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BAŞKANDAN

Daha güçlü bir MESAM 
için bir aradayız

Arif Sağ
MESAM Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli MESAM Üyeleri; 
30 yaşına girmeye hazırlanan MESAM, bugün itibariyle Türkiye’nin müzik sektöründeki en büyük mes-

lek birliği olma özelliği taşıyor. Sekiz binin üzerinde üyesi olan kurumumuzu yönetmeye ilk talip olduğu-
muzda belirli hedeflerimiz vardı. Bunların başında MESAM’ı daha çok kazanan ve telif hakları konusunda 
daha büyük mücadele veren bir kurum yapmak geliyordu.

Yönetim Kurulu’nda görev yapan arkadaşlarımızla birlikte hedeflerimize ulaşmak amacıyla özveri ve 
uyum içinde MESAM’ı üyesine yaraşır bir meslek birliği yapmaya çalıştık. MESAM Yönetimi olarak viz-
yonumuz olan “hak sahiplerine hak ettiklerini vermek” ilkemizi unutmadan faaliyetlerimize devam ettik.

Mücadelemizi sadece Türkiye ile sınırlı tutmadık. Müziğimiz nerede çalınıyor ve insanlarımız bizleri 
nerelerde dinliyorsa oralara giderek hak mücadelemizi vermeye devam ettik. Önümüzde uzun bir yol ol-
duğunu biliyoruz, sizlerden aldığımız güçle bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğimizi ümit ediyoruz.

Sektörün meslek birlikleriyle imzaladığımız Ortak Lisanslama Protokolü sayesinde lisanslama alanındaki 
gelirlerimizi yükselterek olumlu bir ivme yakaladık. Bununla birlikte yurtdışından gelen telif gelirlerimiz de 
önceki yıllara kıyasla artmıştır.

Göreve geldiğimiz ilk günden beri MESAM’ın içindeki sorunları çözerek tüm üyeler arasında bir birlik-
telik sağlanması durumunda MESAM’ın daha güçlü olacağına inanıyorduk ve çalışmalarımızı bu yönde 
geliştirdik. 

Her zaman belirttiğimiz gibi daha güçlü bir MESAM demek, daha güçlü bir telif mücadelesi demektir. 
MESAM eser sahiplerinin bu günü ve geleceğidir. 

22 Mart 2014 tarihinde sizlerin teveccühüyle yeniden yönetim görevini üstlenmiştik. O zaman da baş-
ladığımız işleri yarım bırakmak istemediğimizi söylemiştik, bunu şimdi de tekrarlıyoruz. Eser sahiplerinin 
haklarını korumaya, telif dünyasıyla ilgili gelişmeleri MESAM’a taşımaya, en önemlisi, sizlerin sesi olmaya 
devam etmek istiyoruz. İnanıyorum ki MESAM, üyesinin desteği ve güveniyle sürekli büyüyen ve gelişen, 
küresel alanda da sesini duyuran daha güçlü bir meslek birliği olacaktır.  

MESAM’ın Değerli Üyeleri,
Mart ayında 14. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Genel kurullar, eser sahiplerinin birlikte 

olmaları halinde nasıl bir güç haline gelebileceklerini göstermek için önemli zamanlardır. Birlik ve karşılıklı 
güven içinde oluşacak bir yönetimin gücü sayesinde eser sahiplerinin kazanımları aratacak, eserler ve üre-
ticileri hak ettikleri değeri ve karşılığı görecektir. Bütün üyelerimizin MESAM’ı yönetebilecek bilgi, yetenek 
ve öngörüye sahip olduğuna inanıyor, sizleri yeni bir dönemin parçası olmak ve değerli fikirlerinizle katkı 
sunmak üzere 14. Olağan Genel Kurulumuza davet diyoruz. 

En içten duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 



İÇİNDEKİLER

04

MESAM’da güçler birleşiyor...

Almanya’da telif mücadelesi

Sokaklardan yükselen sesler 

12
06

26

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri 
Meslek Birliği (MESAM) adına 
İmtiyaz Sahibi: 
Erol SAYAN
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Ali Haydar TİMİSİ

Yayın Komisyonu:
Ali Haydar TİMİSİ, Sadettin Suat 
SUNA, Ahmet Selçuk İLKAN, Recep 
ERGÜL
 
Yayın Koordinatörü:
Eylem Ateş MERAL
 
Danışma Kurulu:
Arif SAĞ 
Abdullah Cahit BERKAY 
Emre SARISALTIKOĞLU 
Ali Rıza BİNBOĞA 
Ahmet Selçuk İLKAN 
Metin KARATAŞ 
Sadettin Suat SUNA 
Attila ÖZDEMİROĞLU
Recep ERGÜL
 
Editör: 
Ferhat ULUDERE

Grafik Tasarım: 
Hakan BAYHAN
Sinan DÜNDAR

Baskı:
Babil Basım
Litros Yolu Davutpaşa Cad. 2.Mat-
baacılar Sitesi, ZB-22 Topkapı - 
İstanbul

İletişim:
MESAM
Sıracevizler Cad. Esen Sok.
Saruhan Plaza No: 6 Kat: 6 34381
Bomonti - Şişli
E-Posta: mesam@mesam.org.tr
Telefon: 0212 296 99 10
Faks : 0212 296 99 24 - 26



05

HABERLER
BİZDEN HABERLER

Kültür Bakanı’yla telif hakkı ve vergiler 
görüşüldü 

Gayretle çalışmaya devam edeceğiz
Ali Haydar TİMİSİ / MESAM Yönetim Kurulu Üyesi 

İnternetin müzik üzerindeki etkisi

Müzik Meslek Birlikleri Ortak Lisanslama 
Faaliyetleri
Güneş RAMAZANOĞLU / MESAM Genel Sekreteri 

Adele, kırılmadık rekor bırakmadı

Konservatuvar eğitiminde “fikri haklar”, “anonim 
eserler” ve “doğru notalama” üzerine 
Yrd. Doç. Dr. Göktan AY

Kırık bir plağın onarılması gibi
Gonca VUSLATERİ

Eser sahibinin hakları ve temsili 
Zeynep ÖZTÜRK ÖZKAN

Telif sorunları Tiflis’te tartışıldı

Recep ERGÜL’den Çanakkale’nin Bilinmeyen 
Müzikleri 

23 yıl sonra yeniden bir arada

Aşık ozan geleneğinin büyük ustası: 
Mahsuni Şerif

Senaryonun ruhuna dokunan efsane

David Bowie müzik listelerinin zirvesinde

Yaratıcı sektörün küresel haritası 

Sese ruh kazandıranlar: Dengbejler…

Müzik 2015 yılında da kazandırmaya devam etti

Kitap

Sonsuzluğa uğurladıklarımız

08

09

 
17

20

31

32

38

39

43

44

45

48

52

55

56

60

62

64

66

Yolu sevgiden geçen adam

Film müziklerinin başrol oyuncusu

36

22

Cahit Berkay:
Müzik ve mücadeleyle geçen yarım asır

28

Cuhmurbaşkanlığı’ndan 
Orhan Gencebay’a 
Onur Ödülü

40



SÖYLEŞİ
METİN KARATAŞ

ürkiye’de sanatın ve sanatçının geleceğini temsil eden MESAM, 
hak arayışını Almanya’da da sürdürüyor. MESAM Yönetim 
Kurulu, Almanya’nın en büyük meslek birliklerinden biri olan 

GEMA ile yaptığı anlaşmalar sonucunda Almanya’da tüketilen müzi-
ğimizin telif haklarının Türkiye’ye gelmesi için önemli bir mücadele 
başlattı. MESAM’ın vermiş olduğu bu telif hakkı mücadelesini Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Metin KARATAŞ ile konuştuk. 

İlk olarak GEMA ve MESAM arasındaki çalışmaların 
nasıl başladığını anlatır mısınız?

MESAM, yabancı telif birlikleriyle imzaladığı temsilcilik anlaşmaları 
vasıtasıyla, 100’den fazla ülkede MESAM üyelerinin haklarını koruma 
altına almakta. Bunların içinde en önemli karşılıklı temsilcilik söz-
leşmemiz olan ülke Almanya. Almanya’da sektörün genelini içinde 
bulunduran meslek birliği ise GEMA. Yıllardır bizim müziğimizi en 
çok tüketen ülke de Almanya. GEMA ile karşılıklı temsilcilik anlaşma-
mız olmasına rağmen; göreve ilk geldiğimiz zaman bunun karşılığını 
alamadığımızı gördük. 2012 yılında bu konudaki rahatsızlığımızı gi-
dermek için GEMA ile iletişime geçtik. 

80 milyon nüfusu olan ve yaklaşık olarak 4 milyon vatandaşımı-
zın yaşadığı bir ülkeden ne kadar telif almamız gerektiğinin hesabını 
yaptık. O yıllar GEMA’nın toplam kazancı 800 milyon Euro civarın-
daydı. Hesaplarımıza göre yaklaşık 40 milyon Euro civarında bir telif 
almamız gerekiyordu. Ancak aldığımız telif 30 ya da 35 bin Euro 
civarındaydı. 2012 yılında GEMA ile karşılıklı görüşmelere başladık 
ve kendilerince yapılan hesaplamayı doğru bulmadığımızı ve adalet-
li olmadığını, almış olduğumuz miktarın yetersiz olduğunu; bunun 
mutlak düzeltilmesi gerektiğini söyledik.

Almanya’da telif 
mücadelesi
MESAM yönetimi Almanya’da verdiği telif 

mücadelesini ara vermeden sürdürüyor. 
Metin Karataş; GEMA ile yapılan anlaşma-

ların ardından telif gelirlerinin daha da 
artacağını söylüyor

T
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Almanya’da yapılan telif görüşmelerine MESAM adına Yönetim 
Kurulu Üyeleri’mizden Metin KARATAŞ ve Ali Haydar TİMİSİ 

katıldı. GEMA’yı Alexander Thiele ve Thimo Prziklang’ın temsil 
ettiği toplantıda MSG adına Garo Mafyan yer aldı.



Peki bu fark neden kaynaklanıyordu?
GEMA; “Black Box” adını verdiği bir teknik kullanıyor; playlis-

ti olmayan telifler buraya aktarılıyor. Her sektörde olduğu gibi bu 
sektörde de telif konusunda gelişmiş ülkeler, telif konusunda geliş-
mekte olan ülkeleri eritmek için kendilerine göre bir dağıtım sistemi 
uyguluyorlar. Bizim almamız gereken telif bedelini kendi ülkesindeki 
sanatçıların aldığı telif bedelinin içine katıyorlar. Fakat MESAM Yöne-
tim Kurulu olarak bizlerin asli görevi de kendi üyelerimizin hak ve çı-
karlarını korumaktır. Bu anlayışla görüşmelere başladık. Şayet ortak 
bir çözüm bulamazsak Almanya’da lisanslama faaliyetlerini yürütmek 
üzere farklı girişimlerde bulunacağımızı söyledik. Süreç içinde karşı-
lıklı bir anlaşma yaptık. Anlaşma neticesinde aldığımız telifi ülkemiz 
adına 650 bin Euro’ya kadar çıkartabildik. Fakat bizim asıl hedefimiz 
daha doğru listeler ve daha fazla telif alabilmek. 

“Black Box” diye tanımladığınız yöntemin nasıl işledi-
ğini açıklar mısınız? 

GEMA, Türk işletmecilerden, çaldıkları müziğin listesini (playlist) 
kendilerine vermesini direkt olarak istemiyor. Çünkü liste istediği 
zaman telifi Türkiye’deki eser sahiplerine göndermesi gerektiğini bi-
liyor.  Mevcut uygulamada işletmeye yerli mi yabancı mı çalacağını 
sormadan sadece “sana müzik lisansı veriyorum” deniliyor. Sonuç 
olarak, listesiz aldığı bu paraları kendi da-
ğıtım sistemine göre Black 
Box’a atıyor. Almanya’daki 
binlerce Türk işletmesinden 
alınan para “Black Box” deni-
len havuza atılmış oluyor.

Sonrada bu havuzdaki telif 
bedellerini kendi dağıtım yön-
temine göre dağıtıyor. Ortada 
liste olmadığı için de bu paralar 
gerçek hak sahiplerine gitmiyor, 
analoji sistemi ile dağıtılıyor. Biz 
bu sistemin adil olmadığını söy-
ledik. Şimdi birlikte bunu nasıl 
çözeceğimizi konuşuyoruz. Onlar 
da bu sorunu çözmek istediklerini 
söylüyorlar; ama çözüme yönelik 
mücadeleyi daha çok bizim ver-
memizi gerekiyor. Ortak bir çözüm 
bulamadığımız takdirde, hakkımız 
olan telif bedellerinin yasal olarak da 
sonuna kadar takipçisi olacağız.

Verdiğiniz mücadele sonu-
cunda şu anki durum nedir?

Zaman içinde vardığımız nokta bu kısa dönem için başarı gibi gö-
rünse de aslında henüz yalnızca bir başlangıç. Yeniden yönetimde ol-
mamız halinde bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Altı yıllık 
yönetim kurulu üyeliğimizin neticesinde bu konuda ciddi bir tecrübe 
kazandık. Fakat esas olan hak mücadelesinin kendisidir, bugüne ka-
dar son derece haklı bir mücadele yürüttük,  dolayısıyla bizler olma-
sak da istedikleri takdirde gelecek arkadaşlara birikimlerimizi aktarıp 
onların bu yolda mücadele etmesine katkı sunmak da görevimizdir.

Ana hedefimiz olan 30 - 40 milyon Euro’lara çıkmak şuan hayal 
olsa da; beş altı sene içinde 3 - 4 milyon Euro telife ulaşmamız müm-
kün. Tabii bunun için GEMA ile karşılıklı olarak anlaşmamız, ülkemiz-
deki telif yasalarının Avrupa Birliği ile uyumlu olması ve bu sürecin 
desteklenmesi çok önemli. Yurtdışında haklarımızı savunabilmek için 

bizim yasalarımızın da bu sürece entegre olması gerekli. Şüphesiz bu 
Kültür Bakanlığı’mızın da devreye girmesiyle mümkün olabilecek bir 
şey. Çünkü biz GEMA gibi özerk bir yapıya sahip değiliz; kendi genel 

kurulumuz tarafından seçilmiş bir yönetimimiz olsa da Kültür 
Bakanlığı’nın denetimine tabi olan bir kurumuz. 

GEMA’dan hakkınızı almak için yeni dönemde ya-
pacaklarınız neler olacak? 

Geçmiş dönemde üç yıllık bir sözleşme yapmıştık. Yeni dö-
nem bedelleriyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, aldığımız 
rakamların bu seviyelerde kalmaması adına mücadelemizi 
sürdürüyoruz. Kamuoyu araştırması yapıp orada kullanılan 
müzik türlerini bir rapor halinde GEMA’ya sunma yönünde 
bir çalışmamız var. Uluslararası bir firmayla çalışıp müziği-
mizin Almanya’da nerelerde ve ne kadar tüketildiğine dair 
bir rapor hazırlayacağız. Bu rapor doğrultusunda hakları-
mızın verilmediğini belgeleyeceğiz. Bunun için bu sene bir 
bedel üzerinden sözleşme yapmadık. Karşılarına elimizi ve 
haklılığımızı güçlendirecek verilerle çıkmamız gerekiyor. 
Tabii hakkımızı kısa zaman içerisinde tam olarak alabile-
ceğimizi düşünmüyorum; ancak biz mücadelemizi vere-
ceğiz ve nihai hedefimize adım adım ulaşacağız.

Bu hak arayışı diğer Avrupa ülkelerini de 
kapsıyor mu?

Sadece Almanya özelinde konuşsak da tüm dünyada 
hak arayışımız devam ediyor. Fransa’da, Hollanda’da, 
Belçika’da, İngiltere... vb. ülkelerde yoğun olarak ya-

şayan ve bizim müziğimizi tüketen insanlarımız var. Bunların hepsini 
gezeceğiz. Bizim insanlarımızın yaşadığı ve müziğimizin çok din-
lendiği ülkelerde de Almanya’da başlattığımız bu yöntemi devreye 
sokmayı planlıyoruz. 

Son olarak Türkiye’deki müzisyenlerin telife bakışı nasıl?
Türkiye’de telif bilinci daha tam olarak oluşmadı. Sanat camiasının 

içinde de telifin ne olduğu tam olarak bilinmiyor. MESAM’ı çoğu üye-
miz bir sosyal yardım derneği gibi düşünüyor. Gerçek anlamda ME-
SAM; eseriniz kullanıldıkça bunun telif bedelini alıp, yasal kesintisini 
yaptıktan sonra size teslim eden bir kurumdur. Telif doğduğu anda 
MESAM sizin için telif toplayabilir. Kesin olarak üyelerimiz bilmelidir 
ki; MESAM bir sosyal yardım derneği değil, tam olarak bir telif hakkı 
kurumudur. 

MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Metin Karataş hak arayışlarını  
Avrupa’nın dört bir yanında sürdüreceklerini belirtiyor
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ESAM ve müzik alanında faliyet gösteren diğer meslek bir-
liklerinin temsilcileri Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’la 
bir araya geldi. 5 Şubat’ta yapılan görüşmede Telif Hakları 

ve Gelir Vergisi Kanunu tasarısında yer alan “telif gelirlerinden vergi 
alınması” konuşuldu. 

Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan görüş-
meye MESAM adına Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Rıza BİNBOĞA katıldı. 
Toplantıda ayrıca Orhan Gencebay, MÜYAP Genel Koordinatörü Bülent 
Forta, MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan, MÜYORBİR Başkanı Burhan 
Şeşen, MSG Başkan Yardımcısı Ferhat Göçer yer aldı. 

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sanatçılar, Telif Hakları ve Ge-
lir Vergisi Kanunu tasarısında yer alan “telif gelirlerinden vergi alın-
ması” konusundaki taleplerini anlattı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, konuya ilişkin henüz net-
leşen bir karar olmadığını belirtti. Bakan Ünal’ın, konuya ilişkin 
sektörün paydaşlarıyla görüş alışverişini sürdürdüğü, ayrıca Maliye 
Bakanı Naci Ağbal ile görüştüğü belirtildi. Söz konusu tasarının, büt-
çe görüşmelerinin ardından TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda ele 
alınacağı kaydedildi. 

Orhan Gencebay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüş-
menin gayet olumlu geçtiğini belirterek, telif sorununun en iyi şekilde 
çözüleceğine inandıklarını söyledi. 

HABERLER

M

Gelir Vergisi Kanunu tasarısında, teliften gelir vergisi alınmasına 
ilişkin bir maddenin yer aldığını belirten Gencebay, “Böyle bir şeyin 
son derece dikkatli düşünülmesi gerekiyor. Dünyada da bu telif mu-
afiyeti vardır. Zaten bizim sektörümüz zor durumda, bu zorlukları 
aşmak için Bakanımızla görüştük. Birçok konuda uzlaştık, bundan 
sonra inşallah o doğrultuda gerekeni yapacağız” dedi. 

Gencebay, başta Maliye Bakanı Naci Ağbal olmak üzere diğer ba-
kanlık ziyaretlerinin devam edeceği bilgisini vererek, kendilerini ifade 
etmek istediklerini söyledi. 

Kültür Bakanı’yla telif hakları 
ve vergiler  görüşüldü 
Başta MESAM ve diğer meslek birliklerinden temsilciler Kültür ve Turizm Bakanı    
Mahir Ünal’la bir araya geldi. Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nın sanatçılara getireceği 
olası yükümlülüklerin masaya yatırıldığı görüşme birçok bakımdan verimli geçti 
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Değerli MESAM Üyeleri,
Sizlerle buluşmamıza vesile olan dergimiz MESAM VİZYON’un bu 

yeni sayısından hepinize yürek dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyo-
ruz. MESAM VİZYON, bir yandan yönetim dönemimize ait faaliyet-
lerimizi sizlerle paylaşmamıza vesile olurken, bir yandan da müzik 
endüstrisi ve telif alanındaki en güncel bilgileri sizlerle buluşturmayı 
hedeflemektedir. 

Değerli Üyelerimiz, 
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizin de içinde bulunduğu siyasal, 

toplumsal ve ekonomik sorunların en öncelikli etkilediği sanat dalla-
rından biri de ne yazık ki müziktir. Yaşanan her türlü olumsuzlukta 
ilk önce müzik susturulmakta, her türlü konser, dinleti, TV programı 
vb... gibi tüm etkinlikler iptal edilmektedir. Bu durum ne yazık ki hem 
yapımcı, hem icracı, hem de eser sahiplerinin, zaten zor olan yaşam 
şartlarını gün geçtikçe dayanılmaz bir hale getirmektedir. Televizyon-
lardaki müzik programlarının yerini akşam kuşağında diziler, gündüz 
kuşağında ise izdivaç vb... benzeri programlar almaktadır. Dolayısıyla 
eserlerimizin seslendirildiği alanlar geçmiş dönemlere oranla, ne yazık 
ki her geçen gün biraz daha daralmaktadır. Devletimizin sahibi olduğu 
TRT kanalları dahil, pek çok yayıncı kuruluş, dünyadaki örneklerle 
karşılaştırıldığında ödemesi gereken telif bedellerinin çok daha altında 
telif ödemektedir. Milli eğitim politikalarımız içinde, fikri mülkiyet ve 
telif hakları alanındaki çalışmalar ne yazık ki yetersizdir. Konservatu-
varlarımızın müfredatlarında telif hakları konusu yok denecek kadar 
az işlenmektedir. Bu sebeple mezun olan sanatçı adaylarının bile bü-
yük bir çoğunluğu fikri mülkiyet ve telif hakları konularında yeterince 
bilgi sahibi değiller. Ayrıca ülkemizde yaşadığımız tüm bu zorluklara 
ilaveten, bir de uluslararası alanlardaki haklarımız, yabancı meslek 
birliklerinin mevzuatları gereğince tam olarak tahsil edilememektedir. 
Eser sahiplerimizin uluslararası telif kuruluşları tarafından toplanan 
haklarını alabilmek için verdiğimiz mücadelede, meslek birliklerimize 

çok büyük hukuki zorluklar çıkarılmaktadır. Bir de yukarıda saydığı-
mız sıkıntıların içinde bunalan üyemizin çaresizliğini fırsat bilen birkaç 
provokatör tüm bu sıkıntıların kaynağını meslek birliklerinin yönetici-
leri olarak göstermeye çalışarak, bu durumdan nemalanmaya çalış-
makta, yarattıkları polemik ve kaos ortamıyla hepimizin ekmeği ve 
aşı için verilen telif mücadelesine zaman ve itibar kaybettirmektedir.

Ancak unutulmasın ki, tüm bu olumsuzluklarla mücadele etmeyi 
göze almasak, Yönetim Kurulu olarak bu yola çıkmazdık ve birkaç 
kendini bilmeze boyun eğecek kadar mücadele azmimiz olmasa -hele 
ki son genel kurullarda yaşanan çirkinliklere rağmen- emin olun bu 
görevlerde hiç birimiz durmazdık. Her ne kadar bunca sıkıntıyı gö-
ğüslesek de, yapılan tüm haksızlıkların hesabını hukuk önünde sor-
mak ve telif mücadelesini tüm bu olumsuzluklara rağmen sürdürmek, 
sizlerin verdiği çok önemli bir görevdi ve bizler verdiğiniz görevi bu 
sebeple bırakmadık. Sırası gelmişken geçmiş genel kurullarımızda, 
yaşadığımız sıkıntılara, tek yürek halinde destek olan tüm üyelerimize 
can-ı gönülden bir kez daha teşekkürü borç biliyoruz. 

Bilmenizi isteriz ki; yukarıda saydığımız olumsuzlukları sizlerin 
moralini veya motivasyonunu bozmak için değil, altı yıllık yönetimi-
miz süresince ne şartlar altında çalıştığımızı bilmeniz açısından pay-
laştık. Ancak tüm bu olumsuzluklar bildiğiniz gibi yönetimimiz için 
hiçbir zaman mazeret olmadı, olamaz ve bundan sonra da olmaya-
caktır. Tam tersine eser sahiplerinin hakları ile ilgili mücadelemizde, 
sizlerle omuz omuza vererek daha gayretli çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.

Değerli Üyelerimiz,
Bir yönetimin başarısı, iş başına geldiği tarihten, ayrıldığı güne ka-

dar geçen süredeki matematiksel verilerle ölçülür. Bu verilerin, geç-
miş veya gelecek dönemlerdeki örnekleri ile karşılaştırılarak değer-
lendirilir. Onun için sizlerle yönetimimiz dönemi ile ilgili yoruma dayalı 
bilgiler yerine, somut matematiksel verileri paylaşmak istiyoruz.

Gayretle çalışmaya 
devam edeceğiz

MAKALE
ALİ HAYDAR TİMİSİ
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Yandaki tabloda 
da görüleceği üze-
re MESAM lisans-
lama gelirlerinde 
2015 yılı sonu iti-
barı ile, 2011 yılı-
na oranla yaklaşık 
%62,68 oranında 
artış yaşanmıştır.

DÖNEM  TUTAR TL
2011  25.830.935,39 TL

2012  27.777.087,49 TL

2013  35.464.274,34 TL

2014  37.997.761,15 TL

2015  42.021.380,49 TL

Yönetimimiz döneminde MESAM, MÜYAP, 
MSG ve MÜYORBİR meslek birlikleri olarak 
imzalamış olduğumuz Ortak Lisanslama Pro-
tokolü ile, kurumumuzun lisanslama giderlerini 
dörtte bir oranında azaltıp, gücümüzü de diğer 
meslek birlikleri ile birlikte 4 katına çıkarmış 
bulunmaktayız. Sadece radyo ve televizyon 
mecralarında 2012 yılında 11 milyon 299 bin 
TL olan gelirlerimiz, 2015 yılında 20 milyon 
TL’yi aşmıştır. Lisanslama gelirlerini incelediği-
mizde Meslek Birliğimizin, 2015 döneminde 
2011 dönemine göre Televizyon gelirlerinde 
% 102,83 oranında artış görülürken, radyo li-
sanslama gelirlerinde % 45,37 interaktif gelir-
lerinde % 42,30, genel lisanslama gelirlerinde 
% 48,92 ve yurtdışı gelirlerinde ise % 100,06 
oranında artış görülmektedir.

Özel sağlık sigortası uygulaması sonucunda 2011-2012 dö-
neminde 700 olan sigortalı sayımızı, 2015-2016 dönemin-
de 1160 üyeye çıkarmış bulunmaktayız. 
Demir Hayat Sigorta A.Ş ile yaptığımız müzakereler neti-
cesinde özel sağlık sigortasına hak kazanan üyelerimize % 
100 yatarak tedavi teminatı, % 80 ayakta tedavi teminatı 
sağlanmış olup, üyelerimizden 1160 kişi gelir düzeyi sırala-
masına göre bu hizmetten faydalanmaktadır.

SİGORTA YILI SİGORTALI ÜYE SAYISI 
2011-2012  700

2012-2013  800

2013-2014  1000

2014-2015  1150

2015-2016  1160

MESAM ÜYELERİNE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

MAKALE
ALİ HAYDAR TİMİSİ

MESAM 2010-2011-2012-2013-2014-2015 
GELİR GRAFİĞİ

RADYO TELEVİZYON YILLARA GÖRE TELİF
BEDELLERİ

2011 2012 2013 2014 2015
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Değerli Üyelerimiz,
Alan darlığı sebebi ile, ayrıntılarını faaliyet raporumuzda 

bulacağınız bilgilerden sadece göze çarpan bir kaçını burada 
sizlerle paylaşabildik.

Yapılan tüm provokasyonlara, atılan iftiralara ve saldırılara 
rağmen, kurumumuzu bu ivme ile yönettik ve yeniden se-
çilmemiz halinde bu şekilde yönetmeye de devam edeceğiz. 
Genel kurullarda yapılan saldırılara rağmen, sanatçı kimli-
ğimizi koruduk hiç kimseye saldırmadık, suçlamalara karşı 
içimize kapanmadık, tam tersine şeffaflaştık, bakanlık teftiş 
kurullarından denetlenmek üzere talepte bulunarak denetle-
me kurulu raporlarını internet sitemizde yayınladık, sizlerle 
paylaştık. Sorusu olan her bir üyemizin sorusunu cevapla-
dık, şüphesi olan her bir üyemize kapılarımızı sonuna kadar 
açtık. Tüm bu mücadelede hukuk karşısında veremediğimiz 
hiçbir hesap olmadı, yönetimimiz süresince hakkımızda açı-
lan bir tek dava olmadı. Tüm bu sıkıntıları bizlere yaşatanlara 
cevabımızı bu gün yukarıda gördüğünüz başarı tablosu ile 
vermenin gurunu yaşıyoruz. Bu tablodaki payınız ve des-
teğiniz için bir kez daha teşekkürü bir borç biliyor, hepinize 
gerçek sanatçılara yakışan güzellikte bir genel kurul temen-
nisi ile, yürek dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Yandaki tablo incelendiğinde karşımıza çıkan 
bir diğer gerçek ise; MESAM tarihi boyunca 
seçilen tüm yönetimler içinde, kurumu 3 sene 
üst üste gelir fazlası ile yöneten ilk ve tek yö-
netim kurulunun Arif SAĞ başkanlığındaki yö-
netim kurulumuz olduğudur.

DÖNEM  TUTAR TL  DURUM
2003  578.178,38 TL  Gelir Fazlası

2004  -975.047,90 TL  Gider Fazlası

2005  281.498,52 TL  Gelir Fazlası

2006  -1.278.013,64 TL  Gider Fazlası

2007  -1.329.344,89 TL  Gider Fazlası

*2008  663.624,86 TL  Gelir Fazlası

2009  -1.237.083,22 TL  Gider Fazlası

**2010  -4.616.788,20 TL  Gider Fazlası

2011  -339.666,55 TL  Gider Fazlası

2012  -122.235,72 TL  Gider Fazlası

2013  1.951.644,89 TL  Gelir Fazlası

2014  1.430.969,80 TL  Gelir Fazlası

2015  4.791.816,92 TL  Gelir Fazlası

Son 5 yıllık gelir gider 
tablosuna bakıldığın-
da yönetimimizin gö-
reve geldiği günden 
itibaren, gelir gider 
dengesinin hızla dü-
zelmeye başladığı ve 
özellikle son 3 yıllık 
süre içerisinde, ku-
rumumuzun geçmiş 
dönemden kalan gider 
fazlalığının büyük bir 
hızla kapandığı gö-
rülmektedir. Sadece 
2014-2015 yılların-
daki gelir fazlamızın 
toplamı 6 milyon TL’yi 
aşmıştır.

MESAM 2003-2015 DÖNEMİ GELİR/GİDER 
FAZLASI GRAFİĞİ
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MESAM’da
güçler birleşiyor...
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SİNEMA ve MÜZİK
ENNIO MORRICONE

ürkiye’de müzisyenlerin haklarını savunmak için mücadele ve-
ren kurumların en başında geliyor MESAM… Telif hakları için 
30 yıldır aralıksız mücadele veren MESAM’da yeni bir dönem 

başlıyor. Türkiye’nin müzik tarihine damga vurmuş iki isim; Orhan 
Gencebay ve Arif Sağ sanatçıların hakkını korumak için güçlerini bir-
leştiriyor. MESAM Başkanı olarak birçok ilke imza atmayı başaran ve 
görevde bulunduğu süre boyunca sanata ve sanatçıya önemli katkılar 
sağlayan Arif Sağ ile Türkiye’nin en etkili sanatçılarından biri olan 
Orhan Gencebay’ın birlikteliği kuşkusuz MESAM’ı daha ileriye götür-
mek için atılmış önemli bir adım… 

MESAM yönetiminde faal olarak çalışmayı hedefleyen Orhan Gen-
cebay, geri dönüşünü ve kurulan birlikteliği şu sözlerle anlatıyor: 

“MESAM’a aşağı yukarı 15 yıla yakın bir zaman yönetim kurulu 
üyesi olarak hizmet verdim. Şimdi tekrar görev zamanı geldi. Başta 
Arif Sağ olmak üzere çok sevdiğim dostlarım var MESAM Yöneti-
mi’nde. Yıllardan beri bu kurum için büyük emek verdiler. Herkes 
bilmeli ki, MESAM’ın içinde bulunan herkes MESAM’ın daha iyi ol-
ması için çaba göstermektedir. Başka türlü olması mümkün değildir. 
Başta görev almayı düşünmüyordum, ama sektörün düzelmesi için 
yapacağım bir iş varsa hiç düşünmeden yaparım. Şu an onun demidir 
gibi geliyor ve o nedenle görev yapma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü 
yeni bir şuurla adım atıyoruz. Hepimiz aynı şuurdayız. Yaşadığımız 
bu güzel heyecanla birlikte kurumumuz MESAM’ı gidebileceği en iyi 
yere kadar götürelim. Sanat ve sanatçı adına gerekeni yapalım. 

