorum. Sözler çok anlams›z ama sat›-

yorlar m›, sat›yorlar. Fakat bizim flark› sözleri-

miz fliirseldir. fiimdiki flark› sözleri sadece flark›

sözü; daha fazlas› de¤il. Geçenlerde kime ait

oldu¤unu hat›rlam›yorum ama bir flark› duy-

dum; flark›da “Allah senin cezan› versin” fleklin-

de bir ifade geçiyor. Olmaz ki bu kadar da!

Bunlar›n hepsi disko parças› bence. Gençler sa-

dece ritmi takip ediyor. Sözler umurlar›nda de-

¤il. ‹ster Türkçe ister Frans›zca olsun, isterse

hiç anlamas›n, önemli olan davul ritmi. Onu

oynatt›¤› için mutlu, sözlerden dolay› mutlu

de¤il. Bu disko müzi¤inden dolay› anlams›z

müzikler ve flark› sözleri yayg›nlaflt›. Bundan

dolay› huzursuzum. ‹yi flark› sözü yok mu? Ta-

bii ki var. Sezen Aksu’nun, Kayahan’›n çok gü-

zel flark›lar› var ama az›nl›ktalar. 

fiuna kat›l›yor musunuz: “fiiir flark› sözü ola-

bilir ama flark› sözü fliir olamaz.”…

Her flark› sözü bestelenebilir ama her fliir bes-

telenemez. Kendi kendime flöyle tabir ederim:

fiark› sözü fliirin suland›r›lm›fl halidir. fiark› sözü

fliirden daha az kalitelidir. Benim baz› flark›la-

r›m flark› sözü gibi de¤il, fliir gibidir. Mesela

“Onda Bunda fiundad›r, fiunda Bunda Ondad›r”

fliir de¤ildir ama “Tek Bafl›na” fliirdir. Sekiz yüz

flark› sözüm varsa yar›s› fliir, yar›s› flark› sözü-

dür. ‹ki alt›n plak, 16 ödülüm var. 

Bu bir duygu iflidir; de¤il mi? Peki duygunun

yan›nda sözleri güzel k›lan baflka neler var?  

Melodi bende ne ça¤r›flt›r›yor, önemli olan bu-
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röportaj

Beni, di¤er söz yazarlar›ndan ay›ran bir özelli¤im oldu¤unu düflünüyo-

rum. O da flu; ben hem arabesk/fantezi hem sanat müzi¤i hem de pop

müzik eserlerine söz yazd›m. Bu üç dalda da ürünler verdim. Örne¤in,

“Bir Fincan Kahve Olsam”› yazd›m, arabesk formunda; “Gülünce Gözle-

rinin ‹çi Gülüyor” sanat müzi¤i formundayd›. “Kime Ne”, “Selam Söyle”

pop tarz›ndayd›. Bine yak›n çal›flman›n alt›na imzam› att›m. Fakat, sa-

nat müzi¤i ve arabesk a¤›rl›kl› çal›flmalar›m daha azd›r, yirmiyi geçmez,

yüzde 90’› pop müziktir. 

Unutulmaz Ülkü Aker besteleri 

Bir Fincan Kahve Olsam (TSM), Eskidendi O, Eskimeyen Dost (Fantezi),

Gülünce Gözlerinin ‹çi Gülüyor (TSM), Selam Söyle, Kim Arar (Pop), Zor

Dostum Zor (Pop), Benim Gözüm Sende, Dert Orta¤›m Benim (TSM),

Gözlerin Bir Aflk Bilmecesi Sorar, K›rk Y›ll›k Dost Gibiyiz, Kulaklar›n Ç›n-

las›n (fiimdi Darg›n›z Seninle), fiark›m› Senin ‹çin Yazd›¤›m› Bilseydin

(TSM), Onda Bunda fiundad›r (Pop), Sana Ne Kime Ne (Pop), Sar›l Bana

(Pop), Mutlu Olmak ‹stiyorsan (Pop), Tek Bafl›na (Pop), Boflvere Boflvere

(Pop), O Günler, Gönlüm Seninle (Pop), Hey Gidi Günler (Pop), Bazen

(Pop), O Karanl›k Geceler (Pop), Halikarnas (Pop) 

Arabesk, Pop ve Türk Sanat
Müzi¤inde eserlerim var
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röportaj

dur. Bir de benim kafiye becerim çok kuvvetliy-

di. Kafiyenin çeflitleri vard›r. Mesela tam kafi-

yenin afla¤› yukar› bütün harfleri ayn› olur.

Uzun hecelerde güzel kafiye yakalamak da çok

önemlidir. Melodinin ne dedi¤ini yakalamak

en önemli noktad›r. Ben bunu çok iyi yakalad›-

¤›ma inanıyorum. Bunun babamdan gelen bir

yetenek oldu¤unu düflünüyorum. Edebiyat

e¤itimi kan›mca bendeki cevheri daha da pe-

kifltirdi.

Kad›nlar daha m› iyi söz yaz›yor sizce? Ne-

den?

Öyle oldu¤unu düflünüyorum aç›kças›. Kad›n

daha duygusal ve derindir. Erkekleri daha yü-

zeysel buluyorum. Bir kad›na tokat att›¤›nda

kad›n bunu unutmaz, erkek unutur. 

Siz flark›lar›n›z›n kal›c› olaca¤›n› düflünmüfl

müydünüz?

Hay›r, ilk ç›kt›¤› zaman bu noktaya gelebilece-

¤imi hiç düflünmemifltim. fiimdi bir bak›yo-

rum; dizisinden reklam›na her yerde benim

flark›lar›m çal›n›yor. Eski flark›lar yeniden gün

yüzüne ç›k›yor. Ben öldükten sonra da flark›la-

r›m›n yaflayaca¤›na inan›yorum. Bu piyasada

en eski söz yazar› benim, benden sonra Çi¤-

dem Talu, Fikret fienefl ve son olarak Aysel Gü-

rel ç›kt›. Biz dört yaprakl› yoncayd›k. Çi¤dem’i

çok genç kaybettik, Aysel geçen y›l aram›zdan

ayr›ld›. Bir tek Fikret fienefl ve ben kald›m. Sa-

n›yorum kaliteli flark› sözlerinin en son temsil-

cisi de ben olaca¤›m, benimle bitecek bu ifl.  

Ajda Pekkan ile dostlu¤unuzdan söz eder

misiniz? Ona da pek çok flark› sözünüzü ver-

miflsiniz.

Çok iyi bir dostlu¤umuz var. Ajda flark›lar için

iyi bir vitrindi, hala da öyle. Kendimi bildim bi-

leli Ajda Pekkan sahnelerde. Gerçi eski flark›la-

r›n› daha çok be¤endi¤imi itiraf etmeliyim.

Peki telif haklar› konusunda ne diyeceksi-

niz? Siz bu zamana kadar hak etti¤inizi ka-

zand›n›z m›? 

Hay›r, internetten indirilen flark›lar›m›zdan telif

alabilirsek her fley daha do¤ru bir noktada ola-

cak. E¤er Avrupa ya da Amerika’da olsayd›m

herhalde bu kadar flark›yla, Vehbi Koç kadar ol-

masa bile Türkiye’nin en zenginler listesinde

ilk 20’de olurdum diye düflünüyorum. Ama çok

flükür, aç de¤ilim, aç›kta de¤ilim.  

Uzun zamand›r yazmad›¤›n›z› duyduk. Ne-

den? 

