


Haklarınız MESAM ile 
güvence altında



Değerli MESAM Üyeleri,

MESAM, eser sahiplerinin bugünü ve geleceğidir. MESAM Yönetim Kurulu olarak profesyonel kadromuz ile birlikte üyelerimizin hak 
ve çıkarlarını en etkin şekilde koruma ilkemizi bir an olsun aklımızdan çıkartmadan, hakettiğiniz telif bedellerini, doğru ve ekonomik 
yöntemlerle sizlere dağıtmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Birliğimiz için en önemli konu olan lisanslama faaliyetlerimiz son yıllarda bildiğiniz üzere MESAM-MSG-MÜYAP ve MÜYORBİR 
tarafından imzalanan protokol kapsamında, dört meslek birliğine ait “Ortak Lisanslama Birimi (OLB)”de birlikte yürütülmekteydi. 
Ancak 29/05/2019 tarihinde OLB Protokolü sona ermiştir. Sona eren protokol ile birlikte lisanslama ile ilgili tüm faaliyetlerimizi MESAM 
olarak tek başımıza sürdürmekteyiz. Lisanslama birimimiz faaliyetlerini günümüz koşullarına uygun, işlevsel bir şekilde ilerletmek 
adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların başında ise; Türkiye genelinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği 
telif bedeli ödemekle yükümlü olan kullanıcı sayısının maksimum seviyeye ulaşması ve bu suretle MESAM’ın telif gelirlerinin artırılması 
amacıyla MESAM’ın denetim ve gözetiminde yürütülen “Bölgesel Hukuk Büroları Yapılanması” gelmektedir. Bu yapılanma kapsamında 
birliğimiz, her bölgede bir hukuk bürosu ile anlaşma imzalayarak Umuma Açık Mahallerin lisanslanmasını sağlamak için çalışmalarını 
sürdürmektedir. Ayrıca bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösteren ve lisans sözleşmesi olmayan tüm konaklama tesislerine 
uygulanmak üzere, Müzik Yayını Lisans Sözleşmeleri kapsamındaki izin/sözleşme bedelleri için  31.12.2019 tarihine kadar geçerli bir 
indirim kampanyası başlatılmıştır. Umuma açık mahallerin lisanslanması faaliyetlerimizin yanı sıra meslek birliğimizle lisans sözleşmesi 
olmayan kullanıcılarla (televizyon, radyo, canlı performans ve dijital alan) görüşmeler yapılarak lisanslama gelirlerimizin arttırılmasına 
yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Lisanslama faaliyetlerimizdeki bu gelişmelerin yanı sıra telif alanındaki gelişmeleri de takip etmek ve meslek birliğimizin görüşlerini 
paylaşmak üzere yurt içi ve yurt dışında düzenlenen çeşitli toplantılara katıldık. 

• 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda değişiklik yapılması öngörülen maddelere ilişkin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Telif 
Hakları Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği toplantılara katıldık. Eser sahiplerinin haklarının en etkin şekilde korunmasını sağlayacak 
maddelerin yer alması için görüşlerimizi yazılı ve sözlü olarak ilettik. 
• Uluslararası Eser Sahipleri Meslek Birlikleri Konfederasyonu - CISAC ve Uluslararası Mekanik Haklar Konfederasyonu - BIEM tarafından 
düzenlenen dünya müzik pazarındaki gelişmeler, podcastlerin lisanslanması, denetim faaliyetleri, özel kopyalama ve senkronizasyon 
hakları gibi konuların görüşüldüğü Mekanik Haklar Günü toplantısına katıldık. 
• CISAC üyesi meslek birliklerinin katılımıyla gerçekleşen CISAC Genel Kuruluna MESAM olarak katıldık. 
• CISAC tarafından düzenlenen, Avrupa’da toplu hak yönetiminin karşılaştığı zorluklar ve geleceği konusunun değerlendirildiği ve telif 
hakları konusundaki son yasal gelişmelerin görüşüldüğü Avrupa Komitesi Toplantısı’na katıldık. 
• Rusya’da “Fikri Mülkiyet Üzerine Uluslararası Stratejik Forum” toplantısı içeriğinde “Beşeri Sermaye” başlığı altında düzenlenen müzik 
ve diğer alanlardaki korsan tüketim, fikri mülkiyet hakları ve korunması, Blockchain teknolojileri ve fikri mülkiyet yönetimi gibi konular 
hakkında panel ve sempozyumlara katıldık. Gözlemci olarak katıldığımız CRSEA (Eurasian Confederation of the Societies of Rights 
Holders) Genel Kurulu’nda Türkiye’de telif hakları mücadelesi, meslek birliğimizin faaliyetleri ve genel durumu hakkında bilgilendirme 
yapıldı.
• CISAC’ın düzenlediği dağıtım ve dokümantasyon standartlarının konu olduğu “Uzman Gruplar ve İş Teknik Komitesi” toplantılarına 
meslek birliğimiz profesyonelleri katıldı. 

Vizyon dergimizin bir sonraki sayısında detaylı şekilde bilgisini vereceğimiz ve hali hazırda çalışmaları devam eden yazılım projelerimizin 
de müjdesini şimdiden sizlerle paylaşmak isteriz.  

Yukarıda bir kısmını paylaştığımız faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürerek, tüm gelişmeler hakkında gerek MESAM Vizyon dergimizin 
yeni sayısında gerekse sosyal medya hesaplarımız ve web sitemiz aracılığıyla sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Dergimizin bu sayısı hepimiz için çok anlamlı ve özel bir tarihte sizlere ulaşmış olacak. Bu vesile ile Cumhuriyet’imizin ilanının 96’ıncı 
yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, siz 
değerli üyelerimize en içten duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.
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Mehmet Çırıka
MÜZİK-SEN Genel Başkanı

SANATÇILARIN
SOSYAL GÜVENLİK
VE BORÇLANMA 
HAKLARI

Ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin gelişmesi ve 
yaygınlaşması sürecinde; kamu görevlileri için Emekli 
Sandığı, işçi statüsünde çalışanları kapsayan (SSK) 
Sosyal Sigortalar Kurumu, kendi nam ve hesabına 
bağımsız çalışanların sosyal güvenlik kurumu olan 
(Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve özel statüde 
çalışanlar için özel emekli sandıkları kurulmuştur.
Sosyal güvenlik sistemindeki bu gelişmelere karşın, 
güzel sanat dallarında uğraş veren sanatçıların sosyal 
güvenlikleri uzunca bir süre belirsiz kalmıştır. Bu 
belirsizlik nedeniyle, sanatçılarımız sosyal güvenlik 
şemsiyesinden yoksun kalmış ve kamuoyunca  tanınan 
bir çok ünlü sanatçımız dahi, ömürlerinin son yıllarını 
yoksulluk ve sefalet içerisinde geçirmiştir.

Güzel Sanatlar alanında faaliyet gösteren ve “Bir veya 
birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, 
sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, 
heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan 
bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler 
ve yazarlar” ilk kez, 29.06.1978 gün 2167 sayılı Kanunun 
14.maddesiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
eklenen Ek1. madde ile (SSK ) Sosyal Sigortalar Kurumu 
kapsamına alınmıştır. Bu düzenleme, 31.05.2006 
gün ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının 
(b) bendinde aynen korunmuştur. Gerek 506 sayılı 
Yasayla gerekse 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Yasasıyla getirilmiş olan sosyal güvenlik sistemi, özgün 
çalışma koşulları nedeniyle, sanatçıların, özellikle de 
müzik ve sahne sanatçılarının sosyal güvenliklerinin 
sağlanmasında yeterli olmamakta ve bunun doğal 
sonucu olarak özel sektörde görev yapan müzik 
sanatçıları için emeklilik çoğunlukla hayal olmaktadır
 
Bu nedenle mevcut sosyal güvenlik sisteminin 
sanatçıların sosyal güvenliğinin sağlanmasında 
yetersiz  kaldığını özellikle bir kez daha vurgulamayı 
yararlı görüyoruz

Özgün çalışma koşulları nedeniyle, özellikle müzik, 
sinema ve tiyatro sanatçılarının, mevcut sistem 
çerçevesinde sosyal güvenlik hakkına kavuşmaları 
mümkün olmamış ve anılan sanatçılarımız sosyal 
güvenlik haklarını ancak zaman zaman çıkarılmış olan 
hizmet borçlanmalarıyla elde edebilmişlerdir. İşyerleri-
nin ve sanatçıların özgün çalışma koşulları, işverenlerin 
yasa dışı uygulamaları, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) 
denetimlerinin yetersizliği ve benzeri nedenlerle mevcut 
sosyal güvenlik sistemi kapsamında müzik, sinema 
ve tiyatro alanında çalışan sanatçıların sigortalılığı 
sağlanamamakta ve anılan sanatçılarımızın çok büyük 
bir çoğunluğu halen kayıt dışı çalıştırılmaktadır.

1/3
Nitekim, 22/02/2013 gün ve 2013-11 sayılı SGK Sosyal 
Sigorta İşlemleri Genelgesinin 1.3-Sanatçı, düşünür 
ve yazarlar başlıklı bölümünün üçüncü paragrafında 
“…sanatçıların çalışma sürelerinin diğer meslek 
gruplarından farklılık göstermesi ve kayıt dışılığın 
fazla olması hususları da dikkate alınarak…” ibaresine 
yer verilerek güzel sanatlar alanında kayıt dışı çalışmanın 
boyutu Kurumca da kabul edilmiş bulunmaktadır.

Bu durum altı ayda bir Aile,Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığınca ilan edilen İşkolu 
İstatistiklerine de yansımakta olup,Ticaret, Büro, 
Eğitim ve Güzel Sanatlar başlıklı 10 sıra  numaralı işkolunun 
kapsamında bulunan ve edebiyat, müzik, sinema ve 
tiyatro alanlarında faaliyet göstermekte olan (Müzik-
Sen) Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası,Yazarlar 
Sendikası, Oyuncular Sendikası, (Sine-Sen) Sinema 
Emekçileri Sendikası ve Sinema-Tv Sendikası olmak 
üzere beş sendikanın Ocak 2013-Temmuz 2019 
döneminde İşkolu İstatistiklerinde ilan edilen toplam 
sigortalı üye sayılarının 2013/1. ayda 55, 2013/7. ayda 
99, 2014/1.ayda 127, 2014/7.ayda 149, 2015/1.ayda 165, 
2015/7.ayda 295, 2016/1.ayda 334, 2016/7.ayda 336, 
2017/1.ayda 334, 2017/7.ayda 320,  2018/1.ayda 287, 
2018/7.ayda 402, 2019/1.ayda 284 ve 2019/7.ayda 250 
olması Güzel Sanatlar alanındaki kayıt dışı çalışmanın 
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boyutlarını göstermektedir.

Diğer yandan, sanatçıların sosyal güvenliğinin 
sağlanması konusunda son yasal düzenleme 2011
yılında 6111 sayılı Yasayla 5510 sayılı Yasaya eklenen 
Ek 6.maddeyle yapılmış ve “kısmi süreli çalışan 
sanatçıların”  4/A (SSK) kapsamında kısmi sigortalı 
olarak tescil edilmeleri öngörülmüştür. Özellikle 
müzik, sinema ve tiyatro sanatçılarının sosyal güvenlik 
sorununa çözüm getirmesi amacıyla düzenlenen kısmi 
sigortalılık uygulaması da anılan sanatçıların sosyal 
güvenliğinin sağlanmasında çözüm olmamıştır.

Bu durum SGK kayıtlarıyla da doğrulanmış olup, Kurum 
kayıtlarına göre, Ek 6.maddenin yürürlüğe girdiği Mart 
2011 ayından bu yana, Türkiye genelinde sayıları binlerle 
ifade edilen sanatçılardan ağırlıklı olarak  müzik,sinema 
ve tiyatro sanatçıları olmak üzere kısmi sigortalı 
olabilenlerin sayısı 2011 yılında 13, 2012 yılında 201, 2013 
yılında 241, 2014 yılında 223 ,2015 yılında 233, 2016 
yılında 172, 2017 yılında 140 olup, 2018 yılı itibariyle  
kısmi sigortalılığı devam eden  sanatçı  sayısı toplam 
795 iken  2019 yılı itibariyle  bu sayı toplam 886 olarak 
gerçekleşmiştir.

Yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Yasa koşullarında dahi 
emeklilik haklarını ancak borçlanmalar yoluyla elde 
edebilen müzik ve sahne sanatçılarının,5510 sayılı 
yasayla getirilen yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme 
gün sayısı koşullarını yerine getirerek emeklilik haklarını 
elde etmeleri neredeyse imkansıza dönüşmüştür.
Zira müzik ve sahne sanatları alanında mesleğe küçük 
yaşlarda başlanılması ve erken yaşlarda bırakılması 
adeta bir zorunluluk olup, bu sanat dallarının yasada  
öngörülen ileri yaşlarda sürdürülebilmesi çok güç, hatta 
nerdeyse olanaksızdır. Örneğin, çalışabilmeleri fiziksel 
görüntü ve performansa dayalı olan oryantal ve revü 
sanatçılarının 60-65 yaşlarına kadar iş bulup çalışarak 
7200-9000 gün koşullarını yerine getirebilmeleri 
ve  mevcut sistem kapsamında emeklilik hakkına 
ulaşabilmeleri çoğunlukla hayal anlamını taşımaktadır.

Yine mesleğe çok küçük yaşlarda başlaması gereken 
bir ses sanatçısının, nefesli saz çalan bir müzisyenin 
ve benzeri fiziki performansa dayalı sanat faaliyetinde 
bulunan tüm diğer müzik ve sahne sanatçılarının 
yasada öngörülen ileri yaşlara kadar çalışarak yaş ve gün 
koşullarını yerine getirebilmeleri fiziksel açıdan mümkün 
olmadığı gibi, işitselliğin yanı sıra görselliğin de önem 
taşıdığı bu iş kolunda, zaten ileri yaşlarda iş bulmaları da 
kolaylıkla mümkün olmamaktadır.  

2/3                                                                                                                                  
Bu nedenle, sanatçıları etkin ve kalıcı bir sosyal 
güvenliğe kavuşturmak için, mevcut sistemde gerekli 
düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra, öncelikle, 
sigortasız geçen çalışmaların telafisi amacıyla 
sanatçılara hizmet borçlanması hakkı verilmesi, 
sanatçılar açısından yaşamsal önem taşımaktadır.

Birkaç bin sanatçıyı kapsayacak olan bu uygulamada, 
borçlanılan sürelere ilişkin primler, işçi ve işveren hissesi 
de dahil güncel değerler üzerinden hesaplanarak 
sanatçılar tarafından ödeneceğinden, uygulamanın 
Kuruma yük getirmeyeceği öngörülmektedir.

UNESCO’nun 27 Ekim 1980 tarihli 20.Oturumunda 
kabul edilen Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye 
Kararıyla üye ülkelere sanatın ve sanatçının korunması, 
değerlendirilmesi ve desteklenmesi tavsiye edilmiş olup, 
bu karar doğrultusunda düzenlenen 1982 Anayasasının 
“Sanatın ve Sanatçının Korunması” başlıklı 64 üncü 
maddesiyle de  sanatın ve sanatçının korunması, 
değerlendirilmesi ve desteklenmesi amir anayasa hükmü 
olarak Anayasamızda yer bulmuştur.

Bu kapsamda, ülkemiz sanatçılarına hizmet borçlanması 
hakkı verilmesinin “sanatçının anayasal hakkı”  olduğu 
kadar devletimizin de “anayasal görevi olduğu” 
düşünülmektedir.
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40 yıldır Türk müzik endüstrisi içindesiniz ve müzik 
sanatına çok büyük ve değerli katkılarda bulunarak 
varlığınızı sürdürdünüz. Sizce Yeni Türkü’nün 
çizgisinden hiç ödün vermeden ve etik tahribatlara 
kapılmadan bugünlere dek gelebilmesindeki en 
büyük sır ne olabilir?

Sanatçının yolculuğu, onun niyetiyle, kararlılığıyla ve 
samimiyetiyle belirlenir. Yeni Türkü 70’lerin sonlarında, 
gerçekten piyasada yapılmamış yeni bir müzik yapmak 
üzere yola çıktı. Elbette ilham aldığımız yerli-yabancı 
sanatçı ve gruplar vardı. Türk müziğinin zengin geçmişi 
üzerinde yükselen ama özgün olan bir müzik yapmak 
üzere yola çıktık. Yeni Türkü öncesinde bir 10 yıl 
vardır ki, sadece ‘yeni ne yaratabiliriz’ çabalarıyla ve 
denemelerle geçmiştir. Hiçbir şekilde ticari olmayan 
samimi düşünce ve duygularla yaptığımız, kendimizce 
nitelikli ve yenilikçi çabalarla geçmiştir bu 10 yıl. 60’lı 
yılların özgürlük ve barış şiarıyla tüm dünyayı sarsan 
gençlik hareketinin rüzgarıyla beslendik biz. Müzik, 
aşk ve özgürlük anlamına geliyordu ve bu bizim için 
hep böyle olmuştur. Bunu hep korumuş olmak bizi 
bugünlere getiren kararlılıktır.

Tabii niyetler ne kadar iyi olursa olsun, müziğinizin 
benimsenmesi ve sevilmesi gerekir. Şiirlerin 
bestelenmesiyle başlamak da müziğimizin çok önemli 
bir niteliğidir. Yeni Türkü müziği öyle hemencecik 
yayılmadı kitlelere. Dönemin sansürlerini aşmak 
yine bir 10 yılımızı aldı. Ve bu dönem müzikten para 
kazanmadık. Sonuçta çıkış noktamızdaki samimiyeti 

ve çizgimizi bozmadan bugünlere geldik.

Geleneksel Türk enstrümanları ile batı enstrümanlarını başarıyla 
sentezleyerek çok geniş kitlelere ulaşan ilk grupsunuz. Bu 
anlamda çıkış noktanız ve hedefleriniz neydi? O hedeflerin ne 
kadarının gerçekleştiğini düşünüyorsunuz?

Her ne kadar lise gençliğimiz batı müziğiyle yoğrulmuş olsa da 
Türk müziğine derin bir bağımız vardı. Benim ailem, Zerrin ve Selim 

RÖPORTAJ

Yenİ
TÜRKÜ
DERYA KÖROĞLU
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Atakan’ın ailesi doğrudan müzikle iç içe hatta müzisyen 
ailelerdi. Makamsal müziğin zenginliği, Anadolu halk 
müziğinin gücü bizleri derinden etkiledi. Ancak o yılların 
TRT tekelinde müzik, kompartmanlar halindeydi. Mesela, 
Türk Sanat müziği asla diğer müzik tarzlarıyla bir araya 
getirilemiyordu. Bir Türk müziği eserini gitarla çalamazdınız 
radyoda. Biz bu kısıtlamaları kabul etmeden yolumuza 
devam ettik. Çünkü geleneksel müzikler temelinde yeni 
atılımlarla güncel bir müzik tarzına ulaşmak gerektiği 
fikrine inanmıştık.

Bir lise grubu olarak kurulan, zaman içerisinde büyük 
dönüşümler geçiren ve sadık bir dinleyici kitlesine 
ulaşarak ölümsüzleşmeyi başaran Yeni Türkü’nün 
kilometre taşlarını sıralamanızı istesek?
 
Liseye başladığımda Selim Atakan liderliğindeki Ankara 
Fen Lisesi orkestrası Milliyet liselerarası yarışması birincisi 
olmuştu zaten. Çocukluğumuzdan birbirimizi bilirdik 
ama lisede tekrar bir araya gelmek büyük bir tesadüftü. 
Selim’in orda olması büyük bir şanstı benim için ve yatılı 
okulumuzda sırf müzik yapmak için aynı odada kalmayı 
başarmıştık. İlk kilometre taşı budur. Yıl 1970

Üniversite yıllarında daha geniş bir müzik arkadaşlığına 
girmemize rağmen bağımız kopmadı ve Selim’le değişik 
müzik çalışmaları yaptık birlikte. Ben başlangıçta hem 
İngilizce hem Türkçe sözlere besteler yaptım. Ancak 
sonraki kilometre taşı Selim’in besteleriyle başlamıştır. 
Bu bestelere hayran kalmıştık ve hemen albüm hedefli 
çalışmalara başladık. Yaşar Miraç bu besteleri dinleyip bize 
‘Yeni Türkü’ ismini verdi. Yıl 1977-78

İlk albüm daha ziyade Türk halk müziği öğelerini taşırken bir 
sonraki adım sanat müziği enstrümanlarının katılmasıdır. 
Murat Buket uduyla, Cengiz Onural klasik kemençesiyle 
bize katılmış ve hem Akdeniz öğeleri hem de Türk müziği 
öğeleri iç içe harman edilmiştir. Yıl 1985

Can Yücel ve Murathan Mungan, Meral Özbek, Turgay 
Fişekçi sözleriyle zenginleşen besteler Yeni Türkü’nün 
geniş kitlelere yayılmasını sağlamıştır. Yıl 1989 ve sonrası

Türkiye tarihindeki ilk özgün dizi müziği de sizlerin 
imzasını taşıyor. Süper Baba’dan Yeditepe İstanbul’a 
kültleşmiş pek çok yapımın unutulmaz müzikleri sizlerin 
elinden çıktı. Bu sürecin nasıl geliştiğini bir de sizden 
dinleyebilir miyiz? Böylesi bir başarıyı ve ölümsüzlüğü 
neye bağlıyorsunuz? 

‘Enstrümantal’ veya ‘çalgısal’ müzik bizim başından beri 
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düşkün olduğumuz bir eğilimdir ve ilk bestelerde sözsüz 
müzik çalışmalarımız çoktur. Batı klasik müziği büyük 
çoğunlukla enstrümantaldir ve Türk müziğinde de saz 
eserleri, fasıllar, saz semaileri gibi gelenekler vardır. Film 
müzikleri de bizim bu yanımızdan doğmuştur. 

Süper Baba dizi müziklerinin Türkiye’de yayınlanan ilk 
CD albüm olması tesadüf değil tabi. Dizinin Yeni Türkü 
müziğiyle örtüşen olumlu karakteri ve ‘Bana Bir Masal Anlat 
Baba’ şarkısının insanları derinden etkilemesi bu albümün 
çıkartılmasına yetmişti. Ben bu albümü çıkartan BMG 
şirketinin müzik direktörü idim. ‘Soundtrack’ kavramını 
‘İstanbul Kanatlarımın Altında’ ve daha sonra ‘Eşkıya’ 
filmiyle birlikte Türkiye’nin gündemine yerleştirmiş olduk.

Her geçen gün daha çok dijitalleşen, LP albümlerinin 
peynir ekmek gibi tüketildiği, söz ve müziğin homojen 
bir boyuta indirgendiği bir çağda Yeni Türkü nasıl ayakta 
kalmayı başarabildi?

Daha önce söylediğim gibi 80’lerde Yeni Türkü müziğinden 
para kazanmak yoktu gözümüzde ve bu 90’larda da devam 
etti. Dizi müzikleri ve mesleklerimizden kazandıklarımız 
bize maddi destek oldu. Dijital haklar konusu hala karışık. 
Eğer Türkiye’de telif hakları olsaydı biz 80 ve 90’larda 
sadece müzik yaparak yaşayabilirdik elbette. Hatta 
batıda yaşasaydık özel uçağımız bile olurdu! Türkiye bu 
konularda hep meşakkat ülkesi olmuştur.

Türkiye özelinde telif haklarını nasıl görüyorsunuz? 
Siz değerli müzisyenlerin haklarının güvence altında 
olması için ne tür çalışmalar yapılması gerektiğini 
düşünüyorsunuz?

Telif hakları örgütleri tek bir çatıda toplanmalıdır. Tek bir 
veri tabanı tarafından yönlendirilmelidir. Yani MESAM 
ve MSG birleşip tek bir çatı altında toplanmalıdır. 
Meslek birliklerinde üyelik ve asıl üyelik kriterleri 
yeniden düzenlenmeli.  Üyelik kriterlerine ilişkin çıta 
yükseltilmelidir.
 
Peki Yeni Türkü’nün ilerleyen günlerde yeni projeleri 
olacak mı?

Yeni şarkılar ve projeler 2020’de gerçekleşmek üzere 
devam ediyor.
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ALBÜM
&

PLAK 
KAPAK

TASARIMLARI

Tahmin edilebileceği üzere plak kapağı tasarımı yapmak tamamen tutku işi. Plakların en dikkat 
çeken yerlerinden biri olan kapaklar, aslında onları dış dünyaya sunan bir yüz. Her biri adeta 
birer sanat eserine dönüşen plak kapakları, tasarımlarıyla öne çıkarak plakların satılmasında da 
aktif bir rol oynuyor. Nitekim sadece bu alanda ürettikleri çalışmalarla çok ses getiren ve kapak 
tasarımlarıyla kültleşen büyük sanatçılar da var: Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol ve Nan 
Goldin gibi. Bu sanatçılar tarafından yapılan pek çok plak kapağı illüstrasyonu halen modern 
sanat sergilerinin ve müzelerin baş köşelerinde vitrine çıkıyor. Hatta konuyla bağlantılı olarak, 
yurt dışında tasarım yarışmaları düzenleniyor ve çalışmaları başarılı bulunan illüstratörlere 
ödüller dağıtılıyor. Örneğin; plak kapağı tasarımı, A’Design Award & Competition isimli çok ses 
getiren bir tasarım yarışmasının ana kategorileri arasında yer alıyor. 

Plak kapağı tasarımı dendiğinde ülkemizde akla gelen ilk isim ise Betül Dengili Atlı. Atlı’nın 1970’li 
yıllarda tasarlamış olduğu birçok kapak tasarımı bugün büyük meblağlara alıcı bulmaya devam 
ediyor. Üstelik yurt dışındaki plak koleksiyoncuları bile onun plak kapağı illüstrasyonlarının 
peşinde koşuyor. Betül Dengili Atlı; Led Zeppelin, Elvis Presley, Patty Pravo, Ella Fitzgerald, José 
Feliciano, Jethro Tull, Zager and Evans, Lucio Battisti, The Dells, Hümeyra, Okay Temiz gibi 70’li 
yıllara damgasını vuran birçok müzisyenin ve müzik grubunun, Türkiye’de yayınlanan plaklarının 
kapak tasarımını üstlenmiş bir isim. Yaptığı illüstrasyonlarla efsaneleşen Atlı’nın görmüş olduğu 
bu ilgi ve sevgi sanatçıyı da oldukça mutlu ediyor. Onlarca plağın kapağına tasarımlarıyla 
imzasını atan Atlı, albümlerin içeriğindeki müzik kadar kapaklarının da konuşulmasını sağlamış 
bir isim. Eğitim yaşantısı dolayısıyla plak kapağı tasarımına yaklaşık 40 yıl kadar uzunca bir süre 
ara veren Betül Dengili Atlı, yıllar sonra progresif rock temsilcilerinden Nemrud adlı grubun plak 
kapağı için yaptığı tasarımla sektöre geri dönmüş bulunmakta. Üstelik, üzerinden uzun yıllar 
geçmesine rağmen yeteneği ve tecrübesinden hiçbir şey kaybetmediğini ortaya koyan Atlı’nın 
Nemrud için tasarladığı kapağın yer aldığı albüm, dünyanın farklı coğrafyalarındaki birçok ülkede 
Türkiye’den daha fazla ilgi görmüş durumda. 

Bizde, 2008 yılından beri Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı 
Bölümü’nde bölüm başkanlığı yapan ve burada çizim, desen, moda tasarımı ve moda tarihi gibi 
konularda ders veren Atlı ile plak kapağı tasarımlarına dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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Cem Karaca - Apaşlar - Oy Baba - Hikaye
1968

Iron Butterfly - In a Gadda Da Vida
1968

Led Zeppelin II
1969

Patty Pravo - Il Paradiso / Tripoli 
1969

Okay Temiz - Dokuz Sekiz / Denizaltı Rüzgarlar
1975

Jethro Tull - Living In The Past
1968

RÖPORTAJ

PROF. DR.