“Yeni bir dönem başlamıştır sektörümüzde. Diğer kurumlarla bir-
likte MESAM, çok daha yoğun bir faaliyetin içine girmektedir. Bu dö-
nem sanatın ve sanatçının daha iyi korunacağı bir dönem olacaktır.”

15 yıl görev aldıktan sonra son beş yılda MESAM’da faal olarak 
çalışmayan Orhan Gencebay’ın yönetime geri dönecek olması büyük 
bir heyecan yaratmış durumda. Arif Sağ; Gencebay’ın geri dönüşüyle 

yarattığı etkiyi “Orhan Gencebay sempatisi bambaşka bir şeydir” diye 
açıklıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. 

MESAM sanatçının hakkını daha iyi koruyacak
“Öncelikle kendi işimizi kendimizin çözmesi gerekiyor. Ben uzun 

zamandır MESAM’ı yekvücut olarak görmek istiyorum ve diyorum ki 
MESAM’ın içerisindeki herkes bir araya gelsin, o büyük gücü herkese 
gösterelim. Burada bir güç birliği oluşturursak MESAM’ı daha da ile-
riye taşırız. Biz Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Orhan Gencebay da bize katılacak. Bu ekibi bozmadan devam etmek 
istiyoruz. Bu ekibin bozulmaması gerekiyor çünkü bu ekip bir ahenk 

MESAM’da yeni bir dönem başlıyor... Müzik dünyasının iki dev ismi Orhan Gencebay 
ve Arif Sağ güçlerini birleştiriyor. Hedef,30 yıldır aralıksız süren telif mücadelesini 
daha da ileriye taşıyarak sanatçının hakkını en iyi şekilde korumak ve temsil etmek    
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yakaladı. Bu bilinçlenmiş ekibi dağıtmanın anlamı yok. Orhan Gence-
bay’la bunları uzun uzun konuştuk. Başkanlığı paylaşalım, birbirimi-
ze destek olalım dedik. Bir sorun yaşamadan bu meseleyi doğru bir 
yere taşıyalım; çünkü başka bir çıkış yolu yok.”

Orhan Gencebay’ın MESAM yönetiminde yeniden görev alması ku-
rum için yeni bir dönemin başlangıcı olduğu kadar telif yasası için de 
ayrı bir önem taşıyor. Çünkü verilen mücadelede de yeni bir sayfa açıl-
mak üzere. Gencebay, devletin bir süredir telif yasası üzerine çalışma-
lar yaptığını ve bu çalışmaları yakından takip ettiklerinin altını çiziyor. 

“Geçen ay itibariyle başlayan bir takım çalışmalar olduğunu bili-
yorum. Cumhurbaşkanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kadar 
devletin tüm kademeleri konuyla alakalı çok önemli adımlar atıyor. 
Kurumlarımızın da bu duyarlılığa iştirak etmesi halinde güzel sonuç-

lar alacağımızı temenni ediyoruz ve heyecanla çalışıyoruz. Ben ayrı 
gayri yapmak istemiyorum çünkü sektörün bütününü kurtarmamız 
lazım ki sanatı koruyalım.

“Sanatı ve sanatçıyı koruyacak büyük bir proje hazırlıyoruz şuan. 
Bu bir kurtuluş projesidir; inşallah uzak olmayan bir zamanda bunu 
bitirip hayata da geçireceğiz. Ayrıca ülkemizin sorumlu olduğu bazı 
mecburiyetler var; 5846 Numaralı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın 
Avrupa Birliği’ne uyum süreci söz konusu. Bu konuda bakanlığımız 
bütün titizliği ile çalışmaktadır; biz de bakanlığımıza elimizden gelen 
yardımı sağlıyoruz.

MESAM son derece önemli bir okuldur
“Bir gün hep beraber ‘evet’ dediğimiz bir odağı yakalayarak bu 

MESAM Yönetim Kurulu Üyeleri: Arif SAĞ (Başkan), Attila ÖZDEMİROĞLU (Başkan 
Yardımcısı), Metin KARATAŞ (Sayman Üye), Cahit BERKAY, Ali Haydar TİMİSİ, Emre SALTIK, 
Ahmet Selçuk İLKAN, Suat SUNA, Recep ERGÜL, Erol SAYAN, Ali Rıza BİNBOĞA 

KAPAK
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kurtuluş projesini sonlandıracağız. Ondan sonra sanatçı 
da yaşayacak, sanat da korunacak. Eğer bu yapılmazsa 
bana göre bir nesil sonra sanattaki asimilasyon daha da 
güçlenecek.”

Sanatçıları savunmak için kurulan dört meslek birliği-
nin birlikte hareket etmesi için yapılan çalışmalardan da 
önemli sonuçlar çıkmış durumda. Bu çalışmaların devamı 
ve sanatçıların kazanımları açısından; en köklü ve en çok 
üyeye sahip olan MESAM’ın işlevi oldukça önemli. Orhan 
Gencebay, MESAM’ın tüm sanatçıların geleceği olduğunu 
söylüyor ve MESAM’ın bir okul olduğunu belirtiyor… 

“Müzik sektörü olarak biz kendi yağımızla kavrulan bir 
sektörüz. Haklarımızı alamazsak maddi ve manevi olarak bu 
sektör çöker. Şu anda müzik sektörü bu açıdan son derece 
zor bir dönem yaşıyor. MESAM, MSG, MÜYAP, MÜYORBİR 
olarak hepimiz zordayız. Sebep haklarımızın alınamamasıdır 
ve üretim bu nedenle durma safhasına gelmiştir. Aldığımız 
haklar, şuan sektörümüzü yaşatamıyor, yaşatması mümkün 
değil. Sektörün içindeki bütün duyarlı insanların ve yöneti-
cilerin sektörün nerede olduğunu görmesi lazım. MESAM 
bu kurumların içinde adeta bir okuldur, çünkü ilk kurulan 
kurumdur. MESAM sanatçının geleceğidir. ”
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CISAC’ın 2015 
semineri 
Budapeşte'de 
gerçekleştirildi

Müzik eseri 
bağlamında 
telif hakları

CISAC Avrupa Bölge Ofisi tarafından organize edilen Bağ-
layıcı Kararlar Eğitimi 17 ve 18 Kasım 2015 tarihlerinde 
Macaristan'ın Budapeşte kentinde gerçekleştirildi.

Macaristan Meslek Birliği ARTISJUS'un ev sahipliğinde 
düzenlenen çalışmaya 19 ayrı meslek birliğinden 26 tem-
silci katıldı. 

CISAC Meslek Standartları ve Kurallar Direktörü Sylvain 
Piat ile Declan Ruden'in eğitimci olarak yer aldığı çalışma-
da CISAC Bağlayıcı Kararları'nda yer verilen profesyonel iş 
kuralları ile ilgili teknik süreçler, bu süreçlere dair önerilen 
mevcut en iyi uygulama örnekleri üzerinde duruldu. 

Dağıtım ve dokümantasyon alanlarındaki tüm bağlayıcı 
kararlarla ilgili en iyi uygulama örneklerinin kapsamlı bir 
sunumunun gerçekleştirildiği toplantıda meslek birliği tem-
silcileri kendi deneyimleri ve iş süreçlerinde yaşadıkları so-
runları anlattılar. 

Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi tarafından düzenlenen “Müzik Eseri Bağlamında Telif Haklarının 
Kolektif Yönetimi” adlı panel 20 Kasım 2015 tarihinde Ankara Hukuk 
Fakültesi’nde gerçekleştirildi. 

Panele MESAM adına Yönetim Kurulu Üyelerimiz Emre SALTIK, Suat 
SUNA, Recep ERGÜL, Ali Rıza BİNBOĞA, Genel Sekreter Güneş RA-
MAZANOĞLU, Hukuk Birimi’nden Av. Özlem SEZGİN, Av. Önder ÇINAR, 
Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa BUDAN ve Teknik - Bilim Kurulu Baş-
kanı Kadir ŞEKER katıldı.

Müzik endüstrisinin önemli temsilcileri, yargı üyeleri ve akademis-
yenlerin katılımlarıyla gerçekleşen panele, MESAM’ın davetlisi olarak 
Macaristan Meslek Birliği’nden Hukuk Birimi Başkanı Eszter KABAI de 
konuşmacı olarak katıldı. 

“Müzik Eserleri Bağlamında Telif Haklarının Kolektif Yönetimi” konulu 
panelin ilk oturumunda, ulusal ve uluslararası uygulamalar, 5846 sayılı 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif haklarının korunmasında 
yaşanan zorluklar ve çözümler ele alındı. 

İkinci oturumda ise umuma açık mahallerde müzik kullanımı ile ilgili 
hukuki yaptırımlar, yurtdışındaki örnek davalar değerlendirilip meslek 
birliklerinin ortak hareket etmesinin gerekliliğine değinildi.

25 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Mekanik Haklar 
Toplantısı 13 ve 14 Ekim günlerinde ise Hırvatistan’ın Dubrovnik 
şehrinde gerçekleştirildi. BIEM tarafından organize edilen 2015 
Mekanik Haklar Toplantısı’na MESAM da katıldı. 

MESAM olarak ihracat ve ithalat lisanslama süreci ve adaptasyon 
konularını sunduğumuz toplantıda, müzik sektöründeki pazar geliş-
meleri, lisanslama sorunları, özel kopyalama, korsanla mücadele ve 
denetim konuları işlendi. 

Mekanik Haklar 
Toplantısı yapıldı

HABERLER



17

CISAC’ın 2015 
semineri 
Budapeşte'de 
gerçekleştirildi

İnternetin müzik 
üzerindeki etkisi

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte müzik dinleme alışkanlıkları da de-
ğişti. İnternet müzik tüketiminde ilk sıraya oturdu. İnternet dinleyici için 
sonsuz olanaklar sunsa da müzisyenler için birçok sorunu beraberinde 
getirdi. Bu sorunların başında elbette telif hakkı geliyor… İstanbul Bilgi 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Halil Nalçaoğlu 
internet ile birlikte değişen medya kullanımı ve telif haklarını MESAM 
Vizyon dergisi için değerlendirdi.  

Teknolojik  gelişmeler ile internetin yaygınlaşması 
kültürel alanda birçok şeyi değiştirdi. Yeni medya, kültü-
rel ve yaratıcı sektörleri nasıl şekillendirecek?

Öncelikle kabul etmemiz gereken temel nokta, “internet” olarak 
adlandırılan ve dijital-etkileşimli iletişime olanak tanıyan teknolojinin 
kesinlikle yalnızca bu işlevi ile sınırlı bir dünya sunmadığı. Daha doğ-
ru bir ifade ile, internet teknolojisi veri aktarımının dijitalleşmesine 
dayandığı için, gündelik hayatımızda karşılaştığımız her türden olgu-
nun veriye dönüşmesini ve dolayısı ile kolayca aktarılabilir olmasını 
sağladı. Yani, “interneti sadece iletişim olarak anlamamalıyız” cümle-
sinin arka planında şu düşünce var: Artık her şey iletişim oldu!

Hızlı bir zihin turu ile bu düşünceyi açıklayabiliriz. İçinde “akıllı” 
ya da “e-“ geçen tüm yeni oluşumları düşünün. Akıllı evden e-dev-
lete, kendi kendine park eden otomobilden fotoğraflanan gündelik 
yaşamın o anda başkaları ile paylaşılmasına olanak tanıyan kamera-
lara kadar... Daha önce dijital veri aktarımı ile ilgili olmayan pek çok 
alan artık aynı zamanda bir iletişim alanı. Düşüncelerimiz bununla da 
sınırlı kalmamalı. Bugün telefonla çiçek siparişi verdiğimizde çağrı 

merkezinden telefonu yanıtlayan kişinin hangi kıtada yaşadığını bil-
miyoruz; şirketimizin muhasebe kayıtlarını tutan bilgisayarın hangi 
ülke sınırları içinde verilerimizi depoladığından haberimiz olmaya-
biliyor; otomotiv sektöründe egemenliklerini ilan eden robotlardan 
müzik sektöründe ses verilerini düzenleyen bilgisayarlara kadar ha-
yatın her alanına girmiş bulunan  dijitalleşme aslında bize hayatın 
hızla verileştiğini ve tuhaf bir terim olacak ama, iletişimselleştiğini 
anlatmıyor mu?

Kültürel hayatın geleneksel yapılanmasının unsurlarından olan kül-
tür endüstrileri ve yaratıcı sektörler hiç kuşkusuz bu makro dönü-
şümden payına düşeni aldı. Üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri bu 
gelişmelerden derinden etkilendi. Bu üç temel alanda meydana gelen 
dönüşümleri anlatmak elbette bu mülakat sınırları içinde mümkün 
değil. Böyle bir envanter çıkartmak yerine ben kısa bir artılar ve ek-
siler listesi sunmayı tercih edeceğim.

Öncelikle adına kimi zaman “dijital devrim” denilen bu gelişme-
lerin, mevcut yapılanması ile toplumsal sorunlara köklü bir çözüm 
sunacağına inananlara kötü haberi verelim: Böyle bir şey olmayacak. 
Öte yandan, yukarıda çok kısa bir kesitini sunduğumuz dönüşüm 
alanlarının hepsinde (ve sözünü edemediğimiz diğer tüm alanlarda) 
özellikle yurttaş-bireyi doğrudan ilgilendiren önemli bazı gelişmeler 
beklemeliyiz - hatta bu gelişmelerin tam ortasında yaşıyoruz.

Müzik alanını ele alalım. Sesin parçalara ayrılarak yeniden işlene-
bilmesi ya da tek bir parça sesin genleştirilerek farklı frekans ara-
lıklarında yeniden üretilmesi müzik yapanların zihniyet dünyalarında 
önemli değişiklikler sunuyor olmalı. İcra esnasında kayıt 

İnternetle birlikte müzik dinleme alışkanlıkları değişirken müzisyenlerin hak arayışı  
sürüyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu 
değişen medya kullanımını ve dijital çağda telif haklarının önemini değerlendiriyor...  
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yaparak kaydedilen sesin yeniden icranın bir parçası haline getiri-
lebildiği bir dünyadan söz ediyoruz. Üretilen bir kompozisyonun ilk 
icrasının başka müzisyen veya tüketicilerle paylaşılabildiği, anında 
dönüştürülebildiği, ve yeniden paylaşıldığı bir dünyadan.

Analog kayıt cihazlarının “retro” kültürün bir parçası olduğu bu 
dünyada, bu fiziki materyali elinde tuttuğu için ayrıcalıklı olan tüm 
dağıtıcıların, yayıncıların ve bu dünyayı yöneten iş insanlarının işleri 
giderek zorlaşacak gibi. Sabah sporunuzu yaparken falanca FM’i de-
ğil komşunuzun oğlunun “playlist”ini dinliyorsanız koca bir endüst-
rinin kabuk değiştirdiğini, değiştirmek zorunda kaldığını farkediyor 
olmalısınız. 

İnternet, müziğin tüketimi için yeni bir alan açmış olsa 
da bu yeni alan telif hakları konusunda bir dizi problem 
yarattı diye bilir miyiz?

Telif hakları konusu birinci soruya verdiğim yanıtın belki de en 
can alıcı düğümünü oluşturuyor. Zira müzik ya da bir başka yaratıcı 
alanda çalışan emekçilerin geçim kaynağından söz ediyoruz. Müziğin 
depolanması artık bir sorun değil. Dijital olarak sıkıştırılmış veriye 
dönüştürülebilen müziği çoğaltmak, saklamak, taşımak, bir yerden 
bir yere göndermek neredeyse sıfır maliyetli sıradan işlemler haline 
dönüştü bile. Bu gelişme, müzik emekçileri perspektifinden bakıl-
dığında önemli bir sorun odağı haline gelmiştir; ne var ki, müzik 
tüketicileri bakımından düşündüğümüzde aynı gelişme neredeyse 
mucize seviyesinde bir “özgürleşme” olarak algılanmakta. İngilizce 
özetlersek, “something for nothing” olarak ifade edilen bir durum-
la karşı karşıyayız. Birşey vermeden birşey almak - kimileri bunu 
kapitalizmin mantığının yerle bir olması olarak algılıyor. Müzik sek-
töründe söz sahibi olan işletme sahipleri açısından da durum kritik 
görünüyor. Bu alanda da büyük sermaye olarak adlandırabileceğimiz 
ulusal ve ulusaşırı oluşumların giderek artan bir ivmeyle söz sahibi 
aktör konumuna yükseldiklerini söyleyebiliriz.

Tüketilen içeriğin niteliği kuşkusuz burada önemli bir faktör olarak 
karşımızda duruyor. Sormamız gereken soru, “bedava sirke baldan 
tatlıdır” atasözünün müzik tüketimi için de geçerli olup olmadığı. Ka-
nımca değil. Şu halde müzik eseri telif sahipleri üzerindeki yüksek 
kalitede iş üretme baskısı, bunu “popüler zevk” kavramı ile tanım-
lanan alanı asla dışlamadan söylüyorum, devam ediyor. Asıl konu, 

üretilen işlerin dağıtım aşamasında büyük bir hızla kamusal erişime 
açık platformlarda boy göstermesi. 

Dikkat edilecek olursa, “albüm satışı” kavramı bu gelişme ile birlikte 
tarih olma yolunda. Zira “albüm” kavramının fiziki karşılığı olan CD bir 
önceki dönemin mecraları (plak, kaset, vb.) gibi atıl kalmış durumda. 
Bu sadece müzik endüstrisinin mi başına geliyor? Hayır. Daha önce 
belirttiğim gibi kültürel materyalin dolaşımı söz konusu olduğunda, 
değil sektörel sınırlar, ulusal sınırların bile anlamsızlaştığı bir dönemde 
yaşıyoruz. Bu dönüşüme sermaye en hızlı adapte olan bölge. Emekçi-
ler ve sanatçılar, (her zaman olduğu gibi diyelim) bazı istisnalar dışın-
da süreçten en zararlı çıkan kesimler olma yolunda. Bunun temel 
nedenlerinden biri, sanatla uğraşan bireylerin başka sektörlerle 
kıyaslandığında örgütlenme konusunda görece zayıf olmaları. 
Örgütler yok değil ancak sermaye ve tüketici gibi çok farklı 
dinamiklerle işleyen güçler karşısında yeteri kadar etkili ol-
dukları söylenemez. 

Müzik tüketimi diğer kültür ürünleri tüketimi ile kar-
şılaştırıldığında kendine özgü bir nitelik arzediyor. Mü-
zik ağırlıklı olarak işitme duyusuna hitap ettiğinden 
tüketici teknolojik gelişmelerin de katkısı ile her an 
her yerde müzik tüketebiliyor. Aynı şeyi sinema film-
leri ya da dans performansları için söyleyemeyiz. 
Müzik eserleri genellikle kolay yeniden üretilebilen 
(yani, kopyalanabilen) ve kısmi konsantrasyon ile 
tüketilebilen kültür varlıkları. Otomobil kullanır-
ken film izleyemiyorsunuz ama müzik dinle-
yebiliyorsunuz. Şu halde müzik emekçi-
lerinin haklarının korunması da özel 
bir çaba gerektiriyor. Bu konuya 
tekrar döneceğim.

Enis Batur yeni 
edebiyatı artık inter-
netin belirleyeceğini 
söylemişti… Peki 
internetin bu kadar 
belirleyici olduğu-
nu düşünürsek mü-
zik bu değişimden 
nasıl etkilenecek? 

İnterneti hayatı verileş-
tiren teknoloji olarak ta-
nımladık. Bu tanımı biraz 
irdelediğimiz zaman mü-
zik üretiminin de önemli 
bir dönüşüm sürecinde 
olduğunu anlarız. İnceledi-
ğimiz dönüşüm hiç kuşkusuz 
sanatı, yani, yaratıcı aklı ve es-
tetik duyarlılığı bünyesinde barın-
dırıyor. Bu iki unsur olmadan müzik 
herhalde müzik olmazdı. 

Bunlarla ne kastediyorum ve dijital-etki-
leşimli dünyada bu kavramlar nerede duruyor? 
Pek sık sorulmayan ancak üretim, dağıtım ve tüketim 
süreçlerinin kalbinde yatan bu sorulara samimi, bencil çıkarlardan 
uzak ve toplumsal varlığımızın ana damarı olan sanat fikrini öteleme-
den yanıt vermemiz lazım diye düşünüyorum. 

Teknoloji yeni pazarlar, yeni etkileşim biçimleri ve yeni iş planları 
ortaya çıkartabilir, çıkartmıştır da. Ne var ki, merkezinde sanatsal 
akıl ve estetik duyarlılık olmadan ne pazar düşünebiliriz ne de iş 
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modeli. Bu iki kavramı doğrudan yaşayan ve bunlar dışında kalan tüm parametreleri 
katlanılması gereken bir dış gerçek olarak kabul eden tek kesim sanatçılar olsa 

gerek. Sanatçı, evet, geçimini sağlamak için para kazanmak zorundadır. Ancak 
geçimini sağladığı alan standart bir mal veya hizmet üretimi içermez; çok özel-
dir. Akıl ve yeteneğin, duygu ve sorumluluğun iç içe geçtiği, varlığı gündelik 
yaşamın kılcal damarlarına entegre olduğundan an be an farkedilmeyebilen 
ancak yokluğu bir kültürün ölümü anlamına gelen bir faaliyetten söz edi-

yoruz. Sanatın ve sanatçının bu özelliği, teknoloji hangi noktaya gelirse 
gelsin değişmeyen bir sabittir diyebilirim. Bu noktadan hareketle yeni 
teknolojilerin getirdiklerine ve götürdüklerine bakabiliriz.

Dijital yeniden üretim çağında müzik ürünleri dahil sanat eserlerinin 
teknik üretim süreçleri, saklanma ortamları, dağıtım dinamikleri ve tü-
ketim alışkanlıkları değişiyor olabilir. Ancak biraz önce sözünü ettiğim 
temel içerik, yani sanatsal üretimin tözü (substance) değişmeyecektir. 
Sanatsal üretimin tözü, toplumsal ihtiyaçlar, moda akımlar, popüler 
olan veya olmayan zevkler, inanç sistemleri vs. değiştikçe pek çok 
farklı görünüm alabilir. Ancak sanat yapmanın merkezinde bu töz hep 
vardır. Korkarım bugün Türkiye’de farklı çevresel nedenlerden ötürü 
dikkat edilmeyen nokta, genel olarak sanatın kendisi ve özelde tek tek 
sanat eserleri değerlendirilir ve koruma altına alınırken pek alka gelme-
yen de bu töz olsa gerek. Sözlerimin daha iyi anlaşılması için kaba bir 
şekilde ifade edeyim: sanat lüks ya da toplumun “süsü” değildir. Sanat 
toplumsal varoluşun temelidir.

Bu kadar önemli bir konumda olan sanat, ve özel olarak müzik, yeni 
teknolojilerle nasıl dönüşüyor sorusuna dönelim. Eğer bu tözden söz 
ediyorsak, benim iddiam odur ki, sanat olarak müzikte değişien bir şey 
olamaz. Yok, bu tözün görünümlerinden söz ediyorsak, müziğin değiş-
meyen tek bir bileşeni bile kalmamıştır diyebilirim. Bütün mesele tarif 
etmeye çalıştığım tözün hakkını verecek politikalar ve mekanizmalar ge-
liştirmeye kalıyor. Bu da, bu derginin okurları çok iyi bilecektir, çok zor 
bir iş. Hele Türkiye’de.

Müzik ses demektir. Sesi yazanlar bu teknolojiden yararlanmak zo-
rundalar. İcra edenler de. Daha önce “sesi ayrıştırmak” kelimesi ile ifade 
etmeye çalıştığım sesin analizi ve kayıt altına alınması işi de yine gelişen 
teknolojinin sunduklarından bağımsız düşünülemez. Bütün bu faaliyet 
alanları (buna müzik bilimini de ekleyelim) hiç kuşkusuz farklı farklı 
meslek alanlarına tekabül ediyor. Bu alanlarda emek verenlerin hakları 
noktasında örgütlenme fikrine geri dönmemiz gerekir. 

MESAM ve diğer meslek birliklerinin telif hakları için 
verdikleri mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) bugün yoğun 

bir mücadele içinde. Bu mücadeleyi şahsen destekliyorum ve desteklen-
mesi gerektiğine inanıyorum. Zira bu mücadeleyi Türkiye toplumunun baş-

ka pek çok mücadele bölgesinde ihtiyaç duyulan, tüm baskı ve caydırıcı 
unsurlara rağmen devam eden haklar mücadelesinin ayrılmaz bir parçası ola-

rak görüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, “telif hakları” bu mücadelenin 
bana göre sadece bir bölgesini temsil ediyor. Belki çok önemli bir bölgesini... 

Zira bu hak bölgesi, müzik emekçilerinin daha önce değindiğim karmaşık düzen 
içinde zayi olan, kimi zaman alenen gasp edilen haklarının tanımlandığı bölgedir. Bu 

hakların kazanılmasının ve garanti altına alınmasının ne kadar önemli olduğunu kabul 
etmek zorundayız.
Müzik eserlerinden, genelde sanat eserlerinden doğan bu haklar koruma altına alınmaz-

sa ne olur? Yukarıda aktarmaya çalıştığım argüman bize özetle şunu söylüyor: Bu haklar 
korunmaz ise korkunç bir şey olur: hiçbir şey. Müzisyenler sanat değil başka işler yaparlar, 
sanatçılar olmazsa sanat olmaz, sanat olmazsa hiçbir şey olmaz. İşte MESAM’ın mücadele 
verdiği alanın bence asıl önemli boyutu burada şekilleniyor. MESAM yalnızca üyelerinin hak-
larını koruma altına alıp gerçek ödemelerle bireysel olarak sanatçıların yaşamlarını idame 
ettirmelerine katkı vermiyor. Bunu yaparak Türkiye’de sanatın bekasını temin eden unsurlar-
dan biri olarak topluma hizmet vermiş oluyor. Kanımca bu telif konusundan daha büyük bir 
önem taşıyan bir hizmet. 
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Sadeleştirme...
Verimlilik...
Gelirlerde artış...
Maliyetlerde azalma...
Sağlıklı çalışan bir yapı...
MESAM, 2014 yılının ortasında imzalanan ortak protokolle, 2013 

yılı başında beri MSG ile birlikte sürdürdüğü ortak lisanslama faali-
yetlerinden temsili alan lisanslamalarını (radyo / TV / platform/ umum 
mahal) komşu hak sahibi meslek birlikleri MÜYAP ve MÜYORBİR ile 
birlikte gerçekleştirme kararı almıştı. Daha önceki yıllarda da oluş-
turulan bu yapı çeşitli nedenlerle uzun soluklu olmasa da günün ko-
şulları artık ortak lisanslama faaliyetlerini mecburi kılmaktadır. Peki 
neden? 

Öncelikle lisanslama konusuna kısaca gözatmamız gerekiyor. Dün-
ya repertuvarı da dahil olmak üzere milyonlarca eser, defalarca yo-
rumlanarak kayıt altına alınmakta ve umuma arz edilmektedir. Bu hiç 
kesilmeyen bir süreçtir. Bu kayıtların CD / plak olarak ya da dijital bir 

platformda satışa sunulması, hem lisanslama hem de takip açısından 
düz bir sistem içermesi nedeniyle temsili alan lisanslamasına göre 
daha zahmetsiz bir modele sahiptir. Ancak diğer yandan, yüzlerce 
radyo - televizyon ile binlerce umum mahalin lisans altına alınması ol-
dukça zahmetli ve uzun bir süreçtir. Hem bu noktaların tek tek tespit 
edilmesi, hem de kullanıcı kategorisine göre lisans bedellerinin oluş-
turulması ve son noktanın lisanslanması açıkçası ancak sağlıklı çalı-
şan ve otomasyon bir sistem ile mümkündür. Dünyada bu düzeneği 
yüzyılı aşkın süredir yürüten meslek birlikleri bile büyük tecrübeleri-
ne rağmen günün koşulları ile mücadele konusunda hep araştırma ve 
geliştirme çalışmalarıyla değişim ve dönüşüm halindedir. Türkiye’de 
müzik meslek birlikleri arasında en tecrübeli ve en eski konumdaki 
MESAM’ın 30 yaşında olduğunu, lisanslama gelirlerimizin seviyesini 
ve lisanslı nokta sayısını ve potansiyeli göz önüne aldığımızda daha 
çok gidecek yol olduğunu görebiliriz.

Nasıl bir yapı?
Müzik eserlerine ilişkin kayıtların herbirini birer kabloya benze-

GÜNEŞ RAMAZANOĞLU

Müzik meslek birlikleri 
ortak lisanslama 
faaliyetleri
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telim. Aynı zamanda bu kabloların da yüzlerce binlerce kullanıcıya 
iletilmesi gerektiğini düşünürsek arada çok ciddi bir mekanizmanın 
varolması gerektiğini düşünmeyen olmayacaktır. İşte bu mekanizma 
ortak lisanslama birimidir. Keza hem hak sahiplerini (üreticileri) hem 
de kullanıcıları (tüketicileri) memnun edecek ve yormayacak sade 
(basitleştirilmiş) ve verimli çalışan sistem bizlere uzun vadede verim-
lilik, daha çok gelir, düşen maliyetler olarak geri dönüş sağlayacaktır.

Müzik eser sahibi meslek birlikleri ve bağlantılı hak sahipleri mes-
lek birlikleri kullanımlarına bakıldığında temsil ettikleri repertuvar 
pazarın yüzde yüzüne yakın bir orandadır. Her ne kadar telif ve li-
sanslama tabana henüz yayılmamış olsa da ve toplanan telif gelirleri 
arzulananın çok altında bulunsa da her geçen gün daha fazla lisans-
lama yapılmakta ve lisanslama gelirleri artmaktadır. Peki daha fazla 
lisanslama nasıl yapılabilir, nasıl tabana yayılabilir, gelirler nasıl artırı-
lır? Buna tek bir basit cevap verebilmenin imkanı yok. Keza aslolan; 
telif toplayan ve telif ödeyen arasındaki köprünün iyi kurulması, kalıcı 
bir işbirliğinin oturtulması, yasaya uygunluk, yasaların günün koşul-
larına adapte edilmesi ve günün sonunda hem kullanılan eserlerin ve 
yapımların hak sahiplerinin hem de kullanıcının kurulan ortamdan 
memnun olmasıdır. Tüm bunların sonucunda stabil, kalıcı bir sistemin 
kurulması ile sağlıklı yaşayabilecek bir yapıdır. Meslek birliklerinin 
artık günün ötesinde öngörülerle hak sahiplerinin haklarını yarınlara 
taşıması esastır.

İmzalanan 4’lü protokol ile lisanslama gücü ile bilgi ve birikimi-
nin birleştirilmesi, kullanıcının tek bir birimle muhatap olması, tek bir 
noktadan tarife teklifi sunulması, meslek birliklerinin maliyetlerinin 
azaltılması, dünya uygulamalarının ve tüm iş modellerinin birarada 
harmanlanması ve kullanıcıya tek bir uygun modelin sunulması  esas 
alınmıştır. Hem yerli hem yabancı tüm hak sahiplerinin en temel bek-
lentisi budur.  

Ayrıca, günün koşullarına pazarda ucuz ve teliften muaf tutulan 
repertuvarların sunulmasıyla oluşan rekabet ortamının da kullanıcı-
lara iyice izah edilmesi gerekmektedir. Keza ticari bir işletme için 
iştigal konusuna göre derecesi belirlenmekle birlikte müzik hem vaz-
geçilmez hem de ticaretini tamamlayan ve yapılan araştırmalara göre 
verimlilik penceresinde olumlu dönüşler sağlayan bir unsurdur. İyi bir 
kafe, restoran, spor merkezi, otel, tatil köyü, market, mağaza ya da 
AVM her koşulda ticaretini en üst noktaya taşımak için profiline göre 
güncel, sevilen, tanınan müzik eserlerini çalmaya ihtiyaç duymakta-
dır. Hem çalışan hem müşteri açısından bakıldığında ucuz eğilimler 
aslında ıskalanan ve işletmenin katma değerini ve albenisini öldüren 
bir unsurdur. Sonuçları bir günde çıkmaz ama marka değeri her gün 
bir erozyona uğrar, fark edemezsiniz...

