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Haklarınız MESAM ile güvence altında



MESAM’ın 13’üncü Olağan Genel Kurulu’nu 22 Mart 2014 tarihinde başarıyla geride bıraktık. Sizlerin 
teveccühüyle bir kez daha yönetim görevini üstlendik. Eser sahiplerinin haklarını korumaya, telif dün-
yasıyla ilgili bilgileri sizlere ulaştırmaya, en önemlisi, sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz 
günlerde altına imza attığımız önemli gelişmelere geçmeden önce güncel faaliyetlerimize ilişkin kı-
saca bilgi vermek istiyorum. Fikir Sanat Eserleri Kanunu 5846 sayılı yasa ile ilgili yapılacak değişiklikler 
konusundaki görüşlerimizi, Bakanlık görevlileri ile yapılan toplantıda dile getirdik. 2013 yılından itibaren, 
MESAM-MSG ortak lisanslama dağıtım ve dokümantasyon protokolü gereği yapılan ortak lisanslama 
sonucu elde edilen teliflerin dağıtımı ile ilgili “ortak veri tabanı oluşturulması” çalışmaları devam etmek-
tedir. Ayrıca, dijital dağıtımların yapılabilmesi için koruma oranlarının tespiti çalışmalarına da en kısa 
sürede başlanacaktır. 

Şimdi İşbirliği Zamanı
Ülkemizde sanatçı olmak, hele hele eser sahibi olmak hâlâ çok zor. Hızla değişen dünyada, eser sahip-
lerinin teliften doğan haklarını korumaya çalışırken bir yandan da dijital gelişmelere adapte olmak zo-
rundayız. Bu da ancak konuyla ilgili kurumların işbirliğiyle mümkün olacaktır. İşte tam da bu gerçekten 
hareketle; müzik dünyasının en önemli dört kurumuyla bir araya gelerek bir protokol imzaladık. Tür-
kiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), 
Müzik Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) arasında 
imzalanan işbirliği protokolü müzik sektörü için çok önemli bir adım anlamına geliyor. 

Protokol sayesinde radyo, televizyon ve umumi mahaller başta olmak üzere; meslek birliklerinin görev 
ve faaliyet alanına giren lisanslama çalışmaları meslek birlikleri adına oluşturulacak bir birim tarafından 
yürütülecek. Müzik alanında mevcut hak kayıplarının önüne geçecek olan böylesi bir girişim; hak sa-
hiplerinin gelirlerindeki artışa paralel olarak kültürün ve yaratıcılığın gelişimine de katkıda bulunacak. 

YouTube ile Sözleşme
Üyelerimizin çıkarlarını korumak adına sadece ulusal değil, dijital dünyanın büyük markalarıyla da 
sözleşmeler yapmak gerektiğinin farkındayız. Dünya genelinde en çok ziyaretçi sayısına sahip olan 
YouTube ile MESAM arasında uzun süredir kapsamlı görüşmeler devam ediyordu. Bu görüşmelerin 
neticesinde YouTube ile sözleşme imzalamış bulunuyoruz. 

Tarihsel süreç içinde sanatçıların gelir kazanma biçimleri şekil değiştirmeye devam ederken meslek 
birliklerinin de çalışma usullerini değişen gelir ve üretime göre şekillendirmeleri bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Gelişen bilgi işlem teknolojileriyle birlikte müzik tüketimine dair alışkanlıklarımızın mekanik 
alandan daha çok dijital alanda yoğunlaştığı günümüzde YouTube ve benzeri dijital platformlar, eser 
sahiplerinin gelir kaynakları haline geliyor. Bu süreçte amacımız, lisanslama alanında yapılacak majör 
sözleşmelerin gelirlerini üyelerimize layıkıyla dağıtmaktır. 

Birlikte Daha İyiye…
Telif hakkı kavramının toplumun bütün kesimlerine yayılabilmesi,  uzun soluklu ve tüm aktörleri kap-
sayan bir çalışmayla mümkün olacaktır. Bu çalışmanın tabana yayılması ise elimizdeki iletişim kanal-
larının en efektif şekilde kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu amaçla yayımladığımız dergimiz Vizyon, 
yeni sayısında yeni bir tasarım ve dolu dolu bir içerikle tekrar sizlerle. Bundan sonra Vizyon dergisinin 
sizlerle iletişimimizi daha da artırmasını ve telif hakları dünyasına dair önemli bilgiler veren bir yayın 
haline gelmesini hedefliyoruz. 

Kalbimiz Soma’da
Bir ülkede yaşanan tüm sosyal ve toplumsal gelişmeler karşısında, sanatçıların duyarsız kalması ve 
toplumun duygu halinden etkilenmemesi mümkün değildir. Sanatçılar olarak, bu süreçleri eserleri-
mize yansıtarak acılara ses ve nota olurken toplumu uyarmak sorumluluğumuzu da unutmamamız 
gerekiyor. Sanatçılar,  susarak göz yuman değil, eleştiren ve öncülük eden korkusuz bireyler olmanın 
gereklerini de yerine getirmelidir. 
Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin tamamı gibi bizim kalbimiz de Soma’da attı. 301 canımızı kaybettiğimiz 
bu kazanın son olmasını temenni ediyoruz. Eserlerimizin, acılardan çok sevinç ve heyecanların müziği-
ne dönüştüğü bir dünya özlemiyle saygılarımı sunuyorum.

Değerli MESAM Üyeleri,

ARİF SAĞ
MESAM Yönetim Kurulu Başkanı
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YENİ YÖNETİMİNİ 
SEÇTİ

MESAM’IN 22 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN 13’ÜNCÜ OLAĞAN 
GENEL KURULU YENİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ. MESAM BAŞKANLIĞINA 

YENİDEN ARİF SAĞ SEÇİLİRKEN, BAŞKAN YARDIMCILIĞINA 
ATTİLA ÖZDEMİROĞLU GETİRİLDİ. MÜZİSYENLERİN HAKLARININ 

KORUNMASI NOKTASINDA ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRAN YENİ 
MESAM YÖNETİMİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞUYOR: ARİF SAĞ, CAHİT 

BERKAY, ALİ HAYDAR TİMİSİ, EMRE SALTIK, BURHAN BAYAR, 
AHMET SELÇUK İLKAN, METİN KARATAŞ, 

SUAT SUNA, ATTİLA ÖZDEMİROĞLU, RECEP ERGÜL.
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Ali Haydar Timisi / Yönetim Kurulu Üyesi

Burhan Bayar / Yönetim Kurulu Üyesi

Cahit Berkay / Yönetim Kurulu Üyesi

Erol Sayan / Yönetim Kurulu ÜyesiMetin Karataş / Y.K. Sayman Üyesi

Arif Sağ / MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül / Yönetim Kurulu Üyesi

Attila Özdemiroğlu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Emre Saltık / Yönetim Kurulu Üyesi

Suat Suna / Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Selçuk İlkan / Yönetim Kurulu Üyesi
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DEV 
BİRLEŞME

MÜZİK ALANINDA YER 
ALAN DÖRT MESLEK 

BİRLİĞİ (MESAM, MSG, 
MÜ-YAP VE 

MÜYORBİR) 27-
28 MAYIS 2014 
TARİHLERİNDE 

GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ 
TOPLANTI 

NETİCESİNDE 
ORTAK LİSANSLAMA 

KONUSUNDA 
ANLAŞMAYA VARDI. 

BU ANLAŞMA 
UYARINCA KURULACAK 

OLAN ORTAK 
LİSANSLAMA BİRİMİ 

İLE MÜZİK ALANINDA 
HEM KULLANICI HEM 

DE ESER SAHİPLERİ VE 
BAĞLANTILI HAKLAR 

AÇISINDAN ADİL, 
ÇAĞDAŞ VE KOLAY 

UYGULANABİLİR 
BİR LİSANSLAMA 

SİSTEMİNİN HAYATA 
GEÇİRİLMESİ 

HEDEFLENİYOR.

MÜZİK 
SEKTÖRÜNDE
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Müzik Eseri Sa-
hipleri Grubu Meslek Birliği(MSG), Müzik Yapımcıları Meslek Birliği 
(MÜ-YAP), Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) arasında 
imzalanan işbirliği protokolü müzik sektörü için çok önemli bir adım 
anlamına geliyor. Protokol sayesinde radyo, televizyon ve umumi ma-
haller başta olmak üzere; meslek birliklerinin görev ve faaliyet alanına 
giren lisanslama çalışmalarının meslek birlikleri adına oluşturulacak 
bir birim tarafından yürütülecek. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Ka-
nunu uyarınca ayrı ayrı sürdürülen lisanslama çalışmaları hak sahip-
lerini korumak bakımından yeterince etkin olmadığı gibi kullanıcılar 
açısında da ayrı ayrı kurumlardan izin almak gibi sorunlara neden ol-
maktaydı. Sapanca toplantısında bu durumu değerlendiren tarafalar 
lisanslama çalışmaları bir ortak lisanslama birimi (OLB) çatısı altında 
yapmayı kararlaştırarak bir protokol imzaladılar.
Beş yıl sürecek olan bu protokol gereğince kullanıcılar tek bir merke-
ze başvurarak müzik kullanımları için gerekli izinleri alabilecek. Dört 
meslek birliği,  radyo, televizyon ve umumi mahallerin müzik kullanım  
lisanslama çalışmalarını tek bir merkezden yürütecek. Böylece müzik 
kullanıcıları karşılarında tek bir muhatap bulacak ve ayrı ayrı meslek 
birliklerinin kapısına gitme gereği duymayacaklar.

HUKUKİ TAKİPLER
Dört meslek birliği müzik kullanan ancak gerekli izinleri almaktan ka-
çınan kullanıcılara yönelik hukuki takipleri de birlikte yapacak.
Protokol buna ek olarak meslek birliklerinin yasa ve diğer mevzuatın 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarında da ortak hareket etmesini 
öngörüyor. Meslek birliklerinin yönetim kurulları en geç üç ayda bir or-
tak toplantılarını yaparak protokolün amaçlarına ulaşması için gerekli 
çalışmaları birlikte sürdürecek.
Müzik alanında mevcut hak kayıplarının önüne geçecek olan böylesi 
bir girişim sayesinde hak sahiplerinin gelirlerindeki artışa paralel olarak 
kültürün ve yaratıcılığın gelişimine de katkıda bulunulacak.
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Cannes’da 01 - 04 Şubat 2014 tarihlerinde düzenlenen MIDEM - Uluslararası Müzik Fuarı’nda yapılan son görüşme netice-
sinde mutabakata varılan şartlarla YouTube lisans sözleşmesi imzaladık. İmzalanan lisans sözleşmesi Şubat 2014 tarihinde 
başlamakta ve dört yıllık süreyi kapsıyor. Gelir paylaşım modeli kullanılan sözleşmede abonelik gelirlerinden ve elde edilecek 
tüm reklam gelirlerinden pay alınacak. Sözleşme kapsamında elde edilecek gelirde;  videonun tıklanma sayısı değil, reklam 
alıp almadığı esas alınacak. Sözleşmemiz yürürlüğe girdiği dönem itibarıyla hüküm doğurmaya başlayacak olup geçmiş dö-
nem kullanımlarına ait bir tahsilatı içermiyor. Gelir ve raporlamanın ülke meslek birliklerinden değil, doğrudan YouTube’dan 
temin edileceği sözleşmede, yurtdışı meslek birliği kesintilerinden 
kaynaklı maliyetlerden muafiyet sağlanacak.
Dijital müzik endüstrisinin önemli mecralarından olan YouTube 
ile eser sahiplerimizin haklarını korumak adına uzun süredir de-
vam eden görüşmelerin sonucunda imzalanan sözleşmenin tüm 
üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz.

MESAM’dan YOUTUBE ile
işbirliği

Youtube 
hakkında 

TTNET’in rakamlarına göre Türkiye’deki 
internet kullanıcıları ayda ortalama 

50 saatini sanal ortamlarda geçiriyor. 
Buna ek olarak ayda ortalama 20 saat video 
izleniyor, geriye kalan 28 saat ise internette 

sosyalleşmeye ayrılıyor. Her ay 1 milyar 
kişinin ziyaret ettiği Youtube, video izlenme 

platformları arasında ilk sırada 
yer alıyor. Youtube üzerinden her 

ay 6 milyar saatlik 
video izleniyor.

DİJİTAL MÜZİK ENDÜSTRİSİNİN ÖNEMLİ MECRALARINDAN 
OLAN YOUTUBE İLE MESAM’A BAĞLI ESER SAHİPLERİMİZİN 
HAKLARINI KORUMAK ADINA UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN 

GÖRÜŞMELERİ TAMAMLADIK. ABONELİK GELİRLERİNDEN VE 
ELDE EDİLECEK TÜM REKLAM GELİRLERİNDEN PAY ALMAMIZI 
SAĞLAYACAK OLAN SÖZLEŞMENİN ÜYELERİMİZİN HAKLARINI 

KORUMA VE GELİR ARTIRIMI YÖNÜNDE ÖNEMLİ 
BİR ADIM OLMASI BEKLENİYOR.
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MESAM üyelerinin,  özel sağlık sigortası hizmetlerinden en iyi şartlarla yararlanması amacıyla yapılan 
görüşmelerde, 27 Mayıs 2014 ile 27 Mayıs 2015 dönemi için teklif veren Demir Hayat Sigorta A.Ş ile 
anlaşmaya varıldı. 2013- 2014 döneminde, primleri MESAM Sosyal ve Kültürel Fonu’ndan karşılanmak 
üzere; bin üyemizin yararlanmaya hak kazandığı Özel Sağlık Sigortası’ndan, 2014-2015 döneminde 
1.150 üyemiz faydalanacaktır.
Sigorta primleri MESAM Sosyal ve Kültürel Fonu’ndan karşılanamayacak üyelerimiz, sigorta primini kendileri ödeyerek sağlık 
sigortasından yararlanabilecektir. Üyelerimiz ayrıca, eş ve çocuklarını da talepleri halinde, primlerini kendileri ödeyerek sağlık 
sigortasından faydalandırabilecektir. Meslek Birliğimiz ile Demir Hayat arasında yapılan sözleşme uyarınca, üyelerimizin te-
davi giderleri;  yatarak tedavide yüzde 100,  ayakta tedavide ise yüzde 80 oranında sigorta tarafından karşılanacaktır.
Sağlık sigortası hakkında detaylı bilgi almak ve sorularınız için 0212 296 99 10 No’lu telefondan MESAM Üye İlişkileri Birimi’ne 
ulaşabilir veya 0212 288 68 51 No’Demir Hayat’ı arayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

Avrupa Birliği dördüncü çalışma 
grubu toplantısına 

MEDICANA hastanelerinden MESAM üyelerine

katıldık
Avrupa Birliği-Türkiye Fikri Mülkiyet Hakları konulu Dördüncü Çalışma Grubu toplantısı 14 Nisan’da Brüksel’de yapıldı. Avrupa Komisyonu Ticaret Ge-
nel Direktörü Pedro Velasco Martins yönetiminde toplanan ve “Müzik Meslek Birliklerinin Avrupa Birliği İçinde Karşılaştığı Güçlükler” başlıklı toplantıya 
MESAM’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sadettin Suat Suna ve MESAM Genel Sekreteri Ali Güneş Ramazanoğlu katıldı. Meslek Birliğimiz,  Avrupa Birliği 
sınırları içerisinde,  temsili alanda kullanılan MESAM üyesi eser sahiplerine ait repertuvarın sistematik bir şekilde lisanslanması, listelerin teminiyle hak 
sahiplerine doğru dağıtımın yapılması konularında görüş bildirdi. MESAM temsilcileri bu kapsamda öncelikle Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya’da, 
daha sonra da Hollanda, Avusturya, Belçika, İsviçre, Fransa, Danimarka ve İsveç pazarında planlı bir çalışmayla eser sahiplerimize haklarının teslim edilmesi 
gerektiğini ve bu doğrultuda çalışmaların başlatılmasının doğru olacağına dair görüşlerini toplantı katılımcılarıyla paylaştılar.

Meslek Birliğimiz MESAM ile MEDICANA Sağlık Grubu arasında sağlık hizmetlerinden indirim-
li yararlanma sözleşmesi yapıldı. Sözleşmeye göre MESAM üyeleri ve birinci dereceye kadar ya-
kınları, ibraz edecekleri kurum kimliği ve MESAM Genel Sekreterliğinden alınacak onay evrakını 
sunmaları halinde kampanya dâhilindeki MEDICANA hastanelerinden indirimli olarak faydalanabilecekler. Kampanya kapsamında tüm muayene, teşhis, 
tedavi, ameliyatlar ve her türlü yatarak tedaviler için cari fiyatlar üzerinden yüzde 15 oranında indirim uygulanacak. Sözleşmeye göre,  SGK’lı hastalardan 
alınacak ilave ücretler üzerinden de yüzde 15 oranında indirim sağlanacak. MEDICANA Sağlık Grubu, diş tedavi hizmetlerinde ise Türk Diş Hekimleri Birliği 
Rehber Tarifesi üzerinden hastadan nakit veya kredi kartıyla ödeme talep edecek.

Tüm üyelerimize duyurur, sağlıklı günler dileriz.

MESAM ve MEDICANA Sağlık Grubu arasında yapılan anlaşma aşağıdaki hastanelerde geçerlidir:
MEDICANA AVCILAR - MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA - MEDICANA BAHÇELİEVLER - MEDICANA INTERNATIONAL BEYLİKDÜZÜ -
MEDICANA ÇAMLICA - MEDICANA KONYA - MEDICANA SAMSUN - MEDICANA DİŞ BAHÇELİEVLER - MEDICANA DİŞ ÇİFTEHAVUZLAR

2014-2015 MESAM Özel Sağlık Sigortasıyenilendi

özel kampanya
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BİZDEN HABERLER

Müzik Meslek Birlikleri 
TÜROFED ile bir araya geldi
MESAM, MSG, MÜYAP ve MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanları ve Genel Sekreterleri Sapanca’da yapılan toplantıda imzalanan “Ortak Lisanslama 
Protokolü” çerçevesinde Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Antalya’da bir araya geldi.
Meslek birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Arif Sağ ve Genel Sekreterimiz Ali Güneş Ramazanoğlu’nun katıldığı toplantıda, müzik mes-
lek birlikleri ve TÜROFED yetkilileri, 2008 yılından bu yana TÜROFED ile meslek birlikleri arasında devam eden protokolün geliştirilerek devam etmesine 
karar verdi. Toplantıda lisanslama çalışmalarının dört meslek birliğinin imzaladığı “Ortak Lisanslama Protokolü” çerçevesinde ivedi olarak başlatılması ve 
işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda da mutabık kalındı.

OLB Protokolü çerçevesinde bir araya gelen 
      meslek birlikleri ilk yönetim kurulu toplantısını 

gerçekleştirdiMESAM, MSG, MÜYAP ve MÜYORBİR yönetim kurulları, “Or-
tak Lisanslama Protokolü” nün ardından ilk toplantılarını 3 Tem-
muz tarihinde gerçekleştirdi. Dört meslek birliğinin temsilcileri, 
müzik alanında hem kullanıcı hem de eser sahibi ve bağlantılı 
haklar açısından adil, çağdaş ve kolay uygulanabilir bir lisansla-
ma modelinin hayata geçirilmesi amacıyla imzalanan protoko-
lün işleyişine dair hayata geçirilen çalışmaları görüştüler. 
Yapılan toplantıda kamuoyunda ortak lisanslama algısının olu-
şabilmesi için kurumsal kimlik çalışmalarının yapılması, ülke-
mizde bulunan ve ticaret alanında faaliyet yürüten üst çatı ör-
gütleriyle görüşmelerin ortak bir şekilde yapılması, yeni umum 
mahal tespitlerinin birlikte yapılması, veri tabanlarının ortaklaş-
ması, protokol kapsamında yer alan yeni mecraların lisanslan-
ması çalışmalarını içeren kararlar alındı. 

Dört meslek birliği ayrıca müzik endüstrisini ilgi-
lendiren tüm sorunların kısa sürede çözüme ka-
vuşması adına birlikte hareket etme konusunda 
işbirliği yapmaya başladı. Meslek birlikleri, daha 
verimli ve kalıcı bir organizasyonu oluşturmak ve 
ortak lisanslama kapsamındaki çalışmalarının ha-
yata geçmesini içeren toplantılarına önümüzdeki 
dönemde de devam edecekler.



VEFAT
HASAN HÜSEYİN DEMİREL
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Hasan Hüseyin Demirel’i
kaybettik MESAM YönEtiM Kurulu ÜYESi, ÜnlÜ HAlK SAnAtÇISI, 

BEStECi HASAn HÜSEYin DEMirEl, YAŞAMInI YitirDi. Bir 

SÜrEDir tEDAVi GörDÜĞÜ KOCAEli DErinCE EĞitiM VE 

ArAŞtIrMA HAStAnESi’nDE HAYAtA GöZlErini YuMAn 

SAnAtÇInIn CEnAZESi iÇin ZEYtinBurnu’nDAKi EriKliBABA 

CEMEVi’nDE törEn DÜZEnlEnDi. 1970’li YIllArDA tÜrK 

FOlKlOr KuruMu’nDA HAlK OYunlArI ÇAlIŞMAlArInA 

BAŞlAYAn HASAn HÜSEYin DEMirEl, DErlEMECiliK VE HAlK 

BiliMi ArAŞtIrMAlArIYlA ilGilEnDi. 1984’tE AHMEt KAYA 

ilE BirliKtE ÇAlIŞMAYA BAŞlADI. PrODÜKtör OlArAK, 

öZGÜn MÜZiK YAPAn SAnAtÇIlArIn AlBÜMlErinDE ÇAlIŞAn 

DEMirEl, 1989’DA “HAlEPÇE” AlBÜMÜnÜ ÇIKArDI. 

hasan hüseyin 
demirel kimdir?

1958, İstanbul doğumlu olan Hasan Hüseyin 
Demirel iki kız babasıydı. 1970’li yıllarda adım 

attığı müzik dünyasında ilk olarak halk müziği, 
halk oyunları, derleme ve araştırma çalışmalarına 

imza attı. 1980’li yıllarda özellikle özgün müzik 
alanında besteci, yorumcu, söz yazarı, yapımcı ve 

yönetmen olarak dikkat çekti. Özgün müziğin 
geniş halk kitlelerine ulaşmasında son derece 

etkin bir rol oynayan sanatçı, aralarında Ahmet 
Kaya, Ferhat Tunç, Emre Saltık, Haluk Levent 

gibi isimlerin yer aldığı sanatçıların çalışmalarının 
yapım ve yönetmenliğini üstlendi.

Sanatçının 
albüm çalışmaları

Halepçe (1989)

Yağmur Türküleri (1990) 

Rüzgâr ve Gül İklimi (1991) 

9/8 (1994) 

Aşk Coğrafyasından Şarkılar (2008)

* Sanatçının, 2007 yılında yayımlanmış “Leylak 

Zamanları” isimli bir de kitabı bulunmaktadır. 
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GELENEK
KADIN ÂŞIKLAR



Âşıklar, içinde bulundukları toplumun dünya görüşünü, sanat zevkini, 
yaşam düzenini ve beraberinde geleneklerini yansıtan, yaşatan ve ge-
lecek nesillere aktarılmasında köprü görevi gören halk sanatçılarıdır. 
Halk edebiyatı - halk müziği ürünlerinin hem üreticisi hem taşıyıcısı 
hem de güncelleyicisi olan âşıklar, bu yönleriyle halk kültürü içerisinde 
önemli bir yer tutan ve kendine özgü kuralları olan âşıklık geleneğini, 
bu geleneğin asli temsilcileri olarak günümüze kadar ulaştırmaktadır-
lar. 
Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Sevilay Çınar, “Bu gelenek içe-
risinde kadın âşıkların görevlerini toplum içi yaşam biçimlerinden ve 
sorumluluklarından kaynaklanan kimi problemlere rağmen büyük 
ölçüde yerine getirmeyi başardıklarına” dikkat çekiyor. Kadın âşıklar 
üzerine yapılan en önemli araştırmalardan birine imza atan Sevilay 
Çınar, müziğe devam eden bazı isimleri bir araya getirerek bir albüm 
de çıkardı. “Kadın Aşıklar” adını taşıyan bu albüm, kadın aşıklarımızın 
kendi sazlarıyla icra ettikleri türkülere yer veriyor.  
İlkin Manya (Sarıcakız), Şahturna Ağdaşan (Şahturna), Durşen Mert 
(Nurşah Bacı), Filiz Yurdakul (Sinem Bacı), Sürmelican Kaya (Sürmeli-
can), Ayten Çınar (Gülçınar), Arzu Yiğit (Arzu Bacı) ve Kevser Ezgili’nin 
(Ezgili Kevser) icralarının yer aldığı albüm Kalan etiketiyle yayınlanmış. 

Genellikle “Bacı” mahlasıyla anılan kadın âşıkların, âşık sanatı içeri-
sindeki tüm olanaksızlıklara ve toplum tarafından kendilerine verilen 
rollere karşın sadece ev içi meselelere takılıp kalmadıklarına dik-
kat çeken Çınar, bu durumu “Kadın âşıklar ülkede meydana gelen 
toplumsal-siyasal olaylara duyarlılıklarını, sazları eşliğinde şiirleriyle dile 
getirmişler, siyasi kimlikleriyle öne çıkmışlardır” sözleriyle anlatıyor. 
Ülkemizde âşık sanatına dönük çalışmalar Tanzimat sonrasında ve yo-
ğun olarak da 20’nci yüzyılın ilk çeyreğini takip eden süreçte başladı. 
Kadın âşıklar üzerine yapılan çalışmalar ise çok daha yakın tarihlere, 
1970’li yılların sonlarına kadar geliyor. Toplumsal yapımız içinde hakla-
rında yeterli çalışmanın yapılmadığı kadın âşıklar, uzun dönem boyun-
ca büyük ihmale uğramıştı. 
12 Eylül Darbesine kadar özellikle siyasi ve toplumsal yapılar içinde 
kendilerine yer bulabilen, seslerini duyurabilen kadın âşıklarımıza yö-
nelik önyargılar ne yazık ki azalmış değil. Bugün bile “Kadından âşık 
olur mu?” gibi ayrımcı ifadelere maruz kalan kadın âşıklarımızın bir bö-
lümü bu nedenle müziğe bile küstü. Ne var ki yaşadıkları onlarca acıy-
la yoğrulan, gelişen ve inatla üretime devam eden kadın âşıklarımızın 
büyük bir bölümü ellerinden bağlamalarını düşürmeden bu geleneği 
en güzel şekilde yansıtmaya devam ediyor. 

