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Değerli MESAM Ailesi; 

Müzik alanında Türkiye’nin ilk kurulan meslek birliği olan MESAM 30 yaşına bastı. Telif mücadelemiz 
artan bir güçle devam ediyor. Bugünden 30 yıl öncesine baktığımızda korkunç bir manzara ile karşı 
karşıyaydık. Türkiye’de “korsan müzik” en önemli sorunlardan biriydi. Haklarımız, geleceğimiz ve sa-
natımız gasp ediliyordu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi yapılan hırsızlığı gerekli kademelere anlatmakta 
zorluk çekiyorduk…

1986 yılında Turgut Özal ile yaptığımız görüşme her şeyi değiştirdi. Sayın Özal yaşadığımız so-
runlarla yakından ilgilendi. Ve onun emriyle birlikte meslek birlikleri kurulmaya başlandı. Müziğimizi 
ve haklarımızı koruma altına almak için ilk yaptığımız çalışma bandrol sistemini getirerek korsanı engel-
lemekti. Umutluyduk. Yeni sistemle korsanın biteceğini düşünüyorduk, ama ne yazık ki emek hırsızlı-
ğının önüne ancak belirli ölçülerde geçebildik. O gün hepimiz bir şeyi anladık. Türk müziğinin bugünü 
ve geleceği için daha çok mücadele vermeliydik. Ara vermeden çalışmalıydık. 

30 yıldır hız kesmeden çalışıyoruz ve MESAM olarak müzik sektörüne yönelik yaşadığımız so-
runları ülkemizin gündeminden düşürmemeye gayret ediyoruz. 

30’uncu yılımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın alakası ve konuya yakın-
lığıyla meslek birliklerinin görüşleri alınarak hazırlanan yasanın çıkmasını bekliyoruz. Yıl içinde Kültür 
Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanımız 
Sayın Abdulhamit Gül ile meslek birlikleri olarak bir araya geldik. Bütün bu buluşmalarda, eser sahip-
lerini mağdur etmeyecek, caydırıcı ve geniş kapsamlı bir yasanın çıkmasına yönelik fikirlerimizi ilettik. 
Çıkacak olan yasanın; Eser sahiplerinin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan hakla-
rının ihlalini önlemek, bu alanda doğan telif kayıplarının önüne geçmek ve uygulamadaki aksaklık ve 
çelişkileri tespit ederek, giderilmesine katkısı olacağına olan inancımız büyük.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası bizim yasamızdır. Bu yasanın çıkması müzik sektörünün 
geleceği için önemli bir adım olarak görülebilir ama her şeyi bir gül bahçesine de çevirmeyecek. Yasanın 
yanı sıra alamadığımız bazı yasal haklarımız için de adımların atılmasını bekliyoruz. 

Kuruluşumuzun 30. yılını kutladığımız bu günlerde, MESAM’ın kuruluşunda emeği geçen ku-
rucularımıza, kat ettiğimiz yollarda ellerinden gelen tüm çabayı gösteren MESAM personeline ve siz 
değerli üyelerimize teşekkür ediyorum.  

MESAM olarak müziğimiz nerede dinleniyorsa hakkımızı almaya ve aldığımız hakkı hak sahiple-
rine ulaştırmaya devam ediyoruz. Ve hiç durmadan da devam edeceğiz.

BAŞKANDAN

Orhan Gencebay
MESAM Yönetim Kurulu Başkanı
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Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan “Bazı 
Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişik-

lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 44. 
Maddesi’nde yapılması düşünülen değişiklik, 7 
Kasım 2017 tarihinde TBMM’de ilgili konuda 
yapılan görüşmeler esnasında 7. Madde’nin me-
tinden çıkarılmasına dair verilen önergenin ka-
bul edilmesiyle kanun tasarısından çıkarılmıştır. 

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 
44. Maddesinde Yapılması Düşünülen Değişiklik Maddesi, 

Kanun Tasarısından Çıkarıldı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, meslek 
birliklerinin ortak çabaları ve Maliye Bakanlı-
ğı’nın tutumu sonucunda “özel kopyalama taz-
minat bedeli” ile ilgili olarak torba yasada yer 
alan hükümlerin geri çekilmesi tüm kültür ve sa-
nat camiasını mutlu etmiş ve Meslek Birliğimizin 
uzun yıllardır mücadele verdiği konulardan biri 
olan “Özel Kopyalama Harcı” (Copyright Levy) 
konusunda büyük bir kazanım elde edilmiştir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanu-
nu’nun 44. maddesi ile CD, DVD, ses kaseti 
gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserle-
rinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik ci-
hazı imal ve ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden 
kesilmekte olan bedellerin Maliye Bakanlığı’na 
yatırılması ve genel bütçeye gelir kaydedilmesini 
öngören 7. Madde’nin kaldırılması ile doğrudan 
hak sahiplerini ilgilendiren ve uluslararası uygu-
lamalarda da doğrudan hak sahiplerine ait olan 
bir gelirin kaybı önlenmiştir.

HABER
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Sanat camiamıza ait olan bu hakkı almakta 
en büyük emeği veren başta MESAM ve Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Orhan Gencebay ol-
mak üzere, tüm meslek birlikleri temsilcileri bir-
likte yoğun mesai harcayarak, temsil ettikleri hak 
sahipleri adına önemli bir mücadele vermişlerdir. 

5

HABER

Bu konunun gündeme geldiği ilk tarihten iti-
baren konuya büyük hassasiyet gösteren Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu süre 
zarfında yoğun gündemlerine rağmen heyetlerimi-
ze değerli vakitlerini ayıran Başbakan Yardımcımız 
Sayın Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı-
mız Sayın Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanımız 
Sayın Abdulhamit Gül ve Maliye Bakanımız Sayın 
Naci Ağbal’a teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleş-
melerde ve 5846 sayılı FSEK 38. Maddede yer 
alan “özel kopyalama istisnası” olarak yapılan ke-
sintiler bu zamana kadar hak sahiplerine ödenme-
miş, Bakanlığımızın son dönemdeki duyarlılığı ile 
bu gelirler özel hesapta toplanmaya başlanmıştır. 

MESAM olarak; geçmişte biriken ve bi-
rikmeye devam eden  “özel kopyalama tazmi-
nat bedeli”nin hak sahiplerine ulaştırılması için 
çalışmalarımız devam etmektedir. 2018 yılında 
çıkması planlanan yeni yasa ile müjdeli haberi 
vermek en büyük arzumuzdur. 

Bu bedelin hak sahiplerine ödenmesi için 
hazırlanmakta olan Fikir ve sanat Eserleri Ka-
nunu kapsamında gerekli düzenlemelerin yer al-
masını sağlamak adına sürecin takipçisi olmaya 
devam edeceğiz. 
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Bir-
liği, kısa adıyla MESAM 30 yaşına bastı. 
8 Aralık 1986 tarihinden bu yana faaliye-

tini sürdüren MESAM, Türkiye’nin müzik eser-
leri alanındaki ilk meslek birliği olma özelliğini 
taşıyor. Müzik eseri sahiplerinin ve malî hakları 
kullanma yetkisini haiz kişilerin çıkarlarını koru-
mayı amaçlayan MESAM, Türk Müziği’nin geli-
şimi için de büyük bir gayretle çalışıyor. 

MESAM, yabancı telif birlikleriyle imzala-
dığı temsilcilik anlaşmalarıyla 100’den fazla ül-
kede üyelerinin haklarını koruma altına almakta. 
Ayrıca dünya repertuvarını Türk müzik kullanı-
cılarının hizmetine de sunmaktadır. 

Türkiye’de telif bilincinin yerleşmesi konu-
sunda önemli adımlar atan MESAM’ın 30 yılını 
ve MESAM öncesindeki telif sorunlarını Başkan 
Orhan Gencebay ile konuştuk… 

MESAM kurulmadan önce Türkiye’deki mü-
zik sektörü nasıldı ve sanatçılar haklarını ne 
ölçüde alıyordu?  
MESAM kurulmadan önce firmalar eserlerimizi 
kullanmak için ya münhasıran kaydıyla alıyor ya 
da kullanım ücreti ödüyorlardı. Münhasıran, her 
şeyin gaspı anlamına geliyordu. Yanlış bir şeydi 
ama kimsenin telif hakları konusunda bir fikri 
yoktu o zamanlar. 

Telif hakları konusundaki gelişim nasıl oldu?
Türkiye’deki müzik sektörü uzun yıllar İngilizle-
rin elindeydi. Özellikle Osmanlı döneminde Türk 
fonogramları onların kurduğu şirketler tarafından 
yönetiliyordu. Colombia ve Odeon gibi firmalar-

MESAM 
30 YAŞINDA

KAPAK
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dı bunlar. Aralarında hiç Türk firması yoktu ve 
1960 yılına kadar da olmayacaktı. İlk Türk fir-
ması Şençalar Plakçılık altmışlı yıllarda kuruldu. 
Bu dönem öncesi telif hakkının ne olduğu bi-
lenmediği gibi konusu dahi edilmiyordu.

Taş plakların üzerine bakarsanız sadece 
yorumcunun ve eserin adı vardır. Bestecinin 
ve söz yazarının adı yoktur. O dönemde bunu 
neden böyle yapıyorlardı bilmiyorum. Her 
halde telif ödememek için diye düşünüyorum. 

1960’lardan itibaren Türk firmaları fa-
aliyete başladı. Doğubank İş Hanı’nın altın-
da neredeyse her oda bir firma haline geldi. 
Müzisyenler olarak oraya “mezarlık” adını 
takmıştık. O yıllarda çok fazla plak yapılıyor-
du. 45’lik dönemi başlamıştı. Bu dönem aynı 
zamanda korsanın da başladığı dönem oldu. 
1970’lerde kaset dönemine geçilince korsan 
büyük bir hızla yükseldi. Çünkü kayıt yapmak 
plaklara nazaran daha da kolaylaşmıştı. Bu da 
müzik sektörüne büyük bir zarar verdi, çünkü 
haklar gasp ediliyordu. 

O dönem korsanla nasıl mücadele ettiniz?
Aslına bakarsanız o dönem korsanla nasıl 
mücadele edileceğini yeterince bilmiyorduk. 
Daha sonra gelişmiş ülkelerin attıkları adım-
ları, yaptıkları uygulamaları incelemeye baş-
ladık. O dönem ülkede anormal bir korsan 
vardı. Fiziki korsan bire sekiz, bire dokuz se-
viyesindeydi. Yıllarca böyle ilerledi. Durumu 
devlet kademesine gereği gibi ulaştıramadık. 
Bu yüzden devlet de bize yardım edemedi. 

Konuyu 1986 yılında Turgut Özal’a nak-
lettiğimizde durumla yakından ilgilendi… 
Turgut Özal ilk olarak müzik sektörünün Ti-
caret Odası’nda hangi iş kolunun 
altında göründüğünü sordu bize. O 
dönem müzik sektörü “Elektrikli Ev 
Araç ve Gereçleri” kategorisinde gö-
rünüyordu. Matrak bir şey değil mi? 

Fonogram yapılan sektörün problemi bü-
yük ölçüde buydu. Kayıtlar kasete yapıldığı ve 
müzik kasetçalardan dinlendiği için bizi de bu 
kategorinin altında koymuşlardı. Halbuki, o bir 
taşıyıcı; bizim derdimiz onun içindeki müzikle. 
Elle tutulamayan gözle görülemeyen sanatı biz 
üretiyoruz. Bunu anlatmakta zorluk çektik.

Turgut Özal’ın emri ile meslek birlikleri 
kuruldu ve bandrol sistemi geldi. Biz o dönem 
bandrol sisteminin sorunu çözeceğini, korsanı 
bitireceğini sanıyorduk. Ama öyle olmadı. 

MESAM’ın ilk yıllarında neler yapıldı, 
nasıl bir yol izlediniz?
1987 yılında MESAM kuruldu. Kurulum sü-
recinde müzisyenin haklarının neler olduğu-
nu Batı’dan öğrenmeye çalıştık. CI-
SAC’ın çatısına dahil olduk. Birçok 
atılım ve çalışma yaptık fakat hala ek-
siğiz. Resmi makamlara derdimizi tam 
olarak anlatamadığımız için hakların 
korunması tam olarak gerçekleşmedi. 
Üzerine gitsek de bilgiler ve çabalar 
yeterli değildi. Bu yüzden de belimizi 
tam olarak doğrultamadık. 

“Müdahale Etmezsek Müzik Sektörü Çökecek”
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Bugün MESAM’ın başındasınız, 
sizin MESAM’a katılımızınız nasıl oldu?
Camianın neler yaşadığını ve sorunlarını en iyi 
bilen kişilerden biriyim. Sektörün üç köşesi var-
dır: Eser Sahipleri, Yorumcu ve Yapımcı. Bu üç 
köşede de çalıştım. Bunun yanında sektörün so-
runlarını halletmeye çalışanlardan biriyim. Bun-
larla uğraştık ama gereği gibi sorunları çözeme-
dik. 1987’ye kadar hiçbir yardım görmeyen bir 
sektördü müzik şimdi birçok alanda müzisyenle-
rin haklarını savunabiliyoruz… 

Peki, müzik sektörünün 
şimdiki durumu nedir?
Şu anda müzik tarihimizin en kötü zamanında-
yız. Bunu tecrübe ile söylüyorum. Verilere baktı-
ğımızda rakamlar çok şeyi anlatıyor. Gelişmiş bir 
ülke ile Türkiye’yi kıyasladığımızda fark çok bü-
yük. Ülkemizin geçen yıl brüt olarak aldığı telif 
hakkı 25 Milyon Euro civarıdır. Bunu 100 Mil-
yon TL olarak hesaplayabiliriz. Geçen yıl sade-
ce Almanya’da GEMA’nın aldığı dijital hak ise 1 
Milyar 300 Milyon Euro. Aradaki fark bu kadar 
büyük… Aldığımız bu parayla on binlerce sanat-
çı yaşayacak ve müzikalite yükselecek! Bu imkân 
dahilinde bile değil.

2016 yılında Türkiye’de 743 tane albüm 
yapılmış, bunun önemli bir miktarı ise single. 
Fransa’da ise 50 bin tane albüm yapılmış. Tüm 
dünya müziğini üretim yaparak korur. Biz bu 
şartlar altında müziğimizi koruyamayız ve bir 
nesil sonra asimilasyona uğrarız. Varlığımızı ve 
değerlerimizi korumak için üretmemiz lazım. Şu 
anda 10 binlerce sanatçı tabiri caizse aç kalmış 
durumda. Bu sanatçıların ne emeklilik hakları ne 
de sağlık güvencesi var. Bu şartlar altında mü-
ziğin devam etmesini sağlayamayız. Geldiğimiz 
noktada sektör çökmektedir. 

Öncelikli olarak neler yapılmalı?
Öncelikle yasalarımızın gelişmiş ülkelerin sevi-
yesine çıkması gerekiyor. Bu konuyu MESAM 
olarak defalarca tartıştık, çalıştaylar yaptık ve 
teklifimizi Kültür Bakanı’mıza sunduk. Onlar 
da kendi çalışmalarını yaptı. Cumhurbaşkanımız 

KAPAK

8



Recep Tayyip Erdoğan konunun hızlı bir şe-
kilde çözülmesi yönünde girişimlerde bulun-
du. Beklediğimiz yasa henüz çıkmadı, ama 
yakın zamanda sorunlarımızı çözecek bir yasa-
ya sahip olacağımızı umuyoruz. Yasanın yanı 
sıra alamadığımız bazı yasal haklarımız için 
de adımların atılmasını bekliyoruz. Örneğin 
“Copyright Levy” diye adlandırılan bir hak 
var. Bütün dünyada sanatçılara ödenen bu hak 
maalesef bize verilmemekte… Taşıyıcı üreten 
bir firma, bu taşıyıcı kaset de olabilir, CD de 
olabilir, MP3 çalar da olabilir, ürününü satar-
ken normal fiyatının yanına ek bir bedel ko-
yar. Bu ek fiyat, özel kopyalama içindir. Bu be-
delin devlet tarafından ilgili meslek birliklerini 
verilmesi gerekir. Bu hak tamimiyle sanat ala-
nının, özellikle müzisyenin hakkıdır. Devletin 
bu hakkı alıp bize vermesi gerekirken nedense 
biz bu hakka kavuşamadık. Bu biriken para-
nın ne kadar olduğunu bilmiyoruz, ama bize 
ait olan bu hakkı alamıyoruz. Bu özel kopya-
lama ürünleri müzik taşıdığı için bu hakların 
sahibine ulaş ması gerekir. Bunu devletten hala 
alamadık ve bunun üzerinde çalışıyoruz.

Bunun yanında telif ödemeleriyle alakalı 
sorunlar hala yaşanıyor değil mi?
Telif ödemek istemeyen kurumlar var. Geçen 
yıl 20 şehirden ve STK’lardan Kültür Bakan-
lığı’na mektuplar yollanmış. Bu mektupların 
hepsi “bizi bu telif zulmünden kurtarın” di-
yormuş. Telifi zulüm olarak görenler var bu 
ülkede. Halbuki telif bir insan hakkıdır ve en 
öncelikli haklardan biridir. İnsan üç yönü ile 
üretir; aklıyla, duygusuyla, bedeniyle… Biz 
aklımız ve duygularımız ile üretiyoruz. Sana-
tın yaşaması için sanatçının da yaşaması lazım. 

Yasa yolumuzu açacak gibi görünüyor 
ama bilinmesi gereken de çok fazla şey oldu-
ğunu düşünüyorum. Bir ticarethane ticari bir 
unsur olarak müzik kullanıyorsa o telif hakkı-
dır. Yani bizim hakkımızdır. Biz bunu almak 
istiyoruz.

Müzik sanatını icra eden de insandır ve 
aklı ve bilgisi ile bu sanatı üretmektedir. Mü-

ziği ticari bir unsur olarak kullanan herkes bu-
nun karşılığını vermek zorundadırlar. 

Telif konusunda Türkiye hala gereken bi-
linç seviyesine ulaşmadı değil mi?
Telif hakkını herkese en iyi şekilde anlatmak 
zorundayız. Bu özel hukuk alanının konusu. 
Kısacası sorunlarımızı genel hukuk kuralları 
içinde halledemiyoruz. Hukukçularımız da 
konuya tam olarak hâkim değil. Hukukçuları-
mıza telif haklarını anlatmak için bir sempoz-
yum yaptık ve daha birçok şey yapacağız.  

Sadece hukukçularımız değil sanatçıları-
mızın büyük çoğunluğu da telif konusunda 
bilinçsiz. Bütün sanatçı arkadaşlarımız bu ko-
nuyla ilgilenmeli. Kurumlar genel kurul ya-
parken gerçek hak sahiplerinin kurulda olması 
gerekir. Ben tüm hak sahiplerini genel kurula 
davet ediyorum. Çünkü şu anda öyle bir yere 
geldik ki telif hakları alınmazsa müzik kaybo-
lacaktır. Bunu hayal bile etmemeliyiz.    
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MESAM’a Müteşekkirim
Erol Martal: Öncelikle MESAM’a müteşek-
kir olduğumu belirtmek isterim. Kim ne der-
se desin müzik sektörünün kalbi İstanbul’da 
atıyor ve ben İstanbul’dan oldukça uzakta, 
Eskişehir’de yaşıyorum. Yaşım da biraz ileri. 
MESAM’ın bu zamana kadar yaptığı çalış-
malardan oldukça memnunum. İmza attığım 
“Yağdır Mevlam Su” doksanlı yıllarda çok tut-
muş bir şarkıydı. Sanırım 30 küsür müzisyen 
bu şarkıyı kullandı ve MESAM’ın benim hak-
larımı layığıyla savunduğunu düşünüyorum. 

Yapılan Çalışmalardan Ümitliyiz
Amir Ateş: Bu 30 yıl içinde sadece bir üye ol-
madım, MESAM’da yönetim kurulu üyeliği 
de yaptım. 30 yıllık telif mücadelesine dönüp 
baktığımda her şeyin Avrupa’da olduğu gibi 
rayına oturmadığını görüyorum. Yapılan ça-
lışmalara haksızlık etmek istemem, her şeyin 
birden rayına oturması da elbette mümkün 
değil. Biraz gecikme oluyor ama zamanla daha 
iyi yerlere gelecek MESAM. Yapılan çalışma-
lardan ümitliyiz. 

Örneğin MESAM kurulmadan önce mü-
zisyenler bu derecede bir arada değildi. Hak 
ettiğimiz telifleri bizzat almaya çalışıyorduk. 
MESAM haklarımızı kurumsal hale getirdi. 

Sıkıntılarımız Azaldı
Cengiz Coşkuner: MESAM’dan 30 yıldır 
hizmet alıyorum. 30 yıl önce teliflerimizi ki-
şilerden alıyorduk, 30 yıl önce yaptığımız bir 
besteyi isteyen kullanıyordu. Çoğunlukla da 
bestemizin kullanıldığından, şarkılarımızın 
söylendiğinden haberimiz olmuyordu. ME-
SAM kurulduktan sonra bu sıkıntılar neredey-
se yok denecek kadar azaldı. 

MESAM’ın 30’uncu yılında Türkiye’deki 
telif haklarının daha da işlerlik kazanmasını ve 
ödemelerimizin artmasını arzuluyoruz. Bunun 
yanı sıra MESAM’ın ücretlendirme kriterleri-
nin değişmesini bekliyorum. Bunun yanı sıra 
MESAM’IN 65 yaşını geçmiş sanatçılara ha-
vuzdan pay vermesi gerektiğini düşünüyorum.

KAPAK

MESAM 30 yaşına girerken 
MESAM’ın Kurucu Başkanı Nevzat Sümer 
90’ıncı yaşını Yönetim Kurulu ile birlikte kutladı.

Nevzat Sümer 90 Yaşında 
MESAM’ın Kurucu Başkanı Nevzat Sümer 90 
yaşına bastı. Yeni yaşını Yönetim Kurulu Üye-
leri ile birlikte kutlayan Sümer MESAM’da 
yönetim kurulu üyeliğinde de bulunmuştu. 