Dünyada da birçok ülkede benimsenen gönüllü ortak lisanslama 
faaliyetleri aslında milyonlarca eserden oluşan bir hak grubunun tek 
bir noktadan on binlerce kullanıcıya zahmetsiz sunulma mekaniz-

masıdır; hem tüketen hem de üretenin kazandığı ideal bir fabrika 
modelidir. Almanya’da GEMA ve GVL bu model ile lisanslama faaliyet-
lerini gerçekleştirmektedir. İngiltere’de bu hakları temsil eden PRS ve 
PPL meslek birlikleri ortak şirket kurulması konusunda Şubat 2016 
tarihinde karar almışlar ve bunu hayata geçirmek için çalışmalara 
başlamışlardır. Tek amaç var; tek noktadan tek lisans ile kullanıcıyı 
yormadan maksimum lisanslama ile telifi hak sahiplerine ulaştırmak.

2014 yılı ortasında imzalanan ortak protokolle ilk adımları atılan 
yapı, yılın kalan kısmını yapılanma ile geçirmiş ve lisanslama faali-
yetleri başlamış ve 2015 yılı içerisinde çalışmaları tamamlanmıştır. 
2015 yılı sonuçları, ilk yıl ve ülke açısından ticari yönden zorlu bir yıl 
olmasına rağmen başarılı bir düzeyde kapanmıştır. 

Günün ağır ekonomik koşullarının da mecbur kıldığı bir diğer konu 
da agresif saha çalışmaları ile lisanslamanın ülke geneline yayılması-
dır. Önümüzdeki günlerde hayata geçmesi planlanan bu çalışmanın 
pozitif sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Amaç, Türkiye genelinde 
telifi toplamak, Türkiye genelinde üretenlere telif dönüşü sağlamak 
ve gelirleri en üst seviyeye çıkartmaktır. Artık hedef daha kurumsal 
bir yapı ve anlayışla 2016 ve takip eden yıllarda kurumsal bir Müzik 
Lisanslama Birimi (MLB) ve daha fazla lisanslama ve hak sahiplerine 
daha fazlasını sunmaktır. 

Müzik meslek birlikleri 
ortak lisanslama 
faaliyetleri 2014 yılı ortasında imzalanan ortak protokolle temelleri atılan OLB, ilk aylarını 

yapılanmayla geçirmiş ve ardından lisanslama faaliyetlerine başlamıştır. Birim, 2015 
senesini karşılaştığı birtakım zorluklara rağmen başarılı bir düzeyde kapatmıştır



oda, müzik, sinema ve edebiyatın günlük, aylık ya da yıllık 
olarak değişmediği yani popüler kültürün on yıllık dilimlerle 
hesaplandığı bir dönemdi 2000’li yılların öncesi… 60’lar 

devrim, 70’ler özgürlük, 80’ler ise birtakım gariplikler çağıydı: Bir 
aslan “miyav” der; minik fare ise kükrerdi. Fareden korkup kaçan, 
“pır” diye uçuveren kedileri saymıyoruz bile…  Yani bilgi akışının hız-
lanması ile Türkiye yavaş yavaş dünyaya adapte olmaya başlamıştı. 
Teknoloji, müziğin içinde kendini iyiden iyiye hissettiriyordu. 

70’li yıllarda yıldızı parlayan Nilüfer; birçok önemli isimle çalış-
masına rağmen popülerliğini yitiriyordu. Yeni bir şey yapması ge-
rektiğinin farkındaydı; ama 1984 yılına kadar bu yeni “şeyin” ne ol-
duğunu sadece o değil kimse bilmiyordu. 1984 yılının Şubat ayında 
yayınlanan “Nilüfer 84” adını taşıyan albüm bu yeniliğin ne olduğunu 
herkese gösterdi. Albümde yer alan “Kar Taneleri” adlı şarkı ile Nilüfer 
– Kayahan birlikteliği kuruldu… 

Kayahan ve Nilüfer birlikteliğini müzik eleştirmeni Murat Meriç 
daha sonraki yıllarda şöyle değerlendiriyordu: “1980’lerde Nilüfer’in 
yeniden canlanmasında Kayahan’ın çok büyük katkısı var. Kayahan 
şarkıları olmasaydı Nilüfer belki bambaşka bir yere savrulacaktı. 
Hayatımıza 80’lerin çok büyük bir yorumcusu olarak geri döndü. 
70’lerde çok büyüktü ondan sonra başka yerlere savrulmuştu ama 
Kayahan ile birlikte tekrar o gücünü gösterdi. Bugün bir Nilüfer varsa 
elbette Kayahan’ın da katkısı büyük…”

Bu birliktelik 1986 yılında ödüllendirildi. Nilüfer’in seslendirdiği 
“Geceler” adlı şarkı Akdeniz Şarkı Yarışması’nda birincilik ödülü al-
mayı başarmıştı. 

1980’li yılların sonlarına gelindiğinde Nilüfer ve Kayahan birlik-
teliği oldukça büyük bir hayran kitlesini peşinden koşturuyordu. Ve 
Kayahan artık sadece müzik çevresinde tanınan bir isim olmaktan 
çıkmış herkes tarafından tanınan ünlü bir sanatçı haline gelmişti. Mü-
zik yazarı Murat Meriç öğrencilik yıllarında gittiği bir konserde tanık 
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Yolu sevgiden 
geçen adam 
Yaptığı besteler ve yayınladığı albümlerle 
Türk Pop Müziği’nin seyrini değiştiren 
Kayahan, 3 Nisan 2015 tarihinde kansere 
karşı verdiği mücadeleyi kaybetti  
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olduğu Kayahan sevgisi hakkında daha sonra şunları söyleyecekti: 
“Kayahan daha yeni tanınıyordu. Her ikisi de büyük ilgi görmüş-

tü. Ama Kayahan’a ilgi daha fazlaydı. Ben de, ‘Orada Nilüfer varken 
neden Kayahan’a bu ilgi’ diye garipsemiştim. Ancak hem o konserde 
hem sonrasında üst üste gelen yeni şarkılarla bu ilgiyi çok hak etti-
ğini gösterdi…” 

80’li yıllara damgasını vuran bu birliktelik 90’ların başında bo-
zulmaya başladı. Çünkü 90’lar bir yenilenme çağıydı… 80’li yılların 
yıldızları yavaş yavaş sönüyor; sadece değişen müziğin ritmine ayak 
uyduranlar ayakta kalıyordu. Türkiye 90’lı yıllara bin bir türlü sorunla 
girmişti. Büyük şehirde yaşayanlar hava kirliliğinden dolayı çocukla-
rını okula yollayamıyor ve herkes bir tutam temiz hava dileniyordu. 
Şehrin dışında kalanlar ise televizyonun gözlerine soktuğu ama bir 
türlü ulaşamadıkları yeniliklerin peşindeydi. Kirli hava ve zorlaşan 
ekonomik koşullara rağmen herkes biraz daha teknoloji ve biraz 
daha olanak istiyordu… Minibüslerden arabesk yükseliyor; Orhan 
Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses’i tüm Türkiye hayranlıkla 
dinliyordu. Konserler dolup taşıyor, kasetler kapış ka-
pış satılıyor ve insanlar 
onları görebilmek için 
birbirini eziyordu… 
Halkın sevdiği bu mü-
zik devletin onayını ala-
mamıştı. Arabeskin dev-
let nezdinde bir karşılığı 
yoktu. 

Şehrin merkez ma-
hallelerinde ise başka 
bir hava vardı. Etkisini 
yitirmeye başlayan Ro-
ck’n Roll farklı bir biçime 
bürünmüş ve dünyaya bir 
kez daha yayılmaya başla-
mıştı. İstanbul, Ankara ve 
İzmir bu akımdan nasibini 
almıştı. Rock müzik yeni 
formuyla tüm dünyada 
özellikle ebeveynleri ra-
hatsız etmeye başlamıştı. 
Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde başta Twisted Sister 
olmak üzere birçok gruba 
dava açılıyor ve gruplar 
yaptıkları müzik yüzünden yargılanıyordu. Türkiye arabeskten kur-
tulmak isterken Avrupa ve Amerika’da rock müzikten kurtulmaya 
çalışıyordu. 

Hakim görüntü böyle olmasına rağmen 1991 yılında müzik akı-
şında ezber bozan bir şey oldu. Besteci Kayahan “Yemin Ettim” adlı 
albümünü 3 Haziran günü yayınladı. O gün herkesin aklında bir tek 
soru vardı; Nilüfer’siz Kayahan nasıl olacak? Ve bu soruya en iyi 
yanıtı “Yemin Ettim” albümü verdi. Albüm yayınlanır yayınlanmaz 
çok yüksek bir satış rakamı elde etti. Kayahan “Yolu sevgiden geçen 
herkesle bir gün bir yerde buluşuruz” diyordu ve söz slogan olup 
herkesin dilindeydi artık. Kayahan bu albüm ve bu sözle anılıyordu 
90’lı yılların başında. 

“Yemin Ettim” ile büyük bir başarı yakalayan Kayahan yeni bir al-
büm çıkarmak için meslektaşları gibi birkaç yıl beklemedi. İki albüm 
arasına 10 aylık bir zaman koymak yetmişti Kayahan’a. 30 Nisan 
1992’de “Odalarda Işıksızım” adlı albümü yayınlandı. Şarkılarının söz-
lerini kendi yazıp bestelerine de imza atan Kayahan onları seslendi-
rerek Türkiye’deki özel müzik insanları arasına girmişti. Müziğe olan 

Kayahan
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tutkusu, onun hızlı çalışmasını sağlıyor ve nitelikli 
birçok şarkıya kısa zamanda imza atabiliyordu. Yine 
bir albüm için kısa sayılacak bir zamanda 1993 yı-
lının Mart ayında “Son Şarkılarım” adlı çalışmasını 
yayınladı. Kayahan, bu albümünde yetenekli olduğu-
na inandığı gençlerle çalışmıştı. İskender Paydaş ve 
Hakan Kurşun o isimlerden sadece ikisiydi ve onlar 
da ustalarını yanıltmadılar… 

Yaptığı müzik, söylediği şarkılar ve duruşuyla 
90’lı yıllara baştan sona damgasını vurdu Kayahan. 

1949 yılının 29 Mart günü İzmir’de dünyaya 
gelmiş ama çocukluk ve gençlik yıllarını Ankara’da 
geçirmişti. Kendi deyimiyle İzmir’in ılıman iklimi ile 
Ankara’nın disiplini karakterinin temellerini oluştur-
muştu. Ankara’dan sonraki durağı ise Balıkesir’di. 
Her cadde ve sokağı bir Kayahan şarkısının ismini 
taşıyan Gömeç’te yaşamış, daha sonra İstanbul’a 
yerleşmişti. 

Kayahan hayatı boyunca üç kırkbeşlik, bir longp-
lay, on bir albüm yayımladı. Neredeyse her yaptığı 
şarkı bir hit haline geldi. 1986 yılında “Geceler” ile 
kazandığı Akdeniz Müzik Yarışması’ndaki Altın Por-
takal’ın ardından 1990 yılında Eurovision Şarkı Ya-
rışması’nda “Gözlerinin Hapsindeyim” adlı şarkısıyla 
Türkiye’yi temsil etti. Hemen hemen tüm medya kuruluşları tarafın-
dan her yıl besteci, söz yazarı ve yorumcu dallarında verilen ödüllerin 
hepsine layık görüldü. 2003 yılında Altın Kelebek Onur Ödülü’nü 
aldı. 1992 yılında Ankara Kızılay Meydanı’nda yapılan Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarında 160 bini aşkın izleyiciye verdiği konserle 
tarihe geçti. 

Kayahan, 90’lı yıllarda başlayan ve hızla yükselen solo kariyeri 
öncesinde yumuşak doku kanseri olduğunu öğrenmişti. 1990 yı-

lında yakalandığı hastalığı o zamanın imkanlarına 
rağmen yenmeyi başaran müzisyen 2005 yılında 
yeniden rahatsızlandı. Yoğun bir tedavi dönemi ge-
çirdikten sonra ikinci kez kanserin üstesinden ge-
len müzisyen 2014 yılında üçüncü kez tekrarlayan 
hastalıkla verdiği savaşı 3 Nisan 2015 tarihinde 
kaybetti. 

Bir aşk hikayesiydi Kayahan’ın Türkiye’ye bıraktı-
ğı miras; siyah bir film gibi biraz… Hüzün, sevinç 
ve umut hepsi bir arada… Çünkü o hepsini bir arada 
yaşadı. Hastalığa yakalandığı gün Türkiye’nin zirve-
sine çıktı. Umutsuzluğa kapılmadı ve herkesin umu-
du oldu. Yaşamının en kırılgan saatinde bir kez daha 
aşık oldu, onunla birlikte tüm Türkiye sevdi. Gita-
rıyla, sözüyle ve şarkılarıyla bir büyük adam geçti 
Türkiye’den, herkesin yüreğine bir iz bıraktı… Ve o 
bu dünyayı terk ederken bir aslan gerçekten “miyav” 
dedi minik fare kükredi…  

ALBÜMLERİ:

• Canım Sıkılıyor Canım (1981) 
• Merhaba Çocuklar (1987) • Benim Şarkılarım (1989) • Ben-
im Şarkılarım 2 Siyah • Işıklar (1990) • Yemin Ettim (1991) 

• Odalarda Işıksızım (1992) • Son Şarkılarım (1993) • Benim 
Penceremden (1995) • Canımın Yaprakları (1996) • Emrin 
Olur (1997) • Beni Azad Et (1999) • Gönül Sayfam (2000) 

• Ne Oldu Can? (2002) • Kelebeğin Şansı (2004) • Biriciğim’e 
(2007) • Kayahan En İyileri No.1 (2014)
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Her şeyi dosdoğru yaşadı.
Yokluğu da...

Varlığı da...
Her sözünde bir mana var gibiydi.

O, hisseden ve hissettiğini aktarabilen bir gönül adamıydı. İşini çok önemserdi.
 “İşine saygı duymayana, saygı duyulmaz!” derdi.

Çok şeyi bir arada düşünürdü. Yapmaya çalıştığı her ne olursa olsun, başını ve 
sonunu tamı tamına hesap edip, tuttururdu.

Medyum filan değildi. Sadece çok zeki ve titizdi.
Herkesin duyamayacağı kelimeler, onun kulağına fısıldanırdı sanki.

Çok ama çok özel biriydi.
O...

“Büyük Ustaydı.”
Ölümsüz melodiler...

Hafızalardan silinmeyecek sözler...
Bu satırları yazarken şimdi, defalarca birlikte çaldığımız gitarlarına bakıyorum.

Biliyorum bir daha görüşemeyeceğiz.
Ama unutmam mümkün değil, ses tonun bu kadar kulağımdayken...

Bir ağabey, bir babaydın bana. Bir dost, bir ustaydın ulusuna.
Ölemezsin Kayahan Ağabeyciğim.

Çünkü sen çoktan ölümsüzleştin...

Suat Suna:
Popüler müziğin 

son delikanlısı
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Kayahan hoca ile geç tanışmamız, hâlâ hayatımdaki en büyük ka-
yıplarımdan biridir diye düşünüyorum. Ölümünden yaklaşık 4-5 sene 
önce tanışmış olsak da, bu kısa sürede hayatımda en derin izlerden 
birini bırakan insanlardandır. Bunun sebebi sadece müzisyenliği ve 
bestecilikle ilgili ulaştığı mertebenin yüksekliği değil, aynı zamanda 
“adam gibi adam” sözünün içini doldurması ve haksızlığa karşı var 
gücü ile mücadele eden biri olmasıdır. Kayahan AÇAR, Türk müziği 
tarihine adını altın harflerle yazdırırken, fikri mülkiyetin ne anlama 
geldiğini ve bir sanatçının ürettiği eserden doğan artı değeri nasıl 

savunması gerektiğini de bizlere 
öğretmiştir. Hem de bunu yaparken 
hiçbir maddi ihtiyacı olmamasına 
rağmen, başka eser sahiplerine de 
bir yol açmak, örnek olmak adına 
vermiştir mücadelesini… İlk zaman-
lar sohbetlerimizde sabırla ve ısrarla 
anlattığı telif hakları mücadelesini, 
adeta bir ders verir gibi bıkmadan, 
usanmadan saatlerce anlatmasına 
bir anlam veremezdim. Bu enerjinin 
kaynağını inanın çok merak eder-
dim. Sonra onu tanıdıkça, pek çok 
eser sahibinin her ihtiyacında nasıl 
yanında olduğunu görünce, yavaş 
yavaş daha da iyi anlamaya başla-
dım bu savaşın sebebini. Çünkü bir 
eser sahibi olarak kendisi de zama-
nında aynı yoklukları, çaresizlikleri 
ve imkânsızlıkları çok yaşamıştı. İn-

sanların sömürülmesini istemiyordu. Hiç kimsenin, üreten insanların 
sırtından haksız kazançlar elde etmesine tahammülü yoktu. Onun 
için müzik adına attığı her adımı bir TELİF HAKLARI DERSİ verir gibi 
yaşıyordu. 

Cenazesinde beni en çok duygulandıran sahneyi okuyucularımız-
la paylaşmak istiyorum. Kayahan hocanın cenazesinde, Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’ndaki törenden itibaren her anında cenazesinin 
yanında bulunarak ona karşı son görevimizi yerine getirmeye çalış-
tık. En son Teşvikiye Camii’nden itibaren cenaze arabasında mezar-
lığa doğru birlikte yola çıktık. Cami avlusunda Cumhurbaşkanı’ndan 
bakanlara, hepimizin tanıdığı sanatçılardan bürokratlara kadar yüz-
lerce insan vardı. Ayrıca cami avlusundan Dolmabahçe’ye kadar yol 
kenarında dizilmiş yine yüzlerce insanın karanfillerle onu nasıl bir 
sevgi seli ile uğurladığına bizzat şahit oldum. Ancak asıl duygulan-
dığım sahne; tam Dolmabahçe Stadyumu’nun yanındaki yokuştan 
inerken yolun sağındaki parkın çimenleri üzerinde tek sıra dizilmiş 
ve 10-15 kişinin hep birlikte selama durmasıydı. Bu kişiler günlük 
hayatta birçoğunun tinerci veya şarapçı diye küçümsediği insanlar-
dı… Hepsi bir ağızdan “Kayahan baba! Yolun açık olsun!!!” diye ba-
ğırıyorlardı…  İşte bu sahne, gerçek Kayahan’ı bizlere anlatıyordu. 
Toplumun en alt seviyesine bile aynı sevgiyle ulaşabilmesi onun, o 
meşhur sloganını hatırlatıyordu bizlere… Makam-mevki, zengin-fa-
kir gözetmeden “Yolu sevgiden geçen herkesle, bir gün bir yerde 
buluşuruz…” diyordu büyük usta… 

Bir merhaba ile bir elveda arasına sıkıştırılmış bir zaman parçasıdır 
hayat. İşte bu süre içinde hayata kattığı değer kadar değerlidir insan.  
Bu zaman parçası içinde yaşınız ve yaşadığınız yıllar kadar değil, anıla-
rınız, dostlarınız ve kalplere dokunduğunuz kadarsınızdır aslında. Yani 
insana ve hayata kattığınız değer kadar değerlisinizdir.

İşte bu gerçeği ayna gibi yansıtan bir adamdı... Adı Kayahan’dı. Kaya 
gibi yüreğiyle ve çelik gibi sabrıyla yazdı ve söyledi içinden tüm ge-
çenleri. 

Işıksız odalarımıza ışık, asırlık yalnızlıklarımıza liman oldu... Öyle bir 
yemin etti ki, gönül sayfamıza, esmer günlerimize bir roman oldu...

Hayatımızdan siyah beyaz bir film gibi akıp geçti. En son resitali de 
koca bir hüzün ve derin bir yas oldu. 

Onunla ne zaman nerede karşılaşsak, hep yeni bir bestesinin müj-
desini verirdi. Son bestesi de bizde bıraktığı derin boşluk oldu.  Bir 
özlem senfonisi bu... Hergün biraz daha özlüyoruz onu. Tıpkı önceki 
ozanlarımızı, sanatçılarımızı özlediğimiz gibi...

Telif hakları için tek başına savaşan bir ordu gibiydi. Her şarkısından 
önce mikrofonlardan eser sahiplerinin isyanını haykırdı. O en masum, 
en saf haklarımızın çığlığıydı bu… Hala bu haykırış, bu başkaldırı, o 
olmasa da adliye koridorlarında yankılanıyor. Hala sürüp giden dava-
ları, celseleri var. 

Rahat uyu Kayahan...
Eser sahiplerinin yıllardır örselenmiş bu hakkı mutlaka en namuslu 

şekilde sahiplerine ulaşacaktır. Bu hasret, bu düş, bu umut ve bu amaç 
hepimizin. Yarınlar bugünden daha güzel olacak. Buna inanıyoruz. 
Yoksa bizi de atsınlar denizlere…

Ali Haydar Timisi:
Her adımı telif hakları 
için önemi bir dersti

Ahmet Selçuk İlkan:
Işıksız odalarımıza 
ışık oldu Kayahan
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üyükşehirlerden kasabalara, ana caddelerden sokakların en 
kuytu köşelerine, metrolardan tramvaylara kadar her yerde 
karşımıza çıkıyor sokak müzisyenleri. Şehrin kakofonisine 

müzikleriyle estetik katıyorlar. Bazen tek başlarına bazen bir gruplar 
sahneye çıkıyorlar sokağın sahnesinde. Sokak bazıları için özgürlük 
bazıları için geçim sıkıntısına bir çare oluyor. 

Peki; kim bu sokak müzisyenleri? Neden sahnelerde değil de sokak-
larda müzik yapıyorlar. Sokak müzisyenleri ile bir araya geldik. Hem 
sokak müzisyenliğinin ne olduğunu hem de sokak müzisyenlerin so-
runlarını konuştuk… 

Sokak müzisyenliği Türkiye’de hiçbir zaman net bir bi-
çimde tanımlanmadı. Hakkınızda birçok söylenti yayıldı. 
Tüm bu karmaşıklığa son vermek için sizden dinlemek 
isteriz. Sokak Müzisyenliği nedir ve sokakta müzik yapan-
lar kimlerdir?

YAVUZHAN ÖZÜPAK: Sokak müziği benim anlayışıma göre mü-
zisyenlerin ve dinleyicilerin özgürlük alanıdır. Dünyamızı, düşüncemizi 
insanlarla paylaşma ve etkileşim noktasıdır.

ABDULLAH GÜMÜŞ:  Sokak müziği dünya görüşümüzün, po-
pülizme, popüler kültüre yaslanmaksızın üretim ve icramızın, insanlara 

ulaşma çabamızın en yalın halidir. Hakkımızda çıkan söylentilerin de-
ğişik algı ve anlayıştan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Anadolu’nun 
değişik coğrafyalarında aşık, ozan, abdal geleneğini sürdüren insanla-
rın metropol hali sokak müzisyenliğidir. 

SERHAT TALAY: Müziği sokak, sahne diye ayırmanın pek doğ-
ru olduğunu düşünmeyenlerdenim, temel olarak ekonomik nedenlerle 
sokağı tercih ettiğimiz aşikar. Öte yandan mekanların dayatmalarına 
boyun eğmemek adına ve kendi müziğinizi yapmak için sokak iyi bir 
sahne.

Siz neden sokakta müzik yapmayı seçtiniz?
RUŞEN YILMAZ: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet 

Konservatuvarı mezunuyum, ama görme engelli olduğum için TRT ve 
devlet kadrolarında iş imkanı tanınmadı. Ben de geçimimi ve bakmakla 
yükümlü olduğum ailemin ekmek parasını kazanmak için sokak mü-
zisyenliği yapıyorum.

YAVUZHAN ÖZÜPAK: Bu soruyu kendime çok defa sordum. Za-
man zaman fikirlerimde değişmeler de oldu. Müzisyenler çoğu zaman 
para karşılığı çalıştığı yerlerde belli şeyler yapmaya mecburdur aynı 
sosyal hayattaki gibi sokakta müzik yapmamın asıl sebebi kendi tarzı-
mı yansıtmak ve kendime özgürlük alanı yaratmak.

Sokaklardan 
yükselen sesler
Kim bu sokak müzisyenleri? Neden sahne değil de sokaklarda müzik yapıyorlar? 
Büyükşehirlerin gürültüsüne estetik katan, gündelik koşturmacanın içine minik bir 
konser tınısı ekleyen sokak müzisyenleri birçok sorunla da baş etmeye çalışıyor

B

SOKAK MÜZİSYENLERİ
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ABDULLAH GÜMÜŞ: Popüler kaygı gütmeden müzik yapmak 
gibi derdimiz, müzik yaparken de hayatımızı kazanmak gibi gerçek-
liğimiz var.

SERHAT TALAY: Temel olarak kendi işimizle bir ekonomik alan 
yaratmak ve kendi istediğimiz tarzda müzik yapmak için sokağı tercih 
ettik, öte yandan bir sahne bizim için sokak, insanlar senin yaptığın işle 
direk temas ediyor, bir aracı kullanmadan bize ulaşabiliyor.

Sokakta müzik yaparken karşılaştınız sorunlar neler-
dir?

YAVUZHAN ÖZÜPAK: Öncelikle çaldığım yerler hakkında yorum 
yapmak istiyorum. Özellikle Kadıköy ve İzmir’de yani CHP belediye-
lerinde kesin bir yaptırmama politikası var. Haklı gerekçeleri olabilir. 
Lakin bir umut ışığı olan İzmir’de, doğup büyüdüğüm yerlerde müzik 
yapamamak, taciz edilmek, küçük düşürülmek çok acı verici. Sıkıntı 
yaşadığım noktalar ise ucuz meslektaşlarım ve zabıtalar. Sokak müzi-
ğinin kendi içinde ahlaki kuralları vardır. Ama 3-5 kuruş için bunu hiçe 
sayan basit insanlar ve müzisyenler var. 

Zabıtalar bize sanki önemsiz, işe yaramaz bir şey yapıyormuşuz gibi 
davranıyor. Kendileri sadece sokak sokak geziyor ama bizden daha 
onurlu bir iş yaptığını sanıyorlar.

RUŞEN YILMAZ: Daha çok zabıta ve polis engeli, ama şimdi met-
rolarda müzisyenlik yaptığımız için böyle bir sorunla karşılaşmıyoruz…

SERHAT TALAY: Temel olarak ülke genelinin kültür seviyesi hala 
sokak veya sahne fark etmeden yapılan işe müdahale edilmeyeceği bi-
lincinde değil, kendi sevdiği tür neyse sana onu dayatmaya çalışıyor. Bir 
diğer sorun ise esnaf, zabıta ya da polis senin üzerinde bir iktidar kur-
maya çalışıyor. Çoğu zaman başaramıyorlar, kendi sığlıklarının sınırla-
rını bilmeden müdahale etmeye çalışıyorlar. Bu da çok yorucu oluyor. 

ABDULLAH GÜMÜŞ: Müziğin evrenselliğine, kültürlerin ve dille-
rin gerçekliğine inanıyoruz. Her türkünün kendi dilinde güzel olduğuna 
her dilin kendi anlatımının doğruluğuna inanıyoruz. Örneğin bir Kürtçe 
türkünün bir Ermeni ağıtının bir Hemşin horonunun insanlar üzerinde 
sanatsal bir tını yakalamasını düşlerken, ayrımcı ve tekçi bakış açısı-
na maruz kalıyoruz. Söylediğimiz bir halk türküsünün siyasi malzeme 
haline getirilmesine de karşıyız. Bu gibi durumlar sıkça karşılaştığımız 
sorunlar.

İnsanların ve birlikte çalıştığınız kurumların size bakışı 
nasıl? 

RUŞEN YILMAZ: Sanattan bihaber olan bazı insanlar bu işi dilen-

cilik olarak görüyor. Hatta başında para geçirip atanlar bile var. Bunun 
yanında sanattan anlayanlara haksızlık etmemek lazım… 

YAVUZHAN ÖZÜPAK: Dinleyicilerden çoğu zaman pozitif elekt-
rik aldım. Her zaman destekliyorlar. Ben aynı zamanda metro müzis-
yeniyim ve gerçekten bizim gibi nice sokak müzisyenlerinin metro-
larda canlı performans sunmasına imkan veren İstanbul Ulaşım AŞ’ye 
sonra da Tarık Kardaşlı’ya teşekkürü bir borç bilirim.

ABDULLAH GÜMÜŞ: Yaşadığımız siyasi atmosferin genel top-
lum üzerinde bir ağırlığının olduğunu düşünüyoruz. Bu da ister istemez 
oto sansüre ve repertuvara dikkatli yaklaşmamıza neden oluyor. Bu 
bilinçle müzik yaparken insanlarla temas kuruyoruz.

SERHAT TALAY: Sokakta her hangi bir kurum ile ilişki kurmadan 
müzik yapabiliyoruz, ama zabıta, polis nosyonu sıkıntılı, öte yandan 
insanların geneli müziğin olması taraftarı, sahip çıkmak gibi diyebili-
riz... Sokak dışında metrolarda Ulaşım A.Ş. tarafından izinli çalıyoruz. 
Büyükşehir Belediyesi sistemli bir denetlemeyle işimizi kolaylaştırıyor 
ve kendi bünyesindeki müzisyenlere alan açıyor.

Haklarınızı korumak için herhangi bir meslek birliğine 
üye misiniz ya da üye olmayı düşünüyor musunuz?

RUŞEN YILMAZ: MESAM üyesiyim… 
YAVUZHAN ÖZÜPAK: Üye değilim, fakat amacına ve vizyonuna 

inanırsam tabii ki de katılırım.
ABDULLAH GÜMÜŞ: Sokak müzisyenliğine dair kendi içerisinde 

bir dayanışma ve birlikteliğin olduğunu düşünmüyoruz. Biz küçük çap-
ta bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu da lokal kalmakta… Bunun daha 
da geniş bir dayanışma içerisinde olmasını umut ediyoruz.



SÖYLEŞİ
CAHİT BERKAY

50. sanat yılını kutlayan Cahit Berkay müzikal kariyeri boyunca bir-
çok ilke imza atacak, Türkiye’nin müzik tarihine adını büyük harfler-
le yazdıracaktı. Cahit Berkay ile rahvan sekişli bir atın sırtına binip 
uzaklaşan yılları hem de yarım asırda değişen müziği konuştuk... 
Söyleşimize tabii ki Gezi Parkı ile başladık... 

“Gezi parkı deyince insanların aklına artık başka şeyler geliyor ama 
bendeki anısı anlattığınız gibi. O zaman İstanbul belediyeler olarak 
ayrılmamıştı. Büyükşehir diye bir şey yoktu. Bir  Belediye Gazinosu 
vardı ve balolar orada yapılıyordu. 1964 yılında Selçuk Alagöz ile 
çalışmaya başlamıştım. 1965 yılına gireceğimiz gece Selçuk Alagöz 
Orkestrası olarak orada sahne alıyorduk. Ben o tarihi profesyonel 
müziğe başlangıç tarihim olarak sayıyorum. Ondan önce Siyah İnciler 
isimli amatör bir müzik grubum vardı. Aslına bakarsanız benim ama-
cım müzisyen değil mimar olmaktı... Müziği çok seviyordum, ama 
meslek olarak düşünmemiştim.  Üniversite sınavından iyi bir puan 

Müzik ve mücadeleyle 
geçen yarım asır...