HALK KÜLTÜRÜ İÇERİSİNDE ÖNEMLİ BİR YER TUTAN VE KENDİLERİNE ÖZGÜ KURALLARI 
OLAN KADIN ÂŞIKLAR, NE YAZIK Kİ TOPLUM TARAFINDAN GERİ PLANDA TUTULMUŞ, 
SANATLARI GENELLİKLE GÖZ ARDI EDİLMİŞTİR. KADININ TOPLUMUMUZDA YAŞADIĞI 

GELENEKSEL SORUNLARIN YANI SIRA SANATÇIYA KARŞI GÖSTERİLEN AYRIMCILIK 
DA KADIN ÂŞIKLARIMIZIN BÜYÜK SIKINTILAR YAŞAMALARINA NEDEN OLMUŞTUR. 
YAŞADIKLARI ONLARCA SORUNA RAĞMEN ÜRETİMLERİNDEN TAVİZ VERMEYEN, 
ELLERİNDEN SAZI BIRAKMAYAN BÜTÜN KADIN ÂŞIKLARIMIZA TEŞEKKÜRLER… 

KaDıN
âŞıKLaR 
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KADIN AŞIKLAR

KADIN âşIKlAR 
zenginliğimizdir

ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN AŞKLA, SEVDAYLA, TABİATLA İLGİLİ KONULARININ KADIN 
ÂŞIKLARIMIZDA YER BULDUĞUNU ANLATAN YRD. DOÇ. DR. SEVİLAY ÇINAR, BİR DE KADIN 
SÖYLEMİNDEN SÖZ ETMEK GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR. KADIN SORUNLARINI KENDİNE 

FAZLASIYLA DERT ETMİŞ KADIN ÂŞIKLAR BULUNDUĞUNU İFADE EDEN ÇINAR, “ÇOK 
ANLAMLI, OLDUKÇA GERÇEK İFADELERLE DİLLENDİRMİŞLER SİTEMLERİNİ, SEVİNÇLERİNİ, 
ÖFKELERİNİ... BUNU, BU ŞEKİLDE, SADECE BİR KADIN DİLE GETİRİR DEDİRTECEK ESERLER 

VAR. AYRICA, KADINLARIN İŞLEDİKLERİ KONULAR EV İÇİ ORTAMLA SIKIŞMAMIŞTIR. BİRKAÇ 
KADIN ÂŞIKLA TANIŞTIM Kİ GERÇEKTEN MUHALİF BİR DURUŞ SERGİLEMEKTELER,” DEDİ.  

Türkiye’deki kadın âşıklar üzerine çalış-
ma fikri nereden geldi aklınıza? 
Konservatuvarda öğrencilik yıllarımda repertu-
var derslerimiz olurdu, bu dersler kapsamında 
birtakım eserler incelenir, seslendirilirdi. Eserle-
rin notasının yanında, eser bilgileri de yer alırdı. 
Ben de kaynak kişiler arasında hemcinslerimin 
isimlerini gördüğümde bu esere ayrı bir alaka 
gösterirdim ya da pozitif ayrımcılık yapardım di-
yebilirim. Öte yandan, kadın kaynak kişilere ait 
eserlere çok sık rastlamazdık. Bu durum bende 
bir merak uyandırdığı için kadınların kaynaklık 
ettiği müzikleri lisans bitirme çalışmam olarak 
araştırmaya karar verdim. İTÜ’deki hocalarımın 
da etkisiyle çalışmamı âşık müziği alanında sınır-
ladım. 
Âşık kültürü, halk müziğimizin büyük bir bölü-
müne kaynaklık eden, bu kültürün gelecek ne-
sillere aktarılmasında önemli rolü olan, içinde 
bulundukları toplumun dünya görüşünü, sanat 
zevkini, yaşam düzenini ve beraberinde gele-
neklerini yansıtır. Âşık müziğinin temsilcileri 
arasında Karacaoğlan, Dadaloğlu, Köroğlu, Âşık 
Veysel, Âşık Mahzuni Şerif, Âşık Murat Çoban-
oğlu gibi çok değerli isimleri sıralayabiliyorken, 
neden bir kadın âşık ismini örnek veremiyoruz? 
İşte benim bu çalışmamın temelinde bu soru 
yatmaktadır. 

Bize kadın âşık geleneğimizin tarihini 
anlatabilir misiniz?
Âşık sanatının başlangıcından bu yana erke-
ğiyle kadınıyla hep birlikte var olduğuna inanı-
yorum. Müziğin insanların var oluşundan beri 
yaşamın içinde olduğu söylenir. Sanatın üretim 
gücünün, insanın cinsiyetinde değil ruhunda 
olduğunu, dolayısıyla kadını olsun erkeği olsun 
insanların duygularını, düşüncelerini müzikle 
ifade ettiklerini söyleyebiliriz. 
Elbette bu düşüncelerimiz olağanüstü varsa-
yımlar değil, fakat kadının-erkeğin yaşam koşul-

larının farkı sanatsal verilerin ortaya çıkışında da, verilerin içeriğinde de farklılıkları beraberinde 
getirmektedir. En azından âşık sanatı içinde durum böyle olmuştur. Bu sanatın içerisinde kadı-
nın kapısını aralamamızı gerektiren durum işte tam da budur. 
Çalışmamı tamamlayabilmem için tarihsel verilerin yanı sıra müzikal veriler de elde etmem ge-
rekiyordu. Yazılı kaynaklardan bunu edinmem ne yazık ki neredeyse imkânsızdı.  Müzikal verileri 
günümüz kaynaklarından edinebilirdim. Bu doğrultuda, yaşayan kadın âşıklarımızı araştırmaya 
karar verdim. 
Kendilerine ulaşıp sayelerinde kadın âşıkların müziğine dair fikir edindim. Bu görüşmelerden 
önce makale ve yazılı diğer kaynaklardan elde ettiğim sınırlı bilgi beni oldukça etkiledi. Derdi-
ment Ana’yı, Şerife Soykan’ı, Döne Sultan’ı, Güllühan Hanım’ı, Vasfiye Hanım’ı… Kadın âşıkların 
nicesini yazılı kaynaklardan öğrendim. Bu veriler sayesinde 20’nci yüzyılın ilk yarısına yönelik 
dağınık bilgileri toparlamaya çalıştım. 
Bu vesileyle bu sanatın değerli kadın temsilcilerinin bir kısmının ismini anmak istiyorum. Halkın 
edebiyatını, müziğini temsil etmek büyük bir sorumluluktur âşıklar için. Eğer bir de erkek ege-
men olan bu sanatın içerisinde kadın olarak var olmaya çalışıyorsanız işiniz hiç de kolay değil. 
Şerife Soykan, Fatma Oflaz Hanım gibi köyünüzden hiç uzaklaşmayarak yaşamınızı eserleriniz-
de işlemiş ama köyünüzün dışına sesinizi duyuramamış olabilirsiniz. Ya da Ayşe Berk, Dudu Ka-
rabıyık gibi aile büyüklerinden etkilenerek sanatınızı icra etmiş ama ailenize bu sanatınızı kabul 
ettirememişsinizdir. Nevruza Oylum gibi bâde içerek bu sanatı benimsemiş ancak çevrenize 
bu arzunuzu benimsetememiş de olabilirsiniz. Vasfiye T. Hanım gibi yarı göçebe çevrede halk 
şiiri okuma alışkanlığınızı kazanarak üretkenliğinizi kanıtlamış ama ürettiklerinizi paylaşacağınız 
sanat ortamı bulamamışsınız… Döne Sultan, Güllühan Hanım gibi âşık meclislerinde atışma 
fırsatı yakalayarak yeteneğinizi sergilemiş ama yeni fırsatlar yakalayamamış olabilirsiniz. Kadın 
âşıkların tarihi biraz da var olma mücadelesinin tarihidir. 

Kadın âşıkların toplumsal koşullarda temsil ettikleri cinsiyet ve kadın kimliği-
nin sanatlarına ne şekilde yansıdığını da çalışmanızda sorguluyorsunuz… Kadın 
âşıklarımızın sanatlarına bu durum nasıl yansımıştır? 
Evet, âşık sanatı yakın dönem tarihi içinde âşık kahvehaneleri, köy odaları, panayırlar, semaî kah-
vehaneleri gibi ortamlarda temsil edilerek yaşama imkânı bulmuştur. Bu sanat geleneği görgü 
ve işitsellikle aktarılarak öğrenilmiş ve öğretilmiştir. Geleneğin erkek egemen meslekî alanla-
rında var olmak için saz çalıp-söylemek, gerektiğinde gece-gündüz demeden köy, şehir, kasaba 
gezmek, usta-çırak ilişkisi içinde yetişmek, çeşitli etkinliklere katılmak gerekmekteymiş. Ancak 
bütün bu sosyal çevreler tamamen erkekler arası bir iletişim, eğlence ve sohbet ortamlarıydı. 
Dolayısıyla kadın âşıklar, erkeklerin egemen olduğu bu ortamlarda kendilerine yer bulmakta 
zorlanmış, sanatlarında birtakım yetersizlikler oluşturmuştur. 
Erkek âşık adayları eğitim sürecini bu ortamlarda gerçekleştirip usta terbiyesinde belirli aşama-
lardan geçerek kendilerini geliştirebilmiştir. Böyle bir ortamda âşıkların yetişme koşulları daha 
ziyade erkekler arası bir sanat anlayışı ve kavrayışı içinde şekillenmiş ve gelişmiştir. Bu nedenle 
kadın âşıklar aile veya akrabalar arası görgüye dayalı bir çeşit kapalı eğitim sürecine mahkûm 
kılınmıştır.

GELENEK
SEVİLAY ÇINAR
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Kadın âşıklar imkânları doğrultusunda bu geleneği aktif şe-
kilde yaşamaya, yaşatmaya çalışmıştır. Ancak hem maddi 
hem manevi sıkıntılarla karşılaşmaktalar. Örneğin birçok 
davete icabet etmek isteseler de masrafları yeterince karşı-
lanmadığından bu ortamlardan yoksun kalmaktalar. Ya da 
her ne kadar maddi imkânları sağlansa da etkinliğin ya geç 
bir saatte olması ya da birkaç gün sürecek olması ve bir ka-
dın olarak çocuklarından, eşinden uzakta kalması yadırgan-
dığından özetle birtakım toplumsal gerekçeler nedeniyle 
katılamamaktadırlar.

Kadın âşıklarımızın yetişme, ortaya çıkış ve kabul 
görme süreçleri erkek âşıklarımızdan farklı mıdır? 
Örneğin, kadın âşıklarımız için bir usta-çırak ilişki-
sinden söz edebilir miyiz?
Kadın âşıkların, bütün zorluklara rağmen var olma çabası 
dikkat çekmektedir. Erkek egemen bu gelenekte kadın 
âşıkların öğrenim sürecine dâhil olma, var olma çabaları 
kadının bu gelenekteki yerini belirleyen en önemli öğeler 
arasında yer almaktadır.
Usta-çırak eğitimi kadın âşıklar açısından aynı zamanda 
sosyolojik ve ahlâkî bir meseledir. Usta bir âşığın yanında 
eğitim alamadıklarından, günümüz kadın âşıklarından ba-
zıları bu bilinci kazanmak adına yakın çevresindeki köylere 
gitmiş ve eserler derlemeye başlamıştır.  Usta-çırak eğitimi 
içerisinde yetişmemiş olsa da edindiği bu eserleri usta malı 
olarak nitelendirmiş ve böylelikle kendisine orijinal bir re-
pertuvar oluşturmuştur. 
Kadın âşıkların tercih ettiği bir diğer öğrenme yöntemi ise 
büyük şehirlerde yaşayan kadın âşıklarda görülmektedir. 
Söz konusu kişiler müzik kurslarına gitmişler ya da kitaplar-
dan âşık şiirlerini okuyarak beslenmişlerdir. Âşık müziğini 
televizyondan, radyodan, kaset ve plaklardan takip etmiş-
ler... Ustaları dönemin halk sanatçıları olmuş. Örneğin, 
bir kadın âşığa “Ustanız var mı?” diye sormuştum. Cevabı 
“Âşık Mahzuni” idi. Biliyordum ki Mahzuni’nin yanında ye-
tişmemişti. “Ama ben onu dinleyerek büyüdüm, o benim 
ustam,” diyordu. Kadın âşıkların bu sanatı öğrenme yön-
temlerine çarpıcı örneklerden biridir bence.
Bir de mahlas meselesi vardır ki usta tarafından verilen 
mahlasa sahip olamayan bazı kadın âşıklar arasında kendi 
kendilerine mahlas verenlere rastlıyoruz. Bu nokta da ka-
dınların kendilerine çözüm üretme çabaları ve başarıları 
takdire değerdir.

Kadın âşıklarımız ağırlıklı olarak neleri konu edi-
niyor?
Âşıklık geleneğinin aşkla, sevdayla, tabiatla ilgili konuları 
kadın âşıklarımızda da yer bulur. Öte yandan, bir de kadın 
söyleminden söz etmek gerekir. Kadın sorunlarını kendine 
fazlasıyla dert etmiş kadın âşıklar bulunmaktadır. Çok an-
lamlı, oldukça gerçek ifadelerle dillendirmişler sitemlerini, 
sevinçlerini, öfkelerini. Bunu, bu şekilde, sadece bir kadın 
dile getirir dedirtecek eserler var. Ayrıca, kadınların işledik-
leri konular ev içi ortamla sıkışmamıştır. Birkaç kadın âşıkla 
tanıştım ki gerçekten muhalif bir duruş sergilemekteler. 
Diğer bir deyişle farklı koşullarda yetişen kadın âşıkların, 
günümüzde kına gecelerinde, köy düğünlerinde, bele-
diye şenliklerinde, vakıf-dernek geceleri vb. etkinliklerde 
kendilerine icra ortamı sağlayarak bugüne dek varlıklarını 
sürdürdüklerine tanık olmakla birlikte; yakın bir geçmişte 
siyasi kimlikleriyle siyasi çevrelerde icralarını gerçekleştir-
diklerine de tanık olmaktayız.  Mesela Şahturna, Şahsenem 
Bacı, Sinem Bacı bu duruşun önemli isimleridir. 

SEvilaY ÇıNar kimdir?
Kadın âşıklarımızla ilgili en detaylı 

çalışmalardan birine imza atan Yrd. 
Doç. Dr. Sevilay Çınar, Gazi Üniversitesi 

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 
Çalgı Eğitimi Bölümü’nde Öğretim 

Üyesi olarak görev yapıyor. 2002 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk 

Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı Temel 
Bilimler Bölümü’nden mezun olan 

Çınar, profesyonel olarak eğitimini aldığı 
bağlamasıyla konserlere katıldı; ulusal ve 

uluslararası kongre ve 
sempozyumlarda bildiriler sundu.
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“BU YOl 
  BENiM içiN KUTSAl”

Sinem Bacı:

TÜRKİYE’DE MÜZİSYENLERİN İŞİNİN HİÇBİR ZAMAN KOLAY OLMADIĞINI ANLATAN 
MESAM ÜYESİ SİNEM BACI (FİLİZ YURDAKUL), DUYGULARINI ŞU ŞEKİLDE ANLATIYOR: 
“MÜZİĞE BAŞLADIĞIM ANDAN İTİBAREN, ÇIKTIĞIM YOLU KUTSAL BİLEREK EHLİ HAKLARIN 
YOLUNDA GİTMEYE ÇALIŞIYORUM. BEN İŞİME ÂŞIĞIM, İŞİMİ KUTSAL BİLİYORUM. 
O YÜZDEN, YAŞADIĞIM BÜTÜN ZORLUKLARA RAĞMEN MÜZİĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMEYİ 
BİLE EN BÜYÜK İHANET OLARAK GÖRÜYORUM”.

KADIN AŞIKLAR
GELENEK

SİNEM BACI
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ŞahSenem baCı’dan
Leyla’sıyım yârsız olan dağların 
Bağbanıyım barsız kalan bağların 
Yıllar var ki için için ağlarım 
Gözyaşım elinden seller perişan

Kadın âşıklarımızdan biriyle yüz yüze görüşmek için Kadıköy’e 
geçerken açıkçası yaşadıkları onlarca sorundan dolayı yorgun 
ve umutsuz biriyle karşılaşacağımı düşünüyordum. Neredey-
se bütün kadın âşıklarımızın hayatının toplumsal, siyasi ve aile-
vi baskılarla geçtiğini öğrenmiştim. Çoğunu ailesi engellemiş, 
bunu aşanın önüne siyasi problemler çıkarılmıştı. Bütün hep-
sini çözen kadın âşıklardan bazıları ise kendileri de birer halk 
müziği sanatçısı olan eşleri tarafından engellenmişti.
Sinem Bacı ile karşılaştığımda kaygılarımın yersiz olduğunu 
hemen anladım. Karşımda dirençli, yıllara meydana okumuş 
ve enerjik bir sanatçı vardı. 12 Eylül darbesinde büyük sıkıntılar 
yaşayan Sinem Bacı, bu enerjik halini “İşin bilincinde olan ve 
sırrı hakikati keşfetmiş insanlar enerjik olur” sözleriyle açıklıyor. 
Konuşurken oldukça sakin ve narin görünen Sinem Bacı, eline 
bağlamayı aldığında ilk anki heyecanıyla etkileyici âşık kimli-
ğini kazanıveriyor. Sinem Bacı kafasını sallayarak kendine has 
icrasını gerçekleştirmeye başladığında, insan kadın âşıkların 
yüzlerce yıllık halk müziği geleneğinin olmazsa olmaz bir un-
suru olduğunu düşünmeden edemiyor. 

Sizi tanıyabilir miyiz?
1954 yılında, Sivas’ın Zara ilçesinin Körpınar 
Köyü’nde dünyaya geldim. Bağlamayı ilk 
olarak cemlerde tanıdım. Daha beş yaş-
larımda bilinmedik sözlerle türkü söyledi-
ğimi anlatırdı büyüklerim. Halk müziği be-
nim için çocukluktan gelen ve içten doğan  
bir etki alanıydı. 1970’li yıllarda babamızın 
işi gereği İstanbul’a geldik. Burada bir fab-
rikada çalışmaya başladım, bir yandan da 
müzikle iç içe yaşıyordum.
1970’li yıllar içinde etkin ve siyasi ortam 
içinde müzisyenliğe adım attım. Bir tanı-
dığımız beni Davut Sulari ile tanıştırdı. O 
da “Bu kızda bir ışık var sahip çıkalım,” dedi. 
Onun ve ailesinin sayesinde usul erkân ve 
saz çalmayı öğrendim. Daha sonra Âşık 
Musa Pervani ile tanıştım. İlk plağımı onun-
la yayınladım. Aşık İhsanî ile de 1970’lerde 
tanıştım. Yine o yıllarda dinleyicilerim saye-
sinde “Sinem Bacı” mahlasını edindim. 

Kadın âşıkların işi çok zor, öyle değil 
mi?
Müziğe başladığım yıllardan bu yana 
çıktığım yolu kutsal bilerek, ehli hakların 
yolunda gitmeye çalışıyorum. Türkiye’de 
müzisyenlerin işi hiçbir zaman kolay ol-
madı. 1970’li yıllarda etrafımızdan vızır vı-
zır kurşunlar geçerken konser veriyorduk. 
Müzik için hepimiz büyük bedeller öde-
dik. Yokluk ve zorluklar çektik. Öte yandan 
nice fidanlar hayatlarıyla ödedi. Bizim öde-
diğimiz bedeller onların yanında bir hiçtir. 

Bütün zorluklara rağmen enerjinizi 
kaybetmediğinizi görüyorum. 
İşin bilincinde olan ve sırrı hakikati keşfet-
miş insanlar enerjik olur. Çünkü onların 
içi bu inançla dolar taşar. İşime âşığım, 
işimi kutsal biliyorum. Oradaki emeği bili-
yorum. Üreten her insan işine kutsal diye 
bakmalı. 

1980’li yıllarda müzikten vazgeçme-
yi hiç düşünmediniz mi?
Benim için en büyük ihanettir. İlk olarak 
müzisyenin kendine karşı ihanetidir. 12 Ey-
lül öncesinde Avusturya’daydım; turneye 
gitmiştim. Darbeyi öğrenen arkadaşlarım 
bana “Türkiye’ye dönme” dediler. Orada 
çok bedel ödeyeceğimi söylediler. Her 
şeyi göze alarak döndüm. Hakikaten bü-
yük zorluklar yaşadım; gözaltılar, takipler, 
engellemeler… Hiçbiri beni yıldıramadı. 

1974 yılında Diyarbakırlı Âşık 
İhsanî ile evlenen Sinem Bacı, 
altı yıl süren evlilik sürecinde ise 
eşinin aynı zamanda meslektaşı 
olmasının kendisine gelenek bilgisi 
adına oldukça katkı sağladığını 
belirtiyor. Saz çalmaya da Âşık 
İhsanî ile başlamış. 1970’li yıllarda 
çıktığı Anadolu turnesinin akabinde 
Sinem Bacı’nın müziğinde bireysel 
sorunlardan ziyade toplumsal 
sorunlar öncelik kazandı. Böylelikle 
siyasi kimliğinin öne çıktığını belirten 
MESAM üyesi Âşık, toplumsal 
içerikli konuları, anlatımına coşku 
katarak dile getiriyor.



Müzikal 
MirasıMı-
za sahip 
çıkMalı-
yız
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müziği 
YaŞadık

mESam üyesi besteci Gündoğdu duran’ın kariyeri 
boyunca en büyük destekçisi, yarım asırlık eşi 

Seniha Hanım olmuş. Eşinin başarısının azminden 
kaynaklandığını belirten Seniha Hanım, besteciyi 
şu sözlerle anlatıyor: “kimseden destek almadan, 

araştırarak, çok kitap okuyarak kendini geliştirdi, bu 
noktalara geldi. Eşim sayesinde biz de müziğin tam 
içinde yer aldık. müzik ailemizin içinden kaynayan 

bir pınar gibi, akmaya devam ediyor. Eşimi bugün de 
yaşatan müzik tutkusudur. Besteler yapmaya 

devam ediyor. koroları destekliyor, 
gençler için koşturuyor, gerektiğinde 

konserlerin ilanını bile 
kendi bastırıyor.”

SÖYLEŞİ
Gündoğdu Duran 



“MÜziKAl   
  MiRASIMIzA 
  SAHip çIKMAlIYIz”
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Gündoğdu Duran’ı, seksen yaşına merdiven dayamasına rağmen üretmeye, 
müzik öğretmeye, insanlarla paylaşmaya devam eden genç bir sanatçı olarak 
tarif edebiliriz. Haftanın beş günü farklı sanat müziği korolarına destek veren 
Duran, bir yandan da yeni besteler yapmaya devam ediyor. Gündoğdu Du-
ran denildiğinde kuşkusuz akla “Ankara Rüzgârı’” şarkısı geliyor ilk olarak. 1958 
yılında bestelenen bu şarkının aradan geçen yıllara rağmen popülerliğinden 
hiçbir şey kaybetmediğini söyleyebiliriz. Şarkının “Pembe küçük dudağın söy-
ledi şarkımızı” diye başlayan sözleri, duyulduğu andan itibaren insanı etkisi 
altına alıveriyor. Kendi kendini yetiştirmesine rağmen teknik anlamda yetkin-
likten hiçbir zaman taviz vermeyen ve bu çerçevede 200’ün üzerinde eseri 
bulunan bir besteciyi tek bir şarkıyla değerlendirmek doğru değil elbette… 
Ne yazık ki Gündoğdu Duran’ın bestelerini bir arada bulabilmek mümkün 
değil. Keşke farklı sanatçılar tarafından icra edilen bu besteler bir araya getiri-
lip özel bir set halinde müzikseverlerle buluşturulsa… 

Müziğe nasıl yöneldiniz?
1937 yılında Karaman’ın Kızıllar Köyü’nde dünyaya gelmişim. Tabiri caizse 
gözümü müzikle açmışım… Saz, cura, keman, kanun; bütün enstrümanlar 
bir arada çalınıp söyleniyor. İşte, ben böyle bir ortamda büyüdüm. Annemin 
akrabalarının tamamı en az bir müzik aleti çalıyordu. Babam ise edebiyatı 
çok kuvvetli, ayaklı kütüphane gibi bir adamdı. Bir kere, çok iyi bir ilkokul öğ-
retmeniydi; bugünkü birçok üniversite hocasından çok daha kültürlüydü. 
İlkokulu bitirdikten sonra 1949 yılında Konya’daki Gazi Lisesi’ne yatılı öğrenci 
olarak girdim. Saray gibi binaya sahip olan bu okulda çok değerli bir müzik 
öğretmeniyle yollarımız kesişti: Arif Şahap Öktem… Nur içinde yatsın, benim 
müziğe yönelmemi sağlayan kişidir. Okulun kocaman bir müzik odası vardı. 
Enstrümanlar, bestecilerin resimleri, notalar… İçeri adımınızı attığınızda sanki 
bir mabede giriyorsunuz. Müzik öğretmenimiz ilk dersimizde hepimizden 
birer türkü söylememizi istedi. Ben “Fosforlu Cevriye”yi söylemiştim. Dersten 
sonra yetenekli gördüğü üç öğrenciyi enstrüman öğretmek için ayırdı. Ben 
keman öğrenmeye başladım. Batı metodu üzerinden gidiyorduk. İki senelik 
metodu bana sekiz ayda bitirtti. O yılın sonunda “Sana bir keman alalım, ya-
zın da çalış,” dedi. 
Dönemin zorlu şartlarında 140 liralık öğretmen maaşıyla beş çocuğu geçin-
dirmeye çalışan babama keman almak istediğimi yazdım… Kemanın fiyatı 
94 lira… Düşünün, babamın maaşının üçte ikisi… Nasıl verecek? Ama babam 
ödedi ve beni müzik konusunda çok teşvik etti. Onun sayesinde devam et-
tim. Ertesi sene öğretmenimizin tayini İstanbul’a çıkınca müzik odası da ışık 
hızıyla sınıfa dönüştü. Öğrencilere ilham veren, müzik sevdası aşılayan o ma-
bet yıkıldı. Kendi kendime çalışmak zorundaydım artık.