1927 yılında Merzifon’da dünyaya gelen 
Nevzat Sümer, 1954 ile 1967 yılları arasında 
Ankara Radyosu’nda,1967 ile 1976 yılları ara-
sında ise İstanbul Radyosu’nda saz sanatçısı ve 
program yapımcısı olarak görev yaptı. 1965 
yılında Müzik-İş Sendikası’nı kuran Nevzat 
Sümer uzun yıllar sendikal çalışmalar yürüttü. 
1990 yılına kadar MESAM Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı yaptı. 

“Kutsal saydığımız eser sahibi hakları ko-
nusunda başından beri kafamda ve gönlümde 
taşıyordum. Büyük ve değerli eserler veren ve 
eserleri sevilerek ve çokça kullanılan müzik 
eserleri sahiplerinden hayatı maddi sıkıntı-
lar içinde geçen ve sefalet içinde noktalanmış 
olanların az sayıda olmadıklarını duymuş ve 
görmüştük. Bu haklar sahiplerini bulmalıdır 
diyerek yola çıktık.” sözleriyle MESAM’ın ku-
ruluş serüvenini anlatan Nevzat Sümer 1984 
yılında kurulması için ilk adımlarını attığı 
MESAM’ın 1987 yılında faaliyete geçmesi 
için büyük çabalar göstermiştir.

MESAM’da 30 Yılını Dolduran Üyeler Ne Dedi?
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CISAC tarafından düzenlenen  “Kon-
ser ve Canlı Etkinlikler Lisanslama-
sında Dünya Uygulamaları” konulu 

seminer Avrupa genelinde çalışmalarda bu-
lunan meslek birliklerinin katılımıyla 17 ve 
18 Kasım 2016 tarihlerinde Budapeşte’de 
gerçekleşti.

Seminere MESAM’ı temsilen Mesam 
Genel Sekreteri Güneş Ramazanoğlu ve 
Temsili Lisanslama Yetkilisi Cenk Yalçın 
katıldı.

İki gün süren seminer boyunca, Avrupa 
Meslek birlikleri kendi bölgelerinde uygu-
ladıkları lisanslama yöntemleri, yaşanan 
ortak sıkıntılar ve çözüm önerilerini içeren 
sunumlarını paylaştı. 

Konser Lisanslamasında Dünya Uygulamaları

MESAM, 
“Konser ve Canlı Etkinlikler Lisanslamasında 

Dünya Uygulamaları” paneline katıldı

13
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Müzik Meslek Birlikleri MESAM, 
MSG, MÜ-YAP MÜYORBİR ve 
İstanbul Üniversitesi iş birliği ile 

düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
desteklenen “Türk Hukukunda ve Uluslara-
rası Hukukta Müzik Alanında Fikri Hakların 
Korunması Sempozyumu” 1 ve 2 Nisan 2017 
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Âdem Sözüer, MESAM Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Gencebay, Kültür ve 
Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Yargıtay 1. Baş-
kanı İsmail Rüştü Cirit’in açılış konuşmalarıy-
la başlayan sempozyumun ilk gününde ayrıca 
Özel Hukuk ve Ceza Hukuku alanlarında su-
numlar yapıldı. Sempozyumun ikinci günün-
de Yargıtay Üyeleri ve İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi akademisyenlerinden oluşan 
konuşmacılar sunumlarını gerçekleştirdi. 

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı sem-
pozyumun açılışında yaptığı konuşmasında 
telif haklarına dayalı kreatif endüstrilerin geliş-
mesini temin ederek bakanlık olarak öncelikle 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda 
değişiklik yapılması için gerekli çalışmalara 
başladıklarını ifade etti.

“Kurulan bu işbirliği ve koordinasyon 

sonucu, telif hakları endüstrisinin çekirdeğini 
oluşturan Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 
etkin, sorun çözücü ve uygulanabilir bir metin 
olmasını ve taraflardan gelen talepleri müm-
kün olduğunca karşılamasını önemli buluyo-
ruz” diyen Avcı, mevzuat değişikliğinde yalnız-
ca bugün yaşanılan sektörel sorunlara çözüm 
aramakla kalmayıp aynı zamanda ülkenin kül-
türel mirasını koruyacak ve kültürel sanatsal 
değerlerin üretimini teşvik edecek bir düzenle-
me yapmayı da amaçladıklarını kaydetti.

Yargıtay 1. Başkanı İsmail Rüştü Cirit de 
fikir ve sanat eserleri ile ticaret hayatının an-
cak hukuki güvenlik ortamında gelişebildiğini 
söyledi. Fikri mülkiyetin Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi’nin ek bir protokolü uyarınca 
mülkiyet hakkı kapsamında korunması gerek-
tiğini belirten Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi kararlarının bulunduğuna da değinen 
Cirit, Fikri Mülkiyet Hukuku’nun da incelen-
diğini de dile getirdi. 

MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Gencebay yaptığı konuşmada “Hepimizin gör-
düğü, bildiği güzel diye tanımlayıp kabul ettiği 
hangi değer varsa, bilmeliyiz ki o değerin her 
şeyi yerli yerinde olduğu için güzeldir.” diye söze 
başladı. Gencebay sözlerine şöyle devam etti: 

“Türk Hukukunda ve Uluslararası Hukukta 
Müzik Alanında Fikri Hakların Korunması Sempozyumu” 

düzenlendi

Müzik Alanında 
Fikri Hakların Korunması

HABER
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“Çünkü adalet; güzelliğin, iyiliğin, doğ-
ruluğun, eşitliğin ve daha nice hakların sem-
bolüdür. 5846 numaralı fikir ve sanat eserleri 
yasası bizim yasamızdır. Yasamızda bu haklar 
ve meslek birliklerimiz tanım olarak özel hu-
kuk statüsündeki topluca hak arama yetisine 
sahip meslek birlikleri olarak ifade edilmekte-
yiz. Yasada tanımlandığı gibi, telif hakları ko-
numuz özel hukuk gerektirmektedir, telif hak-
kının ve telif alanlarımızın ne olduğu gereği 
gibi bilinmedikçe, maddi manevi haklarımızı 
almamız mümkün olamayacaktır. Dolayısıyla 
Türk sanatı ve sanatçısı ne korunacak ne de 
yaşatılacaktır. Telif hakkı insan haklarında 
en ön sırada gelen haklardan biridir. İnsanlar 
ürettiklerinin karşılığını maddi manevi alabi-
lirlerse yaşayabilirler. Eser sahiplerinin Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan hakla-
rının ihlalini önlemek, bu alanda doğan telif 
kayıplarının önüne geçmek ve uygulamadaki 
aksaklık ve çelişkileri tespit ederek, giderilme-
sine katkısı olacağını ümit ederiz.” 

Türk ve uluslararası hukukta Te-
lif Haklarının Korunmasına İlişkin 
Temel Esaslar ve Meslek Birlikleri-
nin üstlendiği rollerin konuşulduğu 
sempozyum, Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nun çeşitli maddelerinin tar-
tışmaya açıldığı Özel Hukuk ve Ceza 
Hukuku alanlarında yürütülen iki 
ayrı oturuma da ev sahipliği yaptı.

MESAM Yönetim Kurulu Üyesi 
Ali Rıza Binboğa oturuma Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu’nun 71. Mad-

desi’nin önemini vurguladığı sunumuyla 
katıldı. Binboğa Ceza Hukuku oturu-
munda maddenin Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nun omurgası olduğunu dile ge-
tirdi. Binboğa ek olarak 71. Madde’nin 
her türlü kullanım şeklinde eserleri üze-
rinde münhasıran izin verme hakkına sa-
hip yaratıcının ihlal edilen haklarının ve 
de fonogram yapımcısıyla, icra sahibinin 
mutlak haklarının alınması için başvuru-
lan son çare olduğuna değindi.
 Binboğa yaptığı konuşmada şunları söy-

ledi: Bu madde, hakkı ihlal edenin bir suç iş-
lediğinin kayıtlara geçirilerek hakkın sahibine 
teslim edilmesinin yegâne caydırıcı ceza mad-
desidir. Yurdumuzda henüz telif bilincinde ol-
mayan veya telifi reddeden kişiler, gruplar ve 
sektörel dirençler vardır. Onlar ki, kendileri 
hak ihlali yapmaları yetmezmiş gibi, telife ina-
nan ve telifi ödeyen insanlara, gruplar ve sek-
törlere de kara propagandalar yaparak telifin 
ödenmemesi çabaları içindedir. Böylesi kulla-
nıcılara yasanın caydırıcı yüzü gösterilmezse, 
telif hakkını alabilmek imkânsızlaşır. Bu da 
yaratıcının mağduriyetinin sebebi olur. Yani 
71. Madde de amaçlanan yaptırımlar, gerçek 
anlamıyla hayata geçmezse, telifi ve telif ruhu-
nu art niyetli kullanıcı karşısında korumamız 
mümkün olmayacaktır.

İki gün süren sempozyum Yargıtay Üyeleri 
ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi aka-
demisyenlerinin katılımıyla gerçekleşen sunum 
ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

HABER

15



16

Değerli MESAM Üyeleri,
MESAM VİZYON’un 20. sayısından hepini-
ze yürek dolusu sevgi ve saygılarımızı sunarak 
başlamak istiyoruz.

Bildiğiniz üzere dergimiz, MESAM’ın 30. 
kuruluş yıldönümünü kutladığımız bugünler-
de, telif hakları alanında dünden bugüne kat 
ettiğimiz yolu, müzik endüstrisine dair güncel 
bilgileri ve geçtiğimiz dönem faaliyetlerimizi 
sizlere aktarabilmemiz açısından büyük bir 
önem taşımaktadır. 

Hepimizce malum olduğu üzere, dünya ge-
nelinde yükselişe geçen teknolojik ilerlemeler, 
çoğu sektör gibi müzik sektörünü de etkile-
mekte ve köklü değişikliklere neden olmakta-
dır. Müzik tüketiminin büyük oranda dijital 
platformlar üzerinden sağlandığı günümüzde, 
müziğin finansman yapısı ve sektörün gele-
neksel modeli de hızla değişmektedir.  İnter-

nette faaliyet gösteren dijital müzik platform-
ları, müzik sektörünün geleceğini artık büyük 
oranda elinde tutmaktadır. 

Ancak, dijital platformlar üzerinden müzi-
ğe erişim hususunu telif haklarından ayrı gör-
mememiz gerekmektedir. Teknolojik ilerleme 
bir yandan müziğe erişimi kolaylaştırırken, di-
ğer yandan da telif hakları ihlallerinin tespitini 
kolaylaştırmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Fa-
cebook’tan yapılan açıklama, telif hakları ihla-
linin ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde 
de önemli bir gündem maddesi olduğunun al-
tını çizmektedir. Facebook’a yüklenecek vide-
olarda da aynı Youtube’da olduğu gibi, müzik 
eserleri için telif korumasının hayata geçece-
ğini,  siteye yüklenecek tüm videoların, telifli 
müzik eserleri açısından analiz edilerek koru-
ma altındaki eserlere yer veren izinsiz videola-
rın sistemden kaldırılacağını görmekteyiz. 

Hedefimiz Gelirlerimizi Artırmak 

MAKALE
ALİ HAYDAR TİMİSİ
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Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye ile Avru-
pa Birliği Mali İşbirliği Programlaması kapsa-
mında hazırlanan “Telif Haklarına Dayalı ve 
Kreatif Endüstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı 
Türkiye Telif Hakları Sisteminin Güçlendiril-
mesi” başlıklı Avrupa Birliği Eşleştirme Proje-
si’ni yakından takip ederek, dijital çağda Müzik 
Endüstrisi’nde karşılaşılan zorluklar ve fırsatla-
ra MESAM gündeminin ilk sıralarında yer ver-
diğimizi de bilgilerinize sunmak istiyoruz.

Bildiğiniz gibi özellikle son iki yıldır, telif 
hakları alanındaki yasal boşlukların ve eksik-
liklerin giderilerek siz değerli üyelerimizin 
mağduriyetlerini en aza indirmek adına Telif 
Hakları Yasası ile ilgili yoğun bir çalışma dö-
nemi geçirmekteyiz. Geçtiğimiz Nisan ayın-
da, Müzik Meslek Birlikleri MESAM, MSG, 
MÜ-YAP MÜYORBİR ve İstanbul Üniver-
sitesi işbirliği ile düzenlenen ve T.C. Kültür 

ve Turizm Bakanlığınca desteklenen “Türk 
Hukukunda ve Uluslararası Hukukta Müzik 
Alanında Fikri Hakların Korunması Sempoz-
yumu”nda Yargıtay Üyelerimiz ve ülkemizin 
önde gelen hukukçuları ile bir araya gelerek 
Telif Hakları’nın çekirdeğini oluşturan Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu’nu masaya yatırmış 
bulunmaktayız.

Yine yıl içinde, yurtdışındaki müzik meslek 
birlikleri ile yeni işbirlikleri sağlayarak karşılıklı 
temsilcilik anlaşmamız bulunan yurtdışı mes-
lek birliği sayısını 78’e çıkarmış bulunuyoruz. 

Tüm bu faaliyetlerimiz ışığında yönetim 
kurulumuzun çalışmaları ile ilgili değerlendir-
me yapabilmeniz amacı ile geride bıraktığımız 
döneme ait matematiksel verileri siz değerli 
üyelerimizle paylaşmak istiyoruz.
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1) Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere MESAM lisanslama gelirlerinde 2016 yılı sonunda 
2011 yılına oranla yaklaşık %64.88 oranında artış yaşanmıştır.
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2) MESAM, 2011 
yılından itibaren 
gider fazlasını düşüş 
eğilimine geçirerek 
son dört yılı ortalama 
2.774.006.73 TL gelir 
fazlasıyla kapatmış, 
2016 döneminde ise 
geçmiş dönemlerden 
gelen gider fazlasını 
kapatarak 951.904.05 
TL gelir fazlası 
vermiştir.

2016 Döneminde 
önceki dönemlerden 
2011 dönemi baz 
alındığında Televizyon 
gelirlerinde %82.18, 
Radyo gelirlerinde 
%36.93, Mekanik 
gelirlerinde %17.43, 
İnteraktif gelirlerinde 
ise %26.56 oranında 
artış görülmektedir. 
Yine aynı tabloya 
baktığımızda 
“Genel Lisanslama” 
gelirlerinde %69.81 ve 
Yurtdışı gelirlerinde ise 
%259.55 oranında artış 
görülmüştür.

18
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Yönetim Kurulu üyelerimiz ve 
çalışanlarımızdan oluşan MESAM 
Sağlık Sigortası Komisyonu, özel 
sağlık sigortasının yenilenmesi ça-
lışmalarını tamamlamış ve yapılan 
değerlendirme sonucu 2017-2018 
dönemi için en uygun teklifi ve-
ren Demir Hayat Sigorta A.Ş.’den 
hizmet alınması karara bağlanmış-
tır. 2016-2017 döneminde primleri 
MESAM Sosyal ve Kültürel Fo-
nu’ndan karşılanmak üzere 1.350 
üyemizin yararlanmaya hak ka-
zandığı sağlık sigortasından, 2017-
2018 döneminde 1.518 üyemiz fay-
dalanmaktadır.

Meslek Birliğimiz ile Demir Ha-
yat arasında yapılan sözleşme uya-
rınca, üyelerimizin tedavi giderleri; 
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MESAM Üyelerine Özel Sağlık Sigortası

MAKALE

yatarak tedavide %100, ayakta tedavide ise %80 oranında sigorta tarafından karşılanacaktır. Her 
yıl daha fazla MESAM üyesinin sağlık sigortasından faydalanması amacıyla sürdürülen yoğun 
çalışmalar ve görüşmeler neticesinde, MESAM Sosyal ve Kültürel Fonu’ndan poliçe bedeli karşı-
lanan sigortalı üye sayımız geçen yıla göre ise yaklaşık %13 artmıştır. MESAM 2011-2012 döne-
minde 700 üyesini özel sağlık sigortası ile sigortalarken, bu gün 1518 üyesine özel sağlık sigortası 
yaparak sigortalı üye sayısını %117 artırmıştır.

Ayrıca üyelerimiz, eş ve çocuklarını da talepleri halinde, yine primlerini kendileri ödeyerek 
sağlık sigortasından faydalanabilmektedir. 

Değerli Üyelerimiz,
Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı koşullarda çalışmalarımızı pek çok zorluk al-

tında sürdürsek de, yukarıdaki matematiksel veriler ışığında, eldeki imkânları en doğru şekilde 
kullanarak MESAM’ı her anlamda daha ileri bir seviyeye getirdiğimiz sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Ancak bütün bu başarılı verilere rağmen, önümüzde omuz omuza kat etmemiz gereken çok uzun 
bir yol olduğunun da farkındayız. Bugün sizler adına topladığımız mali haklar, ülkemizin nüfusu 
ve ekonomik büyüklüğü ile kıyaslandığında pek çok Avrupa ülkesinin gerisinde kalmaktadır. 
Onun için yapılan tüm güzel işlere rağmen, rehavete kapılmadan çalışmalarımızı çok daha verim-
li hale getirmek ve gelirlerimizi sürekli artan bir ivme ile artırmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 
Gelirlerimizi artırıcı tedbirlerde olduğu kadar, toplanan listeler ışığında tüm müzik türleri için 
hakça ve tabanı kucaklayan bir dağıtım modelini oluşturmak da en önemli hedeflerimiz arasında 
bulunmaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesini, fikri mülkiyet ve telif 
hakları alanında da en kısa zamanda yakalayacağımıza olan inancımızla siz değerli üyelerimizi 
gönülden selamlıyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.     
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MFÖ’nün “Ele güne karşı yapayalnız” 
dizeleriyle başlayan müzik kariyeri 
Kendi Kendine albümüyle devam 

ediyor. Albümün adından da anlaşılacağı gibi 
araya kimse girmeden, dağılmadan, başka 
grup ve müziklerin etkisinde kalmadan 1984 
yılından bu güne kadar “kendi kendine” yet-
mesini bildi MFÖ…  Türkiye’nin geçişli mü-
zik ikliminde müzisyenler, arabeskten pop’a, 
pop’tan rock’a savurulup kimlikler deryasında 
kimliksiz kalırken MFÖ yaptığı müzikten ta-
viz vermeden, müziğini sürekli geliştirip yeni-
leyerek sürdürdü kariyerini. 

MFÖ’nün yeni albümü Kendi Kendine 
profesyonel bir stüdyo yerine evde kaydedil-
miş tamamen akustik bir albüm. Elektro gitar-
lar yok; akustik gitar, yumuşak bir bas, piya-
no ve perküsyon bütün albümün atmosferini 
oluşturuyor. Albümde Fuat Güner akustik 
gitar, Özkan Uğur perdeli ve perdesiz bas ile 
akustik gitar çalıyor… 

Fuat Güner ile hem MFÖ’nün yeni albü-
mü Kendi Kendine’yi hem de Türkiye’deki telif 
sorunlarını ve telif mücadelesini konuştuk. 

 Kendi Kendine evde kaydedildi. Pro-
fesyonel bir stüdyo yerine evde çalışmak size 
nasıl bir özgürlük sağladı. 

Öncelikle evde çalışırken zaman kısıtlama-
sından kurtuluyorsunuz. Herhangi bir stüd-
yoya gittiğinizde belirli saat aralıklarını kiralı-
yorsunuz. Mesela öğleden sonra 2’den akşam 
8’e kadar… 8’den sonra aklınıza bir şey gelir-
se çalışma fırsatınız kalmıyor, çünkü o sürede 
stüdyoda başkası oluyor. Evde olduğunuzda 
ise istediğiniz zaman çalışabiliyor, istediğiniz 
saat istediğin kaydı yapabiliyorsunuz. Mesela 
Mazhar gecenin bir vakti telefon edip “şarkı 
söylemeye geliyorum” diyebiliyor. İkincisi evde 
ayırdığınız vakti stüdyoda bulamıyorsunuz. Biz 
bu albüm için altı ay çalıştık. Altı ay stüdyo 
kiralamak ise fazla yorucu olacaktı. Bittiğini 

Dijital Haklarımız 
Büyük Bir Soru İşareti
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düşündüğünüz bir şarkıyı ertesi gün değiştirip 
yeniden çalabiliyorsunuz. Hatta 15 gün sonra 
bile yeniden çalabiliyorsunuz. Gecenin üçünde 
aklınıza bir şey geliyor, kalkıp çalabiliyorsunuz, 
aynı şarkıyı sabah değiştirebiliyorsunuz… Kı-
sacası evde çalışmanın avantajları çok fazla… 

Bir söyleşinizde Kendi Kendine albü-
münün müzik kariyerinizde bir milat ol-
duğunu söylüyorsunuz. Kendi Kendine’yi 
diğer albümlerinizden ayıran nedir?  

Bu albümü tasarlarken bir araya geldik ve 
“Bu kez kendi kendimize bir albüm yapalım,” 
dedik. Aranjör olmasın, başka gitarcılar, baş-
ka müzisyenler olmasın… Turan Yükseler yıl-
lardır bizimle çalışıyor. Grubun ayrılmaz bir 
parçası; bizim dışımızda bir onu aldık, bir de 
Mehmet Akatay.  

Çalışırken hiç birimizin önünde yazılı bir 
nota yoktu. Herkes kendi yeteneğini ve yaratı-
cılığını ortaya koydu. Kendi Kendine tamamen 
akustik bir albüm oldu. Albümde elektrogitar 
bile yer almıyor. 

Kendi Kendine’den sonra evde kaydedi-
len albümleri sık sık göreceğiz sanırım… Mü-
zik dünyasında böyle bir yöneliş var değil mi? 

Dünyanın önde gelen stüdyolarının gün-
lüğü 2 bin ya da 3 bin Euro civarındaydı, şimdi 

fiyatlarını 600 Euro’lar kadar düşürmek zo-
runda kaldılar. Bunun en önemli nedeni ise ev 
kullanımı… Teknoloji öyle bir noktaya geldi ki 
iyi bir ses kartı, kuvvetli bir bilgisayar ve yükle-
diğiniz programlar ile evde her şeyi yapabilecek 
durumdasınız. Hele kaliteli bir mikrofonunuz 
ve preamp varsa istediğinizi yapabiliyorsunuz. 
Eskiden böyle bir lüksü elde etmek için nere-
deyse milyon dolarlık stüdyolara gitmek zo-
runda kalıyorduk şimdi ise 100 bin lirası olan 
evine bir stüdyo kurabiliyor. 