Cahit Berkay

1964 yılının son gecesi Gezi Parkı’nın içinde 
bulunan Belediye Gazinosu’nda İstanbullu-

lar yeni yılı karşılamaya hazırlanıyorlardı. 
Neşe içindeki bu mutlu insanlar yeni yıldan 

beklentilerini müzik eşliğinde haykırıyor, 
temmennileri geceye karışıyordu. O gece o 
sahnede müzikal kariyerinin ilk konserine 

çıkan bir çocuk vardı. Adı Cahit soyadı Ber-
kay’dı... Lise yıllarında müzikle tanışmış ve 

Siyah İnciler isimli bir grup kurmuştu. O kon-
ser Selçuk Alagöz’ün daveti üzerine katıldığı 

yeni grubuyla çıktığı ilk konseriydi... Ve o 
çocuk o sahneden bir daha hiç inmeyecekti... 
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almıştım. Çapa Tıp Fakültesi’ne yeten puanım Mimar Sinan Üniversi-
te’si için yetmiyordu. Yeniden sınava girmeyi aklıma koymuştum. O 
sıra Selçuk Alagöz’den teklif gelince orkestraya girdim. Müzik beni 
öyle bir sardı ki bir daha bırakamadım. İşte o  zaman müzisyen ol-
maya karar verdim.” 

1968 yılı... Rock müziğin ritmi tüm dünyayı sallıyor. Özgürlük, 
barış, eşitlik ve kardeşlik sloganları meydanlarda kalabalıklar tara-
fından atılıyor. Gençler Amerika’nın Vietnam Savaşı’na son vermesini 
istiyor. “Artık yeni bir dünya kurulmalı; insanlar kendi yaşamlarını 
kendileri seçmeli” denirken Moğollar 1968 yılında bu rüzgarın etki-
siyle kuruluyor...  

Rock ve Anadolu arasında bir köprü
“1968 yılında Şan Sineması’nda bir filme gittim. Filmin ismini ha-

tırlamıyorum. O zamanlar filmlerden önce klipler yayınlanırdı. O gö-
rüntülere şimdi klip diyoruz ama o zaman bu ismi kullanmıyorduk. 
Film başlamadan önce The Animals’ın ‘House Of The Rising Sun’ adlı 
şarkısı çalmaya başlamıştı. 60’lı yılların başında dünya müziği çok 
sakindi. Gitarlar yumuşak çalar, solistler önde sakin bir ses tonuyla 
şarkıyı söylerdi. Ama ‘House Of The Rising Sun’da başka bir şey 
vardı. Müziğe hayran kaldım. Gitar farklı çalıyor, org farklı; solist 
farklıydı. O müzik aklımızdan çıkmadı ve çok etkilendim. Dönemin 
muhalif ruhu hem sound hem de şarkı temaları olarak müziğe yan-

sımıştı. Aslına bakarsanız en önemlisi o ruhun sözlere yansımasıydı. 
Şarkılar artık aşktan, kuşlardan ve böceklerden bahsetmez olmuştu. 
Onların yerini hayatın gerçekleri almıştı.”

1968 yılında böyle bir ortamda kurulan Moğollar’ın bir ayağı Ba-
tı’da bir ayağı ise Anadolu’daydı. Grup rock müziği ile Anadolu ara-
sında bir köprü olmuştu. Rock müziğini Batı’da olduğu gibi çalmak 
yerine onu bu topraklara adapte etmek istiyorlardı... 

“Hürriyet gazetesi o yıllarda Altın Mikrofon Ses Yarışması’nı baş-
latmıştı. Yarışmanın birinci koşulu bir türküyü ya da sanat müziği 
şarkısını Batı enstrümanlarıyla çalmaktı. Bu yarışma o yıllarda özel-
likle kentli kuşağın kendi kültürünü keşfetmesini sağladı. Moğollar’ın 
kuruluş amacı yurt dışına gidip müzik yapmak ve meşhur olmaktı. 
Biz de Batı özentisiyle kurulmuş bir gruptuk. Yurt dışına çıktığımızda 
bizim gibi müzik yapan birçok grup olacağını düşündük. Müzikal bir 
farklılığımızın olması gerekiyordu ve bunun yolu da Anadolu kültürün-
den geçiyordu. O farkı yaratmak için gruba Anadolu sazlarını ekledik. 
Ben bağlama çalmaya başladım. Hatta bağlamayı akort etmeyi Orhan 
Gencebay’dan öğrendim. Böyle olunca plak şirketlerine ilginç geldik 
ve başvuru yaptığımız gün bize kontrat teklif ettiler. ‘1971 Dünden 
Bugüne Dans ve Ritimleriyle Anadolu’ adlı bir albüm yaptık ve ödül 
kazandık. O ödülü 1970 yılında Jimi Hendrix, 1971’de biz, 1972 
yılında da Pink Floyd kazanmıştı...” 

Cahit Berkay’in ilk sahneye çıkışından bu yana tam 50 yıl geçti. Bu 

Anadolu Rock’ın iki efsane müzisyeni 
Cahit Berkay ve Cem Karaca yeni sesler arıyor
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50 yıl içinde birçok müzisyen, birçok grup ve birçok isim kay-
doldu müzik tarihinin sonsuz belliğine, ama bunların çok azı bu 
kadar uzun bir süre yapabildi mesleğini... Cahit Berkay 50 yıllık 
müzik kariyerinin sırrını şu sözlerle anlatıyor:  

“Bu topraklarda doğmuş bir müzisyenin beslenme çantası 
Anadolu kültürüyle dolu olmalıdır. Ondan sonra başka kültür-
leri biriktirmelidir. Önce kendi kültürünü özümsemeli insan. Bu 
topraklarda Batı’nın müziğini bire bir yapabilirsin. Bu insanların 
hoşuna da gider ama üç ay sonra unutulur. Moğollar kendi kül-
türünden beslendiği için bu kadar kalıcı oldu. Bir de düşünün biz 
1976 ve 1994 arası siyasi şartllar yüzünden bu ülkede müzik 
yapamadık. 1994 yılından sonra müzik yapmaya başladık ve 
yine Türkiye gerçeklerini şarkılarımıza taşıdık. Biz hep içimizden 
geleni yaptık. 50 sene dolu dolu geçti, kimi zaman dibe vurdum 
ama hep şuna inandım. Dünyanın en güzel mesleğini yapıyorum. 
İşimi severek yapıyorum ve bu severek yaptığım iş sayesinde çok 
sevildim. Elimden geldiğince bu sevgiyi ıskalamamaya çalışıyo-
rum. Hala doğru bildiğim yolda yürüyorum. Müzik insanlara 
güzellik sunan bir şeydir. İnsanların hafızalarını tazeler müzik. 
Sadece rock’tan bahsetmiyorum pop müzik yapanlara da saygım 
var ama allah için şarkı sözlerine dikkat etsinler. Bu ülkeden çok 
büyük şairler geçti. Kafiye tuttu diye söz yazmasınlar ne olur…”

Geçmişle bugün arasında büyük kazanımlar var
Cahit Berkay 50 yıllık müzik kariyeri boyunca telif hakları için 

mücadele de verdi. Hatta Türkiye’deki ilk hak arayışının temelle-
rini atan isimlerden de biriydi... 

“Harbiye’de ismini yanlış hatırlamıyorsam Konak Oteli vardı. 
Oranın lobisinde müzisyenler bir araya gelirdik. Cem Karaca, 
Barış Manço, Erkin Koray...  Toplanma amacımız sendikal bir 
hareketti. Gazino patronlarına karşı birlik olmak istiyorduk. Çün-
kü bir şekilde haklarımız yeniyordu. Ucuza çalıştırılıyorduk ve 
birlik olursak patronların bize karşı gelemeyeceğini biliyorduk. 
O yıllarda başarılı olamadık. O dönem yaşadığımız sıkıntılar ne 
yazık ki hala yaşanıyor. Sanatçıların egoları yüksek oluyor. O ara 
popülerse hakkını fazlasıyla alıyor. Güçlü olduğu için de ‘patron-
larla kötü olmak istemiyorum’ diyor. Yola çıktığımız bazı popüler 
arkadaşlarımız sırf bu yüzden bizi terk etti... Bizim yaktığımız 
kıvılcım alev bile olamadan söndü. O dönem birliktelik olsaydı, 
şimdi daha başka bir mücadele veriyor olacaktık. Çünkü o za-
man biz müzisyenler olarak çok güçlü ve popülerdik.” 

Uzun zamandır MESAM’ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapan Cahit Berkay müzisyenlerin hak arayışını bugün oldukça 
yakından izliyor... Hatta onu geçmişle kıyaslıyor... 

“Sanatçının hakkını en iyi şekilde aramak, almak ve dağıtmak 
için öncelikle MESAM ile MSG’nin birleşip tek güç olması gere-
kiyor. Birlikte hareket etmeliler... Bu hak arayışında sanatçılara 
da büyük görevler düşüyor. Sanatçılar Meslek Birlikleri’nin içinde 
olmalılar. Genel Kurullar’a gelip yönetimleri takip etmeliler.... 

Geçmişle bugün arasında çok büyük kazanımlar var. MESAM 
o kadar sabotaj ve engellemeye rağmen artıya geçmiştir. Bugün 
eskisinden daha güçlüdür. MESAM ne kadar güçlü olursa hakkı-
mızı o kadar güçlü arayabilir. Ben MESAM’ın gücüne inananlar-
dan biriyim ve daha da iyi olacağız. Işık görünüyor değil, ışığın 
dörtte birini yakaladık. Biz devamının mücadelesini veriyoruz. 
MESAM üyeleri  arasında 50 yılı deviren çok arkadaşım var, bu-
rada dile getirdiğim şeylerin çoğunu onların da adına dile geti-
riyor, onların da uzun yıllar müzik içinde olmalarını ve müzik 
üretmelerini istiyorum... 

SÖYLEŞİ
CAHİT BERKAY
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on yıllarda adından en çok söz ettiren şarkıcıların listesini yapmaya kalk-
sak Adele’i en başa yazmamız gerekir. Kendi kuşağının en başarılı sesle-
rinden biri olan Adele son albümü “25” ile dünyanı birbirine katıp nere-

deyse kırılmadık müzikal rekor bırakmadı. Adele 2016 yılına da rekor kırarak 
başladı. Ünlü müzisyen YouTube’da saatte bir milyon kez çalınan şarkısı “Hello” ile 
PSY’ın “Gangham Style” şarkısıyla kırdığı rekorun yeni sahibi oldu.

İlk 48 saatte YouTube’ta 50 milyondan fazla tıklanan “Hello” böylece YouTu-
be’ta 1 milyar rakamına ulaşanlar kervanına katıldı. Video paylaşım sitesinden ya-
pılan açıklamaya göre; “Hello” bu rakama 87 günde ulaştı. Bu da Adele’i rekorun 
yeni sahibi yaptı. 

PSY’in “Gangnam Style” adlı şarkısı YouTube’ta yayınlandıktan 158 gün sonra 
1 milyar kez izlenmiş ve PSY rekorun sahibi olmuştu. 

Adele’in internette en çok izlenen video rekorunu kırmasının kariyeri için ayrı 
bir önemi olduğu gerçek. Çünkü 1988 yılında dünyaya gelen müzisyenin kariyeri 
de internette başlamıştı. 2006 yılında bir arkadaşı Adele’e ait demoyu Myspace’e 
göndermiş ve şarkı kısa zamanda XL Recordings’in dikkatini çekmişti. Şirket hiç 
zaman kaybetmeden bu amatör şarkıcıya sözleşme teklif etti. Adele de kendine 
güvenenleri hayal kırıklığına uğratmadı. Daha ilk yılında İngiltere’nin en önemli 
müzik ödülü olan BRIT Awards’da “Eleştirmenlerin Seçimi” ve BBC’nin düzenledi-
ği “2008’in Sesi” ödülünü kazandı. 

Adele’in ilk albümü “19” sadece eleştirmenlerin övgüyle bahsettiği bir albüm 
değildi. “19” aynı zamanda Adele’e beklemediği ticari başarıyı da kazandırdı. Al-
büm, Britanya’daki müzik listelerinin tamamına bir numaradan giriş yaptı. Adele 

2009 yılındaki Grammy Ödülleri’nde En İyi Yeni 
Sanatçı ile En İyi Kadın Vokal dallarında ödül ka-
zandı.

“19”un başarısına rağmen Adele’in dünya 
müzik vitrinine çıkışı ikinci stüdyo albümü 
olan “21” ile oldu. 2011 yılında yayınlanan 
albümün kazandığı başarıları şöyle sıralaya-
biliriz: 

“21” altı farklı dalda Grammy Ödülü ka-
zandı. Adele, bir gecede en çok Grammy 
Ödülü kazanan kadın şarkıcı olarak Be-
yoncé’un rekorunu egale etti.

Adele “21” ile İngiltere’de bir yıl için-
de üç milyondan fazla kopya satan ilk 

sanatçı oldu. 
2015 yılının sonlarına doğru yeni albümü “25”i yayınlayan 

Adele, “21” ile yakaladığı başarıyı şimdiden ikiye katladı. “25”, ilk haftasında 
800 binin üzerinde satarak İngiltere listelerinde daha önce kırılmış rekorları yerle 
bir etti. “25”, tek başına, listede onu takip eden 86 albümün toplamından fazla 
sattı. 800 bin 307 adet satan albümün 252 bin 423’ü internetten dijital olarak 
satın alındı. Bu satış oranıyla, ilk haftasında internetten 100 binden fazla kez in-
dirilen ilk albüm oldu. Albümü çıktığı gün, yani 20 Kasım’da satın alan kişi sayısı 
300 binin üzerindeydi. Albüm Amerika Birleşik Devletleri’nde de rekorları altüst 
etmeyi başardı. “25” bir haftada 3 milyondan fazla sattı.

DÜNYADAN
ADELE

Adele, kırılmadık 
rekor bırakmadı

S

Yeni albümü “25”i 2015 yılının son günlerine doğru yayınlayan Adele, rekor kırmaya       
devam ediyor. Müzisyen, yeni videosuyla izlenme rekorlarını altüst etmeyi başardı
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Yrd. Doç. Dr. Göktan AY

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 
Sanatçı Öğretim Üyesi, MÜZDAK Başkanı, 
Yazar, İletişim Dr. Folklor Araştırmacısı

“fikri haklar”, “anonim eserler” ve 
“doğru notalama” üzerine…

ir yazımın başlığı “girişimcilik” üzerineydi ve ses getirmiş-
ti. Arayan / yazan dostlarımız, devlet kurumlarına göre, özel 
şirketlerde girişimciliğin çok önemli olduğunu, kuruma de-

ğer katmayan, proje üretmeyen, bağlantı yollarını açmayan kişilerin 
yükselmesinin mümkün olmadığını belirtiyorlardı. Zaten, devlet-özel 
kurumlarını da iki yazımda karşılaştırmıştım. (http://www.internet-
haber.com/kurumsal-liderlik-bizde-neden-olmuyor-1225244y.htm) 
ve (http://www.internethaber.com/mevkinin-adami-olmak-ulkemiz-
de-neden-zor-1228141y.htm) 

Şimdi, benzer bir konuya değinmek istiyorum. 
Konumuz; sanat /müzik ve fikri haklar konusu…
Müziğin, sadece; beste-yorumlama-icra ayakları yok elbette. Fikri 

haklar da önemli.
Her yıl,  konservatuvarlardan yüzlerce mezun veriliyor. Elbette her 

konservatuvar mezunu aynı seviyede olmuyor. Batı müziğinde de, 
Türk müziğinde de önde olan konservatuvarlar var…

Mezunlar; müzik öğretmeni, halk oyunları öğretmeni, dansçı, beste-
ci, söz yazarı, derlemeci, araştırmacı, yazar, müzikolog, çalgı sanatçısı, 
ses sanatçısı, korist, şef, yorumcu, aranjör vb. çok parçalı bir alana 
yayılıyorlar. Zannediyorum hiçbir kurum bu kadar renkli ve çok yönlü 
kişi yetiştirmiyor. 

Ancak, bu kadroların bağlı / yükümlü oldukları şartlar var. Ve her 
birinin kendine göre dünya üzerinde kazanılmış hakları var… Ama, 
bilinmiyor, ya da ciddiye alınmıyor… Oysaki her zaman gerekli… Belki 
bizde bu haklar zor hayata geçiriliyor, ama sonuçta ilgili bakanlıkların 
desteği ile meslek birlikleri oluşturulabiliyor. 

Genel olarak bu haklara “fikir ve sanat eserleri hakkı” deniyor. Ve 
bununla ilgili yasa da çıkarılmış, tabii sonra geçici maddelerle revize 
edilmiş. Her şey bitmiş mi? Tabii ki hayır! Çünkü; gelişen dünya ve 
iletişim çağında sürekli yenilenme gereken bir alan.

Sürekli şikayet ediliyor; sayısız kaset, albüm ve internet dünyasında 
iz bırakan / bırakmayan yüzlerce şarkılar, türküler dolaşıyor…

Binlerce beste var… 
Yüzlerce ortaya çıkmamış eser var…
Her gün milyon dolarlık prodüksiyon ve programlar yapılıyor...
Her evde kurulmuş stüdyolar iş bekliyor...
Solist olmak değil, popüler olmak isteyen gençler ve maddiyat kar-

şılığında iş yapan firmalar var…
Kısaca, ortada büyük bir pasta var…
Ve o pastadan herkes kendine ayrılan payı almaya çalışıyor…
Çoğu müzisyen/solist kendi başına iş yapmak, bir yere bağlı kalma-

mak istiyor…
İsim yapan hemen kendine ait şirket kurmaya çalışıyor…

B
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Bu; bölünmeyi, güçte zayıflığı ve kazançsızlığı beraberinde getirti-
yor.

Sonuçta; popülerliği yakalayanların bir kısmı doyuyor, bir kısmı 
doymuyor… 

İşte bu düzensizliği ortadan kaldırmak, sanatın ve sanatçının hak-
larını korumak günümüzde mutlak önem kazanıyor. 

FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNUN BAZI MADDE-
LERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 4630, Kabul Tarihi: 21. 2. 2001’de yayımlanmış;
MADDE 1. – 5. 12. 1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu’nun 1’inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

Amaç:
Madde 1. – Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana 

getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icra-
cı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile 
filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon 
kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirle-
mek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, ön-
görülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit 
etmektir.

Madde 2. – 5846 sayılı Kanuna 1’inci maddesinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Kapsam:
Madde 1/A.- Bu Kanun, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren 

eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanat-
çıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin 
ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluş-
larının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını, bu haklara ilişkin 
tasarruf esas ve usullerini, yargı yollarını ve yaptırımları ile Kültür 
Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğunu kapsamaktadır.

Tanımlar 1/B-k mad.sinde; k) Komşu haklar: “Eser sahibinin ma-
nevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin 
izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, 
söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra 
ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcı-
ları ile radyo - televizyon kuruluşlarının sahip oldukları hakları” ifade 
edilmiştir.

Bu amaçla meslek birliklerinin kurulması da özendirilmiştir. Ve ül-
kemizde “müzik eseri” ile ilgili meslek birlikleri şunlardır:

 MESAM / Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği
 MSG / Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği
 MÜYORBİR / Müzik Yorumcuları Meslek Birliği

 MÜ-YAP / Bağlantılı Hak Sahibi Fonogam Yapımcıları Meslek Bir-
liği

Meslek birliklerinin kuruluş amaçlarına da kısaca göz atalım:
“Eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri ve süreli olmayan yayınları 

çoğaltan ve yayanların, üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun bu kişilere tanıdığı hakların 
idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine 
dağıtımını sağlamak amacıyla, Kanunda belirlenmiş alanlarda kuru-
lan birliklere “Meslek Birliği” denilmektedir. 

Meslek birliğinin kurulması için eser sahipleri veya icracı sanatçılar 
bakımından zorunlu organlarının asıl üye sayısının dört katı kadar, 
yapımcılar, radyo - televizyon kuruluşları ve yayımcılar bakımından 
bu organların asıl üye sayısının iki katı kadar üye olma niteliklerini 
taşıyan gerçek veya tüzel kişiler meslek birliği olarak faaliyet göste-
rebilmek için izin almak üzere Bakanlığa başvurmak zorundadırlar. 
Meslek birlikleri bu izni aldıktan sonra kuruldukları alanda faaliyet 
gösterirler.

“5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 42. maddesi ile 
Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Bir-
likleri ve Federasyonları Hakkında Tüzüğün 8’inci maddesi uyarınca 
aynı alanda birden fazla meslek birliği kurmak mümkündür. Aynı 
alanda faaliyet gösteren meslek birliği mevcutsa, bu alanda başka bir 
meslek birliğinin kurulabilmesi için, belirlenmiş asgari kurucu üye 
sayılarından az olmamak kaydıyla o alanda kurulmuş en fazla üyesi 
olan meslek birliğinin üye tam sayısının 1/3’ü kadar üye olma nite-
liklerini taşıyan gerçek veya tüzel kişinin başvurması gerekmektedir.”

Bu yazımızda üç konuya değinmek istiyoruz. 1. Anonim eser ne-
dir? 2. Konservatuvarlarda olmayan “fikri haklar” dersi. 3. Doğru 
notalama ve arşivleme…

1. Anonim eser nedir? Ne olmalıdır? 
Yıllardır birliklerin oluşmasına ve çalışılmasına rağmen, bazı konu-

larda ilerleme sağlanamamış gözüküyor... Bunların başında da kamu 
malı olan “anonim halk eserlerinin telif hakları” konusu geliyor. Sa-
hipsiz (anonim) olduğu gerekçesiyle kimseye telif ücreti ödenilmeden 
kullanılan bu eserlerin asıl sahiplerinin, “ilgili yöre” olduğu kabul edil-
mektedir. Buna rağmen; anonim eserlerin telif hakları özellikle 4630 
sayılı yasada buna dair hüküm olmaması nedeniyle korunamamakta-
dır. Oysa; “Musiki eserleri, her nevi bölgesel sözlü ve sözsüz anonim 
eserleri de kapsar” cümlesinin bu yasaya eklenmesi işi çözmektedir.

Tanımlarda şöyle açıklanabilir:
Anonim eser: İlk besteleyeni (söz ve müziğinin kime ait olduğu) 

bilinmeyen, hafızalarda korunup, halkın ortak söylemi haline gelen, 
usul-makam ve icra tekniği açısından tamamen bölgesel özellikler 

Damien Chazelle’nin 
yönettiği “Whiplash” 
bir konservatuvarda 
yaşananları anlatıyordu.
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gösteren, sözlü - sözsüz her tür müzik eserleridir. 
Derleyici: Yerel olan anonim eserlerin (halk türküleri, maniler, hi-

kayeler, masallar vb…) ehil taşıyıcısından / aktaranından derleme 
kurallarına uygun olarak tespit edip, kullanıma (icraya) hazır hale 
getiren mali hak sahibi uzman kişidir. 

Derleme eser: Derleyicinin, gerçek bilgi, beceri ve emeği karşılığı 
aktarıcıdan / yakıcıdan tespit ettiği bölgesel nitelikli anonim müzik 
eserleridir.

Kaynak kişi / kimden alındığı: Eserin bestekarı olmayıp, sadece ge-
leneksel yapı içinde ustalarından öğrendiklerini hafızasında koruyan, 
ekleyen - çıkaran, daha sonra bunları derleyiciye aktaran kişidir. Yani 
gerçek eser sahibi değildir. Bu nedenle karışıklığa yer vermemek için 
“kimden alındığı” ifadesi kullanılmalıdır.

2. Konservatuvarlarda olmayan “fikri haklar” dersi:
Konservatuvar öğrencisi; iyi bir solfej ve çalgı eğitimi almalı, ya-

nına oyunlarını, repertuvarlarını, müzik tarihini, müzik sosyolojisini, 
müzik terminolojisini, okuyuş / çalış tekniklerini vb. katmalıdır. Bu 
yazdıklarımız iyi / kötü verilmektedir. Ancak, şu bir gerçek ki, başarı; 
öğrencinin müziğe olan ilgisi ve öğretim elemanının örnek olması ile 
doğru orantılıdır.

Öğrencinin bulunduğu aile ortamı daha sonra gelmektedir. Başarıyı 
isteyen öğrenci her türlü imkanı zamanımızda bulmakta zorlanma-
maktadır.

Herkesin sorunu var ve dağlar kadar büyük zannediliyor. Oysaki 
başkasının derdi dinlense “benim derdim de dert miymiş” deneceği 
mutlak. Zannediliyor ki, Y. Paşmakçı, A. Sağ, M. Erenler, A. Yavaşça, 
E. Deran, M. Torun vb… çok güzel ve rahat şartlarda yetişip bugün-
kü yerlerini almışlar. Lütfen, o değerli sanatçılarla sohbet etme fırsa-
tını yakalayın. Göreceksiniz ki çok daha iyi şartlardalar ama başarı 
oranı aşağılarda. Neden acaba?

Konservatuvar öğrencisi, ilerideki hayatında parçası olacağı alanla 
ilgili haklarını bilmiyor. Konservatuvarlarda; lisans, yüksek lisans ve 
sanatta yeterlikte ilgili / ilgisiz, doğru / yanlış bir çok ders var* ama, 
geleceğini belirleyecek, haklarını öğretecek böyle bir ders hala yok!

O zamanda alandakilerin, yanlış kişilerin ellerinde oyuncak olma-
larının, haklarını gasp edenlerin önü açılıyor. 

Oysa; bu bir “girişimcilik ruhunu” canlandırmak. İş sadece bir yer-
de konser verip parayı cebe atmak değil.

Aşın kaynarken, para kazanırken herkes dost da; ya sonra, ya yaşlılık-
ta, ya bir kaza sonrası olabilecek olumsuzluklarda ne yapılacak?

İşte müzikle uğraşan kişilerin haklarını öğretecek, onların kurum-

larla olan bağlantısını yapacak bir dersin - “fikri haklar” - lisansta 
olması şart. Bu zamanda ekmek gibi ihtiyaç…

3. Doğru notalama ve arşivleme:
Kuraldır; eğer bir konu akademik eğitimde yerini almış ise; kaynak 

kitaplarının, kütüphanesinin ve arşivinin sağlıklı olarak hazırlanması 
şarttır. İTÜ TMDK bile, kuruluş amaçlarında olduğu halde 34. yılında 
bir kütüphaneye kavuşabilmiştir. Günümüzde Türk müziği eserlerin-
de, notaların doğru yazımı olarak, hala TRT kabul edilmektedir. 

Ancak; eserler incelendiğinde birçok yanlış ortaya çıkmakta, bu 
da yanlışların TRT eliyle yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Aslında, 
TRT bir eğitim kurumu değil, yayın kuruluşudur. Müzik kurumlarının 
programları hazırlayıp TRT’ye yayın için vermeleri ve destek olma-
ları gerekmektedir. TRT yıllarca önemli bir boşluğu doldurmuş ve 
üzerine vazife olmayan / kanunla gösterilmeyen işleri dahi doğruya 
yakın bir şekilde yerine getirmiştir. Ancak, belirttiğimiz bu anlayışın 
gerçekleşeceğine dair bir çalışma, “üniversite konservatuvarlarında” 
hala gözükmemektedir. 

Bu arada, birçok kişi, kendi yaptığı besteleri ve derlemeleri; ku-
rumlara vermemekte, kendi adına yayınlamakta ya da telif hakları 
ile uğraşan meslek birliklerine vermektedir. Oysa; bu alanda yapılan 
bestelerin ve derlemelerin sağlıklı değerlendirilmesi için; bilgi biri-
kimi; alanda uzmanlık ve özellikle derlemeler için bir profesyonel 
ekip kurulması gerekmektedir. Ülkemizde Cumhuriyet’in kurulması 
ile başlayan derleme faaliyetleri, son 40 yıldır kişisel çalışmalara dö-
nüşmüştür. Yine; eserlerin yıllar sonra doğru olarak icra edilmesi için 
arşivleme önem kazanmaktadır. 

Biz 1980’lerde TRT’de program yaparken, dışarıya nota götürmek 
mümkün değildi. Çoğaltılan eserler kullanılır, sonra geri arşive teslim 
edilirdi. Bu notaların yanlış kısımları kayıt sırasında düzeltilir, ama 
ana notaya (bilgisayara) işlenmez, sadece sanatçıların elindeki nüsha-
larda doğru yazımlı notalar bulunurdu. TRT tarafından satışa sunulan 
CD’lerle yanlışların çoğalmasına sebep olunmuştur. 

Konservatuvarlarda aynı yanlışı sürdürmüşler, nota düzeltme ko-
misyonu kurmamışlardır. Dolayısıyla; eserler üzerinde yapılacak ça-
lışmalar içinde; özellikle akademik eğitim müziğinde kullanılan (özel-
likle halk ezgileri, halk türküleri) ezgilerde yapılan incelemelerde, 
bestelerin ve derlemelerin; notalanmasında, genel müzik kurallarına 
uyulmadığı, evrensel müzik işaretlerinin kullanılmadığı, eksik işaret-
lemeler yapıldığı, prozodi ve usul hataları yapıldığı görülmektedir. 

Doğru arşivleme için; kurumlararası çalışmalar yapılarak, notalar 
evrensel kurallar gözetilerek tekrar ve acilen yazılmalıdır. Bunun için-
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kullanımı” olmalıdır.
“Müziksel Analiz” yerine “Müzikal analiz” Türkçeye daha uygun-

dur.
“Enstrüman Bilgisi” yerine, “Çalgı bilgisi” veya “Organoloji” olma-

lıdır. 
“Estetik ve Sanat” yerine “Müzik estetiği” veya “Müzikte estetiklik 

kavramı” olmalıdır.
“Çalgı Bilgisi ve düzenleme teknikleri bilgileri”, “Çalgı bilgisi - orga-

noloji” içinde olabilir. Düzenlemeden kastedilen nedir? Muğlaktır…
 “Resim - Müzik İlişkisi” yanlıştır, resmin seçilmesinin sebebi var 

mıdır? Sürekli ilişkide olan film, sinema, tiyatro, belgesel vb… de içi-
ne alan bir ders ismi olabilir. “Güzel sanatlar ve müzik ilişkisi” gibi… 

“Prozodi” başlı başına bir ders olamayacağı için “Repertuvar veya 
Makam analizi” içinde verilmelidir.

 “Seste İleri İcra TSM” yerine, “Şarkılarda icra teknikleri, üslup ve 
yorum” olmalıdır.

“Sazda İleri İcra” yerine, “Çalgıda icra teknikleri ve tavır” olmalıdır.
“Türkçe Diksiyon Fonetik” yerine, “Güzel Türkçe kullanımı; diksi-

yon ve fonetik” olmalıdır.
“Müzik Eğitiminde Program” yerine, “Müzik eğitiminde program 

geliştirme” olmalıdır.
“Seste İleri İcra, THM’de Yöresel Tavırlar” yerine, “Türkülerde icra 

teknikleri, üslup ve yorum” olmalıdır.
 “Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf” eksik bir başlıktır, “Klasik Türk 

müziği ve tasavvuf ilişkisi” olmalıdır.
“Müziği Okumak” veya “Müziği Okuma ve Anlama” bir ders adı 

olmaktan uzaktır.
“Geleneksel Türk Halk Müziği Teorisi” yerine, “ Halk müziği teo-

risi” olmalıdır. 
“Türk Müziğinde Çağdaş Kompozisyon” ne demektir? Çağdışı 

kompozisyon var mıdır? “Türk Müziğinde Çağdaş Kompozisyon”, 
“Müzikte kompozisyon örnekleri” olmalıdır.

 “Kompozisyon Açısından Taksim” bir yy’lık ders olabilir mi? Bu 
bilgiler, “Çalgıda icra teknikleri ve tavır” içinde verilmelidir.

“Türk Müziğinde Beste - Güfte İlişkisi” doğru bir cümle değildir? 
Beste; ezgi – ritim ve güfteden oluşuyorsa; beste-güfte ilişkisi hangi 
açıdan ders konusu olabilecektir?

 “Atonal Müzik” yerine, “Tonal-atonal ve modal müzik teorileri” 
deyip, cümle sonundaki “çalışmaları”nın kaldırılması daha doğru ola-
caktır.

“Türk müziğinde makamların analitik yapısının incelenmesi”, der-
sinin adı “Makamlarda analitik yapının incelenmesi” olmalıdır.

Bölüm adlarının “Halk oyunları” olmasına rağmen, derslerde sü-
rekli “dans”ın geçmesi çelişki değil midir?

“Dans kompozisyon” yerine, “Dansta kompozisyon” veya “Dans 
için kompozisyon” olmalıdır.

“Dans İçin Müzik Düzenleme” yerine, “Sahnede müzik-dans dü-
zenlemesi” ya da “Oyun müziklerinde düzenleme” olmalıdır.