Türk müziğine nasıl döndünüz?
Anadolu’nun folkloru çok zengindir. Şarkılarımız, türkülerimiz derken; kendi 
kendime Türk ezgilerine döndüm. Lise son sınıfa kadar kemanımla radyonun 
başında oturup çalanları takip etmeye çalışıyordum. Konya’da bir evimiz vardı, 
akşamları serinlikte camı açıp keman çaldığım zaman yoldan geçenlerin du-
rup dinlediğini hatırlıyorum. Demek ki o yıllarda bile dinleyenlerin zevk alaca-
ğı kadar çalacak duruma gelmişim. Çünkü kemanın acemiliği hiç çekilmez… 

TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN ÖNEMLİ 
BESTECİLERİNDEN BİRİ OLAN GÜNDOĞDU 

DURAN, ÇOĞU SANATÇIMIZ VE 
DÜŞÜNÜRÜMÜZ GİBİ KÜLTÜR DÜNYAMIZIN 

GEÇİRDİĞİ OLUMSUZ DEĞİŞİMDEN ŞİKÂYETÇİ... 
BİR MİLLETİN VARLIĞININ KENDİ DİLİNE, 

TARİHİNE VE SANATINA DAYANDIĞINI 
VURGULAYAN DURAN, “TÜRK MÜZİĞİNİN 

ÖNEMİNİ VE DEĞERİNİ GENÇLERİMİZE 
AKTARAMIYORUZ. GENÇLERİMİZ NE 

KADAR BÜYÜK BİR KÜLTÜR MİRASINA 
SAHİP OLDUĞUMUZDAN BİLE HABERDAR 

DEĞİL. BURADAKİ TEMEL EKSİKLİK EĞİTİM 
SİSTEMİMİZDEN KAYNAKLANIYOR. KENDİ 

ÖZ MÜZİĞİMİZE NEDEN MÜFREDATTA YER 
VERMİYORUZ? BİR ÜLKE KENDİ ÇOCUKLARINA 

ÖZ KÜLTÜRÜNE AİT MÜZİKLERİ ÖĞRETMEZ 
Mİ? BU BÜYÜK BİR SORUMLULUK DEĞİL 

MİDİR? BÖYLE OLDUĞUNDA KÜLTÜR 
DÜNYANIZIN ZAYIFLAMASI KAÇINILMAZDIR 

KUŞKUSUZ” DİYE KONUŞTU. MESAM 
ÜYESİ BESTECİYLE KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ 

GERÇEKLEŞTİRDİK.
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SÖYLEŞİ
Gündoğdu Duran 

Neden eğitiminize müzik üzerinden 
devam etmediniz?
Üniversite aşamasına geldiğimde babam beni 
karşısına aldı ve beni okutacak ekonomik duru-
munun olmadığını söyledi. Ya akşamları çalışıp 
gündüzleri okuyacaktım ya da askeri öğrenci 
olacaktım. Bunun üzerine askeri öğrenci olup 
öğretmen olmak üzere orduya adım attım. 
Üniversite yıllarımda nota, usul, makam gibi ko-
nularda başvurabildiğim tüm eserlere ulaşarak 
kendimi geliştirmeye devam ettim.  
Türk müziğinin kurallarını öğrenmemde, bes-
tecilik tekniği konusunda bana yol gösteren 
sanatçılar da oldu elbette. Ankara’da öğrenci-
lik yıllarımdan itibaren radyoya gidip gelmeye 
başladım. Çok aktif ve faal bir hayatım vardı. 
Oradaki sanatçılara eserlerimi gösterip fikirleri-
ni alırdım. Neyzen Burhanettin Ökte, Neyzen 
Ulvi Erguner, Neyzen Aka Gündüz Kutbay, 
Kemanî Cahit Peksayar… Ses sanatçılarından 
Nesrin Sipahi, Alaaddin Şensoy… Bu isimlerin 
tamamı bana ilgi gösterip destek vermiştir. 

İlk bestenizi ne zaman yaptınız?
1953 yılından 1958’e kadar küçük küçük bes-
te denemeleri yaptım. Ne var ki hiçbiri içi-
me sinmedi. 1958’de Ankara Rüzgârı ortaya 
çıkınca kendi kendime “Tamam” dedim. 
Henüz fakültede öğrenciliğim devam edi-
yor. Bir yıl sonra Gözleri Aşka Gülen ve Kara 
Sevda geldi. Kutlu Payaslı tarafından Ankara 
Radyosu’nda yayınlanan ve daha sonra birçok 
ünlü sanatçımız tarafından seslendirilen bu 
eserler sayısız plakta okundu. Bu üç beste-
nin çok beğenilmesi bana da cesaret verdi, 
önümü açtı. Bugün de bu şarkılar yoğun ilgi 
görüyor. Aradan geçen zaman içinde beste-
lerimin sayısı 200’ü buldu. Kendi köşemde, 
bir yandan mütevazı hayatımı sürdürdüm bir 
yandan da besteler yapmaya devam ettim. Bu 
yolculuk halen devam ediyor. 

Bir yandan askeri okullarda öğretmenlik bin 
yandan besteler… Bu hayat sizi zorlamadı mı?
O yıllarda müzikle dinleniyordum. Bir beste üzerine 12 
saat çalışsam yorulmazdım. Öğrenciyken gece 12’de 
çalışmaya oturur, sabah fakülteye giderdim. Öğretmen-
lik yıllarımda da çalışmaya devam ettim. 1961’den 1980 
yılında yarbay rütbesiyle emekli olana dek öğretmenlik 
görevime devam ettim. 
Sınıfınız öğretmen bile olsa askerlik zorlu bir meslektir. 
Uzun saatler nöbet tutup eve geliyor, kendi kabuğuma 
çekilerek beste çalışmalarıma devam ediyordum. Asker-
liğin de kattığı sorumluluk duygusuyla müzik çevrelerine 
katılmak istemedim. Bir yandan kendi kendime çalışma-
yı da her zaman çok sevmişimdir. Kendi içime kapan-
mak, duygularımı ezgilere, onları da notalara dökmek 
benim için kutsal bir süreçti. Emekli olduktan sonra mü-
zik dersleri vererek, korolara yardımcı olarak çok daha 
fazla insanla bir araya gelmeye başladım. Buna rağmen 
halen odamda oturup yeni besteler yapmak benim için 
eşsiz bir tatmin kaynağı… 

İyi bir besteyi nasıl tarif edersiniz? 
Bir bestenin kendi başına bir özelliği, esprisi ve farklılığı 
olmalıdır. Eskiyi aynen tekrar eden besteler ve besteciler 
gelecek için fazla değer taşımazlar. Bu yüzden güfte ve 
müzik anlamında farklı eserler vermeye gayret ediyo-
rum. Söylediğiniz sözün, güftenin derinliği olması gere-
kir. Eseriniz sade olabilir, fakat basit olmayacak; insanı düşündürecek ve duygulandıracak. Son 
olarak eser teknik anlamda ne kadar kusursuz olursa olsun, dinleyicileri duygulandırmıyorsa 
besteniz kötü olmuştur. 

“Müziğimizin dünü için çok kısa olarak eşsiz ve muhteşem diyebilirim” diyor-
sunuz… Ya günümüz? 
Ne yazık ki kültür dünyamız çok zayıf… Oysa bir milletin varlığı kendi dili, tarihi ve sanatına da-
yanır. Ben bu yaşta hala kendi üzerime düşeni yapabilmek için çabalıyorum. Yedi farklı koroya 
destek oluyor; oradaki gençler müziğimizi tanısın, öğrensin diye çabalıyorum. Türk müziğinin 
önemi ve değerini gençlerimize aktaramıyoruz. Gençlerimiz ne kadar büyük bir kültür mira-
sına sahip olduğumuzdan bile haberdar değiller. Buradaki temel eksiklik eğitim sistemimiz-
den kaynaklanıyor. Kendi öz müziğimize neden müfredatta yer vermiyoruz? Bir ülke kendi 
çocuklarına kültürüne ait müzikleri öğretmez mi? Bu büyük bir sorumluluk değil midir? Böyle 
olduğunda kültür dünyanızın zayıflaması kaçınılmazdır kuşkusuz.

müzikte 
aYrım 
olmaz
Asırlar boyu aydınlarımız 
Anadolu’ya sırtını dönmüş. 
Dolayısıyla sanat değeri ne 
kadar yüksek olursa olsun; 
müzikal üretim halkın an-
lamayacağı bir tarafa doğru 
yönelmiş. Halk da kendi 
içinden çıkardığı, Âşık Vey-
sel gibi sanatçılarla kendi 
ezgilerini üretmiş. İşte sa-
nat ve halk müziği ayrımı 
böyle ortaya çıkmış. Ben 
bir besteci olarak böyle bir 
ayrımı kabul edemem. Bu-
gün bu ayrımı aşabilmek 
için halk müziğinin izleri ta-
şıyan hareketli eserler bes-
telemeye gayret ediyorum.
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GüNdoğdu duraN kimdir?
27 Mayıs 1937 tarihinde Karaman’da dünyaya 
gelen Gündoğdu Duran, ilkokulu Beyşehir’de, 

ortaokul ve liseyi Konya Lisesi’nde okudu. 1961 
yılında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 
Tarih Bölümü’nü bitirdi. Fakültede askeri öğrenci 

olduğu için 1961-62 ders yılından itibaren 
Mersin, Konya, Çankırı Astsubay okullarında tarih 

öğretmenliği yaptı. 1980 yılında Kuleli Askeri 
Lisesi’nden, kendi isteğiyle yarbay rütbesiyle 

emekli oldu. 1963 yılında Seniha Duran ile 
evlenen Gündoğdu Duran’ın Beste isimli bir kızı 

ve Fatih isimli bir oğlu bulunuyor. Müzik hayatına 
besteci ve eğitmen olarak devam eden Duran’ın 

1958 tarihli ilk bestesi “Ankara Rüzgârı” kısa 
sürede büyük kitleler tarafından beğenildi. “Kara 

Sevdam”, ”Gözleri Aşka Gülen”, ”Maltepemiz”, 
”Ben Dururum”, ”Ağlatacaksın”, ”Söyle Kim, 

Gelmedi Göz Göze”, ”Yürürdüm”, ”Yaş Günü”
gibi eserleri hafızalarda yer edinen sanatçının 

200’ün üzerinde bestesi bulunuyor. 



SÖYLEŞİ
Seyrani Cihan

24

H
E

R
 K

E
M

a
N

 Ü
R

E
T

İM
İ

Y
E

P
Y

E
N

İ B
İR

 
H

İK
â

Y
E

D
İR

TEZGÂHTA İŞLERKEN ÇALGIYA 
AKTARILAN BİLGİ VE DENEYİMİN 
ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU 
BELİRTEN SEYRANİ CİHAN, 
ENSTRÜMAN YAPIMCILARI 
İÇİN HER ÇALGININ AYRI BİR 
SANAT ESERİ OLDUĞUNU 
SÖYLÜYOR. ÇALGI YAPIMININ 
SEVMEDEN İCRA EDİLEMEYECEK 
MESLEKLERDEN OLDUĞUNU 
DİLE GETİREN CİHAN, “ELİNİZDE 
UFACIK ALETLERLE ÇALIŞARAK 
KÜÇÜCÜK ADIMLARLA 
İLERLERSİNİZ. ÜZERİNDE 
ÇALIŞIRKEN O ENSTRÜMAN 
HAKKINDA ÖYLESİNE ÇOK 
DÜŞÜNÜRSÜNÜZ Kİ BİLGİNİZİN 
VE DUYGUNUZUN TAMAMINI 
BU İŞE AKTARIRSINIZ. SONUNDA 
ENSTRÜMANLA BİRLİKTE SİZ DE 
DEĞİŞİRSİNİZ” DİYE KONUŞTU. 
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Keman ailesindeki çalgıların yapımında uzmanlaşmış bir sanatçı olan 
Seyrani Cihan, “Ağaç Kakan” adını verdiği atölyesinde keman, viyola ve 
çello yapımına devam ediyor. Tünel’deki atölyesinde 15 yıllık birikimini 
sanata dönüştürerek ürettiği her enstrümana aylarını veren Cihan ile 
enstrüman yapımının inceliklerini konuştuk.  

Enstrüman yapımına nasıl başladınız?
Aslında biraz da tesadüfen… Üniversiteden önce bağlama çalıyordum. 
Geliştirmek için gittiğim kurstaki arkadaşların da etkisiyle konservatuvara 
başvurmaya karar verdim… Başvuru esnasında bölüm seçmem gerekti-
ğini öğrendim. Öğrenci İşleri’ndeki görevlinin de yönlendirmesiyle ikinci 
tercih olarak Çalgı Yapım’ı seçtim. İyi ki seçmişim, hayatımın dönüm 
noktası oldu. Bölüme girdikten sonra çok sevdim. Açıkçası enstrüman 
yapımı, sevmeden yapılacak bir meslek değildir. 

Neden sevmeden yapılmasın?
Enstrüman yapımı dışarıdan baktığınızda basit bir marangozluk gibi al-
gılanabilir. Oysa tamamen farklı bir süreçtir, çünkü müzik aleti yapımı 
duygu ve bilgi birikiminin birlikte işlemesini gerektirir. Çalgı yapımını 
ağacı şekillendirip basit bir alete dönüştürmek olarak görürseniz, hatalı 
bir düşünce içindesiniz demektir. Başarılı da olamazsınız.
O yüzden “sevmeden yapılmaz” diyorum. Seveceksiniz ve tutkuyla bağla-
nacaksınız. Enstrümanı bin türlü zahmetle üretip müzisyene uzatırsınız… 
O kişiye basit bir enstrüman değil, en iyi ve uzun süreli arkadaşını ver-
mektesinizdir. En iyi dostunuz bile sizi terk edebilir, oysa enstrümanınız 
en kötü günde bile yalnız bırakmaz. Müzik aletine ne kadar ilgi gösterir-
seniz o da size o kadar yaklaşır. İyi bir el yapımı enstrüman uzun ömürlü-
dür. Örneğin, el yapımı kemanlar yüzlerce yıl boyunca varlığını sürdürür. 
Üstelik bir enstrümanın sesi yaşadıkça güzelleşir. 

Müzisyen olarak çalışmayı hiç düşünmediniz mi?
Eskiden konservatuvara giriş sadece müzisyenlik yapmak için oluyordu. 
Benim enstrüman yapımına yönelmem de büyük bir tesadüftür. Bu an-
lamda yeni nesil biraz daha bilinçli yapıyor bu işi. Liselerdeki çalgı yapım 
bölümlerinin sayısı da artıyor. İstanbul’da ve İzmir’de böyle iki okul var. 
Okulun son yılında her üniversite öğrencisi gibi, hayatımı nasıl kazanaca-
ğım üzerine düşünmeye başladım. Kardeşim de profesyonel müzisyen-
lik yapıyordu, piyasanın durumunu da biliyordum. Bir süre müzisyenlik 
de yaptım. Bir tarafta müzisyenlik, diğer tarafta ise enstrüman yapımı 
devam etti. Her ikisinin de çok güzel tarafları var. Müzik yapmayı zaman 
zaman özlüyorum. Çünkü müzisyenler için sahne bir ihtiyaçtır. Bir kere-
sinde 60 bin kişinin karşısında çaldım, oradaki duygu çok farklıdır. Atöl-
yede daha fazla sabır gerektiren, bittikten sonra güzel bir şey çıkacağını 
bildiğin bir çalışma disiplini vardır. Müzisyenlik apayrı bir meslektir. İnsan 
alkışlanmaktan mutluluk duyar. 

Fabrikasyon ile el yapımı enstrüman arasındaki farklar nelerdir? 
Özgün bir keman yapabilmeniz için spesifik ve belirli bir süre bekletil-
miş ağaç türlerini kullanmanız gerekir. Örneğin, kullandığınız ağaç, en 
azından 15 sene doğal ortamda bekletilerek kurutulmuş olmalı. Ağacın 
dokusu ve türü de çok önemlidir. Dokusu, damar yapısı ve 
hareleri… 1998’de, henüz öğrenciyken bu işi yapmaya 
başladım. O zamanlarda edindiğim ağaçlar var. Onları 
sürekli gözümün önünde tutuyor, inceliyor ve zamanla-
rının gelmesini bekliyorum. Kullandığınız malzemelerin 
kalitesi müzik aletinin sesini doğrudan etkileyecektir. 
Bunlar kullandığınız malzemeye özgü farklılıklar… 
Bunun dışında enstrüman yapım tarzınız da fabrikas-
yonla el yapımı arasında devasa bir farklılık meydana 
getirir. Tezgâhınızda işlerken çalgıya aktardığınız 
bilgi ve deneyim çok önemlidir. Enstrüman ya-
pımcıları için her çalgı ayrı bir sanat eseridir. 

malzeme 
SıkıntıSı

“Yurtdışındaki ustalar teknik 
anlamda bizden daha 

ileride. Yüzlerce yıllık bir yaylı 
sazlar deneyimine sahipler. 

Altyapılarını da buna göre 
kurmuşlar. Orada sadece 

enstrüman yapmak için ağaç 
üretiliyor. Biz burada Düzce’de 

bir adamda istediğimiz türde 
ağaç olduğunu duyup peşine 

düşüyor ve ondan satın 
almaya çalışıyoruz. Yerine 

göre keresteciye gidip ağaç 
seçmem gerekiyor. Çok fazla 

malzeme sıkıntısı çekiyoruz. 
Türk ustalar ağaçtan çok 
iyi anlamak zorunda, bu 

anlamda Avrupalı enstrüman 
yapımcılarından daha iyi bir 

noktadayız. Yaylı sazlarda 
yeni ustalar ortaya çıkıyor; 

yavaş yavaş bir gelenek 
oluşturuyoruz.”



Seri üretime döndüğünüzde fabrikasyona gi-
rer ve kaliteden ödün vermiş olursunuz. Atöl-
yemde 10 kemanı birden üretime aldığımda 
yaptığım işin değeri ister istemez düşecektir. 
Üzerinde çalıştığım kemanın kapağı kutuya 
uygun mu? Elimdeki keman için nasıl bir öl-
çülendirme yapmalıyım? Ağacın kendine has 
özellikleri sesine nasıl etki edecek? Bu sorular 
ürettiğiniz her müzik aletine özel bir duygu ve 
düşünce oluşturmanızı zorunlu kılar. Elinizde 
ufacık aletlerle çalışarak küçücük adımlarla 
ilerlersiniz. Üzerinde çalışırken o enstrüman 
hakkında öylesine çok düşünürsünüz ki bilgi-
mizin ve duygunuzun tamamını bu işe akta-
rırsınız. Enstrümanla birlikte siz de değişirsiniz. 

Üretimde makine kullanıyor musu-
nuz?
Konservatuvarda derslere giriyorum. Oradaki 
öğrencilerimiz de üretimde neden makine 
kullanmadığımızı sık sık sorar. Kemanın etrafı-
na açacağınız bir kanalı neden frezeyle iki da-
kikada yapmak varken elle saatlerce uğraşarak 
yaparız? Bu sorunun duygusal ve teknik yanıt-
ları var. Evet, makineyle zaman kazanabilirsin; 
peki ya çalgıyı elle şekillendirirken kurduğun 
hayaller ne olacak? Bu duygusal boyutunun 
ötesinde makinelerden çok az yararlanmamı-
zın teknik bir sebebi de bulunmaktadır. Kul-
landığınız makine ağacı yakabilir veya üzerin-
den bir parça koparabilir. Elle işlerken ağacın 
dokusuna göre şekillendirirsiniz çalışmanızı. 
Ancak dokunarak, ağaca temas ederek doğru 

işlemi yapabilirsiniz. Biz çalgı yapım ustaları, yaptığımız enstrümanları birer sanat eseri gibi 
düşünürüz. Bir ağacı ikiye bölüp aynı teknik özelliklerde iki keman yapın, birbirinden farklı 
olabilir. Önemli olan, farklı dokulardaki ağaçlardan istenen tepkiyi alabileceğiniz müzik aletini 
çıkarmaktır. 

Bir kemanın üretimi ne kadar zamanınızı alıyor?
Yılda dört-beş keman, iki viyola ve bir çello üretebiliyorum. Keman ailesi enstrümanlarında 
bekleme süreleri çok önemlidir. Bir keman ortalama üç ayda ortaya çıkar. Bir işlem yaptıktan 
sonra iki gün beklemeniz gerekiyorsa bekleyeceksiniz. Aksi takdirde enstrümanın kalitesinden 
taviz vermiş olursunuz. Kemana dönüştürdüğünüz ağacın da en az 15 sene beklemiş, doğal 
ortamda kurutulmuş olması gerekiyor. 

Enstrüman yapımında usta-çırak ilişkisi önemli midir? 
Hangi enstrüman olursa olsun usta-çırak ilişkisi her zaman çok önemlidir. İşin teorik kısmının 
ötesinde usta-çırak ilişkisiyle çalışmak zorundasınız. Öte yandan bugün bilimsel çalışmaları da 
yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Akademik çalışmanın usta-çırak ilişkisiyle birlikte yürümesi 
gerektiğine inanıyorum. 
Geçmişte, bağlama gibi geleneksel çalgılarımızda bilimsel çalışmalar eksik kalmış. Bugün işin 
teorisiyle uğraşanların da sayısı hızla artıyor. Okuldaki eğitim yeterli olmuyor. Ne kadar çok 
enstrüman yaparsanız o kadar iyi gelişirsiniz. 
Deneyim arttıkça işin kalitesi de artar. Teknik açıdan kemanın nasıl daha iyi ses ürettiği, sayısal 
olarak net bir şekilde ifade edilemiyor. Bunun temeli ağacın organik olması ve doku farklılık-
larına sahip bir malzeme olmasıdır. Kemanı yaparken, nasıl bir ses elde edeceğinizi zaman 
içinde görürsünüz. Örneğin, şu an yaptığım kemanlardan birinde ağacın beklediğimden sert 
olduğunu gördüm. Çok sert ve yoğun bir ağaç olduğundan istenen sese ulaşabilmek için do-
kuyu normal ölçülerden daha düşük tutmam gerektiğini gördüm. Her kemana aynı ölçüyü 
uygularsam tepkisi farklı olur; ses çıkmaz ya da tiz bir ton elde ederiz. Keman üzerine çalıştıkça 
malzemenize göre düşünmeniz ve uygulamanızı buna göre şekillendirmeniz gerekiyor. 

SÖYLEŞİ
SEYRANİ CİHAN
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KULLANDIĞINIZ MALZEMELERİN KALİTESİ MÜZİK 
ALETİNİN SESİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEKTİR.  
ENSTRÜMAN YAPIM TARZINIZ DA FABRİKASYONLA 
EL YAPIMI ARASINDA DEVASA BİR FARKLILIK 
MEYDANA GETİRİR. TEZGÂHINIZDA İŞLERKEN ÇALGIYA 
AKTARDIĞINIZ BİLGİ VE DENEYİM ÇOK ÖNEMLİDİR. 
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Standartlar 
Yeni 
oluŞuYor
“Gelişmiş ülkelerde enstrüman yapı-
mında kullanılan malzemeler şarap 
gibi satılıyor. 17 yıllık etiketlenmiş, 
coğrafyası belli ağacı gidip üretici-
sinden satın alabiliyorsunuz. Sadece 
enstrüman için ağaç üreten firmalar 
var. Kimyasal malzemelerde de aynı 
durum geçerli. Biz hâlâ Eminönü’ne 
gidip toz boya satın alarak kendi 
organik cilamızı üretiyoruz. Özetle, 
Türkiye’de enstrüman yapanlar bü-
tün hammaddeyi, üretimin bütün 
süreçlerini bilmek zorunda. Oysa 
bütün bu malzemelerin kolay temin 
edilebilir olması ve kalitesi enstrü-
man üretiminin altyapısını oluştu-
ruyor. Altyapısı iyi olmayan bir şey 
gelişmez. Konservatuvarlarda çalgı 
yapım bölümlerinin sayısı arttıkça, 
ustalarımız bu işi topluma tanıttıkça 
ülkemizde de bazı standartlar otur-
maya başlayacaktır.”



ALBÜM
Replİkas
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Alternatif müziğimizin aykırı gruplarından biri olan Replikas, hayatımıza 
gireli 14 seneyi geçti. Yaptıkları her albümde kendilerine has tınılar yaka-
layan, her defasında farklı bir tarafa yönelen grup, bu süre içinde hatırı sa-
yılır bir takipçi kitlesi de edindi. Yaptıkları müzik genellikle post punk veya 
psikedelik rock olarak tanımlanan, ilk dinleyende hatırı sayılır bir şok etkisi 
yaratan Replikas’ın Anadolu pop müziğine saygı duruşu niteliğinde bir al-
büm yaptığı duyulduğunda herkes şaşırmıştı. 
Replikas’ın kendine has müzik anlayışını yakından bilenler ses efektleri, 
sert gitar ritimleri, şaşırtan vokallerin nasıl olup da Anadolu pop müziğine 
uyarlanacağını merakla bekliyorlardı. 2012’de yayınlanan “Biz Burada Yok 
İken” albümü Replikas grubunu takip edenleri şaşırtmadı ve genellikle 
olumlu eleştiriler aldı. 

“AYA BAK YILDIZA BAK”
Karacaoğlan’ın mısralarından ismini alan albüm, Haramiler’in “Aya Bak Yıldı-
za Bak” şarkısıyla açılıyor. Erkin Koray’dan Barış Manço’ya; Haramiler grubun-
dan Ersen ve Dadaşlar’a kadar belli bir döneme damgasını vurmuş ustaların 
şarkıları Replikas tarafından bugüne taşınıyor. Albümdeki şarkıların yorum-
lanmasında Replikas etkisi, özellikle gitar ritimlerinde, ses efektlerinde veya 
sert müzikal yapıda açıkça görülüyor. Öte yandan, şarkıların melodik yapısı ve 
temsil ettiği ruh itibarıyla Anadolu pop müziğinin altın çağı olarak tanımlaya-
bileceğimiz 1970’li yıllarla bağını korumayı başardığını rahatlıkla söyleyebiliriz.  
Replikas, ne kendi üzerine Anadolu pop ceketini giyiyor ne de şarkılara post 
punk etiketini yapıştırıyor. Albümün başarısının temelinde de “doğal” diyebi-
leceğimiz bu süreç yatıyor. 

KÖKLER
Kariyerlerinin başından bu yana kendi besteleriyle öne çıkan Replikas grubu, 
aslında uzun yıllardır Anadolu rock ve pop şarkılarını konserlerinde seslen-
diriyor. O açıdan uzun yıllardır grup üyeleriyle birlikte varlığını sürdüren bu 

ROCK MÜziğiN AYKIRI gRUBUNDAN 
ANADOlU pOp MÜziğiNE SAYgI DURUşU:

BİZ BuRaDa YOK İKEN
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giriyor ve çok daha farklı ve hızlı bir kimliğe bürünüyor. 
Gitar ritimleri, fondaki gürültülü gitar solosu ve agresif 
davul partisyonlarıyla ilerleyen parça, başladığı gibi, sa-
kince sona eriyor. Son olarak, söz konusu 45’lik plağının 
üzerinde parçanın türünün “Samba, swing-oryantal” 
olarak belirtildiğini, nostaljik bir not olarak ekleyelim. 
Ersen ve Dadaşlar’ın 1974 tarihli “Yedin Beni” isimli 
45’liğinde yer alan “Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm” 
Replikas tarafından aslına oldukça yakın bir şekilde 
kaydedilmiş. Bestesi Muharrem Ertaş’a ait olan “Çiçek 
Dağı” yorumu ise Erkin Koray’ın 1968 tarihli “Hop Hop 
Gelsin” isimli 45’liğinden alınmış. 