İmkanlar arttıkça herkes evinde çalışmak is-
tiyor. Çünkü ev daha kolay… Bir senfoni kaydı 
yapamazsınız tabii, bu yüzden de büyük stüd-
yolar her zaman olacak ama işlevleri değişecek. 
Bunun yanı sıra ev stüdyoları daha da artacak…

Peki bunun müziğe ve telif çalışmaları-
na nasıl bir etkisi olacak?

İnternet, müziği bambaşka bir yere getir-
medi mi zaten? Eskiden CD ve kaset satışından 
para kazanırdık, şimdi ise indirmelerden ve tık-
malardan para bekliyoruz. Şurada şöyle bir şey 
var: Biz teliflerimizi meslek birlikleri aracılığıy-
la alıyoruz. Onlar takip ediyor ve bize ulaştı-
rıyorlar. Ama bizim yorumculuktan kaynakla-
nan haklarımız ve dijital haklarımız büyük bir 
soru işareti. Çünkü dijital hakları plak şirketi 
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aracılığıyla alıyoruz. Siz yorumcu olarak plak 
şirketiyle bir anlaşma yapıyorsunuz. Dijital hak 
dağıtıcıları ile plak şirketleri de kendi araların-
da, gizlilik esaslı ikili bir anlaşma yaptığı için 
yorumcu eserinin ne kadar yayınlandığını, di-
jital hak dağıtıcılarından listeli olarak alamıyor, 
öğrenemiyor.  Liste plak şirketine verildiği için 
her şey şirketin insafına kalıyor. Şirket, listeyi 
istediği gibi manipüle etme şansına sahip. 

Buna rağmen dijital dünya birçok mü-
zisyenin önünü açtı?

Dijital dünyanın ismini duyuramamış ve 
müziğe yeni başlamış sanatçılar için iyi bir im-
kân olduğunu düşünüyorum. Fakat eskiden 
beri var olan, çok büyük işler yapmış, büyük 
satışlara imza atmış sanatçılar için uygun bir 
zemin değil…

Peki, nasıl bir çözüm bulunmalı?
Dijital dinlemelerden doğan haklarımız 

0,0001 kuruştan daha mantıklı bir fiyata çe-
kilmeli. Şarkı bir milyon kez dinlenmiş kar-
şılığında müzisyen bin lira alıyor. Bu komik 
bir rakam değil mi? Eskiden albümümüz 1 
milyon kez dinlenseydi hatırı sayılır bir para 
kazanırdınız? Şarkılarınızın çalışma sıklığına 
göre kazandığımız paralar da artıyordu. 

MFÖ, 35 yıla yakın bir zamandır mü-
zik dünyasının içinde ve bu süreçte “telif 
hakları” konusunda nasıl sorunlar yaşadı? 

Bana göre Türkiye’de telif haklarının sıkın-
tıya girmesine sebep olan iki önemli şey var. 
Biri aynı alanda birden fazla meslek birliğinin 

kurulması… Baştan beri buna karşıyım. Maale-
sef bazı arkadaşlarımızın bazı kişiler tarafından 
doldurulmasıyla ortaya çıktı bu durum. Tüm 
sanatçılar tek bir meslek birliği etrafından top-
lanıp birleşecekken ortaya MESAM ve MSG 
diye iki tane meslek birliği çıkmış oldu. Hal-
buki önce MESAM vardı. MSG, EDİTÖR’ler 
tarafından kurulmuş bir meslek birliğidir. ME-
SAM’ın yapmış olduğu tüm birleşme çağırıla-
rını, çeşitli bahanelerle karşı koydular. Ben hala 
aynı fikirdeyim, belki bir gün anlarlar. 

Başka sorunlar da vardır elbette…
Bir başka konu: Bir eserin çalınmasına ve 

yasaklanmasına izin verme hakkı tüm dünyada 
besteci ve söz yazarınındır. Bizde ise, bazı plak 
şirketi sahipleri, zamanında meclisteki millet-
vekillerini etkileyerek, 5846 sayılı kanunla bu 
izne yapımcılar ile yorumcuların da dahil edil-
mesini sağladı. Dolayısıyla telif toplarken, nor-
mal olarak yüzde 60 eser sahibinin yüzde 40 da 
komşu hakların (yapımcı ve yorumcu) olması 
gereken paylaşım, tarafların kafalarına göre 
yüzde istemesi ile uzun süre umuma yönelik 
kullanımdan tahsilat yapmak zor oldu, neyse ki 
sonra Ortak Lisanslama Birliği (OLB) kuruldu 
da bu karmaşaya bir çözüm getirildi. İsviçre de 
bu konuda halk oylaması yapılmış ve oylama-
dan şu sonuç çıkmış. ORTADA ESER YOK-
SA NE YORUMCU VAR NE DE YAPIMCI, 
DEMEK Kİ İZNİ ESER SAHİBİ YANİ BES-
TECİ VE SÖZ YAZARI VERECEK.
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MESAM’ın da üyesi olduğu Mekanik 
Haklar üst çatı örgütü BIEM ve 
Uluslararası Eser Sahipleri Meslek 

Birlikleri Konfederasyonu CISAC’ın Genel 
Kurul Toplantısı 8 ile 9 Haziran 2017 tari-
hinde Lizbon’da gerçekleştirildi. Toplantıda 
200’ün üzerinde meslek birliği temsilcisi bir 
araya geldi. 

Portekiz Eser Sahipleri Birliği’nin (Socie-
dade Portuguesa de Autores) ev sahipliğinde 
gerçekleşen CISAC Genel Kurul Toplantısı’n-
da 2019 yılına kadar başkanlık görevini sürdü-
recek olan Jean-Michel Jarre ile birlikte görev 
yapmak üzere başkan yardımcılığına ressam 
Miquel Barceló seçildi. Miquel Barceló 2016 
yılının Aralık ayında hayata veda eden heykel-
tıraş Ousmane Sow yerini almış oldu. 

CISAC’ın düzenlediği bir diğer buluşma 
olan Medya Teknik Komitesi 10 ile 11 Ekim 
2017 tarihlerinde Budapeşte’de gerçekleşti-
rildi. Meslek Birliğimizin katılım gösterdi-
ği Medya Teknik Komitesi, ev sahibi András 
Szinger’in Macaristan’ın ulusal rapor sunumu 
ile başladı. İki gün süren toplantıda çeşitli 
meslek birlikleri yayın kuruluşların yeniden 
iletimi, dijital servisler ve yeni medya alan-
larındaki mevcut durum, yenilikler, hukuki 
değişiklikler ile dijital servislerin lisanslama, 
dağıtım ve dokümantasyon operasyonları hak-
kında paylaşımlarda bulunuldu.

Bir diğer toplantı ise Uluslararası Meka-
nik Haklar Konfederasyonu BIEM tarafından 
organize edilen ve 12 ile 13 Ekim 2017 ta-
rihlerinde Budapeşte’de gerçekleşen Mekanik 
Haklar Toplantısı oldu.

Dünyanın farklı ülkelerinden müzik mes-
lek birlikleri temsilcilerinin iştirak ettiği Me-
kanik Haklar Toplantısı’nda dünya pazarında 
yaşanan gelişmeler, lisanslama sorunları, dene-
tim faaliyetleri, korsanla mücadele faaliyetleri 
ve özel kopyalama konularıyla ilgili sunumların 
yanı sıra MESAM’ın da katılımıyla “Özel Kop-
yalama” konulu çalışma grubu gerçekleştirildi.  

Meslek birliklerinin kendi ülkelerindeki 
mekanik lisanslama pazarı hakkında bilgilen-
dirmeler yaptığı toplantı, öneri ve görüşlerin 
bildirilmesiyle sona erdi.

MESAM’ın katılımcısı olduğu ve bu yıl 
23.’sü düzenlenen WOMEX Dünya Müzik 
Fuarı ise 25 ile 29 Ekim tarihlerinde 90 ül-
kenin katılımıyla Polonya’da gerçekleştirildi. 
Müzik endüstrisinin önemli aktörleri ve tem-
silcilerinin katıldığı fuar boyunca açık bulunan 
Türkiye Standı çok sayıda katılımcı tarafından 
ziyaret edildi.  Beş gün süren fuar süresince, 
çeşitli müzik dallarında konserler, toplantılar, 
atölye çalışmaları ve film gösterimleri yapıldı.

Uluslararası Temaslar 
Sürüyor 
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MESAM – MSG 
ORTAK PROTOKOLÜ

kanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü gözeti-
minde mükerrer ödemelere çözüm bulunması 
amacıyla oluşturulan ve devamında eser sahip-
lerinin lisanslama, dokümantasyon ve dağıtım 
faaliyetlerinde tek elden verimli bir şekilde 
çalışmasını amaçlayan, ortak veri tabanı oluş-
turulması suretiyle eser sahiplerinin güncel, 
doğru bilgileri içeren tek veri tabanının oluş-
turulmasını yani bir nevi sağlıklı envanter dö-
kümü yapılmasını sağlamayı amaçlayan proje 
amacına ulaşamadan sona erdi. 

MAKALE
GÜNEŞ RAMAZANOĞLU

04.09.2012 tarihinde imza-
lanan MESAM-MSG Or-
tak Lisanslama, Dağıtım ve 
Dokümantasyon protokolü 
04.09.2017 tarihinde sona 
erdi. 2012 yılından CISAC 
ile TC Kültür ve Turizm Ba-

Kısaca özetlemek gerekirse; ne amaçlan-
mıştı, neler yaşandı ve bundan sonra eser sahip-
lerini neler bekliyor buna değinmek istiyorum. 
Gerek mükerrer ödemelerin önlenmesi gerekse 
eser sahiplerinin adil bir dağıtıma kavuşması, 
lisanslama gelirlerinin artırılması hedefi ile yola 
çıkan ve bu hedefe ulaşılması için veri tabanı 
ve dokümantasyon faaliyetlerini de birleştirme 
üzerine mutabık kalınan çalışmalar ne yazık ki 
meslek birlikleri arasında uyumsuz çalışma or-
tamı nedeni ile bir türlü hayata geçirilemedi. 
Tüm bu çalışmaların tamamlanmasıyla komple 
otomasyon ve entegre edilmiş bir sistemle daha 
doğru daha hızlı bir dağıtım çalışması arzu edil-

mesine rağmen, 5 yıllık süre zarfında sadece 
eser sahipleri ortak lisanslama faaliyetlerini ger-
çekleştirebilmiş, adil dağıtım ve mükerrer öde-
melerin önlenmesine ilişkin kalıcı ve verimli bir 
çözümü hayata geçirememişlerdir. 

Eser sahiplerinin hem dünya hem de 
Türkiye’de hızla ilerleyen teknoloji ve günün 
ihtiyaçlarına cevap veremeyen yasal düzenle-
melerle daha iyi koşullara kavuşmasını bugün 
beklemek zor gözüküyor. Eser sahipleri adına 
verimli bir ortamın oluşması birçok faktörün 
bir arada bulunmasını zorunlu kılıyor; ortak 
lisanslama, ortak veri tabanı, otomasyon alt-
yapı ve günün koşullarına hitap eden ve uy-
gulanabilir bir yasa ve tekrarlanan planlı lobi 
faaliyetleri. Yaklaşık 16.000 kayıtlı eser sahi-
binin derdi ortak, hepsi daha iyi ve güzeli ke-
sinlikle hak ediyorlar. Geriye bunu elde etmek 
için birlikte mücadele etmek kalıyor. Çözüm 
aslında çok basit ve yakında…
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5846 Sayılı 
FSEK Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

Çalışmaları Hakkında
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Uzun süredir üzerinde çalışmalar de-
vam eden 5846 sayılı FSEK Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanununda son aşama-

ya gelindi. Mevcut yasamızın günün koşulları-
na ve Avrupa Birliği direktiflerine uygun hale 
getirilmesi için epey bir zamandır çalışmalar 
sürdürülüyordu. Son bir yılda ivme kazanan 
çalışmalar hakkında bilgi vermek gerekirse; 
2016 yılının Kasım ayında 4 hafta süren ve tüm 
hak sahibi meslek birlikleri, yargı organları, 
hukukçular, bürokratlar, kullanıcı üst çatı 
örgüt temsilcilerinin katıldığı ve yasanın tüm 
ana başlıklarının detayları ile tartışıldığı bir 
çalıştay yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Telif Hakları Genel Müdürlüğü önderliğinde 
gerçekleştirilen bu geniş katılımlı çalışma, so-
runların tam anlaşılması, çözüm önerilerinin 
ortaya konması ve tüm tarafları memnun ede-
cek basit ve uygulanabilir, uluslararası stan-
dartlarda bir yasa taslağının oluşturulması için 
en önemli adımdı. Ardından yasanın, Telif 
Hakları Genel Müdürlüğü denetiminde, aka-
demisyenler tarafından çalıştayda tartışılan fi-
kirler ve görüşler doğrultusunda değişiklik ça-
lışmaları başlatıldı. 2017 Mayıs ayının başında 
taslak metin, değişiklik önerileri ve gerekçeleri 
ile birlikte tüm kamuoyuna duyuruldu. Ar-
dından ise taslak ile ilgili görüşlerin iletilmesi 
için haziran ayı başına kadar süre verildi. Bu 
zaman zarfında meslek birliğimiz teknik ola-
rak hukukçular ve Yönetim Kurulu seviyesinde 
taslak çalışmayı incelemiş, büyük bir titizlikle 

taslak üzerinde çalışılmış, aynı alanda faaliyet 
gösteren diğer müzik meslek birlikleri ile iş 
birliği gerektiren başlıklarda birlikte hareket 
edilmiş ve görüşlerimiz 05 Haziran 2017 ta-
rihinde Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ne ile-
tilmiştir. Bunun ardından alınan tüm görüşler 
Telif Hakları Genel Müdürlüğüne ulaştıktan 
sonra müzik meslek birlikleri olarak Telif 
Hakları Genel Müdürlüğü’nden randevu talep 
edilmiş ve temmuz ayında yapılan bir çalıştay-
la meslek birliklerimizin görüşleri sözlü olarak 
belirtilmiş ve tartışmalı konular üzerinde kar-
şılıklı görüş alışverişi yapılmıştır. 

Üzerinde geniş katılımla büyük emek sarf 
edilen yasa taslağının ardından, eser sahiple-
rinin haklarını uluslararası standartlarda ülke 
normlarını gözeterek koruyan bir yasanın 
çıkması en büyük beklentimizdir. GEMA, 
SACEM, PRS ve ASCAP gibi yüzyılı aşkın 
süredir telif hakları konusunda hizmet veren 
kardeş meslek birliklerinin seviyesine çıkabil-
memiz ve eser sahiplerinin aynı refaha kavuş-
ması en büyük hedefimiz. Buna ulaşabilme-
miz için yasa, en büyük dayanağımız. Ancak 
bunun tek başına yeterli olmadığını da kabul 
etmek gerekiyor. Geniş kapsamlı ve kolay uy-
gulanabilir bir yasanın yanında telif bilinci, 
merkezi ve aktif bir lisanslama çalışması ve 
daha fazla telifin toplanması için ülke geneline 
yayılması için planlama, uzun vadeli başarının 
olmazsa olmazlarıdır.

GÜNEŞ RAMAZANOĞLU
MAKALE
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“Şairim” diye başlıyoruz söze Bedri Rahmi 
Eyüboğlu ve devam ediyor yazmaya:  

(…) Şairim / Zifiri karanlıkta gelse şiirin 
hası / Ayak seslerinden tanırım / Ne zaman 
bir köy türküsü duysam / Şairliğimden uta-
nırım / Şairim / Şiirin gerçeğini köy türkü-
lerimizde bulmuşum / Türkülerle yunmuş 
yıkanmış dilim / Onlarla ağlamış, onlarla 
gülmüşüm (…)

Sadece Bedri Rahmi Eyüboğlu değil elbet-
te; bu coğrafya da kim yaşıyorsa, ama gerçek-
ten yaşıyorsa; bakıyorsa kök saldığı toprağa, 
doğduğu eve bakıyor ve görüyorsa… Şairin 
dediği gibi türkülerle yıkanmıştır dili; onlarla 
ağlamış onlarla gülmüştür. Hatta onlarla sev-
miş, onlarla sevinmiş ve onlarla yaşamıştır ay-
rılık acısını… 

Bazıları hayatlarının en önemli anlarına 
katık ederken türküleri bazılarının ise haya-
tı olur türküler. Onlarla büyümekle kalmaz-
lar; türküleri uzaklara ulaştırmak, yenilemek, 
unutulmasını engellemek ve türkülere türkü 
katmak için harcarlar tüm yaşamlarını…

Emre Saltık da türkülere hayatını adamış 
özel müzisyenlerden biriydi. O türkülerin son-
suz bilgeliğine ulaşmış bir derviş gibi yaşıyordu 
müziği ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun neden 
bir türkü duyduğunda şairliğinden utandığını 
biliyordu. 

Emre Saltık türküleriyle direniyordu, 
çünkü biliyordu türkülerin her şeyin üstünde 
olduğunu, çok çok önceden “Türküleri yapan-
lar, yasaları yapanlardan çok daha güçlüdür-
ler” demişti ve her zaman güneşli, güzel günler 

EMRE SALTIK
Türkülerin Bilgeliğine Ermiş

Bir Derviş:
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söylemişti türkülerini. Kalbine yenik düştüğü 
güne kadar ne inandıklarından taviz verdi ne 
de türkülerinden. 

1960 yılında Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 
dünyaya geldi Emre Saltık. Resmi kayıtlarda 
doğum yeri Tunceli geçse de o Dersim’de ya-
şadı. Dersim ile büyüdü ve orasının nefesiyle 
yoğruldu sesi, aklı, fikri, canevi…  

70’li yıllar zordu. İşsizlik zordu, kırsalda 
yaşamak güç. Ve göç çoktan başlamıştı. 1980 
yılında Emre Saltık, ailesinin peşine takıldı-
ğı göç kervanı ile birlikte geldi İstanbul’a… 
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi 
Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği bö-
lümüne girdi. İstanbul bekledikleri gibi değil-
di. Taşı toprağı altın olduğu söylenen kent si-
yasetin ve darbenin merkezi olmuştu. İstanbul 
da Tunceli’den farklı değildi yani, İstanbul da 
bir yangın yeriydi… 

Herkes darbenin nefesini ensesinde hisse-
derken Emre Saltık okuyordu. Çocukluğun-
dan beri sevdiği türküleri hocaların nezaretin-
de ezber ediyordu bu kez…    

12 Eylül’ün etkileri yavaş yavaş azalmaya 
başladığında, 1984 yılında İstanbul Teknik 
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konserva-
tuvarı Türk Halk Müziği bölümünden mezun 
oldu. Emre Saltık mezuniyetinin hemen ar-
dından aktif olarak müzik dünyasının içinde 
yer almaya başladı. İlk albümü Selam Sana Fi-
listin’i 1987 yılında yayınladı. Dönemin zorlu 
şartları altında çıkan bu protest albüm son-
rasında Emre Saltık müzikal olarak bir karar 
verip türküleri yöneldi. Bundan sonraki tüm 
çalışmaları türkü üzerine olacaktır. Türkülere 
yöneldiği ilk albümü Türkülerden Ka-
çamazdım sanat yaşamında da 
önemli bir yer tutar.

“Dardayım” ve “Türkülü Yürekler” adlı 
çalışmaları halk müziğinde yeni arayışların 
işareti olarak kabul edilir. Sanatçının 2000 yılı 
Şubat ayı ortalarında piyasaya sürülen Yıkılsın 
Sebebim adlı albümü ise kendi bestelerinin ve 
halk müziğine kattığı yeni türkülerin fazlaca 
hissedildiği bir albüm olur. 

Emre Saltık, müzikle olan ilişkisini al-
bümler ve konserler ile sınırlı da tutmadı. 
Arif Sağ ile birlikte Arif Sağ Müzik Okulu’nda 
eğitim verdi. Uzun yıllar prodüksiyon yönet-
menliği yaptı. Birçok halk müziği albümünde 
varlığını hissettirdi. 

Pek çok müzisyen gibi sanatla siyaseti 
ayırmadı Emre Saltık. Sanat ve siyasetin birbi-
rinden ayrılamayacağına ve ikisinin de amacı-
nın insanlığı güzel yarınlara taşımak olduğunu 
biliyordu. 

MESAM Yönetim Kurulu’nda bulunan 
Emre Saltık, sanatçıların telif haklarını layı-
ğıyla alabilmesi için önemli çalışmalar yaptı. 

Emre Saltık, 11 Mart 2017 tarihinde, 57 
yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonrasında ha-
yata veda etti. 
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Ahmet Selçuk İlkan: 

Ali Haydar Timisi: 

Ali Rıza Binboğa:

Ne acı ne garip bir tesadüf ki sevgili dostum 
Emre Saltık’ın son haftasında ve hep sonları 

yaşadık onunla. Son bestemizi birlikte yapmıştık. Son seyahatine birlikte 
gitmiştik. Son alışverişler, son uçak yolculuğu, son sohbetler kaderimiz oldu. 
Ve son yönetim kurulu toplantısında son öğle yemeğini birlikte yemiştik. 
Kullanması gereken (son oyu) bana bırakıp gitmişti hem de son Beşiktaş 
maçının yorumunu yaparak.

Ne acı ki son selamını bu kadar erken bırakıp sonsuzluğa gitti o 
gün kendi yuvasından.  Çok duygulu duyarlı bir insandı. Herkese dost, 
herkese candı. Canımızı acıtıp yakıp gittiği bu yerde hepimizi yarım, 
hepimizi eksik bıraktı. Başımız sağ olsun. Anılarla, dualarla kalbimizde, 
hep yanımızda… Unutulmaz bir adamdı o. Allah rahmet eylesin.

Uzun yıllara dayanan tanışıklığımızın, özellik-
le son yıllarında derin bir dostluk ve yol arka-

daşlığına dönüştüğü Emre Saltık’ın beklenmedik vefatı hem halk müzi-
ğimiz hem de toplumumuz için derin bir yara açtı. Kendisini her zaman 
insana verdiği değer, güler yüzü, kalp kırmaması ve en zor anlarda bile 
ilkelerinden ödün vermeden doğruları söylemesi gibi özellikleri ile ha-
tırlayacağız. Toplumumuz için ne kadar önemli bir insan olduğunu, ce-
naze törenindeki büyük katılımın yeterince gösterdiğini düşünüyorum. 