“Yaylı Çalgılarda İleri Atölye Çalışmaları” yerine, “Çalgılarda atölye 
çalışmaları” olmalıdır. Müzikte ispatı ve ölçüsü olmayan ileri kelime-
lerinden kaçınmak gereklidir. Neden yaylılarda var da diğerlerinde bu 
çalışma düşünülmemiştir.

“Solo Enstrüman ve Oda Müziği Yazımı” yerine, “Solo çalgı ve oda 
müziği yazımı” olmalıdır.

“Türkçe Müzikte Notalama Teknikleri” lisans dersi solfej dersi için-
de olup, Y.L.’ta olmamalıdır.

“Türk Müzik Tarihi” yerine, “Türkiye müzik tarihi” olmalıdır.
“Türkçe Müzik Teorileri” yerine, “Genel müzik teorileri” olmalıdır.
“Yaylı Çalgılar Tarihi ve Edebiyatı” yerine, “Çalgılar tarihi ve edebi-

yatı” olmalıdır. Neden sürekli yaylılar ayrı/düşünülmektedir?
“Türkiye’de Müzik” yerine, “Türkiye’de müzik türleri” olmalıdır.

de yetişmiş insan potansiyelimiz ve kurumlarımız vardır. Her alanda, 
sorumluluk sahibi, kişilikli ve yetenekli gençler yetiştirmek için emek 
vermeli, zaman ayırmalı, bu iş için kafa yormalı ve geleceğimiz için, 
müziğin kazanması için ciddi projeler üretilmelidir… 

Ancak; doğru notalama ve arşiv, meslek birliklerinin işi değildir. 
Her kurum bu alandaki görevlerini ve sınırlarını çizmeli, kadrosunu 
kurmalı ve bir an önce çalışmalara başlamalıdır. Herkes evinin önünü 
temizlerse zaten kirlilik sorunu ortadan kalkacaktır. Ve “kurumlara-
rası paylaşımı” sağlayarak!

ÖNERİLERİM
Müzik alanı lisans ve lisansüstü, doktora / sanatta yeterlik dersleri 

adlarındaki terminolojik yanlışlar ve doğruları aşağıya çıkarılmıştır:
“Geleneksel Türk Halk Müziği, Uygulaması” yerine, “Uygulamalı 

Halk müziği” olmalı, geleneksel kelimeleri çıkartılmalıdır.
“Geleneksel Türk Sanat Müziği, Uygulaması” yerine, “Uygulamalı 

Klasik Türk müziği” olmalı, geleneksel kelimeleri çıkartılmalıdır.
“Güncel ve Popüler Müzikler” yerine, “Popüler müzik kavramı ve 

örnekleri” olmalıdır. Güncel olan zaten popülerdir, aynı anlamda iki 
kelimeyi kullanmak gereksizdir.

“Eğitim Müziği Besteleme” yerine, “Eğitim müziği besteleme tek-
nikleri / uygulamaları” olmalıdır. 

“Okul Müziğinde Besteleme” yerine, “Okul müziği ve besteleme 
teknikleri / uygulamaları” olmalıdır.

 “İleri Eser Çözümleme Eğitimi” yerine, “Eser çözümleme teknik-
leri ve eğitimi” olmalıdır. “Bir eserin ileri olmasındaki ölçü nedir?” 
sorusunun kesin cevabı yoktur…

“Müzik Eğitiminde Bilgisayar” yerine, “Müzik eğitiminde bilgisayar 

35



ne müziğinin ne de müziğin önünde durdu. 
Adı, bestelerinin altında ya da arkasında yer tuttu. 
Çünkü biliyordu, evren bir müzikti ve yaşam da bu uyumda, bu 

dinginlikteydi... Önüne geçilemez, üstüne çıkılamazdı.
Dünyada ortak konuşulabilen nadir bir dildi ona göre müzik, sade-

ce insanın değil tüm canlıların konuştuğu, konuşmasa da anlaşabildiği 
ortak bir dil... 

Belki de bundan dolayı sözleri ile sesi sınırlamayıp, müziği ile hisleri 
ortaya çıkardı... 

Nasıl ki bir doktor elindeki neşter ile, bir şair kalemiyle açıyor insanın 
kalbini, o da müziğiyle yapıyordu aynı şeyi... Birden bire kalbe uzanıyor 
ve açığa çıkarıyordu gerçeği... Al, diyordu kalbini, onunla yüzleş, ona 
konuş, ona söyle her şeyi...

Yoksa nasıl ruh bulurdu onca söz?
Nasıl ayağa kalkardı, yer tutardı insanda onca şiir?

*
“Bir gün dönüp bakınca düşler
İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını
Ağla, ağla Firuze ağla”
diye kalemiyle konuşurken Aysel Gürel, mürekkebi oydu...

“Kör noktalar vardır her aşkta
İnsan doğar ölmez o suçla

PORTRE
ATTİLA ÖZDEMİROĞLU

O

Filmlerin boşrollerinde oyuncular olur. Filmler onlarla tanınır, sevilir ve izlenir. Fakat 
Attila Özdemiroğlu’nun müziklerini yaptığı filmler hep melodileriyle anılır. Ne oyuncu 
ne senarist ne de yönetmen; o filmlerin başrolünde hep Attilla Özdemiroğlu var

Film müziklerinin başrol oyuncusu

2010 - En İyi Müzik (Vavien)
42. SİYAD Ödülleri 

2010 - En İyi Müzik (Vavien)
3.Yeşilçam Ödülleri 

2005 - En İyi Özgün Müzik (Eğreti Gelin)
12. Adana Altın Koza Film Festivali 

Yakın dönem ödülleri: 

Eurovision için düzenlediği besteler: 

• 1975 - Delisin / Cici Kızlar
• 1975 - Minik Kuş / Füsun Önal 
• 1975 - Çiçekler / Zerrin Yaşar
• 1978 - İnsanız Biz / Grup Sekstet 
• 1980 - Aman Petrol / Ajda Pekkan

Attila Özdemiroğlu
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Orada o küçük çocukla kalan
Ağlar hayatın sonsuzluğuna”
diye desen desen işlerken sözleri Küçük İskender, özleri oydu.

*
O, çocukluğunda kaşif olmak isterken, okul döneminde mimarlığa 

yakın duruyordu. Oysa 6 yaşında sünnet düğününde hediye edilen bir 
mandolinle notaların yolunda bestelerin keşfine çıktığını bilmiyordu. 
Keman, flüt,  vibrafon, trombon, çello, viola, piyano... Bunlarla kendi 
ruhunun mimarı oluyor ve ortaya çıkardığı vücudu insanlığa adıyor-
du...

*
O, Attila Özdemiroğlu’du
5 Ocak 1943’te Ankara’da doğmuştu. Dünyaya gelişinin henüz ilk 

yıllarında anne ve babası ayrılıyor; üvey anne ile büyüyüp, öz annesiyle 
13 yaşında tanışıyordu...

Çok değil, 12 yaşındayken profesyonelliğe adım atıyor, okullarda 
birçok etkinliklerde boy gösteriyor ve 23 yaşında Durul Gence Or-
kestrası ile kabuğunu kırıp, farklı orkestralarla müzik hayatında yol 
alıyordu... 

Kaşiflik çocukluğundan kalma bir alışkanlıktı belki de, her ne kadar 
başka gezegenlere gitmese de gittiği yerin adı bir gezegendi nedense... 

Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins aya yol almadan 
az önce; Tanju Okan’ın, Yurduer Doğulu’nun ve Berkant’ın da içinde 
bulunduğu müzik gemisine “Jüpiter” ismini veriyorlardı.

*
Bilmiyoruz çocukluğundan geriye ne kaldı. Fakat gençlik, ruhundan 

hiç eksik kalmadı.
70’inden sonra dahi bisikletten düşüp kırılacak kemikleri vardı,
70’inden sonra dahi aşka düşüp, kırılacak bir kalbi vardı..
Çünkü o, şarkılardan çok şarkıcıların sevildiği bir ülkede eserleriyle 

ayakta duruyordu.
Beş aşk, dört nikah; üç kız bir de erkek çocuğu sahipliğinin ya-

nında; 200’ün üzerinde şarkı, 60 film müziği, 14 müzikal ve 3 bin 
reklam müziğine de imza atıyordu. 

Müzik miydi, tutku muydu yoksa müziğe duyduğu aşk mıydı onu 
yaşama bağlayan bilmiyoruz ama şöyle diyordu Özdemiroğlu, “Bütün 
ilişkilerimde biri bitmeden, biri başladı. Duygu bitiyor, evlilik bitmiyor. 
Sonra bir başkasıyla ilişki başlıyor...” 

Bir suyun dalgalanması gibi kendini akışa bırakıyordu o...

*
Ve gün geldi denildi ki “Attila kansere yakalandı!” 
Attila mı kansere yoksa kanser mi Attila’ya yakalandı doğrusu bir 

şey diyemiyoruz. Bu, onların arasında bir mücadele, yakınlaşma, bir 
dostluk belki de... 

Yaşamın türlü badireleri karşısında düşmekten korkmamış ve her 
seferinde ayağa kalmayı başarmış bir karakterden söz ediyorsak, kan-
sere Attila Özdemiroğlu’nun şu sözünü armağan edebiliriz sadece;  
“Yaşamın sonlu olması güzel şey. Ondan sonra başka yerlere açılacağı-
nı düşünüyorum, enerji yok olmuyor, bu beden terk edilebilir ama esas 
olan ruhtur, enerjidir, bilinçtir”... 

Haydi kanser, duydun işte; evet, bir vücudu kırabilirsin, bir ruhu 
yerinden uçurabilir bizleri eksiltebilirsin ama bilmelisin sanatı yerinden 
sökemezsin. Değerlerimizi, içimizi ayağa kaldıran o eşsiz, doyumsuz 
melodilere güç yetiremezsin. Çünkü bu sefer yanlış kişiye çattın, çün-
kü karşında henüz 6 yaşında mandolin çalmayı öğrenmiş bir yürek 
var! 

Günü gelecek, seni yenmeyi de pek ala öğrenip bizlere gösterecek!

• Arkadaş (1974) • Endişe (1974) • Zavallılar (1974) 
• Delisin (1975) • Haşhaş (1975) • İzin (1975) • Seninle Son 
Defa (1978) • Göl (1982) • Şalvar Davası (1983) • Fahriye 
Abla (1984) • Adı Vasfiye (1985) • Dul Bir Kadın (1985) 
• Kurbağalar (1985) • Züğürt Ağa (1985) • Anayurt Oteli 
(1986) • Asılacak Kadın (1986) • Kupa Kızı (1986) • Mil-
yarder (1986) • Teyzem (1986) • Afife Jale (1987) • Muhsin 
Bey (1987) • Gece Yolculuğu (1988) • Kaçamak (1988) • 
Arabesk (1989) • Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni 
(1990) • Bir Başka Gece (TV Eğlence Programı) (1990 
- 1995) • Robert’s Movie (1991) • Gölge Oyunu (1992) • 
Manisa Tarzanı (1994) • Akrebin Yolculuğu (1997) 
• Ağır Roman (1997) • Steplerin Üzerinde, Gök Mavinin 
Altında (Belgesel) (1998) • Sır Topraklar (1999) • Beşik 
Kertmesi (TV Dizisi) (2002) • Gönderilmemiş Mektuplar 
(2003) • Eğreti Gelin (2004) • Kalbin Zamanı (2004) • İlk 
Durak (Belgesel) (2005) • O Şimdi Mahkum (2005)  • Kilit 
(2007) • Aşk Yakar (TV Dizisi) (2008) • Vavien (2009) • Celal 
Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) 

Filmografisi:
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kuldan mezun olmaya yakın zamanlar… Deli gibi işlere saldı-
rıyoruz. Nerede reklam, nerede film senaryosu var bilip belli 
adreslerin orda volta atıyoruz. Bir an önce kendimizi ispat 

etmek niyetindeyiz. Lakin talihsizlik diye bir şeyin mümkünlüğüne 
inanamayacağınız şeyler olur bazen ya hani, yola umutsuzca çıkma 
hikayelerinde. Varış noktası, hedef değildir. Önce anlayamazsınız. 
Sonra bir an gelir – ki o “an” çok uzun sürer bazen “değdi be!” de-
dirtir insana.

Reklam, dizi, film görüşmelerinin doruğundayım o yıl. Kaç iş ala-
madığım üzerine kitap yazsam grinin tonlarına atmadığım çalım kal-
maz sanırım. Harry Potter serisi az bile kalır, çocukları eğlendirecek 
kadar talihsiz oluşuma.

Oturuyorum kaldırımda, gözlerimden yaş süzülüyor. Birisiyle ko-
nuşmaya o kadar ihtiyacım var ki. Henüz yola çıkmamışken, başarı-
sız olunca insan kendinden başka kimseyi arayası gelmiyor.

Telefonu alıyorum kulağıma ve telefonun diğer ucundaki ben’e 
başlıyorum içimi dökmeye. O sıra gözüm sokağın tabelasına ilişiyor: 
Fecri Ebcioğlu Sokak… Kim yahu bu adam diyorum. Sadece bir me-
rak. Sonraki yıllarda beni plaklara, Türk pop müziğinin en güzel za-
manlarına ve ustalarına ulaştıracak olan tek yön bir bilet… Kırık dö-
kük bilgisayarımda akşam araştırmaya giriyorum.18. yaşın en güzel 
gecesi. Sabahı ediyorum ama eski şarkıların büyüsünden kurtulmak 
mümkün değil. Neydi ki o zamanı, 2000’li yılların 18 yaşındaki bir 
kızcağızına bu kadar büyüleyici sunan?

Seneler geçiyor. Artık eve plaklar alınmış. Bildiğimiz şarkıcıların en 
eski kayıtları ve bilinmemiş şarkıları. Ve aniden bir mesaj: “Merhaba 
ben Attila Özdemiroğlu sizinle bir proje için görüşmek istemiştim.”

Elim ayağım titriyor. Buluşuyoruz. 
Hayranlığımı profesyonel konuların konuşulduğu masada ne kadar 

dizginleyebilirim ki?
Sonrasını hatırlamıyorum. Fecri Ebcioğlu ile geçirilen harika müzik 

yıllarından, Onno Tunç ve Aysel Gürel gibi hatta o dönem sıkça görüş-
tüğü Yasmin Levy gibi birçok duayenin hikayesinden geçiriyor beni. 
Sonra bir ara hastalık geliyor çatıyor ve tanışmamızdan kısa bir süre 
sonra da ailesi ile aile oluyorum hastane odasında. Ve o odadan koca 
bir ailenin parçası olarak çıkıyorum Attila iyi olduğunda (Abi demem 
hiç çünkü saygının lakabına hiç inanmaz hayatta, her şey yürekseldir 
onda). Bir gece kaçırıyorum hastaneden onu. Sonunu bilmediğimiz 
bir hastalığın arasına radyo gibi iliştiriyoruz Önder Focan’ın Nardis 
Club’da bir swing konseri gecesini.

Evleniyorum ben sonra, uzaklarda. Dönüşte evinde ufak bir parti 
veriyoruz. İçerde herkesten uzak bir beste yapıp, Kerem Görsev ile 
çalıyorlar bizlere.

Ağlıyoruz, gülüyoruz, şampanyalar kaldırıyoruz. Birlikte!
Kırık bir plağın onarılmasına benzetiyorum kalbimi bu kısaca anlat-

tığım serüvenimizde. Daha ne anılar elbette, gülünesi, ağlanılası… Eşi 
Hepgül ve balkonu bilir aslında en çok da bu anları.

Sonra bir an düğünün ortasında. Kalbimin içinde bir yerde kapatı-
yoruz telefonu Gonca ile..

Koskocaman teşekkür ediyorum ona. 
Bir gün yine karşılaşmak üzere.

PORTRE
ATTİLA ÖZDEMİROĞLU

O

Gonca Vuslateri evliliğini Attila Özdemiroğlu’nun evinde 
düzenlediği bir gece ile kutlamıştı.

Kırık bir plağın 
onarılması gibi…

GONCA VUSLATERİ 
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846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre bir eserin sahi-
bi, onu meydana getirendir, yani yaratandır. Fikir ve sanat eserleri 
üzerinde sahiplerinin manevi ve mali hakları mevcuttur.

Manevi Hakların Tanımı
Bu haklar eseri meydana getiren ve onların mirasçılarına ait olup baş-

kalarına devredilemez. Umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, 
eserde değişiklik yapılmasını menetmek, eser sahibinin zilyed ve malike 
karşı hakları manevi haklardandır. Bir eserin umuma arz edilip edilme-
mesini, yayımlanma zamanını ve tarzını münhasıran eser sahibi tayin 
eder. Eserin umuma arz edilmesi veya yayımlanma tarzı, sahibinin şeref 
ve itibarını zedeleyecek mahiyette ise eser sahibi, önceden yazılı izin 
vermiş olsa bile, eserin gerek aslının ve gerek işlenmiş şeklinin umuma 
tanıtılmasını veya yayımlanmasını menedebilir. Eseri, sahibinin adı veya 
müstear adı ile yahut adsız olarak, umuma arz etme veya yayımlama 
hususunda karar vermek yetkisi eser sahibine aittir. Eser sahibinin izni 
olmadıkça eserde veya eser sahibinin adında kısaltmalar, ekleme ve baş-
ka değiştirmeler yapılamaz. Eser sahibi, gerekli durumlarda, aslın maliki 
ve zilyedinden, koruma şartlarını yerine getirmek kaydıyla, güzel sanat 
eserlerinin ve yazarlarla bestecilerin el yazısıyla yazılmış eserlerinin asıl-
larından geçici bir süre için yararlanmayı talep etme hakkına sahiptir.

Mali Haklar Nelerdir?
Eser sahibi veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları 

süre, yer ve muhteva itibariyle sınırlı veya sınırsız, karşılıklı veya karşılıksız 
olarak başkalarına devredebilirler. Mali hakları sadece kullanma yetkisi de 
diğer bir kimseye bırakılabilir. Mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların 
yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.

1) İşleme Hakkı: Bir eserden, onu işlemek suretiyle faydalanma hakkı 
münhasıran eser sahibine aittir.

2) Çoğaltma Hakkı: Bir eserin aslını veya işlenmelerini kısmen ya da 
tamamen çoğaltma hakkı, münhasıran eser sahibine aittir. Eserlerin as-
lından ikinci bir kopyasının çıkarılması ya da eserin işaret, ses ve görün-
tü nakil ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her 
türlü araca kayıt edilmesi, her türlü ses ve müzik kayıtları ile mimarlık 
eserlerine ait plan, proje ve krokilerin uygulanması da çoğaltma sayılır. 

3) Yayma Hakkı: Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, kirala-
mak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak hakkı 
münhasıran eser sahibine aittir.

4) Temsil Hakkı: Bir eserden, doğrudan doğruya yahut işaret, ses 
veya resim nakline yarayan aletlerle umumi mahallerde okumak, çal-
mak, oynamak ve göstermek gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı 
münhasıran eser sahibine aittir. Temsilin umuma arz edilmek üzere 
vuku bulduğu mahalden başka bir yere herhangi bir teknik vasıta ile 
nakli de eser sahibine aittir. Temsil hakkı; eser sahibinin veya meslek 
birliğine üye olması halinde, yetki belgesinde belirttiği yetkiler çerçeve-
sinde meslek birliğinin yazılı izni olmadan diğer gerçek ve tüzel kişilerce 
kullanılamaz.

5) İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ile-
tim hakkı: Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, 
uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya 
dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline 
yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin bu kuruluşların 
yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayın-
lanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir. 

Eser sahibi, eserinin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz 
araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunul-
masına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimi-
ni sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak 

hakkına da sahiptir. Bu madde ile düzenlenen umuma iletim yoluyla 
eserlerin dağıtım ve sunumu eser sahibinin yayma hakkını ihlal etmez.

Hukuk Yollarına Başvurma Hakkı ve Kullanım Yetkisi
FSEK’da eser sahibinin hakları hukuk ve ceza davaları ile koruma 

altına alınmıştır. Hukuk davaları: Eser sahibinin tespiti davası(FSEK 
m.15), Tecavüzün refi davası (FSEK m.66-68), Tecavüzün meni davası 
(FSEK m.69), Tazminat davaları ve vekaletsiz iş görmeden kaynaklanan 
davalar (FSEK m.68- 70).’dır. Ceza davaları sonucu hükmedilebilecek 
cezalar ise: hapis, ağır para cezası, zapt, müsadere, imhadır. 

Yasada sayılı bulunan mali haklardan olan yayma ve işleme hakkı 
kapsamında eser sahipleri FSEK’nun 52. maddesine uygun olarak mu-
vafakatname düzenlemektedir. Muvafakatnamelerde eser adı, ilk satırı, 
yapımcı şirket adı, albüm (yapım) adı, yorumcu adı, yapımın hangi for-
matlarda çoğaltımına izin verildiği, verilen iznin kapsamı, muvafakatna-
me tarihi ve imza bulunması gerekir. 

Eser sahibinin izni olmadan eserlerinin yayınlanması halinde yayma 
ve işleme hakkının ihlali söz konusu olur. Bu haklar meslek birliğine 
devredilemeyen haklar olduğundan, ihlalin yasal yollardan takibi de an-
cak eser sahibi tarafından mümkündür. Hakları ihlal edilen eser sahibi 
hukuk davası açabileceği gibi izinsiz eser kullanımı sebebiyle ceza da-
vası için de suç duyurusunda bulunma hakkına  sahiptir.

Belirtilen hususlar dışında, örneğin üyenin düzenlediği muvafakat-
name karşılığında ödeme alıp almadığının denetlenmesi gibi konular 
meslek birliğinin yetkisinde bulunmamaktadır. Eser sahibi eserin kul-
lanımına izin vermiş, ancak yayma hakkına karşılık gelecek ödemeyi 
alamamışsa FSEK 58. maddede tanımlanan ve belirtilen yasal çerçeve 
içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Kanunda Cayma Hakkı; “Mali bir 
hak veya ruhsat iktisap eden kimse, kararlaştırılan süre içinde ve eğer 
bir süre tayin edilmemişse icabı hale göre münasip bir zaman içinde hak 
ve salahiyetlerden gereği gibi faydalanmaz ve bu yüzden eser sahibinin 
menfaatleri esaslı surette ihlal edilirse eser sahibi sözleşmeden cayabi-
lir.” şeklinde yer almıştır. Bu doğrultuda eser sahibi tarafından kullanı-
mına izin verilmiş mali hak eser sahibinin menfaatlerini ihlal ederek kul-
lanılmaz ise, eser sahibi cayma hakkını kullanabilecektir. Cayma hakkını 
kullanmak isteyen eser sahibi sözleşmedeki hakların kullanılması için 
noter vasıtasıyla diğer tarafa münasip bir mehil verecektir. Verilen mehil 
içerisinde hak kullanılmaz veya noter vasıtasıyla yapılacak ihbarın tebli-
ğinden itibaren dört hafta içerisinde caymaya karşı itiraz davası açılmaz 
ise cayma tamamlanmış olacaktır. Cayma hakkının tamamlanması ile 
verilen izin artık geçersiz hale gelecektir.

Meslek Birliği, üyesi bulunan eser sahibi adına yetki belgesine daya-
narak yukarıda sayılı bulunan mali haklardan çoğaltma, temsil ve işaret, 
ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını 
üyeleri adına takip ve tahsil etmeye yetkilidir.

Sahneye konmuş eserler dışında kalan eser, icra, fonogram ve yapım-
lar için ilgili alan meslek birlikleri ile 52. maddeye uygun sözleşmeler 
yaparak ön izin almak ve söz konusu yayın ve/veya iletimlere ilişkin 
ödemeleri bu birliklere yapmak ve kullandıkları eser, icra, fonogram ve 
yapımlara ilişkin listeleri  birliklere bildirmek zorundadırlar. Radyo-te-
levizyon kuruluşları, uydu ve kablolu yayın kuruluşları yayınlarında ya-
rarlanacakları opera, bale, tiyatro ve benzeri sahneye konmuş eserlerle 
ilgili olarak hak sahiplerinden önceden izin almak zorundadırlar. 

Meslek birliği, FSEK 43. Maddede belirtilen yetki sahası ile ilgili an-
laşmazlıklarda eser sahibi adına yasal takibe başvurmaktadır. Eser sa-
hiplerinden izin alınmadan reklam, dizi, sinema filmi vb. içeriklerinde 
izin alınmadan kullanılan eserler için ise, bizzat eser sahibinin hukuk 
yollarına müracaatı gereklidir. 

MESAM Üye İlişkileri Birimi Yetkilisi


Eser Sahibinin Hakları ve Temsili

MESAM’dan
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SÖYLEŞİ
ORHAN GENCEBAY

Orhan Gencebay, 
Cumhurbaşkanlığı 

Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülü’ne layık görüldü  
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ürkiye’nin sanat alanındaki en önemli ödüllerinden biri ola-
rak kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülü’nü bu yıl müzik dalında Orhan Gencebay aldı. Eser-

leri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, 
Türkiye’nin kültür ve sanatının yücelmesi için çalışan, özgün eser-
leri onurlandırmak ve özendirmek amacıyla verilen Cumhurbaş-
kanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Orhan Gencebay’ın yanı 
sıra Münir Özkul, Rasim Özdenören, Mehmet Genç, Hüseyin 
Kutlu’ya, Vefa Ödülü ise merhum Cemil Meriç’e takdim edildi. 

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü; halk ezgile-
rinden sanat musikisine, yerel tınılardan evrensel seslere, müzi-
ğin her alanında edindiği yüksek birikimi geniş bir bakış açısı ve 
alçakgönüllü bir duyarlılıkla toplumla paylaşması, sofistike hisleri 
sade bir yorumla kitleselleştirebilmesi, kendine özgü tarzı olan 
çok sesli müzik ile çok farklı kesimlerde ortak duygular oluştu-
rabilmesi nedeniyle Orhan Gencebay’a verildi. Ödül vesilesiyle 
Orhan Gencebay ile bir araya gelip hem ödülü hem de müzik 
dünyasının sorunlarını konuştuk. 

Öncelikle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülü ile başlamak istiyorum. Bu ödül sizin için nasıl bir 
anlam taşıyor?

Bu onur verici bir şey tabii ki... Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek 
makamının elinden aldık bu ödülü. Geçen yıl da sevgili üstadımız Ney-
zen Niyazi Sayın almıştı. Bu Türkiye’nin en yüce makamından gelen 
bir ödüldür. 

Ödülün size verilme sebebinin siyasi olduğu da söyle-
niyor… 

Bu benim ilk ödülüm değil. Ben uluslararası anlam taşıyan birçok 
ödül alıyorum. 50 yılı aşkın bir zamandır müzik yapıyorum, Ak Par-
ti 13 yıldır var. Dostluk ayrı siyaset ayrıdır. Siyaset ile sanatı kimse 
karıştırmasın. Ben siyasetle ilgilenmiyorum. Müziğin siyaseti yoktur. 
Sanat siyaset yapmaz. Siyaset yapmak amacıyla kullanılmış olsa bile 
onun anlatmak istediği farklı bir şey vardır. Sanatın anlatmak istediği 
estetiktir, güzelliktir, doğruluktur, iyiliktir... Sanat bunları anlatır. Her 
türlü şeyin resmini çeker, ama her zaman olumluyu gösterir. Sanat 
eğlendirmesiyle birlikte yaşama anlam kazandırır, tedavi eder, ulvi 
duygular yaratır. Sanat yaşamın estetiğidir. 

Bunun dışında yakın zamanda çok önemli bir ödül 
daha aldınız. Kızıl Elma ödülü… 

Kızıl Elma; TASAM tarafından verilen bir ödül. Yani Dünya Türk-
lerinin bir araya gelmesiyle verilen bir ödül. “Kızıl Elma” ismiyle ilk 
kez verildi bu ödül ve ben de ilk alan isim oldum. Bu da son derece 
önemli bir ödül benim için. Tabii bunların haricinde Uluslararası Mon-

Cumhurbaşkanlığı’ndan
Orhan Gencebay’a 
onur ödülü

Gencebay, Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü düzenlenen bir 
törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.  
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to Doktora’sı almıştım. İlgili arkadaşlarımız bilir; dokuz üniversitenin 
bir araya gelerek verdiği bir doktora bu. Bu da çok büyük bir ödüldür. 
Aldığım Onur ve Başarı Ödülleri’nin sayısını hatırlayamıyorum bile. 
Ama az önce de dediğim gibi en son aldığım Cumhurbaşkanlığı Kültür 
ve Sanat Büyük Ödülü en şerefli ödüldür benim için. 

Ödülün veriliş gerekçesinde de söylendiği gibi siz ken-
dine has bir müzik yaratmayı başaran ender müzisyenle-
rimizden birisiniz. Yarattığınız müziğin altyapısı nereden 
geliyor?

Müziğe altı yaşında Klasik Batı Müziği’yle başladım. Ama gönlüm 
Halk Müziği’ndeydi. Bağlamayı yedi yaşımda kucakladım. O yaşlarda 
su katılmadık Halk Müziği çalıştım. 10 yaşında beste yapmaya, 12 ya-
şından sonra bağlamanın yanı sıra tambur çalmaya başladım. Türk Sa-
nat Müziği ve Halk Müziği’nin orijinalini ve Batı’nın temel prensiplerini 
çocuk yaşlarda öğrendim. Notayı zaten altı yaşımda öğrenmiştim. 14 

T



yaşımda en az 40 tane makamı tanıyordum. Dünya müziğini daha iyi 
tanımak için caz ve rock ile ilgilendim. Türk müziğinin o dönem daha 
güçlü icralara ihtiyacı olduğunu fark ettim. Türkiye’deki müzisyenler ara-
sında virtüözitenin gelişmesi için çalışmalar yaptım. Her zaman şunu 
önemsemişimdir: Müzik aletini yenen insanın müziğe bakışı daha farklı-
dır. Ben Batı orkestrasyonunu Türk müziğine uyarlamaya çalışıyordum. 
Mesela müziğe başladığım dönemde Türk müziğinde alt yapı üst yapı 
sistemi yoktu onu da biz geliştirdik. Nota okuyuşun daha iyi olması için 
ikazlarımı yaptım. Bunların hepsini müzisyenler arasında stüdyolarda 
yaptık. O stüdyolar dershane gibiydi. Hepimiz son derece titiz ve büyük 
bir şevkle çalıştık. Bakın, o dönem Türk müziğinin yetersizliği aslında 
elemanlarının yetersizliğiydi. Opera ve Klasik Müzik yapan arkadaşlarla 
çalıştım ve notalarımı da ona göre yazmaya başladım. Orhan Gencebay 
tarzı böyle oluştu. Gayem Türk müziğini zenginleştirmekti. Ben yeni bir 
yapı oluşturdum ve yeni eserler ürettim. Bunu da halkımızın gösterdiği 
muazzam ilgi sayesinde yaptım. Halkımızın sevgisi benim doğru yolda 
olduğumun bir kanıtıdır... 

Büyük bir müzik entelektüeli olmanıza rağmen özel-
likle 80’li yılların ortalarında elinde sazıyla büyükşehre 
gelen bir Orhan Gencebay portresi çizildi...

Bu büyük bir yanlıştı, ama o dönem sinemacılar benim hikayemi 
kırdan kente göç hikayesiyle bağdaştırmak istiyorlardı. Halbuki ben 
Samsun’un merkezinde dünyaya geldim. O dönem Samsun’da her 
müziği öğrenmek mümkündü. O kadar gelişmişti… Ayrıca babamın 
ekonomik durumu da çok iyiydi. Köyden bavuluyla İstanbul’a gelip 
onu yenmeye çalışmak filmlerde var. Bu algı da onun etkisiyle oluştu. 
Filmlerin anlattığı şekilde İstanbul’a gelen arkadaşlarımız elbette var. 
Hepsi çok saygın müzisyenler ama benim hikayem farklıydı. Ben Türk 
müziğini geliştirmek üzere yola çıktım. 

Yaptığınız müzik Türkiye’nin büyükşehirlerinde doğ-
muş, hatta tamamen Türkiyeli bir müzik olmasına rağ-
men neden bu kadar tartışıldı ve bu kadar zor kabul edil-
di? Bu müziği yaparken birçok kez de saldırıya uğradınız. 