1967’DEN 2012’YE
Dördüncü şarkı olan “Hudey Hudey” ise Pir Sultan 
Abdal’ın sözlerinden Cem Karaca’nın yaptığı besteye 
dayanıyor. 1967 yılında yayınlanan “Bang Bang” isimli 
45’likte yer alan parçada Cem Karaca’ya Selda Bağcan 
eşlik ediyor. Replikas’ın yorumunda ise bu rolü Ece 
Özey üstlenmiş ve parçaya büyük bir renk katmış. Bu 
anlamda Cem Karaca’nın yorumuna oldukça yakın bir 
yapıda ilerleyen “Hudey Hudey”, albümün en dinamik 
ve eğlenceli parçalarından biri olarak dikkat çekiyor. 
Anonim bir eser olan “Kaşık Havası” ise Silüetler gru-
bunun 1965 yılında yayınlanan “Sis” 45’liğindeki yoruma 
oldukça yakın. 

“SUYA GİDEN ALLI GELİN”
Son olarak bizim albümde en çok sevdiğimiz parçaya 
değinerek bu yazıyı tamamlayalım… Cem Karaca’nın 
ilk olarak 1967 yılında “Ümit Tarlaları” plağında yer verdi-
ği “Suya Giden Allı Gelin” aradan geçen 47 yıla rağmen 
gücünden hiçbir şey yitirmedi. Cem Karaca’nın gizemli 
vokaliyle zenginleşen parça, Apaşlar grubunun imzasını 
taşıyan muazzam bir altyapıya sahip. “Suya Giden Allı 
Gelin”, Cem Karaca ve Apaşlar’ın birlikte imza attıkları 
en güzel şarkılardan biri. 

Replikas’ın şarkıyı yorumlarken Cem Karaca ile vokal 
yarışına girmekten kaçınması, kesinlikle çok iyi bir ter-
cih. Parçanın yeni versiyonunda vokalde efekt kullanımı 
ve Ece Özey’in ikinci ses olarak şarkıya katılması dikkat 
çekiyor. Bu iki unsur, hem parçayı günümüze taşıyor 
hem de Cem Karaca’nın hatırası karşısında genç mü-
zisyenlerin ceketlerinin önünü iliklediklerini gösteriyor. 
Albümdeki sürpriz ise Mazhar Alanson’un MFÖ öncesi 
dönemde Fuat Güner ile birlikte kaydettiği “Sür Efem 
Atını” parçası kuşkusuz.

şarkıların Replikas süzgecinde ince elenip sık 
dokunduğunu ve modern tınılarla başarıyla 
birleştirildiğini söyleyebiliriz. Öyle ki, tama-
men coverlardan oluşan “Biz Burada Yok 
İken”, dinleyende Replikas’ın köklerine hızlı 
ve keskin bir dönüş gibi algılanıyor. 

USTALARA SAYGI
Albüm fikrinin temelinde ustalara duyulan 
saygının olduğunu anlatan Replikas üyeleri 
çıkış noktasını şu şekilde anlatıyor: “Müzik-
le aktif olarak ilgilenmeye başladığımız ve 
ağırlıklı olarak deneysel müziklerden etkilen-
diğimiz yıllarda, “Anadolu Pop” olarak özet-
lenebilecek müzik akımını ve onu yaratan 
müzisyenleri keşfetmemiz, kendi sesimizi 
bulmamızı sağlayan en önemli unsurlardan 
biri oldu. Replikas grubu olarak kendimizi, bu 
müzisyenlerin takipçileri, öğrencileri olarak 
nitelendiriyoruz.”

AÇILIŞ HARAMİLER’DEN… 
Albüm, Haramiler grubunun 1968 tarihli 
“Arpa Buğday Daneler” 45’liğinde yer alan 
“Aya Bak Yıldıza Bak” türküsüyle açılıyor. Ha-
ramiler yorumundan uyarlanan parça, aynı 
şekilde bas gitarın çaldığı melodiyle başlıyor. 
Yaklaşık olarak 30 saniye süren giriş kısmının 
ardından şarkı tamamen Replikas’ın etkisine 

rEPlikaS HakkıNda 
Gökçe Akçelik, Barkın Engin, Orçun 
Baştürk, Selçuk Artut ve Burak 
Tamer’den oluşan Replikas’ın ilk albümü 
“Köledoyuran” 2000 yılında yayınlandı. 
Albüm ve konserlerin yanı sıra film 
müziği çalışmaları da gerçekleştiren 
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DijiTAl MÜziK vE
telifTeknolojideki dijitalleşme ve gelişmeler bir taraftan hayatlarımızı kolaylaştırırken, diğer 

taraftan hem sektörel anlamda hem de hukuki anlamda pek çok sorunu beraberinde 
getirmiştir. Diğer eser türlerinde olduğu gibi müzik eserlerinin bilgisayara yüklenebilme-
sinin, bu eserlerin çok daha hızlı bir şekilde çoğaltılabilmesinin ve internet ortamında pay-
laşılabilmesinin müzik sektörünü olumsuz yönde etkilediği herkes tarafından bilinen bir 
gerçektir. Analog teknolojiden dijital teknolojiye geçilmesinin hukuk alanında doğurduğu 
sorunların tümünün sayılması mümkün gözükmemektedir. Böyle bir amaçla yola çıkıl-
ması durumunda, tüm teknolojik gelişmelerin tek tek sıralanması ve her birinin hukuki 
niteliğinin veya ihlal olup olmadığının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yazıda 
sadece bazı sorunlara yer verilerek, genel bir çerçeve çizilmesi amaçlanmıştır. 

Ankara Üniversitesi
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Dijital teknolojiye geçilmesinin 
hukuk alanında doğurduğu 
sorunun temel nedeni aslında 
telif hakkı düzenlemelerinin eski 
tarihlere dayanması ve dolayısıy-
la bu düzenlemelerin yapıldığı 
zamanlarda söz konusu tekno-
lojik gelişmelerin doğal olarak 
öngörülememesinden kaynak-
lanmaktadır. Sadece Türkiye açı-
sından değerlendirdiğimizde bile 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nun (FSEK) 1951 tarihli olduğunu görmek-
teyiz. Bunun yanı sıra gerek eser türlerinin, gerek 
eser sahiplerine tanınan hakların sınırlı sayıda 
olması, teknolojik gelişmelerin bu kapsamlarda 
yorumlanması gerekliliğini ortaya koymuştur. 
Sadece Mp3 teknolojisi örneğinden yola çıkıl-
dığında bile hukuki niteliğin belirlenmesi konu-
sunda Mp3’ün bir çoğaltma mı yoksa işleme eser 
mi olduğu konusunda çeşitli tartışmaların ortaya 
atıldığını görmekteyiz.* (1)  
Her ne kadar bu tartışmalar mevcudiyetini 
devam ettirse de zamanla bu tartışmalara iliş-
kin hâkim görüşler oluşmuş, mevzuatta çeşitli 
düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, 5846 sayılı 
FSEK madde 25, 21 Şubat 2001 tarihli ve 4630 
sayılı kanunla değiştirilerek dijital iletim kavramı 
umuma iletim hakkı kapsamında mevzuatımıza 
girmiştir. Maddenin değiştirilmeden önceki baş-
lığı “Radyo ile Yayın Hakkı” iken, değiştirildikten 
sonra madde başlığı “İşaret, Ses ve/veya Görüntü 
Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı” 
olmuştur. Bu maddedeki konu bakımından asıl 
önem arz eden konunun FSEK madde 25/II hük-
mü olduğunun ayrıca belirtilmesi gerekmekte-
dir. Nitekim FSEK madde 25/II’de “Eser sahibinin 
aslını veya çoğaltılmış nüshalarını ve gerçek kişi-
lerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimini 
sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek 
veya yasaklamak hakkına da sahiptir” düzenle-
mesi yer almaktadır. 
Bir eserin internet ortamına yüklenmesi gerçek 
kişilerin seçtikleri yer ve zamanda söz konusu 
esere erişmelerini sağladığından, FSEK madde 
25/II uyarınca umuma iletim hakkı kapsamında 
değerlendirilmelidir. Dolayısıyla müzik eseri sa-
hibinin izni alınmadan eserinin internete yüklen-
mesi, eser sahibinin umuma iletim hakkının ihlali 
anlamına gelecektir. 
Bunun dışında belki de en önemli sorun söz ko-
nusu eserlerin paylaşımıdır. Bu kapsamda özel-
likle arama motoru ve e-posta fonksiyonlarının 
birleştirildiği veri paylaşım programlarına değinil-
mesi gerekmektedir. Gerek Naspter örneğinde 
olduğu gibi merkezi bir paylaşım programı olsun, 
gerek Gnutella gibi merkezi olmayan bir veri 
paylaşım programı olsun, bu programların kul-
lanılması suretiyle eser sahibinin izni olmaksızın 
gerçekleştirilen eylemler umuma iletim hakkının 
ihlali olarak kabul edilmektedir.* (2) 
Bu noktada eserin dijital kopyasının hazırlanma-
sını aynı zamanda çoğaltma hakkının kapsamın-

da olduğu konusunda bir şüphe 
bulunmadığının da belirtilmesi 
gerekmektedir. Nitekim bir ses 
dosyasının Mp3’e çevrilmesi, bilgi-
sayarın hard diskine, diskete veya 
CD-ROM’a kaydedilmesi, bir in-
ternet sayfasına yüklenmesi veya 
bir internet sayfasından bir ses 
dosyasının indirilmesi, veri payla-
şım programları aracılığıyla başka 
bir kimsenin kişisel bilgisayarında 
yüklü bir ses dosyasına ulaşılması 

çoğaltma olarak kabul edilmektedir.* (3)
Dolayısıyla bir müzik eserinin eser sahibinin izni 
olmaksızın internet ortamında sunulması, eser 
sahibinin hem çoğaltma, hem de umuma iletim 
hakkının ihlal edildiği anlamına gelecektir. 
Aynı şekilde bir internet sitesinden veya paylaşım 
programları aracılığıyla eriştiği bir eseri bilgisaya-
rına kaydeden kişi de eser sahibinin çoğaltma 
hakkını ihlal etmiş olacaktır. Buna mukabil, kul-
lanıcıların eriştikleri bir eserin, telif hakları mev-
zuatına uygun bir şekilde iletilip iletilmediğini 
araştırma yükümlülüğü bulunmadığı kabul edil-
mektedir. Dolayısıyla kullanıcılar FSEK madde 
38’de düzenlenmiş olan şahsi kullanım serbesti-
sinden yararlanabilecektir.* (4) 
Aslında fikir ve sanat eserlerinin internet orta-
mında kullanımının telif haklarının yanı sıra in-
ternet rejimi boyutu da bulunmaktadır. İnternet 
ortamındaki uyuşmazlıklar sadece telif haklarına 
ilişkin değildir.  Bu kapsamda 04 Mayıs 2007 
tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 
Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun, konu bakımından önem arz etmektedir. 
Bu kanun içerik, yer ve erişim sağlayıcıların so-
rumluluğunu düzenlemektedir. Bunun yanı sıra 
FSEK’in ek dördüncü maddesinde de konuya 
ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır. İnternet 
aktörlerinin sorumluluğu konusunda her iki dü-
zenlemenin birlikte ele alınması gerekliliği ileri 
sürülmektedir.* (5)  
2004 değişikliğiyle kabul edilen FSEK madde ek 
4/III’te; “Dijital iletim de dâhil olmak üzere; işaret, 
ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla 
servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sa-
hipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu kanunda 
tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin 
başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten 
çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek 
veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına 
başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını 
ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet 
savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde 
servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik 
sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması iste-
nir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağ-
layıcısına yeniden servis sağlanır.” düzenlemesi 
yer almaktadır. Bu surette internet ortamındaki 
telif hakkı ihlallerinin önlenmesi konusunda 
“uyar-kaldır” sisteminin benimsendiğini söylemek 
mümkündür.* (6) 

Dijital müzik ve telif konusunda ele alınması ge-
reken bir başka husus daha bulunmaktadır. Bu 
da teknolojinin bir taraftan kullanıcılara rahatlık 
sağlarken, diğer taraftan eser sahiplerinin eser-
lerini yine teknolojik gelişmelerle koruma altına 
almasına da imkân sağlamasıdır. Teknolojik ko-
ruma yöntemleri veya dijital hak yönetimi olarak 
adlandırılan bu teknolojinin hukuktan daha iyi bir 
koruma sağladığı dahi ileri sürülebilir.* (7) 
Her ne kadar ilk bakışta bu yol hukuki koruma-
dan çok daha etkin bir yol olarak gözükse dahi, 
telif hakları bir taraftan eser sahiplerini korurken, 
diğer taraftan kullanıcıların söz konusu eserler-
den yararlanma imkânlarını da düzenlemekte-
dir. Bu bağlamda kullanıcılara sınırlı sayıda da 
olsa serbestiler tanınmıştır. 
Dolayısıyla teknolojiden yararlanarak sağlanan 
korumanın, bu serbestilerin kullanılmasına engel 
olmaması gerekmektedir. Bir örnekle açıklana-
cak olursa müzik CD’sinin bilgisayarda dinlen-
mesine engel olunması durumunda, FSEK mad-
de 38 uyarınca kişisel kullanım serbestisinden 
yararlanmak suretiyle CD’yi çoğaltmak isteyen 
bir kişi bu serbestiden yararlanamayacaktır. Bu 
sefer de başka bir yönden hukukun ihlali söz ko-
nusu olacaktır. Dolayısıyla eser sahipleri, bu eser-
lerden eser sahibinin veya kanunun öngördüğü 
koşullar çerçevesinde yararlananların ve ilgili iş 
çevrelerinin menfaatleri arasında bir denge ku-
rulması gerekmektedir. Bu kapsamda gerek ulu-
sal, gerek uluslararası pozitif hukuk metinlerinde 
dijital hak yönetimi düzenlenerek, eser sahiple-
rine böyle bir korumadan yararlanma imkânı 
sağlanmıştır. 

DİPNOTLAR 
(1) Bu konudaki tartışmalar hakkındaki ayrıntılı bilgi 
için bkz: Memiş T.: “Fikri Hukuk Bakımından Müzik 
Eserlerinin İnternet Ortamında Sunumu”, Ankara 
2002, s. 109; Güneş, İ.: “İnternet Ortamında Fikri 
Hak İhlalleri”, LEGAL, C.6., Y.2006, s. 321; 
Kendigelen A. ve Bozbel S.: “Telif Hakları Açısından 
İnternette Veri Paylaşımı”, İstanbul 2004, s. 510; 
Özdilerk, A. O.: İnternet ve Hukuk, İzmir 2002, s. 85. 
(2) Yavuz L./Alıca T./Merdivan F.: “Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanunu Yorumu” Cilt 1, Seçkin Yayınevi, 
Ankara 2013, s. 1099-1100. 
(3) Tekinalp, Ü.: “Fikri Mülkiyet Hukuku”, İstanbul 
2004, s. 88; Ateş, M.: “Fikir ve Sanat Eserleri Üzerin-
deki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması”, Ankara 
2003, s. 167 
(4) Yavuz/Alıca/Merdivan, s. 843. 
(5) Yavuz/Alıca/Merdivan, s. 1104. 
(6) Yavuz/Alıca/Merdivan, s. 2898. 
(7) Wiese, H.: “The Justification of the Copyright 
System in the Digital Age”, European Intellectual 
Property Review C.24, Y. 1999, s. 394; Shah, A.: “UK’s 
Implementation of the Anti-Circumvention Provisi-
ons of the EU Copyright Directive: An Analysis, Duke 
Law and Technology Review”, Y.2004, S.3, s. 116.
(8) Wiese, s.394; Shah, s. 116.
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Kültürel miraS ve

NE YAZIK Kİ KİMİLERİ İÇİN 
TÜRKÜLER PAZARLANABİLİR BİR 
MALDIR. OYSA ERMENİCE, LAZCA 

YA DA KÜRTÇE BİR TÜRKÜYE 
AİT EZGİYİ TÜRKÇE SÖZLERLE 
YORUMLAMAK O TÜRKÜNÜN 

KÜNYESİNİ DEĞİŞTİRİR Mİ? 
KAYNAĞI BELİRTECEKSİNİZ, 
ONU ÜRETENE SELAMINIZI 

GÖNDERECEKSİNİZ. ÖYLEYSE 
PROBLEM NEDİR? YILLAR YILI 

HALK TÜRKÜLERİ DERLENİR, BAZI 
SANATÇILARA VERİLİR. O SANATÇI 
VEYA DERLEYİCİ, ELİNE GEÇİRDİĞİ 

BU TÜRKÜ ÜZERİNDE EĞER 
İSTERSE BÜTÜN HAKLARA SAHİP 

OLABİLİR. BU, ASİMİLASYON 
DENEN ŞEYİN DE ÖTESİNDE BİR 

DURUMDUR: ZİMMETE GEÇİRME!

KaZıM’Lı 
BİR aNı

19 yaşında Karadeniz yüzlü bir delikanlı olarak üniversiteye başladığımda, 12 
Eylül darbesinin kırkı daha yeni çıkmıştı. O günlerin üniversite koridorlarında 
eli tüfekli askerler devriye gezerdi. Öyle ki, cebimizde taşıdığımız, Oğuz Aral’ın 
Gırgır Dergisi’ni bile içeri sokamazdık. Dergiyi İhsan Abi’nin kahvesinde oturup 
Süleymaniye Camii’ne karşı hatim edip bitirirdik. 
İktisat Fakültesi ek bina koridorlarında “Kesun sesunuzi” diye fırça çeken mavi 
bereli Sezai’ye yaklaşıp, Laz dilinde “Nasılsın” anlamına gelen “Muçere” diye sor-
duğum o gün, dün gibi aklımdadır. Dışarıda saçma bir rüzgâr esiyordu ve biz 
sığındığımız İstanbul Üniversitesi Halkoyunları Topluluğu (İÜHOT) adlı kültür li-
manında kendimiz olarak kalmaya çabalıyorduk. Dalgalardan korunup kayalara 
çarpmamaya gayret ettiğimiz günlerdi yaşadıklarımız… Herkesin kendi rengiyle 
katıldığı bu topluluk, bizim gerçek okulumuzmuş meğer. Ben bunu okul bittik-
ten yıllar sonra anladım. Mediko-Sosyal Merkezi’nin zemin katındaki yerimizde 
fukara imkânlarla yaptığımız çalışma, önce Orhan Dağlı’dan, sonra Arif Sağ’dan 
aldığımız hoca desteğiyle ayağa kaldırdığımız Halk Müziği Topluluğu ve mayıs 
ayı geldiğinde binlerce insanla buluşturduğumuz Kültür Şenliği başımızın en 
güzel tacıydı. 
Bütün bu etkinlikler bizim için o koşullarda devrimci bir faaliyetti. Üstümüzden 
silindir gibi geçen 12 Eylül darbesine karşı bir canlılık belirtisiydi. Asker Sezai’ye, 
koridorda nöbet tutarken Pazarlı gariban Sezai olduğunu unutturmayan türkü-
ler mırıldatmaktı.
Etnik, ulusal, evrensel, geleneksel veya halk kültürü dediğimizde; aslında bir 
mirastan söz ettiğimizi orada gördük. Kültürel mirasa kutsal ayet gibi yaklaşma-
mak gerektiğini öğrendik. Onun “ecdadımızın mirası” olmaktan çok öte bir an-
lam taşıdığını kavradık. Her miras, doğduğu coğrafyanın mirasıydı. Hangi dilde 
olursa olsun, onun adı milli kültür değil halk kültürüydü. Yozlaşmaya ve çürüme-
ye karşı durmanın en etkili yolu ise onu geliştirerek sahiplenmekti. 
Geçmişten gelen halk şarkılarına, geleceğe giden sözler yükleyip söyledik ba-
zen. Özlediğimiz dünyayı çalıp dinledik bağlamamızdan: “Sobalarında kuru 
da meşe yanıyor efem/ Mahir yoldaş Kızıldere’de üşümüş de donuyor” diye 
devam eden...

MAKALE
İbrahim Karaca.

MESAM Üyesi
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Sonraki yıllarda bazı anonim şarkıları Türkçe sözler yazarak yeniden ürettik. 
Bazen alkışlandık ve bazen asimilasyona hizmet etmekle eleştirildik, Ruhi 
Su’dan duyduğumuz sözleri hatırlatıp “Bella Ciao”yu örnek verdik laf ara-
sında. Şöyle diyordu üstat: “Karacaoğlan, Yunus Emre, Dadaloğlu ve birçok 
ozanlarımız var. Bunların şiirleri de birtakım ezgilerle söylenir. Bu ezgileri 
aynı zamanda o ozanlar ortaya koydu diyemeyiz. Yani, herkes var olan ez-
gileri kendi sözlerinde kullanmıştır. Sonra devrimci bir kuşak gelmiş, onlar 
da kendi sözlerini bu ezgilere yükleyerek söylemişler. Eğer söz ezgiyle uyum 
içindeyse pekâlâ olur. Bu geleneği yürütelim. Ezgiyle söz uyumlu değilse za-
ten kendiliğinden biri diğerini reddeder. Bir defa söylenir, unutulur. Türküler 
tıpkı masallar gibi anonimdirler. Yıllar boyu bozula düzele en iyi biçimlerini 
alırlar. Önemli olan, en güzel ifadeyi vererek yeniden söylemektir. Yani, ken-
dinizden bir şey katmalısınız”.
Ermenice, Lazca ya da Kürtçe bir türküye ait ezgiyi Türkçe sözlerle yorum-
lamak o türkünün künyesini değiştirir mi? Kaynağı belirteceksiniz, onu üre-
tene selamınızı göndereceksiniz. Öyleyse problem neydi? Şuydu: Kimileri 
için türküler, yolda bulunup cilalandıktan sonra pazarlanan bir maldı. Yıllar yılı 
halk türküleri derlenir, bazı sanatçılara verilir. O sanatçı veya derleyici, eline 
geçirdiği bu türkü üzerinde eğer isterse bütün haklara sahip olabilir. Bu, asi-
milasyon denen şeyin de ötesinde bir durumdur: Zimmete geçirme!
Diyelim ki ben herhangi bir yöredeki yaşlı bir nineden bir halk türküsü  din-
ledim, kaydettim. Unkapanı’na getirip bir türkücüye verdim veya kendim 
okudum, altına da söz ve müzik olarak kendi adımı yazdım, MESAM’a getirip 
kayıtlara geçirdim. O türkü artık benim olmuştur. Kimse çıkıp onu benden 
izin almadan okuyamaz! 
Yüzyıllardan beri oluşup bugüne gelen halk türkülerinin zimmete geçirilme-
si, en kolay böyle olmuştur. Yıllarca Anadolu kaynaklı birçok Kürtçe, Rumca 
ve Ermenice türkü ünlü müzisyenlerce derlendi, altına söz ve müzik olarak 
kendi isimleri yazıldı, yüklü paralar kazanıldı ve bu türkülerin çoğu TRT Türk 
Halk Müziği repertuarında kayıt altına alındı. Şimdi hangi türkünün başına 
hangi halin geldiğini söyleyecek değilim, ama biraz kazınırsa kim bilir hangi 
doğrularımızın yanlış ve hangi yanlışlarımızın doğru olduğunu göreceğimiz-
den eminim. 
Neşet Ertaş’tan ve Çekiç Ali’den dinlediğimiz o güzel türkülerden başka 
türkü yok muydu mesela Kırşehir’de? Varsa nereye gittiler, hangi repertuara, 
hangi isimle girdiler? “Eşkıya” filmini izledikten sonra aylarca dilime takılan 
türkünün anonim olmadığını öğrendiğimde, birdenbire üniversite yılların-
dan beri biriktirdiğim duygular perişan oluverdi. Sonra “Mihriban”, ardından 
“Feride” ve daha kim bilir hangi türküler! 
İşin ucunda telif vardı ve anonim türküler kazanına salınacak her kepçeye bir 
miktar düşüyordu bu teliflerden...
Sevgili Kazım Koyuncu ile yıllar önce bu konuları konuşurken, derlediğimiz 
türkülerin altına kendi adımızı yazma fikri bizim de aklımıza gelmişti. Çün-
kü kaset kapağında yazılacak olan “anonim” ibaresi, ileride bu şarkının baş-
ka birinin malı olmasını engelleyemezdi. Sonra bir dernek veya vakıf bün-
yesinde bunu yazılı hale getirmek, geliriyle bir fon oluşturmak, Karadenizli 
Laz ve Hemşin türküleri derleyecek müzisyen arkadaşların hiç olmazsa yol 
paralarını karşılamak gibi düşüncelerimiz vardı. Kazım’ın ilk albümü olan 
“Viya”da anonim olarak belirtilen “Hey Gidi Karadeniz” adlı türkü, Gökhan 
Birben’in aynı adlı albümünde söz ve müzik olarak Kazım Koyuncu imzasını 
taşır. Bunun sebebinin koruma dürtüsü olduğunu biliyorum, çünkü konuş-
muştuk. Benim derleyip bu albüme verdiğim Hemşin türkülerini ise üçüncü 
şahıslar tarafından zimmete geçirilmesini önlemek amacıyla notere götürüp 
anonim olarak kayıt altına almıştım kendimce ve Kazım da “Keşke hep öyle 
yapsaydık,” demişti. Bu şekilde bir önlemin ne 
derece sağlıklı olduğunu bilmiyorum, ama o 
zamanki kaygılarımız bizi bir arayışa itmişti. Son-
raki yıllarda böyle bir dernek, vakıf veya türkü 
derleme grubu oluşturamadık. O arada Kazım 
da gitti ve çabalarımız yetim kaldı. Umarım bir 
gün olur. Ne yazık ki, derlenmiş ve derlenecek 
türküler için zimmete geçirme tehlikesi hâlâ 
devam etmektedir. 