Emre Saltık, benim için bir ağabey, bir yol arkadaşı ve dert ortağıy-
dı. Hayatın pek çok alanında verdiğimiz ortak mücadelelerde olduğu 
gibi, MESAM’da da omuz omuza yürüdüğümüz yolda hep doğrudan, 
dürüstlükten yana oldu. Uğradığımız tüm haksızlıklarda dik duruşunu 
bozmadan hep yanımızda oldu. Onun yokluğu, hayat denen bu kısa 
zaman diliminde elbette hepimizi yürekten yaralıyor, boşluğu her geçen 
gün artarak hissediliyor. Ancak, toplumumuza yön göstermek için takip 
ettiği Anadolu ışığı, yüz yıllardır olduğu gibi onun bıraktığı yerden, gö-
nülden gönle aktarılarak çoğalmaya devam edecek.

Emre Saltık kardeşimizi çok özlüyoruz. Yöne-
tim Kurulu toplantıları sırasında dönüp bak-

tığımızda onun sandalyesinde başkasını görüyoruz. Ama sanki birazdan 
bize seslenecek gibi bir hisse kapılıyoruz. Kendisi birleştirici ve barışçı 
biriydi. Tam bir beyefendiydi. Kendisini çok erken yitirdik. Özü sözü 
birdi… 

Emre Saltık için Ne Dediler:
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Suat Suna:

Celal Ulusu: 

Metin Karataş:

Recep Ergül:

Emre Saltık’ı hayatımın son altı yedi senesinde tanı-
dım. Aslında çok geç tanıdım. Müthiş bir karakterdi, 

özü sözü birdi. Herkesin sıkıntılarını çözmeye çalışan ve çözüm odak-
lı yaşayan biriydi. Hayatı pozitif yaşayan nadir insanlardan biriydi, 
gülmeyi ve etrafını güldürmeyi severdi. İyi insanlar çok yaşamaz sö-
zünün karşılığı oldu Emre Saltık. MESAM’da uzun yıllar yöneticilik 
yaptı ve bu yöneticiliği sırasında insanları bir araya getiren kaynaştı-
ran biri oldu. Benim için örnek alınacak bir ağabeydi. Müziğe çok 
büyük emekler verdi. Yeri dolmayacak insanlardan biriydi.

Erken bir kaybımız oldu. Emre Saltık bu kültüre hiz-
met eden, halk müziğine büyük hizmetler veren biriy-

di. Hem siyasi durumu hem de müzisyenliğiyle bende yeri bambaşkadır. 
Topluma her şekilde hizmet etmiştir. Hem dernek yöneticisi olarak hem 
de siyasetçi olarak görev yapmış ender insanlardan biriydi. Kendisiyle 
hem siyasal hem de müzikal anlamda beraberliğimiz vardı. Emre Saltık 
gibi insanlar kolay yetişmiyor. Bazen insanların değerleri öldükten sonra 
daha iyi anlaşılıyor, bence ölmeden önce de bu değerler onlara verilmeli. 
Birçok değeri kaybettik, ama Emre Saltık’ın değeri çok farklıydı. 

 Emre Hoca’yı kaybettiğimiz için ziyadesiyle üzgü-
nüz. Emre Saltık yaşadığımız kültüre, özellikle de 

halk müziğine ziyadesiyle hizmet etmiş biriydi. Siyasi duruşu, onuru ve 
kişiliğiyle bendeki yeri oldukça başkadır. Sadece bir müzisyen değildi 
Emre Saltık, toplumuzun birçok alanında hizmet verdi. Federasyonların 
içinde yer aldı, dernek yöneticilikleri yaptı ve siyasetin içinde bulundu. 
Bu anlamda da ender insanlardan biriydi. Kendisiyle hem siyasi hem de 
müzikal birlikteliğimiz vardı. Onun yokluğunu arayacağız. Emre Saltık 
gibi değerler ne yazık ki kolay kolay yetişmiyor. MESAM olarak ailesine 
yeniden başsağlığı diliyorum.

Emre Saltık’la doksanlı yıllarda tanıştım. Sonra üç yıl 
süreyle MESAM Yönetim Kurulu’nda birlikte görev 

yaptık. Son derece barışçıl, insancıl ve uzlaşmacı bir insan… Kökleri-
ne bağlı bir kültür taşıyıcısı ve başarılı bir sanatçıydı. Kimseyle ihtilaf 
yaşamaz, başkalarının yaşadığı ihtilafları ise çözmek konusunda gayret 
gösteren yardımsever, paylaşımcı ve erdemli bir insandı. Sarısaltık Ocağı 
ve felsefesinin misyonunu taşıyan ve gönül köprüleri kuran ender bir 
insandı. Ruhu şâd olsun.
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Müzisyen ve oyuncu Fırat Tanış, tiyatro sahnesinde tüm me-
ziyetlerini bir araya getirip hem Anadolu’nun hem de Ana-
dolu insanın sözü oluyor… Anadolu’nun mahvına sebep 

olmadan önce, o sözünü Yunus Emre’nin sözüne katıp herkese sesleni-
yor: Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım…

Semih Çelenk’in yazıp yönettiği, Fırat Tanış’ın rol aldığı Gelin Tanış 
Olalım köklerini Anadolu toprağının derinliklerine salmış, yaş almış, 
yaşlanmış, hüznü de neşeyi de yaşamış, sırtını Pir Sultan’dan Neşet Er-
taş’a kadar büyük bir geleneğe dayayıp dimdik duran bir abdalın hika-
yesini anlatıyor. Ahmet Arif ’in, Köroğlu’nun, Şeyh Bedrettin’in, Yunus 
Emre’nin, Somuncu Baba’nın, Âşık Veysel’in, Keloğlan’ın Anadolu’sunu 
anlatıyor. Kıymet verenin gözünde buram buram tüten Anadolu’yu…

Fırat Tanış; meseller anlatıp, anlattıklarını türkülerle, deyişlerle süs-
lüyor. Sorular soruyor, akıl alıyor ve akıl veriyor. Tüm bunları kendine 
yakışan bir bilgelikle yapıyor; samimiyet ve hakikatten uzaklaşmadan…

Gelin Tanış Olalım, 
İşi Kolay Kılalım…

Öncelikle “Gelin Tanış Olalım ile başlayalım… 
Oyun fikri nasıl ortaya çıktı ve nasıl bir çalışma yürüttünüz?  
Kendimizce bir oyun oynarken ortaya çıktı bu fikir: Klasik tiyatro 
metinlerinin türküleri olsaydı, bunlar hangi türküler ya da deyiş-

ler olurdu? Oyun buydu… Başta sırf eğlence 
olsun diye oynadığımız bu oyun, bir süre son-
ra inanılmaz benzerlikler karşısında, yerini bir 

farkındalığa bıraktı…  Öyle şaşılası benzerlik-
lerle karşılaştık ki; tarihsel ve coğrafi uzaklıkları 

bilmese insan, bir intihal şüphesine kapılabilir. El-
bette bir intihal söz konusu değil. Evrene aklını açan insanların or-

tak bir dili var. Bu oyunu oynarken karşılaştığımız, şimdi aklıma gelen iki şaşırtıcı 
örnek: Hacı Eftal’in “Yaş Destanı”ndaki sözleri: İnsan hayatının aldığı yaşlarla bölümlerini, 
iniş çıkışlarını anlatır… Shakespeare’in “Beğendiğiniz Gibi” oyunundaki “Bütün dünya bir 
sahnedir, kadın erkek herkes ancak birer oyuncu…” diye başlayan tiradına; Aşık Gülâbi’nin 
seferden dönen Hz. Ali’nin bir mezarda bulduğu kurukafa ile sohbetini anlatan Kurukafa’nın 
sözlerinin, yine Shakespeare’in meşhur “Hamlet” oyununda Hamlet’in mezarda bulduğu bir 
kafatası ile sohbetine inanılmaz benzerlikleri… Söz ve ezgileri bildiğimiz türkü ve deyişler-
den oluşan bir müzikal oyun yazma ve oynama fikri, böylece oluşmaya başladı.  Tüm bu 
benzerlikleri keşfetmenin heyecanı elbette bir oyunu, bir müzikali oluşturmak için yeterli 
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değildi. Bu benzerlikler olası oyunun ancak şeklini belirleyebilirdi, mü-
zikalin içeriğiyle ilgili düşünmeye başladım. Bu sırada Türkiye’de yaşa-
nan toplumsal olaylar adeta imdadıma yetişti diyebilirim. Siyasetin ku-
tuplaştırıcı dili, oyunun içeriğinin ne olması gerektiğini belirledi. Oyun 
Anadolu halklarının ortak kültürü olarak türkü ve deyişler üzerinden 
toplumsal bir yakınlaşmaya, tanışmaya hizmet etmeliydi. Böylece Yu-
nus Emre’nin meşhur mısrası “Gelin Tanış Olalım” başlığını belirle-
dim. Biçim ve içerik olarak kurduğum hayali Prof. Dr. Semih Çelenk’e 
anlattım ve oyunu yazmaya başladı. 

“Gelin Tanış Olalım” sahnelendiği ilk günden 
bu güne oldukça ilgi gören bir oyun oldu. 
Böyle bir ilgi bekliyor muydunuz? 
Beklentimizden öte, seyirci profili ile ilgili bir merakımız 
vardı. Prof. Dr. Semih Çelenk’le oyunu yazar, inşa ederken 
oyunun adına yakışır şekilde özellikle hiç kimseyi dışarıda bırak-
mamayı hedefledik. Olası kutuplaşmanın bir cephesine değil, özellikle 
ayrıştırılmışları, birbirinden uzak düşürülmüşleri oyuna davet etmeye çalıştık. 
Diyalog ve hoşgörüyü değer kılmaya çalıştık. Öyle ki oyunda bahsi geçen hır-
sızı bile suçlamadık, asıl zenginliğin kendisinde olduğunu vurguladık.  Elbet-
te sahnelediğimiz oyun biçim ve içerik itibariyle dar bir kesime değil hemen 
hemen herkese hitap ediyor. Herkes oyunda geçen, şiirleri, deyişleri, hikaye-
leri bir yerden mutlaka duymuş işitmiş, eşlik ediyor, hatta ilk defa oyunda 
duymuş olsa da içsel bir tanıdıklık duygusu var. Her siyasi görüşün insanı 
salonda buluştu, buluşmaya da devam ediyor. Toplumsal gerilimin bu kadar 
yoğun yaşandığı bu günlerde seyirci, moral buluyor, adeta soluk alıyor.  Buna 
yakından tanık olmak, bunu olabildiğini görmek sadece ekibimiz adına değil, 
bir salon dolusu insan adına da çok umut verici. 

“Gelin Tanış Olalım” tiyatro ile deyişleri bir araya getiriyor. 
Fırat Tanış hem bir oyuncu hem de bir müzisyen olarak sahnede… 
Sahnede ikisi birden olmak nasıl bir duygu? 
Büyük bir sorumluluk var öncelikle. Belki yüzlerce yıllık bir mirası taşıyorsu-
nuz. Üstelik seyirci de bu mirasın gerçek bir paydası olduğu için kimseyi kandıra-
mazsınız.  Burada önemli olduğunu düşündüğüm iki şeye çok dikkat ediyorum: 
Birincisi; türkü ve deyişleri doğru sözlerle söylüyor olmaya. Sözler kimi zaman 
farklılık gösterebiliyor. Türkü ve deyişleri alıntılarken sevgili Semih Çelenk’le bu 
konuda özellikle çaba sarf ettik. En doğru söylenişi bulmaya çalıştık. İkincisi; söz-
lerin anlamlarını açımlamaya. Türkü ve deyişler otantik söylenişlerinde, doğru söz-
lerle söyleniyor olsa da anlaşılmayabiliyor. Sahnede türkü ve deyişleri söylemiyor 

oynuyorum. Bu oyun bir konser değil. Sözlerin içindeki felsefeyi, olayı 
seyirciye aktarmak, anlatmak zorundayım.  
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Pir Sultan’dan Neşet Ertaş’a kadar büyük bir geleneği sahneye taşıyor ve onu kendi bilgeli-
ğiniz ile yorumluyorsunuz… Bunun altından kalkmak oldukça zor bir iş olsa gerek?

Zorluğun ötesinde bir sorumluluk… Ancak bunu zorluğunu ya da kolaylığını hiç düşünmedim. 
Düşünürseniz ya pespaye bir şey yaparsınız ya da hiçbir şey yapamazsınız. Ben bir bilge değilim, 
oyuncuyum. Şahsen akıl bâlî her insanın yapabileceğine inandığım bir şey yapıyorum.  Tek sağ-
lamam var; insanların sizi gerçekten dinlediği bir an vardır. O an dikkatleri, bakışları sizin üstü-
nüzde olmaz, görürsünüz kendi kendiyle kalmış, içine bakıyordur. Kulağı, gözü sizdedir ama bir 
iç hesaplaşma halindedir o an. Oyunu oynarken seyircide bu ifadeyi görüyorum. Beni değil ken-
dini dinliyor. İşte o zaman doğru bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Mutlu oluyorum. Hepsi bu. 

Fırat Tanış izleyiciye eski Anadolu’yu anlatıyor. Bugün mahvına sebep olduğumuz Anado-
lu’yu… Peki bugünkü Anadolu’yu anlatmaya kalksa neler söyler? 

Dünün bu günden farklı olduğunu düşünmüyorum. Veriler de onu gösteriyor. Eğer yaşadığı 
dünyada insanlar iletişime açık, kutuplaşmamış olsalardı Yunus neden “Gelin tanış olalım…” 
desin? Tevazünün nişan olduğu bir dünyada neden ve kime “Gafil gezme şaşkın…” denir? 
“İlahi olmaya yardan ayıran…” demiş o zamanda, demek ki bu gün gibi o gün de ayrı-gayrı 
düşürenler varmış. “Her ne ararsan kendinde ara…” diyorsa dün, anlayın ki yobazlık diz boyuy-

muş. Hem Yunus’un, Pir Sultan’ın, Mevlana’nın ve dünyaya mal 
olmuş daha pek çok düşünürün mirasını sahiplenecek, torunu 

olduğunu iddia edeceksin, hem de yüz yıllık aymazlığa devam 
edeceksin.  Demek ki bu mücadele çağlardır bu coğrafyada 
var. Fakat bu mücadele kadar, maalesef hafızasızlık da ka-
dim bu topraklarda. Elbette ezber ve dayatmacı anlayış bu 
hafızasızlığa hizmet ediyor. Bu gün sokakta kimi çevirip 
“Gelin tanış olalım” deseniz “İşi kolay kılalım…” diye 
tamamlar, emin olun. Bu sözü ezberlemiş artık. Ama 
ezberlerken bir yandan kanıksamış, anlamından ayrı 
düşmüş. Bizim bu oyunda yapmak istediğimiz 
tüm bu kıymetlerin üstündeki eskimiş ezber 
tozunu üflemek, altındaki anlam ve derinliği 
hatırlatmak. Eğer bu günden bir şey söyle-

mek gerekirse, dün söylenmişlerin 
üstüne eklenecek tek söz yok.  
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konusu değil maalesef. Oyuncu eser sahibi değil, icracı olarak tanımlandığı için yasada, gösteri-
min tekrarı vs. konusunda telif almıyor, alamıyor. Yapılan sözleşmeler insanlık dışı. Bir dizide oy-
nuyorsunuz misal, yapımcı dizinin güneş sistemindeki gösterim haklarını da alıyor. Elbette kabul 
etmemek gibi bir şansınız da var ama o zaman da sizinle çalışmamayı tercih ediyorlar.  Bu güne 
kadar 24 sinema filminde oynadım, yüzlerce bölüm dizide çalıştım. Eğer telif meselesi sağlıklı ve 
hakkaniyetli çalışıyor olsaydı, başka koşullarda bir hayat yaşıyor olurdum.  Dünyanın başka hiçbir 
yerinde (bir kaç “muz cumhuriyeti” hariç) böyle değil.  Geçenlerde bir ulusal kanalın CIO’su geri-
ne gerine yapımcısı oldukları dizinin tüm dünyada 85 milyon kişi tarafından izlendiğini söyledi. 
85 milyon seyirciden yarım cent (hadi çeyrek cent) oyuncuya kalsa?  Elbette işlerine gelmiyor. 
Çünkü yaratıcı bir kişinin ekonomik olarak da özgürleşmesi efendilerin oyununu bozar. 

Telif haklarını en iyi şekilde alabilmek için öncelikli olarak neler yapılmalıdır?
Siz istediğiniz yasayı, istediğiniz olumlu koşullarda değiştirseniz bile açığını bulan yine yolunu 
da buluyor. Asıl sıkıntı yasanın özündeki ahlaki değerde, gereklilikte bir kalkınma yapılması. 
Bunun yolu da çok ama çok derinlerde, daha ailede başlıyor bence.

Mor’üyalar adlı albümünüz 2014 yılında ya-
yımlanmıştı. Yakın zamanda yeni bir albüm ça-
lışması olacak mı?
Türkü ve deyişlerden oluşmuş bir albüm yapmak 
fikrimiz var, ekip arkadaşlarımla birlikte.

 
Oyuncular, tiyatro ve sinemada hak ettikleri te-
lifi alabiliyor mu? 
Tiyatro tabii farklı, orada emeğinizin karşılığını sı-
cağı sıcağına alıyorsunuz.  Bir MESAM üyesi ola-
rak müzik konusunda da bu mekanizmanın hakka-
niyetle çalıştığını görüyor, mutlu oluyorum. Ancak 
sinema ve televizyon konusunda aynı durum söz 
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“Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüstri-
lerin Teşvik Edilmesi Odaklı Olarak Türkiye 
Telif Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi” baş-
lıklı müzik çalıştayı Avrupa Birliği Eşleştirme 
Projesi kapsamında düzenlendi. “Müzikle Ha-
yatınızı Nasıl Kazanabilirsiniz?” başlıklı çalış-
tay 11 Temmuz Salı günü İstanbul Kültür Sa-
nat Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 

Çalıştaya MESAM’ı temsilen Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Ali Rıza Binboğa, Metin Karataş 
ve Ali Yavuz ile Genel Sekreter Ali Güneş Ra-
mazanoğlu da katıldı. Çalıştay Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlü-
ğü Meslek Birlikleri Daire Başkanı Bilge Kılıç 
Çakır, Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Dr. Io-
annis Kikkis ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 
(WIPO) Telif Hakkı Müdür Yardımcısı Dr. 
Dimiter Gantchev tarafından yapılan açılış 
konuşmalarıyla başladı. 

Bilge Kılıç Çakır konuşmasına 18 ayda ta-
mamlanması planlanan projeye ilişkin bilgi ve-
rerek başladı. Sözlerine “Projenin temel hedefi; 
Türkiye’deki telif haklarını güçlendirmek. Telif 
haklarının yargı, meslek birlikleri, uygulama-
cılar gibi birçok ayağı var. Sektör güçlenirken 
telif haklarıyla ilgili bazı sorunlar oluyor, söz-
leşmelerde eksiklikler oluyor. Bu da sektörde 
bir şeyler üretecek insanların haklarının daha 
az temin edilmesine yol açıyor.” diye devam 
eden Çakır bu alanda bir sinerji oluşturma 
hedefinde olduklarını ve ilerleyen dönemler-
de telif haklarına ilişkin sektör bazında önemli 
toplantılar düzenlemek istediklerini aktardı.

Çalıştay, Interight Asia Baş Danışmanı Ni-
cholas Garnett ‘ın “Telif Hakkı ve Bağlantı-

lı Hakların Korunması” başlıklı sunumu ile 
devam ederken, Uluslararası Sanatçı Ajansı 
Friars Management Limited Genel Müdürü 
David Stopss ise, “Eser Sahipleri ve Sanatçılar 
için Telif Hakkı ve Bağlantılı Haklardan Gelir 
Akışı” ve “Sanatçı Yönetimi, Doğrudan Yöne-
tim ve Öz Yönetim” başlıklı sunumları ile ka-
tılımcılara önemli bilgiler verdi. 

David Stopss geleneksel alışkanlıklarımızı 
bir kenara koyarak her geçen gün hayatımıza 
daha çok nüfuz eden dijital çağa uyum sağlan-
ması gerektiğini belirterek dijital çağın getirdi-
ği yeniliklerin telif hakları alanında da kendini 
gösterdiğini ifade etti. 

Stopss, aynı zamanda ilerleyen teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak müzik paydaşlarının 
günümüz çağına nasıl entegre olması gerekti-
ğini aktarırken, Baş Danışman Nicholas Gar-
nett ise Telif Haklarının korunması ve takibi-
ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Öğleden sonraki oturumlarda ise “Müzik-
le Hayatınızı Nasıl Kazanabilirsiniz, Müzik 
Edisyonu ve Kayıt Sözleşmeleri, Fana Taba-
nı Oluşturma, Canlı Gösteriler ve Turneler, 
Film-TV-Reklam ve Bilgisayar Oyunlarında 
Müzik Kullanımı, İnternet Yoluyla müzik sek-
töründen para kazanılması ve Dijital Çağda 
Müzik Endüstrisinde Karşılaşılan Zorluklar ve 
Fırsatlar başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. 

Meslek Birlikleri Temsilcileri, Müzisyenler 
ve Yapımcılar gibi müzik sektörünün paydaş-
larının yoğun katılımıyla gerçekleşen çalıştay, 
soru-cevap oturumu ve genel değerlendirme-
nin ardından sona erdi. 

Müzikle Hayatınızı Nasıl Kazanabilirsiniz? 
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Türk Halk Müziği ve Devlet Operası’nın 
en önemli sanatçılarından Ruhi Su ölü-
münün 32. yılında Şişli’de anıldı. 

23 Eylül 2017 tarihinde Şişli Belediyesi 
ile Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği iş birli-
ğiyle gerçekleşen anma gecesinde Ruhi Su’nun 
oğlu Ilgın Su’nun konuşmasının ardından 
Emin İgus ve Ruhi Su Dostlar Korosu kısa bir 
dinleti sundu. 