Birkaç senedir yazmay› b›rakt›m. Emekliye ay›r-

d›m kendimi; Bodrum’da yafl›yorum, ara s›ra ‹s-

tanbul’a geliyorum. Ben beste üzerine yazd›-

¤›m için son dönemde iyi beste ç›km›yor karfl›-

ma, dolayısıyla yazıyorum ben de. 

“Bu piyasada en eski söz yazar› benim, benden

sonra Çi¤dem Talu, Fikret fienefl ve son olarak 

Aysel Gürel ç›kt›. Biz dört yaprakl› yoncayd›k.”
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Mazlum Çimen hem çok iyi bir müzis-

yen ve bestekar hem çok sevilen bir yorumcu

hem de baflar›l› bir balet. Sanat›n birçok dal›yla

ilgilenmesine karfl›n “Ben sanatç› de¤ilim, sa-

natç› olmak için çal›flan biriyim” diyebilecek ka-

dar da mütevaz›. ‹çindeki kuyudan beslendi¤ini

söyleyen Mazlum Çimen akademik alt yap›s›n-

dan önce babas› Nesimi Çimen’i ve ailesini o

“besleniyorum” dedi¤i kuyunun as›l yarat›c›lar›

olarak gösteriyor. Asl›nda aranjör kimdir diye

kap›s›n› çald›k ama söyleflide tüketim toplumun-

da içi boflalt›lan kavramlara, dizi müziklerinden

son projesine de¤in pek çok konuyu kapsayan

bir söylefli yapt›k.

Bir söyleflinizde “Elimi sallasam aranjöre çar-

p›yor” demiflsiniz. Sizce aranjörlük nedir ve

Türkiye’de nas›l alg›lan›yor? 

Kavram kargaflas› hüküm süren bir ülkede yafl›-

yoruz. Asl›nda kavram enflasyonu yafl›yoruz,

herkes bir kavram yarat›p ortaya at›yor. Ancak

öncelikle aranjörün içene bakmak gerekiyor, biz

aranjörün ne demek oldu¤unu bilmiyoruz he-

nüz. Aranjörlük bir melodiyi al›p “Bu bir tarafa,

flu bir tarafa” diyerek düzenlemek de¤ildir. Dü-

zenlemek maalesef ülkemizde aranjörün bir

karfl›l›¤› olarak kullan›l›yor. Ama aranjörlük yap-

mak için kuram, kültür nazariyat›, estetik, armo-

ni bilmek ve kullanmak gerekiyor. Bizim armoni

bilgimiz ne kadar? “Seslerin flifrelerini bilmek,

flifreleri yan yana getirmek” demek armoni bil-

mek de¤ildir. Armoni hayat›n köküdür, çok ge-

nifltir, 999 akor vard›r içinde. O kadar akoru kim

biliyor? Armoniyi farkl› akorlarla farkl› flekilde

yakalayabilme yetisini kullanabilen tek bir isim

geliyor benim akl›ma; Onno Tunç. Biz ‹spanyol

ad›m› ve Türk karakterleri d›fl›nda farkl› bir akor

anlay›fl› da gelifltirmiyoruz. Ben aranjör de¤ilim;

ama befl sene keman okudum, daha sonra da

baleye geçtim. Hayat›m›n ço¤unu klasiklerle ge-

çirdim. Benim bildi¤im armonileri gören aranjör

çok azd›r. Kabul etmek gerekiyor; herkesin aran-

jör, sanatç› oldu¤u bir ülke buras›.

Neden peki? Sorun buysa, kayna¤›nda ne ya-

t›yor? 

Suyun bafl›na gitmek gerekiyor yani kültürel

yozlaflman›n köklerine inmeliyiz. Çünkü yozlafl-

man›n neresinde oldu¤umuzu ve nas›l bir yol iz-

lememiz gerekti¤ini bilmiyoruz. Bunun temelin-

de bir dinamit var ve o y›llar önce Köy Enstitüle-

rinin kapat›lmas›yla patlat›ld›. Köy Enstitüleri ka-

panmadan bugüne gelmifl bir ülke düflünün, b›-

rak›n çok daha renkli bir ülke olmam›z› o zaman

rengin kendisini yarat›rd›k. Köy çocuklar› keman

çal›yor, enstrüman yap›yor, güzel sanatlar ö¤re-

niyor, edebiyatla u¤rafl›yor, fliir yaz›yor, iflte böy-

le bir ülke düflünün. Bir de burjuva taraf›na ba-

kal›m; bu ülkede burjuvan›n olmay›fl› sonucun-

da ne sa¤l›kl› üründen ne de sa¤l›kl› halk yap›-

s›ndan söz edebilirsiniz. S›n›fsal yap›lar›n temel

iliflkileri vard›r ve onlar› katt›¤›n›zda bu sizin kül-

türel yap›n›z› ortaya ç›kar›r. 

Neticede sanat çerçevesinden bakt›¤›n›zda sa-

dece tozlaflan, yozlaflan onlarca hane görürsü-

nüz ve ço¤unluktad›r bunlar. Biz de onlar›n içi-

ne kar›flm›fl durumday›z. O yüzden çok öz bir

fley söylemeye çal›fl›yorum; aranjörlük çok farkl›

MAZLUM Ç‹MEN:

aranjör kompozitördür
Aranjörlük kavram›n›n, ülkemizde tan›m›ndan itibaren yanl›fl yorumland›¤›n› düflünen

Mazlum Çimen, düzenlemekle aranjörlü¤ün asl›nda birbirini karfl›lamad›¤›n› belirtiyor.

Ayn› bak›fl aç›s›yla sanat›n ve “sanatç›” olman›n da dam›t›lmas› gereken kavramlar

oldu¤unu söyleyerek “Kabul etmek gerekiyor; herkesin aranjör ve sanatç› oldu¤u bir

ülke buras›...”  diyor.

portre

Röportaj: Elif Gamze Arslan
Foto¤raf: Cihan Ald›k

46-49 mazlum cimen.qxd  10/21/10  7:45 PM  Page 23



bir kavramd›r. Sayg› duyulmas› gereken bir ifltir,

çünkü kompozitördür aranjör. Bir melodiyi al›r

oradan bir senfoni ç›kart›r. Bu kadar aranjör var-

sa Türkiye’de, kaç senfoni dinlemifltir, kaç kon-

sere gitmifltir? Bu anlamda çal›flma yapan kaç

kifli vard›r?

Sanat ve sanatç› dendi¤inde de farkl› farkl›

yorumlar ç›k›yor. Sanat ve sanatç›n›n tarifini

nas›l yapmal›y›z bu durumda?

Sürekli tart›fl›lan sanat toplum içindir, toplum

sanat içindir çat›flmas› vard›r ya 2010 y›l›nda bu

co¤rafyada hala bu soru soruluyorsa gerçekten

de sanat›n bir de¤eri kalmam›fl demektir. Sanat›

basite indirgeyelim... Çünkü basiti yakalamak

zordur, zahmetlidir. Bana göre sanat, bireyi top-

lum, toplumu evrensel yapabilmektir. Bu u¤rafl›

veren de sanatç›d›r. Ama ben sanatç› de¤ilim,

sanatç› olmak için çal›flan biriyim. Bu kavramlar›

dam›tman›z laz›m. Sanatç› olmak için önce sa-

nat› kavramak gerekiyor. Herkesin “sanatç›y›m”

dedi¤i bir ülkede “sanatç›y›m” demek çok itici

geliyor. Biraz geriye do¤ru çekip “Ben müzisye-

nim”, “ben sahneyle u¤rafl›yorum”, “tiyatro yap›-

yorum”, “resimle ilgileniyorum” demek gereki-

yor. Sanatç› demek konsept oluflturmak demek

ama o konsepti oluflturan çok az insan var. Ben

bale yapt›m, tiyatro, sinema ve belgesel müzik-

leri haz›rlad›m. Beste yap›yorum, bütün bunlar

benim özel alanlar›m. Müzikle u¤rafl›yorum za-

ten aksi mümkün de de¤ildi zira babam bir

ozand›. 