İbrahim KARACA
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Türkiye 
pazarının 

büyüme 
poTansiyeli 
çok yüksek

CELAS, GmbH Genel Müdürü 
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Türkiye, bugün dünya siyasetinin daha fazla merkezinde yer al-
maktadır. Son yıllardaki gelişmeler Türkiye’yi insanların gözünde 
sadece Asya ve Avrupa arasında köprü olarak değil, daha ziyade 
Ortadoğu ve eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında bir halka duru-
muna getirdi. Muazzam ekonomik büyümeler gördük... Türk eko-
nomisinin önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğini 
rahatlıkla söyleyebilirim.
ABD ve Avrupa, eğlence ve müzik sektörü bu pozitif ekonomik ge-
lişmenin farkına varmıştır. Bütün majör internet servis sağlayıcıları 
bu nedenle Türkiye’de kendi ofislerini açmışlardır. Google, Apple 
veya Deezer’ın yanı sıra Turkcell gibi büyük servis sağlayıcıların 
tamamı Türkiye’nin gelecek vadeden bir pazar, dahası bölge için 
birleştirici bir merkez olduğunu anlamışlardır. Sadece internet en-
düstrisi değil, bunun yanı sıra meslek birlikleri ve hak sahipleri de 
dikkatini Türkiye’ye yoğunlaştırmıştır.
Uzun yıllar boyunca kişisel olarak tüm seviyelerde Türkiye’yi an-
lama ve yerel yapıyı kavrama noktasında müdahil oldum. Ayrıca, 
Türkiyeli meslektaşlarımıza, Avrupa’da karşı karşıya kaldığımız zor-
lu zamanları ve bunun aynı zamanda Türkiye’deki editör ve eser 
sahiplerinin haklarının gelecekteki lisanslama ve idaresini de etki-
leyeceğini anlatmaya çalıştım. 
Majör ve bağımsız editörler online haklarını Avrupa’daki meslek 
birliklerinden çekmiş bulunmaktadır. Çünkü Avrupa Komisyonu 
meslek birliklerini rekabet anlayışına götüren yeni bir yönergeyi 
geçirmiş bulunmaktadır. Bu durum Türkiye pazarına ulaşmış veya 
ulaşacaktır.
Gelecekte bunların üstesinden nasıl gelinecek ve meslek birlikleri 
ağı tüm bu zorlukları ele alma yönünde hak sahiplerini nasıl ikna 
edecektir?
Öncelikle ihtiyacımız olan şey şeffaf ve rekabetçi bir yönetim 
yapısıdır. MESAM ve MSG’nin birlikte, modern anlamda günün 
ihtiyaçlarını karşılayan ve gerekli dağıtım modüllerine sahip bir 
dokümantasyona ihtiyacı bulunmaktadır. Kullanım raporları ve 
faturalandırma işlemleri otomatik hale getirilmelidir.
İkinci ve en az dokümantasyon altyapısı kadar önemli olan konu, 
organizasyonun şeffaf ve bağımsız ve istikrarlı yapısı içinde bir gü-
ven inşa edebilmektir. MESAM ve MSG tarafından oluşturulan 
yapımcıların ve internet endüstrisinin etkisinden bağımsız oluştu-
rulan ortak, istikrarlı lisanslama ekibi tüm yayıncıların ve eser sa-
hiplerinin yararına tarifelerini oluşturmalıdır. Yapılan müzakereler 
üyelere açık ve şeffaf bir şekilde yapılmalıdır. 
Eğer MESAM Genel Kurulu bahsettiğim bu zorluklara karşı pozitif 
bir tavır alabilirse Türkiye pazarı, eser sahipleri ve yayıncıların gelişip 
büyüyeceğinden emin olabiliriz.

KÜRESEL EĞLENCE MÜZİK 
SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİ, TÜRKİYE 

EKONOMİSİNDEKİ POZİTİF GELİŞMELERİ 
YAKINDAN TAKİP ETMEKTEDİR. BUGÜN 

GOOGLE VE APPLE GİBİ DÜNYA 
DEVLERİNİN TÜRKİYE’DE KENDİ 

OFİSLERİNİ AÇMIŞ OLMASI BUNUN EN 
GÜZEL GÖSTERGESİDİR. TÜRKİYE’NİN 

GELECEK VADEDEN BİR PAZAR, DAHASI 
BÖLGE İÇİN BİRLEŞTİRİCİ BİR MERKEZ 
OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI; MESLEK 

BİRLİKLERİNİN VE HAK SAHİPLERİNİN 
DİKKATİNİ DE TÜRKİYE’YE 

YOĞUNLAŞTIRMIŞTIR. 
EĞER MESAM YÖNETİMİ, ZORLUKLARA 

KARŞI POZİTİF BİR TAVIR 
TAKINABİLİRSE TÜRKİYE PAZARININ, 

ESER SAHİPLERİNİN VE YAYINCILARIN 
GELİŞİP BÜYÜYECEĞİNDEN 

EMİN OLABİLİRİZ.

Dijital müzik 
lisanslama şirketi 
CELAS, GmbH 
Genel Müdürü 
Alexander Wolf, Avrupa 
genelinde uzun yıllardır 
yürüttüğü telif hakları 
çalışmalarıyla 
tanınıyor. 
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Temel sorunumuz, emeğin karşılığının alınamaması ve 
bunun yolları konusunda arayışımızdır. İnsanlar yüzyıllardır 
müzik dinliyor ya da tüketiyor… Yani üretilen bir şekilde tüke-
tenle buluşuyor. Sanıyorum ki doğru bir mekanizmayla bu 
üretilen için tüketenin para ödemesi sağlanabilir. MIDEM 
2014 etkinliğine damga vuran konuşmalardan biri de Fransız 
efsane müzisyen Jean Michel Jarre tarafından gerçekleştiril-
di. Sanatçının en kilit sözü de şuydu: “Yaratım elektriğin keş-
finden önce vardı, internetten sonra da var olmaya devam 
edecek”. Bu, bir gerçeğin ifadesi olmakla birlikte yaratıcıların 
sürekli kazanç mekanizmasına kavuşmasına maalesef yet-
miyor.

İNTERNET vE YENİ MODELLER
Yıllar boyunca insanlar radyodan müzik dinlediler, hâlâ da 
dinlemeye devam ediyorlar. İnsanlar radyodan müzik dinle-
meye para ödemediler, hâlâ da ödemiyorlar ve gözüken o 
ki ödemeyecekler. Ama doğru mekanizmayla eser sahipleri 
ve müzisyenler burada tüketilen müziklerden para kazanı-
yorlar. Yine Jean Michel Jarre’ın aynı konuşmada paylaştığı 
gibi müzik endüstrisi, müziğin tüketildiği ana kaynak olarak  
internetin hayatımıza girmesiyle birlikte,  doğrudan tüketici-
den tahsilât mekanizmasını oturtmak için bir 10 yıl kaybetti. 
Sanırım artık şunu öğrendik; gelecek için temel iş modeli-
miz, doğru iş modeli ile doğrudan olmasa da tüketenden 
üreten için parayı tahsil etmek olmalıdır. Galiba bugün baş-
ka yolumuz da bulunmuyor.

SOSYAL MEDYA vE MÜZİK
Bundan 15 yıl önce konuştuğumuz hiçbir dijital platformun 
bugün adı bile anılmazken sonradan ortaya çıkan facebook, 
amazon, google ve twitter bugünün ve yarının dijital müzikte 
belki de tek hâkimi durumunda. Müzik sektörü ağırlığını tek-
rar ortaya koymak istiyorsa önce büyük üreticilere herhangi 
bir içeriğiniz olmadan 2 bin TL’lik makinelerin tek başına bir 
değeri olmadığını anlatmalı ve bunlardan gelecek telif vergi-
si için lobi faaliyetlerini hızlandırmalıdır.
Düşen CD satışları, küçük bir azınlığı memnun etmekten 
öteye geçmeyen plak satışları ve inanılmaz bir yükselişteki 
mobil cihaz sayıları artık inanmak istemesek de bize başka 
bir dünyayı çağırıyor. Yeni neslin de bu dünyaya bağımlılığı 
ve bunların kullanımının çok küçük yaşlarda başlamasıyla 
artık müziğin doğru mekanizma ile dijital platformlarda tü-
keticiyle istediği yerde, istediği şekilde ve milyonlarca şarkı 
seçeneği ile sunulmasından başka yol yok artık. Aynı şekilde 
karışık kasetler de yok artık. Yerine dijital platformların hazır 
“playlist” paketleri var; seç-beğen-al şeklinde…

MÜZİK SEKTÖRÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM
Artık tek albümle 15 milyon dünya satışları ve 5 albümle 100 
milyon dolarlık albüm sözleşme imkânı kimseye sunulmu-
yor. Müzik yapım şirketleri ya da eskilerin deyimiyle plak şir-

ketleri de şekil değiştirmeye başladı. Yaşam alanları daraldığı 
için artık toplam çözüm üreten şirketler olmaya başladılar.
Aslında müzik satan aracı platformlar da büyük zorluklar 
yaşıyorlar. Üretim 80’ler ya da 90’lardaki güzel günlerini ya-
şamıyor. Müzik üretim ve yapım işi eski cazibesinde değil. 
Yani anılarda yaşıyoruz. Elimize gelen dijital veriler (sağlıklı 
değerlendirildiğinde) aslında işimize fener tutma anlamında 
bulunmaz nimet; yani kör uçuş yapmaya gerek yok. Ama bu 
anlamlı verileri iyi yönde kullanıp “karanlıktan aydınlığa” bir 
yol bulmamız gerekiyor.

BEDAvA MÜZİK!
İnsanlar yüzyıllardır bedava müzik tüketiyorlar, öyle de de-
vam edecekler; insanın doğası bu ve tek yol doğru çözüm 
modeli. Hele de 90’ların sonlarında doğanlar için müzik 
internetten bedava tüketilirken onlara bunun bedava olma-
dığını anlatmak gerçekten imkânsız gibi bir şey. Bir şekilde 
bunu karşılığını vermeleri gerektiğini anlatmak yerine aracı 
mekanizmaları doğru kullanmak tek yolumuz. 4-5 TL verip 
bir bardak kahve ile günü geçirenlerin 9-10 TL verip bir al-
büme ömür boyu sahip olmayı neden tercih etmediklerini 
bulmak zorundayız. Bu, müziğin tekrar “trend” olmasının 
yegane yolu. Son verilere göre müzik endüstrisinde ticare-
te konu paranın sadece yüzde 6’sı müziğin kayıt tarafından 
gelmektedir. Yüzde 94’lük kısmı ise canlı performanslar, 
merchandising satışları ve senkronizasyon, lisanslama gelir-
lerinden gelmektedir. Ama ne acıdır ki o yüzde 6’lık kısım 
olmadan diğerinin hayata geçebilme olanağı yoktur. Bu aç-
mazı çözdüğümüzde her şey daha güzel olacaktır… 

YILLAR ÖNCE SİNEMADA İZLEDİĞİM BİR BELGESEL SERİSİNDE,  AMERİKA’DA 
BLUES MÜZİSYENLERİNİN NASIL SÖMÜRÜLEREK MOBİLYA FİRMALARINA 
KAYIT YAPTIKLARINI İZLEMİŞ VE DAHA O TARİHTE ESER SAHİPLERİNİN YA 
DA MÜZİSYENLERİN HAKLARI KONUSUNDA NE KADAR YOL ALINDIĞINI 
GÖRMÜŞTÜM. HALİYLE, BAŞKA TOPRAKLARDAKİ HAK ARAYIŞLARINI VE 
BUNLARIN OLUMLU SONUÇLARINI İMRENEREK İZLEYEN BİRİ OLARAK 
GEÇEN YILLAR ZARFINDA ASLINDA BİZİM TOPRAKLARDA ÇOK DA FAZLA 
YOL ALAMADIĞIMIZI GÖRÜYORUM. NEDENLERİ İYİ ANALİZ EDEBİLİRSEK 
ÇÖZÜMLERE DOĞRU SAĞLIKLI YOL ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM.

günümüze

Jean Michel Jarre
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2 MESLEK BİRLİĞİ

DENEYİMLİ BİR GÖZLEMCİ 
BİR KERESİNDE BELLİ BİR 
ÜLKEDE “KÜÇÜK HAKLAR” 

İÇİN BİRDEN FAZLA MESLEK 
BİRLİĞİNİN OLMASININ, 

YALNIZCA BÜYÜK, BAŞARILI 
BİR YERLİ REPERTUARA VE 

KATI OLMAYAN BİR MEVZUATA 
SAHİP OLMA ŞANSI OLAN 
ZENGİN BİR EKONOMİNİN 
GÜCÜNÜN YETEBİLECEĞİ 

BİR LÜKS OLDUĞUNU 
SÖYLEMİŞTİR VE GERÇEKTE 

“BİRDEN ÇOK MESLEK BİRLİĞİ” 
SİSTEMİ YALNIZCA, ASLINDA 

BU KRİTERLERDEN HİÇ 
BİRİNE UYMAYAN BREZİLYA, 
TÜRKİYE VE ABD’DE HÜKÜM 

SÜRMEKTEDİR!

Hatta denilebilir ki, ABD “birden çok meslek birliği” bulunan tek ülkedir. Çünkü lisanslama, tahsilât 
ve dağıtım (veya daha amiyane tabirle, “para girişi ve para çıkışı”) hem Brezilya’da ECAD aracılığıyla 
hem de Türkiye’de MESAM ve MSG işbirliğiyle birleştirilmiş, her bir meslek birliğine üye ve repertuar 
çekmek, yardımcı hizmetleri sunmak ve eser sahiplerinin haklarını savunmak kalmıştır. Oysa ABD’de, 
öncü meslek birlikleri ASCAP (1914 yılında eser sahipleri ve yayıncı kuruluşlar tarafından kurulmuştur) 
ve BMI (1939 yılında radyo/televizyon yayıncıları tarafından kurulmuştur), tekelci davranışı etkisizleş-
tirmek amaçlı ayrı Mutabakat Kararları kapsamında bağımsız olarak faaliyette bulunmak zorunda 
bırakılmıştır. Ne yazık ki, “birden çok meslek birliği” modeli, rekabeti verimliliğin önünde tutan yeterli 
bilgi sahibi olmayan yasa koyucular, “tek meslek birliği” modelinin hak sahipleriyle varsayılan müzik 
kullanıcılarını bir araya getirme noktasındaki temel sınavı geçememiş olması durumunda hizipler ara-
sı çıkarlar veya yerli ve yabancı eserlere eşit değer biçip ona göre yönetmenin uygulanamaz ve/veya 
gereksiz olduğuna inanan piyasa güçleri tarafından da teşvik edilebilmektedir. 

Model değişiyor mu? 
ABD’de değişmediği kesin. Burada, tüm paydaşlar (buna ABD’deki düzenleyici makamlar da dahil) 
bunun istenen durum olduğuna ikna edilebilse bile, ASCAP ve BMI’nin temelinde farklı olan kültür-
lerini ve işleyişlerini çözmek ve uzlaştırmak çok fazla zaman, para ve maharet gerektirecektir. Ancak 
Brezilya’da, “birden çok meslek birliği” modelinin oluşması, yerli repertuarın boyutunu ve çeşitliliğini, 
tarihi boyunca küçük parçalara bölünmüş müzik sektörünü ve zayıf ticari altyapıyı yansıtmaktadır. Bu 
nedenle, son ekonomik gelişmelerin, filizlenen yeni medyanın ve “Copyleft” (Telif Müsaadeli) kavra-
mının, mevcut durumda oluşturulmuş ECAD’ın alternatifleriyle ilgi şiddetli bir tartışmada payı olması 
hiç de şaşırtıcı değildir. 

Peki, başka bir yerde “tek ülke, tek birlik” modeli geçerli midir? 
Kesinlikle hayır. Eser sahiplerinin haklarını koruma gelenekleri eskilere dayanan birçok ülke gerçekte 
“tek bir meslek birliğini” komşularıyla paylaşmaktadır. (Örneğin, Avustralasya ve Güney Afrika), yurt-
dışında bulunan bir meslek birliğine bağlıdır (Örneğin, eski Karayipler, Ortadoğu ve Afrika koloni-
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1’DEN İYİ MİDİR?
leri) veya yakından ve yapısal olarak politik, kültürel 
veya ekonomik bir ilk patrona bağlı kalan (Örneğin, 
Baltık Ülkeleri; eski Yugoslavya; Güneydoğu Asya; 
Latin Amerika’nın çoğu). Buna karşın yerli repertu-
arı önemsiz miktarda olan ülkelerde, bir lisanslama-
tahsilât temsilcisi bir meslek birliğinin temel işlevini 
yerine getirebilir.

“Dijital çağda” meslek birlikleri demode mi oldu? 
Birçok online lisans sahibinin tek tek eserlerin pera-
kende satışını yapan toptancılar ve/veya toplayıcılar 
haline geldiği (ve “uluslararası” repertuarın tek elden 
çok bölgeli lisanslamasını talep ettikleri) doğru olsa 
da, genel lisans üyelerimizin eserlerinin etkin ve adil 
bir şekilde yönetilmesi için temel, gelirlerinin en bü-
yük bileşeni ve lisans sahiplerinin talep ettiği yasal 
kesinliği aktarmanın tek sağlam yolu olmaya devam 
etmektedir. Dahası, birden çok “genel lisans”, reper-
tuarın parçalanmasıyla bu lisansların verilmesi tüm 
tarafların isteyeceğinden daha fazla masraflı (ölçek 
ekonomisinden feragat edilmesi nedeniyle) ve daha 
az erişilebilir hale gelmiş olsa da, hala standarttır.

Peki ya rekabet? 
“Tek meslek birliği” olsa bile, bir eser sahibinin ya-
bancı bir birliğe katılmasını, eserleri için online bir 
lisanslama “merkezini” yetkilendirmesini veya doğ-
rudan lisanslamasını önleyen bir engel olmadıkça, 
üyeler ve repertuar için rekabet etme gereksinimi 
güvence altına alınır. Aslında, yurtdışında hatırı sayılır 
bir gelir elde eden birçok eser sahibi, daha yüksek (ve 
daha erken ödenen) net gelir için öngörülen fayda-
nın, memleketinden çok uzakta eserleri dokümante 
etme, eserlerin yönetimini izleme ve dava açma ile 
ilgili fiili maliyetlere değmesi durumunda, bir veya 
daha çok yabancı meslek birliğine katılacaktır. Yine 
de, bağlı olunan meslek birlikleri tarafından evrensel 
standartlarla uyumlu bir şekilde (ve en iyi uygulamayı 
izleyen) karşılıklı temsilin, müziğin kamuya açık icra 
haklarını korumanın ve kullanmanın tercih edilen 
yöntemi olmaya devam etmesi rastlantısal değildir.
Aynen, Brezilya, Türkiye ve ABD’deki “birden çok 
meslek birliğinin “ hem yerli hem de yabancı eserleri 
yönetmek ve yurtiçindeki tahsilât paylarını gereğince 
artırmak için açık bir rekabet içinde olmaları gibi, baş-
ka bir ülkedeki “tek meslek birliği” de, Brezilya, Türki-
ye ve ABD’deki “birden çok meslek birliğinin” kendi 
repertuarını temsil etmek üzere rekabet etmesini 
ummakta veya bunu istemektedir. Ancak, “birden 
çok meslek birliği” aracılığıyla veya bunlar arasında 
geçiş yaparak, bir repertuarın veya bir katalogun 
tamamı için (tek bir esere kıyasla) devamlı bir lisans-
lama avantajı oluşturmak güçtür ve bu yöntemin 
doğasındaki karmaşanın ve ilave işlem maliyetlerinin 
aldatıcı bir faydaya ağır basması işten bile değildir.

Türkiye, Brezilya değildir! Brezilya’da “birden çok 
meslek birliği” arasındaki çetin rekabet, farklı yöne-
timleri, idari gider kesintilerinin düzeyi ve uygulan-
ması (ECAD tarafından yapılanlar düşüldükten son-
ra) ve üyelerine verdikleri hizmetlere yansımaktadır. 
Ancak unutulmamalıdır ki, Türkiye’de ortaya çıkan 
“mükerrer ödeme” sorunu Brezilya’da ortaya çıkma-
mıştır. Çünkü, alt editör payının lokal olarak ödene-
memesi durumunda olağan uygulama, bu payın 
orijinal editörün meslek birliği aracılığıyla dağıtılma-
sıdır. Yabancı meslek birlikleri ve yayıncı kuruluşların, 
anında ve doğru ödeme yapılmasını sağlamak için 
meslek birlikleri arasında repertuar transferi yapma-
sına kesinlikle gerek yoktur.

“Birden çok meslek birliği” modeli, “tek 
meslek birliği” modelini kopyalayabilir mi? 
Ortak lisanslama, tahsilât ve dağıtımın ölçek ekono-
misini olanaklı kılması durumunda (örneğin tek bir 
Lisanslama ekibi oluşturmak, ortak güvenilir bir veri-
tabanı tutmak yoluyla), iki misli yapılan bilgi işlem ve 
insan kaynakları yatırımlarının minimize edilmesiyle 
ve bu tür ortak girişimlerin maliyetlerin üçüncü taraf 
müşteriler tarafından ideal şekilde paylaşılmasıyla, 
yine de bazı faydalar elde edilebilir. Bu nedenle, ME-
SAM üyelerinin Ortak Dağıtım Yönergesi’ni resmi 
olarak onaylaması oldukça elzemdi, ve bunu yapmış 
olmaları övgüye değerdir

“Birden çok meslek birliğinin” her biri çıkar-
larını nasıl korur? 
En önemlisi, farklı Dağıtım Kuralları ve planları bir 
meslek birliğine üye olan bir ortak yazara diğerine 
üye olan bir ortak yazara (eşit payı olan) yapılandan 
daha çok ödeme yapılması sonucunu doğursa da, 
meslek birlikleri arasında başlangıçta yapılan ortak 
gelir tahsisinde para akışı takip edilmelidir. Meslek 
birliği içinde güveni sürdürmek istiyorsak, hesapların 
üyeler için şeffaflaştırılması çok önemlidir.
Ancak “birden çok meslek birliği”, kendi kendini sınır-
layan bir havuzdan uzman (aynı zamanda sağduyulu 
ve vefakâr) bir kadronun toplanarak elde tutulması-
na, talimatları her durumda rekabet sorunları içere-
cek olan düzenleyicilerin daha yakın gözetimi ve hiz-
metlerini iyileştirme yönündeki sürekli baskıya ilişkin 
artan maliyetleri önleyemez.
Geleneksel müzik kullanıcıları, aracı kurumlar ve 
yeni medya daha da güçlendikçe ve genel lisansla-
manın değeri ve kolaylığı azaldıkça, eser sahipleri açı-
sından “birden çok meslek birliği” modelinde ciddi 
bir fayda görmek güç ancak MESAM ve MSG tara-
fından ortak lisanslama ve dağıtımın, diğer ülkelerde 
geçerli olan “birden çok meslek birliği” modelinin de-
zavantajlarını büyük oranda hafifleteceği sonucuna 
varmak kolaydır.

david Safir
kimdir? 
Uzun yıllar boyunca BBC’de 
İşletme Müdürlüğü ve İş geliştirme 
Direktörlüğü pozisyonlarında görev 
yapan David Safir, İngiltere Eser Sahibi 
Meslek Birliği’nde (PRS) Uluslararası 
İlişkiler Direktörlüğü  de yapmıştır.  
Bir dönem ABD Eser Sahibi Meslek 
Birliği (ASCAP) Uluslararası Başkan 
Yardımcılığı pozisyonunda çalışmıştır.
Halen Avusturya Meslek Birliği’ne 
(AKM) uluslararası ilişkiler konusunda 
danışmanlık hizmeti vermektedir.  
David Safir, MESAM personeli ile 
dağıtım uygulamaları, uluslar arası 
ilişkiler yönetimi, iletişim stratejisi ve 
iş geliştirme gibi konularda çalışma 
grupları düzenleyecek. 
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SOSYaL GÜVENLİK 
SıKıNTıLaRı 

Müzik-Sen Genel Başkanı

devam ediyor
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11 Temmuz 1978 tarihinde yürürlüğe giren 2167 sayılı kanun ile sa-
natçıların sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınması için ilk adım atıl-
mıştır. Bu tarihte “Bir veya birden fazla işveren tarafından 
çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanat-
çıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer 
uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışan-
lar ile düşünürler ve yazarlar” hizmet akdi ve bağımlılık koşu-
lu aranmaksızın Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) kapsamına alındı. 
Bu hüküm 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nda da aynen yer aldı. Kendi nam ve hesaplarına bağımsız 
çalışan şirket sahibi veya şirket ortağı olan sanatçılar ise BAĞ-KUR 
sigortalısı sayılmaya başlandı.

ETKİN vE KALICI BİR SİSTEM
Sanat çalışmalarının özgün koşulları nedeniyle genel sosyal güven-
lik sistemi içinde sanatçılarımızın etkin ve kalıcı bir sosyal güvenlik 
sistemine kavuşturulmalarının mümkün olamadığını görüyoruz. İl-
gili kanunların üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen özellikle müzik, 
sahne, sinema ve tiyatro alanlarındaki özgün çalışma ve sosyal gü-
venlik ilişkileri sanatçıların sosyal güvenlik haklarının sağlanmasını 
engellemeye devam etmektedir. 
Mevcut sosyal güvenlik sisteminin yetersizliğinin yanı sıra, işveren-
lerin yasa tanımaz uygulamaları; müzik, sahne, sinema ve tiyatro 
alanında faaliyet gösteren işyerlerinin genellikle devletin deneti-
minden uzak kalması da sanatçıların sosyal güvenlik şemsiyesinin 
altına girmesini engellemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu ile di-
ğer kamu denetim organlarının yetersizliği, bilinçsizlik ve kayıtsızlık 
nedeniyle sanatçıların sosyal güvenlik haklarına yeterince sahip 
çıkmamaları ve benzeri etkenler de bu sürece etkilemektedir.

SİSTEM YETERSİZLİĞİ
Nitekim 1978 yılında 2167 sayılı, 1983 yılında 2959 sayılı, 1987 yılında 
3395 sayılı ve 1994 yılında 4056 sayılı yasalarla sanatçılar için dört 
kez daha borçlanma yasası çıkarılması mevcut sosyal güvenlik sis-
teminin sanatçılar yönünden yetersizliğinin somut bir göstergesi 
olmuştur. Sanatçıların sosyal güvenlik sorunlarına çözüm getirmek 
amacıyla, yeni bir yasal düzenleme daha yapılmış ve 25 Şubat 2011 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6111 sayılı bu yasa ile 5510 sa-
yılı yasaya eklenen 6’ncı Madde ile sanatçılar için “4/a” kapsamında 
kısmi sigortalılık hakkı getirilmiştir. Kısmi sanatçı sigortalılığı uygula-
masında, ilgili madde uyarınca “ay boyunca çalışma saati süresine 
göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan sanatçıların” 
primleri kendileri tarafından ödenmektedir. Bu doğrultuda; 2011 yılı 
için ayda 18 günlük, 2012 yılı için 19 günlük, 2013 yılı için 20 günlük, 
2014 yılında 21 günlük prim ödemesinin 30 gün sayılması ve bu şe-
kilde her yıl bir gün artırılmak suretiyle 2023 yılında 30 günlük prim 
ödemesinin 30 gün olarak eşitlenmesi öngörülüyor.