BETÜL
ATLI

1968 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun oldu. 1974 yılında Hamburg Staatliche Hochschule 
für Bildende Künste – Almanya’ yı bitirdi. 1986’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil Programında Sanatta 
Yeterliliğini tamamladı. 1990 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil Bölümü’nde Doçent, 2001 yılında 
aynı bölümde Profesör ünvanını aldı. 1969-70 yıllarında Amerikan Neşriyat Bürosu’nda çalışarak Atlantic Records, RCA 
gibi çeşitli yabancı müzik firmalarının Türkiye’ de çoğaltılan plakları için yeni plak kapağı illüstrasyonları hazırladı. Çeşitli 
masal kitaplarına illüstrasyonlar yaptı. 1972 yılında ‘Für Sie’ (Almanya) moda dergisinin uluslararası desen yarışmasında 
birincilik, 1975 yılında ‘Görsel Sanatçılar Ödülü’ 1995 yılında ise Kanada’ da desen yarışmasında üçüncülük aldı. İlk kişisel 
sergisini 1976’da Mimar Sinan Üniversitesi’nde açtı ve çeşitli sergilere katıldı. 2008 yılından itibaren Beykent Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı yapmakta; çizim, desen, moda tasarımı ve 
moda tarihi konularında ders vermekte olan Betül ATLI çok sayıda yüksek lisans ve sanatta yeterlilik tezleri yönetmiştir. Işık 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nde dersler vermektedir. 

ALBÜM & PLAK KAPAK TASARIMLARI
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Cem Karaca - Apaşlar - Oy Baba - Hikaye
1968

Erkin Koray - Tamam Artık
1990

Wilson Pickett - Hey Jude
1969

Roberto Mann -       Moonlight Clair De Lune
1968

Ersen - Unutma Sakın
1970

Jethro Tull - Living In The Past
1968

Asia Minor - Between Flesh Divine
1980

1969 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

(eski adıyla Devlet Güzel Sanatlar Akademisi) Tekstil 

Bölümü’nden yeni mezun olmuştunuz ve esas 

mesleğiniz de tasarımcılığıydı fakat kendinizi  bir şeyler 

oldu ve kendinizi bir anda bir plak şirketinde, plak 

kapakları tasarlarken buldunuz. Üstelik Led Zeppelin 

II, Iron Butterfly, Jethro Tull gibi birçok grup ve sanatçı 

için yapmış olduğunuz plak kapağı illüstrasyonları 

büyük yankı uyandırdı. Tüm bu sürecin nasıl geliştiğini 

bir de sizden dinleyebilir miyiz?

O zaman gerçekten Türkiye’de tekstil yoktu. İki üç tane 

büyük tekstil fabrikasından başka hiçbir şey yoktu. Bugünkü 

anlamda bir moda ve tekstil dünyası yoktu. Peki ben bu 

bölüme neden girdim? Açıkçası kendi kendime nereye 

gideceğimi bilmiyordum ve düşündüğüm zaman Siyaset 

Bilimi gibi bölümler de okuyabilirdim. Öyle bir ailede 

yetiştim çünkü. Babam her şeyi gazetelerden öğrenip 

aktarırdı bize. Ama ben hangi üniversiteye gidebilirim, 

üniversiteler hangi eğitimleri veriyor konularında çok bilgi 

sahibi değildim. Bana o zaman İstanbul Kız Lisesi’ndeki 

resim ve sanat tarihi öğretmenlerim ‘‘sen akademiye git’’ 

diyordu çünkü İstanbul Kız Lisesi’nin bütün duvarlarını 

Chopin’den Bach’a pek çok müzisyenin portreleri ile 

doldurmuştum. Beş yaşından beri çılgınlar gibi her an 

çiziyordum. Ve şunu anladım ki insan çizerek gelişiyor. 

Sonra akademiye girdim ve elbise modelleri de çizdiğim 

için orada sekreterlik yapan Melek Hanım beni tekstil 

alanına yönlendirdi. Zaten o dönemde tekstil dersleri 

bugünkü kadar ağır ve zor değildi. Ben de kendi kendime 

illüstrasyonlar yapmaya başladım, sonra mezun oldum ve 

Cağaloğlu’nda ufak tefek çizim işleri yaptım. Ama bunlar 

ciddi işler değildi; hatta sigorta falan var mı bunları bile 

bilmiyordum, para konuşmaya utanıyordum. En sonunda, 

sonradan Yonca Plak’ın kurucusu olacak -aynı zamanda 

okul arkadaşım- Erkin Bener beni çağırdı. O dönem Melodi 

Plak’ta çalışıyordu, ben de burada plak kapaklarına 

illüstrasyonlar yapmaya başladım. O kadar keyifli bir 

ortamdı ki; Erkin bana önce şarkıları dinletir sonra da 

‘‘bak bu parçayı bu grup söylemiş’’ diyerek fotoğraflarını 

gösterirdi. Ben de açıkçası aklıma ne gelirse o plak 

kapağını öyle çizerdim. O dönem plak kapaklarına 

bugünkü kadar önem de verilmiyordu. Sadece içine 

gireceği bir kılıf gibisinden bakılıyordu. Bence bugün 

çok daha zor. Sekiz ay boyunca sorunuzda bahsetmiş 

olduğunuz isimlerin hepsinin plak kapaklarını çizdim. 

Kapak tasarımlarına 40 yıl kadar uzun bir süre ara 

verdiniz. Peki bu süre zarfında neler yaptınız?

Sekiz ay kapak plakları illüstrasyonları yaptıktan sonra, 

akademiden bir hocam beni yurtdışındaki bir okulun 

sınavına girmem için teşvik etti. Bende bu sınava girdim 

ve dört yıllık burslu bir eğitim için ülkeden ayrıldım. 

Öyle olunca plak kapakları yapma sürecim de bitmiş 

oldu. Döndükten sonra da akademide çalışmaya 

başladım. Ama elim hiç durmadı. Eşim grafikerdi ve 

onun vesilesiyle reklam ajanslarına pek çok iş yaptım. 

Yine bu süre içerisinde fakültedeki tekstil bölümünü 

geliştirmek için çok çalıştık. Şimdi zaten bölüm 

başkanıyım biliyorsunuz.   

Yine bu 40 yıllık aranın ardından progresif rock 

temsilcilerinden “Nemrud” grubunun albüm 

kapağını tasarlayarak sektöre geri döndünüz. Bu 

süreç nasıl gelişti ve yıllar sonra yeniden bir albüm 

kapağı tasarlamak size neler hissettirdi? 

Bir gün bir telefon geldi. Salih Karagöz, Rainbow45 

Records’tan, ‘‘Ben sizi hep takip ettim ve buldum, 

bizim bir projemiz var acaba yapar mısınız?’’ dedi. 

Nemrud grubu için bir plak kapağı rica ettiler. Hem 

Hümeyra - Ölüm / Olmasa
1969
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içi hem de plak kapağı olarak. ‘‘Tabii ki!’’ dedim ama şimdi 

ellerim durmuş yıllardır ve başarılı olur muyum olmaz mıyım 

bilemiyorum. Böyle de bir korkum vardı. Ama yine de cesaret 

ettim ve yaparım dedim. Derken arkasından Mega Müzik’ten 

Ethem Zeytinkaya geldi. O da Erkin Koray için bir plak kapağı 

istedi. Onun için de bir çalışma yaptım. Sonrasında Salih Bey ilk 

defa, benimle ve Nemrud grubu ile birlikte bir imza günü yaptı. 

Üç saat kafamı kaldırmadan imza attım ama nasıl eğlendim 

anlatamam. 

Çok sayıda sanatçı ve grup için yapmış olduğunuz plak 

kapaklarınıza dünyanın dört bir yanından pek çok 

koleksiyoner ulaşmaya çalışıyor. Bu konu hakkında neler 

düşünüyorsunuz?

İşte bu imza gününün olduğu gün, çok güzel bir şey daha oldu. 

Oraya, ellerinde eski plak kapaklarıyla, yıllardır beni merak eden 

ve tanımak isteyen insanlar da geldi. Koleksiyonerlerden Fikret 

Çaylak mesela ki kendisi bir ara TRT’ye de çıkmış. Alican Bey’in 

bir stüdyosu var, orayı sırf beni merak edenler ile tanışmam 

için özel olarak açtılar ve özel bir gün düzenlediler. Müthiş 

bir gündü. Derken, Mega Müzik benimle ilk defa sadece plak 

kapağı için benimle özel bir imza günü düzenledi. Bu dünyada 

bile daha önce yapılmış bir şey değil. Bunlar gerçekten çok 

güzel şeyler. İnsanların sanata bu kadar değer vermesi beni 

gerçekten çok mutlu etti.   

Ufukta yeni albüm kapağı tasarımları ya da başka yeni 

projeleriniz var mı?

Maliyetlerin çok yüksek olması sebebiyle ne yazık ki yok.
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Siz, yaşamını türkülere adamış bir araştırmacı, hatta türkü 
arkeologu ve radyo emekçisisiniz. Hikayenizi ve türkülerle 
tanışma sürecinizi bir de sizden dinleyebilir miyiz?

Türküler, folklorun tüm dalları, doğup büyüdüğüm ortamın bir 
parçası olarak yaşamımın tüm süreçlerinde var oldu. Ceyhan’ın 
Mercimek Köyünde 1939 yılında doğmuşum. Çocukluğumda 
kendi tarlalarımızda çapa vuran, pamuk toplayan, tırpan 
sallayan ırgatlarla birlikte olurdum hep. Yakıcı Çukurova sıcağına 
rağmen, kazmalar hep birlikte vurulur, heyemolalar birlikte 
söylenirdi. Bazen de karşılıklı maniler atılır, taşlamalar söylenirdi. 
Özellikle Hatay’dan, Mardin’den, Urfa’dan, Antep’ten gelen 
ırgatlar, ailecek eğreti çadırlarda barınır, güç koşullarda yaşam 
savaşımı verirlerdi... Molalarda, akşam yakılan kamp ateşinin 
aydınlığında, yorgunluklar, özlemler türkülerle dile gelirdi. Kimi 
saz çalar, kimi elini kulağına atıp, yöresel bir ağıt tuttururdu... Bu 
kesitler, benim yaşamımda önemli izler bırakmıştır. 

Bir önemli etken de babamın çaldığı dilsiz kaval olsa gerek. 
Babam, Diyarbakır’ın Piran (bugünkü Dicle) ilçesinden, 
Çukurova’ya göç etmiş Zaza kökenli, kavalı, sözü dinlenen 
biriydi. Geniş avlulu köy evimizin sıkça konukları olurdu. Bunlar 
Diyarbakır’dan gelen akrabalar; ya da babamın arkadaşları olan 
köylülerimizdi. Yüksek kum yığının üstüne çıkıp, kavalını üfleyen 
babam, konukları giderek genişleyen bir halka halinde zıp zıp 
zıplatırdı. Bazen de kavalıyla yaptığı açılışın ardından Zazaca 
uzun öykülü bir ağıt tutturur, kendisi gibi gelen konukları da 
ağlatırdı. Ayrıca “Karakoyun”, “Alageyik” türkülerini kavalıyla 
dillendirdikten sonra, öykülerini de aktarırdı. Bu iki öyküyü 

ÖYKÜLERİYLE TÜRKÜLER

YAŞAR ÖZÜRKÜT

RÖPORTAJ

kitaplarıma babamın anlattığı gibi aktardım.

Türkülerle tanışmanız meslek seçiminizde de etkili 
olmuş. Bir süre devlet kurumlarında çalışmış olmanıza 
rağmen bürokrasiyle kimyanız pek tutmamış ve TRT’nin 
açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu’nda söz yayınları 
prodüktörü olarak göreve başlamışsınız. Bu süreç nasıl 
gelişti?

Biraz önce anlattığım ortamda doğup büyümüş olmanın, 
daha sonraki yıllarda meslek seçimime de etkisi oldu. 
İstanbul Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’nu 1964 yılında 
bitirdikten sonra T.B.M.M., İmar Bakanlığı gibi, yerlerde 
çalıştım. Bürokrasiye ısınamadım. 1970 yılında açılan ve 2000 
kişinin katıldığı TRT meslek sınavlarına katıldım. Prodüktör, 
spiker ve muhabir seçimi için yapılan sınavı kazanıp Ankara 
Radyosunda prodüktör olarak, Nisan 1971’de göreve 
başladım. Aynı dönemde Uğur Dündar, Ziya Öztan, Nazmi Kal,  
gibi toplam sayısı 30’u geçmeyen muhabir, spiker, prodüktör 
olarak TRT’nin çeşitli radyo ve TV birimlerinde görev alan 
meslek adamlarından biri oldum. Çok nitelikli öğretmenlerin 
eğitiminde 8 aylık kurs dönemimiz olmuştu. Yaşamın çeşitli 
dallarından, en yetkin öğretmenler girmişti derslerimize. 
Mahmut Tali Öngören, Turgut Özakman, Mümtaz Soysal, Macit 
Gökberk, Sevgi Soysal, Ülker Köksal, Deniz Baykal, Muammer 
Aksoy, Adalet Ağaoğlu, Semih Tuğrul, Cemal Aygen, Cengiz 
Tanç, Muammer Sun ve daha birçok uzman kendi alanlarında 
teorik ve pratik dersler vermişti.
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Senelerdir bir türkü arkeologu gibi Anadolu’nun çeşitli 
yörelerini gezerek, bu yörelerden türkülerin hikayelerini 
topluyor ve bizlerle paylaşıyorsunuz. Peki bu radyo 
programı için nasıl bir alan araştırması yapıyorsunuz? 

Prodüktörler için metin yazma kadar, metni bütünleyen, 
sinyal müziği, konulu müzik, efekt müzik seçimi de programı 
dinlenir kılan unsurlardan biriydi. İşte çocukluğumun birikimi, 
bu konuda bana çok yardımcı oldu. Yazdığım metinlere uygun 
türküler bulma, programı dinlenir kılma yolundaki uğraşlar; 
giderek 1973 yılında Ankara Radyosu’ndan yayınladığım 
ÖYKÜLERİYLE TÜRKÜLER programım için alan araştırmasına 
itti beni. Anadolu’nun çeşitli yörelerini gezerek, türkü ve öyküleri 
derledim. Bunları metne döktüm. Türkülere ilgim böylece 
özetlenebilir. 

1980 ihtilali sürecinde Türkiye’yi terk etmek ve İsveç’e 
yerleşmek zorunda kalıyorsunuz. Burada yaşadığınız süre 
zarfında da topladığınız türkülerin öykülerini ‘TÜRKÜLERİN 
DİLİ’ adıyla kitap haline getiriyorsunuz. Bu sürecin nasıl 
geliştiğini bizimle paylaşır mısınız?

Ülkemi terk edip, İsveç’te yaşamak zorunda kaldığım 1980 
sonrasında türkülerin öykülerini TÜRKÜLERİN DİLİ adıyla 
kitap haline getirdim. Ama bu, ülkeden uzak, ülkeye girişim 
yasaklı bir dönemin ürünüydü. Türkiye’de dağıtılmadı. 
TÜRKÜLERİN DİLİ, İsveç, Almanya, İngiltere ve Hollanda’da 
yaşayan yurttaşlarımıza yönelik bir çalışmaydı. Eksikti. Ne var 
ki, 1991’de 141-142’nin kaldırılmasıyla ülkeme döndüğüm zaman 
gördüm ki, bu konuda fazla bir şey yapılmamış. O nedenle 
yeniden araştırmalar yaparak, ilki Ada Müzikten, diğerleri Kültür 
Bakanlığı katkısıyla kendi adıma dört kitap yaptım. 28 öykü ve 
türkülere emek verenler, türkülerin notaları, kaynaklar ve kitap 
ekindeki CD’lerde yazdığım öyküleri en iyi icra eden sanatçıların 
sesinden müzikleri var.

Peki sizin için Halk Müziği tam olarak nedir? Türk Halk 
Müziği’ni diğer müzik türlerinden ayıran en önemli 
etmenleri ve türkülerin üretim sürecini bizlerle paylaşır 
mısınız? 

Halkın günlük yaşamı icinde oluşturduğu; derdini, sevincini, 
özlemini her tür duygusunu dile getirdiği müzik türüdür. Sözsüz 
halk müziğine EZGİ; sözlü halk müziğine ise TÜRKÜ diyoruz.
Türk Halk Müziği’ni diğer müzik türlerinden ayıran en önemli 
özellik; üç ayaklı bir yapıya sahip olması ve bu üç ayağın birbirini 
uyumlu bir şekilde bütünlemesidir. OLAY-SÖZ-EZGİ üçlüsü 
türkünün temel taşlarıdır. Türkü bir olay üstüne yakılır. Türü ister 
‘ağıt’, ister ‘güzelleme’ ister ‘yiğitleme’ v.b. olsun, her türkünün 
bir öyküsü vardır. Eline sazı alan, türkü yakamaz. Türküyü türkü 
yapan olaydır. Olayın içeriği türkünün ezgisini çağırır; ezgisi 
olayın öykülenmesini kolaylaştıracak biçimde yapılmıştır. Bu da 
zorlamayla olmaz. Halk, içinden geldiği gibi çalıp çığırır. Anlaşılır 
bir dil ve ezgiyle yansıtır olayı. Yaşanan olaya bağlı olarak, 
türkünün sözü ve müziği bir arada yaratılır. 

İlkin, yakanların dilindedir türkü; sonra dilden dile, telden tele 
dolaşır durur. Üstelik söylendiği gibi kalmaz türküler. Köyden 
köye, kentten kente dolaşırken değişime uğrar. Sözü ve ezgisi 
yeniden şekillenir. Halkın süzgecinden geçip, son şeklini alan 
haliyle artık ‘anonim’ bir nitelik kazanır türküler. Bu nedenle, 
türkü sözlerini “şiir” yerine koyup “söz yazarı”nı belirlemek; 
türkü yakıcısı yerine ”bestekârı” kimliğini araştırmak, doğru bir 
yaklaşım değildir. Bu anlamda “Halk Şairi” tanımlamasını da 
doğru bulmadığımı belirtmek isterim. “Şair” şiir yazan demektir. 
Ahmet Arif, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet, Bedri 
Rahmi Eyüboğlu şairdir. Şiir yazmışlardır. Ama Karacaoğlan, 
Emrah, Mahzuni Şerif ya da Pisi Köylü Tahir Usta şair değildir. 
Türkü yakıcısıdır. Bunlardan aşıklık geleneğine uygun üretim 
yapanlara, “Halk Ozanı” denebilir, ancak “Halk Şairi” tanımı “şiir”i 
çağrıştırdığı için katılmıyorum. Çünkü, türkü sözleri her ne kadar 
kağıt üzerinde şiir gibi dizilse de, üretim aşamasında, ezgisiyle 
birlikte söz olarak çıkmıştır ağızdan. 

Büyük usta Ruhi Su, “şiir” ile “türkü sözleri”ni yan yana koyarak 
kıyaslamanın anlamsızlığına değinerek şöyle der: 
“Halk türküsü şiirin kökeni olsa da, şiir öğelerini içerse de şiir 
sayılmaz. Türküden şiire geçiş, bir kültür değişimidir. Şiir daha 
ileri bir kültürün sanatıdır. Bunları “Halk şiiri” deyimindeki 
yanlışı belirtmek için söylüyorum. Bu deyim bir aydın deyimidir. 
Halkın kendisinde böyle bir deyim yoktur. Halk, bu tür söz 
sanatına yerel, töresel deyimlerin dışında genellikle türkü der. 
Kullandığı duruma, konuya ve kullanılış biçimine göre de ayrı 
deyimler kullanır. Ağıt, bozlak, nefes, ilahi, destan gibi. Bunların 
da tümü ezgilidir... Ne şiirin ortamı, kuruluş nedeni, türkününkine 
benzer; ne de şiiri yapan, türküyü yapana benzer. Türkü daha 
düşünülürken, kurulurken, bir ezgi ile bir ezgi için düşünülür, 

Stockholm-Nacka Yerel Radyosu’nda, Aslan Alp(TRT) ile..1989

16  



İstanbul Radyosu Serpil Erim programı 
20.06.2003

kurulur. Müziğin gereği olarak bir takım ek sözcükler ve 
ünlemler alır. Bütünlüğü ancak böyle oluşan bir söz sanatıdır. 
Türküyü ders kitaplarına, antolojilere geçirirken, onu nelerden 
soyutladığımızı, bütünlüğünü bozduğumuzu biliyor muyuz? 
Böyle bozulmuş, gücünü yitirmiş bir halde biz onu, kendi 
ortamında ve kendi bütünlüğü içindeki bir söz sanatı ile aydın 
kişinin şiiri ile birlikte düşünmeye başlıyor, eşit olmayan 
koşullarda onu adeta yarışa sokuyoruz.” (Kaynak:Ezgili Yürek, 
sayfa:81) 

Hazır şiir-türkü kıyaslamasına değinmişken, Türk şiirinin yüz 
aklarından Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şu şiirine değinmeden 
de geçemeyeceğim: 

“Şairim,
Zifiri karanlıkta da gelse şiirin hası, 
Ayak seslerinden tanırım, 
Ne zaman bir halk türküsü duysam, 
Şairliğimden utanırım.” 
Türkü yakanı “halk şairi”, türkü sözlerini de “halk şiiri” olarak 
tanımlamanın yanlışlığını bir şairimizin dizeleri ne kadar güzel 
açıklıyor.

Türkülerde dil, sınıfsal duruş, evrensel bağ, 
yabancılaşma, toplumsal yapı ve teknoloji konularıyla 
ilgili olarak görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Türkülerin dili kendine özgüdür. Arı, duru, anlaşılır bir dildir 
türkülerin dili. Çünkü türkülerle dile gelen günlük yaşamdır. 
Bu sebeple türkülerin dili, konuşulan dildir. Türküler asla bir 
siyasal araç değildir, ama kimin safındadır, kimlerledir diye 
bakacak olursak net bir tabloyla karşılaşırız. Tüm türküler 
ezilenlerin, gadre uğrayanların, sömürülenlerin, haksızlığa 
uğrayıp başkaldıranların, sahipsizlerin, çaresizlerin sesidir. 
Haksızları, ezenleri, sömürenleri öven bir tek türkü yoktur. 
Ismarlama yapılsa bile böyle bir türküyü halk yaşatmaz. 
İki günde kaybolur gider. (Orman Bakanlığı’nın ısmarlama 
ORMANCI türküsü örneği) Evrensel bağa gelecek olursak; 
motifleri farklı da olsa, her halkın müziği ulusal özelliklerinin 
yanı sıra, evrensel sesler, evrensel özellikler de taşır. Çünkü 
halk müziği insanın yaşamını, onun günlük olaylarını, 
özlemlerini, sevinçlerini, acılarını her tür duygularını konu alır. 
Acılar, sevinçler, özlemler dünyanın neresinde olursa olsun, 
insanların ortak duygularıdır. Bu ortak duyguları yansıtan 

tınılar da, ulusal özelliklerinin yanı sıra evrensel özellikler içerir. 

Türkülerimiz zaman zaman farklı kimliklerle, farklı 
tanımlamalarla sunuldu kamuoyuna. Elbette bir ülkenin 
toplumsal, siyasal, ekonomik koşulları, kültürel ürünlerin üretim 
ve kullanımını da belirler. Bu anlamda türküler zaman zaman 
kendine yabancılaştırıldı. Özünden, işlevinden soyutlanarak 
sunuldu topluma. Yapısına yabancı çalgılarla, yabancı sözlerle, 
yabancı ezgilerle piyasaya sürüldü. Kapitalist ekonominin 
temel kuralı olan daha çok çeşit, daha çok rant hedefleri, halkın 
müziğini kendine yabancılaştırdı. Zaman zaman Batı taklitçiliği 
Doğu’nun mistik müziği ile el ele verip piyasayı sardı. Ama bu 
uzun sürmedi. Türkülerin gerçek kaynağı olan halk, kendine 
yabancı olan müziği reddetti. Yapay, beste nitelikli, arabesk, pop 
gibi müzikler türküleri yok edemedi. Türküler, toplumun müzik 
gündemine yeniden oturdu. Türkülerin feodal dönemin ürünü 
olduğunu savlayan bazı çevreler, feodalizmin yerini kapitalist 
ilişkilere bırakmasıyla, türkülerin de artık üretilemeyeceğini 
savlarlar. Oysa türküler, belli bir üretim ilişkisi sürecini değil; 
içinde bulunulan sürece uygun toplumsal yaşam kesitlerini 
yansıtır. Elbette içeriğine, öyküsüne uygun olarak müziği de 
gelişir ve değişir türkülerin. Yani kapitalist süreçte insanın 
sosyal sorunları şekil olarak değişebilir; ama günlük yaşamda 
duygular tükenir mi? Acılar, sevinçler, kaygılar, özlemler şekli 
olarak değişse de sürer. Ve yeni sosyal yapılanmalarda da türkü 
üretimi bitmez. İnsan var oldukça onun duygularını yansıtan 
müziği de var olacaktır. 

Bu konuda bir başka sav da; ”Gelişen teknoloji anonimleşme 
sürecini keser. Çünkü artık türküyü üreten kişinin adı sanı bellidir. 
Kayıtlara geçmiştir” deniyor. Bu görüşe katılmamız mümkün 
değil. Türkülerin önemli bir kaynağı olan “Aşık Ağzı” ürünlerin 
bir çoğu, daha üreteni yaşamdayken, halkın dilinde yeniden 
şekilleniyor, sözü ve ezgisi değişim sürecine giriyor. Nesimi 
Çimen’in, İsmail Daimi’nin birçok türküsü, Mahsuni türkülerinin 
bir kısmı bu sürece girmiştir bile. 

Derleme çalışmalarınızda, türkü öykülerinin yanı sıra, Türk 
Halk Müziği’ne hayat veren Pertev Naili Boratav, Ruhi Su, 
Aşık Veysel, Muzaffer Sarısözen, Neriman Altındağ Tüfekçi 
ve Muzaffer Akgün gibi isimlere de yer veriyorsunuz. Hatta  
şık Veysel, Neriman Altındağ Tüfekçi ve Muzaffer Akgün’le 
birer söyleşi de yapmışsınız. Bu çalışma süreci nasıl 
gerçekleşti? 

Tarihsel süreç içinde, daha çok üretildiği yörelerde tüketilen 
HALK MÜZİĞİ, Cumhuriyet sonrası dönemde kaynağında 
araştırılarak, arşivlenmeye başlandı. Ülkenin ekonomik, sosyal, 
politik konumuna uygun olarak, halk müziği de daha çok 
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üretildiği çevrelerde tüketiliyor yaygınlaşamıyordu. Hem günün 
geri iletişim teknolojisi, hem de türkü üreticilerinin sınıfsal 
konumu ve ülke yönetimindeki işlevsizliği, uzun süre diğer 
halk kültürü ürünleri gibi, halk müziğinin de yaygınlaşmasını ve 
tanımasını geciktirdi.

Derleme çalışmaları ilk olarak 1926 yılının Temmuz ayında 
başlatılmıştır. Bu ilk derleme çalışmalarına İstanbul 
Konservatuarı öğretim görevlileri katılmıştır. İlk ekipte; Mahmut 
Ragıp Gazimihal, Yusuf Ziya Demircioğlu, Ferruh Arsunar ve 
Rauf Yekta katılmıştır. Adana, Urfa, Gaziantep, Niğde, Kayseri ve 
Sivas illerine yapılan bu ilk gezi çok verimli geçmiş ve devamına 
karar verilmiştir. 1927, 1928, 1929 yıllarında da yurdun çeşitli 
yörelerine geziler düzenlenmiş ve derlemeler yapılmıştır. 
Daha sonra kesintiye uğrayan derleme çalışmaları, Ankara 
Konservatuarı’nın kurulmasıyla 1937 yılında yeniden gündeme 
gelmiştir. 1952 yılına kadar, her yıl düzenli sürdürülen bu gezilere 
Necil Kazım AKSES, Hasan Ferit ALNAR, Ulvi Cemal ERKİN, Halil 
Bedii YÖNETKEN, Muzaffer SARISÖZEN, Arif ETİKAN, Cemal 
Memduh ALTAR, Tahsin BANGUOĞLU, Rıza YETİŞEN, Nurullah 
TAŞKIRAN, Mahmut Ragıp GAZİMİHAL ve Mithan FENMEN 
katıldılar. Daha sonraki on geziye ise Muzaffer SARISÖZEN, Halil 
Bedii YÖNETKEN ve Rıza YETİŞEN katıldı. Derlenen on bine 
yakın ezgi notalanarak arşive alındı.