Koroya Ruhi Su Dostlar Korosu’nun ilk 
şeflerinden Refik Köksal ve Hüseyin Tutkun 
da eşlik etti. Gecede, Ruhi Su’nun 1980 yı-
lında konser vermek için gittiği Avustralya’da 
kaydedilen belgeselinin gösterimi de yapıldı.

Ruhi Su, 1912 yılında Van’da doğdu. 
Genç yaşlarda babasını ve kısa zaman sonra da 
annesini kaybetti.

Gençlik yıllarını yanlarına verildiği yoksul 
bir aile ve daha sonra da öksüzler yurdunda 

geçirdi. Bir ara İstanbul’da askeri okullarda 
okudu, ancak müzik sevgisi onu yeni arayış-
lara itti.

Adana Öğretmen Okulu’nda okurken, 
Ankara’ya Müzik Öğretmen Okulu’na girmeyi 
başardı.1942’de Ankara Devlet Konservatuva-
rı Şan bölümünü bitirdi. 

Cumhurbaşkanlığı Orkestrası’na seçildi. 
Ankara Radyosu’nda 15 günde bir yayınla-
nan türkü programları düzenledi; Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi’nde büyük bir koro oluş-
turdu. 

1975’te Dostlar Korosu’nu kurdu. 
1978’den sonra ürettiği kasetlerle halk müziği-
nin, yaygınlaşmasına büyük katkıda bulundu. 
Ruhi Su, ölümüne kadar 16 tane 45’lik plak, 
11 uzunçalar çıkardı. 

Dostlar Korosu  
Ruhi Su’yu Andı 

Dostlar Korosu’nun kurucusu, 
Türkiye’nin en önemli ozanlarından Ruhi Su 

ölümünün 32. yılında anıldı
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MUSA EROĞLU
Çağımızın Ozanı:

Toplumların güçleri türküleri kadardır. 
Türküleri ne kadar güçlüyse o kadar 
güçlüdür toplumlar da… Aynı damar-

dan beslenir ve beslendiği damardan üretir yeni 
türküsünü… Türküler hem toplumsal hem de 
bireysel yangınların çetelesidir. Yerinde saymaz 
her zaman yenilenir, toplumla birlikte şekillenip 
toplumla birlikte değişir; gücünü de zaten bura-
dan alır türküler…  

Türkü; kine, öfkeye, düşmanlığa yer verme-
yen uygarlık soluğudur. Türkiye’nin son 50 yılı, 
türkülerin toplumsal acıya nasıl sahip çıktığının 
da bir kanıtıdır. Yunuslar, Pir Sultanlar, Kara-
caoğlanlar, Nazımlar ve o soydan gelen ozanlar 
halkına umut olmuşlardır. Dün Yu-
nus’tu bu umudun adı; Kaygu-
suz Abdal’dı, Pir Sultan’dı, 
Karacaoğlan’dı, bugün de 
Musa Eroğlu elbette… 

1944 yılında Mersin’in Mut ilçesine bağlı 
Kumaçukuru köyünde Alevî Tahtacı Türkmenle-
ri’nden bir ailede dünyaya geldi Musa Eroğlu… 
İlkokulu bitirdi, ama ortaokulu yarım bırakmak 
zorunda kaldı. Okula gitmedi ama Halkevleri 
okul oldu ona… Mut Halkevi’nde devam etti 
okumaya, yazmaya, öğrenmeye… Burada tür-
küye olan ilgisini geliştirdi, halk oyunları oynadı 
ve o cesaretle 1965’te TRT Ankara Radyosu’nda 
imtihana girdi… Ama kazanamadı sınavı. TRT 
kapıları ona açılmadı.

TRT alınmasa da müzikle olan ilişkisi bit-
medi, hatta daha ilerledi. 1969 yılında ilk plağını 
olan “İkimiz Toprağa Girelim Elif ” adıyla yayın-

ladı. Plak yayınlanmasına yayımlanmıştı 
ama Musa Eroğlu’nun müzik pi-

yasasında adının duyulması iki 
sene sonra gerçekleşecekti. 

1970 yılında yeni-
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nümüzün Karacaoğlan’ı olarak da nitelendirildi. 
Musa Eroğlu büyük Halk Ozanları ve kahraman-
ları olan Karacaoğlan, Dadaloğlu, Köroğlu’nun 
eserleri yanı sıra günümüz halk şairlerinin şiirle-
rini de besteleyip yorumladı.

Musa Eroğlu 1998 yılında Kültür Bakanlı-
ğı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını 
aldı. Kültür Bakanlığı’nda Halk Kültürleri ve 
Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı ola-
rak görev yaptı. Kendi adını taşıyan müzik oku-
lunda 1982’den bu yana 5 binden fazla öğrenciye 
eğitim verdi. Hatta Halk Müziği’ni genç kuşak-
lara sevdirmek ve geniş kitlelere ulaştırılmak için 
hala çapa sarf etmektedir.  O, Halk Müziği’ni 
dünden bugüne taşıyan yöresel ezgileri evrensel 
müziğin formları içinde günümüz insanına ulaş-
tırırken, ulusal kültüründe devamlılığına katkı-
da bulunuyor. Sazını virtüözce kullanarak Halk 
Müziği’nin bu çalgısının genç kuşaklar tarafın-
dan sevilmesinde büyük rol oynuyor,. 

Musa Eroğlu, diğer sanatçılardan ayıran ve 
değerine değer katan meziyetlerinin başında bes-
teci, yorumcu, derlemeci, halk bilimi araştırma-
cısı ve eşsiz sazıyla Türk Halk Müziği’nin özgün 
sesi olma özelliklerini bir arada bulundurmasıdır. 

Musa Eroğlu bugüne kadar 3 bine yakın 
derleme yaptı. Solo olarak 30’un üzerinden albü-
me imza attı. Musa Eroğlu, Türk Halk Müziği-
nin diğer ulusların müzikleriyle birlikte evrensel 
boyutta temsil edilmesi için önemli çalışmalar 
içinde bulundu. Unesco’ya, kurumun kültü-
rel çalışmaları çerçevesinde semahlardan oluşan 
eserler hazırladı. Fransa’da etnik müzikler üzerine 
çalışan özel bir kurum için “Anadolu Müzikleri” 
başlıklı bir cd hazırladı. Avrupa’dan Avustralya’ya 
Türki Cumhuriyetleri’nden Amerika Birleşik 
Devletleri’ne kadar dünyanın pek çok ülkesinde 
resitaller verdi. Evrensellik normları içinde Sevda 
Türküleri yanı sıra müziğin protest boyutuna da 
bağlı kalarak toplumsallık çizgisini geliştirdi. 

den TRT Ankara Radyosu’nun sınavlarına girdi. 
Tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı 
çalgılarıyla girmişti sınava… Ve bu kez beklediği 
oldu; sınavı kazandı. 1980 yılına kadar radyoda 
mahalli sanatçı olarak çalıştı. 

Türkiye’nin orduya teslim olduğu yıllarda 
Arif Sağ, Muhlis Akarsu, Yavuz Top ile birlikte 
yedi kasetten oluşan “Muhabbet” serisini hazır-
ladı. Bu çalışmalarla 1980 sonrasında Türk halk 
müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli 
katkı sağladı. Aynı dönemde sözlerini Abdür-
rahim Karakoç’un yazdığı “Unutursun Mihri-
ban›ım” ve “Mihriban” türkülerini seslendirdi. 
Özellikle “Mihriban” adlı türkü her yaştan ve her 
kesimden insanın ilgisini çekti. Musa Eroğlu is-
mini türküye en uzak kuşakların bilmesini sağla-
dı. Eroğlu ayrıca Karacaoğlan’ın şiirlerini bestele-
di… Bu anlamda Türkçe edebiyata ayrı bir değer 
katmayı başardı. Karacaoğlan üzerine yapılmış en 
kapsamlı araştırmayı gerçekleştirerek Halk Bilimi 
araştırmalarında önemli bir sayfa açtı. Karacaoğ-
lan’ın pek çok eserini ortaya çıkaran ve bunları 
özgün sesiyle saza döken Eroğlu bu yönüyle gü-
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Her akademik alanda olduğu gibi, ter-
minolojik birlik olmazsa olmazdır. 
Terminoloji; bir bilim / sanat, bir 

meslek ya da bir teknik dalına özgü terimle-
rin bütünü demektir. Ülkemizde üniversite-
lerin artması ile birlikte terminoloji daha da 
önem kazanmaktadır. Hakkari’deki üniversite 
ile Edirne’deki üniversite birimleri, ne kadar 
uzak olurlarsa olsunlar; dilde, söyleyişte, ku-
ramlarda aynı dili / terminolojiyi kullanmak 
zorundadırlar.

Eğer farklı terminolojilerde uygulama 
olursa, en temel konuda dahi anlaşılamamış 
olur ki bunun alana çok zararı vardır. Konu-
muz olan müzikte de Batı Müziği termino-
lojisi oluşmuşken, hala Türk Müziği, THM, 
THO terminolojisi oluşturulamamıştır. 

Farklılıklar elbette çeşitliliği ortaya çıkarır, 
ama terminolojide çeşitlilik olmamalıdır. O 
nedenle ders isimleri, içeriklerine uygun ola-
rak mutlaka doğru bir şekilde tespit edilme-
lidir. Bu çalışmada yanlış kullanımlara ve ne 
olması gerektiğine dair örnekler verilecektir.

Giriş
Ülkemizde Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bö-
lümleri, konservatuarlar, Eğitim Fakülteleri Mü-
zik Eğitimi ABD’de lisans, yüksek lisans, sanatta 
yeterlik ve doktora dersleri yapılmaktadır. Asıl 
olan, yapılanmanın; lisanstan doktoraya doğru 
artarak, genişten dara doğru bilgi akışı hızlandı-
rılarak / ihtisaslaşmaya gidilerek yapılmasıdır.

Ancak, yaptığımız çalışmada, sadece ders 
isimleri değil, sıralamanın dahi yanlış yapıldı-
ğı, farklı isimlerle aynı derslerin verildiği gö-
rülmektedir. Ders isimleri hep ters düşünül-
müştür. Az bilgiden, çok bilgiye prensibine 
uyulmamıştır.

Kurumların işlevsel olması, öğrencilerin 
alanlarında yeterli bilgiye sahip olması, on-
ların açık-net bilgilerle donatılması eğitimin 
gereğidir.

Bu çalışmada; kurumlarda uygulanan ders 
isimlerindeki terminolojik yanlışlara çeşitli 
açılardan yer verilecek, ne olması konusunda 
tavsiyede bulunulacaktır.
1) THM zaten geleneğe dayanan, geleneği 
olan bir müzik türüdür. Gelenek özünde ol-
duğu için; “Geleneksel Türk Halk Müziği Uy-
gulaması” yerine “ Türk Halk Müziği ve Uy-
gulamaları” ya da “THM Solfej ve Nazariyatı” 
olmalı, geleneksel kelimeleri kaldırılmalıdır.
2) “Geleneksel Türk Müziği ve Uygulaması” 
yerine “Türk Müziği ve Uygulamaları” ya da 
“Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı” olmalı, ge-
leneksel kelimeleri çıkartılmalıdır.
3) Güncel olan zaten popülerdir, aynı anlam-
da iki kelimeyi kullanmak gereksizdir. “Gün-
cel ve Popüler Müzikler” yerine “Popüler Mü-
zik Kavramı ve Örnekleri” olmalıdır. 
4) Eğitim müziği, çeşitli yaş gruplarındaki 
öğrencilere, pedagojik yaklaşımla hazırlanan 
repertuvarı anlatır. Önce besteleme ilgili bil-
giler verilip, sonra uygulamalar yapılmalıdır. 
“Eğitim Müziği Besteleme” yerine “Besteleme 
Teknikleri ve Uygulamaları” olmalıdır. 
5) Okul müziği ile eğitim müziği aynı anlam-
dadır. 4. veya 5. maddeden biri kullanılma-
lıdır. 4. madde daha doğru gözükmektedir. 
“Okul Müziğinde Besteleme” yerine “Okul 
Müziği ve Besteleme Teknikleri ve Uygulama-
ları” olmalıdır.
6) Bir eserin ileri olmasındaki ölçü nedir? So-
runun kesin cevabı yoktur… “İleri Eser Çö-
zümleme Eğitimi” yerine “Eser Çözümleme 
Teknikleri ve Eğitimi” olmalıdır. 

Müzik Alanı Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik 
Doktora Programlarındaki Ders Adlarının 

Terminolojik Açıdan İncelenmesi
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7) Bilgisayarın yararı müzik eğitiminde çok 
önemlidir. “Müzik Eğitiminde Bilgisayar” ye-
rine, “Müzik Eğitiminde Bilgisayar Kullanı-
mı” olmalıdır.
8) Türkçemizde sel/sal ekleri oturmamıştır. 
“Müziksel Analiz” yerine “Müzikal Analiz” 
Türkçeye daha uygundur. 
9) Çalgı kelimesi YÖK tarafından da kabul 
görmüştür. Terminoloji birliği bakımından ar-
tık çalgı kelimesi kullanılmalıdır. “Enstrüman 
Bilgisi” yerine “Çalgı Bilgisi” , “Organoloji” 
ya da “Çalgı Bilgisi / Organoloji” olmalıdır. 
10) Bu ders çok geniş düşünülmüştür, oysa 
müzik eğitiminde okutulacaktır. “Estetik ve 
Sanat” yerine “Müzik Estetiği” veya “Müzikte 
Estetiklik” olmalıdır.
11) “Çalgı Bilgisi ve Düzenleme Teknikle-
ri” bilgileri “Çalgı Bilgisi / Organoloji” için-
de olabilir. Düzenlemeden kastedilen nedir? 
Muğlaktır…
12) “Müziği Okuma ve Anlama” diye bir ders 
adlandırılması yanlıştır. Eğer solfej yapma kas-
tediliyorsa o yazılmalıdır. “Kaynak kitapları 
okuma” kastediliyorsa “Kaynak tarama, oku-
ma ve anlama” doğru olandır.
13) Sadece bir sanat dalını almak ve “Resim 
Müzik İlişkisi”ni ders adı yapmak yanlıştır. Res-
min seçilmesinin sebebi GSB’de resim ve müzik 
ABD olduğu için midir? Yine de müzikle sü-
rekli ilişkide olan; film, sinema, tiyatro, belgesel 
ve benzerini de içine alan bir ders ismi olabilir. 
“Güzel Sanatlar ve Müzik İlişkisi” gibi… 
14) “Prozodi” başlı başına bir ders olamayaca-
ğı için “TSM / THM Repertuvarı” veya “Ma-
kam Analizi” içinde verilmelidir.
15) “Araştırma Metodolojisi” yerine “Araştır-
ma Metotları”, “Araştırma teknikleri” ya da 

genel kullanımıyla; “Bilimsel Araştırma Yön-
temleri / Teknikleri” olmalıdır.
16) Bir şeyin ilerisini - gerisini tespit etmek 
zordur. Özellikle bu müzikse… Ancak, bizde-
ki derslerde bu fazlasıyla yer almaktadır. TSM 
alanında icra ve özellikleri anlatılacaksa; “Seste 
İleri İcra TSM” yerine “Şarkılarda İcra Teknik-
leri, Üslup ve Yorum” olmalıdır.
17) Yine aynı düşünceyle; “Sazda İleri İcra” 
yerine, ortak dil kullanılmalı “Çalgıda İcra 
Teknikleri ve Tavır” olmalıdır.
18) Verilen isimle hepsi ayrı ayrı bir alandır. 
Oysa burada istenen söyleyişte / okuyuşta 
Türkçeyi iyi kullanmaktır. “Türkçe Diksiyon 
Fonetik” yerine “Güzel Türkçe Kullanımı; 
Diksiyon ve Fonetik” olmalıdır.
19) “Müzik Eğitiminde Program” yerine “Mü-
zik Eğitiminde Program Geliştirme” olmalıdır.
20) Yine ileri yanlışı… THM’de yöresel ta-
vırlar zaten içindedir. Seste tavır değil “üslup” 
doğrusudur. “Seste İleri İcra THM’inde Yöre-
sel Tavırlar” yerine “Türkülerde İcra Teknikle-
ri, Üslup ve Yorum” olmalıdır.
21) “Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf” eksik 
bir başlıktır, “Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf 
Müziği İlişkisi” olmalıdır.
22) “Geleneksel Türk Halk Müziği Teorisi” 
yerine “Türk Halk Müziği Teorileri” olmalıdır. 
Daha önce belirttiğim gibi, müzikte; gelenek-
sel ve sel / sal ekleri kullanılmamaktadır.
23) “Türk Müziğinde Çağdaş Kompozisyon” 
ne demektir? Çağdışı kompozisyon var mıdır? 
“Müzikte Kompozisyon ve Örnekleri” olmalıdır.
24) “Kompozisyon Açısından Taksim” bir yüz 
yıllık ders olabilir mi? Bu bilgiler, “Çalgıda 
İcra Teknikleri ve Tavır” içinde verilmelidir.
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25) “Türk Müziğinde Beste - Güfte İlişkisi” 
doğru bir cümle midir? Beste; ezgi – ritim ve 
güfteden oluşuyorsa; beste - güfte ilişkisi hangi 
açıdan ders konusu olabilecektir? “Türk Müzi-
ğinde Besteleme Teknikleri” olmalıdır.
26) “Atonal Müzik” yerine, “Karşılaştırmalı 
Tonal - Atonal ve Modal Müzik Teorileri” de-
yip, cümle sonundaki “çalışmaları”nın kaldı-
rılması daha doğru olacaktır. 
27) “Türk Müziğinde Makamların Analitik 
Yapısının İncelenmesi” dersinin adı “Makam-
larda Analitik Yapının İncelenmesi” olmalıdır. 
Neden Türk müziği eserleri ile sınırlanmış ki?
28) Bölüm adlarının “Halk oyunları” olmasına 
rağmen, derslerde sürekli “dans”ın geçmesi çelişki 
değil midir? “Dans kompozisyon” yerine, “Türk 
Halk Oyunlarında Kompozisyon” olmalıdır.”
29) “Dans İçin Müzik Düzenleme” yerine, 
“Müzik - Oyun Düzenlemesi” ya da “Oyun 
Müziklerinde Düzenleme” olmalıdır. 
30) “Yaylı Çalgılarda İleri Atölye Çalışmaları” 
yerine “Çalgılarda Atölye Çalışmaları” olmalıdır. 
Müzikte ispatı ve ölçüsü olmayan ileri kelimele-
rinden kaçınmak gereklidir. Neden “yaylılar” var 
da diğerlerinde bu çalışma düşünülmemiştir?
 31) “Kompozisyon Açısından Taksim” adı bir 
dönem dersi olmamalıdır.
32) “Solo Enstrüman ve Oda Müziği Yazımı” ye-
rine “Solo Çalgı ve Oda Müziği Yazımı” olmalıdır.
33) “Türkçe Müzikte Notalama Teknikleri” ye-
rine “Müzikte Notalama Teknikleri” olmalıdır.
34) Genel tarihi bilmeden Türk Müziği tarihine 
geçiş olmamalıdır. Müzik insanı bütün dönemler 
hakkında bilgi sahibi olmalıdır. “Türk Müzik Ta-
rihi” yerine “Dönemlerle Müzik Tarihi” olmalıdır.
35) “Türkçe Müzik Teorileri” yerine “Genel 
Müzik Teorileri” olmalıdır. 
36) “Yaylı Çalgılar Tarihi ve Edebiyatı” yerine 
“Çalgılar Tarihi ve Edebiyatı” olmalıdır. Ne-
den sürekli yaylılar ayrı / düşünülmektedir? 
Bu torpil nereden gelmektedir?
37) “Türkiye’de Müzik” yerine “Türkiye’de 
Müzik Türleri” olmalıdır.