Türkiye tarihinde bana yapıldığı kadar kimseye saldırılmamıştır. 
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Ama benim umurumda değildi. Ben ne yaptığımı biliyordum. Ben bu 
müziği zenginleştirmeye çalışıyordum ve hala da hedefime varmış 
değilim. Benim başarılı olmamı kıskanan çevreler vardı. Uzun yıllar 
çamur attılar. Bu çevreler her zaman oldu. Bir dönem beni tanımayıp 
aleyhimde yazıp çizenler sonra benden özür diledi.

 
Müziği zenginleştirmeye çalıştığınızı ama hala hedefi-

nize ulaşamadığınızı söylediniz. Nedir hedefiniz?
Kendi armonimizi oluşturmayı amaçlıyorum. Çünkü bunun imkan-

ları var bizim müziğimizde. Türk müziği melodik olarak Batı müzi-
ğinden daha zengin bir yapıya sahip… Batı’nın en büyük özelliği ve 
güzelliği çok seslilik sistemidir. Şu anda bütün dünyanın kullandığı 
sistem haline geldi. Oysa bizim müziğimizde daha fazla armoninin 
oluşacağı bir yapısallık var. Onun için iyi analiz etmemiz gerekiyor. 
Bunun en basit ifadesi şöyledir. Batı müziğinin temelinde piyano var-
dır. İyi bir piyanistin çaldığı seslerin dağılımı orkestranın özünü oluş-
turur. Yani orkestranın tüm seslerini piyanoda duyabilirsiniz. Bunun 
bir benzerini Halk Müziği’nde görebilirsiniz. Bağlamanın çıkarttığı 
sesler öz olarak üç tanedir. Ama notaya yazılırken maalesef tek yazı-
lır. Ustaca çalan biri aslında kendine has bir çok seslilik ile çalmakta-
dır. Tek bir müzik aletinin çaldığı sesin analizi üzerinden orkestralar 
kurabilirsek ortaya çıkan kendimize has bir çok seslilik olacaktır. 

Bu çalışmalara eğilmesi gereken kişiler akademisyen-
ler olmalı. Konservatuvarlar bu çalışmaları yapmıyor mu? 

Hepsini bilmiyorum ama gördüklerimi söyleyeyim. Bizim okul-
larımız tabular geliştirmiş... Okullarda hem koruma yapılacak hem 
de müzik geliştirilecek. Bizim ne korumamız var ne de müziği ge-
liştirebiliyoruz. “Halk Müziği’nin dinamiklerini korumak” diye bir şey 
söylüyorlar. Ben de “o dinamikler ne?” diye soruyorum. Bana bir 
söylesinler. Bağlama ise bu dinamik bağlamanın bin tane çeşidi var... 
Neymiş o? Halk Müziği’nin dinamiği denen şey, hangi zamana ait. 
Her zamanın ayrı bir ruhu var. Hepsi ayrı bir zenginlik taşıyor. Hangi-
sini söylemek istiyorlar? 

Eğitim sistemiz hem eksik hem yanlış. 1878 yılında Japonların Su-
zuki Metodu adıyla yaptığı büyük bir atılım var. Yay ailesini almışlar 
sesleri ve kendi duyumlarına göre düzenlemişler. Kazaklar, Uygurlar, 
Azerilere bakıyorum muazzam gelişmişler. Biz çok gerilerdeyiz. Biz 
Türk sazlarını tanımıyoruz daha. 

Tabii tüm bunların yanında telif sorunu da var Türki-
ye’de… 

Bir ülkenin kendi özelliklerini koruması gerekir. Bu değerleri ko-
rumak bizim birinci görevimizdir. Müzik de bunların içinde olan bir 
değerdir. Telif konularımızın düzenlenmesiyle ilgili büyük bir çalışma 
başlamıştır. Bunun sonu sanatçı kardeşlerimize çok iyi yansıyacaktır.

SÖYLEŞİ
ORHAN GENCEBAY
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HABERLER

WOMEX Dünya 
Müzik Fuarı'nda
MESAM rüzgarı

Bu yıl 21.'si düzenlenen WOMEX Dünya Müzik Fuarı 21 ve 25 
Ekim 2015 tarihleri arasında 90 ülkenin katılımıyla Budapeşte'de 
gerçekleştirildi.

Müzik endüstrisinin önemli aktörleri ve temsilcilerinin katıldığı fua-
ra, MESAM adına Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterlik düze-
yinde katılım sağlandı. Fuar boyunca açık bulunan Türkiye standı, çok 
sayıda katılımcı tarafından ziyaret edildi. 

Beş gün süren fuar boyunca, çeşitli müzik dallarında konserler, 
toplantılar, atölye çalışmaları ve film gösterimleri yapıldı.

Dünya Müzik Fuarı WOMEX 2016 yılında İspanya’nın Santiago de 
Compostela şehrinde düzenlenecek.

Telif sorunları 
Tiflis’te tartışıldı 

Amerika Birleşik Devletleri Gürcistan Konsolosluğu ve Gürcistan 
Meslek Birliği GCA’nın ortak olarak gerçekleştirdiği Ticaret Huku-
ku Kalkınma Programı çerçevesinde organize ettiği Kolektif Telif 
Yönetimi Bölgesel Çalışması 5 ve 6 Kasım 2014 tarihlerinde Gür-
cistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirildi.

Ticaret Hukuku Kalkınma Programı ABD Ticaret Bakanlığı’na 
bağlı olarak 1992 yılında kurulmuştur. Geçiş ekonomisinde olan 
ülkelerin hükümetleri ve özel sektörlerine destek olmak amacıyla 
kurulan program, söz konusu ülkelere yasalarla ilgili eğitim ve da-
nışmanlık servisleri vermektedir.

Fikri Mülkiyet Hakkı ve Telif Yönetimi konusunda daha önce de 
benzer çalışmalar yapan CLDP’nin bu yıl ki toplantısı Türkiye, Gür-
cistan, Rusya, Ukrayna, Ermenistan, Azerbaycan ve Bosna Hersek 
Meslek Birlikleri’nin katılımıyla gerçekleşti. 

Meslek Birliğimiz MESAM toplantıda iki sunum gerçekleştirdi. 
2014 Mart Genel Kurulu, Türkiye’deki meslek birliklerinin ortak 
lisanslama, dağıtım, dokümantasyon protokolüyle girmiş olduğu 
yeni süreç ve bağlantılı hak sahipleri ile yapılan dörtlü protokolle 
yürürlüğe giren tek elden lisanslama uygulaması ile ilgili genel bir 
bilgilendirme yapıldı. MESAM ve MSG ortak protokolü ve özellikle 
“mükerrer ödemeler” ile ilgili yaşanan sıkıntıları aşmak için gerçek-
leşmesi zaruri olan ortak veritabanı projesi çalışmaları hakkında 
da bilgi verildi. 

Sunumlardan sonra yapılan grup tartışmasında meslek birlikle-
rinin daha fazla bir araya gelerek bölgesel işbirliklerini geliştirme-
sinin önemine değinildi. 

Meslek Birlikleri 
OLB kapsamında 

TÜROFED ile 
bir araya geldi

MESAM, MSG, MÜYAP ve MÜYOR-BİR Yönetim Kurulu Baş-
kanları ve Genel Sekreterleri OLB kapsamında Türkiye Otelciler 
Federasyonu yetkilileriyle Kuşadası'nda bir araya geldiler. 

15 Kasım 2014 tarihinde yapılan toplantı çerçevesinde, otel li-
sanslama çalışmalarının devam etmesi, yeni lisanslama mecraları 
ve iş birliğinin geliştirilmesi konuları görüşüldü. 

Meslek Birlikleri Temsilcileri ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üye-
leri, lisanslama alanında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalış-
malarını görüşmeye devam edecek.



SÖYLEŞİ
RECEP ERGÜL

yılının en özel çalışmalarından biri kuşkusuz 
Recep Ergül’ün imzasını taşıyan “Çanak-
kale Destanı” olmuştu. Ergül, Çanakkale 

Savaşı’nın 100. yılında Çanakkale Savaşı üzerine yazılmış türküleri, 
yakılmış ağıtları ve söylenmiş ilahileri bir araya getirerek CD ve ki-
tap olarak yayınladı. Ergül ayrıca yaptığı çalışmaları bir dizi konser 
programıyla da süsledi. 2015 yılında en az 20 ilde sahneye çıkan Re-
cep Ergül ile hem Çanakkale Destanı’nı hem de Türkiye’de böylesine 
önemli bir çalışmaya imza atmanın zorluklarını konuştuk... 

Çanakkale Savaşı’nın 100. yılı kapsamında “Çanakkale 
Destanı” adlı eşsiz bir proje hazırladınız ve Çanakkale Sa-
vaşı için yakılmış türküleri bir araya getirdiniz. Önce pro-
jenin kendisiyle başlayım. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Ça-
nakkale Savaşı ile ilginizin öncelikli sebepleri nelerdir?

Çocukluğumdan beri halk edebiyatı ve hikayeciliğine ilgi duydum. 
Halk edebiyatının en güzel ürünleri olan halk türkülerinin kaynağını, 
yaşanmışlıklar teşkil eder. Bu topraklarda geçmişten günümüze neler 

yaşanmışsa hepsi türkülerde mevcuttur. Sarıkamış Harekatı, Yemen, 
Balkan Harbi, Çanakkale Savaşı ve genel olarak I. Dünya Savaşı’na dair 
çok sayıda türkü derledim. Sarıkamış Harekatı ile ilgili 3 albüm yaptım 
ve yüzlerce konser verdim.

Çanakkale  Savaşı ise bu yönüyle işlenmemiş ve çalışmayı arzu etti-
ğim bir konuydu. Böylesine önemli bir savaş ve zaferimizin tek türküsü 
“Çanakkale içinde aynalı çarşı” olamazdı. Nitekim çalışmaya başladı-
ğımda yaklaşık beş yıl içinde birkaçı müzikleriyle mevcut, diğerleri ise 
sadece sözleriyle derlediğim pek çok türkü buldum. Taş plaklar, şiirler, 
deyiş, kaside ve  ilahilerden oluşan toplam 26 eserin tümü Çanakkale 
Savaşı üstüne yazılmış ve yakılmış. TCMB Yayınları’ndan çıkan bu ta-
rihi çalışmanın bir de 240 sayfalık kitabı mevcut. İlk kez yayımlanan 
fotoğraflar ve mektupları da içeren bu çalışma, zaferin 100. yılında 
Çanakkale Destanı adıyla  Türkçe ve İngilizce yayınlandı. 

Türkiye tarihi açısından Çanakkale Savaşı büyük bir 
önem taşısa da o dönemi hep askeri kaynaklardan oku-
duk. Siz ilk defa Çanakkale Savaşı’na sözlü tarih çalışma-
larının önemli bir bölümü olan “türküler” üzerinden ba-
kıyorsunuz… Yaptığınızı bu alanda da değerlendirebilir 
miyiz?

Türküler, bize resmi tarihin anlatmadığını anlatır. Her türkü bir ro-
mandır. Türküler halkın kendisidir.  Ben yaptığım bütün çalışmalarda, 
olaylara hep halkın gözüyle ve yanmış yüreğiyle baktım. Çanakkale Sa-
vaşı ve Zaferi, halk türkülerinde daha samimi ve daha sahici anlatılıyor. 

“…Düşümde gördüm düşümde                                                                                                                                          
Babam oğlu kaç yaşında                                                                                                                                          
Babam oğlu şehit düşmüş                                                                                                                                           
Çanakkale Savaşında

Aşağıda ince tarla                                                                                                                                            
Hacım kollarını salla                                                                                                                                            
Bir ocağın bir umudu                                                                                                                                            
Aman Allah yardım eyle…” 

Kayseri’den derlediğim bu türkü, 21 yaşında şehit düşen Hacı Şa-
hin’in ağıtıdır. Kız kardeşleri tarafından yakılmıştır. Dolayısıyla tarihi 
değeri vardır. Verdiği mesaj önemlidir. Şimdi siz bu sahici ağıta mı 
inanırsınız yoksa olaydan 100 yıl sonra yazılmış bir şiire mi? 

Bu türkülerin araştırmasını yaparken ne gibi zorluklar-
la karşılaştınız?

Türkü derlemek oldukça zor bir iştir. Maddi harcama gerektirdiği gibi 
halk edebiyatına hakim olmayı, yörelerin kültür değerlerini, örf ve adetle-
rini, ağız özelliklerini ve müzikal formlarını bilmeyi gerektirir. İş bununla 
da bitmiyor. Tamamen bireysel çabalarla gerçekleşen bu çalışmaların bir 
sürekliliği yoktur ve olamaz da. En çok bazı dörtlüklerin başka savaşlar 
için yazılmış olması, döneme tanıklık eden insanların ölmüş olması ne-
deniyle yakınlarının hikayeleri yeterince hatırlamamaları ve yerel kaynak-
ların  olmaması gibi çok ciddi sıkıntılara rağmen gerçekleşti bu çalışma.

Recep ERGÜL’den
Çanakkale’nin 
bilinmeyen müzikleri
Recep Ergül’ün hazırladığı “Çanakkale 
Destanı”, Çanakkale Savaşı’nın 100. yılın-
da yayımlandı. Recep Ergül’ün çalışması 
Çanakkale Savaşı sırasında ortaya çıkan 
ve daha sonra unutulan müzikleri büyük 
bir titizlikle günümüze taşıyor   
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SİNEMA ve MÜZİK
ENNIO MORRICONE

Sizce bu türkülerin gizli kalmasının başlıca sebepleri 
nelerdir?

Türkü derlemeciliğinin yeteri kadar önemsenmemesi başlıca sebep-
tir. Halbuki türkü derlemek beste yapmaktan çok daha zor bir iştir. 
Besteyi, canınız istediği ya da ilham geldiği zaman yapabilirsiniz ama 
türkü derlerken maddi ve manevi bir bedel ödüyorsunuz. Bir ile ve 
oradan ilçeye, köye gidip çalışma yaparken, yerel halkla sohbetler ger-
çekleştirirken maddi bir bedel ödüyorsunuz. Devlet, maalesef  bu ko-
nuda herhangi bir teşvik ödemiyor. TRT ise sembolik bir bedel ödüyor 
derlemeciye.  Ancak bir gerçek var ki derlemeci ciddi harcama yapıyor 
ve zaman harcıyor. Bunun teşvik edilmesi ve derleme yapana hem telif 
hem de devlet desteği verilmesi halinde, Anadolu’da derlenecek binler-
ce türkü olduğuna inanıyorum.

Resmi tarih yenilgiler için yakılan ağıtları kaydetmez 
ama kahramanlık şarkılarını unutmaz. Dünyanın hemen 
hemen her yerinde böyledir bu… Ama Çanakkale Sava-
şı’nda başka bir durum var. Çanakkale Savaşı bir kahra-
manlık destanı olmasına rağmen bu türküler kayıt altına 
alınmamış. Bu ilginç değil mi sizce de?

Savaşlarda galibiyet ya da yenilgi farketmez. Savaş insanlık suçudur. 
Savaşmak insanlık dışıdır. Savaşlarda galibiyet olsa bile yine ağıt yakı-
lır. Çünkü kan vardır, ölüm vardır. Örneğin “Çanakkale İçinde Aynalı 
Çarşı” zafere adanmıştır ama içimizi yakan bir ağıttır. Kayıt altına alınıp 
alınmaması ise kültüre verilen ya da verilmeyen değerle izah edilebilir.

Bizim Çanakkale Savaşı’na bakışımız aslında tek taraflı 
bir bakış. Genelde savaşa katılan, yenen ya da yenilenle-
rin gözünden o dönemi okuduk. Sizin çalışmanız savaşa 
başka bir bakış açısı getiriyor. Siz türküler üzerinden sa-
vaşa bakıyorsunuz ve sizin baktığınız yerde nasıl bir Ça-
nakkale Savaşı görünüyor? 

Ben, ateşin düştüğü ocakların penceresinden bakıyorum olaya. Elbet-
te, dönemin emperyalist devleti olan İngilizlere ve onların peşine takılıp 
gelen müttefik devletlere karşı inançla, imanla, olağanüstü koşullarda 
direnerek ülkesini savunan gencecik bedenlerin elde ettiği zafer gurur 
verici. Ama bir de şehit düşen gencecik delikanlıların her birinin hüzünlü 
bir hikayesi var. Anaları, babaları, nişanlıları, eşleri ve çocukları var. Şe-
hitlik haberini aldıklarında ne hisettiler acaba? Yahut dönmeyeceğini bile 
bile cepheye gönderirken… Ya cephedekiler, karşılarında tam teçhizatlı 
bir düşmana karşı birkaç mermisiyle savaşırken mevziide, biraz sonra 
öleceklerini düşünüp  neler  hisettiler acaba? 

Bulduğunuz türkü ve ağıtların ortak noktaları nelerdir? 
Türkülerin ortak yanı, hepsinin savaşın acımasızlığı ve yaşattığı acıla-

rı, yüzyıllarca  dilden dile aktaracak tarihi bir vesika niteliği taşımasıdır. 

Recep ERGÜL’ün 
“Çanakkale Destanı” 

adlı çalışmasında   
Çanakkale Savaşı’ndan 
fotoğraflar da yer alıyor
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Albümde yer alan marşlar, ilahiler ve kasideler ise güç koşullarda 
elde edilen zaferin yansımasıdır.

Proje kapsamında konserler de düzenlemiştiniz… 
Bu konserler 2016 yılında da devam edecek mi?

Biri TCMB tarafından Ankara’da gerçekleşen Gala Programı ol-
mak üzere 2015 yılında yaklaşık 20 ilde konser verdik. Albümde 
yer alan eserleri seslendirdiğimiz bu konserlerde seyirciye, daha 
önce hiç izlenmeyen Çanakkale Savaşı görüntüleri, fotoğraf sergi-
si, kum sanatı gösterisi ve taş plaktan Çanakkale Ninnisi sunduk. 
Ortalama 20 bin kişinin izlediği bu etkinliklerde, aradan 100 yıl 
geçmesine rağmen gözyaşlarının nasıl aktığına, gencecik bedenle-
rin ülkesi için bedenlerini siper edişleri karşısında nasıl gurur dolu 
anlar yaşandığına tanıklık ettik. A’dan Z’ye her şeyin Çanakkale 
Savaşı üstüne yapıldığı bu programlar, büyük beğeni topladı. “iş 
olsun” diye yapılan bir program olmadığı görüldü. Bu nedenle olsa 
gerek, şu anda 2017 ve 2018 yılları 18 Mart tarihlerimiz rezerve 
edilmiş dersem belki şaşıracaksınız ama gerçek bu. Bu programlar 
artarak devam edecek.

Sarıkamış Destanı adlı projeniz hakkında da bilgi 
verebilir misiniz?

1999 yılından itibaren Sarıkamış Harekatı konusunda türküler 
derledim. Derlediğim türküler, 2006 yılında “BİR BEYAZ ÖLÜM” 
adıyla iki CD olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Ge-
nel Müdürlüğü (Sayın Bayram Bilge TOKEL’ in değerli desteğiyle)  
tarafından yayınlandı. Erkan OĞUR, İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU, 
ZARA, İzzet ALTINMEŞE, Şeref TAŞLIOVA, Bayar ŞAHİN, Muam-
mer KETENCOĞLU, Selim BÖLÜKBAŞI, Mircan KAYA, Mustafa 
TATLITÜRK, Havva KARATAŞ, Doğan ÖZDEN, Sinan ÇELİK ve 
Aranjör ve Yönetmen olarak Zafer DALGIÇ gönüllü katkı sundu-
lar.  Ortaya, kimsenin beklemediği güzel ve tarihi bir çalışma çıktı. 
Albümün Galası, Harekatın yaşandığı yer olan Sarıkamış’ta yapıldı. 
Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Atilla KOÇ, sağolsun Sa-
rıkamış’a kadar gelerek bu albümün galasına katıldı. 2008 yılında 
“Sarıkamışa Varamadan”, 2014 yılında ise “Sarıkamış Destanı” bu 
çalışmanın devam albümleridir. 2003 yılından bu güne kadar, ba-
zıları Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ ile birlikte olmak üzere, yüzlerce 
program yaptım, yapmaya devam ediyorum. Bu programlar halkı-
mız tarafından öylesine benimsendi ki Sarıkamış denince Prof. Dr. 
Bingür SÖNMEZ ve Recep ERGÜL’ün  akla ilk gelen isimler olması 
bu yüzdendir.

Basının bu çalışmalara ilgisi nasıl oldu?
Gerek Sarıkamış gerekse Çanakkale konusunda yaptığım çalış-

malar, neredeyse bütün televizyon kanallarının ana haber bültenleri 
ile gazete sayfalarına haber oldu. Beni en mutlu eden ise bu çalış-
maların, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun bütün  insanları-
mıza hitap etmesi. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun bütün 
belediyeler bu programları benimsedi. Çünkü biz herkesin Çanak-
kale’sini anlatıyoruz. İçinde Nazım Hikmet de var, Mehmet Akif de. 
Alevi deyişi de var, ilahiler de. Her basın kuruluşunda yer bulması 
da bu yüzden. Kutuplaşan, ayrışan toplumumuzu birleştirecek pek 
çok şey var. Pek çok ortak değerimiz var. Bunların en başında 
ise Çanakkale gelir. Bütün insanlarımızı, Çanakkale etrafında el ele 
tutuşmaya ve kardeşçe buluşmaya davet ediyorum.

Daha doğrusu daveti , Aşık Veysel yapıyor…
“Kürdü, Türkü ne Çerkezi
Hep Adem’in oğlu kızı
Beraberce şehit gazi
Yanlış var mı ve neresi…”

SÖYLEŞİ
RECEP ERGÜL

“Çanakkale Destanı” sa-
dece savaşın müziklerini 
değil, acıları ve dehşetini 
de yansıtmayı başarıyor  
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DÜNYADAN
GUNS’N ROSES

Yer: Ali Sami Yen Stadyumu…
Tarih: 26 Mayıs 1993
O akşam Mecidiyeköy’de alışılmışın dışında bir gün yaşanıyordu. 

Civardakiler stadyum yanındaki kalabalığa Galatasaray maçlarından 
alışkındılar ama bu kez maç kalabalığı değildi karşılaştıkları 
karmaşa… Dünyanın en popüler müzik grubu Guns’n Roses konser 
vermek için İstanbul’a gelmişti. Müzikseverler o zamana kadar 
gerçekleşmiş en büyük stadyum konserine tanık oldular o gece. 
Daha önce de stadyumda müzik dinlemişti Türkiye, ama konser 
sayısı bir elin parmaklarını geçmemişti daha. 

O gecenin ardından İstanbul’da defalarca stadyum konseri 
düzenlendi. Kimsenin hayal edemeyeceği müzisyenler geldi. Fakat 
o konseri takip eden aylar Guns’n Roses için felaketten başka bir 
şey getirmedi. 26 Mayıs’ta bir arada konser veren grup, 17 Temmuz 
1993 tarihinde bir daha bir araya gelmemek üzere ayrıldı. Ne 
olduysa, nasıl olduysa Guns’n Roses efsanesi yavaş yavaş bitti, kimse 
bitişi hissetmedi. Yeni gruplar ve yeni müzikler ortaya çıkarken bir 
baktık ki Guns’n Roses diye bir şey kalmamış. 

23 yıl önce birlikte müzik yapmayı bırakan Guns’n Roses’ın 
kurucu üyeleri 2016 yılıyla birlikte bir araya geliyor. Grup, Nisan 
ayından başlayarak 25 konser verecek. Bu sayının yıl içinde artması 
bekleniyor, ama grubun konser başına istediği fiyat artışın öyle kolay 
olmayacağının da bir göstergesi… Çünkü grup konser başına 3 
ve 8 milyon dolar arası bir ücret talep ediyor. Rock müziğin dünya 
üzerindeki eski etkisine sahip olmadığı göz önünü alındığında bu fiyat 
fahiş gelebilir ama grubun sadece ilk yıllarında yakaladığı başarılar ve 
yarattıkları efsane düşünülürse birileri paraya kolayca kıyabilir. 

Guns’n Roses’ın 1987 yılında çıkardığı ilk albüm “Appetite For 
Destruction” 25 milyon kopyadan fazla satmıştı. 1988 yılında 
yayınladıkları “GN’R LIES” albümü ise sadece Amerika’da 6 milyon 
rakamına ulaştı. Grup 1991 yılında aynı anda iki albüm yayınladı. Bu 
müzik tarihinde bir ilkti. “Use Your Illusion I” ve “Use Your Illusion II” 
adlı albümler grubun hem de rock tarihinin en başarılı çalışmaları 
arasında yer aldı. Bu görkemli zamanların sonrasında çöküş 1993 
yılında başladı. Tam 23 senedir bir türlü istediğini bulamayan grubun 
kurucu üyeleri bir araya gelmekle nasıl bir başarı yakalayacak 
bilinmez ama Nisan ayında başlayacak konser dizisinin müzik tarihine 
geçeceği kesin. 

23 yıl sonra yeniden bir arada

Doksanlı yıllara damga vuran hardrock gru-
plarından Guns’n Roses’ın orijinal kadrosu 
23 yıllık bir aradan sonra bir araya geliyor. 
1993’de dağılan grup Nisan ayından başla-
yarak dünya genelinde 25 konser verecek. 
Konser sayısının artacağı da tahmin ediliyor 

23 yıl sonra yeniden bir arada
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şte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım, Durmuş, Nem Kaldı, Yuh Yuh, 
Ağlasam mı, Kirvem, Dom Dom Kurşunu gibi önemli türküleriyle 
hafızalara kazınan Mahsuni Şerif, hem hayatıyla hem de sanatıyla 

pek çok insanın örnek aldığı önemli biri oldu. 

ÇOCUKLUĞU
Mahsuni Şerif, 1940 yıllarında Maraş’ın Elbistan İlçesine bağlı Tar-

lacık/Berçenek köyünde dünyaya gelir. Ailesi aslen Vartoludur. Kendi-
leri Hormekan Aşireti’ne mensuptur. 

Mahsuni’nin doğduğu yıllarda Berçenek’te okul olmadığı için kendisi 
Elbistan’ın Alembey Köyü’ndeki Lütfü Efendi Medresesi’nde Kur’an eği-
timi alır. Burada Arapça okuma yazma öğrenir. Daha sonra okula kayıt 
olan Mahsuni Şerif, ilk okulundan ardından Mersin Astsubay Okulu’na 
gider. 1960 yılında ise Ankara Ordu Donatım Teknik Okulu’nu bitirir ve 
Kuleli Askeri Lisesi’ni kazanır. Ancak Alevi kimliği ve toplumsal olaylara 
duyarlı kişiliği bahane edilerek ordudan ihraç edilir. 

Mahsuni Şerif bir yandan okul ve ordu işleriyle ilgilenirken öbür 
yandan da saz çalmaya, türkü söylemeye çalışır. Özellikle 1961 yı-
lından sonra müziğe hızla eğilmeye başlar.  Halk aşığı olan ve aynı 
zamanda halk ozanlığı yapan Mahsuni, yazdığı halk şiirlerinde top-
lumsal ve siyasi olaylara eğilir. 12 yaşından beri çalmaya başladığı 
sazıyla her türlü isyanını dile getirmeye çalışır. 

Çocukluğu fakirlik içinde geçen Mahsuni’ye annesi ot toplayarak bak-
maya çalışır. Yine feodalitenin hakim olduğu bu coğrafyada Mahsuni Şe-
rif her şeyden payını alır. Mahsuni daha 12 yaşında bir ilkokul öğrencisi 
iken dayısının Emine adında bir kızıyla nişanlanır. Babasının ve akraba-
larının zoruyla nişanlanan Mahsuni, daha sonra Emine ile imam nikahı 
kıyar. Bir süre sonra Emine’den Züleyha adında bir kızı olur.  İstenmeyen 
bir evlilik yapan Mahsuni daha sonra Emine’den ayrılmaya karar verir. 
Yazdığı bir mektupla karısından boşanır. 

ASKER MAHSUNİ
Mahsuni’nin askerlik ve ordu sevdası çocukluktan başlar. Kendisi 

daha köyde ilkokul talebesi iken köye gelen Astsubay gençlerden çok 
etkilenir ve asker olmak istediğini babasına söyler. Mahsuni’nin ilgi-
sine karşı koyamayan babası izin verir. Mahsuni 1956 yılında Mersin 
Astsubay Hazırlama Okulu’na girer. 3 sene sonra okulu başarıyla bi-
tiren Mahsuni Şerif, Ordonat Tekniker sınıfına ayrılır ve Ankara Ordo-
nat Tekniker Okulu’na girer. Mahsuni burada dersler görür. Ancak bir 
süre sonra sosyalist ve Alevi kimliği hedef alınır. Üstelik Mahsuni’nin 
yargılandığı salon bizzat eğitim gördüğü sınıfı olur. Beş ay eğitim alan 
Mahsuni Sivas Ekreol Tepe’ye sürülür. 

Ancak bir süre sonra 60 Darbesi olur. Mahsuni bu darbeden etkile-
nir. O dönem Kara Kuvvetleri Komutanı olan Cemal Gürsel’in emriyle 
bir grup genç silahlandırılır. Bunlardan biri de Mahsuni Şerif’tir. Darbe 
sonrasında Mahsuni’ye Atatürk Ödülü verilir. Üstelik yargılandığı eski 
okulunun meydanında bu ödülü alır. Gün geçtikçe halkçılık ideolojisi-
nin etkisiyle şiirler okuyan ve türküler yazan Mahsuni, Alevi ve sosya-
list kimliğinin kurbanı olur. Ordudan ihraç edilir. 

PORTRE
MAHSUNİ ŞERİF

MAHSUNİ ŞERİF
İ

Âşık Mahsuni Şerif sazıyla, sözüyle ve inandıklarıyla Türk kültür ve müziğine yön verdi. 
Kendinden sonra gelen müziyenlere yol gösteren Mahsuni Şerif Anadolu’nun sesi oldu 

Âşık Ozan Geleneğinin Büyük Ustası

EVLİLİKLERİ
Mahsuni üç evlilik yapar. İlkini aile zoruyla yapan ve imam nika-

hıyla evlenen Mahsuni bir mektupla boşanır. Okuldan atıldıktan sonra 
kendini müziğe veren Mahsuni 1961 yılında İtalyan asıllı bir kadın 
olan Sovina’ya (Suna) vurulur. 20 yaşlarında olan Mahsuni, 14 ya-
şında olan Suna ile evlenmeye çalışır. Suna kaçırıp köyüne götüren 
Mahsuni’ye engeller çıkartılır. Çünkü kız daha reşit olmadığı için ev-
lenmesine müsade edilmez. Mahsuni’nin bu aşkı o dönem gazetelere 
bile geçer. Daha sonra Suna ile evlenen Mahsuni, bu kadından Ferhat, 
Şirin ve Emra adında çocuk sahibi olur. Ancak bu evlilik uzun sürmez. 
Mahsuni’nin bir arkadaşı Suna’yı kandırır ve Suna evi terk eder. 

Suna ile yaşadığı kötü evlilikten birkaç yıl sonra Mahsuni Fatma adın-
da bir kadını beğenir. Bu kadın aynı zamanda Mahsuni’nin akrabasıdır. 
Uzun kavgalar sonucunda Mahsuni ile Fatma evlenir. Mahsuni’nin şiir-
lerinde Fatma, Fadime olarak geçer. Fatma ile Mahsuni’nin evliliğinden 
Derya, Ali, Şeyda ve Yetiş adlı dört çocuk olur. 

MAHSUNİ’NİN YÜKSELİŞİ
Ankara’da saz çalarak, şiir yazarak ayakta durmaya çalışan Mah-

suni, 1963 yılında “Doğuda Kıtlık Var” şarkısının yazarı Halil Aytekin 
ile tanışır. Onun aracılığıyla da Fikret Otyam’ı bulur. Fikret Otyam, 
Mahsuni Şerif’i Hürriyet gazetesinden Cüneyt Arcayürek’e gönderir. 
Mahsuni Şerif ile alakalı ilk yazıyı Arcayürek yazar. 