KISMİ SİGORTALILIK
Kısmi sigortalılık uygulamasının da sanatçıların sosyal güvenlik 
sorunlarına etkin ve kalıcı bir çözüm getirmediği, üç yıllık uygula-

ma sonuçlarından açıkça görülmektedir. Bu nedenle, güzel sanat 
alanlarında uğraş veren sanatçılar için katılımcılık ilkesi çerçevesin-
de yeni bir yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu sayede etkin ve kalıcı 
özel bir sosyal güvenlik sistemi oluşturularak sanatçılarımızın devlet 
kapılarında borçlanma talep etmekten kurtarılması sağlanmalıdır.
Ancak bu sistem oluşturuluncaya kadar sigortasız geçen çalışma 
sürelerinin sosyal güvenlik kapsamına alınabilmesi için sanatçılara 
yeni bir borçlanma hakkı verilmelidir. Ne yazık ki, sanatçıların yeni 
bir borçlanma hakkı verilmesi konusundaki haklı taleplerine ilgili 
makamlar karşı çıkmaktadır. Oysa kendi nam ve hesabına çalışan 
ve sayıları milyonlarla ifade edilen BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarına, 
kendi irade ve kusurları dâhilinde primlerini ödemedikleri süreler 
için, ortalama üç yılda bir; prim affı, taksitlendirme, yeniden yapılan-
dırma, hizmet sildirme gibi birçok hak verilmektedir.
Emeklilik için gerekli yaş koşulunu yerine getirdiği halde gerekli 
prim ödeme gün sayısını tamamlayamayan yüz binlerce sigortalıya 
borçlanma yoluyla emeklilik hakkı verilmesini öngören düzenle-
menin de yasalaşma sürecinde olduğu bilinmektedir.

ADALET DUYGUSU ZEDELENİYOR
Sosyal güvenlik sistemine getireceği yük gözetilmeksizin başta 
BAĞ-KUR sigortalıları olmak üzere; sayıları birkaç bini geçmeyen 
ve borçlanma primleri kendileri tarafından ödenecek sanatçılardan 
borçlanma hakkının esirgenmesi adalet duygusunu zedelemekte-
dir. Mevcut sosyal güvenlik sisteminin yetersizliği nedeniyle kayıt 
dışı çalıştırılarak sosyal güvenlikten yoksun bırakılan ve özellikle ileri 
yaştaki birkaç bin sanatçıya verilecek borçlanma hakkı, bir başka yö-
nüyle toplumun sanatçılara olan vefa borcunun yerine getirilmesi 
olarak da düşünülmelidir. 
Üzülerek belirtmeliyim ki, her ortamda sanat ve sanatçının toplum-
da gördüğü ilgiden yararlanmak için çaba gösteren siyasi partileri-
miz, sayılarını ve oy potansiyellerini dikkate değer görmediklerin-
den sanatçıların etkin ve kalıcı sosyal güvenlik ve borçlanma yasası 
konularındaki haklı taleplerine kulaklarını tıkamışlardır.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELERE KARŞIN GÜZEL SANAT 
DALLARINDA UĞRAŞ VEREN SANATÇILARIN SOSYAL GÜVENLİKLERİ YILLARCA 
BELİRSİZ KALMIŞTIR. BU BELİRSİZLİK NEDENİYLE ÜLKEMİZ KÜLTÜR VE 
SANATINA ÖNEMLİ KATKIDA BULUNAN, ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI DÜZEYDE 
TEMSİL EDEN SANATÇILARIMIZ SOSYAL GÜVENLİK ŞEMSİYESİNDEN YOKSUN 
KALMIŞTIR. BU NEDENLE, KAMUOYUNDA TANINAN BİRÇOK ÜNLÜ SANATÇIMIZ 
BİLE ÖMÜRLERİNİN SON YILLARINI YOKSULLUK VE SEFALET İÇERİSİNDE 
GEÇİRMİŞTİR. KONUYLA İLGİLİ İLK KANUNUMUZUN KABUL EDİLMESİNİN 
ÜZERİNDEN 36 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN BUGÜN SANATÇILARIN SOSYAL 
GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ SIKINTILAR OLANCA HIZIYLA DEVAM ETMEKTEDİR. 

Sonuç olarak
Toplumumuzun sosyal ve kültürel gelişimine çok önemli kat-
kılar sağlayan sanatçılarımızın yaşamlarını sanatçı kimliğine ve 
insan onuruna yakışır şekilde sürdürmelerine olanak sağlayacak 
etkin ve kalıcı bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulmalıdır. Bu 
sistem oluşturuluncaya dek öncelikle sigortasız geçen çalışma 
sürelerinin telafi edilmesi amacıyla sanatçılara yeni bir 
borçlanma hakkı verilmelidir. Bu adımlar, Anaya-
samızın “Sanatın ve Sanatçının Korunması” başlıklı 
64’üncü maddesi doğrultusunda devletin anayasal bir 
görevini yerine getirmesi anlamına da gelecektir.
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Enrico Morricone gibi müzisyenlerin akılda 
kalıcı müzikleri, “Bir Zamanlar Amerika” ve 
“Baba” gibi filmlerin kült hale gelmesinde 
önemli bir rol oynamıştır. Akılda kalan pek 
çok film ve müzisyen sayabiliriz. Kazablanka, 
James Bond, Görevimiz Tehlike… Bu filmle-
rin tema müziklerini hepimiz biliyoruz. Peki 
ya bu filmlerin müzisyenlerinin kim oldu-
ğunu hatırlıyor musunuz? Alman doğumlu 
ABD’li müzisyen Hans Zimmer, hem üret-
kenliği hem de epik filmlerle özdeşleşen 
müzikleriyle sinema sektörünün adıyla da 
hatırlanan sayılı müzisyenlerinden biri. 
Teknolojik ilerleme sonucunda sinema 
salonlarının ses sistemi, seyirciyi yerinden 
zıplatacak ve şaşırtacak bir hal aldı. Özellik-
le epik filmlerde öne çıkan bu özellik, film 
efektlerinin etkisini artırırken, seyircinin 
gerçek hayattan tamamen uzaklaşmasını 
da sağlıyor. Bu anlamda film müzikleri, bun-
dan 20 yıl öncesine göre daha fazla anlam 
taşıyor. 

Bir sahnenin duygusunu aktaracak sinema-
tik özelliklerin başında da müzikler geliyor. 
Öte yandan 20 yıl içinde film müziklerinin 
konumu, öylesine değişti ki “Unutulmaz” 
diye tanımladığımız bütün filmlere kimli-
ğini veren unsurlardan biri haline geldi. O 
nedenle, bugün müzikleriyle hatırladığımız 
filmlerin sayısı çok daha fazla. 
Müzik hayatına Buggles adını verdiği gru-
buyla piyasaya çıkardığı 45’lik ile adım atan 
Zimmer, sonrasında besteci Stanley Mayers 
ile film müzikleri dünyasına girdi. İlk olarak 
1985’de Mayers ile bol ödüllü “Benim Güzel 
Çamaşırhanem” filminin müziklerini beste-
ledi. Birkaç filmin ardından solo projelere yö-
nelen Zimmer, geleneksel orkestra müziğiy-
le yeni teknolojileri mükemmel bir şekilde 
birleştirdi. Zaman içinde kendi imzası haline 
gelen bu formül, o kadar tuttu ki bir filmde 
elektronik müzikle orkestral aranjeleri bir-
likte duyduğumuzda altında Hans Zimmer 
imzasını göreceğimizden neredeyse eminiz. 

BİR FİLMİ BELİRGİN 
VE AKILDA KALICI 

HALE GETİREN 
UNSURLARIN BAŞINDA 

MÜZİKLER GELİR. 
ÖZELLİKLE HOLYWOOD 
SİNEMASINDA MÜZİĞİN 

YARATTIĞI ATMOSFER 
NEREDEYSE TEK 

BAŞINA BELİRLEYİCİ 
BİR UNSURDUR. SON 

10 YILLIK SÜREÇTE 
HOLYWOOD FİLMLERİNE 

YAPTIĞI MÜZİKLERLE 
EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN 

İSİMLERİN BAŞINDA 
ALMAN MÜZİSYEN 

HANS ZIMMER GELİYOR 
KUŞKUSUZ. “GLADYATÖR”, 

“BATMAN BAŞLIYOR”, 
“12 YILLIK ESARET”, 

“KARAYİP KORSANLARI”, 
“DA VİNCİ ŞİFRESİ” 

BU FİLMLERDEN 
BİRKAÇI. 

müzikleriyle hatırlanan filmler
Özellikle Holywood sinemasında müzik başlıbaşına bir unsur 

ve çok daha önce etkisi keşfedildi. Enrico Morricone gibi 
müzisyenlerin akılda kalıcı müzikleri, “Bir Zamanlar Amerika” 

ve “Baba” gibi filmlerin kült hale gelmesinde önemli bir rol 
oynadı. Geçmiş yıllardan pek çok film ve müzisyen sayabiliriz. 

“Kazablanka”, “James Bond”, “Görevimiz Tehlike”… Bu filmlerin 
tema müziklerini hepimiz biliyoruz. Peki ya bu filmlerin 

müzisyenlerinin kim olduğunu hatırlıyor musunuz? 
Almanya doğumlu müzisyen Hans Zimmer, 

müziğini bestelediği filmlerle 
birlikte hatırlanmayı başaran 

isimler arasında yer alıyor 
kuşkusuz.



“YAĞMUR ADAM” BEREKETİ
İlk filminden üç yıl sonra bestelediği “Yağmur 
Adam” film müzikleri kariyerinde bir dönüm 
noktası oldu. Oscar’a aday olduğu bu filmin ardın-
dan çok sayıda projeye imza attı. “Bayan Daisy ve 
Şoförü” filminin müziklerini de bestelediği 1990’lı 
yıllara gelindiğinde seçkin bir müzik adamı olarak 
Holywood’taki yerini sağlamlaştırmayı başarmıştı. Zimmer, 1994 yılında 
“Aslan Kral” filmiyle ilk Oscar’ına uzandı. Sonrasında onlarca filmin müzi-
ğini yaratan sanatçı, Oscar’a birkaç kez daha uzanmayı başardı. 

“İNCE KIRMIZI HAT”
Terrence Malik’in yıllar sonra çektiği ilk film olan “İnce Kırmızı Hat” 
müzisyenin epik filmlerin ihtişamlı müziklerinden uzaklaştığı bir durak 

olarak hafızalarda yer etti. İkinci Dünya Savaşı’nda 
yer alan askerlerin iç dünyasını yansıtan filmin 
müzikleri de çok konuşuldu. İki sene sonra 
2000’de ihtişamlı müziklere geri dönecekti. 
Yanında etnik müziğin iki önemli ismi Lisa Ge-

rard ve Civan Gasparyan ile “Gladyatör”ün hayali 
dünyasını ete kemiğe büründürecekti. Özellikle arena ve savaş sahne-
lerinde müzisyenin karakterini yansıtan, izleyicilerin arzuladığı heyecan 
ve ihtişamı bulmak mümkündü. Filmin müzikleri 3 milyonun üzerinde 
kopya sattı. 

ALTIN YILLAR: 2000
Sanatçı, milenyumla birlikte üretkenliğinin doruk noktasına çıkacaktı. 
“Gladyatör” filminin çekildiği 2000 senesinde aralarında “Görevimiz 
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Tehlike 2” ve “El Dorado Yolu” filmlerinin de olduğu 
çok sayıda besteye imza attı. Sonraki yıllarda tam bir 
film müziği fabrikasına dönüşen Zimmer, 2001 ile 
2013 arasında tam 57 filmin müziklerine imza attı. 
“Hannibal”, “Gladyatör”, “Son Samuray”, “Batman 
Başlıyor”, “Da Vinci Şifresi” gibi önemli filmlerin mü-
ziklerini yaratan Zimmer, “Sherlock Holmes” filmiy-
le dokuz yıllık aradan sonra yeniden Oscar ödülüne 
layık görüldü. Sherlock Holmes’un ses getiren mü-
ziklerinden kısa süre sonra bu kez “Başlangıç” filmiy-
le harikalar yarattı.

“BATMAN” vE ZIMMER
Kariyerine sığdırdığı sayısız ödülle film müziği 

denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Hans 
Zimmer’ın son dönemde işbirliği yaptığı yönetmen-
lerin başında Christopher Nolan  geliyor. “Batman 
Başlıyor” filmi ile başlayan işbirliği, serideki diğer 
iki filmle birlikte sürdü. Arada gelen “Başlangıç” ve 
sonrasında son “Süperman” filmiyle Nolan-Zimmer 
işbirliği devam etti.  

EPİK FİLMLER vE ZIMMER
2000 tarihli, bol Oscar ödüllü film “Gladyatör” fil-
minin en çok akılda kalan sahneleri, Hans Zimmer 
imzalı müziklerin heyecanı artırdığı anlara denk 
geliyor. Hans Zimmer ve epik filmler o tarihten bu 
yana birlikte anılıyor. 

hans zimmer 
kimdir?

12 Eylül 1957’de Frankfurt’ta dünyaya 
geldi. Kariyerine reklam müzikleri 
ve serbest müzisyen olarak adım 

attı. Besteci Stanley Myers ile film 
dünyasına adım attı. Geleneksel 

orkestra bestelerini elektronik 
müziğin kıvrak tınılarıyla birleştirerek 

çok akıcı ve hatırlanan film müzik-
lerine imza attı. 1988’de “Yağmur 
Adam” filmiyle birlikte yoluna tek 

başına devam etmeye karar verdi. 
1994 yılındaki “Aslan Kral” ile Oscar’a 

uzandı. Kariyeri boyunca araların-
da Altın Küre ve Grammy’nin de 

bulunduğu çok sayıda ödül kazandı. 
Müziklerini bestelediği filmlerin sayısı 
150’yi buluyor. 1997’de “As Good as it 

Gets”, 1998’de “The Thin Red Line” 
ve 1999’da “The Prince of Egypt”le 
birlikte üç yıl üst üste Oscar ödülü 

aldı. 2000’ler bestecinin kariyerinde 
altın yıllar olarak gösteriliyor.

müziklerini yaptığı 
filmlerden bazıları

12 Yıllık Esaret (2013)
Man of Steel (2013)

Batman, Kara Şövalyenin Yükselişi (2012)
Başlangıç (2010)

Sherlock Holmes (2009)
Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007)

Da Vinci Şifresi (2006)
Batman Başlıyor (2005)

Kral Arthur (2004)
Son Samuray (2003)
Pearl Harbor (2001)

Hannibal (2001)
Gladyatör (2000)

İnce Kırmızı Hat (1998)
Arslan Kral (1994)

Thelma ve Louise (1991)
Yağmur Adam (1988)

meSam üyelerinin 
dizi ve Film 
müzikleri bildirimi 
Yaparken dikkat 
edeceği hususlar
s Cue-Sheet formuna filmin  künyesi (Filmin adı, 
gösteri tarihi, yılı, oyuncuları, gösterildiği yer bilgileri 
ve Türkiye dışında yayınlandığı ülkeler varsa ülke ve 
kanal bilgileri) yazılmalıdır.

s Filmde kullanılan eserlerin adları, hak sahipleri,  
varsa özel paylaşım bilgileri ve  kullanım sürelerinin 
mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

s Cue-Sheet formunu dolduran eser sahibinin / 
sahiplerinin,  formu imzalı olarak teslim etmeleri 
gerekmektedir.



TÜRK MÜZİĞİNİN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK 
BESTECİLERDEN TAMBURİ CEMİL BEY, 
TAMBUR SANATINA GETİRDİĞİ YENİLİKLERLE 
EKOL OLUŞTURAN BİR SANATÇIDIR. KISA 
ÖMRÜNE RAĞMEN ÇAĞINI AŞAN BİR SANAT 
ANLAYIŞINA ULAŞAN SANATÇI, “ÇEÇEN KIZI” 
VE “NİHAVENT SİRTO” GİBİ ESERLERİYLE 
GÜNÜMÜZ BESTECİLERİNİ ETKİLEMEYE 
DEVAM EDİYOR.

TaMBuRİ 
CEMİL BEY
1873 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tamburi Cemil Bey’in hayat hikâyesi, ta-
lihsizliklerle birlikte eşsiz bir verimliliği de gözler önüne serer. Üç yaşında babasını 
kaybeden Cemil Bey’i amcası Refik Bey yetiştirmiştir. Aydın ve çağının yeniliklerini 
takip edebilen bir insan olan Refik Bey sayesinde iyi bir eğitim alma imkânına kavu-
şan Cemil Bey, müzik eğitimine de o yıllarda başlar. Küçük bir çocukken “tamburi” 
olarak tanınmaya başlayan sanatçının hayatı, babası bildiği Refik Bey’i kaybetme-
siyle ikinci kez sarsılır. Horhor’daki konağı terk ederek Bakırköy kaymakamı olan 
amcazadesi Mahmud Bey’in evine taşınan Cemil Bey, parasal sıkıntılarla tanışır.

Orta öğrenimini tamamladıktan sonra Mülkiye’ye kay-
dolan Cemil Bey, okulunu tamamlayamasa da memu-
riyet hayatına atılır. Uzun yıllar burada çalışmasına rağ-
men memuriyet hayatını benimseyemeyen Cemil Bey, 
1908 yılında görevinden ayrılmaya karar verir. 
Bu tarihten sonra kendini sanatına adayan Cemil Bey, 
hayatının bu son döneminde dostlarının yardımı, plak 
çalışmalarından elde ettiği gelirler ve öğrencilerinin kat-

GÜZELLEME
Tamburİ Cemİl Bey
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kılarıyla geçinebilecektir. Son yıllarında çevresinde 
bulunan insanlardan da uzaklaşır. Evinin bahçesi 
içinde bulunan “Uzletgâh” dediği ayrı bir evde ya-
şayan Cemil Bey, 43 yaşında vereme yakalanır ve 
1916 yılında hayata gözlerini yumar. Cemil Bey’in 
cenazesinin çok az kişinin katılımıyla Merkezefendi 
mezarlığına kaldırıldığı anlatılır. 
Tamburi Cemil Bey, aradan geçen bir asra rağ-
men kültür ve sanat hayatımızdaki önemini ko-
ruyor. Onun bestelediği eserler yenilerine ilham 
verirken, bir dönemin sanat doruğunu yansıtan taş 
plak kayıtları, günümüz teknolojisiyle elden geçiri-
lerek yayınlanmaya devam ediyor. 

MÜZİĞİ HAKKINDA 
Yeteneğini ailesinden alan Tamburi Cemil Bey’in 
annesi Zihniyar Hanım, Adile Sultan Sarayı’ndaki 
saz heyetinde lavta çalarmış. Ağabeyi Ahmed Bey 
ise kardeşinin ünü yaygınlaşıncaya kadar, eski usul 
tambur icrasının ustalarından biri olarak gösteri-
lirmiş. 10 yaşında kendi başına keman ve kanun 
çalmasını öğrenen Cemil Bey’in ilgisi sonradan 
tambura yönelir. Ağabeyi Ahmet Bey’den makam 
ve usul, Aleksan Efendi’den batı notalarını öğren-
miş; müzik hayatının en başında, bilinen tavırların 
dışında bir tamburi olarak ünlenmiştir. Tamburun 
yanı sıra klasik kemençe, lavta, viyolonsel ve ud gibi 
sazları da virtüözlük seviyesinde çalabilen sanatçı, 
bestelerinde bu sazlardaki birikimini yansıtmaktan 
kaçınmamıştır.  
Geleneksel tambur icrasını değiştiren sanatçı 
olarak anılan Cemil Bey, ağır tempoyla çalınan 
tambur gibi bir çalgıyı, geliştirdiği ileri pozisyonlar 
dolayısıyla en zor ve tiz sesleri çıkarabilen bir saza 
dönüştürmüştür. Zaman içinde sanatı ve bestecili-
ği bir ekole dönüşen Cemil Bey, olağanüstü tekniği 
ve müzik yaklaşımı ile hafızalardaki yerini almıştır. 

oğlunun 
kaleminden 
tamburi 
Cemil bey...
Besteci hakkındaki en detaylı bilgi, oğlu 
Mesud Cemil’in kaleme aldığı “Tamburi 
Cemil’in Hayatı” adlı kitapta yer almaktadır. 
Cumhuriyet tarihinin önemli bestecileri 
arasında gösterilen Mesud Cemil, babası 
hakkında yazdığı kitapta bakın onu nasıl 
anlatıyor: “Babamı, geceleri evimizin ahşap 
kaplamalarına tırmanan sansarları, tavan 
aralarında koşuşan fareleri, selamlığın bodru-
ma açılan penceresinde görünen sarı yılanı, 
açık kalan boş oda kapılarının karanlığında 
karşıma çıkan perileri ile karışık, bir hatıralar 
yumağının arasında görürüm. 
Siyah redingotunun ipekli geniş yakası, 
zayıf göğsünün üstünde ciddiyetle kapanır; 
naif bünyesine ve ince boynuna göre geniş 
yakası, boyunbağı üstünde hafifçe yana eğik 
başı biraz daha büyük görünür. Kontrol altına 
alınmış büyük bir şikâyetin tükenmez kederi-
ni taşıyan dargın bakışlarıyla bu adam, bir esir 
ve bir kral gibi, tecessüsümün önünden gelir 
geçerdi. Babamın dostlarıyla karşılaştığım 
zaman, elimi iki ellerinin içine alır, omzumun 
üstünden boşluğa doğru muhabbetle baka-
rak: ‘Büyük adamdı senin baban...’ derlerdi.”
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taş plaktan 
günümüze

150 plak kaydı bulunan Cemil 
Bey’in virtüözlükte geldiği nokta, 

tambur taksimlerinde kendini 
belli etmektedir. Sanat ile haya-
tını ayırmadan birlikte yaşamayı 
başaran nadir sanatçılarımızdan 

biri olan Tamburi Cemil Bey, 
hayatı boyunca güzelliği aramak-
tan vazgeçmemiştir. Geleneksel 

müzik eğitiminden gelmesine 
rağmen, klasik müzik düşüncesinin 

perdesini aralayarak doğaya bak-
masını başarabilen ender sanatçılar 

arasında yer almıştır. Besteci, bu 
sayede gündelik hayat ve doğadan 

edindiği izlenimleri temiz ve berrak 
bir şekilde müziğine aktarmayı 

başarmıştır. 
Halk müziğine de derin bir ilgi du-

yan sanatçı, halk şairleriyle oturmuş, 
âşıkları dinlemiş ve onlarla birlikte 

çalmıştır. Klasik ve geleneksel 
müzikteki birikiminin ışığında, halk 

müziğinden edindiği izlenimleri 
bestelerine ve çaldığı sazlara 

aktaran Tamburi Cemil Bey, Türk 
müziğinde yeri doldurulamaz bir 

isimdir. Tamburi Cemil Bey; 
Tanburi İshak, III. Selim, 

Tamburi Osman Bey, 
Tamburi Zeki Mehmed Ağa gibi 
bestecilerle kendisine kadar uza-

nan klasik peşrev tarzının 
en önemli bestecisidir. 



ANMA
Safİye Ayla
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İYİ Kİ
DOĞDuNSafiye aylaDÜNYANIN ÜN BÜYÜK ARAMA MOTORU GOOGLE, TÜRK MÜZİĞİNİN EFSANE 

İSMİ SAFİYE AYLA’NIN 107’NCİ DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL BİR DOODLE HAZIRLADI. 

14 TEMMUZ GÜNÜ İNTERNETE GİRMEK İÇİN GOOGLE’IN ANA SAYFASINI AÇAN 

KULLANICILAR, SAFİYE AYLA’NIN ÇİZİMİYLE KARŞILAŞTILAR. BİZ DE MESAM AİLESİ 

OLARAK MÜZİĞİMİZİN UNUTULMAZ İSMİNİ HASRETLE ANIYORUZ…
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14 Temmuz 1917’de İstanbul’da doğan Safiye Ayla, Mısırlı Hicazîzade Hafız Abdullah 
Bey’in kızıydı. Doğmadan babasını, üç yaşındayken annesini kaybeden Ayla, kim-
sesiz kalınca Kâğıthane’deki kimsesizler yurduna verildi. İlkokulu bitirdikten sonra 
da Bursa Muallim Mektebi’ne yazılan Ayla, müziğe çok küçük yaşta piyano çala-
rak başladı. Eğitiminin ardından Beyoğlu’nda ilkokul öğretmenliğine atanan Ayla, 
dönemin ünlü isimlerinden müzik dersleri alarak sanata olan ilgisini devam ettirdi. 
Yesari Asım Arsoy, Hafız Ahmet, Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak ve Udi Nevres 
Bey’in müzik bilgilerinden yararlanan efsanevi sanatçı, 1932 yılında ilk kez Atatürk’ün 
huzurunda şarkı söyledi. Atatürk’ün en çok beğendiği seslerden biri olan Ayla, 1950 
yılında besteci Şerif Muhittin Targan ile evlendi. Türkiye radyolarında sayısız konser 
verdi, 500’den fazla plak doldurdu. Sesi o kadar çok beğenildi ki yurtdışından bile 
davetler aldı. Dönemin diğer kadın yorumcularından farklı ve kendine özgü bir oku-
yuş üslubu olan Safiye Ayla’nın yorumunda belirgin bir Batı müziği etkisi olduğu da 
söylenir. Ölçüye ve diksiyonuna çok dikkat eden Ayla, coşkun ve etkileyici bir tavra 
sahipti. Dönemin ünlü şarkılarından klasik türkülere uzanan geniş bir repertuara 
sahip olan Ayla, dinleyicilerden her zaman büyük bir ilgi gördü. Söylediği yüzlerce 
eser arasında belki de akılda en çok kalanı “Yanık Ömer” türküsüydü…
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POPÜLER
Buena Vista Social Club

BuENa VıSTa SOCıaL CLuB İLE
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BuENa VıSTa SOCıaL CLuB İLE
Son randevu

Buena Vista Social Club, aslında Küba’da 1940’larda müzisyenler arasında popüler 
olan bir müzik ve dans kulübünün adı. Neredeyse yarım asır sonra Küba müziğine 
yönelik araştırmalar yapan ABD’li ünlü gitarist Ry Cooder bu kulüpten haberdar 
olur. Kübalı müzisyen Juan de Marcos ile bir araya gelerek kulüpte çalan müzis-
yenleri aramaya başlayan Cooder, İbrahim Ferrer, Ruben Gonzales ve Compay 
Segundo ile grubun temellerini atar. Zaman içinde Buena Vista Social Club adını 
alan topluluk, 1997’de ilk albümünü yayınlar.