Ozan kültürü içinde do¤up büyüme hali sizi

nas›l etkiledi?

Ozanlar›n içinde büyüdüm ve bugünlere gel-

dim. Ozan kültüründen baleye, klasik müzik ve

senfoni kültürüne geçtim. Benim bir aya¤›m

topraksa bir aya¤›m mermer. Ama ben bu ikisini

buluflturmay› baflard›m, yine de bir sanatç› ol-

du¤umu söyleyemem. 

O dinamitin patlat›lmas›ndan bu yana sizin

gibi sanatç› olmaya çal›flan ve bu bak›fl aç›s›-

n› sanatç› kimli¤inde de tafl›yan çok az insan

oldu¤u için mi bugüne dek bir fleyler de¤ifl-

medi? 

Sa¤l›kl› burjuvan›n olmad›¤› yerde sa¤l›kl› bir s›-

n›f›n olmad›¤›ndan söz etmifltik. Sa¤l›kl› bir top-

lumun oluflamad›¤› yerde ne kadar sa¤l›kl› sa-

natç› kitlesinden söz edilebilir ki? Ego, bireysel

ç›karlar ve h›rs› da buna eklersek gerçekten sa-
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“Aranjörlük çok

farkl› bir

kavramd›r. Sayg›

duyulmas›

gereken bir ifltir,

çünkü 

kompozitördür

aranjör. Bir

melodiyi al›r

oradan bir senfoni

ç›kart›r.“
Anahtardan bahseden aranjör gösterin bana. Fa anahtar›, do anahtar›, si anahtar›... Kaç

anahtar biliyoruz biz ve kaç tanesini kullan›yoruz.  Türk müzi¤i okudu¤unuzda istedi¤iniz

sesten eseri okuyun hepsinin notas›n› “la” üzerinden yazars›n›z. Çünkü Türk müzi¤inin düze-

ne¤i, perde sistemi böyledir. Diyelim ki ba¤lama çalaca¤›m. Sizin bana gerçek yerinden yaz›p

verdi¤iniz eseri ben çalamam, çünkü benim kayna¤›m ezbere bildi¤im “la” düzenidir. O yüz-

den bütün arkadafllar ne olursa olsun “la”dan okurlar. Siz aranjör olacaksan›z öncelikle bunu

bileceksiniz. Ama onun ötesinde klasik armoninin temelini de bileceksiniz. Örne¤in; bir

aranjör notay› ve akoru gitar çalacak kadar biliyor, sonra “Buraya ‘la’dan keman, fluraya ‘fa’-

dan tambur koyal›m” diyor. Bir düzenek, bir trafik yarat›yor ve bu trafi¤in ad› da aranjörlük

olarak kabul görüyor oysa bu bir düzenleme. 

Kaç farkl› anahtar var?

portre

Mazlum Çimen, müzisyen o¤lu
Saki Çimen’le birlikte...
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nat yapmaya çal›flan insanlardan söz

edemeyiz bu ülkede. Her fley reyting öl-

çüsüne girmifl durumda. Bir tür taviz

meselesidir bu, TV’ye ç›k›p sürekli göz

önünde bulunmay› da seçebilirsiniz,

kendi yolunuzda gitmeyi de. A¤›r kapita-

lizm yap›s›, tüketim iliflkileri, yozlaflma

kendine do¤ru öyle bir çekmifl ki bunun

fark›nda de¤iliz. Bu yüzden Türkiye’de

toplumun birbirinden kopuklu¤una ra¤-

men sanat yapabilen insanlara tek tek

ödül verilmesi gerekti¤ini düflünüyorum. 

Sizce  bir umut ›fl›¤› yok mu bu karam-

sar tabloda?

Umut varsa e¤er ortaya koymak gereki-

yor. Diyalektik bakt›¤›mda, umut varsa

flikâyet edeceksin, flikâyet ediyorsan da

umut var demektir. Bunu tart›flmak ama

objektif de olmak gerekiyor; umudum

var ama benim kendimden umudum

var. Kabul etmek laz›m ki umut yeflerten

birtak›m fleyler var ama o anda hemen

üstüne toprak at›lmak isteniyor. Bir bak›-

ma do¤ru tahlil yapma yetene¤i bitmifl.

Bugüne kadar hayat›n bize sundu¤u, da-

yatt›¤› veya bizim k›rarak ç›kartmaya ça-

l›flt›¤›m›z fleyi koruyam›yor ve aktaram›-

yoruz. Bu de¤eri koruyacaksan kullan-

mayacaks›n. Onu yaflayarak koruyacak-

s›n. Onu kulland›¤›nda o de¤er olmak-

tan ç›k›yor. Sorun, de¤erin fark›na vara-

bilmekte, insan›n bir de¤er oldu¤unu

bilmekte. Hani derler ya  “En yüce de¤er

emektir” diye ben buna karfl›y›m. En yü-

ce de¤er insand›r. Emek insan›n do¤al

sonucudur, insan olmadan emek olmaz. 

‘‘‹çimdeki kuyudan besleniyorum’’ di-

yorsunuz. Peki, o kuyunun oluflumu

nas›l oldu, hangi kaynaklardan besle-

niyor?

O kuyu zaten vard›, ben o kuyunun için-

de do¤dum. Yaflad›¤›m ailede, etraf›m-

da, iliflkilerimde vard›. Ben o kuyudan

ç›kt›m ve onu içime ald›m. Ne kadar

farkl› müzikler yapsam da sürekli içinde

bir hüzün bulunuyor. Bunun kayna¤›n›

soruyorlar. Bu co¤rafyada yaflayan her

insan›n gerisinde o kadar büyük bir ac›

tarlas› var ki. ‹flte o hüzün; sevmenize,

içmenize, bunal›ma sebeptir. O kadar ac›

ve karanl›k var ki bu co¤rafyada, bura-

dan bir tutam alsam beni befl y›l besler.

Kendi hayat›ma bakt›¤›mda da inan›lmaz

bir hüzün var; 78’den geldim, 80’i yafla-

d›m, 90’larda babamla Sivas olay›n› gör-

düm, annemi, iki tane ye¤enimi kaybet-

tim, hapishaneye girdim. Bir sürü olay

yaflad›m bu ülkede ve hala yafl›yorum.

Beslenmemek gibi bir fley zaten olamaz,

ça¤l›yor adeta. 

Yeni projeleriniz var m›? 