Türkiye İşçi Partisi’nin yükselişte olduğu bu yıllarda Mahsuni, parti-
nin çeşitli organizasyonlarında yer alır. Böylece arkadaşlarıyla Aşıklar 
Derneği’ni kurar. TİP yöneticileri Mahsuni’ye sahip çıkar. Fikret Ot-
yam’ın desteğiyle konserler verir. Bir süre sonra işler Kültür Bakan-
lığı’na kadar gider. Böylece Aşık Mahsuni, Kul Ahmed ve Aşık İhsani 
TRT ekranlarına çıkan ilk halk aşıkları olurlar. 

İşleri yolunda giden Mahsuni ve arkadaşları bir plak firması kurar. 
Ancak kazandıkları paraları bu plak şirketinde kısa zamanda batırır. 
Mahsuni Şerif meşhur olunca pek çok türkücü ve popçu onun eser-

lerini okumaya başlar. Bunların arasında Ersen ve Dadaşlar, Edip 
Akbayram, Cem Karaca, Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, 

Zeki Müren, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mahsun Kır-
mızıgül, Murat Göğebakan, Selda Bağcan gibi isim-

ler vardır. 
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HAPİSHANE 
YILLARI
Mahsuni daima inandı-

ğını söyleyen bir insan olur. 
O nedenle başına çok olay gelir. 
1971 yılındaki darbede Süleyman 
Demirel hükümeti gider ve yerine 
Nihat Erim iktidarı gelir.  Deniz Gezmiş-
lerin idamını proteste eden Mahsuni, sol-
culara kan kusturan Nihat Erim hükümetine karşı 
sert şarkılar yazarak, ‘Erim erim eriyesin / Sürüm sürüm sürünesin’ 
şarkısını icra eder. Akabinde tutuklanır ve 10.5 ay cezaya çarptırılır.

Bildiğini okumaya devam Mahsuni bu kez 1973 yılında “halkı suça 
teşvik etmekten” tutuklanır. Ankara’da Sıkıyönetim Mahkemesi’nde 
yargılanır. Yine bir Avrupa seyahati dönüşü çantasında Nazım Hik-
met’in kendi sesinden şiir plakları ile yakalanır. 1974 yılında Türkola 
Plakları sahibi bir THKO örgüt militanı tarafından ‘Mahsuni seni istiyor’ 
yalanı söylenerek kaçırılır. Mahsuni idamla yargılanır ve 15 ay hapis 
cezasına çarptırılır. Mahsuni Şerif aralıklarla pek çok kez yargılanır ve 
tutuklanır. Mahsuni Ankara’da yattığı dönemlerde ise kendisine işken-
ce yapılır. 70’li yıllarda Mahsuni’ye 8 yıl boyunca sahneler yasaklanır. 
Yasaklı bulunduğu bu yıllarda evi sık sık aranır, dövülür, arabasına 
bomba konur ve evi kundaklanıp yakılır.

USTALARI 
Aşık Mahsuni’nin müziğinde ve hayatında rehber olan insanlar var-

dı. Kılavuz olarak kendine Pir Sultan’ı seçen Mahsuni, Davut Sula-

ri’den ise ses olarak çok etkilendi. Kendisi Aşık Veysel’e büyük 
hayranlık duyuyordu. Ancak Aşık Veysel’i ziyaret ettiği bir dö-
nemde Aşık Veysel, Mahsuni’yi ayakta karşılamış ve kendisi-
nin Pir Sultan değerinde olduğunu ifade etmiştir. 

Halk şiirinin apolitik olmasından rahatsız olduğunu dile 
getiren Mahsuni, “O güne kadar halk ozanlığı sürekli ola-
rak istismar edilmişti. Halk şiiri geleneği gül, bülbül, çi-
çek, edebiyatı ile uyutma perhizi olarak kullanılmıştı. İlk 
amacım bugüne kadar gelen bu kalıpları kırıp, yıkmak 
oldu. Olaylardan ve halk yaşamından aldığım gerçekleri 
konu olarak işledim... Ve bugüne kadar böyle geldik” 
ifadelerini kullandı. Halk şiirini ve aşık geleneğini politik 
ve protest olana eklemleyen Mahsuni, kendisinden sonra 
gelen pek çok ozanın etkilendiği bir isim oldu. Hüseyin 
Turan, Cem Karaca, Ahmet Kaya, Selda Bağcan, Kardeş 

Türküler başta olmak üzere pek çok önemli müzisyen 
Mahsuni’nin şiirlerini ve müziklerini yorumladı. 

ALEVİLİK
 Mahsuni Şerif, bu tarihlerden sonra bir yandan da 

türkü biçiminde yenilikler yarattı. Domdom Kurşunu, 
Ben Beni, Fırıldak Adam, Zevzek gibi popüler şarkılarla 
herkesin ilgisini çeken Mahsuni, aynı zamanda Alevi 
geleneklerini ve Alevi deyişlerini de okudu. 90’lardan 
sonra hem hayatında hem de çalışmalarında Aleviliğe 
yönelen Mahsuni, Alevilikle ilgili pek çok eser yaptı. 
Deyişler, gülbanglar okuyan Mahsuni, aynı zamanda 
Cemevi yapımı için varını yoğunu ortaya koydu. Evini 
adeta cemevine çeviren Mahsuni, burada gülbanglar 
çalarak pek çok Alevinin semaha durmasını sağladı. 

 Önce kendini 12 İmamların yoluna adadı sonra ise 
Hacı Bektaş Veli’den yardım dilendi. Alevi toplumu-

nun manevi inançlarını her fırsatta dile getiren Mahsuni, 
ömrünün son demlerine kadar Alevilerin hakları ve inanç 

özgürlüklerini savundu. 
Mahsuni Şerif, 2001 yılında bir dergide ‘Hem Kızılbaş hem 

Alevi’yim’ başlıklı bir yazı yazdı. O yazısından dolayı DGM’de 
yargılanan Mahsuni, “Ben Allah adına insana secde etmeyi yeğ-

lemekteyim. Bir Alevi çocuğu değil bir Hıristiyan, bir Musevi de 
olsam böyle düşünmekteyim... İnsan aleminin sevgisinde, gönlünde, 
bütünlüğünde ve doğanın her güzelliğinde beni yaradanı arayıp key-
fime göre isimlendirdim. Ona gül dedim, bülbül dedim, çiçek dedim, 
Ali dedim, Veli dedim; ağzıma ve gözüme güzel gelen her şeye onun 
adını verdim. Bana bunu haram edecek her yasaya, her bilirkişiye, 
rest çekmekteyim... Türkiye Alevileri’nin yolunun gerçek Ali’ci yol ol-
duğunu savunmak ve yaymak isterim. Çünkü Ali’nin başlattığı halkçı 
hareket Atatürk’ün noktaladığı Cumhuriyet’in mayasını hazırlamıştır” 
ifadelerini kullandı. 

Vasiyetini Hacı Bektaş’a gömülmek olarak açıklayan Mahsuni Şerif 
1997 yılında beyin kanaması geçirdi. Sonra sağlığına kavuşan Mah-
suni, 2001’de kalp ve solunum yetersizliğiyle hastaneye kaldırıldı. 
Evli, sekiz çocuk, dört torun sahibi olan 62 yaşındaki büyük ozan, 
Almanya’nın Köln şehrinde hayata gözlerini yumdu. Öldüğü zamana 
kadar devletin düzenini yıkmak suçundan hala yargılanıyordu. 

Aşık Mahsuni vefat ettiğinde geride 453 plak, 50 kaset ve yayın-
lanmış 9 adet kitabı bulunuyordu. TRT ise Mahsuni Şerif hakkında 2 
belgesel hazırladı.
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Mahsuni Şerif için ne dediler:
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Mahsuni bir halk ozanıydı. Onu anlatırken hiçbir zaman tek bir pencereden ba-
kamayız; o türkü de söyler, masal da anlatırdı, herkes kendini saklarken o devletle 
didişirdi. Ona tek bir müziğin temsilcisi gibi de bakamayız. Uzun bir süre birlikte 
çalıştık. Yakın arkadaştık. Çok cesur bir adamdı, bence en güzel yanı da oydu. 
Mahsuni konuştuğu gibi yazıyordu. Derdini nasıl kolay anlatacaksa, öyle yazıyor-
du. Edebiyat tarihinde çok insan yoktur böyle… Birkaç özel insan vardır; mesela 
Karacaoğlan onların başında gelir, sonra Emrah vardır, Pir Sultan vardır... Sokak 
dili çok tehlikelidir, sokak diliyle şiir yazmak çok zordur. Mahsuni de onlardan 
biridir, hatta bir adım ötesidir... 

Mahsuni gibi ozanların devamının gelmesi gerektiğini düşünüyorum, ama ma-
alesef bugün bunu göremiyorum; çünkü Türkiye’de müzik giderek yozlaşmaya 
başladı. 

Arif Sağ:

Mahsuni Şerif, halk kültürü adına son dönemin pir sultanı dediğimiz önemli bir 
ozanımız. Biliyorsunuz ozan ayrıca toplumun aynasıdır. Mahsuni Şerif de toplumuy-
la çok iç içe ve onun duygularını doğru şekilde anlatan bir ozandı. İnanıyorum ki 
yüz yıl sonra da Mahsuni’nin türküleri söylenecek ve dillerden dillere ulaşacaktır. 
Onunla birlikte aynı çağda yaşamış olmaktan, onunla stüdyoya girmiş olmaktan, 
onunla birlikte çalışmaktan duyduğum mutluluğu paylaşmak isterim. Özellikle son 
albümünü birlikte yapmıştık. 

Mahsuni Şerif, bir gün konsere gidiyor, bahçeli bir yerde yemek yerken arkadan 
birisi gelip ensesine vuruyor, “Beni tanımadın mı baba,” diyor. Mahsuni Şerif, o si-
nirle “tanımadım” diyor. Adam, 10 sene önce falanca yerde fotoğraf çekilmiştik, 
sohbet etmiştik diye açıklıyor. Mahsuni bakıyor, “Demek ki bende iz bırakmamışsın” 
diyor; sonra tekrar bakıyor ve ekliyor: “ama merak etme bir daha seni hiç unutma-
yacağım…” 

Emre Saltık:

Âşık Mahsuni Şerif, yeri doldurulamayacak bir ozanımızdı. Bugün nasıl ki Yu-
nus Emrelerden bahsediyorsak, belirli bir dönem sonra geriye dönüp baktığımızda 
Mahsuni Şerif’ten de aynı şekilde bahsedilecektir. Çünkü dilimizi bu kadar özgün 
ve bu kadar anlamlı kullanan çok az kişi var. Mahsuni’nin deyişlerinde dilimizin en 
güzel örnekleri yer alıyor. O yüzden de edebiyatımıza çok büyük katkıları olmuştur. 
Kendisi aynı zamanda benim aile dostumdu. Sık sık bir araya gelir, sabaha kadar 
birlikte müzik yapardık. Ben Mahsuni’nin bedenen aramızdan ayrıldığını fakat ruhen 
hiçbir zaman aramızdan ayrılmadığına ve ayrılmayacağına inanlardanım. Her gün, 
her an, her saniye bir şekilde Mahsuni karşımıza çıkıyor ve biz onun eserlerini din-
leyerek onunla sohbet ediyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun derken bize 
bıraktıkları için de minnettarlığımızı belirtmek istiyorum. 

Ali Rıza Binboğa:
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2015 yılı telif hakları açısından önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. 23 ve 
24 Nisan günlerinde Uluslararası Kitap ve Telif Günü ile Dünya Fikri Mülkiyet 
Günü Toplantısı Bakü’de gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen toplantıya katı-
lan ülkeler arasında Azerbaycan, Rusya, Türkiye, Moldova, Avusturya, İtalya, 
ABD, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan vardı. Toplantı CISAC Meslek Standartları 
ve Kuralları Direktörü Sylvain Piat’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Azerbaycan Besteciler Meslek Birliği (AAS) Başkanı Ismayıl Mammadka-
rimov yaptığı açılış konuşmasında özelde Azerbaycan’da eser sahibi meslek 
birlikleri ve fikri mülkiyet konusunda somut durum, sorunlar ve çıkış yolları 
konusunda neler yapılabileceğine değindi. Mammadkarimov ayrıca hem ülke 
içerisindeki telif bilincinin yaygınlaşması hem de dünyadaki diğer meslek bir-
liklerinin yaşamış olduğu deneyimlerin önemine vurgu yaptı. 

İki gün süren toplantıda uluslararası organizasyonlar, telif yönetimi, diğer 
ülkelerdeki fikri mülkiyet alanındaki mevcut durum, gelişmeler, yasalardaki 
değişiklikler ve gelecek planları tartışıldı. Toplantıda görüşülen diğer başlıklar 
ise şöyle sıralandı. “İcracılar ve bağlantılı hakları meslek birlikleri alanındaki 
durum”, “Yazar meslek birlikleri alanındaki gelişmeler”, “Uluslararası belge-
ler ve Avrupa direktifinde eser sahipleri ve icracıların haklarının korunması”, 
“Dijital müzik alanında ülkeler bazında yaşanan deneyimler, pazar koşulları 
ve piyasada ki aktörler”, “Bakü 2015 Avrupa Oyunları ve spor etkinliklerinin 
lisanslanması”, “Müzik meslek birlikleri temsili lisanslama alanında pazar ko-
şulları, lisanslama faaliyetleri, tarife ve dağıtım esasları…”

Toplantıda MESAM’ın tarihçesinin de anlatıldığı bir sunum da yapıldı. Faa-
liyet alanlarımız, lisanslama çalışmalarımız ve profilimiz sunumun içinde yer 
alan başlıklardı. 

Grup tartışması olarak yapılan ikinci sunumda Türkiye’de dijital müzik pi-
yasasında pazar koşulları, kullanıcılar, lisanslama faaliyetleri ve benzeri konu-
lara değinildi. BMI ve Pandora arasında yaşanan ve büyük yayımcı firmaların 
repertuvarlarını meslek birliklerinden çekerek direk lisanslama faaliyetlerine 
girişmesiyle  birlikte eser sahibi meslek birliklerinin önünde yeni ve zorlu bir 
süreç olduğuna vurgu yapıldı. 

Yapılan diğer sunumda ise temsili lisanslama alanında öncelikli olarak ME-
SAM - MSG ortak lisanslama ve dağıtım protokolü ile başlayıp daha sonra 
eser sahibi ve bağlantılı haklar meslek birlikleri olarak dörtlü yürütülen Ortak 
Lisanslama Protokolü’ne atıf yapılarak Türkiye’de umuma açık mahallerin li-
sanslanması konusu irdelendi. Yapılan bu dörtlü protokolle gelecekte lisans-
lama faaliyetlerinin tek elden yürüyerek daha sorunsuz yapılacağı, yönetim 
giderlerinin azaltılarak lisanslama gelirlerinin artacağına dair gelecek projek-
siyonu anlatıldı. 

MESAM Yönetimi 
Kültür Bakanı’nı 
ziyaret etti

Türkiye’de müzisyenlerin haklarını savunmak için müca-
dele veren kurumların en önemlilerinden biri olan MESAM,  
Kültür ve Turizm Bakanı Mahir ÜNAL ile bir araya geldi. 

15 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen ziyarete Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Arif SAĞ ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Metin KARATAŞ, Cahit BERKAY, Ali Haydar TİMİSİ, Emre 
SALTIK, Ahmet Selçuk İLKAN, Suat SUNA, Recep ERGÜL, 
Erol SAYAN, Ali Rıza BİNBOĞA katıldı. 

MESAM heyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mahir 
ÜNAL'a yeni görevinde başarılar diledi. 

“Uluslararası 
Kitap ve Telif 
Günü” ve 
“Dünya Fikri 
Mülkiyet Günü 
Toplantısı” 
düzenlendi

HABERLER



ok iyi bildiğimiz melodiler vardır. İlk defa nerede duyduğu-
muzu hatırlamasak, kimin bestelediğini bilmesek bile onları 
çok yakından tanırız. Dilimize dolanır, farklı mecralarda yeni-

den yaratılır, yediden yetmişe herkeste farklı bir anı uyandırırlar. İşte, 
Ennio Morricone, bunlar gibi yakından tanıdığımız birçok melodinin 
bestecisi. Besteleri ile filmleri hafızamıza işlemeyi başarmış ve sadece 
çağının değil tüm zamanların en iyi müzisyenlerinden biri olarak adı-
nı müzik tarihine yazdırmış bir sanatçı. Sadece 20. yüzyılın en ünlü 
film müziği bestecilerinden biri değil, her türde eserler vermiş çok 
önemli çağdaş bir besteci. 

Morricone 87 yıllık yaşantısına 500’ü aşkın beste sığdırdı, 70 mil-
yondan fazla albüm sattı, senfoni orkestraları ile yüzlerce konser ver-
di. Klasik müzikten caza, pop müzikten rock müziğe, elektronikten 
avangarda geniş yelpazede verdiği eserlerle farklı türlerden birçok 
sanatçıyı etkiledi, birçok ödül aldı. Kırk yıl aradan sonra bir Western 
filmi için tekrar notalarını konuşturan Morricone, bu kez bestelerini 
Quentin Tarantino’nun “The Hateful Eight” adlı projesi için yaptı. Geç-
tiğimiz günlerde 73. Altın Küre Ödülleri’nde “En İyi Orijinal Müzik” 
dalında ödüle layık görülen eser, 88. Oscar Ödülleri’nde “En İyi Film 
Müziği” kategorisine de aday gösterildi.

Sanatını sinema ile birleştirmiş Morricone, kendisi gibi müzisyen 
bir babanın çocuğu olarak 10 Kasım 1928’de Roma’da doğdu. İlk 
müzik bilgilerini babasından aldı, müziği nasıl okuyacağını öğrendi. 
İlk bestesini 6 yaşında yaptı. 12 yaşında Santa Cecilia Konservatu-

SİNEMA ve MÜZİK
ENNIO MORRICONE

Ennio Morricone

Ç

Dünyanın en başarılı müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen Ennio Morricone 
uzun bir aradan sonra beyazperdede boy gösterdi. Morricone, Quentin Tarantino’nun 
ısrarlarını kırmayarak yönetmenin son filmi The Hateful Eight’in müziklerine imza attı     

Senaryonun Ruhuna 
Dokunan Efsane: 
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varı’na girdi. Dört yıllık armoni bölümünü altı ayda bitirerek İtalyan 
klasik müzik bestecisi Goffredo Petrassi ile trompet, koro müziği 
ve beste yaratmak üzerine çalıştı. 1946’da konservatuvardan me-
zun oldu ve klasik müzik üzerine çalışmaya devam etti.  İlk orkestra 
eserlerini 1950’lerin sonlarında vermeye başladı. 1953 yılında radyo 
şovları için müzik aranjmanları yaptı. Esnek ve eklektik yapısını mü-
ziğine yansıtmayı başardı.

İlk film müziğini 1961 yılında Luciano Salce‘nin “Il Federale” 
(Faşist) filmi için yaptı. “Gun Fight at Red Sands” ve “Bullets Don’t 
Argue” film müzikleri ile devam etti. Ancak ilk film müzikleri çok 
meşhur olmadı. 

1964’te dönemin en ünlü yönetmenlerinden, sınıf arkadaşı Sergio 
Leone ile “A Fistful of Dollars” (Bir Avuç Dolar) için başlayan beste-
ci-yönetmen birlikteliği hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Bu 
film için yaptığı düzenlemeler, kullandığı zil, elektro gitar, armonika, 
arp gibi enstrümanlar büyük fark yarattı. Leone’nin Dolar Üçleme-
si’nin ilki olan bu filmi “For a Few Dollars More” (Bir Avuç Dolar İçin) 
ve sinema tarihinin efsanelerinden biri olan “The Good, The Bad and 
The Ugly” (İyi, Kötü ve Çirkin) takip etti. “Once Upon a Time in the 
West” (Bir Zamanlar Batı’da) ile devam eden, teknik ve müzikal an-
lamda western tarzına yenilikler getiren Morricone-Leone birlikteliği 
sinema tarihinde “spagetti western” denen yeni film türünü yarattı. 
İkili, sesleri ve görüntüleri şaşırtıcı yollarla birleştirdiler. Morricone 
bilinmeyen, alışılmadık tınıların müziğe farklı bir şeyler ekleyebilece-
ğine inandı. Büyük orkestra maliyetlerine katlanmadan modern film 
müziklerine tabanca ve buharlı tren seslerini, hayvan ve ıslık sesleri-
ni, kilise çanları ve elektrogitar tınılarını ekleyerek harikalar yarattı. 

Morricone sonrası western filmlerini bu etkilerden uzak düşünmek 
pek mümkün olmadı. The Good, The Bad and The Ugly için yaptığı 
film müziği bugün hala her yaştan kişinin hatırladığı efsanevi me-
lodidir. Hatta müzik tarihinin başka bir efsanesi Metallica 1983’ten 
itibaren konserlerini, Morricone’ye saygıyla “The Ecstasy of Gold” ile 
başlatır.

Morricone 450’nin üzerinde filme müzik yaptı        
Morricone 1960’tan bu yana 450’nin üzerinde film müziği yaptı, 

müzik hayatı boyunca 100’ün üzerinde enstrümantal eser verdi. Adı 
spagetti western ile anılsa da komedi, korku, gerilim filmleri ile ro-
mantik, politik filmlere ve sanat filmlerine müzik yaptı. 

Kariyeri boyunca çeşitli pop şarkıcılarına besteler yaptı. Gianni 
Morandi’den Paul Anka’ya, Françoise Hardy’den Neil Hannon’a Pet 
Shop Boys’tan Andrea Bocelli ve Sting’e kadar birçok şarkıcıya bes-
teler verdi. Danger Mouse, Dire Straits, Muse, Metallica, Radiohead, 
Hans Zimmer gibi farklı türlerden sanatçıları da etkiledi. 

Roma’da kurulan avangart orkestra “Gruppo di Improvvisazione 
di Nuova Consonanza”nın kuruculuğunu yaptı. Bu grupta trompet 
de çaldı. Konserlerinde 180 ila 200 arası müzisyen ve vokali yö-
netip farklı müzik türlerinin bir araya gelerek yenilikler oluşturduğu 
ortamlar yarattı. Farklı ülkelerde senfoni orkestraları ile çok başarılı 
performanslar sergiledi. 

1960’tan bu yana Sergio Leone başta olmak üzere Gillo Pontecor-
vo, Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Lina 
Wertmuller, Giuseppe Tornatore, Brian De Palma, Roman Polanski, 
Warren Beatty, Adrian Lyne, Oliver Stone, Margarethe Von Trotta, 
Henry Verneuil, Pedro Almodovar ve Roland Joffè gibi yönetmenlerle 
çalıştı.

“The Hateful Eight” filmi ile bu yönetmenlere Quentin Tarantino 
da eklendi. Her ne kadar Tarantino daha önceki filmlerinde Morri-
cone’den besteler kullanmış olsa da ilk defa filmin tüm müziklerini 
onunla çalışma imkanı buldu.

Morricone, film müziklerini yönetmenin anlatmak istediği hikayeyi 
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tamamlayan unsur olarak görüyor. Yönetmenin görüntü ve diyalog-
larla söyleyemediklerini o, notalarla izleyiciye anlatıyor. Dolayısıyla 
yönetmenin anlatmak istediğinden bağımsız bir film müziğini düşü-
nemiyor. Filmi, filmin anlatmak istediğini merkeze koyup müziğin, 
filmde gösterilmeyen, duyulmayan diyalogun yerini alması gerektiği-
ne inanıyor. Müziğin ruhu yansıttığını ve kalpten gelmesi gerektiğini 
söylüyor. 

“The Hateful Eight”in müziklerinin bestelenme hikayesi bizi Mor-
ricone’nin yaratım sürecine bir kez daha hayran bırakıyor ve bu ka-
dar beste içerisinde kendini tekrarlamaktan ne kadar uzak olduğunu 
gözler önüne seriyor.

Senaryoyu okuduktan sonra Tarantino ondan “kar” ile ilgili bir bes-
te yapmasını istemiş. 1982’de bir bilim kurgu - korku filmi olan 
“The Thing” filmi için yaptığı müziği yeniden kullanarak senaryonun 
ruhuna inen Morricone, yönetmenin ona verdiği özgürlük alanı içe-
risinde, bas, kontrabas ve tubanın birleşimi ile önceki westernlerden 
tamamen farklı bir eser yaratmış; Tarantino’nun beklediğinin dışında 
ama tam da filmde olması gereken bir eser.

Toplamda kaç film müziği yaptığını kimse bilmese de Morricone, 
baş döndürücü film müzikleri ile sinema ve müzik dünyasına çok 
büyük değer kattı. Uzun kariyerinde Oscar Onur Ödülü (2007) dahil 
birçok ödül aldı. Müzikle dolu geçen hayatına Maria Travia ile evli-
liğini ve dört çocuğunu da sığdırdı. Holywood’a taşınmayı reddetti, 
uluslararası yönetmenlerle çalışmasına rağmen İngilizce öğrenmedi. 
Kendinden taviz vermeden, sanatını yaparak, kameralardan uzakta 
yaşayarak dünyaya sanatını dinletebileceğini gösterdi. 

Morricone üretmeye ve ödülleri toplamaya devam ederken yaşlılığı 
kabul etmiyor ve yıllara meydan okurcasına planladığı konserlerle 
dinleyicisiyle buluşmaktan vazgeçmiyor. Müziği ile vermek istedikle-
rinin dinleyiciye ulaşıp ulaşmadığını bu konserlerle görüyor ve efsa-
neleşmeye devam ediyor.

SİNEMA ve MÜZİK
ENNIO MORRICONE

Ünlü müzisyen Ennio Morricone, sinema 
tarihinin en özel yapımlarından biri olan 
İyi Kötü Çirkin’in müziklerini yapmış ve 
filmin başarısı sayesinde dünya çapında 
tanınan bir isim haline gelmişti  
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ariyeri boyunca dünya müziğine yön 
vermeyi başaran David Bowie ölümü-
nün ardından Rock’un Roll’un kralı El-

vis Presley’nin rekorunu yakalayan ilk sanatçı 
oldu. David Bowie’nin 12 albümü ölümünün 
üçüncü haftasında İngiltere’de en çok satan 
40 albüm listesine girdi. Bu başarıya daha 
önce sadece Rock’n Roll’un kralı Elvis Presley 
ulaşmıştı.

Presley’nin 12 albümü, 1977 yılındaki ölü-
münün ardından aynı anda en çok satan 40 
albüm listesine girmişti. Bowie’nin ölmeden 
iki gün önce yayınladığı “Blackstar” albümü 
üç haftadır İngiltere’de en çok satan albümler 
listesinde birinci sırada bulunuyor.

Sanatçının dört albümü daha “Best of 
Bowie”, “Hunky Dory”, “Nothing Has Changed” 
ve “Ziggy Stardust” en çok satan ilk 10 albüm 
arasında bulunuyor.

Asıl adı David Robert Jones olan David 
Bowie, 8 Ocak 1947 tarihinde Londra’da dün-
yaya geldi. 1969 yılında “Space Oddity” albü-
mü ile İngiltere listelerine beşinci sıradan girdi. 
Kimsenin tanımadığı müzisyen için oldukça 
sürpriz bir başarıydı bu. 70’li yılların başında 

“The Man Who Sold the World” adlı albümüyle 
adını tüm dünyaya duyurmayı başardı. 

Peş peşe gelen albümler, rol aldığı filmler-
le müzik tarihinin en önemli sanatçılardan biri 
olarak kabul edildi. Yaklaşık bir buçuk yıl kan-
serle savaşan Bowie, 10 Ocak 2016 tarihinde 
69. doğum gününden iki gün sonra hayata 
veda etti. 

David Bowie, Rolling Stones dergisinin ha-
zırladığı “Tarihdeki En İyi 500 Albüm” liste-
sinde altıncı sırada yer alıyor. “Tarihdeki En İyi 
500 Şarkı” listesinde ise beş şarkısı bulunuyor. 
Bowie, kariyeri boyunca 140 milyon civarı al-
büm satışı elde etti. 1997 yılında yapılan bir 
araştırmada o dönem İngiltere’nin en zengin 
şarkıcısı olduğu saptandı. 

David Bowie, müzisyen kimliğinin yanı sıra 
sinema oyuncusu olarak da önemli başarılara 
imza attı. “The Man Who Fell to Earth” fil-
mindeki performansı ile fantastik sinemanın 
önemli ödüllerinden Saturn Ödülü’nü kazandı. 

Bunca başarının ardından 10 Ocak’ta haya-
ta veda eden müzisyen 2003 yılında devletin 
kendisine sunduğu şövalyelik unvanını geri çe-
virmişti.

Müzik tarihinin en özel isimlerinden biri 
olan David Bowie ölümünün ardından 
Rock’n Roll’un kralı Elvis Presley’nin 
rekorunu yakalayan ilk sanatçı oldu

K

David Bowie 
müzik listelerinin zirvesinde

DÜNYADAN
DAVİD BOWİE
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luslararası Eser Sahipleri Meslek Birlikleri Konfederasyonu 
kısa adıyla CISAC; 3 Aralık 2015 tarihinde dünya genelindeki 
kültürel ve yaratıcı sektörlerin ekonomik ve sosyal katkılarını 

analiz eden bir rapor hazırladı. Ernst & Young tarafından hazırlanan 
“Kültürel Zamanlar - Kültürel ve Yaratıcı Sektörlerin İlk Küresel Ha-
ritası” adını taşıyan araştırma, sektörümüzün sadece kültüre değil 
ekonomiye katkılarını da gösteriyor.

Ernst & Young’ın hazırladığı raporda reklamcılık, mimari, yayın-
cılık, video oyunu, sinema, müzik, medya, gösteri sanatları, radyo, 
televizyon ve görsel sanatların içinde bulunduran 11 yaratıcı sektör 
ele alındı. Alanında bir ilk olan ve Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, 
Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu’yu kapsayan çalışma kültürel ve 
yaratıcı endüstrilerin en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğunu or-
taya koyuyor. 

Kültürü dikkate alma zamanı geldi
Araştırma’nın sunumu UNESCO ile Paris’te düzenlenen ortak bir 

basın toplantısında yapıldı. Konuşmacılar arasında CISAC Başkanı 
Jean-Michel Jarre, CISAC Genel Direktörü Gadi Oron, UNESCO Ge-
nel Direktörü Irina Bokova ve Ernst & Young’ın Avrupa Ortağı Marc 
Lhermitte bulunuyordu.

CISAC Genel Direktörü Gadi Oron tarafından açılan etkinlik, UNES-
CO Genel Direktörü Irina Bokova’nın konuşmasıyla devam etti. Bo-
kova, dünya çapındaki kültür endüstrisinin sürdürülebilir ekonomi 
kurmadaki rollünü gözlemlemek için veri talebinde bulunduğunu 
söyledi. Bokova sözlerine şöyle devam etti:  

“Yıllardır UNESCO, CCI’ın sürdürülebilir gelişim ve sürdürülebilir 
ekonomik büyümeyi desteklemedeki rolünün daha fazla takdir edil-
mesini istiyorduk. Bu çalışma 20 yılı aşkın bir süre önce başladı. 
Kültürü ekonomik açıdan dikkate alma zamanı geldi…”

 
Dijital ekonominin arkasındaki en büyük güç
CISAC Başkanı Jean Michel Jarre konuşmasına raporun, küresel 

açıdan sektörün resmini çizen çığır açıcı bir araştırma olduğunu söy-
leyerek başladı:

“Yaratıcı sektörler, dünya çapında neredeyse 30 milyon kişiye, yani 
dünya nüfusunun yüzde birine istihdam sağlayan, 2 bin 250 milyar 
Amerikan Doları tutarında bir işletmedir. Rapor sektörün hükümetler 
tarafından desteklenmesi gerektiğini ortaya çıkarıyor. Bu sektörler 
gelir üretip vergi ödüyor. Her ülkede katma değer yaratıyor. Ayrıca 
her ülkeyi kültürel açıdan tanımlamaya yardımcı oluyor…” 

Jean Michel Jarre, konuşmasında CCI’ın dijital ekonomiye katkı-

Yaratıcı sektörün  
küresel haritası 

U

CISAC, 3 Aralık 2015 tarihinde “Kültürel Zamanlar - Kültürel ve Yaratıcı Sektörlerin İlk Küre-
sel Haritası” adlı raporunu yayınladı. Tüm dünyayı kapsayan bir araştırmanın sonucunda 
ortaya çıkan raporda Türkiye müzik endüstrisi dijital alandaki yükselişiyle dikkat çekiyor
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larına da vurgu yaptı… “Hazırlanan rapora göre yaratıcı 
içerik, küresel dijital satışlara 200 milyar Amerikan Doları 
katkıda bulundu. Kısacası, yaratıcı içerik, yeni dijital ekono-
minin arkasındaki en büyük güç…”

 Yaratıcılık bireylere dayanıyor
Sunumun diğer konuşmacısı ise Ernst & Young’ın ortaklarından 

biri olan ve çalışmanın özetini sunup anahtar bulgular hakkında 
detaylı bir açıklama yapan Marc Lhermitte’dı. Lhermitte elde edilen 
bulgularda En büyük üç sektörün televizyon, görsel sanatlar ve med-
ya olduğunu söyledi. Lhermitte sözlerine şöyle devam etti: “İstidam 
bakımından ilk üç sektör ise görsel sanatlar, müzik ve kitap yayın-
cılığıdır. Bu çalışmanın sürprizlerinden biri gelirlerin üçte birini ve 
işlerin de yüzde 30’unu oluşturan Asya-Pasifiktir. İkinci ve üçüncü 

Avrupa
Dünyanın en büyük ikinci CCI pazarı.
Reklamcılıkta lider.
5500’ün üzerinde sanat okulu ve dünyanın en 
çok ziyaret edilen 7 müzesine sahip.