YOLCULUKLARI İLK ALBÜMLE BAŞLADI
Dönemlerinin önemli Kübalı müzisyenlerinden oluşan Buena Vista Social Club’ın 
ünü, Grammy ödüllü çok satan ilk albümlerinin ardından hızla yayılmaya başladı. 
Bu albüm, inanılmaz bir yolculuğun yalnızca başlangıç noktasıydı. 1998’de önce 
Amsterdam’da, ardında da ABD’de verdikleri konserlerle birlikte dünya çapında 
tanınırlık kazandı. O günden bu yana konserler vermeye devam eden grubun bazı 
üyeleri hayata gözlerini yumsa da yeni katılanlarla birlikte Buena Vista Social Club 
efsanesi devam etti… 

ÖDÜLLÜ FİLM
Özellikle ünlü yönetmen Wim Wenders’in grupla ilgili olarak çektiği ödüllü belge-
sel, varlıkları Küba’da bile unutulan müzisyenlere dünya çapında tanınırlık getirdi. 
Özellikle konserlerde elde ettikleri başarı, geleneksel Küba müziğine olan evrensel 
ilgiyi artırdı. Kübalı birçok müzisyenin solo albümler çıkarmasına, hatta ünlü dünya 
sanatçıları ile yapılan düet denemelerine olanak sağlayan topluluk, Türkiye’de de 
çok sayıda konser verdi. “Buena Vista Social Club” ismi, bugün Küba’nın müzikteki 
altın çağı olarak nitelendirilen 1940’lı yıllarda yapılan geleneksel müzikleri betimle-
mek için bile kullanılıyor.

16 YILIN DERLEMESİ
İlk albümden bu yana tam 16 senedir yoluna devam eden Buena Vista müzisyenleri, 
kazandıkları ödüller ve verdikleri konserlerle müzikseverlerin gönlünde farklı bir yer 
edindiler. Elveda Turnesi, bir anlamıyla 40’tan fazla müzisyeni bir araya getiren, 16 yıl 
içerisinde gerçekleşen binin üzerindeki gösterinin bir derlemesi niteliğinde... Bu süre 
boyunca grup, deneyimli müzisyenleri ve yeni katılan gençleriyle birlikte geleneksel 
Küba müziğini milyonlara tanıtmaya devam etti. 

EFSANELER BİR ARADA
Tromboncu ve grup lideri Jesus Aguaje Ramos yönetimindeki Elveda Turu Orkest-
rası, 15 yıl önce albümün ve filmin yapımında yer alan birçok müzisyenden oluşuyor. 
Tres gitarında emektar Papi Oviedo, Havanalı genç piyano virtüözü Rolando Luna 
ve kontrbasçı Pedro Pablo, perküsyonist Andres Coayo, Filiberto Sanchez ve Alber-
to ‘La Noche’… Luis Allemany tarafından yönetilen trompet üçlemesi… Eşsiz Diva 
Omara Portuondo’yu, trompetist Guajiro Mirabal’i ve ud virtüözü Barbarito Torres’i 
bir kez daha karşımızda görmek heyecan verici bir deneyim olacak.

16 YILDIR SAHNE PERFORMANSLARI VE ALBÜMLERİYLE 
TÜM DÜNYADA LATİN MÜZİĞİ RÜZGÂRLARI ESTİREN KÜBALI 
GRUP BUENA VISTA SOCIAL CLUB, SON KONSERLERİNDEN 
BİRİNİ İSTANBUL’DA VERMEYE HAZIRLANIYOR. 1997 
YILINDA YAYINLANAN VE KENDİ ADLARINI TAŞIYAN 
ALBÜMLERİYLE DÜNYA ÇAPINDA SANSASYON YARATAN 
EFSANE TOPLULUK, ANKARA VE İSTANBUL’U KAPSAYAN 
DÜNYA TURNESİNİN ARDINDAN DAĞILACAK.



DİJİTAL TEKNOLOJİNİN BÜTÜN İMKÂNLARINA RAĞMEN ESKİ 
DOSTUMUZ PLAKLAR MÜZİK PİYASASININ YÜKSELEN YILDIZI 

OLARAK YENİDEN HAYATIMIZDA. MÜZİK PİYASASINDA SATIŞLARI 
ARTAN TEK ÜRÜN OLAN PLAKLAR, MÜZİK KALİTESİ VE KİŞİYE 

ÖZEL AMBALAJLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR. YAKIN TARİHE KADAR 
ESKİ BİR TEKNOLOJİ OLARAK GÖRÜLEN PLAKLARI BUGÜNLERDE 

TELEVİZYON DİZİLERİNDEN KİTAPLARA, 
ÖZEL ETKİNLİKLERDEN MODERN SANAT 

ESERLERİNE VARANA DEK 
HER YERDE GÖRMEK MÜMKÜN. 

PLaKLaR YENİDEN

POPÜLER
TAŞ PLAKLAR
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aramızda

Müzik piyasası hızla değişiyor. Dijital mecralar, yeni telif alanları, 
albüm satışlarındaki düşüşler… Dijital müzik yayını yapan siteler 
gün geçtikçe popülerleşiyor. Youtube ve benzeri sitelerde me-
rak edilen bütün müzikleri bulabilmek mümkün. Aynı şekilde 
müzikle ilgili teknolojiler de hızla gelişiyor. 
Bütün bu imkânlara rağmen neden plaklara yönelik ilgi artıyor? 
Uzmanlar müziği kaliteli olarak dinlemek isteyenler için en iyi 
seçeneğin halen plaklar olduğuna dikkat çekiyor. Müziğin sıkıştı-
rılması, kaliteden çok boyut ve taşınabilirlik gibi özelliklerin öne 
çıkması, kaçınılmaz olarak ses kalitesinden ödün verilmesine 
yol açıyor. Oysa plaklar üretimleri gereği seslerin sıkıştırılmadan 
kaydedilebilmesine olanak veriyor. Ses kalitesiyle dikkat çeken 
plakların koleksiyona yönelik olarak üretilmesi ise bir anlamda 
müzik eserlerine verilen değeri de gösteriyor. 



Plak 
nasıl kaydediliyor?  

PlAK ÜrEtiMinDE tEMEl OlArAK 

öZEl Bir PrES YöntEMi 

uYGulAnIYOr. ilK OlArAK, 

KriStAl iĞnElErlE KAZIMA 

YöntEMiYlE öZGÜn PlAK 

HAZIrlAnIYOr. ArDInDAn Bu 

iZlErin tAM tErSi ŞEKlinDE 

KAlIP ÜrEtiliYOr. PlAK 

MAtErYAli öZEl KAlIBA 

DöKÜlErEK HIZlICA 

SOĞutuluYOr. 

Plak dükkânlarını gezmek  
PLAK DİNLEMENİN VAZGEÇİLMEZ 
RİTÜELLERİNDEN BİRİ DE İSTANBUL’DA 
SAYILARI HIZLA ARTAN PLAK DÜKKÂNLARINI 
GEZMEK… FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDEN 
GENİŞ BİR PLAK ARŞİVİ SUNAN KONTRAPLAK, 
BUNLARDAN BİRİ.

müziğin 
SıkıŞtırılmamıŞ hali  

PLAKLARIN EN NET VE 
DOYURUCU SESİ VERMESİNİN 

TEMEL NEDENİ MÜZİĞİN 
SIKIŞTIRILMADAN KAYDEDİLİYOR 

OLUŞU. PLAĞIN BİR OBJE 
OLARAK ELİNİZDE TUTMANIN 

ZEVKİ DE CABASI… 

Plakların SaklanmaSı  

Plakların saklanmasında güneş ve aşırı sıcaktan korunması da 

önemli bir oynuyor. Plakların üzerinde koruyucu kap olsa bile üst 

üste konulmaması büyük önem taşıyor. Plağın okuma yüzü asla 

ellenmemeli. Kenarlarından tutularak dikkatlice taşınmalıdır.

Plakların temizliği  
Plağın en önemli düşmanı toz, sigara dumanı ve nem... Aynı şekilde yanlış uygulana-

cak bir temizlik işlemi plakta istenmeyen seslerin ortaya çıkmasına neden olabilir. 

Plak temizliğinde anti statik fırça ve özel temizleyici sıvıların kullanılması gerekiyor.  

Plakların üzerinde çok fazla toz varsa ilk olarak elektrik süpürgesi kullanılabiliyor.



dizisinin sırrı 
samimiyetinde saklı

“Seksenler”
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popüler
Serhat Kılıç



“Seksenler” dizisinde canlandırdığı Ergun Plak karakteriyle seyircinin 
gönlünde taht kuran oyuncu Serhat Kılıç, sadece keyif aldığı rolle-
ri canlandırıyor. Bu uğurda Devlet Tiyatroları’ndaki görevinden 
ayrılan Kılıç, kendisi için samimiyetin büyük önem taşıdığını 
anlatıyor. Görev aldığı bir ekipte özensizlik, zevksizlik, karmaşa 
veya insanlar arasında sevgisizlik hissettiğinde oradan hemen 
uzaklaştığını aktaran Kılıç ile oyunculuk ve “Seksenler” dizisinin 
sırları üzerine konuştuk.  

Oyuncu olmaya karar vermeniz ve konservatuvara ka-
bul sürecinizle başlamak isterim... 
Oyun oynamak benim için büyük bir şeydi. Üç-beş yaşındayken 
şehirler kurardım. Herkes arabalarla oynarken ben o arabaların 
başına bir otoparkçı koyar, onlara bir olay uydururdum. Gündüzle-
ri annemle teyzemin yaptığı bir konuşmayı, akşam annemle babama 
oynayarak aktarırdım. Yani hep bir şeyler oynuyordum zaten; hâlâ da oynu-
yorum. Birtakım durum ve tipler yaratmayı seviyorum. Bu eğilimi en iyi tatmin 
edecek şeyin tiyatro olduğunu düşünüyorum. Hani derler ya, küçük yaşımdan beri merakımdı 
aslında. Konservatuvara girmek konusunda o kadar bilinçli değildim, liseye gelince konservatu-
varda daha profesyonel olabileceğimi öğrendim. Meslek konusunda çok maymun iştahlıydım. 
Beste yapmak istiyordum, tiyatrocu olabileceğimi de düşünüyordum ama inşaat mühendisliği 
de kulağıma fena gelmiyordu. Sonra bir gün bütün bunları bir arada yapabileceğim tek mes-
leğin tiyatro olduğunu fark ettim. Şimdi ne istersem onu yapıyorum. Bir sene plakçı oluyorum, 
lokmacı, milletvekili ya da Şili’de bir subay... Şimdiye kadar yüzlerce meslek canlandırdım. Her 
biri de birbirinden güzel, birbirinden keyifliydi. En iyi oyunu oynayabileceğim yerin konservatu-
var olduğunu gördüm ve eğitimimi de buna göre tamamladım. 

Tiyatro eğitimi almaya yöneldiğinizde ailenizi ikna etmeniz zor oldu mu?
Gelen bütün misafirler “Mehmet Bey, çocuğunuz çok yetenekli, vallahi siz bunu konservatuva-
ra verin,” derdi. Babam iş ciddiye binince “Sen mühendis olacaksın, canım olur mu öyle saçma 
şey, tiyatrocu ne demek!” diyerek karşı çıktı. Annem de iki arada bir derede kalmıştı, çünkü 
kendisi de oyuncu olmak istemiş, sonra öğretmen olmuştu. Aslında oyuncu olmamı istiyordu 
ama babama doğrudan “Oyuncu olsun,” diyemiyordu. Zaman zaman ısınarak, zaman zaman 
soğuyarak bir sene kadar devam etti o tatlı savaş. Sonra annem bir gün tanıdığımız bir tiyatro-
cuya gönderdi beni. O, birkaç soru sorup beni eve gönderdi. Ben dönerken annemi aramış, 

“Sakın bu çocuğu harcamayın, çok yetenekli. 
Biz meslekte bunun gibilere ‘yırtık’ deriz,” demiş. 
Annem kapıyı açtığında ağlıyordu, “Oğlum” di-
yerek sarıldı sanki yıllar sonra kavuşmuşuz gibi. 
Bu olaydan sonra beni hep desteklediler. Öyle 
bir desteklediler ki, Bilkent’te burslu okudum, 
burslu okumama rağmen (Bilkent pahalı bir 
okuldu) hiçbir şeyimi eksik etmediler. Annemin 
provalara veya okuldaki oyunlara gömlek yetiş-
tirdiğini çok iyi hatırlıyorum. Hep onların desteği 
sayesinde buradayım aslında.

Eğitiminizden sonraki kilometre taşları-
nız, dönüm noktalarınız nelerdir?
Bilkent Üniversitesi’ni kazanmak… Sonrasında 
Ankara Sanat’ta Altan Erkekli ve Rutkay Aziz’le 
çalışma fırsatı yakalamak… O baştaki emek 

veren  ruh benim için çok önemlidir. 
Bilkent’te edindiğim bütün klasik 

tiyatro eğitimi üzerine bir de 
emeğe ilişkin nitelikler ek-

lendi. Dekoru bile birlik-
te taşıyorduk... Devlet 
Tiyatroları’nda her şey 
bellidir; teknik dekoru 
taşır, oyuncular oynar, 
suflör sufle verir… 
Oysa Ankara Sanat 
Tiyatrosu’nda böyle 

değildir; dekoru birlik-
te taşır, birlikte kurup, 

birlikte kaldırırsın. Oyun-
da başrolü oynayan Altan 

ağabey bile cebinde vidalarla 
geziyordu tiyatroda. Kuruyordu, 

kaldırıyordu, çekiyordu! Beli sakat ol-
masına rağmen, iki oyun sonrasında, üstelik sırıl-
sıklam terliyken, kayan buzlar üzerinde onunla 
birlikte Edirne’de dekor taşıdığımızı biliyorum. 
Sonra Devlet Tiyatrosu’na katılarak Diyarbakır’a 
gittim. İlk kez ülkemizin doğusunu gördüm. 
Ankara’da doğdum büyüdüm. Tatillerde gü-
neye gitmiştim ama Diyarbakır’ı çok görme-
miştim; Malatyalı olmama rağmen Malatya’yı 
görmemiştim, bilmiyordum. Diyarbakır’da 
çalıştığım yıl Şırnak, Yüksekova, Hakkari... Hep-
sini gördüm. Oradaki insanları tanıdım. Kendi 
ülkemin zenginlikleriyle tanıştım bir anlamda. 
Sonra 2002 yılında Erzurum’u kazandım. Altı yıl 
da orada kaldım. 2008’e kadar altı yıl boyunca 
Türkiye’de gitmediğim yer kalmadı, suyunu iç-
mediğim il kalmadı. Her birinin suyu diğerinden 
farklıdır. Bazısı daha tatlı, bazısı daha acıdır. İnsa-
nı da farklıdır, şivesi de farklıdır; çok zengin bir 

“SEKSENLER” DİZİSİNİN KAYBETTİĞİMİZ 
TOPLUMSAL DEĞERLERİ İYİ İŞLEDİĞİ İÇİN ÇOK 
SEVİLDİĞİNİ BELİRTEN OYUNCU SERHAT KILIÇ, 

“MAHALLE YAŞANTISI BİZE ÇOK GÜZEL GELİYOR; 
ÇÜNKÜ ARTIK MAHALLEMİZ YOK. BİNLERCE 

İNSANLA AYNI SİTEDE OTURUYORSUN AMA KİMSE 
BİRBİRİNİ TANIMIYOR. BU ANLAMDA, YAŞADIĞIMIZ 

HAYATI İNANILMAZ BULUYORUM. AYNI KATTA 
OTURAN İKİ İNSANIN ‘İYİ AKŞAMLAR’ DEMEDEN 

GEÇMESİ ÇOK GARİP DEĞİL Mİ? BEN KENDİ ADIMA 
BU TÜR BİR MODERNLİK ANLAYIŞINDAN BÜYÜK 

RAHATSIZLIK DUYUYORUM” DİYE KONUŞTU.  
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ülke bu anlamda Türkiye. Bu açıdan kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Bu büyük avantaj... Erzurum’dan sonra, 
Murat Daltaban’ın tiyatrosu DOT kilometre taşlarımdan 
biri oldu. Orada “Böcek” oyununda yer aldım ve Devlet 
Tiyatroları’ndan istifa ederek İstanbul’a yerleşme kararı 
aldım. O da bir kilometre taşıydı benim için. Hangi oyun, 
kim yönetecek ve nerede oynayacağız? Bütün bu seçim-
leri kendim yapmak istedim. 

Kaç yaşındaydınız o zaman?
2008, yani 33 yaşındaydım. Sonraki beş yıldır da deli gibi 
çalışıyorum. 

Dönem dönem çeşitli çevreler çıkıp “Halk tiyatroya 
önem vermiyor, izlemiyor” diye sitem eder. “İntiharın 
Genel Provası” bu söylemi tamamen çürüten oyun-
lardan biri. Sizce seyirciyi tiyatroya çekmenin yolu 
nedir?
Bu söylem, öncelikle kocaman bir yalandır. “Seyirci tiyatroyla 
artık ilgilenmiyor, seyretmiyor, istemiyor” diye bir şey yok. De-
mek ki yeterince iyi oyunlar sahnelenmiyor. Bence çuvaldızı 
kendimize batırmanın zamanı geldi. Seyirci bunu istemiyor… 
Demek ki sağlıksız bir durum var ortada… Kendimizle yüzleşe-
lim. İyi bir oyun yaptığınızda her zaman izlenir. 
Elbette 150 TL’den bilet satarsanız toplumun belli bir kesimini 
reddetmiş olursunuz ama o saatten sonra da onlar niye gelmedi 
demeye hakkınız yoktur. Öte yandan biletleriniz 20 TL’ye satılı-
yor ve oyununuz gerçekten iyiyse ve insanlar oyundan çıktıktan 
sonra oyun onlarda bir iz bırakıyorsa, kendilerine dair veya daha 
önce gördükleri bir şeye dair sağlam bir karşılaştırma buluyorlarsa 
izlerler. Evet, televizyon bizi daha çok eve bağlamış olabilir ve genel 
olarak seyirci potansiyeline yansımış olabilir. Ama insanlar tiyatro-
dan vazgeçmiş diye bir şey yok. Nitekim “İntiharın Genel Provası” 
da bunun iyi örneklerinden bence. Bir kere Dusan Kovacevic çok iyi 
bir yazar. Emir Kusturica’nın meşhur “Underground” filminin senaris-
tidir. Sadece o değil, “Dar Ayakkabıyla Yaşamak”, “Profesyonel”… Şu an birçok 
oyunu oynanıyor Türkiye’de ve hepsi çok seyirci topluyor; çünkü yazarı çok iyi.
Sadece yazar değil, tiyatronun çok önemli farklı unsurları da var. Örneğin ta-
sarımcılar… Nurullah Tuncer, Türkiye’nin en iyi tasarımcılarından biri bence. 
Tamamen dekorsuz, sadece tiyatro malzemeleri kullanarak oyunumuzu çok 
iyi tasarladı. Bennu Yıldırımlar, Bora Seçkin, İbrahim Can bence şehir tiyatro-
sundaki en iyi aktörler ve aktrislerden. Dört karakteri birden canlandırıyorum 
orada. Nurullah ağabey çok serbest bıraktı beni o oyunu çıkartırken. O dört 

tipi çıkartırken birazcık daha dışarıdan bakmama, seyircinin 
kafasına yaklaşarak onlarla ilgili küçük şakalar yapmama izin 
verdi. Türk halkı dramla komedinin iç içe olmasını çok sevi-
yor. Çünkü kendi hayatımızı da öyle yaşıyoruz. Türk filmleri 
de öyledir… Belki “Seksenler”in başarılı olma sebeplerinden 
biri de budur. Yeşilçam tadı var! 

Tiyatro dışında da yaptığınız işler çok ses getiriyor. 
Sizi besleyen, size ilham veren, kendinizi zinde tut-
manızı sağlayan unsurlar nelerdir?
Ben sadece keyif aldığım rolleri üstleniyorum. Sadece ve sa-
dece zevk alacağımı düşündüğüm şeyleri yapıyorum. Eğer 
bir yere doğru giderken orada bir özensizlik, zevksizlik, kar-
maşa, insanlar arasında sevgisizlik, samimiyetsizlik hisseder-
sem oradan hemen uzaklaşıyorum. Bu ekip için de geçerli, 
oynayacağım rol için de... Mesela Ergun da kötü adamdı as-
lında. Senaryonun ilk bölümü geldiğinde aslında Ergun Plak 
mahalledeki en yakın arkadaşının kız kardeşine tutulmuş, 
ilginç bir adam gibi görünüyordu. Bir yerinden inanmanız 
gerekiyor adama; iyi ama nesine inanacaksınız? Ya ilginçliği-
ne ya da aşırı gerçekliğine inanabilirsiniz. Elbette, kendimden 
alıntılar yapıyorum; oynadığım karakteri başka türlü besleye-

ergun Plak’ın 
kıyafetleri 

“Seksenler dizisinde giydiğim kıyafetler 

Özlem Çakır’ın seçtiği kumaşlardan 

dikiliyor. Ben de taşımaya çalışıyorum. 

Gündelik hayatımdaki seçimlerim ruh 

halime göre değişiyor. Renkli kıyafetler de 

almaya başladım ama haftada iki-üç gün 

böyle giyinince, gündelik hayatımda daha 

sade şeyler tercih etmeye başladığımı 

söylemek isterim.”
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mem. Şarkı söylemekten, dans etmekten keyif alıyorum, 
ruhumun derinliklerinde bir yerinde dans var.  “Heberler” 
programı da çok iyi bir ekip tarafından ortaya çıkarıldı. Ora-
da gerçekten işe yaradığımı hissettim. 
Yaptığım işler ses getiriyor; çünkü çok iyi ekiplerle çalışıyo-
rum. “Seksenler”de her hafta çok güzel bir tiyatro oyunu 
oynanıyor. Yönetmen, oyuncular çok keyifli; aramızda “bir 
yıldız” ya da rekabet yok. Bir oyuncu oynarken ne kadar 
keyif alırsa izleyen de o kadar keyif alır. Benim keyif alma-
dığım bir şeyden, çok para kazandığım için birilerinin keyif 
almasını bekleyemem.

“Seksenler” özelinde konuşmaya devam edecek 
olursak… Günümüz insanının samimiyetini kay-
bettiğini ve bencilleştiğini düşünüyor musunuz?
Kesinlikle samimiyet yok. Mesela, tutan gençlik dizilerine 
baktığımız zaman yüksek rating alan bölümler gençlerin 
birleştiği, dayanışma içinde olduğu, birbirlerine yardım 
ettikleri, birinin başka biri için bir şeyinden vazgeçtiği bö-
lümlerdir. Bütün bunlar geçmişte kaldı, çünkü birey olmak 
diye bir kavram hayatımızı ele geçirdi. Birey, tanımı gereği, 
zalimliği, tek başına hainliği ya da sadece kendi çıkarları-
nı düşünmeyi zorunlu kılar. Biz de çok yalnızlaştık! Sosyal 
medyadan binlerce insanla görüşmemize rağmen aslında 

çok yalnız bir hayatımız var.  Teknolojinin bu kadar ilerlemesi hoşuma gitmi-
yor. Evet, herkese ulaşabiliyorum ama kendime ulaşamayacak kadar yalnızım. 
Bence herkesin sorunu bu! Aslında aynı zamanda çok yalnız geçiriyoruz haya-
tımızı. Belki bu yüzden vicdanımızı da kaybettik. Bunlar bence 21’inci yüzyılın, 
insanoğlu adına en büyük iki kaybıdır. “Seksenler” dizisi de kaybettiğimiz bu de-
ğerleri işlediği için çok sevildi. Komşuluk, karşılıksız sevgi, dayanışma ve insanla-
rın birbirine gösterdiği saygı... Günümüzün aksine “Seksenler” mahallesindeki 
herkes karşılıklı sevgi-saygı çerçevesi içinde yaşıyor. Bütün diyaloglar da buna 
göre yazılıyor. Mahalle yaşantısı bize çok güzel geliyor; çünkü artık mahallemiz 
yok. Binlerce insanla aynı sitede oturuyorsun ama kimse birbirini tanımıyor. Bu 
anlamda, yaşadığımız hayatı inanılmaz buluyorum. Aynı katta oturan iki insanın 
“iyi akşamlar” demeden geçmesi çok garip değil mi? Ben kendi adıma bu tür 
bir modernlik anlayışından büyük rahatsızlık duyuyorum. Nişantaşı’na taşındım 
ve insanlarla yeniden selamlaşmaya başladım; Allah’ım nasıl mutluyum! Kapıcı 
Selim Bey’e “günaydın” demek, marketteki Osman Bey’e “merhaba” demek, 
otoparkçı Gürsel ağabey ile sohbet etmek… Oraya taşınalı bir ay olmasına 
rağmen hepsinin isimlerini biliyorum. Yaşadığım yerdeki insanları tanımak ve 
onlarla hayatımı paylaşmak zorundayım. Bir oyuncu olarak beni besleyen de 
bu kültürel alışveriş oluyor. “Seksenler” insanlara en çok bu duyguları ve anılarını 
hatırlatıyor. Biz o anlamda geçmişine ve anılarına çok bağlı bir milletiz. Umuyo-
rum ki bu duygularımızı hiçbir zaman kaybetmeyiz.

“Seksenler 
müziği”
Seksenler dizisinin müzikleri “Seksenler”, “Oyuncuların Sesinden Seksenler Şarkıları” ve “Seksenler Enstrümantal Fon Müziği ” adlarıyla,  farklı zamanlarda iki ayrı albüm olarak yayınlandı. Albümlerde 

yer alan eserlerin birçoğu MESAM üyelerinin imzalarını taşıyordu. Bu iki albümde 
müzikleri yer alan MESAM üyeleri şu şekildeydi:  Ahmet Hamdi Önal, 
Şanar Yurdatapan, Ümit Besen, Aşık Mahzuni,Selami Şahin,Ercan Turgut,
Funda Sevilay Erdal, Haydar Telhüner.
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DÜNYADAN
Daft Punk
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1990’lı yılların sevilen gruplarından Daft Punk, dört yıl aradan sonra gelen albümleri “Random Access 
Memories” ile müzik piyasasında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Plak satışlarını bile olumlu yönde 
etkilediği konuşulan albümden; “Get Lucky”, “Give Life Back to Music”, “Giorgio by Moroder” ve “Lose 
Yourself to Dance” gibi çok sayıda hit çıktı. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yayınlanan “Random Access 
Memories”, henüz ilk haftasında milyonlarca kişi tarafından satın alındı. 
Daft Punk’ın “Random Access Memories” adlı albümü, 1979’daki “Saturday Night Fever”dan sonra yılın 
albümü dalında Grammy kazanan ilk dans-elektronika albümü oldu. 75 dakika süren ve 13 şarkıdan 
oluşan albüme destek veren isimler arasında funk müzik efsanesi Chic grubunun gitaristi Nile Rodgers 
ve disko müziğin kurucuları arasında gösterilen Giorgio Moroder de vardı. 
13 şarkının yer aldığı Random Access Memories, ikilinin 2005’te yayınladığı “Human After All” albümün-
den sonra yayınladıkları ilk stüdyo albümü olarak Pharrell Williams, Julian Casablancas, Panda Bear, Nile 
Rodgers, Giorgio Moroder, Paul Williams, Todd Edwards, Chilly Gonzales ve Dj Falcon gibi önemli mü-
zisyenlerle yapılan ortak çalışmalarla dikkat çekiyor. Ülkemizde Sony Müsic etiketiyle yayınlanan albü-
mün şarkıları, uzun süre boyunca dijital müzik platformlarının da en çok indirilenler listelerinde yer aldı.