Daha sonra 1964 yılında kurulan TRT, derleme gezileri 
düzenledi. 1967 ve 1971 yıllarında derleme gezileri yinelenerek, 
TRT arşivlerine değerli ürünler katıldı. Bu ekip çalışmalarının yanı 
sıra, değerli folklor araştırmacısı Pertev Naili BORATAV, Macar 
Müzisyen Bela BARTOK ve Ahmet Kutsi TECER ile Değerli Yazar 
Yaşar KEMAL GÖĞCELİ Çukurova’yı karış karış gezerek, birçok 
türkünün söz ve ezgisinin kazandırılmasına katkıda bulundu. 
Ressam Gazeteci Fikret OTYAM’ın Anadolu gezilerinde 
derlediği türkülerin arşivlere girmesine katkı yaptığını biliyoruz.

Burada adını sayamadığımız daha birçok sanatçı, özellikle TRT 
kökenli sanatçılar Aziz ŞENSES, Talip ÖZKAN, Özay GÖNLÜM, 
Nida TÜFEKÇİ, Raci ALKIR, Rıfat BALABAN, Mehmet ERENLER, 
Ahmet YAMACI, Sadi Yaver ATAMAN, Hamit ÇİNE, Tuncer İNAN, 
Yücel PAŞMAKÇI, Ateş KÖYOĞLU, Mehmet ERENLER gibi ses ve 
saz sanatçıları derleme, notalama ve arşivleme çalışmalarına 
önemli katkılar yaptılar.

Sıraladığımız bu isimlerin yanısıra, Davut SULARİ, Aşık VEYSEL, 
Muharrem ERTAŞ, Celal GÜZELSES, Ali İzzet ÖZKAN, Aşık 
MAHZUNİ, Nesimi ÇİMEN, Musa EROĞLU, Muhlis AKARSU, 
Sümeyra ÇAKIR, Tahir ERDİNÇ (Ormancı ve Karaova Düğünü), 
Aşık Ferrahi, Şekip ŞAHADOĞRU, Muammer BADEM (Özlemi) 
gibi sanatçılar da ürünleriyle katkı yapmışlardır Türk Halk 
Müziğine...

Son olarak, radyo programınız nasıl gidiyor? Bu programa 
yönelik ilgi ve alakayı nasıl buluyorsunuz? Ne tür geri 
dönüşler alıyorsunuz? 

Ocak 2019’dan itibaren, her hafta pazartesi günü, TRT TÜRKÜ 
kanalında 30 dakikalık bir program yapıyorum. İlgiyle izleniyor 
program.  

Teşekkürler 
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MESAM HUKUK BİRİMİ
Av. Gülcan Tutkun
Av. Pelin Tunçer
Av. Gizemsu Kiracı

ALMAN FİKRİ MÜLKİYET 
CEZA HUKUKUNDA
“KASIT”UNSURU ÜZERİNE 
DEĞERLENDİRME

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 71/1. 
maddesi:

“Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat 
eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları 
ihlal ederek:
1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi 
kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, 
çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya 
görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, 
yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya 
çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya 
ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî 
amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım 
amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi 
hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para 
cezasına hükmolunur.”
hükmünü içermektedir.

Söz konusu maddede düzenlenen suç açısından 
korunan hukuki değer, esasen eser sahibinin mal varlığı 
(mülkiyet) hakkıdır. Eser sahibinin mali haklarının 
korunması suretiyle “eser sahibinin ekonomik 
yararlarının ihlal edilmesi veya ihlal tehlikesine 
maruz kalmasının önüne geçilmiş olmaktadır. Mali 
haklardan yararlanma hakkı münhasıran eser sahibine 
aittir. Eser sahibinin mali hakları dolayısıyla, üçüncü 
kişiler eser sahibinin izni olmadan eserden ekonomik 
gelir elde edemezler. Bu itibarla, bu suç ile üçüncü 
kişilerin haksız menfaat elde etmelerinin de önüne 
geçilmesi amaçlanmaktadır.”[1] Bahse konu bu 
değerin korunması açısından “ihlal tehlikesine maruz 
kalma” halinin de FSEK 71/1 maddesi kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Keza kanun koyucunun FSEK 71/1 maddesini 
düzenlemesi ile amaçladığı bu hukuki koruma, madde 
lafzına da yansımış olup,  bu suçun failinin maddenin 

1. bendinde sıralanan mali hakları “ihlal edenler” olduğu 
görülmektedir.

Kanun koyucunun eser sahibini koruma iradesindeki 
ve FSEK 71/1 madde lafzındaki bu açıklığa rağmen, son 
zamanlarda Meslek Birliğimiz tarafından FSEK 71/1 
maddesine dayanarak şikâyetlerde, “ana faaliyeti 
müzik eserlerinin icrası olan ve müzik eserlerinin 
icrası nedeniyle ekonomik menfaat elde edilen” 
mekân sahipleri için kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
verilmektedir. Anılan kararlarda;

“…ticari işletmede canlı müzik icrası halinde, normal 
şartlarda iş yeri sahibi ile ücret karşılığı profesyonel 
olarak canlı müzik icra eden arasında sözleşme 
yapılacağı, bu sözleşme kapsamında, icracının ticari 
işletmede canlı olarak icra edeceği temsil karşılığında 
ticari işletmeden ücret alacağı, icrası sırasında 
söyleyeceği müzik eserlerini kendisinin belirlediği ve 
canlı performans sırasında dinleyiciler tarafından icrası 
istenen müzik eserlerinden hangisini söyleyeceğine karar 
verdiği hallerde ticari işletme sorumlularının canlı müzik 
icrasını ticari (profesyonel) olarak gerçekleştiren kişinin, 
hangi eserin 5846 sayılı Kanun kapsamında telif hakkına 
tabi olduğunu ve bu müzik eserini ticari işletmede canlı 
olarak icra etme hususunda hak sahibi veya ilgili meslek 
sahibinden izin alınması zorunluluğunu bilmesi gerektiği 
de açıktır.
 
Kişilerin cezai yönden sorumlu tutulmaları için 
5237 sayılı TCK’nın 21. maddesinde düzenlenen ve 
bilme ve isteme olarak tanımlayabileceğimiz kastının 
olması gerekmektedir. Kastın oluşabilmesi için kişi, 
gerçekleştireceği eylemin bütün bileşenlerini bilmeli ve 
sonucunu istemelidir. Bu unsurun olmaması ceza hukuku 
açısından kasıtlı suçlar yönünden cezalandırmama 
sonucunu doğurmaktadır.
 

[1] Sinan Bayındır, “Eser Sahibinin İzni Olmaksızın Eseri Umuma İletim 
Suçu”, TBB Dergisi 2014/113, sayfa 315.

19  



Açıklanan nedenlerle, canlı müzik icracısının repertuarı 
üzerinde hiçbir tasarruf yetkisi bulunmaksızın bir müzik 
eserini doğrudan temsil (canlı müzik icrası) aracılığıyla 
işletmesinde müşterilerine dinletmekten/izletmekten 
ibaret eylemin hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu nazara 
alındığında sanığın tazmini anlamda sorumluluğundan 
bahsedilebilir ise de, cezai yönden suç kastı bulunmadığı”
 
gerekçesine yer verilmektedir. Sözkonusu gerekçenin, 
hem madde lafzına uygun olmadığı, hem de bu 
madde ile korunmak istenen değerleri zayıflatan bir 
değerlendirme içerdiği kanaatindeyiz.

Zira şikâyet konusu mekânın özelliği ve ana amacı 
dikkate alındığında, mekân sahiplerinin de en az müzik 
eserini icra edenler kadar, “icra etme hususunda 
hak sahibi veya ilgili meslek sahibinden izin alınması 
zorunluluğunu bilmesi gerektiği” çok açıktır. Mekân 
sahibinin böylesi bir ihlal nedeniyle oluşan bu 
sorumluluğunu, FSEK 71/1 maddesi nazara alındığında 
sadece “hukuki ihtilaf” olarak görmek mümkün değildir. 
Zira, izin alınmadan müzik eseri icra edilmesi suretiyle 
eser sahibinin “ekonomik, mali yararları”, sokakta ya 
da girişi ücrete tabi olmayan bir mahalde değil, ücret 
karşılığında insanlara müzik dinletme hizmeti sunulan 
bir mekânda işlenmiştir. Bu ihlal fiilinin ana ve ayrımaz 
parçasının “mekân” olduğu dikkate alındığında, sadece 
icracının “müzik icrasının repertuarını belirleme” 
imkânı bulunduğu gerekçesi ile tek başına fail olarak 
değerlendirilmesinin en başta FSEK 71/1 madde 
metnine aykırı olduğu kanaatindeyiz. Mekân sahiplerinin 
de aynen icracılar gibi, işletmelerinde icra edilen müzik 
eserlerinin icrası hususunda “hak sahibi veya ilgili 
meslek sahibinden izin alınması zorunluluğunu bilmesi 

gerektiği” olgusunun, Türk Ceza Kanunu’nda (“TCK”) yer 
alan kasıt unsurunu oluşturduğu ortadadır. Zira TCK 21/1 
e göre;

“Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast suçun 
kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve isteyerek 
gerçekleştirilmesidir”.

Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz suçlarında, 
fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali ve bağlantılı 
hakları “ihlal eden” failin cezalandırılabilmesi için atılı 
eylemi kasten işlemesi gerektiği, diğer deyişle FSEK 71/1 
maddesinde düzenlenen suçun manevi unsurunun 
kasıt olduğu konusunda tereddüt yoktur. Ancak FSEK’e 
göre “eser sahibinin mali haklarının ihlali” şeklinde 
tanımlanan ve bu şekilde tezahür eden bir tecavüz 
fiili için, icracıya atfedilen “hak sahibi veya ilgili meslek 
sahibinden izin alınması zorunluluğunu bilmesi gerektiği” 
şeklindeki kastın, mekân sahipleri için var olmadığını kabul 
etmek TCK 21/1 maddesine de aykırıdır. Bu anlamda, eser 
sahibinin mali haklarının “doğrudan ihlali” niteliğindeki 
fiilin “kasıt” unsurunun mekân sahipleri açısından da 
gerçekleştiği kanaatindeyiz. 

Kanununlarında eser sahiplerinin haklarının 
ihlali halinde ceza hükümleri içeren ülkelerde, 
“kasıt” unsurunun ne şekilde değerlendirildiğine 
baktığımızda; karşımıza Almanya örneği 
çıkmaktadır. Zira Alman Fikri Mülkiyet Kanunun 
106. maddesinde[2] FSEK’e benzer eser 
sahiplerinin haklarının ihlali halinde ceza hükümleri 
düzenlenmiştir. Bu benzerlik nedeniyle Alman 
yargısında anılan suçun manevi unsuru olan kasıt ile 
ilgili doktrindeki aşağıdaki değerlendirme, konuya 
ışık tutacak niteliktedir.[3]

[2] § 106 Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke
(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes 
vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
“§ 106 Eserlerin izinsiz kullanımı
 (1) Bir eser veya işlenmesisi veya dönüşümünü, yasanın izin verdiği şekilde hak sahiplerinden izin almaksızın çoğaltanlara, dağıtanlara ya da   
                        yayınlayanlara üç yıla kadar hapis cezası ya da para cezası verilir.
 (2) Suça teşebbüs de cezalandırılır.”
[3] Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar Urheberrecht, 23. Baskı, 2019, C.H. BECK Yayınları, Sayfa 36-43
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[4] § 15 Vorsätzliches und fahrlässiges Handeln
Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht.
“§ 15 Kasıt ve ihmal kanun tarafından ihmal için açıkça ceza öngörülmediği sürece, kasıtlı eylemler cezalandırılır.”

Bahse konu değerlendirme özetle şöyledir:

“Alman Fikri Mülkiyet Kanunun 106. maddesine 
göre cezalandırabilirlik, Alman Ceza Kanunu’nun 15. 
maddesine[4] de paralel şekilde, failin kasıtlı hareket etme 
şartını aramakla beraber, burada dolus eventualis (olası 
kasıt) yeterlidir. Yani fail - genel ceza hukuku ilkelerine göre 
de olduğu gibi- suçun şartlarının gerçekleşeceğinin en 
azından mümkün ve o kadar da uzak olmadığını tasavvur 
etmek ve onun gerçekleşeceğini kabul ederek göze almak 
zorundadır. Literatürde yer alan bir azınlık görüşüne göre 
buradaki kasıt için “bilinçli umursamazlık” da yeterlidir. 
Olası kasıtta olduğu gibi, failin hukuki düzenleme 
karşısında “umursamazlıkla” fiilin hukuka aykırılığını göze 
alması, cezalandırılabilirlik için yeterlidir. Failin, fiilinin 
kesin olarak tasavvur edemediği kanun hükümlerini ihlal 
ediyor olduğu bilinci yeterlidir. Fail, yapmak üzere olduğu 
her fiilde, hukuken öngörülen ilkeler ile uyumlu olup 
olmadığının bilincine varmak zorundadır; şüphelerini, 
üzerinde düşünerek veya soruşturarak gidermelidir. 
Bunun için vicdan devreye sokulmalıdır, onun ölçüsü ise 
olayın koşullarına ve bireyin yaşam ve iş çevresine göre 
değişmektedir. Bu esas doğrultusunda Fikri Mülkiyet Ceza 
Hukuku’nda ihlaller genellikle önlenebilir olacaktır. Bu 
noktada failden, ihlal hakkında bir yargıya ulaşması için, 
bütün fikri bulgu araçlarını (“üzerinde düşünme’’) devreye 
sokması da talep edilmelidir. İhlal hakkındaki bilgisizlik 
genellikle eksik olan bir fikri çabanın sonucu olduğu 
gibi, önlenebilirlik için failin hakkaniyete uygun şekilde 
kendisinden talep edilebilen her şeyi yapıp yapmadığı 
belirleyici olmaktadır. Fiilin hukuki değerlendirmesi 
üzerinde düşünmek ve icabında buna soruşturmayı 
dâhil etmek, Alman Fikri Mülkiyet Kanunun 106. ve 
devamı maddeleri gereğince de failin yükümlülüğüdür.  
Zira fail bir yandan hukuksuz bir alanda hareket 
etmediğini bilmeli ve kendi davranışı ile üçüncü 
kişilerin zarar görmeyeceğinin bilincinde olmalıdır. 
Bu fikri çaba eksikliği suçlaması bilhassa fiili ticari alanda 
gerçekleştiren bir kimseye yöneltilebilmektedir. Failin 
bireysel olarak üzerinde düşünme ve soruşturma yapma 
yükümlülüğünün kapsamı, olayın somut şartlarına 

ve kişinin yaşam ve iş çevresine göre takdir edilmesi 
gerekmektedir. Fail şüphe ettiği hallerde, hukuki bilgisi 
yeterli değilse kendi yargısına güvenmemeli ve daha 
ziyade gerekli olan bilgileri toplamalıdır. Bu noktada 
“güvenilir” bir kişinin verdiği bilgi, fiili önleyebilir. Yetkili, 
konusunda uzman, tarafsız olan ve verdiği bilgi ile kişisel 
bir menfaat peşinde olmayan ve verdiği bilginin objektif, 
itinali, göreve uygun ve sorumluluk bilinciyle verildiğinin 
garantisini sunan bir kişi ise “güvenilir”dir. Fail tarafından 
zor fark edilecek ve bir avukattan bilgi alınması gerektiği 
durumda, alanında yeterince uzmanlaşmış olan bir uzman 
avukattan da bilgi alınmalıdır. Dolayısıyla fark edilebilir 
şekilde yüzeysel veya eksik olan bilgiler failin suçunu ortadan 
kaldırmaz. İhlalin önlenemez oluşunun sebebini bilgi veren 
kişi seçiminde hata veya kişinin yetkinliğinin eksik olması 
oluşturabilir. Bu noktada gösterilmesi gereken itina, fiilin 
gerçekleştiği yaşam alanına göre değişmektedir. Örneğin bir 
öğretmenin, on altı yaşındaki öğrencisine telif hakkı durumu 
hakkında verdiği hatalı bilgi kadar, bir polisin vergi meseleleri 
hakkında verdiği bilgi de, faili aklayıcı nitelikte değildir.  Yeni 
yargı kararlarına göre bir ihlal, sadece hükmün lafzından 
kesin olarak anlaşılıyor ise, önlenebilirdir.”

Yukarıda paylaştığımız değerlendirme ışığında, her ne 
kadar FSEK’deki cezai fiiller için ayrı bir madde ile “fail” 
tanımı kaldırılmış olduğundan bulunmasa da, FSEK 71/1’de 
tanımlanan suçun manevi unsurunun, suç konusu ihlal 
fiilinin gerçekleştiği ve ticari faaliyetinin ana unsurunu 
“müzik” oluşturan bir mekânın sahipleri için mevcut olduğu 
konusunda bir tereddüt bulunmadığı kanaatindeyiz.
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Öncelikle, sizi tanımayan okuyucularımız için 

telif hakları alanındaki mesleki tecrübelerinizden 

bahsedebilir misiniz? Ne kadar süredir çalışıyorsunuz? 

CISAC bünyesindeki görevinize devam ediyorsunuz?

2003 yılından bu yana CISAC ve BIEM Avrupa Bölge 

Müdürü olarak çalışıyorum. Öncesinde, Bulgaristan Telif 

Hakları Meslek Birliği olan MUSICAUTOR’da telif hakkı 

avukatı ve danışmanı olarak çalıştım.

Avrupa Bölgesinde faaliyet gösteren meslek birliklerine 

yönelik hangi amaçla, ne tür faaliyetler organize 

ediyorsunuz? 

Budapeşte merkezli CISAC/BIEM Avrupa Bölge Ofisi, 

üyelerin çoğunun belirli lisanslama, tahsilat, veri işleme 

ve dağıtım zorluklarıyla karşılaştığı Orta Asya’nın yanı 

sıra Orta ve Doğu Avrupa’ya (26 ülkede 48 meslek birliği) 

odaklanmaktadır. Ofis, etkili yasal modeller (başka 

bir deyişle uygun “tek duraklı” lisanslama çözümleri), 

zarar verici yasal girişimlere karşı mücadele, Telif Hakkı 

Meslek Birliği ile düzenleyici organlar ve diğer girişimler 

arasında işbirliğini korumak da dahil olmak üzere CEE 

üyelerini destekleyen lobi faaliyetleri ve yasal faaliyetler 

yürütmektedir. En iyi ortak yönetim uygulamalarını 

destekleyen özel hazırlanmış seminerler ve eğitim 

oturumları düzenlenmektedir.

First of all, shall we get information about your professional 
experience in the field of copyrights for our readers who do 
not know you? How long have you been working for CISAC?

I’ve been working for CISAC (and BIEM) since 2003 as 
Regional Director for Europe. Previously, I worked as a 
copyright lawyer and counsel of MUSICAUTOR, the Bulgarian 
CMO.

For what purpose and what kind of activities do you organize 
for your member societies operating in the European Region?

The CISAC/BIEM European Regional Office, based in 
Budapest, focuses on Central and Eastern Europe as 
well as Central Asia (48 societies in 26 countries), where 
many members face significant licensing, collections, data 
processing and distribution challenges. The office is involved 
in lobbying and legal activities in support of CEE members 
including: promoting effective legislative models (i.e. proper 
“one-stop shop” licensing solutions), fighting detrimental 
legislative initiatives, fostering cooperation between CMOs 
and regulatory bodies and other initiatives. Tailored seminars 
and training sessions promoting best collective management 
practices are organised.
-

RÖPORTAJ

MITKO
CHATALBASHEV
Avrupa Bölge
Direktörü
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CISAC meslek birlikleri arasındaki ihtilaflarda nasıl bir 

rol oynuyor? İhtilaflara ilişkin karar verme süreci nasıl 

işliyor? CISAC kararlarının hukuki mahiyeti nedir?

CISAC, alanında CISAC “Profesyonel Kuralları” olarak 

adlandırılan bağlayıcı davranış kuralları olan tek uluslararası 

kurum. CISAC üyelerinin, Profesyonel Kurallarda belirlendiği 

şekilde yüksek etkinlik, güvenilirlik, şeffaflık ve yönetişim 

standartlarına uyması bekleniyor. Bu kurallar tahtında, bir 

üyenin Profesyonel Kuralların ihlal edildiği ithamıyla başka bir 

üyeye karşı şikayette bulunabileceği özel bir prosedür de var. 

Sonrasında böyle bir şikayet, CISAC İcra Yönetim Komitesi 

tarafından dinleniyor ve nihayetinde konuya ilişkin CISAC 

Yönetim Kurulu, CISAC Yasaları uyarınca kararı veriyor. En 

kötü durum senaryosunda, Profesyonel Kuralların çok ciddi 

ihlalleri söz konusu olduğunda bir üye CISAC üyeliğinden 

çıkarılabilir.

AB mevzuatının eser sahiplerini yeterince koruduğunu 

düşünüyor musunuz? Özellikle son yapılan ve 

çok ses getiren AB mevzuat değişikliklerini nasıl 

değerlendiriyorsunuz?

Prensipte AB üyelerinde telif hakkı korumaları yüksek ve 

AB üye ülkeleri arasında telif hakkı koruması seviyelerini 

uyumlu hale getirmek için bir dizi direktif ve yönetmelik 

(müktesebat) benimsedi. Avrupa, YouTube ve Facebook 

gibi dijital platformların yaratıcılara adil ücret ödemeden 

iş modellerinin büyük mali başarıları için büyük oranda 

yaratıcı içeriklere güvendikleri değer aktarımı ya da değer 

açıklığı olarak adlandırılan sorunu ele alma hedefli son 

Dijital Tek Pazar (DSM) direktifinin benimsenmesinde 

öncü bir rol üstlendi. DSM Direktifi, üye ülkelerin, dijital 

platformların kullandıkları yaratıcı içerikleri usulüne uygun 

olarak lisanlamalarını öngören yasal önlemleri uygulamalarını 

gerektirmektedir. Avrupa mevzuatında bir atılım olarak 

görülen bu adımın dünya çapında diğer ülkeler tarafından da 

izlenmesini umuyoruz.

Özellikle hızla değişen teknolojik gelişmeler karşısında 

eser sahiplerinin haklarının daha etkin korunması için ne 

gibi düzenlemeler yapılmalı? 

Müzik, film, kitap, resim gibi yaratıcı eserler günümüzde 

dijital formatlarda yaygın olarak kullanılıyor ve erişiliyor. Bu 

nedenle eser sahipleri ile telif hakkı yönetim kurumlarının, 

haklarını usulüne göre kullanabilmeleri adına yerleşik etkili 

mevzuatlarının olması gerekiyor. Bahsettiğim DSM direktifi, 

doğru yönde atılmış olan önemli bir adımdır.

What kind of role does CISAC take in conflicts between member 
societies? How does the decision-making process for these conflicts 
work? What is the legal nature of CISAC decisions?

CISAC is the only international organisation in the field that has a 
binding code of conduct, namely the so called CISAC Professional 
Rules. Each CISAC member is expected to comply with high 
professional standards of efficiency, accountability, transparency and 
governance, as established by the PR. Under the rules there is also 
a special procedure under which a member can raise a complaint 
against other member for alleged breaches of the PR. Then such 
complaint is heard by the CISAC Executive Governance Committee 
and finally matter is decided by the CISAC Board in accordance 
with the CISAC Statutes. In a worst case scenario a member can be 
excluded from CISAC for very serious breaches of the PR.

Do you think that EU legislation sufficiently protects the authors? 
In particular, how do you evaluate the recent and most spoken 
changes in EU-Legislation? 

In principle, the EU countries enjoy a very high level of copyright 
protection and the EU has adopted a number of directives and 
regulations (acquis) to harmonise the level of copyright protection 
among its member states. Europe has taken a leading role with the 
adoption of the recent Digital Single Market directive aimed at 
addressing the so called transfer of value or value gap –  the unfair 
situation where digital platforms such as YouTube, Facebook, etc 
would heavily rely on creative content for the huge financial success 
of their business models; however, without paying fair remuneration 
to the creators. Now the DSM Directive obliges member states to 
implement legal measures which to oblige digital platforms to duly 
license the creative content they have been using. It is a breakthrough 
European legislation, which we really hope will be followed by other 
countries all over the world.
-
Which arrangements should be made in order to protect the rights 
of the authors more effectively, especially in the face of rapidly 
changing technological developments?

Creative works such as music, films, books, paintings, etc are widely 
used and accessed in digital formats nowadays. Therefore, it is a must 
authors and their CMOs to have an effective legislation at place, so 
to be able to duly enforce their rights. The above-mentioned DSM 
directive is an important step in the right direction.
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Telif Hakkı Reformuna ilişkin çalışmalar uzun 
yıllardır Avrupa Birliği (“AB”) kapsamında devam 
etmektedir.  Eylül 2016’da AB Komisyonu, yıllarca 
yapılan istişarelerin ardından telif hakkı çerçevesini 
güncellemek için AB üyesi ülkelerde dijital alanda telif 
korumasını tek bir noktada toplamayı öngören Dijital 
Tek Pazarda Telif Haklarına İlişkin Yönerge (“Yönerge”) 
adıyla yeni bir yönerge sunmuştur. Yönerge’nin amacı, 
uluslararası online içeriklere erişimde, ülkelerin ulusal 
telif rejimleri arasındaki farklılığı azaltarak, daha geniş 
online erişim sağlamak olarak ifade edilmiştir. [1]
 
Yönerge, Avrupa Parlamentosu’nda 274’e karşı 348 
oyla kabul edilmiş ve yasa düzeltme önerilerinin 
oylanması talebi ise reddedilmiştir. Avrupa çapında 
birçok kişi, öne sürülen tartışmalı maddeleri protesto 
etmek için gösteriler düzenledi ve 4.885.089’dan fazla 
kişi online olarak dilekçe imzaladı. Diğer tarafta,  GEMA 
Müzik Performans ve Mekanik Yeniden Üretim Hakları 
Derneği’nin de aralarında bulunduğu birçok örgüt, 
yönergenin kabulünü desteklemiştir.[2] Yeni yasaların 
Avrupalı   yazarların ve sanatçıların dijital ortamdaki 
konumlarını ve gazeteciliği güçlendireceğine dair 
görüşlerin yanında, demokratik anlayışa aykırı olduğu 
yönünde itirazlar da yöneltilmiştir.[3]
 
Tüm bu tepki ve itirazlara rağmen, Yönerge 15 Nisan 
2019’da AB Komisyonu tarafından onaylandı, 17 
Mayıs’ta AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak 7 
Haziran 2019’da yürürlüğe girdi. AB üye devletlerinin 2 
yıl içinde kanunlarını Yönerge ile uyumlu hale getirmesi 
gerekmektedir.
 
Yönerge’nin en çok tartışılan ve radikal değişiklikler 
getiren kısımları basın yayıncılarının haklarını 
düzenleyen 15. maddesi ile ve online içerik 
paylaşım platformlarının sorumluluğunu arttıran 17. 
maddeleridir.
 
I- Basın Yayıncılarına Bağlantılı Haklar 
Tanıyan 15. Madde

Basın yayıncılarına tanınan bağlantılı hakları düzenleyen 

DİJİTAL TEK PAZARDA
TELİF HAKLARINA İLİŞKİN
YÖNERGE’NİN GETİRDİKLERİ 

Madde 15 ile; AB ülkelerinde yerleşik basın yayıncısı, 
yayınladığı telif hakkına konu içeriğin bilgi hizmeti servis 
sağlayıcıları tarafından kullanılması halinde bedel talep 
edebilecektir. Bu şu anlama gelmektedir: Örneğin Google 
arama motorunda bir haber aratıldığında, yalnızca Google 
arama motoru ile anlaşması bulunan yayıncılara ait 
lisanslı içeriğe ulaşılabilecek, telifsiz bir kullanıma olanak 
vermemesi açısından diğer içerikler, aşağıda istisnalarda 
belirtildiği üzere çok kısa alıntı şeklinde yayınlanabilecektir.
 
Bu duruma 3 istisna tanınmıştır: (i) çok kısa şekilde 
alıntılama yapılması (çok kısa alıntılama ifadesine 
yönelik açık bir tanımla yapılmamıştır.), (ii) bilimsel 
araştırma amacıyla kullanım ve (iii) içeriğin ana sayfasına 
yönlendirme sağlayan hyperlinking.
 