Dervifl Zaim’le iyi bir ikili oluflturduk,

onunla yine bir proje üzerine yo¤unlafl-

t›k. Öte yandan “Büyük Adam Küçük

Aflk” filminde birlikte çal›flt›¤›m›z Handan

‹pekçi’yle yine ortak bir çal›flmam›z ola-

cak. O filmdeki hikayenin tersini çekme-

ye haz›rlan›yor. Ayr›ca Çimen Yap›m ola-

rak Kültür Bakanl›¤› destekli ve iki y›l

içinde tamamlanacak bir projemiz var ki

beni çok heyecanland›r›yor. Bu projeyle

ilk defa Kültür Bakanl›¤›’ndan Patronaj

Belgesi ald›k. Bunu daha önce kimse al-

mam›flt›. Genelden ulusala, ulusaldan

evrensele bafll›¤› alt›nda yap›lan bir proje

bu. Türkiye’deki 67 ilin (biz böyle kabul

edip yola ç›kt›k çünkü), kendisine ait

olan en bilinen türküsünü seçip harman-

l›yoruz. Bu türkülerin etnik kökenleri ne-

ler, nas›l de¤iflime u¤ram›fllar araflt›r›yo-

ruz. Sosyologlardan dil bilimcilere kadar

çok ciddi bir ekip çal›fl›yor. Belli kriterler

var; türkünün etnik a¤z›n› bulmal›y›z, ay-

r›ca mutlaka üç k›ta olmal›. Genel, ulusal

ve evrenseli temsil etti¤i için üç k›ta flart›

ar›yoruz. ‹lk dörtlü¤ü en ilkel haliyle ye-

rel a¤›z söyleyecek, hemen arkas›ndaki

dörtlü¤ü profesyonel orkestra, sonuncu-

yu da senfoni seslendirecek. Projede

dans da olacak. Tek kiflilik dans, bale ve

folklorik ekipler sahne alacak. Bir yandan

da belgeseli çekilecek. Önümüzde yo-

¤un bir süreç var, notalar› yaz›l›yor, der-

lemeleri, dosyalar› haz›rlan›yor. Gösteri

için sahne oluflturmaya çal›fl›yoruz, gör-

selli¤ini kurguluyoruz. Ulaflt›rma Bakanl›-

¤› sponsorumuz oldu¤u için onlardan bir

tren isteyece¤iz ve Avrupa’ya bu projeyi

tafl›yaca¤›z.

49vizyon

portre

Seçme özgürlü¤üm var
Nokta, Büyük Adam Küçük Aflk, Ifl›klar Sönmesin, Mem-ü Zen, Mart›lar Açken,

Oyun, So¤uk Geceler, Gönlümdeki Köflk Olmasa, Hoflçakal Yar›n yapt›¤›m film

müziklerinden birkaç›. Hepsi de benim için çok önemli, çünkü bunlar benim seç-

tiklerimdir. Ama birçok arkadafl›m bu durumda de¤il, bazen istemedikleri proje-

leri de kabul etmek zorunda kal›yorlar. “Nokta” ile Adana Alt›n Koza ve Antalya

Alt›n Portakal Film Festivallerinde; “Gönlümdeki Köflk Olmasa “ile Antalya Alt›n

Portakal Film Festivali’nde; “Ifl›klar Sönmesin” ile Ankara Uluslararas› Film Festi-

vali’nde en iyi özgün müzik dallar›nda ödül ald›m. 
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51vizyon

Orhan Kahyao¤lu, müzik dünyam›z›n ve

edebiyat çevrelerinin yak›ndan tan›d›¤› bir isim.

Zira hem müzik üzerine yaz›lar yaz›yor hem de

fliire gönül vermifl bir sevdal›. Bugüne dek üçü

fliir, ikisi fliirle ilgili derleme ve befl tanesi de mü-

zikle ilgili olmak üzere on kitaba imza atm›fl.

Müzik yazarl›¤›na ilk ad›m›n› Sinan Güler’le bir-

likte kaleme ald›¤› Pink Floyd kitab›yla atm›fl. Bu

kitab›n Syd Barret’la ilgili bölümlerin yer ald›¤›

ilk bask›s›n›n Pink Floyd’la ilgili en kapsaml› ve

derli toplu inceleme oldu¤una dair güçlü söy-

lemler var. Portre kitaplar› da keza öyle; Jethro

Tull ve Bülent Ortaçgil bu anlamda dikkat çeken

isimler. ‹mge yüklü anlat›mlar›yla s›radan ve ba-

sit olmaktan uzak, hatta bazen anlafl›lmas› güç

ama kendi içinde zengin, dingin ve keskin bir

yazma tavr› oldu¤unu söylemek mümkün. Onca

fliirine ve fliir dünyas›nda bunca y›ll›k birikimine

ra¤men kendisini hala bir ‘flair’ olarak tan›mla-

maktan imtina eden bir muhterem Orhan Kah-

yao¤lu.

Türkiye’de müzik yazarl›¤› denince isminiz

akla ilk gelenler aras›nda. ‹stanbul Üniversi-

tesi Uluslararas› ‹liflkiler mezunu olarak mü-

zi¤e bu ilgi nas›l do¤du ve geliflti? 

Tamamen rastlant›sal bir durum. Senfonik,

progressive ve folk rock ak›mlar› ilgimi çok çeki-

yordu. Yes, King Crimson, Led Zeppelin gibi

gruplar› hastal›k derecesinde dinliyordum. Çok

gençken caza da ilgi duyuyordum, bu yüzden

caz rock da bu potaya girdi. Müzi¤e ilgim sebe-

biyle bir ara gitar çalmaya niyetlendim, iki-üç y›l

denedim, sonra da b›rakt›m. Çalmak baflka bir

emek gerektiriyor. Gerçekten müzisyen olmak -

elbette flark›c› olmak da öyle ama- çok daha

farkl› özelliklere sahip olmak anlam›na geliyor.

1983 y›l›nda arkadafl›m Sinan Güler, Pink Floyd

üzerine bir kitap yazma teklifinde bulununca bu

alana girmifl oldum. Kad›köy Anadolu Lisesi me-

zunu oldu¤um için yabanc› dergileri de takip

ediyordum. Bir de ‘Bu flark› sözünde ne anlat-

mak istiyor, hangi imgeyi neden kullan›yor?’ gi-

bisinden entelektüel analizler yapmaya çal›fl›-

yorduk.

Pink Floyd kitab› a¤›rl›kl› olarak sizin birikim-

lerinizden yola ç›karak oluflturuldu ve o dö-

nemde epey ses getirdi. Siz de bunun üzeri-

ne yabanc› müzik üzerine yazmaya devam

ettiniz, de¤il mi?

Evet, 1985’te Burak Eldem’le birlikte ‘Stüdyo ‹m-

ge’ adl› müzik dergisi ç›karmaya bafllad›k. Birçok

isim bu dergi etraf›nda bulufltu. Bu arada Milli-

yet Sanat, Gösteri gibi kültür dergilerinde de ya-

z›lar›m yay›nlan›yordu. Sonra gazetelere yazma-

ORHAN KAHYAO⁄LU:

endüstri de¤il, 
sektör var
Müzik yazar› ve flair Orhan Kahyao¤lu, “Müzik endüstrisi dendi¤inde dünya

pazarlar›na girebiliyor olmak gerekiyor. Oysa biz Sezen Aksu, Nilüfer gibi isimleri

bile dünyaya pazarlayam›yoruz” diyor. Dünyayla rekabet edebilir bir noktaya

gelebilmemiz için öncelikle bunun altyap›s›n› oluflturacak insan kayna¤›na yat›r›m

yap›lmas› gerekti¤ini söylüyor. 

röportaj

Röportaj: Türkflan Karatekin
Foto¤raf: Sinan Kesgin
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ya bafllad›m; Günefl, Milliyet, Hürriyet, Radikal

ve baflka gazetelerde de yazd›m. Müzik yazarl›-

¤›m›n k›saca özeti böyle. Baflka bir alanda e¤i-

tim görmüfl olmama ra¤men ben, daha çok po-

püler müzik araflt›rmalar›yla ilgiliydim. Bu alan-

da akademik müzik e¤itimi almay› çok isterdim.