DafT PuNK’TaN 2013’E             DaMGa VuRaN aLBÜM:

2013 YILINDA BİRÇOK GÜZEL ALBÜM YAYINLANDI, YENİ 
SANATÇILARLA TANIŞTIK… MÜZİK OTORİTELERİNİN HAZIRLADIĞI VE 
BİRBİRİNDEN FARKLI MÜZİK LİSTELERİ GÜNLERCE KONUŞULDU. 
“İLK 10” LİSTELERİNDEKİ İSİMLER FARKLI OLSA DA DÜNYA MÜZİK 
PİYASASININ EN ÇOK KONUŞULAN, TABİRİ CAİZSE YILA DAMGASINI 
VURAN ALBÜMÜ İSE KUŞKUSUZ, “RANDOM ACCESS MEMORIES” 
OLDU. FRANSIZ İKİLİ DAFT PUNK’IN FUNK EZGİLERİYLE BEZELİ 
ALBÜMÜ, GRAMMY DÂHİL OLMAK ÜZERE BİRÇOK ÖDÜL KAZANDI. 

DÖRT YIL ARADAN SONRA
Grubun dokuzuncu albümü, büyük ve gizemli bir pazarlama kampanyasıyla duyurulmuştu. Albümün 
ilk single’ı Pharrell Williams eşliğindeki Get Lucky 19 Nisan 2013’te yayınlandı. Albüm, 26 Ocak’ta ger-
çekleştirilen 56’ncı Grammy Müzik Ödülleri töreninde Yılın Kaydı, Yılın Albümü, En İyi Düet/Grup 
Pop Performans ve En İyi Dans/Elektronik Albümü olmak üzere toplam dört dalda ödül alarak büyük 
başarı yakaladı. 

GET LUCKY
Daft Punk’ın son albümünde yer alan “Get Lucky”, 37 ülkede bir numara oldu. Sekiz milyon gibi inanılmaz bir satış başarısı elde eden şarkıyı, hip hop 
dünyasının yıldızlarından Pharrell Williams söylüyor. Öte yandan şarkının belki de en akılda kalıcı yanı gitar ritimleri… Çaldığı gitarla şarkıya ruhunu 
veren Nile Rodgers, New York sokaklarında karşılaştığı Daft Punk üyelerinin isteğiyle şarkının üretim aşamasına katılmış. Çaldığı gitarla “Get Lucky” 
parçasına bambaşka bir hava katan Rodgers, şarkının kendisine de şans getirdiğini söylüyor. Şarkının üretildiği esnada kanserle mücadele eden Rod-
gers, yaşadıklarını “bu şarkı benim rehabilitasyon sürecim oldu” diye anlatıyor. 
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DafT PuNK’TaN 2013’E             DaMGa VuRaN aLBÜM:
daFT PuNk HakkıNda 
Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas 
Bangalter’dan oluşan Daft Punk grubu, 90’lı 
yılların en önemli müzik gruplarından biri 
olarak gösteriliyor. 
Bağımsız sanatçıların şarkılarını yorumlayan 
bir grup olarak yola çıkan Daft Punk; 
progressive house, funk, hip hop ve tekno 
karışımı bir müzik tarzına sahip. 2007 yılında 
ülkemizde de bir konser veren ikili dış 
görünüşlerini giydikleri robot kıyafetleriyle 
saklıyorlar. Müzisyenler neden böyle bir 
ihtiyaç duyduklarını bakın nasıl anlatıyor: 
“Doğrusu bu kostümleri giyiyor olmamızın 
tek nedeni çekingenliğimiz. Ancak bunlar, 
kısa sürede dinleyicilerimizi kısa sürede 
heyecanlandıran öğeler oldular. Süper 
güçleri olan sıradan çocuklar olduğumuz 
hissini uyandırıyor olmalı.” 

dört 
grammY ödülü

“random access memories” albümü dört Grammy 
Ödülü birden (Yılın kaydı, Yılın albümü, En iyi düet/

Grup Pop Performans ve En iyi dans/Elektronik 
albümü) kazandı. Grammy Ödül Töreni’nde sahne 

alan ikili, artık kendileriyle özdeşleşen robot kaskları 
ve ilginç kostümleriyle muhteşem bir performans 

sergileyerek kendilerini izleyen milyonları büyülemeyi 
başardılar. albümde müzik yapımcıları Pharrell 

Williams ve Nile rodgers’la birlikte 
gerçekleştirdikleri “Get lucky” şarkısını, 
ünlü müzisyen Steve Wonder ile birlikte 

söyleyen daft Punk, 2014’te de 
konuşulmaya devam edecek 

gibi duruyor.



Bu tutku eskimiyor
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BÜYÜTEÇ
KLASİK OTOMOBİL



Sİnemanın Sİyah-beyaz dönemİnİ 
renklendİren klaSİk otomobİller, 
bugün modaSı geçmeyen, tozu 
alındığında ışıldayan, meraklıSının 
elİnde değerlenen noStaljİk 
bİr hobİ olarak hayatımızda…

Nerede olursa olsun karşılaşıldığı anda tüm dikkati üzerine çekmeyi başaran, üstelik bunun için fazladan bir çaba harcamasına gerek kalmayan bir 
nesne klasik otomobil… Bugün koleksiyonerlerin el üzerinde tuttuğu klasik otomobiller, garajlardan çıkıp müzayedelerin en nadide parçaları olarak 
sahnede boy gösteriyor. Üretim tarihleriyle anılan klasik otomobiller, günümüz şartları düşünüldüğünde kullanım açısından avantaj sağlamıyor sa-
hiplerine… Ancak zaten onlar da bu pahalı oyuncaklarını gün boyu trafikte vakit geçirecekleri bir araç olarak görmüyor. Klasik otomobil sahibi olmak, 
onunla gezintiye çıkmak meraklıları için keyifle eşdeğer sayılıyor.

Bu tutku eskimiyor
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AMERİKAN RÜYASI DÜNYAYI SARIYOR
1940’lı yıllarda sadece bir ulaşım aracı olarak adından söz ettiren 
otomobil, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından altın çağına giriş yapar. 
Savaş sırasında silah ve uçak üretiminde boy gösteren otomobil fabrikaları ye-
niden otomobil üretimine başlar. 1950 ve 1960’lı yıllara gelindiğinde ise otomobil 
bir ulaşım aracı olmanın çok daha ötesine geçerek, estetik duruşuyla yaşamın bir 
parçası haline gelir. Amerika’da başlayan otomobil tutkusu, gelişmiş teknolojinin 
de üretime dâhil olmasıyla hız kazanır. Her ne kadar Avrupa da pastadan pay 
almaya çalışsa da, Amerikan otomobiller tasarım ve aksesuardaki ustalıklarıyla 
göz kamaştırır. 
Cadillac, Pontiac, Packard, Ford, Chevrolet, Dodge, Chrysler ve Buick marka 
otomobiller, aynı zamanda gösterişli bir yaşamın da simgesi haline gelir. Tekno-
lojinin getirdiklerine sektör kayıtsız kalamaz. Sürekli gelişim düsturuyla hareket 
eden markalar, birbiri ardına yeni modeller sunar piyasaya. Hal böyleyken enerji-
si hiç eksilmeyen sektörde, alım-satımlar da yarışları aratmayan bir süratle yapılır. 
Bu dönemleri “otomobilin Rock’n Roll dönemi” olarak tanımlamak yanlış olmaz 
sanırız. Motor homurtusunun, listelere girdiği anda hit olan bir Elvis Presley şarkı-
sına eşlik ettiği 20’nci yüzyılın ortalarında, parlak cilalı otomobillerle gezintiye çık-
mak ya da açıkhava sinemasında film izlemek modaydı. Peki ya bugün?.. Trafikte 
kırmızı ışıkta beklerken yanınızda duran üstü açık bir Pontiac karşısında büyülen-
memek neredeyse imkânsız… Metropollerde çok sık karşılaşmadığınız bu sah-
neler, söz konusu Küba’ysa olağan hale geliyor. Rengârenk Amerikan klasikleri, 
zamanın durmuş gibi göründüğü Küba sokaklarını süslerken, fotoğraf meraklıları 
da gözlerini bu nostaljik otomobillerden alamıyor. Bu otomobilleri görmek için 

Klasik otomobillerin gelin arabası olarak kullanılması 
düğün trendleri arasında… Fazla süse ihtiyaç duymayan klasik 
otomobiller, özel şoförleriyle günlük ya da saat 
bazında kiralanıyor.

CHEVROLET, CADILLAC, 
CHRYSLER, PONTIAC, 
PACKARD, FORD, DODGE, 
DESOTO, PLYMOUTH, 
BUICK, JAGUAR, MG, 
PORSCHE, FERRARI, 
MASERATI VE LOTUS 
GİBİ MARKALAR, 
KLASİK SINIFINA GİREN 
MODELLERİYLE OTOMOBİL 
TUTKUNLARININ GÖZDESİ…

BÜYÜTEÇ
KLASİK OTOMOBİL
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dünyanın bir ucuna gidemeyenler İstanbul’daki klasik otomobil mü-
zelerini ziyaret edebilir. Bu anlamda Rahmi M. Koç Müzesi’nin klasik 
otomobil bölümü, Sabri Artam Otomobil Müzesi ve Ural Ataman 
Klasik Otomobil Müzesi gezebileceğiniz adresler arasında yer alıyor. 
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (www.ikod.com.tr) ile Klasik 
Otomobil Kulübü (www.klasikotomobil.org) ise otomobil tutkunlarını 
bir araya getiren önemli platformlardan…

OTOMOBİL UÇAR GİDER!
Zaman ilerliyor, teknoloji gelişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Her gün yüz-
lerce yeni araç trafiğe dâhil oluyor. Şehir hayatının gerekliliklerine 
uyan, ekonomik, az yakıt-yüksek performans gücüne sahip, güven-
likten ödün vermeyen ve teknolojinin tüm nimetlerinden fazlasıyla 
yararlanan araçlar yollarda boy gösteriyor. Ancak tüm bunlar bir yana, 
yakıt tüketiminde bütçeleri zorlayan, iri ebatlı, ömrünü tamamlamış 
sayılan klasik otomobiller hayalleri süslemeye devam ediyor. Savaş 
sonrası üretilen araçlar, modellerine, tasarım ve aksesuarlarına göre 
sınıflandırılıyor. Ancak modifiye edilme dereceleri ve orijinalliğin ko-
runması söz konusu olduğunda, hepsi ‘birinci sınıf’ kategorisine gir-
meye hak kazanamıyor. 
Gerçek otomobil tutkunları ve koleksiyonerler, uzaktan gelen motor 
sesiyle ürperten, yaklaştığında ise geçit törenindeymişcesine şapka 
çıkarttıran bir klasik otomobili, en yeni, en iyi ve en pahalı araçlara 
tercih ediyor. Otomobille kurulan bu kıymetli bağ, deyim yerindeyse 
dostluk mertebesine erişiyor. Sadece ayakları yerden kesen bir ulaşım 
aracı olmanın çok daha ötesinde, sahipleri ya da tutkunları onlara baş-
ka anlamlar yüklüyor. Ve bu sayede klasik otomobillerin havalı jantları, 
yıllara meydan okuyan bir gayretle onlara değer verenlerin ekseninde 
bugün de dönmeyi sürdürüyor. 

klasik otomobil 
koleksiyonerliği Sport Coupé: İki kapılı direksiz 

Sedan Coupé: İki kapılı direkli 
Sport Sedan: Dört kapılı direksiz 
Sedan: Dört kapılı direkli 
Convertible: Bir modelin üstü açılan tipi

Klasik otomobil koleksiyonerliği hem maddi hem de temin 
anlamında diğer koleksiyon türlerinden ayrılıyor. Bu işi bir 
tutku olarak değerlendiren klasik otomobil koleksiyonerleri, 
dönem dönem düzenlenen müzayedelerde bir araya 
geliyor. Söz konusu yer Türkiye olduğundaysa klasik 
otomobil koleksiyonerliği henüz çok yaygın olmasa da, 
bu konuda iddialı isimler de yok değil… 

GERÇEK OTOMOBİL 
TUTKUNLARI VE 
KOLEKSİYONERLER, 
UZAKTAN GELEN MOTOR 
SESİYLE ÜRPERTEN, 
YAKLAŞTIĞINDA İSE GEÇİT 
TÖRENİNDEYMİŞÇESİNE 
ŞAPKA ÇIKARTTIRAN 
BİR KLASİK OTOMOBİLİ, 
EN YENİ, EN İYİ VE 
EN PAHALI ARAÇLARA 
TERCİH EDİYOR.

Otomobiliniz
hangi tip?
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Telif gelirleri açısından önemli konulardan biri de organizasyon 
şirketleri, belediyeler, vakıflar gibi kuruluşların, umuma açık konser 

salonları ve açık hava konser alanlarında düzenledikleri ücretli-
ücretsiz konserlerin lisanslanmasıdır. 

Canlı performansları kapsayan konser ve her türlü etkinliklerin 
lisanslama süreci, geriye dönük lisanslama işlemlerinin zorluğu 

sebebiyle diğer mecralara göre daha uzun sürmekte ve vakit 
almaktadır. Bu nedenle, konserlerden zamanında haberdar 

olmak ve lisanslama sürecini bir an önce başlatmak gerekir. 
MESAM Lisanslama Birimi, internetten ya da doğrudan biletix 

ve mybilet gibi bilet satış platformlarından, organizatörlerin 
yayınladıkları reklamlardan, gazete ve televizyon haberle-

rinden faydalanarak üyelerimizin teliflerini takip ediyor. Bu 
çalışmalar sonucunda organizatörlere telefon, elektronik 

posta ve ihtarname yoluyla ulaşarak lisans almaları konu-
sunda gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. 

Bilgilendirme sonucunda lisanslama sürecine olumlu 
yanıt veren organizatörlerle sözleşme sürecine giriliyor. 

Cevap alınamayan organizatörlere ise ihtar çekiliyor 
ve düzenledikleri konserlere hukuki tespitler yapılıyor. 

Hukuki olarak yapılan eser tespitleri, sözleşme 
sürecinde kullanılıyor. Organizatör buna rağmen 
sözleşme imzalamıyorsa bu tespitlere dayanarak 

dava da açılabiliyor.

KONSER VE 
ETKİNLİK 

LİSaNSLaMaLaRı

MAKALE
ETKİNLİK LİSANSLAMALARI
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KONSER, SAHNE SANATLARI VE KÜLTÜREL 
ETKİNLİKLER LİSANSLAMA ÇALIŞMALARININ 

ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR. MESAM 
LİSANSLAMA BİRİMİ BU TÜR ETKİNLİKLERLE 

İLGİLİ ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE YAPARAK 
ÜYELERİMİZİN HAK KAYBINA UĞRAMASINI 

ENGELLEMEK İÇİN ÇABA HARCAMAKTADIR. 
ÜYELERİMİZİN İLGİLİ ETKİNLİKLERİ MESAM’A 

BİLDİRMESİ, HAK ETTİKLERİ TELİFİN DAHA 
KISA SÜREDE KENDİLERİNE DÖNMESİNE 

OLANAK SAĞLAYACAKTIR

naSıl yapılıyor?

etkinlikleri 
bize bildirin  

MESAM ÜYELERİNİN KATILDIKLARI VE 
ESERLERİNİN OKUNACAĞI YURT İÇİ VE 
YURT DIŞI KONSERLERİ, KONSER BELLİ 

OLDUKTAN HEMEN SONRA MESAM’A İLETMELERİ 
TELİF GELİRLERİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR. 

MESAM ÜYELERİNDEN GELEN YURTDIŞI KONSER 
ETKİNLİKLERİNE AİT BİLDİRİMLER, AYNI 

ZAMANDA KARŞILIKLI TEMSİL ANLAŞMASI 
GEREĞİ MESAM ÜYESİNİN HAKLARINI 

KORUYAN DİĞER MESLEK BİRLİKLERİYLE DE 
PAYLAŞILIYOR. BÖYLECE, ÜYELER 
ADINA TAHAKKUK EDEN TELİF 
MİKTARI, KARŞI MESLEK BİRLİĞİ 
KESİNTİLERİNDEN SONRA İLGİLİ 

DAĞITIM DÖNEMİNDE 
MESAM’A 

GÖNDERİLEBİLİYOR. 



zaman Çok önemli  
MESAM LİSANSLAMA BİRİMİ, BU 

SÜREÇTE ORGANİZATÖRLERLE GEREKLİ 
GÖRÜŞMELERİ YAPMASINA RAĞMEN 

SÜREÇ UZUN OLDUĞU İÇİN BU 
ETKİNLİKLERE YAPILAN TESPİTLERLE 

HUKUKİ ANLAMDA GÜÇLÜ BİR 
DURUŞ SERGİLEMEKTEDİR. 

GÖRÜŞME VE TESPİT SÜRECİ İÇİN 
KONSER VE ETKİNLİKLERDEN EN 

AZ BİR AY ÖNCESİNDE HABERDAR 
OLUNMASI GEREKİR. MESAM 

ÜYELERİNİN KONSER VE CANLI 
PERFORMANS MECRALARININ 
LİSANSLANMASI KONUSUNDA 

MESAM’A OLABİLDİĞİNCE 
ERKEN BİLDİRİM YAPMALARI 

TELİF KAZANÇLARI AÇISINDAN 
ÖNEMLİDİR.

SÖZ KONUSU MECRALAR, 
TELİF KONUSUNDA ÇOK 

ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞI 
OLMAYA ADAYDIR. 

MESAM ÜYESİNİN CANLI 
PERFORMANS, KONSER, 

SAHNE SANATLARI 
KONULARINDAKİ 

BİLDİRİMLERİ GELECEKTE 
KENDİLERİNE TELİF 

OLARAK GERİ 
DÖNECEKTİR. 

üCretSiz 
konSerler de 

teliFe tabidir  
CANLI PERFORMANS VE HER 

TÜRLÜ SAHNE GÖSTERİLERİ 
VE ETKİNLİKLER, BİLET SATIŞLI 

OLMASI SEBEBİYLE KENDİ 
BAŞINA TELİF DOĞURMAKTADIR. 
ÖTE YANDAN, ÜCRETSİZ 
KONSERLER VE ETKİNLİKLER 
DE AYNI ŞEKİLDE AYRI AYRI 
ÜCRETLENDİRİLİR. YANİ KONSER 
VE ETKİNLİK SAYISI ARTTIKÇA ELDE 
EDİLECEK TELİF BEDELİ DE AYNI 
ORANDA ARTACAKTIR.
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BİLGİ

ÜYELİK İLE İLGİLİ

SıKÇa SORuLaN
Sorular

Adres ve telefon değişikliklerimi bil-
dirmek zorunda mıyım?
Adres ve telefon bilgileriniz güncel olmazsa 
size gönderilecek olan postalar gönderile-
mez ve en önemlisi eserinizin kullanılması 
için gerekli olan iznin alınması gerektiği hal-
lerde size ulaşılamaz ve bu durumda telif 
kaybına uğrarsınız.

MESAM’a yapmış olduğum eser bil-
dirimleri (Nota ve sözleri ile birlikte)  
mahkemelerde delil olarak kabul edi-
liyor mu?
MESAM kuralları çerçevesinde gerekli yer-
lere ıslak imzalı ön beyan olan “eser bildirim 
formu” düzenlendiği ve ek olarak eseri temsil 
eden notaların ve sözlerin tamamı tarih atılıp 
yine ıslak imza ile beyan edildiği sürece mah-
kemece delil olarak kabul edilecektir.

Her yıl üyelik aidatı yatırmak zorunda 
mıyım?
MESAM Tüzüğü gereğince üye o yıla ait üye-
lik aidatını ödemekle yükümlüdür.

Eğer eserim yurtdışında kullanılıyorsa 
telif takibi yapılabiliyor mu? 
MESAM, dünyanın birçok ülkesindeki mes-
lek birlikleriyle karşılıklı temsilcilik sözleşmesi 
imzalamıştır. Bu sözleşmeler gereği kullanım-
ların telif takibi yapılmaktadır. Burada önemli 
nokta kullanılan eserin mutlaka ilgili meslek 
birliğinde kaydının olup olmadığının kontrol 
edilmesi ve eser sahibinin MESAM’a bu eseri 
mutlaka bildirmiş olmasıdır.

Senkronizasyon için eser sahibinden 
izin alınması gerekiyor mu? 
Tıpkı albümde eser kullanılırken izin alındığı 
gibi film-dizi-reklam-belgesel-tiyatro oyunları 
vb kullanımlarda da eser sahibinden mutlaka 
izin alınması gerekmektedir.

Üye olmak için neden bir eserimin 
mutlaka kullanılmış olması gereki-
yor? Birçok eserim olduğu halde üye 
olma hakkım neden yok?
MESAM besteci, söz yazarı, aranjör ve editör-
lerin müzik eserleri üzerindeki yasadan doğan 
mali haklarının takibi, kullanım mali hak bedel-
lerinin tahsili ve üyelere dağıtımı konularında 
faaliyet göstermektedir. Eğer eseriniz hiç kulla-
nılmadıysa yasaca belirlenmiş olan faaliyet ala-
nımız olan telif tahsil ve dağıtımı söz konusu 
olamayacaktır. Bu durumda eseri kullanılma-
yan üyenin durumu atıl üyelik olacaktır.

İzinsiz senkronizasyon kullanımların-
da neden MESAM benim adıma dava 
açmıyor? 
MESAM’a vermiş olduğunuz yetki belgesi ge-
reğince senkronizasyon izni, albümlere verilen 
izin gibi MESAM’ın takip etmediği “Yayma 
Hakkı” (Grand Rights) konusudur ve tama-
mıyla eser sahibinin kontrolündedir. Nasıl eser 
sahibi eseri için pazarlama faaliyetlerini kendisi 
yürütüyorsa buna benzer yayma hakkını içeren 
konularla ilgili davalar-izinsiz kullanımlar mane-
vi hak ihlali gibi konular eser sahibinin sorum-
luluğundadır. MESAM sadece ilgili mekanik ve 
temsili lisanslama konularında yetkilidir.
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Aranjör payım için söz yazarından da 
izin almam gerekiyor mu?
Bir müzik eserinin yeniden özgün bir şekilde 
düzenlenmesi için söz yazarından ve beste-
ciden ayrı ayrı izin alınır. Aranjörün pay alma-
sı eser sahiplerinin iznine ve verdiği orana 
bağlıdır.

Çocuklarım ve eşim sağlık sigortasın-
dan yararlanabilir mi? 
Eğer ödemesini siz karşılayacaksanız bedeli-
ni yatırarak eşiniz ve çocuğunuzu sigortalaya-
bilirsiniz.

Takip edilen haklar bakımından üyelik 
statüsünün (Yaralanan-Asıl) bir önemi 
var mıdır? 
Asıl ya da yararlanan üye olmanız telif değer-
lendirilmesinde bir eşitsizliğe neden değildir. 
Asıl üye,  iki yılda bir yapılan MESAM genel 
kuruluna katılma ve üst kurulları seçme ve 
seçilme hakkına sahiptir. Bunun dışında bir 
farklılık yoktur. İki genel kurul arasında top-
lam 3 bin TL brüt telif kazancı elde eden üye, 
yararlanan üyelikten asıl üyeliğe geçer.

Ölümümden sonra, eserlerimin telif 
haklarından kimler faydalanabilir? 
Eser sahibinin vefat etmesi durumunda her-
hangi bir ölüme bağlı tasarrufu (vasiyetname) 
söz konusu değilse yasal mirasçıları hak sahibi 
olarak telif haklarından faydalanır.

18 yaşından küçükler MESAM üyesi 
olabilir mi? 
18 yaşından küçük eser sahipleri anne ya da 
babaları aracılığı ile MESAM’a üye olabilirler.

Aynı alanda koruma sağlayan birden 
fazla meslek birliğine aynı zaman için-
de üye olabilir miyim? 
Ülkemizde aynı alanda faaliyet gösteren 
meslek birliklerine aynı zaman içinde üye 
olunamaz. Eser sahipleri bölge ayrımı yapmak 
koşuluyla yurt dışında farklı meslek birliğine 
haklarının takibi için üye olabilirler.

Geçen yıl MESAM’ın sağlık sigortasın-
dan yararlanabildim ama bu yıl ol-
madığını öğrendim. MESAM’ın sağlık 
sigortası yapmadığı yıllarda sigortayı 
kendim ödeyerek devam ettirmem 
bir avantaj sağlar mı? 
Eğer o yılki telif geliriniz poliçe bedeli kadar 
olmadıysa MESAM sizi sigortalamayacaktır. 
Bu durumda sizin poliçeyi devam ettirmeniz 
kazanılmış hakların devam etmesi açısından 
yararlı olacaktır.

Ben öldükten sonra eserlerimin koru-
ma süresi ne kadardır? 
Koruma süresi eser sahibinin ölümünden 
itibaren tam 70 yıl boyunca devam eder. 70 
yıl dolduktan sonra eser ya da eserlerin yasal 
koruma süresi sona erer. Artık bu eserler için 
mali hak takibi yapılamamaktadır.

MESAM üyeliğimden vazgeçmeden 
aynı alanda koruma sağlayan yurtdı-
şında bir meslek birliğine üye olabilir 
miyim? 
Evet, yurtdışındaki asıl hak sahibi meslek 
birliklerine her ülke için ayrı ayrı üye olabilir-
siniz. Ancak herhangi bir karışıklığa neden ol-
mamak için meslek birliklerinin sorumluluk 
bölgelerini ayırıp yazılı olarak üye olduğunuz 
meslek birliklerine beyan etmeniz gerek-
mektedir.

MESAM tüm üyelerinin özel sağlık si-
gortası primlerini karşılıyor mu?
Sağlık sigortasından, prim bedelleri MESAM 
tarafından karşılanacak şekilde yararlanabil-
meniz için, bir yıllık dönem (mayıs ayından 
diğer mayıs ayına kadar olan)  toplam telif 
gelirinizin, poliçe bedeli kadar olması gerek-
mektedir.
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