15. madde ile tanınan hak, yalnızca AB ülkelerinde yer 
alan basın yayın kuruluşlarına tanınmış olup, özel veya 
ticari olmayan kullanımlara ilişkin bireysel kullanıcılar 
hariç tutularak (bloglar örnek verilebilir) bilgi hizmeti 
servis sağlayıcılarına (arama motoru gibi) yönelik olarak 
uygulanacaktır. Söz konusu içeriğe yayın tarihinden 
itibaren 2 yıllık bir koruma sağlanacak, 2 yıl sonra basın yayın 
kuruluşu herhangi bir bedel talebinde bulunamayacaktır.

Bu hakka ilişkin olarak Yönerge’de düzenlenmeyen husus 
ise bu haktan feragat edilip edilemeyeceğidir. Arama 
motorlarında yapılan aramalarda en çok erişim sağlanan 
içeriğin en öncelikli sonuçlarda yer aldığı ve bu içerik 
sağlayıcılarının da reklam geliri vs. gibi nedenlerle büyük 
yayın kuruluşları olduğu düşünüldüğünde, bilgi hizmeti 
servis sağlayıcılarının büyük yayın kuruluşları ile anlaşma 
yoluna gideceği tahmin edilebilir. Aynı şekilde küçük çaplı 
ya da yeni kurulan bilgi hizmeti servis sağlayıcılarının 
da yayın kuruluşları ile anlaşma sağlama konusunda 
dezavantajlı olacağı söylenebilecektir.
 
Büyük yayın kuruluşlarının arama motorlarından telif 
talep edebilme ve bu yönde sözleşme yapabilme gücü 
düşünüldüğünde, küçük yayıncıların yok olma tehlikesi ile 
karşı karşıya kalacağına yönelik endişeler yöneltilmektedir.
 

MESAM HUKUK BİRİMİ
Av. Gülcan Tutkun
Av. Pelin Tunçer
Av. Gizemsu Kiracı

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0593
[2] http://ipkitten.blogspot.com/2019/02/keeping-up-with-copyright-directive.html
[3] http://ipkitten.blogspot.com/2019/02/keeping-up-with-copyright-directive.html
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II- Online İçerik Paylaşım Platformlarının 
Sorumluluğunu Arttıran 17. Madde

Yönerge’nin 17. maddesi (eski 13. madde) ile kullanıcı 
tarafından, online içerik paylaşım platformuna 
(Örn:YouTube) yüklenen içerik, telif hakkı ihlali 
niteliğindeyse bu içerikten platform sorumlu olması 
hususu düzenlenmiş olup, bu bağlamda online içerik 
paylaşım platformlarına filtreleme yükümlülüğü 
getirilmiştir.
 
Önceden hak sahibinin aksiyonu sonucu uyar-kaldır 
yöntemi ile denetlenen içerik, artık platform tarafından 
denetlenerek kaldırılabilecektir. Bu yükümlülük yalnızca 
kar amacı taşıyan online içerik paylaşım platformlara 
yönelik olarak getirilmiş olup, kar amacı taşımayan 
platformlar bu maddenin kapsamı dışındadır.
 
Zorunlu olarak bahsedilmese de, 17. maddenin 
uygulanabilmesi için online içerik paylaşım platformuna 
bir yükleme filtresi kurulması gerekmekte ve platformlara 
içerik yükleme süreci şu şekilde işlemesi öngörülmektedir.

1) Öncelikle kullanıcının yüklemeye çalıştığı içeriğin başka 
bir lisanslı içerikle eşleşip eşleşmediğine bakılır. Eşleşen 
bir içeriğin yayınlanması halinde platform eser sahibinin 
zararından sorumlu olacaktır.

2) Eşleşmiyorsa karar listede olup olmadığına bakılacaktır. 
İçerik kara listede değil ise, yayınlanacaktır.

3) Bu içeriğin lisanssız olduğuna ilişkin geçerli bir şikâyet 
geldiği takdirde, içeriği yayınlayan platform 3 yıldan az 
süredir faaliyet gösteren ve yıllık cirosu 10 milyon Euro’nun 
altında olan bir platform ise, lisans almak için gerekli çabayı 
gösterdiği ve hızlıca harekete geçtiği takdirde zarardan 
sorumlu tutulmayacaktır. Elinden gelen çaba hususunda 
yine net bir tanım olmamakla birlikte bu husus, muhtemelen 
ulusal düzeydeki yasa ve kararlar ile düzenlenecektir.

4) Eğer bu platform 3 yıldan fazla süredir aktif ve yıllık 10 
milyon Euro’nun üzerinde ciroya sahipse bu platformun, 
eser sahibinin zararından muaf olabilmesi için, yukarıdaki 
koşullara ek olarak, içeriğin engellenmesi konusunda hak 
sahipleri ile işbirliğinde bulunma koşulunu da sağlaması 

[4] https://signal.eu.org/blog/wp-content/uploads/2019/03/article13flowchart.png?_sm_au_=iVVk6JFF8bQ07HDP

[4]
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gerekmektedir. Bu sürecin nasıl işlediğine dair akış 
şeması aşağıdaki gibidir:

Mevcut durumda,  online paylaşım platformlarında yer 
alan içeriklere ilişkin telif hakkı ihlalleri durumunda, ilk 
aksiyonu, hak sahibinin alması ve uyar-kaldır yöntemi 
ile içeriğin kaldırılması şeklinde işleyen süreç, 17. madde 
ile içeriğin yüklenme anında platforma filtreleme 
yükümlülüğü getirmiş ve gerekli koşulları sağlamadığı 
takdirde doğacak zarardan sorumlu tutulmasını 
öngörerek, lisanssız kullanımı engellemeyi  amaçlamış 
ve bu noktada Yönerge destek görmüştür.
 
YouTube ve Google gibi online platform devlerinin 
mevcut yasalar nezdinde telif hakkı ihlali konusunda 
hiçbir sorumluluğu olmamasının adil olmadığı ve 17. 
madde ile bunun önüne geçilebileceği gerekçesiyle de 
Yönerge desteklenmektedir.[5]
 
Diğer tarafta ise Yönerge’nin 17. maddesine, platformlara, 
kendiliğinden içerik kaldırma yetkisi tanıması noktasında 
sansürün yolunu açacağı yönelik eleştiriler de 
getirilmektedir. Ayrıca mevcut filtreleme sistemlerinin 
düzgün çalışmaması ve ihlal olmadığı halde hatalı şekilde 
telif hakkı ihlali bildirimlerine yol açabileceğinden, 
filtreleme yöntemlerinin geliştirilmesi gerekecektir. 
Çünkü filtreleme sisteminde hak sahibi tarafından 
yüklendiği halde telif hakkı ihlali uyarısı verecek şekilde 
gerçekleşecek bir hata, içerik sağlayıcısının içeriğini 
yükleyememesine neden olacaktır. Yine video, ses ve 
fotoğraf içeren bir içerikte yükleyen kullanıcının hangi 
haklara sahip olduğu veya telif hakkı ihlali oluşturmayan 
içeriğin tam olarak ayırt edilemeyeceği yönünde de 
eleştiriler getirilmektedir. Konuya ilişkin olarak Birleşmiş 
Milletler düşünce ve ifade özgürlüğünün korunması 
ve geliştirilmesi özel raportörü David Kaye maddenin 
orantısız olduğu yönünde görüş belirtmiştir.[6]

Türkiye’deki Uygulama: FSEK Ek Madde 4
Yönerge, yukarıda ifade edildiği üzere yalnızca AB üye 
devletleri için hüküm doğurmaktadır. FSEK kapsamında 
Yönerge’nin 17.maddesi gibi bir hüküm bulunmamakla 
birlikte, online hak ihlali durumunda nasıl bir mekanizma 
işletileceği FSEK Ek Madde 4 ile düzenlenmiştir.
“Ek Madde 4:
Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü 
nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar 
tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu 
Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin 
başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. 
Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi 
öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde 
ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, 
Cumhuriyet Savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde 
servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına 
verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması 
halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. 
Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini 
gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis 
sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği 
takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu 
maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir.”
 
Ülkemizde online platformlara ilişkin şikayetlerde, telif hakkı 
ihlali iddiasında bulunan hak sahibinin aksiyonuna bağlı olup, 
uyar-kaldır yöntemi işletilmektedir. Yönerge’deki değişiklikler 
doğrultusunda, FSEK’de değişiklik yapılmasına ilişkin taslakta 
bir çalışma yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmemektedir.
 
Bundan Sonra Ne Olacak?
AB üye devletlerinin mevzuatlarını Yönerge ile uyumlu 
hale getirmeleri için 2 yıllık bir süre öngörülmüştür. Sonuç 
olarak, her geçen gün büyüyen dijital alanda, telif hakkını 
koruyan ve lisanssız kullanımın önüne geçmeyi amaçlayan 
düzenlemeler, hak sahipleri tarafından talep edilmekte ve 
Yönerge ile bu sorunların önüne geçilmesi istenmektedir. 
Diğer yandan hak sahiplerinin zarara uğramasının önlenmesi 
ile internet kullanım özgürlüğünün arasında bir denge 
kurulması beklenmektedir. Tüm bu hususlar, Yönerge’nin 
AB üye devletlerinin iç hukukuna nasıl entegre edileceği ve 
doğacak ihtilaflarda ne şekilde kararlar verileceği ile ortaya 
çıkacak olup, ilerleyen günlerde telif dünyası gündemini 
yoğun şekilde meşgul edecek gibi görünmektedir.
 

[5] https://www.article13.org/best-of
[6] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24298&LangID=E
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RÖPORTAJ

MİKS ÜZERİNE
UFUK ÖNEN

Öncelikle, ses tasarımcısı ve ses kayıt mühendisi olarak 
müzik kariyerinize nasıl başladığınızı öğrenebilir miyiz?

Kariyerimin 1988 yılında, henüz 16 yaşındayken, profesyonel 
hayatımın temellerini attığım müzik grubum Hazy Hill ile 
başladığını söyleyebilirim. Hazy Hill 1995 yılına kadar sıkı 
bir şekilde  devam etti. Konserler, stüdyo kayıtları... O yedi 
yıl bana gerçekten çok şey öğretti. Tüm bunlar olurken bir 
yandan da hem üniversitede okuyordum hem de çeşitli 
radyolarda çalışıyordum. Radyolar hem müzikal hem de 
teknik açıdan bana çok şey kattı.

1995 yılında Hazy Hill durma noktasına geldi. Müzikten 
kopmak istemiyordum, bir de ses kayıt ve müzik 
prodüksiyonu üzerine gitmek, bu alanda kendimi geliştirmek 
istiyordum. Gitarımı aldım, bir sırt çantasına eşyalarımı 
doldurdum ve Los Angeles’a gittim. O zamanlar bu alanlarda 
orada bile fazla okul seçeneği yoktu. Mevcut okullardan birine 
yazıldım. Okulda aslında temel bilgilerimin eksik olmadığını, 
alt yapımın kuvvetli olduğunu gördüm. Diğer yandan okul 
ve Los Angeles’ta içinde bulunduğum ortam bana büyük 
prodüksiyonların nasıl yapıldığını görmem açısından çok 
şey kattı. Sadece teknik tarafından bahsetmiyorum... Açık 
görüşlülük, farklı bakış açıları, güvenli alandan çıkıp farklı 
şeyler denemek... Bence Los Angeles’ın bana en büyük 
katkısı bunları görmek, yaşamak ve deneyimlemek oldu. Bu 
sayede ben de her şeye daha farklı bakar bir hale geldim.

Daha sonra Türkiye’ye döndüm, iki arkadaşımla birlikte 
Ankara’da Sis Müzik Prodüksiyon adında bir şirket kurdum. 
Kayıt stüdyosu olarak başladık, müzik yapım işine girdik 
ancak daha sonra akış bizi daha çok ses sistemleri işine 
taşıdı. Şirket iyi gidiyordu fakat bir süre sonra iş akışımızın 
teknik ve kreatif alanları istediğim gibi birleştirmeme izin 
vermediğini hissettim. Hissemi 2006 yılında devrettim. Sis 
Müzik hala iyi bir şekilde devam ediyor.

Şirketten ayrılınca “freelance” olarak ses tasarımı işleri 
yapmaya başladım. Bir yandan da uzunca bir süreden 
beri üzerinde çalıştığım ilk kitabım “Ses Kayıt ve Müzik 
Teknolojileri”ni bitirmek üzere kolları sıvadım. Kitabım 
2007 yılında çıktı ve büyük ilgi gördü. 2008’de Bilkent 
Üniversitesi’nde Türkiye’deki ilk ses tasarım derslerinden 
birini açtım. Hala da Bilkent Üniversitesi’nde ders vermeye 
devam ediyorum. Bugüne kadar ses, müzik ve medya 
kesişiminde üç lisans bir de yüksek lisans olmak üzere 
toplam dört ders geliştirdim. Bir yandan da sinema ve 

müzik için ses sistemleri ile elektro-akustik alanlarında proje 
danışmanlığı yapıyorum; bunlar daha çok kurumsal işler.

Bu mesleği seçme sebeplerinizi, bu işi yapmaya nasıl 
karar verdiğinizi öğrenebilir miyiz? 

1989 yılında grubum Hazy Hill ile birlikte ilk gerçek 
prodüksiyonumuzu yapmak üzere Stüdyo Ankara’da kayda 
girmiştik. O kocaman mikser, dönen makara bantlar, üzerinde 
bir sürü ışıklar olan cihazlar, mikrofonlar, kayıt odaları... Çok 
etkilenmiştim. Zaten büyük merakım vardı ama o ortamda 
olmak, kayıt yapmak beni gerçekten çok etkiledi. Henüz 17 
yaşımdaydım ama orada kararımı vermiştim. Kendi kendime 
“ben bu işi yapacağım” dedim. Bugüne kadar yaptığım işlerin 
hep ses, ses teknolojisi ve müzik etrafında döndüğünü 
düşünürsek kararımdan sapmadığımı söyleyebilirim sanırım.

Alanında ilk Türkçe kaynak olan “Ses Kayıt ve Müzik 
Teknolojileri” adlı kitabın yazarısınız ve yine bu alanda 
40’tan fazla yayınlanmış makaleniz var. Böylesine değerli 
bir eseri yazma ve yaratmaya nasıl karar verdiniz?

Benim bu işe merak sardığım ve başladığım zamanda, 
yani 1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında, bu konuda 
yardım alabileceğiniz az sayıda insan vardı ve bu insanlara 
da her zaman ulaşmak mümkün olmuyordu. Evde müzik 
kaydı yapmak, dolayısıyla deneme yanılma yöntemiyle 
bir şeyler öğrenmek de neredeyse imkânsızdı. Ev kayıtları 
için üretilmiş, kaset üzerine kayıt yapan 4 kanallı cihazlar 
vardı, ancak bunların fiyatları, özellikle Türkiye şartlarıyla 
düşündüğünüzde, oldukça pahalıydı. Hem bulması hem de 
alması çok zordu.
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Türkçe kitap veya yayın yoktu. Yabancı kitapları bulmak ise 
o yıllarda hiç kolay bir iş değildi. Kısaca benim başlangıç 
dönemim oldukça zor geçti.

Benim çektiğim zorlukları benden sonra gelenler çekmesi 
istedim. Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri adlı kitabımı 
yazmaya karar vermemin sebebi budur.

Kitabın yazım sürecini de sizden dinleyebilir miyiz? 

Kitabı yazmaya karar verdikten sonraki altı ay kitabın 
planlamasıyla geçti. Bu dönem oldukça zorluydu. Ses 
teknolojileri ve kayıt teknikleri ile ilgili temel olarak kabul 
edilebilecek bilgileri saptayıp bunları konu başlıkları altında 
topladım. Daha sonra bu konu başlıklarını hem kitabı 
baştan sona okuyanlar için anlatımı akıcı bir hale getirecek 
hem de bütün kitabı okumak yerine sadece aradan bazı 
bilgilere ulaşmak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde düzenlemeye çalıştım. 

Ana metnin yazımı iki yıl sürdü. Buradaki en büyük 
sıkıntıyı terminoloji konusunda yaşadım. Ses kayıt ve 
müzik teknolojisi terminolojisi bildiğiniz gibi tüm dünyada 
İngilizce kökenli terimlerden oluşmuştur. İngilizcede 
kullanılan terimler bazen küçük değişikliklerle bazen de hiç 
değişime uğramadan diğer dillere yerleşmiştir. Bunun yanı 
sıra müzik ve ses kayıt teknolojileri için kullanılan cihaz, 
ekipman ve bilgisayar programlarının üzerindeki kontroller, 
komutlar, kısaca tüm yazı ve terimler İngilizcedir. Bu 
sebeplerden dolayı, karışıklığı önlemek amacıyla, hiçbir 
İngilizce terime Türkçe alternatif getirmedim. Terimleri 
ya orijinal halleri ile ya da hem orijinal hem de Türkçe’ye 
yerleşmiş karşılıkları ile birlikte kullandım.

Ana metnin yazımı tamamlandıktan sonra yaklaşık bir 
yıl boyunca kitabın ek bölümleri, fotoğraflar ve çizimler 
üzerinde çalıştım. İzin ile kullanılan birkaç fotoğraf 
haricindeki tüm fotoğraflar bu kitap için özel olarak çekildi. 
Aynı şekilde, tüm çizimler sadece bu kitap için özel olarak 

hazırlandı.

Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri 2007 yılının Nisan ayında 
piyasaya çıktı. Çıkmadan önceki o son haftalardaki 
heyecanımı anlatamam!

Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri isimli kitabınız 10 yılda 
10. baskıya ulaşmış durumda. Siz bu başarıyı neye 
bağlıyorsunuz?

Kitabı yazarken bir yandan da yayınevleri ile görüşüyordum. 
Birçok yayınevi böyle bir kitabın asla satmayacağını, 
dolayısıyla basmayı asla düşünmeyeceklerini söylediler. 
Hatta bir yayınevi 300 adet bile satmayacağını iddia etti!

Ben Türkiye’de, Türkçe literatürde bu konuda ciddi bir açık 
olduğunu ve bu kitabın da bu açığı kapatmakta önemli bir 
adım olacağını savunuyordum. Nitekim, öyle de oldu! Sizin 
dediğiniz gibi, Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri 10 yılda 10 
baskı yaptı.

Bu arada, 8. basımda kitabı tekrar elden geçirdim. 
Güncellemeler ve birçok eklemeler yaptım. Sayfa sayısı 
da artmış oldu. “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” 12 yaşına 
girdi. Güzel bir haber olarak sizlerle paylaşayım, şu anda 11. 
basımdayız!

Yine kendi alanında öncü kaynaklardan biri olan “Miks 
Üzerine: Müzik Prodüksiyonlarında Miks Teknikleri ve 
Çeşitli Yaklaşımlar” adlı kendi alanında 15 profesyonel 
müzik insanı ile yaptığınız röportajlardan oluşan bir 
kitap çalışmanız var. Bu kitabı yazma ve röportajlar 
üzerinden kurgulama fikri nasıl doğdu?

Miks, çok geniş bir yelpazeyi kaplıyor. Çok farklı teknikler 
ve çok farklı yaklaşımlar var. Miks, tek bir doğrusu olan bir 
iş değil. Miksi sadece kendi kullandığım teknikler ve kendi 
yaklaşımlarım üzerinden anlatsaydım bu işin geneline 
çok dar bir açı ile bakmış olacaktım. Kitabın tamamını 
röportajlar üzerine kurma fikri işte buradan çıktı. Röportajlar 
sayesinde Miks Üzerine: Müzik Prodüksiyonlarında Miks 
Teknikleri ve Çeşitli Yaklaşımlar, tek bir doğrusu olmayan 
bir işi, birçok profesyonelin farklı ve yer yer birbirleri ile 
çelişen görüşleri, yöntemleri ve yaklaşımları ile ele alan bir 
kitap haline geldi.
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“Gri Değil Siyah: Ankara Rocks!” isimli, Ankara ve 
rock müzik arasındaki bağı, 70’li yıllardan, 90’lı 
yılların ortasına kadar uzanan bir dönem üzerinden 
kurguladığınız ve kendi müzik grubunuz Hazy Hill ile 
yaşadığınız deneyimleri de aktardığınız şehir-müzik 
belgeseli türünde bir filminiz var. Bu filmi yapma fikri 
nasıl doğdu ve yapım sürecinde neler yaşadınız?

Ankara beni ve birçok müzisyeni büyüten bir şehir. Aynı 
zamanda Ankara biraz içine kapanmış bir şehir. Güzel 
işler yapılıyor ama maalesef bunların birçoğu Ankara 
dışına çıkmıyor ya da çıkamıyor. En azından eskiden 
öyleydi. 70’lerde, 80’lerde ve 90’larda Ankara’da çok 
güzel müzikler yapıldı, harika konserler gerçekleşti. Filmi 
yapmamızın arkasındaki sebep de o dönemlerde bu 
yapılanları anlatmak. 

Filmi benim ve grubum Hazy Hill üzerinden kurguladık 
çünkü filmimizin sadece bilgi aktaran, deyim yerindeyse 
ansiklopedik bir belgesel olmasını istemedik. Ankara Rocks!  
samimi bir film olsun, içinde insan dokunuşu bulunsun 
istedik. Çok katmanlı bir anlatım kullandık. Bunun için çok 
uğraştık. Planlaması, röportajların yapılması, materyal 
toplaması, ek çekimler yapılması, kurgusu derken filmin 
yapımı 7 sene sürdü. 

Filminiz aynı zamanda pek çok ulusal ve uluslararası 
film festivalinde de gösterildi. Bu gösterimler 
sonrasında seyircinin filminize yönelik tepkileri 
nasıldı? 

Filmi benim ve grubum Hazy Hill üzerinden kurgulama 
kararını almak filmin yapım sürecindeki en önemli 
noktalarda biriydi. Açıkçası çekiniyordum, “adam kendine 
film yapmış” derler mi diye düşünüyordum.

Neyse ki hiç de öyle olmadı... Hatta tam tersine filmdeki 
samimiyet, subjektif yaklaşım ve az önce bahsettiğim 
insan dokunuşu izleyenleri çok etkiledi. O kadar iyi 
dönüşler aldık ki! “Bizi o dönemlere götürdünüz”, “sizin 
yaşadıklarınız sanki biz de sizin yanınızda sizlerle yaşadık” 
diyenler oldu, sosyal medyada benzer şeyler yazanlar 
oldu. En güzel tarafı da bunları söyleyen kişilerin sadece 
bizim yaş grubumuzdaki insanların olmaması. Bunları 70’li, 
80’li yıllarda, hatta 90’lı yıllarında başında daha henüz 
doğmamış olan gençlerden duymak müthiş bir duygu! 

Geçtiğimiz Nisan ayında, ‘Miks Üzerine’ çalışmanızın 
ikinci kitabı yayınlandı. “Miks Üzerine-2: Müzik 
Prodüksiyonlarında Miks Teknikleri ve Çeşitli 
Yaklaşımlar”  isimli yeni çalışmanızda 20 yeni röportaj 
var ve bu sefer film müziği prodüksiyonundan rap ve 
elektronik müziğe kadar geniş bir yelpaze çiziyorsunuz. 
Yeni kitabınızın içeriğini ve bu kitapta bizleri nelerin 
beklediğini bir de sizden dinleyebilir miyiz?  

Evet, sizin de söylediğiniz gibi yeni kitabımda 20 yeni 
röportaj var. İlk kitapta ağırlıklı olarak stüdyoda miks 
üzerine çalışan profesyoneller vardı. İkinci kitap için 
röportaj yaptığım kişilerin uzmanlık alanlarının yelpazesini 
biraz daha geniş tuttum. Bu sefer röportajlarda beste ve 
düzenlemenin etkisi, konser miksleri, eğitim, iş ilişkileri, 
film müzik prodüksiyonu, rap ve elektronik müzik gibi 
konulardan da konuştuk. 

Aynı zamanda Bilkent Üniversitesi, İletişim ve Tasarım 
Bölümü’nde ses tasarım, müzik ve medya ile görsel 
medya dersleri vermektesiniz. Öğrencilerin verdiğiniz 
derslere yönelik yaklaşımlarını ve ilgi düzeylerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Ses tasarımı ile müzik ve medya ilişkisi üzerine olan 
derslerimi tüm üniversiteye seçmeli olarak açıyoruz. Böyle 
olunca farklı farklı bölümlerden öğrenciler geliyor ve bu 
dersleri seçmeli olarak, diğer bir deyişle kendi istekleri 
ile alıyorlar. Böyle olunca genelde derse karşı çok ilgili 
oluyorlar. 

Ses tasarım derslerim daha çok görüntülü medya için ses 
ve müzik alanlarına ilgi duyan öğrenciler tarafından, medya 
ve müzik ilişkisini işlediğim ders ise müzik endüstrisine 
merakı olan öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Bu 
dersler sayesinde mezuniyetleri sonrasında bu alanlarda 
çalışmaya başlayan öğrenciler oldu. Bunları görmek beni 
gerçekten mutlu ediyor. 

Peki, ses kayıt ve müzik teknolojileri, miks teknikleri 
gibi alanlarda kariyer hedefleyen gençlere ne tür 
tavsiyelerde bulunursunuz? 

Öncelikle açık fikirli olup çok müzik dinlemelerini tavsiye 
ederim. Açık fikirli olmak önemli çünkü sadece birkaç 
tür müzik dinlemekle olmuyor bu iş. Farklı müzik türleri 
hakkında bilgi sahibi olmak şart; hem müzikal açıdan hem 
de prodüksiyon teknikleri açısından. 

Diğer önemli konu ise İngilizce bilmek. Eskiden İngilizce 
bilmek avantajdı, günümüzde ise bu şart haline geldi 
diyebilirim.

Son olarak da yaptıkları işlere kritik alabilecekleri bir 
ortamın içine girmelerini öneririm. Bu, bir okulda hoca-
öğrenci ilişkisi olabilir ya da bir stüdyoda usta-çırak ilişkisi 
olabilir. Bunların ikisi de olamıyorsa kritik alabilecekleri kısa 
süreli atölye çalışmaları da olabilir.

Son olarak, bizleri bekleyen yeni projelerinizden 
bahsedebilir misiniz?

Şu anda yeni bir kitap için birkaç farklı konu fikrim var. 
Onların üzerinde çalışıyorum. Birini seçip yeni kitabıma 
başlayacağım. Konuya henüz karar vermediğim için şu 
anda paylaşamıyorum. Bu arada blog çok iyi gidiyor. Her 
Pazartesi yeni bir yazı yayımlıyorum. 2020’de de aynı 
şekilde devam etmeyi planlıyorum. 

* Blog adresi: www.ufukonen.com
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Cihat
Aşkın

KLASİK MÜZİK
DÜNYASI

Müzik hayatınıza mandolin ile başladığınızı biliyoruz. Peki 
mandolinle nasıl tanıştığınızı ve sonraki dönemde müziğinizin 
geçirmiş olduğu evreleri bir de sizden dinleyebilir miyiz?

Çok küçükken annem ve babam benim müziğe yetenekli olduğumu 
hissedince ve görünce bir gün bana mandolin getirdiler. Benim 
için çok büyük bir sürpriz ve coşku olmuştu. Hemen mandolinle 
çalmaya başladım. Mandolinimi ilkokul öğretmenim Gülnigar Gün-
dem’e götürdüm; bana mandolinde notaları öğretti. Daha sonra 
kendi kendime mandolin çalmayı öğrendim fakat bir müddet sonra 
babam beni “Beşiktaş Turizm ve Güzelleştirme Derneği” şimdiki 
adıyla “Beşiktaş Musiki Cemiyeti”nin korosuna yazdırdı. Koroda şarkı 
söylemeyi öğrendim ve daha sonra rahmetli Mesut Duran isimli bir 
öğretmenin keman çaldığını görmüştüm. Kemana birdenbire aşık 
oldum ve hemen keman çalmaya başlamak istedim. Sağ olsun Mesut 
Bey bana yay çekmeyi ve parmak basmayı  gösterdi. Fakat bunlar tabii 
ki gayrı ciddi müzik denemeleriydi. Ciddi müzik eğitimime 11 yaşında 
konservatuara giderek başladım. Türk Müziği Devlet Konservatuarına 
yazıldım. Bu şekilde profesyonel müzik hayatıma başlamış oldum. 
Sonrasında tabii ki bildiğiniz gibi hemen konser sahneleri, konserler, 

Ülkemizi yurt içi ve yurt dışı pek çok arenada temsil 
eden ve yaptıkları beste çalışmaları ile büyük 
ses getiren ‘Klasik Müzik’ dünyasının iki önemli 
ismi; Cihat Aşkın ve Murat Cem Orhan ile hem 
bestecilik kariyerleri hem de klasik müzik dünyası 
üzerine çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Müzikal 
yaşantılarına başlama süreçlerinden başarılarıyla 
gururlandığımız parlak kariyerlerine dek pek çok 
detayı bizlerle paylaşan ve geleceğimizi aydınlatan 
bu çok değerli iki sanatçıya dair merak ettiğiniz her 
şeyi bu söyleşide bulabilirsiniz. 
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yarışmalar, uluslararası çalışmalar vs. bu şekilde kariyerim 
devam etti.