Tabii yabanc› müzik derken Türkiye’de ne olup

bitti¤ini de kaç›rd›m. Ancak 1990’larda bunun

eksikli¤ini fark ettim. 

Bülent Ortaçgil’le buluflman›z bu döneme mi

denk geliyor?

Hay›r, Bülent Maarifli (Kad›köy Anadolu lisesi

mezunu) ve bat› tarz› folka yak›n müzik yap›yor.

Üstelik düflündüren sözler üretiyor. Kendimi ona

yak›n hissettim. O dönem için Bülent bir istis-

nayd› ve bu yüzden de bizim tutkumuz olmufl-

tu. Benim onu keflfim 15-16 yafllar›ma gider. 

Peki fliir tutkunuz nas›l bafllad›? Besteye dö-

nüflen fliirleriniz oldu mu?

Olmad›, zaten benim fliirimde böyle bir fley ol-

mas› çok zor. Çünkü ben ‘‹kinci Yeni’ tutkunu-

yum. ‹lk günden beri Ece Ayhan etkileri olan,

içe dönük fliirler yaz›yorum. Benim için fliir, yo-

¤un imgeli bir alan. Dolay›s›yla ancak atonel ya

da deneysel müzik yapanlar›n tercihi olabilir ki

bugüne kadar talep eden olmad›. Ben kendimi

‘flair’ olarak tan›mlamaktan korkuyorum zaten.

Ama Türkiye’de bir tane fliiri yay›mlanan ‘flairim’

diye dolafl›yor. Ben 10 sene fliir dergisi ç›kard›m,

onlarca fliir yazd›m ama ayn› s›fat› kolayl›kla a¤-

z›mdan ç›karam›yorum. ‹yi flair bana sorarsan›z

10 y›lda iki, bilemedin üç tane ç›kar.

fiiirde sizin arad›¤›n›z lezzet nedir? 

Bunun bir matemati¤i yok ki… Ruh halimize gö-

re de¤iflir. Akl›n›zdan geçenleri ka¤›da dökmek

istedi¤inizde ortaya bambaflka fleyler ç›kabilir.

fiiir benim için tam da böyledir, dolay›ml› anla-

t›mlar gerektirir. Orhan Veli tarz› fliirler bana hi-

tap etmez. Keza Naz›m Hikmet’in epik fliirlerini

di¤er fliirlerine tercih ederim. Çok üretken bir

flair. Ama ben biraz daha seçkincilikten yanay›m

yani daha az üretip, daha az ifadeyle daha farkl›

ve derinlikli anlat›mlar peflindeyim. T›pk› Cemal

Süreya ve Ece Ayhan gibi. Bu flairler 10 senede

incecik bir kitap basm›fllar ama kitab›n içindeki

yo¤unluk inan›lmaz. fiiir benim için hiçbir za-

man üretilip tüketilen bir yerde olmad›. 

Müzikteki aray›fl›n›z da buna eflde¤er mi?

Benim için öyle ama e¤er müzik mesle¤iniz ise

sektörün flartlar› ortada ve hayatta kalmak için

bazen o flartlara boyun e¤mek bir seçenek ola-

biliyor. Plak flirketleri flark›c›larla ‘flu kadar albüm

yapacaks›n, bu kadar sene bizimle çal›flacaks›n’

diyerek befl-on y›ll›k sözleflmeler yap›yorlar. Bu-

na ‘hay›r’ diyenlerin profesyonel hayat› olmuyor,

yani kar›nlar› doymuyor.

Sevdi¤iniz sanatç›lar kötü ifllerle karfl›n›za ç›-

karsa aç›k yüreklilikle yazar m›s›n›z? 

Ben yazmaya çal›flanlardan›m. Asl›nda bizim

yazd›klar›m›z elefltiri de¤il, de¤erlendirme olu-

yor. Çünkü elefltiri çok daha yo¤un inceleme

gerektiren bir yöntem ki gazetelerde bunun için

bize b›rak›lan alanlar hiç yeterli de¤il. Santim

sütun mant›¤› içinde ve gazete okurunun alg›s›-

na uygun ifadelerle kurgulanan yaz›lar olmak

zorunda oldu¤u için tam olarak ‘kritik’ yaz›s› de-

¤il, bir ‘durum de¤erlendirmesi’ yaz›s› oluyor.

Zaten flu aralar sadece Jazz dergisine düzenli

yaz›lar yaz›yorum, gazetelerle çal›flm›yorum.

52
vizyon

röportaj

“Baflka bir alanda e¤itim görmüfl olmama ra¤men
ben, daha çok popüler müzik araflt›rmalar›yla
ilgiliydim. Tabii yabanc› müzik derken Türkiye’de
ne olup bitti¤ini de kaç›rd›m. Ancak 1990’larda
bunun eksikli¤ini fark ettim.”

Orhan Kahyao¤lu’nun 
kaleminden ç›kanlar
• Pink Floyd (1984) (Sinan 

Güler'le birlikte)
• Jethro Tull (1991, 2000)
• Hoyrat Bir Ruhun Eksilme

Tablolar› (1993) (fiiir)
• Aflk Ve Harf (2000) (fiiir)
• Bülent Ortaçgil: Ayr› 

Düflmüflüz Yan Yana (2002)
• Caz Ve Ötesi (2003)
• S›yr›l›p Gelen: Grup Yorum

(2003)
• Güneflte Ay›klanm›fl-Melih

Cevdet Anday fiiiri 
(Derleme-2004)

• Rahimdeki Ot (2007) (fiiir)
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‹yi bir müzik dinleyicisi ve iyi bir müzik elefl-

tirmeni nas›l olunur? Biraz ipucu verseniz?

Bunun da formülü yok diyece¤im ama benim

bir flans›m var. Müzik repertuvar› genifl bir ya-

zar›m; Türk Pop’u, caz, rock, dünya ve etnik

müzik üzerine çok yaz›lar yazd›m. Birtak›m tür-

lere endekslenmifl müzik yazarlar›ndan bu an-

lamda farkl›lafl›yorum galiba. Gerçi bu durum

beraberinde riskleri de getiriyor ama ilgi ala-

n›m genifl olunca, her yöne bakma ihtiyac› du-

yuyorum, tüm dünyay› izliyorum bu yüzden.

Bir tek klasik müzikten korkar›m, çünkü popü-

ler müzikten farkl› olarak klasik müzik çok da-

ha entelektüel birikim ve konsantrasyon gerek-

tirir, sofistikedir.

Yeni projeler var m›? 

Gerekli sponsorluklar› bulabilirsem önümüzde-

ki y›l›n sonuna yetifltirmeyi hedefledi¤im bir ki-

tap projem var. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e

müzik politikalar›n›, popüler müzi¤in kantolar-

dan bafllay›p bu güne kadar geçirdi¤i evreleri

anlatan bir kitap olacak. 

Bülent Ortaçgil kitab›n›n bafl›nda da müzik

endüstrisinin geliflimini anlatan bir bölüm

var. Müzikteki endüstrileflme hikayesinden

bize de söz eder misiniz? 

Yeni liberalizm pek çok alan› oldu¤u gibi 70’le-

rin sonunda müzik endüstrisini de flekillendirdi.

Çünkü yeni liberalizm yeni bir ideoloji demekti.