38) “Avrupa ve Türk Makam Müziklerinde 
Karşılaştırmalı Çözümleme…” Bu ders adı 
okunduğunda Avrupa’da da makam sistemi-
nin kullanıldığı / yaygın olduğu anlaşılmak-
tadır. Bu doğru mudur? Elbette değildir! O 
halde düzeltilmelidir. “Makam Müziklerinde 
Karşılaştırmalı Çözümleme” doğrusudur.
39) “Armonilemede Modern Yöntemler…” 
Modern: İçinde bulunulan zamana, çağa, 
güne uygun olan; asrı, çağdaş, çağcıl, Batıya 
- Avrupa’ya uygun, batılı, köksüz, geleneksiz.” 
demektir, yani “yenidir.” “Modernlik ile Ge-
lenek” karşılaştırılabilir. “Armonilemede Yeni 
Yöntemler” olmalıdır. 
40) “Türk Müziği Teorisi: Makam ve Usul” ve 
“Makam Teorisi” dersiyle “Türk Müziği Teori-
si” dersinin içeriği aynı değil midir? O zaman 
ayrı bir ders gibi gösterilmemelidir.
41) “Solo Enstrüman ve Oda Müziği Yazımı” 
YÖK, dahil yapılanmalarda “enstrüman” yerine 
“Çalgı” ismi – Çalgı Bölümü vb.- kullanıldı-
ğı halde neden “Enstrüman” kullanılmaktadır? 
Daha önce karşı olduğumuzu yazmıştık. Doğru-
su: “Solo Çalgı ve Oda Müziği Yazımı” olmalıdır.
42) “Yöresel Müzik Türlerinde Biçim ve Ri-
tim” YÖK ve Güzel Sanatlar Bölümleri / Kon-
servatuarlar tarafından; THM Bölümü, THM 
ASD, THM Solfeji vb. kabul görmüştür… 
Neden farklı isimler bulunarak kafalar karıştı-
rılmaktadır? THM zaten yöreseldir. Doğrusu: 
“THM’de Türler ve Ritim Yapıları” olmalıdır.
43) “Gelenek, Politika ve Müzik Teorisi” Bu 
isim, ancak bir zorlama bildiri başlığı olabilir. 
Müzik teorisi ile politikanın bağdaştırılması 
mümkün değildir. Doğrusu: Bulunamamıştır!
44) “Çağdaş Nota Yazım Sistemleri” abartma-
ya gerek yoktur… Çağdaş olmayan nota sis-
temleri (mesela, hamparsum notası), çağdışı 
mıdır? Nota sistemleri köksüz müdür? Geçmi-
şi yok mudur? Doğrusu “Müzikte Nota Yazım 
Sistemleri” olmalıdır.
 45) “Yeni Akımlar ve Müzik…” Bu isim ters 
düşünülmüş ve yazılmıştır. Doğrusu “Yeni 
Müzik Akımları” olmalıdır. 
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46) “İleri Müzik Paleografyası”, dendiğinde 
“ileri” kelimesi uygun düşmemektedir. Çünkü 
Paleografya; toplumların eskiden kullandıkları 
yazıları inceler. “İleri” kelimesini ne kadar çok 
seviyoruz, oysa her ‘ileri’nin ‘gerisi’ de vardır. 
Doğrusu: “Müzik Paleografyası” olmalıdır.
47) “Communication and Mass Media in Music 
/ Müzikte İletişim ve Kitle İletişim”… Düşünce 
olarak ters bir tamlamadır. Kitle, her kişiyi kap-
samaktadır. Doğrusu “Kitle İletişimi ve Müzik / 
Music in Mass Communication” olmalıdır.
48) “Fieldwork and Laboratory Techniques 
/ Saha Çalışması ve Laboratuvar Teknikleri” 
adı, çok iddialı, ama geçersizdir. “Saha çalış-
ması” bir “alan araştırması - derleme”dir… 
“Laboratuvar teknikleri” ne demektir. Saha-
dan alınan materyaller ‘laboratuvarda’ mı de-
nenecek, analizi yapılacaktır? Sadece müzik 
teknolojisinde ve ses sistemleri ölçümlerinde / 
çalışmalarında akustik hesaplamalarda “labo-
ratuvar” kullanılabilir, o da “ses, kayıt, ölçüm, 
elektrik laboratuvarı” olabilir. Bunlarda saha 
çalışmasından elde edilemez. Bu ikili alan yan-
lış bir şekilde birleştirilmiştir. Doğrusu “Saha 
Çalışmasında Teknikler / In The Field Study 
Techniques” olmalıdır.
49) “Türk Müziğinde Batılılaşma ve Moder-
nizm” ismi de yanlıştır. Çünkü Batı; yeni / 
gelişmiş / ileri demektir dolayısıyla “moder-

nlikle” eş değerli kabul edilmektedir, Avrupa 
Birliği Ülkeleri ortak kararlarında olduğu gibi. 
Doğrusu “Türk Müziğinde Batılılaşma Çalış-
maları” olmalıdır.
50) “Modern Müzik Çalışmaları” dersi, yuka-
rıdaki dersin alanına girmektedir. Israrla mo-
dern ismi konularak, dersin ne kadar önemli, 
ders verecek olanın da, ne kadar modern / yeni 
/ batılı olduğu hissettirilmektedir. Doğrusu 
aynı içerikteki bu dersler (4 ve 5) birleştiril-
melidir.
51) “16.,17.,18. Yüzyılda Türk Müziği Çalışma-
ları” devam ederken -ki doğrudur- neden “19. 
ve 20. Yüzyılda Türk Müziğinde Teoriler ve Ana-
liz” denilerek, “Analiz” devreye sokulmuştur? Bu 
iki derste anlam eksikliği vardır. Birincide “ça-
lışmalar”, ikincide “teoriler” denilmiştir, neden? 
Birincide “analiz” eklenmemiş, ikincide analiz 
eklenmiştir. Hangisi doğrudur? “16.,17.,18. yy” 
analiz edilemiyor mu? Ya da; “16.,17.,18. yy” 
çalışmaları teori kabul edilmiyor mu? Doğrusu: 
“16.,17.,18. Yüzyılda Türk Müziği Teorileri ve 
Analizi” ve “19. ve 20. Yüzyılda Türk Müziği Te-
orileri ve Analizi” olmalıdır.
52) “Comparative Studies On Turcic Musical 
Instruments / Turcic Müzik Aletleri Üzerine 
Karşılaştırmalı Çalışmalar” Bize ters gelince 
araştırdık, ancak, “Turcic” diye bir kelime bu-
lamadık. Türkic var kullanılan; “Türk Uygur 
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dili, Türki bir dil, Türkçe, Türk dillerine ait, 
Türk dilleri, Türk dillerinden birini konuşan-
lara ait, Türk, Türk dilleri ailesi” anlamında. 
Çok büyük bir yanlış… Hem de doktora prog-
ramında yıllardır yer alıyor. Doğrusu “Compa-
rative Studies On Turkic Musical Instruments 
/ Türk Cumhuriyetleri Müzik Aletleri Üzerine 
Karşılaştırmalı Çalışmalar” olmalıdır.
53) “Abdülkadir Meragi ve Anadolu Edvar 
Geleneği” Edvar: “devirler” demektir. Müzik 
biliminde ise; Türk müziği makamlarını an-
latan “müzik teorisi eserlerine” denir. Kelime 
Safiyyüddin Abdülmümin’in Kitabü’l-Edvar 
adlı eseriyle ortaya çıkmıştır. Safiyyüddinin 
yerine Meragi’nin yazılması yanlıştır, çünkü 
ilk edvarı yayınlanan odur. Ayrıca 1. dönem; 
“Türk Müziğinde Edvar Geleneği ve Safiyüd-
din Urmevi”( 1217-1294), 2. dönem de “Türk 
Müziğinde Edvarlar ve Abdülkadir Meragi” 
(1360-1435), “yıllarına göre ve genelden öze-
le / parçaya” doğru bir eğitim şekli ve öğren-
medir. Doğrusu: 1. dönem; “Türk Müziğinde 
Edvar Geleneği ve Safiyyüddin Urmevi”, 2. 
dönem; “Türk Müziğinde Edvarlar ve Abdül-
kadir Meragi” olmalıdır.

Sonuç
Akademisyen; araştıran, bulan, çözümleyen, 
üreten, doğrularda birleşen insan demektir. 
Akademik hayatta, “ben” değil, “biz” anlayışı 
yatmaktadır. Çalışmada verilen örnekler özel-
likle seçilmiştir. Zannediyorum, okuduktan 
sonra aynı fikirde olanlarımız artacaktır. Ülke-
mizde; 40 konservatuar, 79 Anadolu GSL, 15 
GSF, 20 Müzik Eğitimi ABD ile övünüyoruz, 
ama terminolojide birleşemiyoruz. Bu olmaz! 
Bütün müzik kurumları akademisyenlerinin, 
bir terminoloji üzerinde yürümeleri, eksikler 
varsa tamamlamaları yerinde olacaktır. Akade-
mik hayat, paylaşımın en iyi yoludur. 

MAKALE

42



43

Radyonun Hükmü Sona Erdi

İstanbul’da Gelişim Üniversitesi tarafından 
Nisan ayında düzenlenen 3’üncü Ulusla-
rarası Yeni Medya Konferansı’nda radyo-

nun geleceği konuşuldu. CRI TÜRK Medya 
Grubunun Genel Müdürü Doç. Dr. Michael 
Kuyucu konferansta yaptığı konuşmada ‘Diji-
tal Müzik Platformları Müzik Kutusu Radyoyu 
Öldürdü mü? Üniversite Öğrencilerinin Mü-
zik Dinleme Mecraları’ başlıklı araştırmasına 
göre geçlerin müzik dinleme aracı olarak dijital 
müzik uygulamalarını tercih ettiğini söyledi.

Doç. Dr. Kuyucu, üniversite öğrencilerinin 
radyo dinleme alışkanlıklarının yanı sıra müzik 
dinlerken hangi mecrayı seçtiklerine yönelik 
bulgular toplandı. 5 bin 850 üniversite öğren-
cisinin katıldığı araştırmaya göre, öğrencilerin 
yüzde 7,1’inin hiç radyo dinlemediği, yüzde 
64,8’inin ise radyoyu mobil ortamda akıllı te-
lefon veya otomobilde ki radyo alıcıları aracılı-
ğı ile dinlediğini söyledi. Doç. Dr. Kuyucu’nun 
açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, gençlerin 
yüzde 17,9’u radyo dinlemezken, yüzde 58,1’i 
günde 1 saatten az radyo dinliyor. Üç saatten 
fazla radyo dinleyenlerin oranı yüzde 5,1.

Türkiye’ye yayına baş-
layan son global med-
ya markası CRI TÜRK 
Genel Müdürü Doç. Dr. 
Kuyucu, Ar-Ge çalışma-
larına çok önem verdikle-
rini, çeşitli araştırmalarla 
Türkiye’de ki medya tüketimini incelediklerini 
ve mecralara yönelik yatırımlarını buna paralel 
olarak gerçekleştirdiklerini belirtti. Kuyucu, 
araştırmada üniversite öğrencilerinin en çok 
tercih ettiği dijital müzik platformunun yüz-
de 40,9 ile Spotify, ikinci sırada yüzde 17,5 ile 
Apple Music ve üçüncü sırada ise yüzde 15,6 
ile Fizy adlı dijital müzik platformunun oldu-
ğunu aktardı.

Araştırmada üniversite öğrencilerinin mü-
zik dinlemek için ilk dijital müzik uygulama-
larına başvurdukları belirtildi. Üniversite öğ-
rencilerinin yüzde 66,7’si müzik dinlerken ilk 
önce dijital müzik uygulamalarını tercih ettiği 
söylendi. Müzik dinlemek için ilk radyoyu ter-
cih edenlerin oranı yüzde 16,2 iken, hem rad-
yo hem de dijital müzik uygulamalarını tercih 
edenlerin oranı yüzde 17,1. 

Doç. Dr. Kuyucu, radyonun bir müzik ku-
tusuna dönüştüğü ve son on beş yılda bu özel-
liğini yavaş yavaş dijital müzik uygulamalarına 
bıraktığını söyledi. Müzik dinlemek için rad-
yo yerine dijital müzik uygulamalarını tercih 
eden üniversite öğrencilerinin yüzde 15,9’u 
daha güncel müzik dinlemek için dijital müzik 
uygulamalarını tercih ettiğin belirtirken, yüz-
de 24,9’u ‘kendi istediği müziği dinleyebildiği 
için’ radyo yerine dijital müzik uygulamaları-
nı tercih ettiğini söyledi. Dijital müzik uygu-
lamalarının radyoya tercih edilmesinde etkili 
olan bir diğer faktörde yüzde 15,0 ile ‘istenilen 
şarkıya anında ulaşabilme’ olarak açıklandı.
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Türkiye müzik tarihinin son 40 yılına damga vuran bir şair Ah-
met Selçuk İlkan… Doğduğu toprakların hamuruyla yoğrulmuş 
asi bir yürek… O, şiirin öz çiçeğini kendi bahçesinde derleyip ya-

pıtlarını 40 yıldır edebiyat ve müzik dünyasının merkezine sunan biri… 
Yüzlerce eskimeyen şarkıya imza atan Ahmet Selçuk İlkan 40’ıncı Sanat Yı-

lı’nı 22 Aralık 2016 tarihinde ise Fulya Sanat Merkezi’nde kutladı. 
Aşkların, özlemlerin, sevdaların, öfkelerin ve ayrıklıkların vaz geçilmez ismi olan Ahmet 

Selçuk İlkan’ın 40’ıncı sanat yılına baktığımızda karşımıza ezber bozan bir şair çıkıyor. Çünkü 
halkına şiiri sevdirmek adına şehir şehir, şiir şiir Anadolu’yu dolaşan; şiir sunumlarının soğuk 
kalıplarını sahne şovları, özgün melodik sunumlarıyla bir çırpıda değiştiren radikal bir isimdir o. 

O, şiiri sayfalardan plaklara, kasetlere, notalara, video kliplerine, radyolara, televizyonlara ve en 
görkemli sahnelere taşımıştır. Aynı zamanda 1982 yılında dünyada eşi benzeri olmayan “Mum Işı-

ğında” adlı albümüyle şiiri şarkılarla süsleyip melodik şiir akımını başlatmış-
tır. Bu alanda bir yol gösterici olmuştur. Onun sayesinde artık hiçbir şiir, 

hiçbir yerde; enstrümansız, melodisiz ve şarkısız sergilenmemektedir.      

Mum Işığında (Ayten)
Şiir Gözlüm
Bak Bir Erkek Ağlıyor
Bir Beyaz Karanfil
O Adam Benim
Seni Arıyorum
Şairler Ağlamaz
Ayrılıkların Şairi
Yakılacak Adam
Unutmaktan Geliyorum
Söz
Unutulmayan Şarkılar

ALBÜMLERİ



Ahmet Selçuk İlkan, 1976 yılından bu 
yana dillerden düşmeyen binlerce şarkıya adını 
yazdırmıştır. Türkiye’nin en çok esiri bestele-
nen şairi olarak da kırılması mümkün olmayan 
bir rekora imza atmıştır. 

Ahmet Selçuk İlkan, özellikle genç ku-
şaklara şiiri sevdirmek adına yıllardır yollara 
düşen bir sanat sevdalısı; festival ve şenliklerin 
değişmez adıdır. 

Ahmet Selçuk İlkan, imzası taşıyan ve bir 
döneme damga vurmuş 40 şarkı 40 yorumcu 
tarafından seslendirildiği “Unutulmayan Şar-
kılar” adını taşıyan albüm 2016 yılının Aralık 
ayında müzikseverlerle buluştu.

Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Selami 
Şahin, Coşkun Sabah, Muazzez Ersoy, Hakan 
Altun, Zara, Serkan Kaya, Linet, Kıraç, Kutsi, 
Halil Sezai, Koray Avcı, Yeşim Salkım, Yıldız 
Tilbe, Tan Taşçı ve İntizar gibi müzik dünya-
sına yön veren isimler 40’ıncı Sanat Yılı’nda 
Ahmet Selçuk İlkan’ı yalnız bırakmadı. 

Sadece onlar da değil, müzik, siyaset ve 
sanat dünyasının önemli isimleri Ahmet Sel-
çuk İlkan’ın yanında olmak, onun 40 yıllık 
heyecanını paylaşmak için Fulya Sanat Merke-
zi’ni doldurdu. 

Saba Tümer ve merhum Vatan Şaşmaz’ın 
sunuculuğunu yaptığı gecenin ilk ve çok özel 
bir konuğu da vardı. İlerlemiş yaşına rağmen 
geceye katılan Halit Kıvanç, Ahmet Selçuk İl-
kan’ı anons ederek sahneye çağırdı tıpkı 40 yıl 
önce olduğu gibi… 

40 yıl önce Ahmet Selçuk İlkan daha 
müzik dünyasında adını yeni yeni duyurmuş, 
sureti pek bilinmezken ödül almak için Halit 

Kıvanç’ın anonsuyla sahneye gelmişti. Halit 
Kıvanç o gece “Ahmet Selçuk İlkan” adını bir 
kâğıda yazıp cebine koymuş ve hata yapma-
mak için arada bir çıkarıp kâğıda bıkıyormuş. 
Halit Kıvanç o günü hatırlatmak için 40 yıl 
sonra cebinden bir kâğıt çıkartıp okudu Ah-
met Selçuk İlkan adını… 

Kıvanç, “40 yıl önce cebimdeki kâğıda is-
mini yazmıştım unutmayayım diye ve 40 yıl 
sonra yine bana nasip oldu bu gece Ahmet’i 
anons etmek. Nice 40’ıncı yıllara…” 

Halit Kıvanç’ın kâğıda yazdığı Ahmet 
Selçuk İlkan ismi 40 yıl sonra müzik tarihine 
hem de büyük harflerle yazılmıştı. 
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KİTAPLARI

Sen de Öyle Sev 
Ayrılıkların Şairi 
Yakılacak Şiirler
Adım Yalnızlık Benim
Gitmeler Bana Kaldı
Bir Gülü Sevdim
Erkekler Hep Yalnız Ağlar
Yasak Şehrin Aşıkları 
Aşk Olsun (Cep Şiirleri)
Aşkın Tam Saati

Anılar
Kahır Mektubu
Bir Gülü Sevdim
Tahta Masa
Sabahçı Kahvesi
Sarhoş Gibiyim
Kurşuna Gerek Yok
Gözler Kalbin Aynasıdır
Günün Birinde
Sevdalıyım
Ben Ne İnsanlar Gördüm
Ben Bir Tek Kadın Sevdim
Hatıran Yeter
Bir Bilebilsen
Aşk Kitabı
Hani Bizim Sevdamız
Tövbekar
Bu Şehrin Geceleri

SEVİLEN 
ŞARKILARI
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Atatürk 
ve Türk Müziğinin Gelişimi

Kurtuluş Savaşı’nın yorgunluğu ve 
yoksulluğu altında eziliyordu Türk 
halkı… İhtiyaçlar bir türlü bitmiyor 

ve çalışmak gerekiyordu. Durmaksızın çalış-
mak… Mustafa Kemal ve arkadaşları tüm ih-
tiyaçlara derman olmaya çalışırken bir yandan 
da başka idealleri büyütüyordu zihninde. Yok-
sulluğu yenmek, herkese refah içinde bir hayat 
sunmak yetmeyecekti, yeni kurulan Türkiye 
dünyaya entegre olmalıydı. Kendi değerlerini 
kaybetmeden onlar gibi modernleşmek için 
bilime ve sanata önem vermek gerekiyordu. 
Mustafa Kemal bunun bilincindeydi… 

Mustafa Kemal, Sofya’da askeri ataşe ola-
rak görev yaptığı sırada çok sesli müziğe ilgi 

duymaya başlamıştı. Klasik müzik konserle-
rine ve operalara giderek bu müzik türlerini 
tanıma fırsatı buldu. Yeni kuracağı Cumhu-
riyet’in müziği de bu olmaydı ona göre. Çok 
sesli bir müzik ve çok sesli bir demokrasi… 

Cumhuriyetin ilanından sonra, Türki-
ye’de bu müzik türlerinin sevilmesini ve mü-
zik kültüründe yer almasını sağlamak amacıyla 
yapılan çalışmalara önderlik etti. Türkiye mü-
zik tarihindeki en önemli gelişmelerin temeli 
onun tarafından atıldı. 

Cumhuriyetle birlikte çalışmalar başladı
Mustafa Kemal, Cumhuriyet’in ilk yıllarından 
itibaren müzik alanında çalışmalara başladı. 
İlk olarak yeni müzik kurumlarının açılma-
sına öncülük etti, Osmanlı’dan kalan müzik 
aletlerinin modernleştirilmesine ön ayak oldu. 

1924 yılında Ankara’da “Musiki Muallim 
Mektebi” kuruldu. Aynı yıl “Mızıka-i Hü-
mayun” Ankara’ya taşınarak “Riyaset-i Musi-
ki Heyeti” adını aldı. 1926 yılında “İstanbul 
Belediye Konservatuvarı” kuruldu. Bundan 

10 yıl sonra 1936 yılında “Ankara Devlet 
Konservatuvarı”, ertesi yıl “Gazi Terbiye 

Enstitüsü Müzik Bölümü” ve bir son-
raki yıl ise Ankara’da “Askeri Müzik 

Okulu” açıldı. 

Türk Beşleri 
Çağdaş Türk müziğinin ge-
liştirilmesi için, daha sonra 
‘’Türk Beşleri’’ adıyla anılacak 
olan müzisyenler bir araya ge-
tirildi. Türk müziğinin evren-
sel düzeye ulaşmasını amaçla-
yan bu hareketin içerisinde yer 
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alan Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, 
Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferit Alnar 
ve Necil Kazım Akses’in ortak amaçları; 
Batı müziğinin yapısı içinde Klasik Türk 
müziği ve Türk halk müziğinin renklerini 
kullanmaktı. Türk Beşleri’yle aynı kuşak-
ta olan besteciler, Türk müziği ses sistemi 
üzerine araştırmalar yaparak, geleneksel 
müziğimizin renklerini ve ritmini yapıtlarında 
işlediler. Batı’daki yeni anlatım stilleriyle tek-
nolojik gelişmeleri kullanarak Türk motifleri-
nin evrensel müzikte yer almasına öncü ettiler.

Ankara’da Musiki Muallim Mektebi’nin 
kurulmasından sonra Avrupa’ya başka öğren-
ciler de gönderildi. Avrupa’daki eğitimini ta-
mamlayan genç sanatçılar, yurda döndükten 
sonra hem çağdaş anlamda müzik eserleri bes-
teledi hem de çeşitli müzik okullarında öğret-
menlik yaptılar.

1934 yılında “Milli Musiki ve Temsil 
Akademisi Kuruluş Kanunu’’ çıkarıldı. Bu ka-
nun kapsamında Avrupa’dan getirilen uzman-
lar Türk müziği alanında çalışmalara başladı-
lar. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda çağdaş 
besteci ve yorumcular yetiştirildi. Ayrıca Paul 
Hindemith ve Bela Bartok gibi dünyanın 
önemli müzisyenleri Türkiye’de araştırma ve 
incelemeler yaptı.

Çalışmalar Atatürk’ten sonra da sürdü
Atatürk’ün ölümünden sonra müzik alanın-
daki çalışmalar devam etti. Bu çalışmaların 
tamamı onun önderliğinde ve izinde yapıldı. 
Yurtdışına yeni öğrenciler gönderebilmek için 
1948 yılında yasa çıkarıldı. Bu yasa kapsamın-
da üstün yetenekli çocuklar öğrenimlerine 
yurtdışında devam etti. İlk gönderilen sanat-
çılar İdil Biret ve Suna Kan oldu. 

Atatürk, müzik alanında yaptığı çalışma-
larla; Türk müziğinin kendisine özgü gelenek-
sel yapısını bozmadan, üslup ve biçimini de-
ğiştirmeden, müziğin geliştirilmesi ve çağdaş 
bir yapıya kavuşturulmasını amaçlıyordu. 

Atatürk’ün belirlediği müzik ilkeleri doğ-
rultusunda Türk halk ezgileri derlendi, notaya 

alınıp ye-
niden ya-
yımlandı. 
Bu eserle-
ri seslendirmek ve yorumla-
mak için orkestra ve korolar 
kuruldu. Türk müziğinde yeni 
bir kavram olan “çok seslilik” 
kullanılmaya başlandı. Halk ezgilerinin, Batı 
tekniği ile çok seslendirme çalışmaları yapıldı. 
Aynı ezgiler, çağdaş tekniklerle işlenerek öz-
gün eserler bestelendi. 