Ülkemizin en saygın keman virtüözlerinden birisiniz, 
üstelik İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri 
Araştırmaları Merkezi (MİAM)’nin de kurucususunuz. 
Bu süreç nasıl gelişti ve MİAM’ın ülkemizdeki müzikal 
çalışmalara sağladığı katkıları anlatabilir misiniz?

Müzik İleri Araştırmalar Merkezi 1999 yılında dönemimizin 
rektörü Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer’in önderliğinde kuruldu. 
Ülkemizin önemli iş adamlarından ki geçtiğimiz sene kendisini 
kaybettik, Dr. Erol Üçer bu çalışmaya destek verdi. Maddi 
destek sağladı. Kendisi çok büyük bir müzik aşığıydı ve 
hakikaten genç yaşından beri içinde hissettiği müzik sevgisini 
böyle bir müzik merkezine yatırım yaparak hayır işi için kullandı. 
O zamanki rektörümüz Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer de beni ve 
Prof. Dr. Kamran İnce’yi bu kurumun başına eş başkan olarak 
getirdi. Ve biz Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’ni, İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nin bünyesinde bu şekilde kurduk. MİAM, 
Türkiye’de çok kısa zamanda çok önemli bir yere oturdu. 
Çünkü o güne kadar ülkemizin dışına beyin göçü vardı. Özellikle 
bestecilik, icracılık ve müzikoloji alanlarında. Ülkemizde 
ses teknisyenliği konusunda ciddi bir eğitim yapılmıyordu. 
Bu sebeple insanlar ses teknisyenliğini daha çok kurslarda 
öğreniyorlardı. İlk defa tonmaisterlik (ses mühendisliği) 
alanında bir yüksek lisans ve doktora programı açarak MİAM 
bünyesinde böyle bir çalışmayı başlattık. Dolayısıyla icracılık, 
müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik yönetmenliği (menajerlik), 
tonmaisterlik (ses mühendisliği) ve bestecilik gibi konularda 
çok ileri bir okul haline geldi. Özellikle elektronik müzik dijital 
müzik laboratuarlarında öğrenciler teknolojinin en son 
imkanlarından faydalanarak bir takım çalışmalar yaptılar. 
Tabii ki bir üniversite bünyesinde kurulan ilk müzik stüdyosu 
Dr. Erol Üçer  Müzik İleri Araştırmaları Merkezi (MİAM) ses 
kayıt stüdyoları o dönemin çok önemli çalışmalarına sahne 
oldu. Bunun yanı sıra ülkemizde kurulmuş olan ilk “Müzik 
Kütüphanesi”ni de biz bu üniversitede gerçekleştirmiş olduk. 
Bu Müzik Kütüphanesi’nde uluslararası ve ulusal yayınlar 
olduğu gibi önemli notalar da yer almakta ve günden güne 
büyümektedir. 

Bu sene Müzik İleri Araştırmaları Merkezi (MİAM)’ın 
kuruluşunun 20. yılını kutluyoruz. Hakikaten sadece ülkemiz 
için değil yakın coğrafi bölgeler için de çok önemli bir modern 
müzik merkezi oldu. Sadece Türkiye’den değil Kanada’dan 
tutun da Arap ülkelerinden, İtalya’dan, Macaristan’dan ve daha 
birçok farklı ülkelerden MİAM’a öğrenciler gelmeye başladı 
ve buradan öğrenciler mezun oldular. Yabancı öğretmenleri 
Türkiye’ye getirerek aslında çocuklarımızın yurtdışına 
gitmesini, oralarda kalmasını bir nevi önlemeye çalıştık. 
Bunda da başarılı olduk çünkü mezun olan öğrenciler bugün 
Türkiye’nin önemli üniversitelerine, önemli kurumlarına veya 
iş sahasındaki önemli merkezlere yönetici olarak atanmış 
durumdalar. Bu şekilde güzel bir kariyer yapmaktalar.

Bir klasik müzik sanatçısı olarak sahnede türkü 
icralarında da bulunuyorsunuz. Halk müziğinden birçok 
düzenlemeler de yaptınız. Klasik müzik ile halk müziğini 
harmanlama fikriniz nasıl gelişti?

Ben öğrenciliğimi İngiltere’de tamamladım. Türkiye’deki 
eğitimimden sonra İngiltere’de Kraliyet Müzik Koleji’nde ve  
aynı zamanda City University’de Yüksek lisans ve doktora 

eğitimimi tamamladım. Türkiye’ye döndükten sonra  insanlara 
seslenmenin bir yolu olması gerektiğini düşünmüştüm. 
O zaman benim yapmış olduğum bazı besteler, bazı 
düzenlemeler vardı. Kalan Müzik ile çalışmaya başladık. Kalan 
Müzik’in sahibi Hasan Saltık ki daha sonra benim çok değerli 
arkadaşım ve dostum oldu.  Bana bu dünyayı açtı ve bana iki 
tane türkü verdi. Bir tanesi “Sarı Gelin” diğeri “Heyyamo”.  Hasan, 
“Bu iki güzel türküyü düzenleyip kemanda seslendirirsen çok 
güzel bir vizyon yakalamış oluruz” dedi. Dediğini yaptım ve 
hakikaten onun öngörüsüyle kemanda halk müziği eserlerini 
de çalmaya başladık. Aslında ben ilk CD’im olan Minyatürler’i 
20 yıl önce yaptım. Ve o albüm “Sarı Gelin” türküsüyle başlar. 
O zaman Sarı Gelin pek meşhur bir türlü değildi fakat bizim 
albümden sonra filmlerde kullanıldı. Çok farklı sanatçılar da 
bu türküyü seslendirmeye başladılar. Bununla ilgili pozitif 
bir itici güç olduğumdan dolayı çok mutluyum. Ancak bunun 
aksine albümün çok fazla satılmayacağını düşünüyordum. 
Bütün Türkiye’den bir iki sene içerisinde Hakkari’den tutunda 
Edirne’ye kadar ülkemizin sınırları içinde bu CD istendi, sipariş 
edildi, radyolarda seslendirildi ve ben bu CD’nin konserlerini 
verdim. Klasik müzik alanında satış rekorları kıran ve o satış 
rakamlarına pek ulaşılamayan bir CD yapmış olduk. Dolayısıyla 
ilk önce kemanda halk müziği çalınır mı diyip burun kıvıran bazı 
müzisyenler, bazı dostlarımız, meslektaşlarımız daha sonra 
kendileri de aynı alanda icra yapmaya başladılar. Böylelikle 
bu anlamda bir çığır açtığımıza inanıyorum.  Kemanda ilk defa 
halk türkülerini seslendirdiğim için çok mutluyum çünkü bizim 
insanlarımız kendi müziklerini kemandan dünya ölçeklerinde 
seslendirilmiş şekilde dinlediklerinde çok mutlu oluyorlar. Ben 
sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde kemanımla halk 
türkülerimizi seslendiriyorum.

Bir bestenin yaratım süreci, aşamaları ile birlikte, sizin için 
tam olarak nasıl işliyor ve bu süreçte ilham kaynaklarınız 
oluyor mu?

Tabii ki bir bestenin yaratılması için bir fikir gerekiyor bir 
ilham kaynağı gerekiyor. Bazen ruhunuzda hissettiğiniz bir 
ateş birdenbire bir melodi haline gelebiliyor; kağıt kalem 
alıp melodiyi hemen not ediyorsunuz, yazıyorsunuz, fikir 
olarak işliyorsunuz ama bununla bitmiyor. Onun üzerinde 
çalışılması gerekiyor çünkü bir fikir bu. “Küçük bir ruh hazinesi 
nasıl bir yapıta dönüşebilir?” işte burada bilimin konuşması 
gerekiyor. Ben bu anlamda kendi ilhamımla, kendi birikimimle, 
kendi tekniğimle eserleri meydana getirirken sancılı bir süreç 
oluyor. Bir fikrin eser haline dönüşmesi için ince işçilik yapmak 
zorundasınız. İlk önce o fikri yazmak zorundasınız, daha sonra 
o fikri kompozisyona dökmek zorundasınız. Kompozisyonun 
belli bir formu, belli bir çerçevesi var. Eğer siz o eseri bir 
çerçeve içinde vermezseniz o zaman çok dağınık olabilir ve 
karşı tarafa bir şey ifade etmez. Onun bir eser olabilmesi, 
bir yapıt olabilmesi tıpkı bir resim, bir heykel, bir şiir veya bir 
roman gibi bir eser olabilmesi için belli formal yapılardan 
geçmesi gerekiyor. Bu yapıları oluşturduğunuz zaman ortaya 
gerçek değerde bir kompozisyon çıkmış oluyor. 

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı pek çok ödül kazandınız. 
Sizce ödüller bir sanatçı için ne anlama geliyor ve yaratım 
sürecinizi nasıl etkiliyor?

Doğrudur, gerek yurt içinde gerek yurt dışında pek çok 
ödül kazandım. Bu ödüller tabi ki bir sanatçı için olumlu bir 
motivasyon oluyor.  Bu benim için oldukça motivasyon kaynağı 
oluyor. Bir ödül kazandığınız zaman o ödülü size vermiş olan 
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insanlar, bunlar belli bir kurumun kararı olmuş olabilir, halk 
topluluğunun kararı olmuş olabilir sizin çalışmalarınıza değer 
vermiş olduklarını gösteriyor. Halkımızın benim çalışmalarıma 
verdiği değer benim için çok önemli. Tabi ki benim için en 
büyük ödül halkımın alkışı, onların sevgisi, onların gönüllerinde 
taht kurmak.

Sizce ülkemizdeki konservatuar bölümleri yeterince 
işlevsel mi? Özellikle üniversitelerdeki müzik eğitimi 
konusunda ne tür yeniliklere ve desteklere ihtiyaç var? 

Ülkemizdeki konservatuarlar tabii ki belli zamanlarda kurulmuş 
ve belli geleneklere sahip konservatuarlar ama artık 21. yüzyılda 
bunların yeterince işlevsel olduğunu düşünmüyorum. Sadece 
ülkemizde değil ama dünyada da konservatuar sisteminde 
genel bir bozulma var. Özellikle son 20 yılda “Bolonya Süreci” 
adını verdiğimiz konservatuarların üniversite içerisinde 
değerlendirilmesi bence konservatuarların ruhlarını bozuyor. 
Çünkü konservatuarlar da bir sanat okulu, konservatuarların 
da bir usta çırak ilişkisi gerektirdiğinin farkındayız. Fakat 
üniversal yapı içerisinde sanat okulunun bir sanat akademisi 
anlayışını bulmak pek olası değil çünkü özellikle bizim 
ülkemizde bunun uygulamaları çok zor. Belli bir şablona 
uydurulmak istenen müzik eğitimi belli kredilerle evrilmeye 
çalışılıyor. Halbuki sanatta böyle bir şey yok. Sanatta ustanızın 
yolundan gitmek zorundasınız. Ustanız size el verdiğinde, 
siz o eserleri ustalıkla çalabileceğinizi öngördüğünüzde 
veya ustanızın öngördüğü zamanda ancak sahneye çıkmaya 
hazırsınız. Dolayısıyla eğitimin bu süreci maalesef günümüzün 
konservatuar eğitimlerinde çok fazla yer bulmuyor. İşte 
bunların düzeltilmesi için müzik eğitimine topyekün farklı 
bir anlayışla bakabilmemiz gerekiyor. Yurt dışında da bunun 
sıkıntılarını gün ve gün yaşıyoruz. Özellikle Bolonya Süreci 
sevdasında olan bir takım kurumlar, bir takım üniversiteler 
kendi dönüşümlerini yaptıktan sonra eski müzik geleneksel 
eğitimlerini terk ettiklerini ve bu terk etmelerinin sonucunda 
da acı sonuçlarla karşılaştıklarını görüyorlar. Avrupa’da da bu 
iş eskisi kadar iyi gitmiyor. Dolayısıyla dünyanın müzik, sanat 
eğitimi açısından farklı görüşlere ihtiyacı var. Bu işin tabii 

ki popülerleşmesi çok güzel ama elitleşmeyi ve hakikaten 
sanatın sanat için yapıldığı dönemleri de sanat için yapıldığı 
anlayışını da göz ardı etmemek lazım. Birini diğerine tercih 
etmemek lazım.  Hani meşhur bir laf vardır ya “Sanat sanat 
için midir, toplum için midir?” Tabii ki ikisi içindir. Toplum 
olmasa sanatı sunacak bir merci olmaz ama sanatı tamamen 
popülerize edip sadece toplum için yapıldığı zaman da 
sanatın kendi değeri kalmıyor. Bunun çok iyi bir dengesi olması 
gerektiğini düşünüyorum. 

Dünya’nın çeşitli yerlerinde, dünyaca ünlü sanatçılarla 
birlikte çalışma fırsatı yakaladınız. Tüm bu deneyimler 
hem kişisel olarak size hem de sanat kariyerinize neler 
kattı?

Hem Türkiye’de hem dünyanın değişik yerlerinde çok önemli 
insanlarla çalıştım. Bunlar ünlü veya değildi, çok önemli 
insanlardı benim için. Dolayısıyla büyük müzisyenler kendi 
hayatlarındaki tecrübeleri çalıştığınız arkadaşlarınıza da 
veriyorlar. Büyük müzisyenlerle çalıştığım zaman tıpkı onların 
bütün hayatlarını incelemiş, onların bütün hayatlarındaki 
tecrübeleri kendi haneme aktardığım bir an olarak yaşıyorum. 
Çok önemli, çok büyük müzisyenlerle çalıştım. Onlarla sohbet 
ettik, müzik konuştuk, sahnede beraber olduk, beraber 
çaldık, onlar yönetti ben çaldım veya ben yönettim onlar 
çaldı veya beraberce müzik yaptık. Dolayısıyla bütün bunlar 
hayatta bir tecrübe, bir ders olarak bana geri dönüyor. Ben 
o değerli şahsiyetlerin sanatsal, müzikal görüşlerini kendi 
haneme yazıyorum. Sadece müzisyenler mi? Tabii ki değil. 
Meşhur fotoğraf sanatçısı Ara Güler de bunlardan biriydi. 
Büyük edebiyatçılarımız da, sinema sanatçıları da bunlar gibi, 
müzisyenler de, heykeltraşlar da bunlardan biri. Nail Çakırhan 
da bunlardan biriydi. Bütün bunlar çok önemli insanlar ve 
hayat görüşleri ne olursa olsun mutlaka sizin hanenize bir 
kazanç getiriyor. Müzisyen olmaları şart değil farklı sanat 
dallarından da olabilirler ama sanata bakış açılarının çok 
önemli olduğunu söylemeliyim. Bunlar mutlaka çok önemli 
zenginlikler kattı bana.
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Geçmişten günümüze size en çok ilham veren, sizi 
etkileyen ve sanat kariyerinizi şekillendiren besteciler, 
kompozitörler vb. kimlerdir?

Bu sorunun cevaplaması çok zor çünkü insanlar dönem 
dönem farklı akımlara kapılabilirler. Gençlik dönemlerimde 
biraz daha romantik bestecileri çok severdim mesela keman 
bestecilerinin yanı sıra Rachmaninov, Chopin gibi piyano 
bestecilerini çok severdim. Öyle bir dönem oldu ki Mozart’ın 
eserlerini çok sevdim. Ama ben bizim kültürümüzden de çok 
fazla etkileniyorum. Halk türkülerimizden, Aşık Veysel’den, 
Pir Sultan Abdal’dan, Karacaoğlan’dan. Bütün bu şairlerin 
şiirlerini okuduğum zaman, ozanların eserlerini dinlediğim 
zaman kendimi çok başka hissediyorum. Ne bileyim bir Tanburi 
Cemil Bey’in taksimini dinlediğim zaman farklı hissediyorum. 
Hepsi bana çok büyük zenginlik veriyor çünkü biz bu topraklar 
üzerinde büyümüşüz, bu topraklar üzerinde yetişmişiz. 
Bu toprakların sahip olduğu her türlü zenginlik benim de 
zenginliğim diye bakıyorum. Bu yüzden hayatımda dönem 
dönem çok önemli şahsiyetler oldu ama böyle sipesifik birisi 
yok. Bence olmamalı zaten. İnsan her zaman her önemli, her 
güzel şeyden etkilenebilir.  

An itibariyle sanat kariyerinizle ilgili hayalini kurduğunuz 
en büyük şeyi öğrenebilir miyiz?

Bir sanatçının hayatı zaten hayal kurmaktan geçiyor. Sürekli 
hayallerimiz var. Asıl önemlisi bu hayalleri gerçekleştirebilmek. 
Ben çocukluğumdan beri hayal kuran bir insanım. 

Çocukluğumda kendimi sahnelerde görürdüm daha 
sahneye çıkmadan. Büyük sanatçılar gibi büyük konser 
salonlarında seyircilere konser vermenin çok önemli 
olduğunu düşünürdüm. Daha sonra bunları tattıktan 
sonra tabii ki hayallerde sınır yok. Benim görevim daha çok 
topluma mesajlar verebilmek oldu. An itibariyle ben sadece 
bir kemancı değil, bir müzisyen değil bir dünya insanı olarak 
dünyaya sahip kültürün, değerlerin, sevginin, kardeşliğin, 
barışın ve hoşgörünün hayata geçmesi için bir ulak olarak 
görüyorum kendimi. Haberlerimi veriyorum, mesajlarımı 
iletiyorum. Bunları nasıl iletiyorum, yaptığım müzikle. 
Kendi toprağımın sesiyle, bütün dünya edebiyatının beni 
anlayacağı eserlerle, keman çalarak mesajlarımı veriyorum. 
Çünkü bir dil konuşabilirsiniz, farklı yapılarda farklı eserler 
karşı tarafa aktarabilirsiniz ama insanlar bunu anlamadıkları 
zaman bir dili bir lisanı anlamayabilirler. O zaman bir sınır 
vardır. Müziğin hiçbir sınırı yoktur, zorlaması yoktur. Müziği 
direkt olarak yaptığınızda, şarkı söylediğinizde, keman 
çaldığınızda direkt olarak insanların kalbine girer, bütün 
duvarları delersiniz. Dünyada hiçbir sınır tanımaz. Kendi 
sahip olduğum değerleri, toplumun değerlerini, kültürümün 
değerlerini bütün dünyaya aktarabilmek ve bir ulak olarak 
bunu bütün dünya insanlarına ulaştırabilmek gibi bir hayalim 
var şu anda.

Türk müzik sektöründe işleyen telif hakları meselesiyle 
ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce bir sanatçının, eser 
sahibinin telif hakları kapsamlı biçimde korunabiliyor 
mu?

Bu soruya maalesef olumlu cevap veremeyeceğim. Aslında 
iyimser bir insanımdır ama maalesef bizim telif hakları 
konusunda çok büyük sıkıntılarımız var. Avrupa’da bir konser 
yaptığınız zaman bütün çaldığınız eserleri konser salonuna 
bildirirsiniz. Radyodan, CD satışlarından, dijital satışlardan 
hak ettiğiniz ölçüdeki nüanslar sizin hanenize yansır. Oradan 
bir telif alabilirsiniz ki  bazı sanatçılar hayatını sadece teliften 
kazanıyorlar. İnsanların bu anlamda bilinçlendirilmesi 
gerekiyor. Özellikle ülkemizde bir beyaz eşya satın alırsınız 
bakkaldan peynir satın alırsınız veya başka bir araç gereç 
satın alırsanız bunun parasını ödersiniz  ama müziğe gelince 
insanlar para harcamak istemiyorlar. Müzik sanki bir eğlence 
aracı, müzik sadece herkesin yapması gereken bir görevmiş 
gibi gözüküyor. Halbuki müziğinde bir profesyonelizmi var. 
Müzik yapan insanların da bir hayatı var. Müzisyenlerin de 
bu anlamda daha ciddi örgütlenmesi ve daha kapsamlı bir 
şekilde mücadele etmesi gerekiyor.  
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Music’te yüksek lisansımı tamamlamaya gidiyorum. New York’ta 
dünyaca ünlü opera sanatçıları ve şeflerle çalışma şansını elde 
ediyorum ve çeşitli opera evlerinde 14 eserde başrol röylüyor, 
Carnegie Hall’da sahne alıyorum. Tüm bu rollere çalışırken 
tamamen kişisel merakımın sonucunda Şef Partisyon’undan 
çalışıyorum ki bu bilgi kariyerimin son 10 yılına şekil veren en 
önemli bilgi. Çoğunlukla piyano-şan partisinden çalışılan eserleri, 
orkestra partisi üzerinden çalışmak, kompozisyonal ve formal 
yapılarını, orkestrasyonlarını eserin dramaturjik bağlantıarını 
incelemek orkestra şefinin  mesleki tanımlarından biridir 
zira. Amerika deneyiminin ve Avrupa’da geçirdiğim temsil ve 
masterclass süreçlerinin ardından bestecilik ve orkestra şefliği 
eğitimi alma kararı alıyorum ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet 
Konservatuar’ında çok değerli orkestra şefi Antonio Pirolli’nin 
öğrencisi oluyorum ki sanırım karşıma çıkan en büyük fırsattır, 
ardından Fazıl Say’ın müzikal yolculuğuma kattıkları, öğrettikleri, 
desteği, orkestra şefi Prof. Rengim Gökmen’in öğrettikleri ve 
desteği sonucunda Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin orkestra 
şeflerinden biri olarak göreve başlıyorum.

Sizce müzikal yaşantınızı şekillendiren en büyük dönüm 
noktası ne oldu?

Fen Lisesi öğrencisiyken okulumuzda Damdaki Kemancı 
müzikalini sahnelemek üzere okulumuza davet edilen Gürcü 
Rejisör Varlam Lali Nikoladze’nin “evladım ne işin var senin burada, 
konservatuarda okumalısın sen” demesi ve cesaretlendirip 
sonuna kadar destek olması sanırım tüm müzikal serüvenimin en 
belirgin kırılma noktası.

Hem yurtdışı hem de yurt içinde müzik eğitimi almış biri 
olarak; Türkiye’deki konservatuarlar ve buralarda verilen 
müzik eğitimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ne tür 
yeniliklere ihtiyaç var?

Üzülerek söylüyorum imkansızlıklar içinde boğuluyoruz. Ne 
düzgün çalışma odalarımız var, ne okullarımızın düzgün sahneleri 
ne de yeterli teknik imkanları. Sanatçı adaylarının hemen hemen 
hepsi ya karidorda ya da tuvalette çalışmakta. Çok donanımlı 
sanat eğitimcilerimiz ve çok üst düzeyde yetenekli gençlerimiz 
var. Sanat öğrencileri hak ettikleri sanat eğitimini alamıyorlar. 
Keşke uluslararası arenadaki konservatuvarların imkanları, 
tüm konservatuvarlarımızda olsa. Bu okulların ülkemizin incisi, 
geleceğimizin ve medeniyetimizin öncüsü olması gerekiyor. 
Ancak sanat ve bilim insanı yetiştirmek medeniyetimizi daha üst 
seviyelere çıkartacaktır. Bu konuda yetkili merciilerin hiç vakit 
kaybetmeden bir eylem planı yapmaları gerektiğini düşünüyorum.

Şu an Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde Orkestra Şefliği 
görevinizi sürdürmektesiniz. Öncelikle geçmişe dönecek 
olursak; hikayeniz İzmir’de başlıyor sonrasında ise farklı 
farklı şehirlere yayılıyor ve büyük bir başarı hikayesine 
dönüşüyor. Tüm bu süreci, piyano ile tanışmanızı ve 
müzikal serüveninizi bir de sizden dinleyebilir miyiz?

İzmir Saint-Joseph Fransız Koleji’nin ardından Avni Akyol 
Özel İzmir Fen Lisesi’nde orta ve lise eğitimimi tamamladım. 
İlkokul yıllarında piyano çalmaya annemin desteği ile 
başlıyorum ve ardından  ortaokul yıllarında 5 kafadar Girdap 
isimli rock grubunu kuruyoruz. Amatör bir lise grubuna 
kıyasla müziği çok ciddiye alan, sürekli araştırıp kendini 
geliştiren bir ekibe dönüşüyoruz. Ben jazz müziğine merak 
sarıyorum, kendimce besteler ve aranjmanlar yapmaya 
başlıyorum ve tüm bu süreç sonunda soluğu Dokuz Eylül 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda alıyorum. Asıl isteğim 
jazz piyanisti olmak ama yaşımdan ötürü Opera-Şan 
Bölümü’nün sınavlarına girebiliyorum ancak. Bir bariton 
olarak çok değerli isimlerle çalışmaya başlıyorum (Sebahat 
Tekebaş, Aytül Büyüksaraç gibi). O kadar seviyorum, o kadar 
gönülden bağlanıyorum ki operaya, artık hayatımın bütününe 
yayılan çok derin bir sanat olup çıkıyor opera. Ardından 
önce İ.Ü Devlet Konservatuarı’nda Prof. Güzün Gürel ile 
yüksek lisans yapıyor ve Amerika’ya Brooklyn College of 

Murat Cem
Orhan
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sevgisi ve bu sevgi uğruna hayatlarını hiç düşünmeden 
feda eden atalarımızın şerefli hikayelerini, gözlerim dolu 
dolu okumuştum. Bir besteci olarak o yılları ve o yılların 
kahramanlarını kendi dilimle anlatmak istedim ve bu proje 
doğdu. Bugün ki özgür Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk, silah 
arkadaşları ve canlarını ortaya koyan isimsiz kahramanların 
ürünüdür. Bizler bir olursak, birlik olursak, milli bir güç 
ortaya koyarsak ilelebet payidar kalacak bir Cumhuriyetin 
evlatlarıyız. Müzikal yapısı ve epik içeriği sebebiyle bir nevi 
küçük orkestralı bir oratoryo doğdu. Büyük şairlerin şiirlerini 
bestelemek zordur. Şairin duygusunu yakalamak gerekir. 
Prozodiyi bozmadan, dili katletmeden bestelemek gerekir 
bu bağlamda yaratı süreci zorlayıcı oldu çünkü Nazım’ın 
şiirinin müziğini yakalamak yoğun bir konsantrasyon ve 
detaylı bir ön çalışma gerektiriyor. Duyguları şiirde o kadar 
yoğun ki Nazım’ın, müzik aracılığı ile bunu bozmamak bilakis 
üzerine ekleyebilmek için çok ince ayrıntılara takılmak 
gerekiyor. Eserlerin ton seçimlerinden, kurgusal grafiklerine 
kadar notaya dökme öncesi uzun saatler ön çalışma 
yaptım. Herbir duyguyu müzikte devamlılığı bozmadan 
vermeye çalıştım. Önemli Nazım okurlarından çok olumlu 
geri dönüşler alıyorum. Sanırım doğru bir yolda ilerliyoruz. 

Geçmişten günümüze size en çok ilham veren, sizi 
etkileyen ve sanat kariyerinizi şekillendiren besteciler 
kimlerdir?

Sanat estetiği açısından beni her eseriyle etkileyebilen 
besteci, benim için müzik sanatının arşı, W.A. Mozart’dır. 
Sadeliğin içindeki sınırsız derinliği tüm eserlerinde olan bir 
dahi bence. Tabi ki aralarında bir sıralama yapamayacağım, 
eserleri ve varlığıyla bana ilham kaynağı olan onlarca isim 
var. Dolayısıyla bu soruyu cevaplamak çok zor.

An itibariyle sanat kariyerinizle ilgili hayalini 
kurduğunuz en büyük şeyi öğrenebilir miyiz?

Bir besteci olarak kalıcı eserler bırakabilmek, bir orkestra 
şefi olarak ise besteciler ve dinleyici arasında gerçek bir 
köprü olabilmek istiyorum.  

Türk müzik sektöründe işleyen telif hakları meselesiyle 
ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce bir sanatçının, eser 
sahibinin telif hakları kapsamlı biçimde korunabiliyor 
mu?