80‘li y›llar bunun müzikteki sembolü oldu. Kü-

çük flirketler bir araya gelerek Warner Bross,

Sony ve EMI gibi büyük ekonomiler üretebilen

devasa holdinglere dönüfltüler. Bir araya geldi-

ler çünkü global dünyaya kendi müziklerini da-

ha iyi pazarlamak istiyorlard› bu da ancak güçler

birli¤iyle mümkündü. Örne¤in yak›n geçmiflte

ölen Michael Jackson’›n Thriller albümü k›sa sü-

rede 35 milyona ulaflm›flt›. Bu albümün bugün-

lerde sat›fl›n›n 100 milyonu aflt›¤› söyleniyor. Bu

rakamlar o tarihe kadar müzik dünyas›nda du-

yulmam›flt›.  Michael Jackson, Madonna, Geor-

ge Michael ve Prince de bu endüstrinin ilk

‘star’lar› olarak öne ç›kt›. Müzi¤in tarihsel gidifli-

ne, konjonktürüne denk düfltükleri için onlar

dünyaca tan›nan müzisyenler haline gelebildi-

ler. ‘Star’lar›n ço¤unun flark›c› (yorumcu) oldu-

¤unu söylemeye gerek yok. Bu sistemde ‘liste

bafl›’ olan müziklere imza atan bestecilerin ad›

an›lmaz bile.

Müzi¤in metalaflmas›ndan baflka bir seçenek

yok muydu peki?

Kapitalist sistem bütün dünyaya yeniden hakim

olabilmeyi gerektiriyor. fiöyle bir gerçeklik pay›

da var: Endüstrileri yaratanlar dünyaya ‘star’ ka-

zand›r›rken dev bütçelerle hareket ediyorlar. Di-

yelim ki on isim ç›kar›yor ama biri dünya çap›n-

da ‘star’a dönüflüyor. Dolay›s›yla çark› döndür-

mek onlar için de epey zahmetli ve pahal› bir

u¤rafl. Türkiye’de de benzer durumlar yaflan›yor.

Örne¤in 1994’te ‹stanbul Plak, Tarkan ve Mirke-

lam’› patlatm›flt›. fiirketin yetkili isimlerinden bi-

rine bu iflin ekonomik boyutunu sordum. “Ne

para kazanmas›. fiirket olarak 20’den fazla isim

finanse ettik. Tarkan ve Mirkelam zarar›m› karfl›-

lam›yor bile” demiflti. 

Türkiye’de müzik endüstrisinden söz edilebi-

lir mi? 

Bizim ülke bana sorarsan›z bu alanda hala

üçüncü dünya ülkesi. Türkiye’de müzik sektörü

var ama endüstrisinden söz edemeyiz. Endüs-

tri dedi¤inizde bütün dünya pazar›na girebili-

yor olman›z gerek. Biz Sezen Aksu’yu, Nilüfer’i

bile dünyaya pazarlayam›yoruz. Endüstrinin

baflka bir mant›¤› vard›r. Üstelik bizde bu en-

düstriye hizmet edecek kalifiye insan yetifltiren

okullar da yok denecek kadar az. Yurtd›fl›nda

aranjör, tonmaister, ses mühendisi yetifltiren

okullar 25-30 y›ld›r varken bizde daha çok

stüdyoda getir götür ifllerine bakanlar bak›yor-

sunuz bir süre sonra ses masas›nda tonmaister

olabiliyor. Bu alanda okumufl ve kendi stüdyo-

sunu kuranlar da var ama ifl seçimlerinde çok

seçkin davrand›klar› için onlar da para kazana-

m›yor. Öte yandan hala müzi¤in nas›l olmas›

gerekti¤ine hükmeden yap›mc›lar var. Bizim

her fleyden önce dünya vizyonunu yakalayabil-

mek için o endüstrinin mant›¤›n› ve teknoloji-

sini çok çok iyi bilen müzik insanlar› yetifltir-

memiz gerekiyor ki rekabet edebilecek seviye-

ye gelelim. Gerçi internet ve MP3 olay› dünya-

daki endüstriye oldu¤u kadar bizim de sektö-

rümüze ciddi bir darbe vurdu. Üretim yapan

çok firma kalmad›. Yine de umutlu olmaktan

baflka ç›kar yol göremiyorum. 

53vizyon

röportaj

“Müzik 
repertuvar› 
genifl bir
yazar›m; Türk
Pop’u, caz, rock,
dünya ve etnik
müzik üzerine 
çok yaz›lar
yazd›m. 
Birtak›m türlere 
endekslenmifl
müzik
yazarlar›ndan 
bu anlamda
farkl›lafl›yorum
galiba.” 

50-53 orhan kahyaoglu.qxd  10/21/10  7:47 PM  Page 25



54
vizyon

röportaj

54-57hakansezgin.qxd  10/21/10  7:49 PM  Page 22



55vizyon

16 y›l önce otistik çocuklar için düzen-

lenen bir ada gezisine gitar çalmak için kat›l›n-

ca hayat› de¤iflen Hakan Sezgin o günden son-

ra kendine yepyeni bir kariyer infla etmifl.

“fians ya da kader beni o çocuklar›n hayat›na

götürdü ama iyi ki de götürmüfl” diyor ve ekli-

yor “Bu çocuklar hayat›ma dokundular…”

Müzikle terapi nedir? Nas›l yap›l›r? 

Müzikle terapi insanlar›n hayat›na müzi¤i de

katarak psikolojik ve bedensel anlamda geli-

flimlerine fayda sa¤layan bir aland›r. Maalesef

müzik dersiyle çok kar›flt›r›l›yor ama ikisini ay›-

ran hassas bir çizgi var. Müzik dersleri ö¤reti

merkezlidir yani müzikle ilgili bilgileri ya da

notalar› ö¤retmeye dayan›r. Müzikle terapi ise

yaflant› merkezlidir yani o seans içinde o saati

çok iyi yaflatman›z gerekir.  

Siz bu alana nas›l ilgi duydunuz?

16 y›l önce, gitar çalmaya yeni bafllam›flt›m.

Bir arkadafl›m otistik çocuklar›n kat›ld›¤› bir

ada gezisinde gençlere ihtiyaç oldu¤unu söyle-

yerek beni de davet etti. Gitar›m› al›p gittim.

Bostanc› ‹skelesi'nde buluflacakt›k ama grubun

kim oldu¤unu bilmiyordum. Bir grubun yan›na

yaklaflt›m, bakt›m böyle normal görünümlü

ama çok da normal davranmayan büyük bir

çocuk yan›ndaki kad›n›n saç›n› kokluyor, om-

zuna vuruyor sonra elini çekiyor. Grubun o ol-

du¤una karar verdim ve aralar›na girdim. ‹lk

flark›m› vapurda çald›m ama hiç biri dönüp

bakmad› bile, ilgilenmediler. Adada devam et-

tik, do¤açlamalar yapmaya bafllad›k. Sonra o

gün kimisi beni koklad› kimisi bana dokundu...

Asl›nda hayat›ma dokundular benim. Ada gezi-

sinden dönüflte beni bir sonrakine yine ça¤›r-

malar›n› istedim. Daha sonrakilere tekrar kat›l-

d›m, kendim de düzenledim ve s›rt›mda gita-

r›mla otizmli çocuklar›n dünyas›na bir flekilde

girdim. 

O zamana kadar neler yap›yordunuz? 