Bu dönem içerisinde Türk Beşleri’nden 
Ahmet Adnan Saygun’un bestelediği “Özsoy 
Operası” sahneye kondu. Bu opera tarihe Tür-
kiye’nin ilk operası olarak geçti. Türkçe opera-
lar bestelenip sahnelenmeye devam etti. 

Geleneksel Türk halk müziği, geleneksel 
Türk sanat müziği ve çağdaş çok sesli Türk 
müziği alanlarında sanatçılar ve öğretmenler 
yetiştirildi, üniversitelerde bölümler açıldı, 
müzisyenler yurt dışında Türk müziğini tanıt-
maya başladı. 

“Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü 
hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan var-
lıklar, insan değildirler.” diyen Mustafa Kemal 
Atatürk yaptıkları ve gösterdiği yol ile hala Türk 
müziğinin ilerlemesi için hizmet etmektedir. 
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Kilisli Şair Yavaşcazade Sezai Efendi to-
rununun kokusunu içine çektiğinde 
takvimdeki tarih1 Mart 1926’yıı gös-

teriyordu. Yeni kurulmuş Cumhuriyetin yeni 
bir ferdi dünyaya gelmişti. Hacı Cemil Efendi 
ve Enver Hanım çocuklarına Alâeddin ismini 
koydular…  

Çocukluğu, tarihi Hititlere dayanan Ki-
lis’te geçti Alâeddin’in… Kilis Kemaliye İlko-
kulu ve Kilis Ortaokulu’nu bitirdikten son-
ra artık gurbete çıkma zamanı gelmişti. Aile 
çocuklarının büyük adam olmasını istiyordu, 
ama Kilis büyük insanlar yetiştirecek kadar 
büyük gelmemişti onlara… Liseyi okumak 
için Konya’ya gitti Alâeddin… Konya Lise-
si’ne başladı. İlk seneye burada okuduktan 
sonra okulun devamı için ayrı bir maceraya 
atılacaktı. Konya’dan İstanbul’a geldiğinde 
henüz lise bir öğrencisiydi. Lise eğitimine İs-
tanbul Erkek Lisesi’nde devam etti ve buraya 
birincilikle bitirdi. Yıl 1945’di… Alâeddin 
kararını vermişti… Kilis’e dönmeyecek ve eği-
timine İstanbul’da devam edecekti. Aynı yıl 
İstanbul Üniversitesi’nin giriş imtihanını ka-
zanarak Tıp Fakültesine başladı. 

1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’nden mezun olan Alâeddin Yavaşca, İs-
tanbul Üniversitesi 1. Kadın Doğum Kliniğin-
de, Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil’in 
yanında Haseki Hastanesi’nde ihtisasını yaptı ve 
1955 yılında Kadın-Doğum Mütehassısı oldu.

Doktor olmuş ve çalışmaya başlamış ol-
masına rağmen gün geldi çattı. Vatan hizmet 
bekliyordu ondan. Vatan borcunu ödemek 
için askeriyeye teslim oldu. Askerliğini Kasım-
paşa Askeri Deniz Hastanesi’nde yaptı. 

Mesleğini büyük bir aşkla yapan Alâeddin 
Yavaşça Tıp Dünyası, Şişli Hastanesi Bülteni, 
Zeynep Kamil Hastanesi Bülteni, Vakıf Gu-

Türk Musikisi’nin Doktoru:
Alâeddin Yavaşca

reba Bülteni, Haseki Tıp Bülteni, Sağlık Ba-
kanlığı Bülteni’nde 50’nin üzerinde makale 
yayımladı. Birçok ulusal ve uluslararası sem-
pozyuma katıldı ve bildiriler sundu. 

Alâeddin Yavaşca bir yandan doktorluk 
kariyerine devam ederken bir yandan da mü-
zikle ilgileniyordu. Aslına bakarsanız musiki 
hiçbir zaman çıkmamıştı hayatından. 8 yaşın-
dayken Kilis’te Zihni Çelikalp’ten Batı Mûsi-
kisi keman dersleri almış, İstanbul’a gittikten 
sonra, Saadeddin Kaynak, Münir Nureddin 
Selçuk, Dr. Subhi Ezgi, Hüseyin Sadeddin 
Arel, Zeki Arif Ataergin gibi üstatların yanın-
da yetişmişti. İstanbul Belediye Konservatuva-
rı, İleri Türk Musikisi Konservatuvarı, İstan-
bul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra 
kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdi. Tüm 
bunların sonrasında 1950 yılında açılan im-
tihanı kazanarak İstanbul Radyosu’nda solist 
olarak girdi. TRT bünyesinde Danışma, De-
netleme ve Repertuvar Kurulu’nda üyelik ve 
başkanlık dahil önemli görevler aldı. 

PORTRE
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“1926 yılında dünyaya 
gelen Alâeddin Yavaşca, 

hem tıp hem de müzik 
alanında birçok ilke imza 

atmayı başardı. Birçok 
öğrenci yetiştiren müzisyen 

çalışmalarına ara vermeden 
devam ediyor.”

Alâeddin Yavaşca sadece bir solist ve ba-
şarılı bir yönetici olarak kalmadı TRT’de.  
Stajyerlere hocalık yaptı onların layığıyla ye-
tişmelerine katkılar sağladı. Müzik öğrencile-
riyle ilişkisi TRT ile sınırlı kalmadı. Prof. Dr. 
Alâeddin Yavaşca, Türk musikisinde devlete 
bağlı ilk konservatuvarın kurucuları arasında 
da yer aldı. 1976’dan itibaren Türk Musikisi 
Devlet Konservatuvarı’nın yönetim kurulu ve 
öğretim kadrosunda çalıştı. 

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, Yüksek Öğretim 
Kurulu Başkanlığının kararıyla İstanbul Teknik 
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konserva-
tuvarı’na profesör olarak atandı. Ses Eğitimi 
Bölüm Başkanlığı’nı yaptı ama “yaş haddinden 
emekli olanlar” için çıkartılan yasa dolayısıyla 
2005 yılı Nisan ayı sonunda okulundan ayrılıp 
Haliç Üniversitesi’nde göreve başladı. 

Alâeddin Yavaşca’nın icracılığı yanında 
yapmış olduğu ikisi Kâr-ı Natık, beşi Takım, 
biri Ayin-i Şerif olmak üzere 654 bestesi bu-
lunmaktadır. Bu bestelerde 33 form, 74 ma-
kam, 46 usul kullanmış ve 159 şairin güftesine 
yer vermiştir. Ayrıca dokuz bestekara ait 21 
esere aranağme yapmıştır. Bestelerinin birçoğu 
radyo repertuvarında yer almış, plak ve kaset-
lere okunmuştur.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın bir uzun 
çaları, 25 adet 78’lik taş plağı, 15 adet 45’lik 
plağı bulunmaktadır. Seçilmiş eserlerden 
200’den fazla CD doldurmuştur. 

1950’li yıllardan bu yana yurtiçi ve yurtdı-
şı birçok konserler veren Yavaşça Amerika Bir-
leşik Devletleri’ne iki kez davet edilmiş ve beş 
konser vermiştir. BBC’nin 1988’de Londra’da 
Queen Elizabeth Hall’de düzenlediği festivale 
davet edilen Yavaşça, orada ise üç konser verdi. 

1952 yılında “Tahir ile Zühre” ve “Arzu 
ile Kamber” filmlerinin şarkılarını Müzeyyen 
Senar ile birlikte seslendiren Alâeddin Yavaşça, 
1956 yılında Sadi Işılay’ın müziklerini yaptığı 
“Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrûkesi” adlı 
filminin şarkılarını da okudu. Yavaşça ayrıca 
1961 yılında “Gönülden Gönüle” filmin mü-
ziklerine imza attı. 

İstanbul’da kendi isminin verildiği sokak-
ta eşiyle birlikte yaşayan Prof. Dr. Alâeddin 
Yavaşca, Haliç Üniversitesi’nde Öğretim Üye-
liği görevinin yanı sıra sanatını da icra etmeye 
devam ediyor.

PORTRE
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“Anadolu Musiki Cemiyeti” ismi ile kurulan, 
“Darü-l Feyzi Musiki Cemiyeti” olarak isim 
değişikliğine giden, nihayetinde Üsküdar Mu-
siki Cemiyeti olarak tarihimize mal olan ce-
miyet, milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun da adeta param-
parça olduğu Birinci Dünya Savaşı’nın yarala-
rının henüz sarılmadığı bir dönemde kuruldu.

Kuruluş tarihi olan 1918 yılının İstan-
bul’una baktığımızda, İngilizlerin işgali altın-
da ekonomik ve sosyal sıkıntılarla dolu, büyük 
siyasi çalkantıların olduğu, İngiliz askerlerinin 
gözetim ve gölgesinde adeta bir sıkıyönetim 
şehri idi.

Tüm bunlara rağmen, milletimizin mu-
siki aşkı, kültür ve sanatımıza karşı duyduğu 
sorumluluk duygusu öylesine ağır basıyor-
du ki, milletimizin kültür ve sanat hayatının 
aksamaması için bu şartlarda bile bir cemiyet 
kurmaktan geri durmamışlardı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, fa-
aliyet sürmüş pek çok musiki cemiyeti bu-
lunmaktadır. Ancak bunların büyük bölümü 
Hristiyan ve Musevi vatandaşlarımız tarafın-
dan kurulmuş, kendi kültürlerini yaşatan ce-
miyetlerdir. Bilhassa Rum vatandaşlarımızın 
kurdukları cemiyetler, Rumca şarkıların bir 
döneme damgasını vuracak kadar yaygınlaş-
masını sağlamıştır. Osmanlı Devleti, musiki 
eğitimine önem veren bir anlayışa sahiptir. 
Öyle ki, yönetim merkezi olan sarayda , “En-
derun-i Hümayun” adlı eğitim kurumunda 
düzenli musiki eğitimi sağlanmıştır. Bunun 

RECEP ERGÜL 

Üsküdar Musiki Cemiyeti 100 Yaşında 

yanı sıra Mevlevihaneler ve Mehterhanelerde 
de musiki eğitimi gerçekleşmiştir. 

Öte yandan, II. Mahmut ve Sultan Abdü-
laziz dönemlerinde de çeşitli musiki okulları 
açılmış ancak uzun soluklu olamamıştır. 

Üsküdar Musiki Cemiyeti ise Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde kurulmuş ve bugü-
ne kadar kesintisiz faaliyet göstermiş tek Türk 
Cemiyeti olma özeliğine sahiptir. Aynı tarih-
lerde Anadolu’da da çeşitli musiki cemiyetleri 
kurulmuş ancak, bunların bir kısmı ya savaş 
nedeniyle ya da başka nedenlerle uzun soluklu 
olamamıştır. 

Gönül telimizi titreten, bazen duygulan-
dıran, bazen neşelendiren, bazen bir zaman 
yolculuğuna çıkaran Türk Müziğinin o eşsiz 
nağmelerinin büyük bölümü, bu ilim ve irfan 
yuvasında şekillenmiştir ve şekillenmeye de-
vam ediyor. 

Türkiye’nin büyük bir kültür mirası olan 
musiki birikiminin, kayıt altına alınması ve 
gelecek nesillere aktarılması için yayınlanacak 
özel bir prestij kitap ile 100 ölümsüz eserin 
yanı sıra, Cemiyet 100. Kuruluş Yıldönümü-
nü, büyük yankı yaratacak bir dizi etkinlik ile 
kutlamayı hedefliyor.

Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin 100. Ku-
ruluş Yıldönümü Kutlu Olsun.



MESAM ve Diğer 
Müzik Meslek Birlikleri 
Ankara’da

9 Ekim 2017 tarihinde Kültür ve Turizm Ba-
kanı Numan Kurtulmuş ve Başbakan Yardım-
cısı Mehmet Şimşek’i makamlarında ziyaret 
eden heyet, 23 Ekim 2017 tarihinde ise Ada-
let Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya geldi.  

MESAM’ı temsilen Yönetim Kurulu Baş-
kanı Orhan Gencebay ve MESAM Genel 
Sekreteri Güneş Ramazanoğlu’nun katıldığı 
ziyaretlerde meslek birlikleri 5846 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu taslağı hakkındaki 
görüşlerinin yanı sıra müzik sektörünün so-
runları ve çözüm önerilerini ilettiler.

Müzik Meslek Birlikleri MESAM, MSG, 
MÜ-YAP, MÜYORBİR, MÜYABİR 
ve MÜZİKBİR temsilcilerinden oluşan 

heyet 2017 yılı içinde gerçekleştirdiği Ankara zi-
yaretleriyle çeşitli bürokratik temaslarda bulundu. 
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     Neden MESAM’ a üye olmalıyım?
MESAM, müzik eseri ve hak sahiplerinin 
(Besteci, söz yazarı, aranjör, editör) çıkarlarını 
korumak, 5846 sayılı kanunla tanınmış hakla-
rın idaresi ve takibini, alınacak ücretlerin tah-
silini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak 
amacıyla faaliyette bulunmakta ve bu kapsam-
da eser sahiplerinden ve yasadan aldığı yetkiler 
çerçevesinde hareket etmektedir.  MESAM’ın 
ülke çapında yaklaşık 9.000 üyesi (söz yazarı, 
besteci, aranjör, editör, alt editör) bulunmak-
tadır ve uluslararası alanda diğer ülkelerin telif 
birlikleri ile imzalamış olduğu karşılıklı tem-
silcilik sözleşmeleriyle 170 ülkenin repertuva-
rını korumaktadır. MESAM’a üye olmak, eser 
sahipleri için telif hakkı kaybının önüne geç-
meye imkân sağlamaktadır.   

     MESAM telif toplama hakkı için üyele-
rinden yetkilendirme almış mıdır?
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanu-
nu’nun 42. maddesi uyarınca meslek birliği-
ne üye olan eser veya hak sahiplerinin telifleri 
yalnızca meslek birlikleri tarafından alınabilir. 
Üyeler, meslek birliklerine teliflerinin takip ve 
idaresi ile alınacak ücretlerin tahsilini ve dağı-
tımını yapabilmeleri için yetki belgesi verirler. 
Bu kapsamda eserin kullanım alanı fark et-
meksizin her türlü kullanımından doğan telif 
bedellerini meslek birlikleri üyeleri adına top-
layarak üyelerine dağıtımını yapar.

     MESAM üyeliğimden vazgeçmeden aynı 
alanda koruma sağlayan yurtdışında bir 
meslek birliğine üye olabilir miyim?

Bölge ayrımı yaparak yurtdışında yer alan 
başka bir meslek birliğine üye olabilirsiniz. 

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

     

Telif ödemek yasal bir zorunluluk mudur?
Radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya 
telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya 
dijital iletim de dâhil olmak üzere işaret, ses ve/
veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınla-
nan bir eserin aslının veya çoğaltılmış nüshala-
rının , bu kuruluşların yayınlarından alınarak 
başka yayın kuruluşları tarafından yeniden ya-
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yınlanması suretiyle umuma iletimini sağlayan 
işletmeler; girişi ücretli veya ücretsiz umuma 
açık mahaller, müzik eserlerinin kulanım veya 
iletimini sağlaması nedeniyle (örneğin; Radyo, 
Televizyon, MP3, CD, DVD, İnternet’ten din-
leme vb. araçlarla) meslek birliklerinden izin 
almak ve sözleşmelerde yazılı malî hakkı yasal 
zorunluluk nedeniyle ödemek zorundadır. 

Yine üyenin müzik eserleri üzerinde bulu-
nan eser veya hak sahipliğinden doğan çoğalt-
ma, kiralama ve kamuya ödünç verme ile izin 
verme ve yasaklama hakları da MESAM’a ait 
olup, bu hakların kullanımı için MESAM’dan 
yazılı izin alınarak mali hak bedellerinin öden-
mesi gerekmektedir.

 
    Konser ve etkinlikler ile ilgili telif ödeme-
si nasıl yapılır?
Organizatörlerin düzenlediği ve eser/hasılat 
bildirimlerini gerçekleştirdiği etkinliklere iliş-
kin olarak, MESAM tarafından düzenlenen 
mali hak bedeli çalışma tablosu ücretli orga-
nizasyonlarda brüt gişe hâsılatından KDV ve 
Rüsum vergisi düşüldükten sonra kalan tuta-
rın yüzdesini  (Organizasyonun niteliğine göre 
tarifede yer alan yüzde -%- oranları) MESAM 

repertuvarının kullanım oranına göre %100 
korumada belirtilen üst oranlardan başlayarak 
matematiksel olarak doğrudan azalan oran 
şeklinde ödemesi ile sağlanacaktır. Ücretsiz 
ve günlük etkinliklere dair de m2 veya katı-
lımcı sayısı bilgisi üzerinden yine MESAM 
repertuvarının kullanım oranına göre %100 
korumada belirtilen üst oranlardan başlayarak 
matematiksel olarak doğrudan azalan oran 
şeklinde ödemesi ile sağlanacaktır. Her etkin-
lik için ayrı telif hesaplaması yapılır.

    Eğer eserim yurtdışında kullanılıyorsa 
telif takibi yapılabiliyor mu?
MESAM’ın 100’den fazla ülkede toplam 77 
adet meslek birliği ile karşılıklı temsilcilik söz-
leşmesi bulunmaktadır. Bu sebeple eserlerini-
zin yurtdışında kullanılması durumunda telif 
takibi yapılmaktadır. 

     Mekanik telif dağıtımı hangi aralıklarla, 
ne zaman yapılır?
Mekanik dağıtım, her ayın ilk haftası periyo-
dik olarak yapılır.

     Dijital platformlarda yer alan bir albümde, 
eserimin/eserlerimin kullanılmasına rağmen 
mekanik telif almadım. Sebebi ne olabilir?
Yapımcı firma, bahsi geçen albüm için band-
rol almadıysa (fiziksel olarak basım yapılma-
dıysa), mekanik hak edişiniz olmayacaktır. 
Dijital platform dağıtımına bakınız.
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    MESAM’a yapmış olduğum eser bildirim-
leri (Nota ve sözleri ile birlikte) mahkeme-
lerde delil olarak kabul ediliyor mu?
MESAM kuralları çerçevesinde; ıslak imzalı 
ön beyan niteliğindeki “eser bildirim formu” 
düzenlendiği ve ek olarak eseri temsil eden 
nota ve sözlerin tamamı tarih atılıp yine ıslak 
imza ile beyan edildiği sürece mahkemelerde 
delil olarak kabul edilecektir.

     Yabancı bir eseri albümümde Türkçe ola-
rak kullanmak istiyorum. İzin almam gere-
kiyor mu?
Eser sahipleri anlaşmalı olduğumuz meslek 
birliği üyesi ise; eserlerin orijinal kullanımın-
da eser sahiplerini Türkiye’de temsil eden edi-
tör şirket varsa şirketten izin alınması üzerine, 
mekanik çoğaltım bedeli tahsil edilerek, editör 
şirket yoksa anlaşmalarımız gereği izin gerek-
meksizin mekanik çoğaltım bedeli alınarak iş-
lem yapılmaktadır.

     Yabancı bir eseri orijinal haliyle albümde 
icra etmek istiyorum izin almam gerekiyor mu?
Eser sahipleri anlaşmalı olduğumuz meslek 
birliği üyesi ise; eserlerin orijinal kullanımın-
da eser sahiplerini Türkiye’de temsil eden edi-
tör şirket varsa şirketten izin alınması üzerine, 
mekanik çoğaltım bedeli tahsil edilerek, editör 
şirket yoksa anlaşmalarımız gereği izin gerek-
meksizin mekanik çoğaltım bedeli alınarak iş-
lem yapılmaktadır.

     Aranjör payım için söz yazarından da 
izin almam gerekiyor mu?
Bir müzik eserinin yeniden özgün bir şekilde 
düzenlenmesi için söz yazarından ve besteci-
den ayrı ayrı izin alınır. Aranjörün pay alması 
eser sahiplerinin iznine ve verdiği orana bağ-
lıdır.

     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.

     İzinsiz senkronizasyon kullanımlarında 
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 kendi-
si yürütüyorsa buna benzer yayma hakkını içe-
ren konularla ilgili davalar-izinsiz kullanımlar 
manevi hak ihlali vb. eser sahibin sorumlulu-
ğundadır. MESAM sadece ilgili mekanik ve 
temsili lisanslama konularında yetkilidir.

S. S. S.
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Türkiye ile Avrupa Birliği Mali İşbirliği 
Programlaması kapsamında hazırlanan 
“Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif En-

düstrilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Türkiye Telif 
Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi” başlıklı Av-
rupa Birliği Eşleştirme Projesi’nin açılış toplantısı 
13 Aralık 2016 günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği 
Delegasyonu temsilcileri ile Avrupa Birliği Ba-
kanlığı, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve 
Kalkınma Bakanlığı bürokratlarının katılımla-
rıyla Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen top-
lantıya, MESAM adına Yönetim Kurulu Üye-
leri Ali Rıza Binboğa, Ali Yavuz, Cahit Berkay, 
Emre Saltık, Metin Karataş, Suat Suna ve Genel 
Sekreteri Ali Güneş Ramazanoğlu katıldı. 

“Telif Haklarına Dayalı ve Kreatif Endüst-
rilerin Teşvik Edilmesi Odaklı Türkiye Telif 

Etkili Bir 
Telif Sistemi 
için MESAM 
Ankara’daydı

MESAM 
“Telif Haklarına Dayalı ve 

Kreatif Endüstrilerin 
Teşvik Edilmesi Odaklı 

Türkiye Telif Hakları Sisteminin 
Güçlendirilmesi Projesi” açılış 

toplantısına katıldı

Hakları Sisteminin Güçlendirilmesi” adlı kül-
tür endüstrilerinin gelişimini hedefleyen pro-
jenin açılış toplantısında konuşan dönemin 
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı; Türkiye’de 
telif haklarının ve yaratıcı düşüncelerin ve on-
ların üzerine oluşan kreatif endüstrilerin ko-
runmasına, geliştirilmesine ve sağlam hukuki 
çerçevelere kavuşturulmasına büyük ihtiyaç ol-
duğuna vurgu yaparak son günlerdeki anayasa 
değişikliği görüşmelerine de atıfta bulundu.    