Ürünlerimizin elle tututlup gözle görülemediği bir sanal 
dünyanın kahramanlarıyız biz. Ürünlerimiz fikirlerden 
oluşuyor. Haliyle eserlerimize gerek değer biçmek gerekse 
değerini korumak konularında çok çaresiz kaldığımız 
anlar oluyor ki tam da bu noktada telif hakları koruma 
kurumları devreye girip hepimizin içine su serpmekte. Eser 
sahibinin telif hakları kapsamlı biçimde korunabilmesi için, 
sadece meslek birlikleri değil aynı zamanda sektördeki 
her kuruluşun sokaktaki büfelerden dev medya şitkelerine 
kadar bilinçlendirilmesi ve bu hakkın haksız bir kazanç 
olmadığının anlatılması gerektiği düşüncesindeyim.

Dünya’nın çeşitli yerlerinde, dünyaca ünlü sanatçılarla 
birlikte uzun soluklu çalışma fırsatı buldunuz. Tüm 
bu deneyimler hem kişisel olarak size hem de sanat 
kariyerinize neler kattı?

Sanat, usta çırak ilişkisinin en yoğun yaşandığı alanlardan 
biridir. Bir bayrak yarışıdır sanat ve bayrağı size emanet 
edenin, bir ömür boyu etkisini hissedersiniz.  Sadece 
sanatsal bilgi değil, etik görgü ve dünya görüşü de 
öğrendiğim o büyük insanların izinden gitmeye ve benden 
sonra gelecek sanatçılara aktarmaya çalışacağım.

Kuyucaklı Yusuf Bale Süiti ve Şeyh Bedreddin 
Orkestralı Bariton Aryası ile üst üste iki kez Nejat 
F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması’nda birinci 
olma başarısı gösterdiniz. Yine besteciliğiniz devam 
ederken kazandığınız pek çok ödül var. Sizce ödüller 
bir sanatçının yaratım süreci için ne tür bir anlam 
ifade ediyor?

Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması, bu alanda 
ülkemizin en kaliteli yarışması. Çok çok değerli jüri üyeleri 
ve harika bir organizasyon komitesi var. Zaten neredeyse 
20 yıldır süregelen varlığını bu kalitesine borçlu. Ben tabi 
ki iki kez birincilik ödülüne sahip olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum ama yarışmalar sanatçılar için belirleyici 
olmamalı. Sanatçının kendiyle olan yarışı olmalı bu 
organizasyonlar. Ödül alamamış ve çok ölümsüz eserler 
yaratmış onlarca örnek sanatçı var tarihte. Ödüller 
sanatçının sadece kendini daha da ileriye götürmesi için 
itenek olmalı o kadar. Eserlerin gerçek değerini ancak 
zaman tayin edebilir. Bu yüzden ödüllere bakmaksızın 
sürekli üretmek gerekir “Sanat uzun, hayat kısa”.

Nisan 2016’da Heidelberg Bahar Festivali’nde, Fazıl 
Say’ın eserlerini Heidelberg Senfoni Orkestrası ile 
seslendirme fırsatı buldunuz. Bu deneyim size neler 
hissettirdi ve Fazıl Say’ın kendisinden ne tür geri 
dönüşler aldınız?

Hiç şüphesiz ülkemizin yetiştirdiği en önemli piyanist, 
besteci ve fikir adamlarından biri olan Fazıl Say’ın 
eserlerini hem de kendi solistliği eşliğinde ve Avrupa’nın 
en iyi orkestralarından biriyle yönetme şerefi bana 
verildiği an çok mutlu oldum. Konserin ardından yaptığımız 
değerlendirmede ve hatta Alman basınında çok güzel 
yorumlar çıktı. Bir şef için çok değerlidir doğrudan eserin 
bestecisinden yorum almak. Başarılı ve oldukça bol alkışlı 
bir temsildi. 

Nazım Hikmet’in ölümsüz eseri Kuvayi Milliye 
Destanı’nda bulunan insan manzaralarından 
aldığınız ilhamla, iki ses ve bir anlatıcıdan oluşan 
Kuvayi Milliye’nin İnsan Manzaraları isimli bir proje 
hazırladınız. Bu proje fikri nasıl doğdu ve süreç nasıl 
gelişti?

Geçmişte Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye destanını, vatan 
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Global müzik sektöründe fiziksel satış gelirlerinin düşüş 
eğilimini sürdürdüğüne ve dijital alandaki tüketimin ve 
elde edilen gelirlerin artışına tanık olmaya devam ediyoruz. 
IFPI (International Federation of the Phonographic 
Industry / Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu) 
tarafından yaptırılan 2018 yılı müzik tüketimi araştırmasına 
göre tüketicilerin %86’sı isteğe bağlı streaming servisleri 
aracılığıyla müzik dinliyor. Streaming servislerinde müzik 
dinlenerek geçirilen zamanın yarısından fazlasını (%52) 
video streaming servisleri, %47’sini ise tek başına YouTube 
oluşturuyor.

Kullanıcıların serbestçe yükledikleri içeriklerin yine 
serbestçe görüntülenmesine dayanan YouTube gibi 
servislerin müzikten elde ettiği gelir ile bu servisler 
tarafından müzik sektörüne ödenen ücretler arasındaki 
artan uyumsuzluk “Değer Uçurumu (Value Gap)” olarak 
tanımlanmaktadır. Her ne kadar YouTube müzik sektörünün 
global nitelikteki bu başlıca sorununun ana muhatabı 
olmaya devam etse de eser sahipleri açısından önemini 
korumaktadır.

MESAM YouTube’da üyelerimizin eserlerinin kullanımını 
tespit etmek, bu kullanımları teliflendirmek ve mümkün 
olan en kısa sürede hak sahiplerine ulaştırmak için 
aralıksız çalışmaya devam etmektedir. Günlük olarak 
sürdürülen çalışmalar sayesinde önemli bir deneyim 
biriktirilmiş olup yazılım altyapısında sürdürülen yenilenme 
çalışmalarının tamamlanması ile verimlilikte ciddi artış 
sağlanması, mümkün olan en fazla telifin toplandığı, olası 
hak kayıplarının en aza indirildiği ve mümkün olan en 
kısa sürelerde toplanan teliflerin dağıtıldığı bir aşamaya 
ulaşılması hedeflenmektedir.

Bu yazı ile YouTube telif takip sisteminin kalbi olarak 
ifade edilebilecek olan “Content ID” sistemini en genel 
çerçevede tanıtmayı ve üyelerimizi sistemin işleyişi 
hakkında bilgilendirmeyi hedefliyoruz. 

CONTENT ID NEDİR?

Content ID, Google tarafından geliştirilen ve YouTube’da 
telif ile korunan içeriği tespit etmeyi ve yönetmeyi 
kolaylaştırmayı amaçlayan otomatik ve ölçeklenebilir bir 
içerik yönetim sistemidir. Content ID sistemi, YouTube 
İş Ortağı konumundaki içerik sağlayıcıların YouTube’a 

Ali Haydar YILDIZ
Dağıtım Birimi Yetkilisi

yükledikleri ses ve video içeriklerinin parmak izinin 
(referans) çıkarılacak bir veritabanında arşivlenmesi ve 
YouTube’a yüklenen tüm içeriklerin bu parmak izi arşivi 
telif ile korunan içeriklerle karşılaştırıldıktan sonra yayına 
alınması üzerine kuruludur.

Google tarafından yayınlanmış olan “Google Korsanla Nasıl 
Mücadele Ediyor” başlıklı 2018 tarihli rapora göre, Content 
ID sistemi üzerinden tüm hak sahiplerine (görsel haklar, 
görsel-işitsel haklar, beste hakları) ödenen toplam telif 
tutarı 3 milyar Dolar’ın üzerindedir. Ekim 2017’den Eylül 
2018’e kadarki zaman diliminde bu miktar 1.8 milyar Dolar’ın 
üzerinde çıkmıştır. Yine aynı rapora göre 9.000’in üzerinde 
Content ID kullanıcısı mevcuttur ve bu kullanıcıların 
sağladığı aktif referans dosyaları 80 milyonun üzerindedir.
Sadece 2017 yılında içerik sahiplerince şikâyet konusu 
882 milyon URL adresi Youtube’a iletilmiş, bunların %95’i 
değerlendirme sonrasında yayından kaldırılmıştır.

CONTENT ID NASIL ÇALIŞIR?

Content ID sistemi ile parmak izi üretilen içeriğin yapım 
hakları sahibi konumundaki içerik sağlayıcılar, içeriğin 
yayınlanmasını engellemek, sadece görüntülenme 
adetlerini takip etmek veya söz konusu video içerisinde 
reklam yayınlanmasına izin vererek telif hakkı sahibi 
durumundaki tarafların ödeme almasını sağlamak şeklinde 
3 temel politikadan birini seçme hakkına sahiptir. Herhangi 
bir Youtube kullanıcısı bir video yüklediğinde yüklenen 
içerik parmak izi veritabanı ile karşılaştırılır ve eşleşen 
içerik için seçilen politika yönünde işlem yapılır. Belirlenen 
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politika ülke bazında olabilir yani bir videonun bir ülkede 
yayınlanması engellenirken bir diğer ülkede reklam 
yayınına ve para kazanmaya müsaade edilebilir.

Content ID taraması geriye dönük gerçekleştirilmektedir. 
Öncelikli olarak en son yüklenen videolar ile popüler 
videolar taranmakta daha sonra referans dosyası 
tanımlanmadan önceki videolar taranmaktadır. Tam 
bir geriye dönük taramanın tamamlanması 6 ay kadar 
sürebilmektedir.

ÖĞE NEDİR, YOUTUBE VİDEOLARI HANGİ 
ÖĞELERİ İÇERİR?

Öğeler, içerik sahibinin YouTube’a sunduğu fikri 
mülkiyetlerle ilgili bilgileri içerir. Öğeler, YouTube videosu 
değildir. Çeşitli meta veriler, sahiplik bilgileri, hak talepleri, 
politikalar ve öğenin kullanıcı tarafından yüklenen 
videolarda bulunan içeriklerle eşleşmesini ve bu içerikle 
ilgili hak talebinde bulunmasını sağlayan içerik referansı 
dosyaları gibi söz konusu fikri mülkiyet parçası ile ilgili 
bilgileri içeren nesnelerdir. YouTube’da karşılaştığımız 
başlıca öğeler şunlardır:

Müzik Videosu: Bir ses kaydının resmi müzik videosunu 
temsil eder. Müzik Videosu öğesinde Video ISRC 
(International Standard Recording Code / Uluslararası 
Standart Kayıt Kodu)’si, şarkı ve sanatçılar gibi meta veriler 
yer alır. Müzik Videosu öğesi, Ses Kaydı öğesini içerir.

Resimli Müzik Videosu: Premium müzik videosu olmayan 
bir ses kaydının resmi olmayan videosunu temsil eder. 
Foto albümlerden oluşan slayt gösterimleri örnek olarak 
verilebilir. Ses Kaydı öğesini içerir.

Ses Kaydı: Bir ses kaydını temsil eder. Ses Kaydında ISRC, 
sanatçı ve albüm gibi meta veriler bulunur. Bir Müzik 
Videosu veya Resimli Müzik Videosu içerisine yerleştirilir. 
Bir veya daha fazla Beste Paylaşımı öğesi Ses Kaydı’na 
iliştirilebilir. 

Beste Paylaşımı: Bir müzik öğesinin sahiplik (söz ve 
beste) payını temsil eder. Beste Paylaşımı öğesinde ISWC 
(International Standard Musical Work Code / Uluslararası 
Standart Müzik Eseri Kodu) ve yazarlar (eser sahipleri) gibi 
meta veriler yer alır.

Film: Uzun metrajlı bir filmi temsil eder. Bir filmde ISAN 
(International Standard Audiovisual Number / Uluslararası 
Standart Görsel - İşitsel Numaralar) / EIDR (The 
Entertainment Identifier Registry / Eğlence Tanımlayıcı 
Kayıt) ve yönetmenler gibi meta veriler bulunur.

Televizyon Bölümü: Bir televizyon şovunun bir bölümünü 
temsil eder. Bir bölümde sezon ve bölüm sayısı gibi meta 
veriler bulunur.

Web: Müzik Videosu, Resimli Müzik Videosu, Film veya 
Televizyon Bölümü formatında olmayan video türlerini 
kapsar. Content ID sistemi kullanamayan Yotube 
kullanıcı videoları bu türe dahildir. Bunun yanında 
Content ID kullanıcıları tarafından da bu türde video 
paylaşılabilmektedir.

CONTENT ID TÜM MÜZİK ESERLERİNİ 
OTOMATİK OLARAK TANIMLAR MI?

Content ID 3 temel otomatik eşleşme modeli üzerine 
kuruludur:

1-  Video Eşleşmesi
2- Ses Kaydı Eşleşmesi
3- Melodi Eşleşmesi

MESAM üyelerine ait eser sahiplerinin telifli içeriklerinin 
dolaylı veya dolaysız tespitini sağlayan eşleşme modelleri 
Ses Kaydı Eşleşmesi ve Melodi Eşleşmesi’dir. 

Ses Kaydı Eşleşmesi’nde, YouTube’a yüklenen tüm videolar 
yapım haklarına sahip olan içerik sahipleri veya onlar adına 
işlem yapan profesyonel iş ortaklarınca YouTube’a iletilmiş 
olan referans ses dosyaları ile karşılaştırılır ve otomatik 
eşleşme sağlanır. Bir ses kaydı eşleşmesi gerçekleştiğinde 
bu ses kaydına MESAM tarafından iliştirilmiş olan bir beste 
hak talebi olduğu için üyelerimize ait “Beste Paylaşımı” 
eşleşmesi de gerçekleşmiş olur. Burada dolaylı bir 
eşleşme söz konusudur. İlk koşul ses kaydı eşleşmesinin 
gerçekleşmesi, ikinci koşul ise bu ses kaydına iliştirilmiş 
olan bir “Beste Paylaşımı” hak talebinin var olmasıdır.

MESAM üyeleri ve diğer eser sahiplerinin hakları “Beste 
Paylaşımı” öğesi düzeyinde temsil edilirler. Üyelerimize ait 
eserler bir yapım içerisinde kullanıldığında plak firmaları 
mekanik çoğaltım sürecinde MESAM’a başvururlar. Bu 
başvuru esnasında ISRC kodu ve ses kaydına dair diğer 
bilgiler ile ses kaydında kullanılan müzik eserine ilişkin 
bilgiler MESAM’a sunulur. MESAM, bu verileri kullanarak 
YouTube’da ilgili ISRC kodu ile tanımlanmış Ses kaydına 
üyelerimize ait hak talebini iliştirir. 

Herhangi bir sebeple, belirtilen şekilde tespit edilerek 
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paylaşılan videoların doğru formatta olmaması halinde ortaya 
çıkmaktadır. Bu sebeple yapım firmaları veya onlar adına işlem 
yapan profesyonel iş ortakları, müzik videosu niteliğindeki 
içerikleri olması gerektiği gibi “Müzik Videosu” veya “Resimli 
Müzik Videosu” formatında paylaşmaya özen göstermelidir.

Burada özet olarak bilgi verdiğimiz YouTube telif sistemi ile ilgili 
tüm soru ve talepleriniz için youtube@mesam.org.tr adresi ile 
irtibata geçebilirsiniz.

“Beste Paylaşımı” hak talebi iliştirilmesi mümkün 
olmamış Ses Kaydı içeren videolar söz konusu 
olabilir. Bu durumda dahi her çeyrek dönem sonunda 
YouTube tarafından MESAM’a iletilen kullanım 
raporlarında hak talebimiz olmayan bu içerikler 
tespit edilmekte ve gerekli işlemler yapılmaktadır.
Bir müzik eserinin  amatör veya profesyonel icracılar-
ca yeniden yorumlandığı çoğunlukla izinsiz kullanım 
söz konusu olan videolara da sıklıkla rastlanmaktadır. 
Bu tip videolar “web öğesi” formatında paylaşıldığı 
için herhangi bir ses kaydı içermezler, dolayısıyla 
ses kaydı eşleşmesi ile tespit söz konusu olmaz. 
Bu tip kullanımları tespit etmeye dönük olarak 
geliştirilmiş olan otomatik eşleştirme algoritması 
“Melodi Eşleşmesi”dir. Melodi eşleşmesinde 
algoritma, ses kaydı referans dosyalarından temin 
edilen melodik yapının YouTube‘a yüklenen videolar 
ile karşılaştırılması, yüksek düzeyde eşleşme olması 
halinde ilgili videolara “Beste Paylaşımı” hak talebinin 
otomatik olarak girilmesi üzerine kuruludur. Her ne 
kadar umut vadetse de melodi eşleşmesi şu anda 
tatmin edici düzeyde olmaktan uzaktır.

OTOMATİK EŞLEŞMEYE UYGUN 
OLMAYAN İÇERİKLER NELERDİR? HANGİ 
DURUMLARDA HAK KAYBINA UĞRARIZ?

YouTube tarafından açıklanan bilgilere göre Ses Kaydı 
ile ilgili hak taleplerinin %99,5’i, içeriği tespit ederek 
telif hakkı sahibinin tercihlerini uygulayan Content 
ID tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. 
Dolayısıyla istisnai sayılabilecek haller dışında Ses 
Kaydı içeren videolardaki eserlerde telif hakkı kaybı 
riski bulunmamaktadır. Ses Kaydı oluşturabilecek 
olan YouTube hesapları sadece Content ID kullanma 
hakkına sahip olan Profesyonel İş Ortağı niteliğindeki 
YouTube hesaplarıdır. Yaygın bir durum olmasa da 
bireysel YouTube hesapları da YouTube İş Ortağı 
olarak kabul edilebilmekte ve böylece Content ID 
sistemi kullanabilmektedirler. 

YouTube eşleşme modellerince otomatik tespiti 
mümkün olmayan dolayısıyla hak kaybı yaşanması 
olası olan videolara en yaygın örnek, büyük çoğunluğu 
amatör kişilerin icralarından oluşan, eserlerin 
yeniden yorumlanmasına dayanan videolardır. Bu 
videolar büyük çoğunlukla sıradan YouTube kullanıcı 
kanallarına Web formatında yüklenmektedir. Ses 
Kaydı içermeyen bu videoların otomatik tespitinde 
geçerli model olan Melodi Eşleşmesi henüz verimli 
olmaktan uzak olduğu için bu gibi videolarda 
Manuel Hak Takibi yapılması gerekmektedir. Bunun 
için günlük YouTube operasyonundan sorumlu 
personellerimiz YouTube kullanıcı kanallarında 
üyelerimize ait eserleri aramakta, tespit etmekte 
ve manuel hak talebi göndermektedir. Fakat söz 
konusu hacmin manuel arama ile baş edilemeyecek 
olan bir büyüklükte olması sebebiyle yazılım odaklı 
çözümlere öncelik verilmesi gerektiği görülmektedir. 
İhtiyaca dönük mevcut çözümlerin olup olmadığının 
tespiti yeni çözüm modelleri geliştirilmesi yönünde 
gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Üyelerimizin hak kaybı yaşamasına sebep olan 
bir diğer durum yapım firmalarınca YouTube’da 

KAYNAKLAR
[1] International Federation of the Phonographic Industry, 
https://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-
Report-2018.pdf

[2] https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/
documents/How_Google_Fights_Piracy_2018.pdf
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Bir TV dizisinin müziklerini yaparken üzerinde en çok durduğunuz ve
üretim aşamanızı en çok etkileyen faktörler ne oluyor? 

Türk dizilerinin yurt dışında yayınlanması ve çok ses getirmesi
hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Yurt dışında yayınlanan Türk dizileri sizce Türkiye’nin tanıtımında ne
kadar etkin bir rol oynuyor?

Sizce bir dizi müziğinin başarılı ve kalıcı olmasının sırrı nedir?

Türkiye dışında takip ettiğiniz dizilerde müzikleriyle öne çıkan bir
yapım var mı?

Üyelerİmİze
Sorduk?

Öncelikle üretim sürecinin aşamalarından kısaca bahsedeyim. 
Bestecinin eline ilk ulaşan kaynak genellikle senaryo oluyor. Yani 
yeterince erken ve planlı başlayan bir projede set başlamadan 
önce dizinin anlattığı dünyayı hayal etmeye ve onu nasıl 
müziklendirebileceğimize dair rehberimiz senaryo. Daha sonra 
oyuncular ve yaratıcı ekip netleştikçe, prodüksiyon süreci başlıyor. 
Ardından da çekimler yapılmaya başlanıyor ve o okuduğumuz 
dünyaya dair görüntüler parça parça elimize ulaşıyor. Ama müzik 
üretiminin –en azından besteleme kısmının- çoğu zaman senaryo 
aşamasında başlaması ve yapımcıyla, yönetmenle üzerinde mutabık 
kalınan bir jenerik müziğiyle bazı ana temaların demo düzeyinde bile 
olsa ortaya çıkmış olması gerekiyor.
 
Bir dizinin ya da filmin müziklerini bestelemeyi o dramatik eserin 
rehber aldığı senaryonun müzikal bir suretini çıkarma ya da o 
hikayeyi müzik diline tercüme etme süreci olarak görüyorum. Benim 
için bu sürecin en önemli ve zor kısmı dizinin nasıl bir ses dünyasının 

MÜZİĞİN
FİLMLERDEKİ ÖNEMİ - 2

olacağına dair fikir yürütüp ‘diziye uygun’ bir sound 
bulabilmek. Buradaki ‘diziye uygun’ kalıbı estetik 
manada oldukça göreceli bir kavram ve dolayısıyla 
ayaklarını yere sağlam basabilmek için çoğu zaman 
içinde sanatsal, ticari ve teknik anlamları birlikte 
barındırmak zorunda. Yani diziye çok yakıştığını 
ve onun ifade gücünü yükselttiğini düşündüğüm 
bir beste için yapımcı ya da yönetmen tam tersini 
düşünebilir. Ya da hepimizin üzerinde hemfikir 
olduğu bir parçaya seyirci hiç güçlü bir reaksiyon 
vermeyebilir. Bazı dizilerde yerellik/bölgesellik, 
tarihsellik vb. unsurlar sound’a ve düzenleme 
anlayışına dair güçlü ipuçları verse de, bazılarında 
bu tamamen dizinin yaratıcı ekibinin, asıl olarak 
da bestecinin hayal gücüne, ilhamına ve müzik 
dağarcığına kalıyor.
 

Aytekin
Ataş
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Kayıt ve düzenleme aşamalarının nispeten daha kolay 
geçtiğini söyleyebilirim. Ama besteleme aşamasında 
ortaya çıkan küçük bir fikri dahi eşime, arkadaşlarıma 
dinletip fikirlerini almaya çalışıyorum. Çünkü dizi 
prodüksiyon süreci - eskisi kadar olmasa da- oldukça hızlı 
ilerleyen ve göz açıp kapayana kadar yayın aşamasına 
gelen bir takvime sahip. Bu kadar kısa sürede çok sayıda 
beste yapmak zorunda olmak bazen seslerin arasında 
kaybolmanıza yol açıyor ve yaptıklarınızı değerlendirmek 
için beğenisine güvendiğiniz insanlardan fikir almanız 
gerekebiliyor. Ayrıca hem kısa cümleler içeren ve 
dolayısıyla seyircinin kulağına kolayca nakşolacak, hem 
de sanatsal olarak besteciyi tatmin edecek ve onun 
kişisel tarzının yanı sıra özgün bir dil de taşıyacak bu 
temaları bestelerken bazen yeterli zaman olsa da, bazen 
bir kaç gün içinde başlayıp bitmesi ve yayınlanması 
gerekiyor. Aslında diyebilirim ki, televizyon sektöründeki 
hemen herkesin olduğu gibi bestecinin de en çok 
özlemini çektiği şey makul ve insani şartlarda, yeterli 
zaman içerisinde çalışmak.

Televizyon dizileri bizde haftalık periyotlarla ve 
150 dakikalık ortalama süreler halinde yayınlanıyor. 
Yurtdışına satılan bu diziler orada ikiye üçe bölünerek 
yayınlanıyorlar. Bizim karşımıza haftada bir kez ama 
bütün akşamımızı kaplayacak şekilde giren bir dizi yurt 
dışındaki izleyicinin karşısına bazen haftada iki üç defa 
çıkıyor. Yani yabancı olmanın getirdiği bağ kurma zorluğu 
daha sık yayınlanarak aşılmış da oluyor bir yerde. Tıpkı 
80’lerde izlediğimiz Latin Amerika menşeli günlük diziler 
gibi. Her gün ya da gün aşırı izlediğiniz bir dünya, hiç gidip 
görmemiş olsanız bile size o kadar da yabancı gelmiyor 
bir yerden sonra.
 
2019’un Mart ayında ASCAP (Amerika Besteci, Söz 
Yazarı ve Editörler Topluluğu) tarafından düzenlenen El 
Premio Latin Müzik ödüllerinde Kösem dizisinin jenerik 
müziğiyle bana da ödül verdiler. Tabi ki sevindirici ama bir 
o kadar da şaşırtıcı aslında. Çünkü yılın en çok dinlenen 
50 şarkısına ödül veriyorlardı ve Kösem Jenerik Müziği 
bunlardan biri olacak kadar çok yayınlanmış ve dinlenmiş 
ABD’deki Latin medyasında. 80’ler Türkiye’sinde Latin 
Amerika dizilerini gündelik hayatımızın bir parçası kılan, 
her karakterini aileden biri gibi ezberleten her ne idiyse 
sanırım bugün de tersini gerçekleştiren o olsa gerek. 
Kültürel ve ekonomik kodlarda örtüşen şeyler olduğu 
muhakkak ama bu başarının hatırı sayılır bir kısmı da 
bu örtüşmeyi görerek bu dizileri uluslararası ticaretin 
bir parçası haline getirmeyi başarmış yapımcılar ve 
uluslararası medya şirketlerine ait kanımca.

Kısa cevap: Tahmin ettiğimizden çok daha fazla. İlk 
başta birkaç diziyle açılan yol şimdi büyük hacimli bir 
ihracat kanalına dönüşmüş durumda. Yurt dışı derken 
hangi bölgeleri kast ettiğimiz de önemli tabi. Sonuçta 
henüz dünyanın her ülkesinde çok izlenen dizilerden 
bahsetmiyoruz. Ama ABD’de kaldığım dönemdeki 
komşumdan, İran’da yaşayan bir arkadaşıma, Fas’ta, 
Lübnan’da yaşayan dinleyicilere kadar bir çok insandan 
Türkiye’yle ilgili duyduğum ilk şeylerden birisi diziler. Latin 
Amerika’dan Ortadoğu’ya, Doğu Avrupa’dan Rusya’ya 
ve Kuzey Afrika’ya kadar çok geniş bir coğrafyada 
yayınlanıyor Türk dizileri. Ve bu dizileri izleyenler orada 
izlediklerinden Türkiye’deki hayata dair bir takım fikirler 

ediniyorlar tabi. İşin can alıcı noktası da biraz burada. 
Bizim dizilerimiz ülkede yaşadığımız hayata dair gerçekten 
yeterince ve doğru fikir veriyor mu? Buna gönül rahatlığıyla 
evet diyebilecek olanların sayısı pek sınırlıdır herhalde. 
Yani eğer veriyorsa büyük bir kısmımızın villalarda ya da 
gecekondularda yaşıyor olmamız, ara katmanların pek 
olmaması lazım. Hiç küfür etmiyor olmamız lazım. Siyasetle 
ilgili hiçbir gündemimizin olmaması, Türkçe’den başka bir 
dil konuşulmuyor olması, benzinden gıdaya hiç bir şeyle ilgili 
pahalılık gibi bir problemimizin olmaması lazım. Yani aslında 
drama hayatta olan şeylerden beslenen bir anlatı türüdür 
ama bizimkinin dengeli beslenmesini RTÜK ve benzeri baskı/
kontrol mekanizmaları engelliyor. Yani soruya dönecek 
olursak diziler Türkiye’nin yurt dışında tanıtımında çok etkin 
bir rol oynuyor ama Türkiye televizyonlarda görmemize izin 
verildiği gibi bir yer mi? Değil.