Karaköy’de Perflembe Pazar›’nda sat›n almac›l›k

yap›yordum. Ama içimde ilkokuldan bu yana

ald›¤›m e¤itimlerle ilintili olarak hep bir sanat-

ç› ruhu vard›. Sonra bir gün t›pk› filmlerde gör-

dü¤ümüz gibi içimdeki ses bir fleyler f›s›ldad›

ve etraf›ma bakt›m. O piyasada benim yapt›-

¤›m ifli yapan çok insan vard› ama engelli ya

da farkl› geliflen çocuklarla çal›flan çok insan

yoktu. Ben de dükkân›ma kilidi vurdum ve

klinik psikolog Nevin Eracar’›n karfl›s›na geçe-

rek “Beni yetifltirin” dedim. Gece barlarda gitar

çalmaya bafllad›m, gündüz de çocuklarla birlik-

te oluyordum. O günden bu yana binden fazla

çocukla çal›flt›m. Otizm dünyas›nda sadece e¤-

lendirici ve sosyal amaçl› hizmet etti¤im bir

HAKAN SEZG‹N:

müzikle terapi 
yaflant› merkezli
‹nsanlar›n hayat›na müzi¤i de katarak psikolojik ve nedensel anlamda geliflimlerine

destek sa¤layan müzikle terapi özel e¤itim gereken çocuklarda çok olumlu sonuçlar

yarat›yor.  Müzikle terapi e¤itmeni Hakan Sezgin, e¤itimlerin amac›n›n önce çocu¤un

mutlulu¤u, sonra müzi¤i kullanma becerisini gelifltirme oldu¤unu söylüyor.

röportaj

Röportaj: Elif Gamze Arslan
Foto¤raf: Emre Özdemir
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2,5 y›l geçirdim. Fark›nda olmadan da bir sos-

yal sorumluluk misyonu yüklendim. Daha

sonra Alg› Özel E¤itim Merkezi’ni kurdum. Böy-

lece otistik bir çocu¤un her türlü ihtiyac›n› kar-

fl›lamak için konuflma terapisinden, fizyotera-

piye, duyu bütünlemesinden müzik terapiye

kadar özel ve yo¤un e¤itimini tek bir çat› alt›n-

da almas›n› mümkün k›lmak istedim. 

Otizmli çocuklar›n gerçekten çok farkl› bi-

reysel ihtiyaçlar› oluyor. Siz bu anlamda

müzikle terapiyi nas›l kiflisellefltiriyorsunuz?

Benim y›llard›r savundu¤um ilke flu: Müzik te-

rapisi bir destek terapisidir, bafll› bafl›na bir te-

rapi de¤ildir. Ayn› zamanda suiistimale de çok

aç›k bir aland›r çünkü çocuklar› mutlu etmek

çok kolay. Çocuk burada gitar›n sesini duyuyor

ya da davula vuruyor ve mutlu oluyor. Ama te-

rapistin görevi çocuk mutlu olduktan sonra bu

mutlulu¤un bir fleylere hizmet etmesini sa¤la-

mak. Bizim iflimiz yönlendirme ve destekleme

noktas›nda bafll›yor. 

Hedef hiçbir zaman müzi¤i ö¤retmek de¤il.

Müzi¤in tan›m›na bakt›¤›m›zda “‹nsan›n duygu

ve düflüncelerini ritmik ya da melodik yap›lar-

la, seslerle ifade etme biçimidir.” Bu tan›mda

vurguyu bir yerde yakalamak gerekiyor. Kimisi

bu vurguyu ritimde yakal›yor kimisi melodiler-

de bense duygularda yakal›yorum. Çünkü mü-

zi¤i kendi duygunu d›fla vurabilme amac›yla

kullanman gerekti¤ini düflünüyorum ki bizim

çocuklar›n ihtiyac› da bu. Müzik ö¤retilmeden

de uygulanabilen bir fleydir. Bunu yakalayabi-

lirseniz, baflarabilirsiniz. Çocuk yanl›fl bir fley

yapt›¤›nda sesinizin tonunu art›rarak ya da

müzi¤i oldu¤undan daha h›zl› sonland›rarak

çocu¤a ‘hay›r’ demeden o davran›fl› sonland›r-

mas›n› sa¤layabilirsiniz. Bir baflar›s›zl›k hissi ya-

flamadan kendi oto kontrolünü kendinin yap-

mas›n› sa¤lars›n›z. Bu noktada müzi¤in ona

katt›¤› çok fley oluyor. 

Yurt d›fl›nda müzikle terapi nas›l yap›l›yor? 

Dünya üzerinde müzik terapi kendine iki farkl›

yol bulmufl. Bunlardan biri her türlü terapiyle

beraber kullan›lan sa¤l›k a¤›rl›kl› yol. Di¤eriyse

e¤itimsel ya da geliflimsel a¤›rl›kl› terapi yolu.

Amerika’da yo¤un olarak bunu ölümcül veya

kanser hastalar›nda a¤r› terapisi olarak kullan›-

yorlar. Orta Avrupa’da Carl Orff’un uygulad›¤›

sistem ve yöntemden çok fazla esinlenerek da-

ha çok sa¤alt›m a¤›rl›kl› bir yol kullan›l›yor yani

farkl› geliflen çocuklar›n d›flavurumlar›n› art›r-

malar› ve kendilerini rahatlatmalar› gibi alan-

larda. Biz de Türkiye’de kendi yolumuzu kendi-

miz bulduk. 

Müzik terapide neler yap›yorsunuz?

Burada sa¤alt›mla geliflimi biraz harmanlad›k.

Çal›flman›n içeri¤ini çocu¤un yafl› belirler, ça-

l›flman›n yöntemlerini çocu¤un ihtiyaçlar› be-

lirler, çal›flman›n keyfiniyse çocu¤un ilgisi be-

lirler. Motor beceri dedi¤imiz bedensel geliflim

ve koordinasyonla ilgili çok yo¤un dans çal›fl›-

yorum. Sa¤alt›mla ilgili zaten müzik yap›yoruz,

söylüyoruz, davul çal›yoruz ve rahatl›yoruz. 

Geliflimsel anlamda neleri destekleyebili-

yorsunuz?

En somut örnekleri koordinasyon ve motor be-

cerilerinde görebiliyoruz. Daha çok zihinsel en-

gellilerde gördü¤ümüz bir yürüyüfl biçimi var-

d›r, eller kollar çok hareket etmez daha robotik

hareketler sergilenir. Bunun üzerine çal›fl›yo-

ruz. Yapt›¤›m›z davul ve ritim çal›flmalar›yla

birlikte merdivenleri tek tek inip ç›kan çocuklar

iki ayaklar›n› birden kullanarak inip ç›kmaya

bafllayabiliyorlar. Koordinasyon becerileri art›p

vücut esteti¤ini kazand›kça çocuk da daha ko-

lay hareket etmeye bafll›yor. Eskiden dans et-

meyi sadece z›plamak olarak alg›layan dürtü-

sel hareket eden çocuklar figür yapmaya bafll›-

yorlar. Figür yapt›¤›nda düflünerek hareket et-

56
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röportaj

“Müzik terapisi bir
destek terapisidir,

bafll› bafl›na bir
terapi de¤ildir.
Ayn› zamanda 

suiistimale de çok
aç›k bir aland›r

çünkü çocuklar›
mutlu etmek çok

kolay. Ama 
terapistin görevi

çocuk mutlu 
olduktan sonra bu

mutlulu¤un bir
fleylere hizmet

etmesini
sa¤lamak.” 
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mifl oluyor. Basit kurgulu koreograflar planla-

ma becerisini ve problem çözme yetisini gelifl-

tirir. Bu beynin iflitmeyle ilgili k›sm›ndan bafl-

lar, yavafl yavafl etraf›nda dolafl›r ve ön tarafta

sosyallefltirme dedi¤imiz preforantal bölgeye

aktive eder. Çünkü etraf›n be¤enisini fark eder

yani fark›ndal›¤› artar. Müzik durdu¤unda du-

ruruz müzik bafllad›¤›nda tekrar hareket etme-

ye bafllar›z. Bu iflitsel uyaranlara karfl› olan bir

fark›ndal›k. Bu etkiler çok çabuk ve çok net gö-

züken etkiler. Bunun yan›nda çocu¤un ailesine

yans›yan ikincil etkiler var. Aile hayattan biraz

daha keyif almaya bafll›yor. Anahtar ailedir.