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları 
Genel Müdürlüğü, Yunanistan Avrupa Kamu 
Hukuku Merkezi ve Danimarka Patent ve 
Marka Ofisi arasında eşleştirme ortaklığı ile 
yürütülen proje, kreatif ve telif hakkı temelli 
endüstrileri teşvik etmek için daha etkili bir te-
lif hakkı sistemi oluşturmayı hedefliyor.  Aynı 
zamanda idari kapasitenin ve yargının güçlen-
dirilmesi, kamu ve özel sektörün bilinçlendi-
rilmesi ile meslek birliklerinin etkinliklerinin 
arttırılması ana bileşenlerinden oluşan proje 
ile telif hakları alanında kurumsal kapasitenin 
arttırılması ve telif haklarını özellikle dijital 
alanda korumaya yönelik mekanizmaların ge-
liştirilmesi de amaçlanıyor. 

HABER

55



ALİ RIZA BİNBOĞA
SAYGILAR

İÇİN

HABER

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği 
“Ustalara Saygı” gecesinin konuğu 

Ali Rıza Binboğa’ydı. 
Binboğa şarkılarının söylendiği gecede 

MESAM üyeleri de sahne aldı 

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği ve 
gazeteci Faruk Şüyun’un hazırladığı 
“Ustalara Saygı” etkinliği, 11 Eylül’de, 

“Yarınlar Bizim”, “İlk Öğretmen”, “Baharı 
Beklerim” gibi unutulmayan eserlerin besteci-
si, şair, yorumcu ve MESAM Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Rıza Binboğa’yı konuk etti. 

Abbasağa Parkı’nda gerçekleştirilen etkin-
likte, MESAM Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet 
Selçuk İlkan, Ali Haydar Timisi, Recep Ergül 
ve Suat Suna’nın yanı sıra Burhan Şeşen, Hakkı 
Bulut, Nil Burak, Paul Endi sahne aldı. Gazete-
ci Hıncal Uluç, Coşkun Sabah ve Hakkı Bulut 
da etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı.   

Sanatçı Ali Rıza Binboğa’yı Beşiktaş’ta ağır-
lamaktan son derece memnuniyet duyduk-
larını belirten Beşiktaş Belediye Başkan Yar-
dımcısı İsmail Hakkı Mercan; “Kültür sanat, 
edebiyat ve düşünce dünyasındaki isimlerin 
çeşitli yönleriyle seyirciyle buluşmasını sağla-
mak amacıyla düzenlemiş olduğumuz bu ge-
cede Sanatçı Ali Rıza Binboğa’yı ağırlamış ol-
maktan dolayı memnuniyet duyuyoruz” diye 
konuştu.

Ali Rıza Binboğa ise, kendi adına böylesi-
ne anlamlı bir gece düzenleyen Beşiktaş Be-
lediyesi’ne teşekkür etti. Binboğa “Böylesine 
bir payeyi alabilmek eğer mümkün ise, eğer 
mümkün olmuşsa çok onur duyduğumu, gu-
rur duyduğumu belirtmek isterim. Eğer ben 
bir usta olarak karşınızdaysam görevimi arttır-
mış oldunuz demektir. Bir ustalığı bu gece siz-
lere göstermek için elimden geleni yapacağım” 
diye konuştu. 
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Bob Dylan 
Nobel’i Hak Etti mi?

Geçen yılın en önemli müzik olayla-
rından biri kuşkusuz Nobel Edebiyat 
Ödülü’nü bir yazarın değil de bir mü-

zisyenin almasıydı. Bob Dylan elbette sadece 
bir müzisyen değil, dünyanın en başarılı şarkı 
sözü yazarlarından biri, hatta kendi döneminin 
önde gelen şairlerinden biri ama yine de Nobel 
Edebiyat ödülünü kazanması beklenmiyordu.    

Merkezi İsveç’te bulunan Nobel Akade-
misi ödülün “Amerikan şarkı geleneğine yeni 
ve şiirsel bir ifade tarzı getirdiği için Bob Dy-
lan’a verildiğini açıkladı. 

Bob Dylan, 1962 yılından bu yana toplam 
69 albüm yayınladı. 11 Grammy ile “Things 
Have Changed” isimli şarkıyla kazandığı bir de 
Oscar Ödülü bulunuyor.

Bob Dylan, ABD’de 1960’larda ortaya 
çıkan muhalif ve gelenek yıkıcı şair ve yazar-
lardan oluşan Beat Kuşağı’nın temsilcileri ara-
sında yer alıyor. 

Gerçek adı Robert Allen Zimmerman 
olan 75 yaşındaki Bob Dylan’ın, “Mr. Tam-
bourine Man’’, “All Along the Watchtower”, 
“Like a Rolling Stone” gibi unutulmaz birçok 
şarkısı bulunuyor.

Nobel Akademisi’nin hevesli tutumu-
na karşılık Bob Dylan ödül hakkında hiçbir 
açıklama yapmadı. Hatta ödülü kazanmasının 
ardından yapılan törene de katılmamış, tören-
de Amerikalı sanatçı Patti Smith onun yerine 
konuşma yapmıştı. 

Bob Dylan’ın Nobel Edebiyat Ödülü’ne 
layık görülmesinin ardından dünya şarkı sözü 
yazarlığının bir edebi tür olarak kabul edilip 
edilmeyeceğini sorgulamaya başladı. Tartış-
malara nokta koyan ise İsveç Nobel Akademisi 
Daimi Sekreteri Sara Danius oldu. 

Sara Danius, “Bob Dylan ödülü gerçekten 
hak etti mi?” şeklinde gelen bir soruya, “Elbet-
te hak ediyor. Ödülü aldı zaten” yanıtını verdi. 
Danius sözlerine şöyle devam etti…

“Bob Dylan, İngiliz yazın geleneğinin bü-
yük bir ozanı. 54 yıldır sürekli kendini yeni-
leyerek, bugüne kadar çok sayıda orijinal eser 
ortaya koydu. Örneğin eğer 1966 tarihli Blon-
de on Blonde albümünü dinlemeye başlarsanız, 
çok parlak bir kafiye özgünlüğü görürsünüz. 
Eğer edebiyat tarihinde geçmişe geri döner-
sek, 2500 yıl önce Homeros ve Safo’nun da 

dinlenmek ve enstrümanlarla sahnelen-
mek üzere ebedi eserler ortaya koy-

duğunu görürüz. Bugün hala 
Homeros ve Safo’yu okuyoruz 
ve dinliyoruz. Bob Dylan’da 
olduğu gibi…”

HABER
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Anadolu Rock Müziğinin Öncülerinden, 
Ersen Dinleten’in Hayatı Kitap Oldu 

Sedat Erdoğdu’nun yazdığı Bir Efsanedir 
Ersen Dadaşlar Pamiray Yayınları tarafın-
dan yayımlandı. Kitapta “Kozan Dağı”, 

“Dertli Kaval”, “Aman Tertip Can Tertip”, 
“Gafil Gezme Ey Şaşkın” ve Sezen Aksu’nun 
vokal yaptığı “Kalbimdeki Acı” gibi unutulmaz 
şarkılara imza atan, 8 Altın Plak ödülü kazanan 
Ersen’in müzik hayatının dönüm noktaların-
dan özel hayatına, Cem Karaca, Barış Manço, 
Erkin Koray, Cahit Berkay, Üç Hürel ve Şerif 
Yüzbaşı ile olan anılarından, Rock müziğin 
Türkiye’de ki gelişimine detaylıca yer verilmiş. 
Ersen’in 15 yaşında başladığı müzik serüveni 
çok özel fotoğraflarla da desteklenmiş.

Ersen Dinleten’in müzik hayatı aslında 
bir anlamda Türkiye’nin de müzik tarihi. 
Sanatçının hayatını okurken, Türkiye’de 
yaşanan değişimlere, 12 Eylül 1980 Askeri 
Darbesi’nin müzik üzerine etkilerinden, gü-
nümüz müziği ve son isteğine kadar hiçbir de-
tay es geçilmemiş.

Ebru Gündeş’in seslendirdiği “Çingenem”, 
Selami Şahin’in söylediği “Mahpus Türküsü” 
ve Kibariye’den dinlediğimiz “Gücendim” gibi 
birçok tanınmış şarkının söz yazarı Sedat Er-
doğdu’nun kendisiyle ilgili yapılan bütün bel-
geselleri ve çalışmaları yakından takip ettiği-
ni belirten Ersen, yaptığı açıklamada şunları 
söyledi: “Benimle yaklaşık bir yıldır oturdu ve 
bütün anlattıklarımı dinledi, sonra da bu din-
lediklerini kitap yaptı. Benim hakkımda daha 
önce bir iki çalışma olmuştu ama hayatımı bu 
kadar kapsamlı anlatan bir kitap yoktu.”

Anadolu Rock şarkılarının unutulmaz 
yıldızı Ersen yaptığı açıklamada mütevazı bir 
yaşam sürdüğünü de belirtti: “Allah’ın bir ku-
luna nasip ettiği her şeyi maddi manevi yaşa-
yan bir insanım. Paraya pula ihtiyacım yok, 
yıllarca bu halka hizmet ederek, alın teriyle 
kazanılmış olan bir hayatın huşusunu, güzel-
liğini yaşıyorum.” 

Ünlü şarkıcı Ersen, kitabın gelirlerinin 
Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağını, daha 
önce Fida Film tarafından çekilen Can Tertip 
filminin gelirlerinin de yapımda emeği geçen-
lere aktarıldığını söyledi. 

KİTAP

58



59

Sanatçıların, sanatıyla değil siyasi konuş-
malarla gündeme gelmesi konusunda düşün-
celerini dile getiren Ersen, şu yorumu yaptı: 
“Sanatçı halkın malıdır, siyaset sanatçıya bu-
laşmamalı, sanatçı da siyasete bulaşmamalıdır. 
Ben mesela Fenerbahçeliyim, Yüksek Divan 
Kurulu üyesiyim, çok da fanatik biriyim ama 
benim yüzlerce, binlerce, Galatasaraylı, Beşik-
taşlı hayranım var, onları hayran olarak kabul 
etmeyeyim mi? Öyle şey olmaz.”

Yazar Sedat Erdoğdu ise kitabını şu söz-
lerle değerlendirdi.  “Kitapta Anadolu Rock’ın 
evrensel gelişimini ve Ersen Dinleten’in haya-
tının bilinmeyen birçok noktasını anlatıyo-
rum. Bir Efsanedir Ersen Dadaşlar isimli bu bi-
yografik kitabı dokuz aylık bir süreçte yazdım. 
Ersen beni kırmadı, birlikte oturduk sohbet 
ettik, telefonda konuştuk, bu şekilde hayatını, 
bilinmeyen şeylerini anlattığı bütün konuşma-
larını dinledim ve yazdım.”

Sedat Eroğlu, ayrıca Anadolu Rock’ın 
dört efsane ismi olduğunu belirtti. “Barış 
Manço ile Cem Karaca rahmetli oldu, Er-
sen ve Erkin Koray… Ben de bu iki Anadolu 
Rock müzik efsane isimlerin hayatını yazmayı 
kendime borç bildim. Ersen’ın kitabı raflarda 
yerini aldı, Bir Efsanedir Erkin Koray isimli ki-
tabım da yakında çıkacak. Ersen benim çok 
sevdiğim bir insan, çocukluğum bu Anadolu 
Rock müziğin dört yapraklı yonca isimlerini 
dinleyerek geçti, kendisiyle de yıllardır tanışı-
rız, bana güvendi ve her şeyi anlattı, ben de 
kitap haline getirdim. Kitapta hayatının bilin-
meyen birçok noktasını anlatıyorum. Yeni ne-
sil Anadolu Rock müziksever gençlere bu iki 
kitabımı armağan ediyorum.”

KİTAP
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MESAM’DAN KISA KISA

MESAM kurucularından ve 
uzun yıllar Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak hizmet vermiş 
değerli müzisyen Attila Özdemi-
roğlu ölümünün birinci yıldönü-
münde ailesi ve sevenleri tarafın-
dan mezarı başında anıldı. 

MESAM Yönetim Kurulu Üye-
si Suat Suna Büyükçekmece 
Belediyesi Kültür-Sanat Danış-
manlığı görevine getirildi.

Selda Bağcan, İspanya’nın Bar-
celona kentinde düzenlenen Pri-
mavera Sound 2016 festivalinde 
sahne aldı.

Zara, Avrupa’nın en başarılı TV 
ve radyo yayıncılarının ödüllen-
dirildiği Prix Europa 2017’de 
sahne aldı. 

Mustafa Biber bu yıl 24’üncüsü 
düzenlenen Altın Koza Ulusla-
rarası Adana Film Festivali’nde 
“Buğday” filminin müzikleri ile 
En İyi Film Müziği ödülüne la-
yık görüldü.

Aynur Doğan, Berklee Müzik 
Okulu’na (Berklee College of 
Music) bağlı Mediterranean 
Music Institute  tarafından ve-
rilen “Master of Mediterranean 
Music Award /Akdeniz Müziği 
Ustası Ödülü” ne değer görüldü.

Müzisyen kimliğinin yanı sıra 
akademik çalışmalarıyla da 
adından söz ettiren Prof. Dr. 
Erol Parlak Ankara Güzel Sanat-
lar Üniversitesi’ne rektör oldu. 

Piyanist Fazıl Say, dünyanın 
en prestijli müzik ödüllerinden 
Beethoven Academy Ödülü’ne 
layık görüldü.

Zülfü Livaneli’nin adını taşıyan 
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi 
Çankaya Belediyesi tarafından 
16 Eylül 2017 tarihinde düzen-
lene bir törenle hizmete açıldı. 
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Bandrol Rakamları Açıklandı

Albümlerin eskisi gibi satmadığı, hatta es-
kisi kadar albümün de yayınlanmadığı 
Türkiye’de başarılı çalışmalar da ödül-

lendirilmiyor değil. Dijital hayatın yaygınlaş-
masıyla yayınlanan albüm sayısı düşmüş olsa da 
bandrol rakamları umut verici. 

Ocak 2016 ve Eylül 2017 tarihleri arasında 
yayınlanan ve en çok bandrol alan sanatçı Tar-
kan… “10” ve “Ahde Vefa” adlı çalışmalarında 
zirvede bulunan Tarkan’ı, 50. Sanat Yılı’nı kut-
layan Zülfü Livaneli takip ediyor.

10 / Tarkan 

Ahde Vefa / Tarkan 

Zülfü Livaneli 50. Sanat Yılı  / Karışık (CD 1, 2, 3)  

Yunus Emre Şiirleri / İbrahim Sadri 

Sonra Dersin Ki / Koray Avcı 

Biraz Pop Biraz Sezen / Sezen Aksu

Mürekkep / Sıla 

15 Temmuz Ezgileri / Alper Kış

Çeyrek Asır Karışık / Harun Kolçak Şarkıları 

Arabesque / Sibel Can 

Rakipsiz / Demet Akalın 

Altın Düetler / Erol Evgin 

İşte Benim Zeki Müren / Karışık 

Janti / Murat Boz 

Miras / Serkan Kaya 

Unutulmayan Şarkılar / Ahmet Selçuk İlkan 

Ben / Ayla Çelik 

380.000

300.000

300.000

152.500

120.000

108.600

101.000

100.000

85.000

73.000

70.000

60.200

60.000

60000

60000

50.000

50.000

42.000

42.000

ADET

*) Bu liste Ocak 2016 ve Eylül 2017 tarihleri arasındaki verilere göre hazırlanmıştır.
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Radyonun müzik üzerindeki etkisine son 
veren dijital müzik platformları geçen yılın 
en çok dinlenen isimlerini açıkladı. 

Türkiye genelinde hizmet veren Fizy aracılığıy-
la dinlenen şarkı sayısı 650 milyonu geçti ve yılın 
en çok dinlenen şarkıcısı Hande Yener oldu. Yılın 
en çok dinlenen albümüne Janti ile Murat Boz 
imza attı. 

Müzikseverlerin yabancı şarkıcı tercihi Rihan-
na olurken en çok dinlenen yabancı albüm unva-
nını ise Rihanna’nın Anti adlı çalışması aldı. 

İbrahim Tatlıses’in “Haydi Söyle” şarkısını ses-
lendiren Kalben, Fizy dinleyicileri tarafından en 
iyi çıkış yapan isim olarak belirledi.

Müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Eypio 
& Burak King imzalı “Günah Benim” ise en çok 
dinlenen şarkılar arasında zirveye yerleşti.

Spotify’da Lider Sıla
Özellikle 2011 yılından sonra yaptığı atılım-

larla tüm dünyanın müzik dinleme alışkanlığını 
değiştiren Spotify  da en çok dinlenen isimleri ya-
yımladı. 

Spotify top listelerine göre Drake, 2016’da 
dünyada en çok dinlenen şarkı ve albümün sahibi 
oldu. Rihanna ise tüm dünyada en çok dinlenen 
kadın sanatçı olarak listedeki yerini korudu. 

Drake, özellikle Türkiye’de en çok dinlenen er-
kek sanatçı olurken, en çok dinlenen sanatçı kol-
tuğunu ise ülkemizde Sia’ya kaptırdı. 

Türkiye’de en çok dinlenen 5 sanatçı listesinde-
ki tek Türk sanatçı ise Sıla oldu. Dünyada en çok 
dinlenen Türk şarkıcı ise İbrahim Tatlıses… 

Dijitalde Kimleri Dinliyoruz?
“Dijital müziğin en önemli platformları Spotify ve Fizy, 

müzikseverlerin Türkiye’de en çok kimleri dinlediğini açıkladı” 

DİJİTAL MÜZİK
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Gözat
Radyo

MÜZİKLERİN
Sana Özel Daily 
Mix
Şarkılar
Albümler
Sanatçılar
İstasyonlar
Yerel Dosyalar

ÇALMA LİSTELERİ

GENEL GÖRÜNÜM     LİSTELER     MÜZİK TÜRLERİ ve MODLAR     YENİ ÇIKANLAR     KEŞFET     KONSERLER

DİJİTAL MÜZİK
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En Çok Dinlenen 
5 Sanatçı

Sıla 
Sia
Rihanna
Coldplay
Drake

En Çok Dinlenen 
5 Türk Sanatçı

Sıla
Sezen Aksu
Teoman
Model
Duman

En Çok Dinlenen 
Şarkılar

One Dance 
Cheap Thrills 
Don’t Let Me Down 
Günah Benim 
Faded 

En Çok Dinlenen 
5 Kadın Sanatçı

Sia
Rihanna
Sıla
Sezen Aksu
Model

En Çok Dinlenen 
5 Erkek Sanatçı

Coldplay
Drake
Teoman
Twenty One Pilots
Calvin Harris 

TÜRKİYE GENELİ

DÜNYA GENELİ

En Çok Dinlenen 
5 Sanatçı

Drake
Justin Bieber
Rihanna
Twenty One Pilots
Kanye West

En Çok Dinlenen 
5 Türk Sanatçı

İbrahim Tatlıses
Toygar Işıklı
Burak Yeter
Sıla
Hande Yener

En Çok Dinlenen 
Şarkılar

I Took A Pill in Ibiza 
One Dance 
Don’t Let Me Down 
Work 
Cheap Thrills 

En Çok Dinlenen 
5 Kadın Sanatçı

Rihanna
Ariana Grande
Sia
Adele
Fifth Harmony 

En Çok Dinlenen 
5 Erkek Sanatçı

Drake
Justin Bieber
Twenty One Pilots
Kanye West
Coldplay
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BAYRAM KOCA (28.03.2016)
HÜSEYİN AYDIN TANSEL (01.04.2016)

ÜLKÜ ERAKALIN (06.04.2016)
ALİ MÜFİT BAYRAŞA (13.04.2016)

MEHMET ATİLLA ÖZDEMİROĞLU (20.04.2016)
GÜLTEKİN ÇEKİ (04.05.2016)

SADETTİN KAPLAN (12.06.2016)
HASAN ÖZCAN BALIN (18.06.2016)

MESUT ERAY (28.06.2016)
HÜSEYİN ALTIN (23.07.2016)

HALİS BÜTÜNLEY (24.07.2016)
ABDÜLKADİR PİRHASAN (29.08.2016)

HAKAN KIRÇIL (18.08.2016)
NAŞİDE GÖKTÜRK (30.08.2016)

SEFAİ AÇAY (20.09.2016)
ÖMER SAFİ GÜPGÜP (10.10.2016)

GÜRSEL KOÇAK (23.10.2016)
ALAADDİN US (20.11.2016)

BELEN TOROSLU (06.12.2016)
COŞKUN ERDEM (11.12.2016)

İBRAHİM HASAN ÖZORAL (13.12.2016)
MEHMET ADNAN KORAY (29.12.2016)

NİHAT ÖZGÜVEN (03.01.2017)
HAMDİ ÖZBAY (25.01.2017)

ABDULLAH BALAK (25.02.2017)
EMRE SARISALTIKOĞLU (11.03.2017)

FAHRİ KABAAĞAÇ (11.04.2017)
İBRAHİM ERKAL (11.05.2017)

ALİŞAN SOYDEMİR (23.06.2017)
ONUR ŞENLİ (07.09.2017)

HİCRAN SEVİM TOKER (21.09.2017)
EDİP KAYHAN ÖZIŞIK (03.10.2017)

FEYZİ HALICI (09.10.2017)
SEMRA İNANÇ (11.10.2017)

EKREM  YEŞİLADA (22.10.2017)
SEZGİN MENTEŞE (24.10.2017)

METİN ERSOY (29.10.2017)
MEHMET ŞENKUL (01.11.2017)

NECLA ÜNAL (11.11.2017)
MEHMET ALİ ÖÇ (16.11.2017)
TEVFİK YALÇIN (19.11.2017)
MURAT TAMBAY (20.11.2017)

ALİ KIZILTUĞ (13.12.2017)
ALİ TEKİNTÜRE (15.12.2017)

Sonsuzluğa 
Uğurladıklarımız

Özlemle Anıyoruz

YİTİRDİKLERİMİZ
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