Sektörde hemen herkesin buna dair farklı bir fikri olsa da 
tabi ki net ve her uygulandığında olumlu sonuç alınan bir 
formülü yok. Evvela şu söylenebilir: 3 bölümde yayından 
kalkan bir diziyi de, o dizinin müziğini de ekseriyetle pek 
kimse hatırlamaz. Yani başarı için yeter değil ama gerek 
şartlardan ilki, dramanın ve o dramayı müzik diline tercüme 
eden bestelerin iyi ve nispeten uzun bir yol arkadaşlığı 
yapmasıdır bence. Klişe olmayı hak edecek kadar fazla 
sayıda doğru sonuç vermiş bir diğer gereklilik de dizinin 
müziğindeki enstrümantal tema cümlelerinin, yani leitmotiv 
denilen şeyin nispeten kısa, seyirci tarafından tekrar edilebilir 
ve belki de en önemlisi dizinin dünyasına ait hissettirebiliyor 
olması. Enstrümantal bestelerin dramadan ödünç aldığı bir 
hikaye anlatıcılığı işlevi olduğuna inanıyorum. Yani gözlerimizi 
kapatıp o müziği sadece ses olarak dinlediğimizde de 
dramanın anlattığı dünyanın gözlerimizin önüne gelmesi, 
sesin ve görüntünün mayasının tuttuğunu gösteriyor diye 
düşünüyorum. Bu maya tuttuğu zaman da, günü gelip o diziyi 
izlemeden müziği dinleyen herhangi bir dinleyici için dahi 
güçlü bir duyguyu ifade edecektir.
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Senaryoyu okuduğum andan itibaren işin ruhunu ve 
duygusunu anlamaya çalışıyorum. Yaratılmak istenen 
dünyayı ve karakterleri ben ne kadar iyi anlar ve 
hissedersem, yazdığım müziklerin işin bütününe o kadar 
iyi hizmet edeceğini düşünüyorum. Tabii bu süreçte 
yönetmenin bu dünyayı nasıl gördüğü, neler hayal ettiği 
de çok önemli oluyor. İlk andan itibaren çok büyük bir 
takım çalışmasının parçası oluyor, karşılıklı fikirleşiyoruz. 
Yönetmen, senarist, kurgu editörü, sanat yönetmeni 
ve besteci-müzisyen aynı hayalin peşinden koşarken 
birbirini iyi anlıyor ve aynı dili konuşuyorsa o iş başarılı 
oluyor. 

Diğer bir husus, her okuduğum ve sorumlu olduğum 
işte bir yenilik -bir icad yani; o işe yakışan, tamamlayıcı 
bir bakış açısı ile bir icad peşinde koşuyor olmam. Bu 
noktalara yaratıcı ekip ile birlikte hareket edip ulaşmak 
beni doğru noktada tutup mutlu ediyor. Sonuçta o işin 
imzası da böylece oluşmuş oluyor.

Bu konunun bu sektöre emek veren herkes açısından 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim hikayelerimizin 
evrensel bir boyutta karşılık bulması çok kıymetli. 
Müzisyenler olarak bizler meslek birliklerimiz sayesinde 
bu yapının şanslı tarafında yer alıyoruz. Bence dizilerin 
yaratım ve hayata geçis sürecinde emeği olan herkes

bu yayınlardan doğan haklarını alabilmeliler. Uzun ve 
mücadeleli olacak bu süreçte sizlerin sayesinde bizlerin 
yakaladığı şansın sektörün tüm üretici-emekçilerinin de 
ulaşmasını temenni ediyorum.

Tarihimizin, kültürümüzün ve bugünümüzün doğru 
bir sunum ile tanıtılmasında yurt dışında yayınlanan 
dizilerimizin önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Ben 
bir müzisyen olarak, bizim kültürümüzden ögeler taşıyan 
bir müziğin yurt dışında da dinlenmesi için dizilerin 
önemli bir köprü vazifesi gördüğünü düşünüyorum.

Müzisyen olarak sizi gerçek anlamda heyecanlandıran 
işler/sahneler oluyor ve bu duyguyu uyandıran sahneler 
kendi sahici melodisini doğuruyor. Bunun tek bir formülü 
olduğunu düşünmüyorum, sanırım bazen gerçekten 
sihirli birşey oluyor ve bütün taşlar yerine oturuyor. İlk 
soruda da dediğim gibi yaratıcı ekibin tüm birimleri aynı 
frekansta olduğu zaman, başarı işin tamamına yansıyor. 
Projenin popüleritesinin müziği öne çıkardığı yapımlar da 
var, müziğin projenin bütününü yukarı taşıdığı yapımlar 
da. 

Geçmişten bugüne sayısız iş yapıldı ve çoğu kıymetli özel 
işlerdi, yakın dönemde takip edip beğenip etkilendiğim 
işin ruhuna uygun icatlar ile bezeyen besteci-composer 
lardan ilk aklıma gelenler;

Chernobyl - Hildur Gudnadottir
Dark - Ben Frost
Killing eve - David Holmes
The night of - Jeff Russo

Cem
Öğet

Bir de başarıyla ne kadar ilişkilendirilebilir emin değilim ama 
şöyle bir durum var: Genellikle bir dizi için onlarca parça 
bestelemem gerekiyor. Bunların farklı düzenleme ve miks 
versiyonlarını da eklediğimizde bazen yüze yakın parçadan 
bahsediyoruz. Seyircinin büyük bir çoğunluğu için dizi o 
akşamın temel eğlence etkinliğidir. Hatta kimi seyirci için 
başka diğer işlerle ilgilenmeye devam ederken bazen bakıp 
bazen sadece kulak kabartarak takip ettikleri bir eğlence 
etkinliği. Dolayısıyla bir diziye ait onlarca müzik parçasından 
seyircinin aklında kalan genellikle jenerik müziği, sık tekrar 
edilen bir iki ana tema ve kullanılıyorsa şarkılardır. Bunun 
dışına çıkabilen sınırlı örnekler de, eğer jenerik ya da ana 
temalardan biri değilse, genellikle çok önemli ve can alıcı 
sahnelerin müzikleri oluyor.

Yakın zamanda çok fazla dizi izleyebildiğimi söyleyemem. 
Bu hem melodik olarak etkilenmemek için bir tür korunma 
mekanizması olarak kendiliğinden gelişti, hem de müziğini 
bestelediğim birkaç proje aynı dönemde yayında olunca 
kişisel eğlence zamanım azaldı. Ama son birkaç yıl içinde 
izleyip müziklerini de çok beğendiğim diziler arasında 
müziklerini Jeff Beal’in bestelediği House of Cards, son 
yıllarda pek çok başarılı televizyon dizisini müziklendirmiş 
olan Ramin Djawadi’nin bestelediği Person of Interest ve 
Game of Thrones’u sayabilirim. 
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Öncelikle iyi dizi olmadan iyi dizi müziği olmaz diyebiliriz, 
olabilir belki ama kalıcı olmaz. Güzel müzikleri vardı denir, 
unutulur. Bu yüzden önce sizin dışınızdaki faktörlerin, 
makinenin dişlilerinin çok iyi olması gerekir. Bundan 
sonra doğru dokunuşlar yapılmışsa izleyiciyi diziyle 
bütünleştirecek atmosfer ve melodik yapı kurulmuşsa 
başarılı olacaktır diye düşünüyorum.

Benim sevdiğim bir kaç dizi var. Müzikleriyle; Stranger 
Things. Seksenlerin atmosferini ve duygusunu seyirciye 
mükemmel geçiriyor. Dokunuşları ve hem tarihi hem 
modern öğeleri müzikte kullanmasıyla; Vikings. Ve son 
izlediğim Chernobyl.

Öncelikle projenin “türünün” ne olduğu sorusuna 
cevap vermekle başlıyorum. Yapım ve rejinin istekleri, 
yönlendirmeleri üretim aşamasını belirliyor denebilir. 
İzlerken duyacağı yalın dolayısıyla çarpıcı temalar kurmak 
en çok belirleyici olan durumlar.

Dünya “entertainment” alanında baş döndürücü bir 
hızla gelişiyor. Dizilerimizin bu anlamda ses getirmesi, 
ilerleyen yıllarda hem ticari hem de sanatsal üretim 
alanları açacaktır.

Tartışılmaz bir şekilde rolü var. Kişisel tecrübelerim, 
üretimlerimizin yurt dışındaki etkisinin gayet çok olduğu 
yönünde.

Yalın ve çarpıcı olması. Fakat müziğin başarısına da 
yapımın (reji, prodüksiyon kalitesi, oyunculuklar, hikaye 
ve senaryo vs) çok bağlı.

Game of Thrones, Westworld, Van Helsing, Gotham

 

Ayşe
Önder

Dizi müziği üretimini etkileyen faktörlerin başında 
izleyiciye nasıl bir psikolojik atmosfer sunulmak istendiği, 
dizinin duygularının ve geçtiği mekanların izleyiciye nasıl 
yansıtılması gerektiği ön plandadır. Örneğin yapımcı 
Osman Sınav, duygusu izleyiciye geçsin diye gerçek 
mekan seslerini ve atmosfer seslerini dizi müziğinin içine 
de monte edilmesini istemiştir. Örnek vermek gerekirse 
Sakarya Fırat ve Pusat. Bu diziler için gidip gerçek 
mekanlardan ses kayıtları aldık ve bunları müziğin içine 
başarılı bir şekilde adapte ettik. Şu anda da dünyada çok 
ses getiren Chernobyl dizisinde çeşitli müziklerin, seslerin 
nükleer santralde kaydedildiğini biliyoruz. Bunun dışında 
karakterler ve onların imajının nasıl yansıtılacağı faktörü var.

Türk dizileri, yurt dışındaki bir dizinin en az üç katı 
uzunluğunda ve bu sektör için çok yorucu bir süreç. 
İnsanlar her hafta bu sürelerdeki dizileri her aşamasıyla 
başarılı bir şekilde tamamlıyorlar ve bu şartlara rağmen çok 
ses getirmesi gurur verici. Aynı sürelerde ve aynı şartlarda 
yurt dışındaki dizilerle yarış halinde olsak çok daha fazla ses 
getireceğimize inanıyorum. Şu anda Netflix’te dizilerimizin 
yayınlanmaya başlaması bunun öncüsü olabilir.

Yurt dışında yayınlanan dizilerimiz dünyadaki imajımız 
üstünde hiçbir reklamın yapamayacağı etkiye sahip. 
İnsanlar dizide gördükleri mekanları görmek, burada 
aynı atmosferi yaşamak, gördükleri oyuncuları tanımak 
istiyorlar. Komik ama bir çok yabancı arkadaşım ilk olarak 
“şu oyuncuyu tanıyor musun, gelsem tanıştırır mısın” diye 
sorarlar. Bu kadar diziyi bilmelerine ben de hayret ediyorum

Aytuğ
Yargıç
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Projenin müzikle özdeşleşmesini sağlayacak tınıyı ortaya 
çıkarmak. Yani müziği duyduğunuzda daha görmeden 
projeyi size hatırlatması.

Dünya çapında ürünlerin meydana gelmesi kişisel 
olarak gurur verici, hem sektörün gelişimi, hem de ülke 
ekonomisi bakımından da önemli.

Bana kalırsa sanat ve spor milyon dolarlarla 
ölçülemeyecek düzeyde tanıtım araçları. Bu alanların 
çok daha fazla desteklenmesi gerektiği kanısındayım.

Müziğin, dizinin özüyle, hikayesiyle, görüntüsüyle 
bütünleşmesi ve adeta tamamlayıcı unsur olması. Böyle 
bir müziği kimse unutamaz.

Şu günlerdeki fenomen Stranger Things. Çocukluğumla 
dizi tamamen aynı yıllarda geçiyor, müzikleri zamanda 
yolculuk gibi benim için.

Ümit
Önder
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Rubato kurulmadan önce, çok uzun zamandır, başta 
Sezen Aksu olmak üzere pek çok sanatçıyla birlikte 
çalışmış müzisyenlersiniz. Peki, dörtlü olarak grup 
kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Bu süreçten bahseder 
misiniz?

Uzun yıllarca beraber çalıştık. Bazen farklı sanatçılarla farklı 
sahnelerde, bazen farklı stüdyolarda ama genelde hep bir 
arada olduk. Sezen Aksu sahnesinde uzun yıllar beraber 
müzik yaptık, aslında bir şekilde o zamanlarda Rubato’nun 
alt yapısını oluşturmuştuk. Yıllarca içimizde biriktirdiğimiz 
duyguları, müzik anlayışımızı artık paylaşma zamanının 
geldiği fikrine kapılınca böyle bir grup kurma kararı aldık.  

Peki, Rubato’nun kelime anlamı tam olarak nedir? 
Neden böyle bir isim koymayı tercih ettiniz?

Rubato İtalyan’ca bir kelime. Bizdeki karşılığını kısaca 
tanımlamak gerekirse ‘’Ritmik Özgürlük’’ diyebiliriz. Bu isim 
biz koymadık aslında isim bizi buldu. Şurayı rubato çalalım 
burayı rubato çalalım derken Rubato olmuşuz. 

Solo vokal ve çelloda Özer Arkun; ud, cümbüş, gitar 
ve solo vokalde Fatih Ahıskalı; klarnet ve soprano 
saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün 
olarak hepinizin ayrı ayrı müzikle tanışması nasıl 
gerçekleşti?

Hepimiz sanatçı ailelerden geldiğimiz için müzikle 
tanışmamızı hatırlayamayız. Müziğin içine doğduk. O gün 
bu gündür müzikle yaşıyoruz. Çaldığımız enstrümanlarla 
buluşmamız ise hikayelerle dolu tabiki. Fatih’in babası 

bir arkadaşının arabasını boyayıp arkadaşının parası 
yetişmeyince ud vermiş. Fatih, tesadüfen edindikleri udu 
çok sevmiş. Özer, konservatuar sınavını kazandığında 
keman çalmak istemiş kadro dolu olduğu için çello vermişler. 
Başta üzüldüğü enstrüman hayatının aşkı olmuş. Eralp, lise 
orkestrasında gitar çalarken bas çalacak kimse yok diye bas 
gitara başlamış, bir daha hiç bırakmamış. Göksun, klarneti 
konservatuara girerken kendi seçmiş. Ortak noktamız 
enstrümanlarla çocuk yaşlarda buluşmamız.

Çok fazla müzisyenle birlikte çalışma fırsatı bulmuş bir 
grupsunuz. Peki bu isimler arasında birlikte çalışmaktan 
en çok keyif aldığınız isimler hangileri?

Hepimiz uzunca bir yoldan geldik aslında. Bu bir yoldu. Bizi, 
kendi müzik yolumuza çıkaracak bir yoldu. Bu yolda hepimiz 
farklı farklı, bazen aynı birçok sanatçıyla çalışma fırsatı 
bulduk. Şunla veya bunla çalışmaktan çok keyif aldık demek 
olmaz. Keyif almaktan ziyade bizlere bu yolda katkı sunan 
herkese sonsuz teşekkür ederiz. 

Yeniden yorumladığınız şarkıların pek çoğu büyük ses 
getirdi. Bu parçalar arasında icra etmeyi en sevdiğiniz 
hangileri diye sorsak? 

Bu sorunun cevabı biraz zor. Hangisi diye düşündüğümüzde 
işin içinden çıkamayız. Genelde eski ama eskimeyen şarkıları 
yorumlamayı seviyoruz diyebiliriz. Birde içinde gerçekten 
yaşanmışlık barındıran şarkıların samimiyeti kendini belli 
ediyor. Bu şarkıları yeniden kendi duygumuzla yorumlamayı 
seviyoruz. 

RÖPORTAJ

RİTMİK ÖZGÜRLÜK
RUBATO
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YouTube, Spotify vb. gibi dijital platformalardaki 
dinlenme oranlarınız da oldukça yüksek seviyelerde. 
Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? 

Müziğe kattığımız yorum, şarkıları yorumlamamız, 
dinleyicilerimizle kurduğumuz bağ gibi birden fazla faktör 
sıcak ve samimi geldi insanlara. Sazımızla sözümüzle 
olduğumuz gibi çıktık insanların karşılarına. Farklı farklı 
birçok insanın ortak duygularında buluştuk. Dinlenme 
kaygısı olmadan, içimizdekini ve anladığımızı samimiyetle 
yapmamız karşılık buldu. Biz buna bağlıyoruz.  

Sizin de bildiğiniz üzere müzikte de dijitalleşme son 
sürat hız kazanmış durumda. Hem müzik aletlerinin 
hem de kayıt ve paylaşım ortamlarının dijitalleşmesi 
hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Dijitalleşme teknolojinin bir getirisi ve tabii ki işimize 
yaradığı ve doğru kullandığımız sürece bir sorun yok. Bu 
teknolojinin artıları kadar eksileri de var. Teknik olarak 
belli frekanslara sıkıştırılmış müzikler dinliyorsunuz. 
Radyo, tv, sosyal medya vs hepsinde format olarak 
sıkıştırılarak dinleyiciye uygulanıyor müzik. Profesyonel 
bir tonmaisterle yapacağınız bir röportajda bu konuya 
daha geniş ve verimli cevaplarla karşılaşırsınız tabiki. İyi bir 
hi-fi sistemde plak dinlediğinizde ne kadar sıcacık geliyor 
sound diyorsunuz ya! İşte onu digital dünya ile kaybettik. 
Fakat bazı artıları da var tabiki. Kayıt hızı, paylaşım hızı 
olağanüstü düzeyde. Hız iyi midir ? O da başka mevzu. 
Biz bildiğimizce yorum yaptık. Bu soru başlı başına işin 
profesyonelleri tarafından röportaj olur.

Rubato Bir, Rubato İki ve şimdi de Rubato Üç; siz 
albümlerinizi nasıl tanımlarsınız? Rubato Üç’ün ilk 
iki albümden farklı ve ortak yanlarını bir de sizden 
dinleyebilir miyiz?

Özellikle dikkat ettiğimiz ve ilke edindiğimiz bazı 
durumlarımız var albüm çalışmalarımızda. Birbirini 
tekrarlayan soundlar yapmayalım diye grubu daha ilk 
kurduğumuzda hemfikir olduk. İlk albümümüz “ BİR “, 
ritim enstrümanı kullanmadan yarı enstrümantal, yarısı 
Anadolu’nun değerli sözlü ezgileriyle oluştu. Anadolu’nun 
Oda Müziği Orkestrası dediler bize. 

Sonra ki albümümüz “ İKİ “ ise arabesk dokuların ağırlıklı 
olduğu bir albüm oldu. Bu albümde perküsif ritim 
enstrümanlarını kullanmaya başladık. Modern Arabesk 
yorumcuları dediler bize.  

Son albümümüz “ ÜÇ “ ve nihayet davul müziğimize dahil 
oldu. Hiçbir müzik türünü tamamen öne çıkartmadığımız 
sadece hoşumuza giden şarkılardan yeni bir sound 
yaratmaya çalıştık. Bu sefer bir şey demediler bize. Galiba 
Rubato’yu bir müzik türünün silahşörleri olarak görmekten 
vazgeçti sektör ve dinleyiciler. Zamanla çeşitliliğimiz ve 
eserlere vermeye çalıştığımız ruhla kabullenildik. İlmek 
ilmek, el emeği göz nuru bir projedir Rubato. Birbirini 
tekrarlamayan albümlere devam edeceğiz elbet. 

Bir süre önce Şahsiyet dizisinin müzikleri için Haluk 
Bilginer ile birlikte çalıştınız. Bu süreç nasıl gelişti? 

Haluk Bilginer’le çok eski bir dostluğumuz var, demeyi 
çok isterdik. Dost edinmek isteyeceğiniz biri olduğuna 
kayıtlar aşamasında tanıklık ettik. Hoş bir tanışma ve 
çalışma oldu. O dizinin yapımcıları ve oyuncu arkadaşlar 
bizim canlı performanslarımıza çok tanıklık ettiler. 
Hatta müdavimlerimiz di sonra dostumuz oldular. Bizi 
sevdikleri için Haluk Bilginer yorumunu Rubato müziğiyle 
birleştirelim diye arzu ettiler. Biz de kırmadık. Ayrıca 
Haluk Bilginer’in bu kadar iyi bir yorumcu olduğunu da 
bilmiyorduk. Öğrenmiş olduk.

Peki, dizi müzikleri hakkında neler düşünüyorsunuz 
ve böyle büyük bir projede yer almak size müzikal 
anlamda neler kattı?

Rubato olarak pek dizi müziği yapmadık aslında. “Seven 
Ne Yapmaz “ diye bir dizi vardı. Onun müziklerini yaptık. 
Bir daha da dizi müziği yapmamaya yemin ettik. Biz müziği 
olgunlaştırarak, hazmederek, acele etmeden yapmayı 
seviyoruz. Dizi sektöründe durum çok farklı. Yayına 1 
gün kala gelip, bölümün yarına yetişmesi lazım durumu 
kesinlikle bize göre değil. O sektörde iyi müzikler yapan 
arkadaşları fazlasıyla takdir ediyoruz. Ama arada doktora 
gitmeliler. Bu işi sürekli yapanların sağlıklı kalmaları 
mümkün değil. Sorduğunuz soruda Şahsiyet dizisini 
kastediyorsanız eğer o sadece tek bir eserden ibaretti. 
Biz dizinin bütün müziklerini yapmadık. Tek ya da birkaç 
eser ile onlarca dizide yer aldık. Dizilerde eserlerimize yer 
verilmesi daha fazla tanınmamızı sağladı o dönem.

Ülkemizdeki telif hakları konusunda neler 
düşünüyorsunuz? Sizce telif haklarınız hukuki 
bağlamda kapsamlı biçimde korunabiliyor mu?

Telif hakları ne yazık ki ülkemizde henüz tam manası 
ile adaletli bir bilince ulaşmadı. Bununla ilgili meslek 
birliklerinin çalışmaları oluyor tabii ki ama henüz 
istenilen aşamada değil. Müzik gibi soyut bir sanat 
dalının tam olarak karşılığını somut olarak almak için 
biraz daha yolumuz var. MESAM ve MSG birleşebilse 
keşke. Grubumuzda iki kişi MESAM iki kişi de MSG ye 
bağlı. Müzik üreticilerinin yarısı orda yarısı burda. Bunu 
da düşünmek lazım bir taraftan.
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Türk musikisine çok değerli isimleri kazandıran İstanbul 

Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın en 

büyük hayallerinden biri olan Türk müziği kütüphanesi 2009 

yılında konservatuar bünyesinde hayata kazandırıldı. 

1975 yılında kurulan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 

kuruluş döneminden itibaren kütüphane ve arşiv oluşturma 

hususuna önem vermiştir. Konservatuar kurucuları ve 

öğretim üyeleri tarafından meydana getirilen kitaplık ve arşiv, 

24 Kasım 2009 tarihinde İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı’na bağlanmış ve resmi olarak kütüphane 

hizmeti sunulmaya başlanmıştır. Müzikoloji Bölümü öğretim 

üyelerinden Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu’nun vefatının ardından 

Beşiroğlu’nun kitaplığı ve arşivi de kütüphaneye bağışlanmış, 

19 Aralık 2017 tarihinde kütüphane adının “Prof. Ercümend 

Berker & Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi, Arşiv ve 

Dokümantasyon Merkezi” olarak değiştirilmesine İTÜ 

Senatosu tarafından karar verilmiştir. 

549 m2’lik iki katlı bir alana sahip olan kütüphanenin, 128 kişilik 

oturma kapasitesi vardır. Okuyucular için 13 adet bilgisayar, 1 

adet tarayıcı, 2 adet müzik sistemi, 1 adet pikap mevcuttur.

Kütüphanenin giriş katında danışma kaynakları, kitaplar, 

notalar, tezler, bitirme ödevleri ve süreli yayınlar, açık raf 

sistemi ile kullanıma sunulmuştur. Ayrıca, bu katta sergi 

alanları da bulunmaktadır. Oğuz Elbaş tarafından hazırlanan 

Hitit çalgılarına dair fotoğraf sergisi, ressam İbrahim Safi’nin 

12 tablosundan oluşan Türk bestecileri resim koleksiyonu 

ve çeşitli bağışçıların kütüphaneye bağışladıkları çalgılar 

ile konser kıyafetleri, bu kattaki sabit sergilerdir. Yine giriş 

katında, dönemsel olarak değişen nadir eser sergileri de 

Bİr Türk Musİkİsİ 
Kütüphanesİ: 
Prof. Ercümend Berker & Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi, 
Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi

bulunmaktadır. 

Kütüphanenin asma katı iki kısımlı olarak tasarlanmış olup 

bu katın bir kısmı okuyuculara ayrılmış, diğer kısmı ise arşiv 

ve nadir eser bölümü olarak tasarlanmıştır. Nadir eserler; 

gerekli ısı, nem ve ışık değerlerinin sağlandığı bir ortamda 

muhafaza edilmektedir.

Kütüphanenin yeni satın alma ve bağışlarla günden 

güne gelişen koleksiyonu, temel olarak müziğe ve müziği 

destekleyen diğer yan dallara dair olan yayınları içermektedir. 

Kütüphane, basılı yayınların yanı sıra önemli bir görsel-

işitsel yayın koleksiyonu ile nota koleksiyonuna da sahiptir. 

TMDK’da hazırlanan bitirme ödevleri ile yüksek lisans ve 

doktora tezleri de kütüphanede bulunmaktadır.
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Kişisel arşivlere büyük önem verilen kütüphanede başta Prof. 

Ercümend Berker ve Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu olmak üzere; 

Yalçın Tura, Cüneyd Orhon, Nida Tüfekçi, Alâeddin Şensoy, 

Alâeddin Yavaşça, Behiye Aksoy, Eyüp Uyanıkoğlu gibi müziğe 

derin katkıları olan çok sayıda kişinin arşivi de bulunmaktadır. 

Kişisel arşivlerin sayısallaştırılmasına 2014 yılında Cüneyd 

Orhon’a ait nota koleksiyonu ile başlanmıştır. 748 adet sözlü 

eser ile 524 adet saz eserinden oluşan nota koleksiyonu 

dijital ortama aktarılarak bir “Türk Müziği Nota Veritabanı” 

oluşturulmuştur. Nota veritabanına kütüphanenin web 

sayfasında bulunan “Sayısal Koleksiyonlar” sayfasından 

erişilmektedir.

Basılı ve görsel-işitsel yayınlar, İTÜ Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın düzenlediği kurallar 

çerçevesinde kullandırılmakta olup, referans kaynakları 

haricindeki kitaplar ödünç alınabilmekte; görsel işitsel 

kaynaklar, nadir eserler ile tezler ise kütüphane içerisinde 

kullanılabilmektedir.

Türk müziğ ialanındaki kültürel mirası koruyarak arşivlemek 

ve bilimsel çalışmalara kaynaklık edebilmek amacıyla 

kişi ve çeşitli kurumlarda bulunan yayınlara ulaşmak 

hedeflenmektedir. Kütüphane pek çok türde materyali 

(kitap, nota, dergi, küpür, fotoğraf, çeşitli el yazmalarından 

oluşan nota, güfte, muhtelif yazılar ile CD, kaset, plak, makara 

bant ve çalgı) değerlendirmektedir.

Siz değerli üyelerimiz de elinizde bulunan materyalleri 

aşağıdaki adrese kargo yoluyla gönderebilir veya elden 

teslim edebilirsiniz:

Prof. Ercümend Berker & Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu 

Kütüphanesi

Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi

İTÜ Maçka Kampüsü

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı H Blok

Beşiktaş / İstanbul

Öğr.Gör. Güneş Çetinkaya Şerik

gcserik@itu.edu.tr

Cep: 05355527165

Kaynak: www.kutuphane.itu.edu.tr/ 
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POPÜLER
MÜZİK

RÖPORTAJ

Pop/popüler müzik sizin için ne anlam ifade ediyor? Herkes bu müzik 
türüne ışığını yitirmiş bir yıldız gözüyle bakarken halen bu müzik türünü icra 
etmeye devam etmek akıntıya karşı yüzmek mi demek? 

İnternetin yaygınlaşması ve dijitalleşmeyle birlikte pop/popüler müziğin 
geçirmiş olduğu dönüşüm hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce pop/
popüler müziğin dinleyiciler üzerindeki etkisi azalmaya mı başladı?

Bir zamanlar sahne ışıkları altında parıldayan ve o sahnelerden hiç 
inmeyeceğini düşündüğümüz pek çok popstar artık müzikleriyle değil de 
özel hayatlarıyla gündeme geliyor. Üstelik bu yalnızca ülkemizde değil, 
dünyada da böyle. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz?