Kuzey Amerika
Dünyanın en büyük CCI pazarı. 
Dijital içerik tüketiminde lider.
Film ve televizyon içeriği konusunda bir numara
Gösteri sanatlarında lider
Güçlü ve canlı bir müzik pazarına sahip

Japonya
Yomiuri Shimbun 
gazetesi günlük 10 
milyon satıyor

Asya Pasifik
En büyük tüketici tabanı ve gelişen orta 
sınıfıyla CCI pazarının bir numarası
Oyunda lider
Mimaride bir numara
Sinemada ikinci

Afrika ve Ortadoğu
Dilsel çeşitliliğiyle kültürel bir mozaik; 
hızla büyüyen bir genç nesile sahip.
Avrupa ve Amerika kıtasındaki popüler 
müziği besliyor.
Televizyon Afrika’daki bir numaralı CCI.
Sinema sektörü hızla büyüyor  

Latin Amerika ve Karayipler
Televizyon bu bölgenin kralı ve bütün 
CCI gelirlerinin üçte birini kapsıyor.
Arjantin ve Kolombiya televizyon pro-
gramları alanında dünyanın en büyük 
beş ihracatçısı arasında.
Sinema Arjantin, Brezilya, Meksika’daki 
anahtar sektör.
Her yıl 400’ün üzerinde film çekiliyor.
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en büyük pazar ise ‘olgun bölgeler’ olarak ta-
nımlanan Avrupa ve Kuzey Amerika’dır. Müzik 
ve sinemanın kendi başlarına birer ekonomi 
olduklarını ve tüketimin büyük bir kısmının 
mobil cihazlar üzerinden şekillendiğini göz 

ardı etmemeliyiz. Latin Amerika ve Afrika’da sektörün bü-
yüme potansiyeli de gözle görünür biçimde artıyor.”

ABD’de müzisyenlerin çoğunun kendi şirketleriyle çalıştık-
larını belirten Lhermitte ayrıca; yaratıcılık alanında büyük ve 
çok uluslu sektörler baskınken “yaratıcılığın, küçük işletme-
lere ve genellikle bireylere dayandığını” söyledi. 

Yaratıcıların emeklerinin karşılığını adil şekilde alma ih-
tiyacını vurgulayan Jean-Michel Jarre yaptığı konuşmasına 
şu sözlerle devam etti: “Dijitale geçmekte olan sektörleri-



Raporda Türkiye müzik endüstrisi, gelişime açık dinamik bir 
endüstri olarak karakterize ediliyor. 2008 yılında 262, 2012 
yılında 267 milyon dolar olan yıllık gelirin 2017 yılında 318 
milyon dolara ulaşması bekleniyor. Dünya müzik endüstrisin-
de yaşanan güncel teknolojik gelişmelerin paralelinde, Türki-
ye’de de dijitale doğru bir yönelim gerçekleşiyor.

Türkiye dijital alandaki gelişmelerden etkileniyor.
Türk dijital pazarı, telif hakları toplu yönetim kuruluşları tara-

fından müziğin sayısallaştırılması ve dijital müzik için altyapının 
oluşturulması yoluyla yeniden şekillendi. Dijital satış gelirleri 
büyüdü ve her yıl ciddi oranda artış göstererek 2012 yılın-
da sektör gelirlerinin yüzde 21’ine denk duruma geldi. 2012 
yılında çeşitli dijital müzik şirketleri Türk pazarına girmek için 
adımlar attı ve bu amaçla anlaşmalar imzaladı.

2013 yılı sonunda, Türkiye’de geniş bant internet abonesi 
34 milyona ve mobil geniş bant abonesi yaklaşık 13 milyona 
ulaştı. Üstelik müzik üreticileri yalnızca kamu alanlarında kul-
lanılan müzikten yaklaşık 270 milyon dolar telif talep ediyorlar. 
Bu gelişmelerden hareketle, Türkiye gelecek yıllarda dünya 
sıralamasında üst sıralara yükselmek için konumlanmış du-
rumda.

Türkiye’nin telif hakkı yönetim kuruluşları müzik endüstri-
sinin birliği ve dijital lisanslamaya destek için online korsan 
yayıncılığa karşı savaşıyorlar. Gerçek şu ki, Türkiye kendini 
Avrupa yaratıcı pazarındaki güncel gelişmelerle uyumlu hale 
getirmeyi hedefliyor. Yaratıcı endüstrileri geliştirecek destekle-
yici mekanizmaları ve teşvikleri gündeme taşıyan yeni düzen-
lemeleri uygulamaya koymayı planlıyor. 

CISAC’ın raporunda Türkiye
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miz, yaratıcının hakkını almasını sağlayan bir sistemle desteklenme-
lidir. İnternet; milyar dolarlık işletmelere değer sağlarken yaratıcılara 
emeklerinin karşılığını adil şekilde verilmiyor.” 

Sanatçılar ekonominin santralidir
Araştırma sonuçlarının gelecekteki yasalar üzerinde etkili olaca-

ğını söyleyen CISAC Genel Direktörü Gadi Oron; CCI’nin büyüyüp 
gelişmesini sağlayacak birkaç koşulu şöyle listeledi. “Yaratıcıları ve 
yaratıcı sektörleri korumak için güçlü bir yasal çerçeve oluşturmak, 
dijital pazardaki değer aktarımı sorununun üzerine giderek yaratı-
cının hakkını almasını sağlamak ve sanatçıyı teşvik eden bir sistem 
oluşturmak.”

Oron; listenin ardından “Sanatçılar sadece kültürlerimizin temelleri 
değil, onlar aynı zamanda konu ekonomiye geldiğinde birer santral” 
dedi ve konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Rakamlar etkileyici, an-
cak yaratıcı sektörler kırılgandır. Mikro-ekonomik bir perspektiften 
bu sektörlere baktığımızda, burada bahsettiğimiz, dijital ekonomide-
ki büyük oyuncular ile karşı karşıya geldiklerinde ellerindeki kozları 
sınırlıdır. Yaratıcı eserleri koruyan ve onlara değer veren, yaratıcıların 
emeklerinin karşılığını adil bir şekilde almalarını sağlayan yasal çer-
çevelere ihtiyacımız var.”

Türkiye’deki müzik endüstrisi dijitaldeki hızlı yükselişiyle öne çıkıyor
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MESAM’ın Değerli Üyeleri

Primleri MESAM Sosyal ve Kültürel Fonu’ndan karşılanan Özel Sağlık Sigortası 
uygulamamıza hak kazanan üyelerimizin sayısı her dönem artarak devam et-

mektedir. 2014 - 2015 döneminde, 1.150 üyemizin yararlanmaya hak kazandığı 
Özel Sağlık Sigortası’ndan,  2015 - 2016 döneminde 1.160 üyemizin faydalan-
dığını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Siz değerli üyelerimizin ihtiyaçlarına 
en doğru biçimde cevap verecek Özel Sağlık Sigortası hizmet paketini bulmak 
amacıyla oluşturulan MESAM Sağlık Sigortası Komisyonu, sigorta şirketlerinin 

verdiği teklifleri titizlikle incelemiş ve Demir Hayat Sigorta A.Ş’ nin teklifini 
uygun bulmuştur. MESAM ve Demir Hayat arasında yapılan sözleşmeye göre 

poliçe kapsamında yatarak tedavide % 100,  ayakta tedavide ise % 80 oranın-
daki tedavi gideri sigorta tarafından karşılanacaktır. Bununla birlikte üyeleri-
mizin ayakta tedavi giderlerinden kaynaklanacak yükünü azaltmak amacıyla 
yaptığımız çalışmalar neticesinde birçok hastaneyle anlaşma yapılmıştır. Poli-
çemiz kapsamında ayakta yapılacak tedavilerde oluşacak farkın ödenmeyeceği 
hastanelerden bazıları şunlardır: İstanbul Avrupa Yakası’nda bulunan Medipol 
Mega Üniversitesi Hastanesi, Türkiye Hastanesi, Medicana Bahçelievler Hasta-
nesi ve Anadolu Yakası’nda bulunan Medical Park Göztepe, Medicana Çamlıca, 
Medistate Kavacık gibi hastanelerde ve ayrıca Ankara’da bulunan Medicana 

International Ankara Hastanesi’nde ayakta tedavilerde sağlık sigortası poliçesi 
kapsamında oluşacak farkın ödenmemesi yönünde anlaşma yapılmıştır.

Ülkemiz sınırları içinde ayakta tedavide fark ödemeyeceğiniz hastanelerin 
tam listesine web sayfamızdan ulaşabileceğinizi hatırlatır 

sağlıklı ve güzel günler dileriz.

Saygılarımızla
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ünyanın en büyük destan anlatıcılarından biri olarak kabul 
edilen Yaşar Kemal; “Yer Demir Gök Bakır” adlı romanına 
şöyle yazar: 

“Abdale Zeyniki derler bir er kişi. İki gözden de yoksun büyük bir 
âşık kişi. Dağa taşa, kurda kuşa türkü söyler. O, başka âşıklara ben-
zemez. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar durmadan türkü 
söyler. Uzun söyler. Bir türkü söyler ki, kırk gün kırk gece söyler 
de gene bitmez. Türkülerini Kürtçe söyler. Kürtçe söyler ama Türk‘ü 
de, Acem‘i de Rus‘u ne dediğini anlar. Bu bir sırrı hikmettir kimse 
bilemez.”

“Yer Demir Gök” Bakır’da adı geçen Abdale Zeyniki kimileri için 
sadece bir roman kişisi olabilir ama biraz daha yakından bakanlar 
Abdale Zeyniki’nin gerçek biri olduğunu anlayacaktır. Adının asıl ya-
zılışı Evdalê Zeynıkê’dir… Tıpkı Yaşar Kemal’in anlattığı gibi geçmiş-
tir hayatı; türküler söyleyip hikayeler anlatarak… Çünkü dengbejlerin 
şahıdır o… 

Dengbêjler, hem Kürt halkının sözlü kültür öğelerinin taşıyıcısı 
hem de Kürt müziğinin tarihsel ve geleneksel olarak kaynağıdır. Güç-
lü sesleriyle tarihin tanıkları, Kürtlerin hafızası ve halkın ozanlarıdır 
onlar... Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da gelenekselleşmiş 
olan Dengbêjlik özellikle Van, Kars, Erzurum, Ağrı, Muş’u içinde bu-
lunduran bölgedeki kentler ve köylerde hala sürdürülmektedir.

Dengbejliği anlatması için sözü Yaşar Kemal’den alıp Mehmed 
Uzun’a verirsek, şöyle bir paragraf çıkar karşımıza… “Anadilim Kürt-
çe’de ‘deng’ sestir. ‘Bêj’ ise sese biçim verendir, sesi söyleyendir. Sese 
ruh kazandıran, sesi canlı hale getirendir. Sesi meslek edinmiş usta, 
mekânı ses olmuş insandır. Dengbêj, sesi kelam, kilam, müzik haline 
getirendir. Yani dengbêj; söyleyen, sözü nakşeden, belleği canlı, diri 

KÜLTÜR 
DENGBEJLER

D

Dengbejler… 

Sese ruh 
kazandıranlar:
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tutan, hatta bellek olandır.” 
Kürtçe edebiyatın en büyük yazarlarından biri olan Mehmet 

Uzun’un anlattığı gibi dengbêjler yaşadıkları ya da duydukları top-
lumsal olayları, hikâyeleri, efsaneleri anlatan müzisyenlerdir. Şehir 
şehir, köy köy dolaşarak, gittikleri yerlerdeki nüfuslu kimselerin 
divanında sözlerini icra ederek geçimlerini sağlamışlardır. Gittikleri 
yerlerin hikaye ve efsanelerini de ele alıp onları yeniden derlemeleri 
sayesinde repertuvarlarını sürekli geliştirmişlerdir. 

Bazı dengbejler hikayelerini anlatırken müzik aleti kullanmış olsa 
da çoğu herhangi bir çalgının yardımını almadan icra eder sanatları-
nı. Tek enstrümanları sesleridir onların. Çünkü önemli olan hikayedir; 
makam sadece hikayedeki atmosferi yaratmak için kullanır. Böyle za-
manlarda kullanılan makamlar genellikle; hüseynî, uşşak ve hicazdır. 
Dengbêjlerin okuma üslubu ise “resitatif”tir. 

Dengbêjler, sözlü kültürün öğeleridir. Anlattıkları hikayelerini çoğu 
da bu yüzden yazıya dökmemiştir. Dengbêjlik geleneği usta - çırak 
ilişkisi’ ile var olmuş ve böyle geleceğe aktarılmıştır.  

Dengbêjlerin üç türde müzik yaptıkları söylenebilir.
1- Halk dengbêjleri; efsaneleri, mitolojik ve tarihsel olayları, gele-

nek görenekleri alıp halk arasında dillendirirler.
2- Beylerin, ağaların, mirlerin kendi dengbêjleri.
3- Kapı kapı dolaşan ve Kürt halkı içerisinde kendilerine “mutrum” 

denenler…

Günümüzde Dengbejlik
Dengbêjliğin Kürt müziğindeki rolleri radyolar dönemi ve şehir-

leşmeyle birlikte değişmeye başlar. Dengbêjlerin birçoğu şarkılarını 
bu radyolar aracılığıyla halka ulaştırırlar. Modern, yeni iletişim tek-
nolojileri ile dengbêjlik kültürü de değişmiştir. Artık insanlar sadece 
insan sesinin tınısını, kimi kez de insan sesi ile birlikte tek sesli bir 
müzik aletinin yoldaşlığını yanına katanlarla, yetinmez olur. Hatta bu 
“ilkel” bulunur.

Kürt edebiyatının mihenk taşı sayılan sözlü gelenek, 60’lı yılların 
sonuna doğru bir duraklama dönemi yaşar. 70’lerin sonuna gelindi-
ğinde ise Türkiyeli Kürtler de televizyonla tanışır. Bu da dengbejliğin 
iyice gerilemesine sebep olur. 

1990’lı yıllardan itibaren Avrupa’daki Kürt sanatçıları, tekrar gele-
neksel Kürt müziğini araştırmaya ve geleneksel formları modern mü-
zikal akımlarla sentezleyip yorumlamaya koyuldular. İşte bu şüreçte 
dengbêjlerin mirası yeniden fark edilmeye başlanır.

Dengbejlerin şahı Evdalê Zeynıkê
Kürt sözlü edebiyatının eksenini oluşturan aşık geleneğinin son iki yüzyıldaki en önemli ismi 

Evdalê Zeynıkê’dir. 1800’lü yılların başında Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Cemalverdi köyünde 
dünyaya geldiği tahmin edilir. 113 yıl yaşayan Evdalê Zeynıkê daha 3 yaşında iken babasını 
kaybetmiştir. Bu yüzden Evdalê Zeynıkê adını almıştır yani Zeynenin oğlu…  Onun dizelerinde 
aşkın yakıcı özellikleri ile birlikte, hicvedici özelliklerini de bir arada görmek mümkündür.

Evdalê Zeynıkê; Eleşkirt Beyi Sürmeli Mehmet Paşa’ya dengbéjlik yapmıştır. Sürmeli Mehmet 
Paşa, Doğubayazıt’taki sarayın sahibi olan İshak Paşa’nın torunudur. 1865 yılında Osmanlı 
yönetimi Kozanoğlu isyanını bastırmak üzere bölgeye büyük bir askeri güç gönderirken, Sür-
meli Mehmet Paşa’dan da destek istemiş. Paşa 400 süvarisiyle Kozan üzerine giderken Evdalê 
Zeynıkê’yi de beraberinde götürmüştür.  Savaşın hemen ardından kolera hastalığı çıkmış. Os-
manlı Ordusu ağır kayıp vermiştir. Kısacası her savaşta olduğu gibi iki taraf da yenilmiştir. Savaş 
alanında Evdalê Zeynıkê ve Dadaloğlu’nun karşılaştığı ve tarihi trajediyi birlikte aktardıkları 
rivayet edilir.

Evdalê Zeynıkê’nin 1913 yılında hayata veda ettiği söylenmektedir. Bazı araştırmacılar den-
gbejliği Evdalê Zeynıkê öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmaktadır. Özellikle Evdalê Zeynıkê 
bu geleneği daha da zenginleştirmiş, Kürt destanlarını kılam formunda söyleyen ilk dengbejdir. 

Kürt Müziği’nde Kadın Dengbêjler

Kadınlar sözlü kültür içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak yaşamın 
her alanına nüfuz eden ataerkil toplum yapısı onları bu alanda da geriye 
itmiştir. Oysaki radyolarla birlikte, kadın dengbêjler de Erivan ve Bağdat 
radyolarına çıkmaya başlamışlardır. En önemlileri arasında Susika Simo, 
Xana Zaze, Esmer-Nazdar Ferhat kardeşler, Fatma Muhammed, Aslîka Qa-
dîr, Diyarbakır’da dengbêjlik yapan Nergiz Açıkgöz ve Feleneknas Esmer 
yer alır. 

Atölyemor Kollektifi tarafından yönetilen belgesel Jinen Dengbej, Kürt 
kadınların dengbejlik deneyimini bir ölçüde gözler önüne serer. Onların 
yok olmaya yüz tutmuş bir kültürü, aileleri ve çevrelerinin karşı duruşlarına 
aldırış etmeden nasıl da yaşatmaya çalıştıklarını anlatır.
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ÇOK SATANLAR

Dünyanın en önemli dergilerinin başında gelen Forbes’in 
yaptığı araştırmaya göre 2015 yılında dünya genelinde en 
çok kazanan isimler arasında üçüncü sırada bir müzisyen 
yer aldı. Başta Ronaldo ve Messi olmak üzere birçok spor-
cuyu, sanatçıyı ve şovmeni geride bırakan Katy Perry mü-
zik endüstrisinin 2015 yılında da en çok para kazandıran 
sektörlerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. 

Forbes’in verilerini incelediğimizde telif haklarının önemi 
bir kez daha ortaya çıktı. 2015 yılında Michael Jackson ha-
yatta olmamasına rağmen 160 milyon dolar kazanmayı ba-
şardı. Bu da Türkiye’de telif hakları için yapılan çalışmaların 
ne kadar önemli olduğunu ve titizlikle sürdürülmesi gerek-
tiğini bir kez daha gösterdi. 

MESAM verilerine göre bu yıl en çok telif alan isim Ada-
nalı dizisine yaptığı müzikle Günay Uysal oldu. 2015 yılında 
MESAM’dan en çok telif alanlar ve dünyanın en çok kaza-
nan müzisyenleri şöyle sıralandı. 

Müzik 2015 yılında da 
kazandırmaya devam etti

1. Katy Perry – 135 milyon dolar
2. One Direction – 130 milyon dolar
3. Garth Brooks – 90 milyon dolar
4. Taylor Swift – 80 milyon dolar
5. The Eagles - 73.5 milyon dolar
6. Calvin Harris - 66 milyon dolar
7. Justin Timberlake - 63.5 milyon dolar
8. Sean Combs - 60 milyon dolar
9. Ryan Seacrest - 60 milyon dolar
10. Fleetwood Mac - 59.5 milyon dolar

FORBES DERGİSİNE 
GÖRE 2015 YILININ 
EN ÇOK KAZANAN 
MÜZİSYENLERİ
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MESAM VERİLERİNE GÖRE 
2015’İN EN FAZLA TELİF 
ALAN KLİPLERİ 

1. Budala - Gökhan Özen
2. Sevgilim - Ravi İncigöz
3. Hayatı Tespih Yapmışım - Tayfun Soydemir
4. Yemin Ettim - Kayahan Açar
5. Sen - Mert Ekren
6. Firuze - Attila Özdemiroğlu
7. Adı Aşk Olsun - Serdar Aslan
8. Sen De Gidersen - Bora Yalçınduran
9. Dokunma - Orhan Gencebay
10. Aşk Yok Olmaktır - Yıldız Tilbe

MESAM VERİLERİNE GÖRE 2015’İN 
EN FAZLA TELİF ALAN DİZİ VE 
PROGRAM MÜZİKLERİ 

1. Adanalı - Günay Uysal
2. 20 Dakika - Toygar Işıklı
3. Kızlar ve Anneleri - Levent Gündüz
4. Akasya Durağı - Bora Ebeoğlu ve Cengiz Onural
5. Alemin Kralı - Günay Uysal
6. Ayrılsak da Beraberiz - Bora Ebeoğlu
7. Dila Hanım - Mazlum Çimen
8. Elde Var Hayat - Günay Uysal
9. Karadayı - Toygar Işıklı
10. Böyle Bitmesin - Bora Ebeoğlu, Kamil Cenk Erdoğan, Cengiz 
Onural, Ceyda Pirali

2015 YILINDA MESAM’DAN EN 
ÇOK TELİF ALAN ÇALIŞMALAR 

1. Dizi Müziği – Adanalı - Günay Uysal
2. Dizi Müziği - 20 Dakika - Toygar Işıklı
3. Program Müziği - Kızlar ve Anneleri - Levent Gündüz
4. Dizi Müziği - Akasya Durağı - Bora Ebeoğlu ve Cengiz Onural
5. Dizi Müziği - Alemin Kralı - Günay Uysal
6. Klip – Budala - Gökhan Özen
7. Klip – Sevgilim - Ravi İncigöz
8. Klip - Hayatı Tespih Yapmışım - Tayfun Soydemir
9. Klip - Yemin Ettim - Kayahan Açar
10. Dizi Müziği - Ayrılsak da Beraberiz - Bora Ebeoğlu

FORBES DERGİSİNE GÖRE HAYATTA 
OLMAMASINA RAĞMEN 2015 YILINDA 
EN ÇOK KAZANAN MÜZİSYENLER 

1. Michael Jackson – 160 milyon dolar
2. Elvis Presley – 55 milyon dolar
3. Bob Marley – 18 Milyon dolar
4. John Lennon – 12 Milyon dolar
5. Jenni Rivera – 7 Milyon dolar 
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KİTAP

1982 yılında yayınladığı ilk şiir albümüyle şiirleri notalarla buluştu-
rarak Türkiye’de bir ekolün öncüsü olan Ahmet Selçuk İlkan’ın “Aşkın 
Tam Saati” adlı 10. kitabı üçüncü baskısıyla yeniden okurla buluştu. 
Şiirlerini kasetlerden kitaplara taşıyan Ahmet Selçuk İlkan imzalı “Aş-
kın Tam Saati”, şairin son dönem yazdığı şiirlerden oluşuyor. Ahmet 
Selçuk İlkan şiirinin bütün özellikleriyle yer aldığı kitap; aşkın, yalnız-
lığın ve özlemlerin üzerine kurulu. Ancak Ahmet Selçuk İlkan kitapta 
yalnızca bunları anlatmakla kalmıyor; bir yandan da isyan ediyor ve 
şiirlerini haykırıyor… 

MESAM Yönetim Kurulu Üyesi olan Ahmet Selçuk İlkan’ın aynı za-
manda yeni albümü “Söz” de müzikseverlerle buluştu. Ahmet Selçuk 
İlkan’ın sözlerini yazdığı şarkılardan oluşan “Söz”; Yıldız Tilbe, Kutsi, 
Zara, Işın Karaca, Cengiz Kurtoğlu, Onur Akın, Baha, Metin Şentürk, 
Ümit Besen, Niran Ünsal, Ebru Yaşar ve Fatih Kısaparmak gibi 14 
ünlü yorumcuyu bir araya getiriyor. Ahmet Selçuk İlkan albümde yo-
rumculara şiirleriyle eşlik ediyor. 

Aşkın Tam Saati 
Ahmet Selçuk İlkan
Alfa Basım Yayın 

Türkiye’nin en romantik şarkılarına imza atmayı başarmış bir 
müzisyen, aynı zamanda da MESAM Yönetim Kurulu Üyesi olan 
Suat Suna’nın ilk romanı “İhanet” okurla buluştu. Müziğiyle birçok 
insanı derinden etkileyen Suat Suna romanı “İhanet” ile bu kez 
okuru sarsmaya çalışıyor. Aşka, aile ilişkilerine, sadakate ve hayata 
dair sorularla okuru akıl oyunları içinde bırakan “İhanet” ustalıkla 
kurulmuş bir polisiye. 

Kitap, Türkiye’de polisiye deyince akla gelen ilk isim olan Ah-
met Ümit’in de gözünden kaçmamış. Ahmet Ümit,  Suat Suna’nın 
romanı hakkında şunları yazmış. “Polisiye bir kurguyla hayatı 
anlatmak, insanın gitgide sıkıcı hale gelen ömrünü eğlenceli hale 
getirmek için giriştiği zekice bir çözüm. Değerli müzisyen Suat 
Suna da böylesi bir çözümle çıkıyor karşımıza. Birbirinden ilginç 
karakterler, sadece suçun yarattığı gerilim değil, aynı zamanda aş-
kın tehlikeli sınırlarında gezinmeler. Farklı şehirler, farklı duygular, 
farklı ihtiraslar… Her roman bir fırsattır, her roman hayata yeni 
bir bakış, her roman tutkunun yeni bir tarifidir. ‘İhanet’, hayata 
tutkuların kırıldığı yerden bakıyor, okurun kendi tutkularına sahip 
çıkması için…”

İhanet
Suat Suna 
Alfa Basım Yayın   

Aşkın tam saatinde 
okunacak ve 
dinlenecek şiirler

Suat Suna’dan 
usta işi bir polisiye
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Yirminci yüzyılın ikinci yarısında insanlar, doğdukları yerlerden doymayı umut 
ettikleri yere doğru zaruri bir göçe başlamışlardı. Traktör römorklarında büyükşe-
hirlere taşınan yamalı döşekler arasına sıkıştırılmış bağlamalar yeni bir kültürün de 
habercisiydi. O bağlamaların tınıları hala tartışılan bir müzik türünü; arabeski yarattı. 

Uğur Küçükkaplan’ın kaleme aldığı “Arabesk - Toplumsal ve Müzikal Bir Analiz”, 
yarım yüzyılı aşkın bir zamandır varlığını sürdüren ve Türkiye’nin en çok dinlenen 
müziği olan arabeski önyargılardan uzak bir şekilde anlatıyor. Kitap, icracı ve bilim 
insanı olarak müzikle ilgilenen Uğur Küçükkaplan’ın, arabeske içeriden bakma ça-
basının bir ürünü. 

Uğur Küçükkaplan kitabında arabeskin Cumhuriyet’in müzik politikalarının ya-
rattığı iklimde geliştiğini ileri sürüyor. Çeşitli dönemlere ayırarak irdelediği arabeskin 
teknik özelliklerini doğrudan müzikal analizlerle gösteriyor. 

Arabesk - Toplumsal ve Müzikal Bir Analiz
Uğur Küçükkaplan
Ayrıntı Yayınları 

Müzik bir tutkudur ve o tutku çoğu zaman çocuk yaşta girer insanın kanına… Ve 
sonra onunla yaşamaya başlar insan; bir daha kendini ondan ayıramaz. Geriye dönüp 
baktığında tüm hayatının müzik olduğunu görür. Türkiye’nin önde gelen keman vir-
tüözlerinden Cihat Aşkın’ın hayatı da bir anlamda böyle… Kendini sadece ama sadece 
müzikle tanımlayan Cihat Aşkın, “illaki keman çalacağım” dediğinde henüz 8 yaşın-
da bir çocuk... Üstelik hafız bir babanın oğlu olarak müziğe tutkulu… Bu tutkunun 
aşka dönüşmesi 12 yaşında sahneye çıktığı güne denk geliyor. Cihat Aşkın, “Artık 
Melekleri Hissetme Vaktidir” adlı kitabında tüm hayatını ve müzikle geçirdiği zamanı 
Hilal Doğanay’a anlatıyor… Cihat Aşkın’ın dünyası Doğanay’ın kaleminden satırlara 
dökülüyor. Tabii ki kitap sadece Aşkın’ın mutluluklarını bir araya getiren bir güzelleme 
değil; Aşkın’ın vazgeçtiği, tükendiği, “bitti artık” dediği tüm anlar da kitabın sayfaları 
arasında yer alıyor. Ayrıca hayal kırıklıklarını okumak da mümkün… Kısacası bugün 
tüm dünyanın tanıdığı Cihat Aşkın, müzik yolculuğunun yanı sıra özel yaşamının sır-
larını da anlatıyor bu kitapta.

Artık Melekleri Hissetme Vaktidir
Hilal Doğanay
Pan Yayıncılık

Bir müzik kültürü 
olarak arabesk

Cihat Aşkın’ın müzik 
ve hayat yolculuğu
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YİTİRDİKLERİMİZ

VEYSEL ÇAKMAK (15. 04. 2014)

NECATİ ÖZDEMİR (30. 04. 2014)

SELİM SESLER (10. 05. 2014)

İLKNUR SEVİM (20. 05. 2014)

MÜNİRE AKSARAY (03. 06. 2014)

İBRAHİM ÖZKAN (01. 07. 2014)

ABDULHADİ YILDIZ (06. 07. 2014)

HALİL İBRAHİM KES (07. 07. 2014)

FIKRİ TAKBAK (31. 07. 2014)

BEKİR SITKI ERDOĞAN (24. 08. 2014)

ERDOĞAN ŞENYAYLAR (04. 09. 2014)

TEVFİK ÇAPACIOĞLU (19. 09. 2014)

ŞEREF TAŞLIOVA (20. 09. 2014)

ANGEL YORDONOV POPOV (01. 11. 2014)

HİLMİ SEYREK (09. 11. 2014)

ALİ KARAKUŞ (12. 12. 2014)

BİLAL ERCAN (17. 12. 2014)

YUSUF AKPINAR (18. 12. 2014)

ZİYA METİN ERYÜREK (26. 12. 2014)

CENGİZHAN ALTUNTAŞ (26. 12. 2014)

SEYFİ AY (30. 01. 2015)

EMİNE GÜL KANSU (01. 02. 2015)

ŞÜKRİYE MAMARAŞLI (17. 02. 2015)

EROL BÜYÜKBURÇLU (12. 03. 2015)

ALİ NAZMİ YÜKSELEN (16. 03. 2015)

KAYAHAN AÇAR (03. 04. 2015)

ERGİN ERDEM (13. 04. 2015)

RAMİZ MİRİŞLİ (17. 04. 2015)

DEĞER DENİZ (05. 05. 2015)

ABDÜLKADİR ALĞIN (07. 05. 2015)

AHMET ŞEREFHANOĞLU (15. 05. 2015)

HASAN ŞANLITÜRK (29. 06. 2015)

ERDOĞAN ERBAŞ (22. 07. 2015)

BURAK ÇAGLAR ÖZDEMİR (28. 09. 2015)

AYTEN BAYKAL (29. 09. 2015)

SENNUR FATMA ÇELİK (07. 10. 2015)

ERGÜDER YOLDAŞ (25. 01. 2016)

EMİN DÜŞTÜ (31. 01. 2016)

onsuzluğa

Özlemle anıyoruz

S
uğurladıklarımız
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