Bunu ben her aileye de söylüyorum. Bu yüz-

den aileyi de destekleyici, yol gösterici bir yö-

nümüz oluyor. Mesela sürekli gözlem aynal›

yerlerde çal›fl›yoruz. Aile geldi¤inde perdeyi

aç›yoruz ve ailede çal›flmam›z› görüyor. 

Müzikle terapide neler kullan›yorsunuz?

Mesela kaç çeflit enstrüman kullan›yorsu-

nuz?

Her fleyi enstrüman olarak kullanabiliyoruz,

özellikle de beden perküsyonunu. Müzik yap-

mak için sesin ç›kmas› ve o sesin bize zevk ver-

mesi, bir anlam› olmas› yeterli. As›l hedef ol-

masa bile çocuklar bu hareketler sayesinde bir-

çok yan alanlarda da geliflme kaydedebiliyor.

Örne¤in sa¤ el sol el koordinasyonlar›, kaba

motor geliflimi gibi konularda çok etkili oluyor. 

Hangi tür müzikleri kullan›yorsunuz?

Her türlü müzi¤i kullan›yorum ama canl› mü-

zik kullan›yorum. Hikayeli müzikleri ve çocuk

flark›lar›n› kullanmay› daha çok tercih ediyo-

rum. Çocuklara çok çeflitli müzikler dinletmek,

zengin bir menü vermek gerekir.             

Amaç s›ralamas› yapacak olursan›z hedefle-

rinizi nas›l s›ralayabilirsiniz?

Önce çocuk mutlu olsun, sonra müzi¤i kulla-

nabilsin ve bir esteti¤e sahip olsun. Bu üç

amaç benim için çok k›ymetli. Çocuk mutlu

olursa ona ö¤retilemeyeni de ö¤renir çünkü

anksiyetesi azal›r, daha dingin ve huzurlu olur.

Müzi¤i kullan›yor olmas› flu manada önemli:

Müzi¤in insan›n iç dünyas›yla d›fl dünyas› ara-

s›na döflenmifl tren ray› oldu¤unu düflünün.

Kulland›¤›m›z müzikler bizi iç dünyam›za da

götürebilir d›fl dünyaya da açabilir. O yüzden

biraz tehlikelidir. Yani bir çocuk müzik dinledi-

¤i için iyi olacak diye bir fley yok, kendi iç dün-

yas›na da kapanabilir. O yüzden burada pasif

terapi uygulam›yoruz, müzi¤in çocuk taraf›n-

dan yap›lmas›n› sa¤l›yoruz. Yaratmaya bafllad›-

¤› anda çocuk d›fl dünyadan doneler topluyor.

Yarat›c› müzikle beraber çocuk bu tren yolcu-

lu¤una ç›k›yor. Ayn› örnekten yola ç›karak, an-

nelere bir tavsiyemiz var. Çocu¤unuzu istas-

yonda tek bafl›na b›rakmayaca¤›n›za göre tek

bafl›na müzik dinlemesine de izin vermeyin,

müzi¤i beraber yap›n, dans edin oynay›n. 

57vizyon

röportaj

“Çal›flman›n
içeri¤ini çocu¤un
yafl› belirler, 
çal›flman›n 
yöntemlerini 
çocu¤un 
ihtiyaçlar› 
belirler, 
çal›flman›n 
keyfiniyse 
çocu¤un ilgisi 
belirler.”
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bas›nda

21 A¤ustos 2010

5 Eylül 2010

5 Eylül 2010

25 Temmuz 2010

4 Eylül 2010

4 Eylül 2010
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59vizyon

bas›nda

14.07.2010 Özlem Zengin ile Bugün TV  Haber
Bülteni

21.07.2010 Banu Güven ile NTV Haber Bülteni

15.09.2010 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile
2.Sayfa Kanaltürk

Ağustos 2010 İstanbul Sohbetleri Kanal B 

MESAM Baflkan› Faruk Demir’in konuk oldu¤u
televizyon programlar›

23 Temmuz 2010

15 A¤ustos 2010

23 Temmuz 2010

23 Temmuz 2010
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kas›m - aral›k 2010

60
vizyon

ajanda

L‹SANLI

Beverley Craven
Sirkeci Gar› - Istanbul

3 Kas›m Çarflamba

L‹SANLI
Roberto Fonseca 
Babylon - ‹stanbul

Ayhan Sicimo¤lu &
Karayip Atefli
Ooze Venue -‹zmir

4 Kas›m Perflembe

5 Kas›m Cuma

Efterklang
Babylon -‹stanbul

27 Kas›m Cumartesi

10 Kas›m Çarflamba

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANSSIZ

L‹SANLI

L‹SANLI

Seu Jorge & Almaz
Babylon - Istanbul

Efes Pilsen Blues
Festival 21
‹stanbul

LOU RHODES 
Presents One Good
Thing
Babylon -‹stanbul

25 Kas›m Perflembe

Ed Harcourt
Babylon -‹stanbul
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vizyon

ajanda

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.

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI
L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

1 Aral›k Çarflamba

The Shin
CRR Konser Salonu
‹stanbul

2 Aral›k Perflembe

Atilla Aldemir 
(viyola) & Leyla
Yenisey Artay
(piyano) 
Borusan Müzik Evi

Tarz-› Vefa
CRR Konser Salonu

3 Aral›k Cuma

Foo-Trio +Ka¤an Y›ld›z
Borusan Müzik Evi

Soweto Gospel Choir
‹fl Sanat Kültür 
Merkezi - ‹stanbul4 Aral›k Cumartesi

Hélène Breschand
(arp): Arp, Her Telden
Borusan Müzik Evi

Flamenco Oriental
CRR Konser Salonu

10 Aral›k Cuma

Sophie Ellis Bextor

Babylon

13  Aral›k Pazar

Erkan O¤ur - 
Derya Türkan 
CRR Konser Salonu

18 Aral›k Cuma

Phonem by Miller:
Mystery Jets
Salon ‹KSV

23 Aral›k Çarflamba

B‹FO & Faz›l Say
Festivali 
Lütfi K›rdar UKSS
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4-0 kredi kullanın, 2011’e kadar anapara ödemeyin!
Kredi kullanımında yapılacak sigortaların ücreti müşterilerden tahsil edilecektir. Kullanılması durumunda TaksitSTOP ücreti de ayrıca tahsil edilecektir. 
Fortis, gerekli görülmesi durumunda kefil talep edebilir ve kampanya koşullarını değiştirebilir. İlk 4 ay anapara ödemesiz dönemde sadece 
faiz ve faize bağlı bsmv, kkdf tahsil edilecektir. 

* Kredi geri ödemesi sırasında, istediğiniz takdirde her yıl 2 ay taksit erteleme opsiyonunu kullanabilirsiniz.           
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