Spanish National Research Council’in farklı dillerde 450 binin üzerinde 
şarkının dinlenmesiyle yapmış olduğu bir araştırma var. 1955-2010 yılları 
arasında çıkan binlerce pop parçayı dinleyen merkezin vardığı sonuç 
şöyle: Pop müzik artık daha da gürültülü ve melodik ancak hepsi birbirine 
benziyor. Üstelik nota kombinasyonundaki çeşitlilik de giderek azalmış. 
Bu araştırma sonucunu da hesaba katacak olursak; sizce pop/popüler 
müzikte fark nasıl yaratılabilir ve nasıl kalıcı olunabilir? 

Özellikle son dönemde pop/popüler müziğin elektronik müzikten rap 
müziğe dek birçok farklı müzik türüyle ortak icra içinde bulunmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu durumun avantajları ve dezavantajları hakkında 
neler düşünüyorsunuz?

Türkiye’de müzik sektöründe telif hakları meselesiyle ilgili neler 
düşünüyorsunuz? Sizce telif hakları kapsamlı biçimde korunabiliyor mu?

Ufukta yeni albüm ya da EP çalışmalarınız var mı?

Üyelerİmİze
Sorduk ?
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Derya
Uluğ

Pop müzik adı üstünde popüler olan müzik aslında her 
zaman aynı kalmaz. Bazen yerini arabesk alır, bazen rock 
bazen rap... Daha önceki yıllarda da örnekleri olmuştur. 
Ben ışığını yitirdiğini düşünmüyorum. Geçiş süreci 
yaşadığını ve evrildiğini düşünüyorum. Sonra sağlam 
bir şekilde rayına oturacak ve biz onun bu sürecinde 
gemiyi terketmek yerine arkasında durup daha da 
üstüne giderek müzisyenliğimizi, inandığımız müzikleri 
yapmaya devam edeceğiz. Çünkü ben müziğin türünü 
değil kendisini seviyorum.

Dijital ilk önce pop müziğin arkasına rüzgar oldu aslında. 
“Okyanus”u çıkardığım zamanlarda insanlar inanılmaz 
YouTube izliyor ve dijitalde de sevdiği şarkının elini 
bırakmıyordu. Sonra yozlaşma yaşandı. Şu an dijital 
platformda çıkan bir şarkı 10 gün sonra bir yenisi geldiği 
için unutuluyor. Çok sevilse bile bu kısa sürüyor. Dinleyici 
o şarkının elini bırakıp başka şarkıya gidiyor. Tüketim çok 
hızlandı, bu durum için üzülüyorum.

Çok hite imza atmış isimler 5 yıl birşey yapmasalar 
da değerlerinden birşey kaybetmezler ama devir de 
değişti. İnsanlar her an her istediğine ulaşabiliyor. Mesela 
bir dünya starına bile instagramdan mesaj atabiliyor, 
belki şansına görme ihtimali de olabilir. Teknoloji ile o 
kocaman sahne büyüleri biraz kalktı.

Yeni fikirlere ihtiyacımız var. Olmayanı bulmak için 
araştırmak çok çalışmak gerçekten çok çalışmak gerekli. 
Bizler bile bu hızlı tüketimin arasında kaybolmamak 
için daha aceleci davranabiliyoruz. Hız bizi tüketmese 
birçok müzisyen belki daha verimli büyük işler ortaya 
çıkaracak ama şarkımda da dediğim gibi  ‘BU HIZ BİZİ 
ÖLDÜRECEK’ :))

Aslında ilk soruda bahsetmiştim biraz:) Zaman 
zaman popüler müzik türü değişir; arabesk, rock, rap 

Pop kavramı zaten popüler kelimesinden oluşan bi 
durum. Gündem olan her tarz zaten popüler müziktir. Her 
dönemin bir ruhu var. İçine yenilikler unique fikirler kattıkça 
her zaman geniş kitlelere hitap etmeye devam edecektir. 
Popüler olan güncel soundların, altyapıların içerisine farklı 
müzik öğelerini de katabilirsiniz. Bizim “Bana Da Söyle” 
şarkımız bu sentezle en büyük örneklerden biri diyebiliriz.

Dijitalleşme ile birlikte pop müziğin, bünyesinde daha 
fazla müzik stilini barındırmaya başladığını düşünüyorum. 
İnternetin yaygınlaşmasıyla dinleyicinin müziğe ulaşması 
daha kolaylaştı. Bu bir yandan güzel birşey iken, bir yandan 
da hızlı tüketimi arttırdı. Pop müziğin dinleyiciler üzerindeki 
etkisi hızlı tüketim ve çeşitlilikten dolayı böyle hissettiriyor 
olabilir ama popüler müzik hala en geniş kitleleri elinde 
tutuyor.

Bence yine internet mecraları sayesinde günümüzde 
dinleyiciler sevdikleri starların günlük yaşamlarını özel 
hayatlarını daha yakından takip edip kolay ulaşabiliyorlar. 
Bu da merakı daha da artırıyor ve magazin kısmını ön 
plana çıkarabiliyor. Ama yine de iyi müzik söz konusu 
olduğunda dinleyici öncelikle bunu alıyor. Ama benim için  

pop müzik vs. Bu yaşam şartları, hayata bakış açıları, 
insanların psikolojik ve sosyolojik durumları ile çok 
ilintili. Halk o dönem rock müzik dinleyicisine dönüşmüş 
ise siz istediğiniz kadar en iyi şarkıyı yapın aynı etkiyi 
yaratmayacaktır. Aynı etkiyi şu an rap müzik için yaşıyoruz. 
Türk müziği zaten bulunduğu topraklar itibariyle 
harmandır müziğiyle insanıyla. Zaman içerisinde müzik 
türlerinin de iç içe geçeceğini düşünüyorum.

Ben bu konuda çok olumlu konuşamayacağım:) 
Üreticilerin yeterince haklarını aldığını düşünmüyorum. 
Dünyada çok daha farklı işliyor sistem ve o yüzden daha 
güçlüler her anlamda çıkardıkları işler, klipler, sahne 
prodüksiyonları. Dilerim biz de görürüz o günleri.

Evet bir sosyal sorumluluk projemiz ve bir de albümümüz 
var üzerinde çok çalıştığımız. İyi olması için 1 senedir 
üzerinde çalışıyoruz. 

Ziynet
Sali
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sahnedelerden inmeyecek olan starlar hala sahnedeler. 
Kendini, müziğini geliştirmek bunun en büyük parçası.

Günümüzde her konuda olduğu gibi müzikte de sadelik 
anlaşılabilirlik ön plana çıktı. Fakat değişmeyen tek şey 
yine melodik olmakla birlikte en büyük değişim soundlar. 
Yeni yeni oluşan elektronik sesler, etnik enstrümanlar ve 
doğadaki sesler hala bizlere yeni şeyler üretip fark yaratma 
şansını tanıyor.

En başta da dediğim gibi pop/ popüler müzik içinde bir 
çok tarzı barındırıyor ve hiçbir kötü yok. Müzik sınırsız bir 
enerji. Aksine bu bize zenginlik katıyor. Bu durum yenilikçi 
deneysel ve dinleyiciye farklı şeyler sunmak açısından çok 
keyifli ve avantajlı.

Maalesef korunabildiğini düşünmüyorum. Uzun yıllardır 
beklediğimiz yasa şayet çıkarsa daha iyi sonuçlar olacaktır. 
Müzisyenler, müzik dünyasının emekçileri, söz yazarları 
besteciler ve yorumcuların daha iyi yaşam koşullarına 
ulaşabilmesi teliflerin sağlıklı ve zamanında toplanabilmesi 
ile sağlanabilecek. Ve eminim bu da yaratım ve üretimi 
şevklendirecek.

Önümüzdeki aylarda yayınlamayı düşündüğümüz 
albümüm bitmek üzere...

Her ülkenin, haliyle de her kültürün birtakım kimlik 
özellikleri vardır, dolayısıyla kendi etnik müziğini de doğurur 
bu birikimle tüm coğrafyalar. Pop müzik, tüm bu birikimin 
dışında popüler kent yaşamına hizmet eden ve tamamen 
tüketime dayalı bir müzik türü aslında bana kalırsa.

İnternetin bize sağladığı hareket alanı hepimiz için 
birtakım faydalar sağlıyor elbette. Özellikle ürünümüzü/
eserimizi dinleyiciye ulaştırmak ya da üretim bandını 
hızlandırmak veya müzikalite adına dünya akımlarının 
dışında kalmamak amacıyla kullanılabilecek bir güç. Yıllar 
içinde yaşayan herşey dönüştüğü ve evrildiği gibi zaman 

Pınar
Çubukçu

zaman farklı birtakım müzik akımları da tahtını bir diğerine 
bırakmaya mahkumdur. Elbette bu hareket olacak fakat 
pop müzikteki tıkanmanın bu devr-i daimi hızlandırdığına 
inananlardanım..

İnsanların vitrinde olma kaygısı, vitrin ve reklam gücünün 
kendi ellerine geçmesiyle daha da arttı. Starlığın kaçınılmaz 
getirilerinden biri olan göz önünde olma hali, siz kendi 
kontrolünüzü kaybederseniz sizi ele geçirebilecek kadar 
tehlikeli bir virüs. Egoyu kontrol altında tutmak zorundayız, 
sürekli el altında olmak, marka değerinizi olumsuz etkiler 
ve bu hataya düşürecek şey de insanın egosudur. Demek 
ki bir süre sonra müzikleriyle değil de özel hayatlarıyla 
gündemde kalıyorlarsa, müziklerini de aslında göz önünde 
olma kaygısıyla yaptıkları sonucuna varabiliriz :)

Artık müzik çok daha tematik ve kısır. Bir hikaye 
anlatmaktan ziyade dans ve eğlence amaçlı üretim daha 
ağırlıkta. Biraz bakış açılarımızı değiştirip “bu çok tuttu biz 
de bunun peşinden gidelim” zihniyetinden uzaklaşmak 
lazım. Herşeyi birbirine benzer hale getiren şey bu kaygı, 
yani aslında kısa yoldan ses getirme arzusu.  Hissettiğimizi 
değil, satış amacıyla üretilen ürünleri ortaya koyuyoruz 
artık. Çıkmaz, kaçınılmaz haliyle.

Yeni denemeler yapmanın ve inandığınız şeyin peşinden 
gitmenin pek bir dezavantaj yaratacağına inanmıyorum. 
Rap müziğin bu derece gündemde olması elbette pop 
müziğin kimyasını da etkileyecek, sentez türler denenecek. 
Burda asıl konu şu; Rap müziğin de bir felsefesi var aslında. 
Sokaklarda doğmuş bir müzik türü, isyanı ve hep birtakım 
durumlara tepkisi ve mesajı var. Yani kendine has bir 
duruşu var. Türkiye’deki pop müzik de kendi içinde kendine 
has duruşunu korumalıydı zamanında diye düşünüyorum. 
Kendi felsefesini doğurmaya yetecek bir süre zarfında 
bir ülkenin en güçlü müzikal akımı olarak kaldı. Ama 
yozlaşmadan dolayı bunu beceremedi maalesef.

Halen çok sağlıklı bir şekilde telif haklarının korunup 
kollandığı söylenemez elbette, daha çok çalışmamız 
lazım telif yasaları ve haklarımızla ilgili. Meslek birliklerine 
üye olup birçok konuda ziyadesiyle bilgi eksikliği olan çok 
fazla üye söz konusu öncelikle ki bence bu meselenin çok 
önemli bir kısmı bu. Fakat yıllardır yerimizde saydığımızı 
da söylemek haksızlık olur. Yıllar içinde birçok gelişme 
kaydedildi ve hala çabaladığımızı da görmek umut verici.

Single ya da EP arasında seçim yapma aşamasındayım. 
Şarkılar beklemede. Yukarıda bahsettiğim yozlaşmalardan 
uzak kalarak, ağırlıkla hissettiklerimi aktarmanın peşinde 
olduğum için çok ince eleyip sık dokuyorum, hızlı 
üretim telaşından uzak kalarak ama üretim istikrarından 
kopmadan, yeni çalışmalarla dinleyicilerimizle en kısa 
zamanda tekrar biraraya geleceğiz. Ben sabırsız, şarkılarım 
benden sabırsız :)
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Hande
Ünsal

Pop müziğin ışığını asla yitirdiğini düşünmüyorum, 
bence tüketimin bu kadar hızlı olduğu bu dönemde 
bunca zorluğa rağmen hala iyi ve kaliteli olanın 
ayırt edilebiliyor olması önemli. Ben müziğin insan 
psikolojisi ile hatta sosyolojiyle de alakalı olduğunu 
düşünüyorum. Türk pop müziğine nesiller boyu yön 
vermiş birçok ustanın hayatlarından okuduğum, 
izlediğim ve birebir dinlediğim şeylere dayanarak 
şunu söyleyebilirim ki müzik pop/rock/rap vb gibi 
sınıflandırılmalar yapılmadan evrelere ayrılmış olsaydı 
tıpkı büyük medeniyetlerde olduğu gibi yükseliş 
ve duraklama dönemlerinden bahsedilebilirdi. 
Bunun yanı sıra pop müziğin ışığının sönmesinden 
bahsederken yaşadığımız çağın, hitap ettiğimiz 
kesimin ve bu çağda yaşadığımız her türlü siyasi, 
kültürel, sosyolojik ve psikolojik etkinin müziğin 
üretim aşamasında büyük rol oynadığını da 
unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Müziğin 
altın çağı olarak değerlendirdiğimiz 90’lar dönemini 
80’lerin doğurduğunu da unutmamak gerekir. Çağ 
değiştikçe müziğin seyri de değişiyor ve değişmeye 
devam edecek. Ben çağa ayak uyduran ve üreten bir 
müzisyen olarak kendi ürettiklerimin edebiyattan 
yoksun ya da kolay algılanabilmesi için “müzikal açıdan 
sınırlı” olmasından  kaçınıyorum. 
Eğer bunu akıntıya karşı yüzmek diye adlandırmak 
gerekiyorsa yıllar sonra benim için “suyun seyrini 
değiştirdi” denmesini isterdim.

Dinleyici ne dinleyeceğine daha kolay ulaşabilir 
olduğundan ne dinleyeceğine tamamen kendisi 
karar veriyor dolayısıyla bu dönemde bir günde çok 
popüler ve meşhur olmak mümkün. Benim için önemli 
olansa kalıcı olmak. Eğer yaptığımız müziğin etkisinin 
azalmamasını istiyorsak kalıcı olmak için atacağımız 
adımların çok sağlam temellerden oluşmasına özen 
göstermemiz gerekir.

Üreten her insan başarı ivmesini yükselttikçe beklentiyi 
en üst seviyelere çıkartır, bazen gelinen noktada o 

seviyenin üstüne çıkmak mümkün olmayabilir, bu sadece 
bizim mesleğimiz için geçerli bir durum değildir. Bence 
önemli olan o yakalanan ivmeyi aşağıya düşürmemektir. 
Bazen aynı seviyede tutabilmek bile başarının göstergesidir. 
Tabii ki Türkiye’de ve dünyada bahsettiğiniz gibi birçok 
örnek var, benim bakış açımdan bizim ülkemizde Sezen 
Aksu, Tarkan, MFÖ, Kenan Doğulu gibi birçok isim çıtanın en 
üstündeyken bile o ivmeyi asla aşağı düşürmeden müzikal 
kariyerine devam edebilmiş nadir müzik öncüleridir. Benim 
kariyerimde müzikal açıdan örnek aldığım, yol haritamı 
oluşturan isimler de bunlar.

Müzikal açıdan aynılığı yıkmak için öncelikle müzik üreten 
insanların yeterli armoni, kompozisyon, makam ve form 
bilgisine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. (Ki 
konservatuarlar bunun için var.) Türk müziği her anlamda çok 
çeşitli bir alan fakat üretirken dinleyicinin kolay anlayabilme 
kaygısını bir kenara bırakıp bu çeşitliliği makam, ritim ve 
formsal olarak müziğe dahil edebilmeliyiz. Bu çeşitlilik bizi 
aynılıktan kurtaracak en esaslı husus bence. Fakat sadece 
müziğin benzerliğinden bahsedemeyiz çünkü şarkı, söz ve 
müzikten oluşur. Bu durumda yazılan sözleri şiirsel açıdan 
edebi olarak ele almak gerekli. Yeni nesil söz yazarlarının 
birbiriyle aynı anlama gelen ve hatta birbirinin tekrarı konu 
ve anlatımlardan uzaklaşması, söylenmemiş sözler bulması 
şart ve buna ben de dahilim.

Bu konuda özgürlükçü bir anlayışa sahibim. Müzikal açıdan 
kalıpların dışına çıkmak, yenilikçi bakış açıları edinmek 
sempatik. Müzik evrensel bir dil ise; müzik tarzlarının da aynı 
dilin lehçeleri gibi, ortak paydada kullanılmasının avantaj ya 
da dezavantaj gibi sonuçları olduğunu düşünmüyorum.

Dünyadaki örneklerine bakarsak telif hakları konusunda 
epey geride olduğumuzu söylemekten kaçınmam. Yine 
de iyimser bir bakış açısına sahip olmaya çalışıyorum. Bu 
konuda atılacak olan adımları merakla bekliyorum.

Kasım sonuna bir single daha yetiştiriyoruz. Albüm 
çalışmalarımız hızla devam etmekte. 
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sözleri ile birleşmesi. Bu şekilde farklılık ortaya çıkacaktır.

Müzik tamamen duygu işidir. Her tarz müzik bir diğeri 
ile birleşerek başka bir akım getirebilir.  Ben rap ile pop 
müziğin doğru birleşmesini seviyorum. Diğer tarzların da 
aynı şekilde iyi bir birleşimi neden olmasın. Bu dönemsel 
bir avantaj sonuçta. Her müzik tarzı bir kıyafettir. İki kıyafet 
her zaman üst üste giyilmez, bu dezavantaj olur.

Son zamanlarda önceki yıllara göre daha iyi gittiğini 
düşünüyorum. Daha iyiye gitmesi için sanırım alt yapının 
biraz daha değişikliklere ihtiyacı var.

Çok yakında bir cover şarkı yayımlayacağım. Ardından bir 
single ve ardından 20. yılıma özel bir albüm gelecek.

“Pop sabun köpüğü gibidir”. Esaslı bir rock’n roll gazetecisi, 
Smon Frith “pop müzik asla evlenilmeyecek bir kadındır, 
sevişebilirsin!” der. Pop müzikte şekil ve algılar değişebilir, 
pazarın da değişikliklere ihtiyacı vardır. Zaten değişmeyen 
tek şeyde değişimin ta kendisi değil midir?

Pop, people’dan geliyor. İnsan ayırt etmez, herkes 
dinleyebilir. Benim akıntıya karşı yüzmeden anladığım 
şöyle; önemli olan bence herkesin iyi olduğu yerde icrasını 
devam ettirmesidir. İçinde samimiyeti barındırdıktan 
sonra kendini ve müziğini güncellemesi, farklı tatlarda 
sunabilmesi ve paylaşabilmesidir. Evet, bu dönüşüm bir 
gerçek, dijital dünyaya uyum sağlayıp hem şarkılarda hem 
de bu şarkıların sunumlarında değişiklikler yapmamız 
gerekiyor. Bunları yapan ve dikkat çeken işler mevcut. Yeni 
jenerasyon geldi. Şarkılar, filmler artık her şey ceplerimizde. 
Sektörün nefes aldığı yerler şekil değiştirmiş durumda, 
algılar değişti.

Pop müzik popüler müzik adı üstünde güncel duyguların, 
olayların dönemsel akıcılığı ile müzik dinleyicisine sunmak 
demektir. Popülerizm yıldızının kaydığını düşünmüyorum. 
Zaman zaman ışıltısını kaybeder ancak kendine mutlaka 
bir yol bulup yeniden parlamaya devam edecektir.

İnternet sadece popüler müziğin dönüşümünü değil yaşam 
kalitesini, duygu, düşünce üretim ve tüketim enerjilerini 
de hızlı bir şekilde dönüşüme uğrattı. Bu dönüşüm üretici 
kesime büyük zorluklar ve kısır bir döngü getirdi. Kişilere 
ulaşmak daha kolay olsa da duygulara ulaşmak daha 
zorlaşmaya başladı. Bu yüzden dijital ortamın kalbi yok  
sadece  para endeksli  hızlı bir tüketimi var. Pop müzik asla 
ölmez, etkisi kişiye göre değişir. Aynı tarz, tutan eserlerin 
bir başka söz versiyonları ile dinleyiciye sunulması böyle 
bir soruyu gündeme getiriyor. Popüler müzik yapanlar 
kolaycı… Yani alışılmış bir şeyleri tekrar dinleyiciye sunan 
yorumcular ne yazık ki kolaya kaçıp popüler müziğin 
etkisini azaltıyorlar. Farklı eserler her zaman popüler 
müziği popüler tutmaya devam edecek.

Bir zamanlar ünlü olmak şöhret olarak ölme egosunu 
parlatır. Sanırım tek sorun ego. Mütevazi bir yaşam 
süren bir yıldız parlayamaz. Şu an internet üzerinde özel 
hayatları ile gündemde olmaya çalışan starlar, daha önce 
de magazinlerde aynı şekilde kalmaya devam etmişlerdi. 
Bu değişmeyecek. Eğer bir pop yıldızıysanız bu ego ile 
yaşamaya ve savaşmaya devam etmelisiniz. 

Şu an dünya çok hızlı dönüyor. Zaman hızlı akıyor. İnsanların 
duyumları değişti. Bu yüzden araştırmanın tamamen 
doğru olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir tüketim, kolay 
anlaşılır sözler, gürültülü elektronik ritimler, anı yaşatma 
üzerine kurgulanan düzenlemeler, aynı melodiler kolay 
para kazanmayı hedefliyor. Tek çözüm kalp ritmi ve ruh 
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Günümüzde insan profili değişiyor müzik nasıl değişmesin. 
Yenilenmek iyileşmek lazım. Bu değişim gelişmeyi de farklı 
bakış açılarını da beraberinde getirdi. Samimi olan her 
şey dikkat çeker. Adapte olup üretmeye devam etmeliyiz. 
İnsanlar Türkçe pop müziğin sığ sözlerinden sıkılmışlardı. 
Pop/popüler müziğin etkisi azalmadı fakat değişti.

Şunu da eklemek gerekirse; aşk da lazım dans da lazım. İnsanın 
alışkanlıklarından vazgeçmesi kolay değildir. Hepimizin 
duygulandığı sözler, içselleştirdiğimiz şarkılarımız vardır. 
Bazen müziğine bazen sözlerine, şarkının genel ahengine 
kapıldığımız örnekler vardır, onları duymak ve söylemek 
isteriz, sakince ve huzurla dinlemek ve o hissettiğimiz 
duyguyu paylaşmak isteriz. Türkçe pop içinde 80’ler olsun 
90’lar olsun hatta 2000’lerin başında bile yazılmış olan çok 
güzel sözler ve besteler vardır. Onlar hala yaşıyorlar ama 
daha çok sahneleri ayakta tutuyorlar diyebilirim. Müzikte her 
şey olur, işin akışı önemli.

Dijital dünyanın gelişmesiyle beraber içinde bulunduğumuz 
sürecin arz ve talebi değişti. Pop müziğin şekil değiştirmesi 
eski pop sanatçılarının olgunlaşması, hayattan beklentilerinin 
farklılaşması, amaçlarının değişmesi bunların hepsi bir etken, 
birçok şey sayabiliriz. Dünyayı bir isyan sarmış durumda, 
artık her şey cebimizde, araştırıyoruz ve sorguluyoruz. Bir 
tek müzikte değil birçok alanda ve sektörde değişiklikler 
mevcut. Dünya artık dijital bir hale dönüşmekte ve daha da 
bireyselleşmekte. Pazarın ayakta durması gerekiyor. İnsanlar 
arayıştalar farklı işlere yöneliyorlar. Popüler ve halka mal olan 
isimler de özel hayatları ile magazine malzeme oluyorlar 
diyebilirim.

Bence kalıcı olabilmek samimiyetten geçiyor. Eğer sanatçı 
kalıcı olabilecekse şarkılarını hissetmemiz gerekiyor, kişinin 
duruşu ve gerçekliği önemli.

Nota kombinasyonları tekrarlanmış ve azalmış olabilir, 
doğrudur. Artık hepimiz daha çok sade kalıplarda çok karışık 
olmayan sakin ve net müzikler dinlemek istiyoruz. Zaten 
hayat yorucu ve hızlı, bu yüzden normal bir insan şarkı 
dinlerken dinlediği şarkının yaşadığı o ana, akışına, hayatına 
eşlik etmesini ve uyum sağlamasını istiyor. Herkes o an ki ruh 
haline uygun müzik dinlemek istiyor. Şunu da unutmamak 
gerek artık müzik sadece büyük sistemlerden değil masa 
üstü cihazlarımızdan, cep telefonlarımızdan bize ulaşmakta. 
Anlaşılır ve net olması çok önemli. Müziği çok yüksek sesle 
dinlemekten bahsetmiyorum, tatlı gelsin kulağımıza kâfi. 
Bunların yanında canlı performansı unutmamak gerekir, tadı 
her zaman apayrıdır. Sahnelerin yaşaması için show devam 
etmeli. Algılar değişse bile müzik her zaman var olacaktır.

Evet, hip-hop ve rap müziğin altın çağını yaşadığı bir 
dönemdeyiz. 

Örneğin; uzun yıllar boyunca, Almanya’da yaşayan 
gurbetçilerin ve nesiller boyunca Avrupalaşmış Türklerin 
bu akımın yol almasında ve bizlerin de dikkatini çekmesinde 
büyük rolleri vardı. Vaktinde fazla önemsenmiyorlardı ve öne 

çıkarılmıyorlardı. O zamanlar algı farklıydı, pazar başkaydı 
tabii ki bu geçiş dönemi kaçınılmazdı. Neyi bastırırsan o bir 
gün mutlaka öne çıkacaktır ve popüler olması kaçınılmaz 
olacaktır. Onların yaşadıkları ülke farklı olsa da bugün 
buraya gelip programlara konuk olabiliyorlar, seslerini 
duyurabiliyorlar. Yaşadıklarını anlatabilme fırsatları ellerine 
geçti, istediklerini aktarabiliyorlar. Mesleklerini icra eden 
herkesin yasaksız konuşmaya ihtiyacı var.

Ülkemizde de bu akımı takip eden rap ve hip-hop şarkıcıları 
fazlasıyla mevcut. Çok güzel işlere imza atan, iyi işler yapan çok 
başarılı isimler de var. Yıllardır bu duruşlarının ve savaşlarının 
karşılığını şimdi aldıklarına inanıyorum. Halkın ve gençliğin 
söylemek istediklerini ve duymak istediklerini söylüyorlar. 
‘‘Bazen insanlara duymak istediklerini söylemelisin’’.

Bu yüzden bu süreçte rap ve hip- hop başta olmak üzere tüm 
müzik türleri ile bu akımı harmanlamaya çalışıyorlar. Sektör 
şu an böyle nefes alıyor. Müzik piyasası kendini şu anda rap 
ve hip- hop müzikle döndürüyor. Şimdi popüler olan onlar. 
Ekranların da, kulakların da yeni seslere ve yeni starlara 
ihtiyacı var. Şöyle ki; geçen bir rap şarkıcısından katıldığı bir 
tv programında konuşurken duydum, bazı rap şarkıcıları bu 
popüleriteden hoşnut olmayıp endişe bile duyuyorlarmış. 
Tabii ki popüler olan şeyler bozulmaya yüz tutabilir. Kendi 
içlerinde mutlaka sıkıntıları vardır. Eğlendiren rap’çiler var, 
hüzünlendiren rap’çiler de ayrıca politik olan rap’çiler de 
var. Örneğin: Ezhel bir rap şarkıcısı fakat popüler olabilecek 
çok samimi bir şarkı yaptı, “FELAKET”. Bir diğer örnek 
“SUSAMAM”. Böyle çalışmalar popüler şu an. Kafalar çok 
karışık ancak müzikle büyük kitlelere ulaşabiliriz. Şu an isyan 
zamanı, tüm dünya haykırmakta. Rap sevmeyenlere popüler 
kültürde kafayı çevirtebilmek önemli. Dedim ya zaman biraz 
isyan zamanı içinde. Bulunduğumuz coğrafya olsun şartlar 
olsun, arabesk ruhumuz zaten buna teşne.

Arabesk ruhumuzda. Rap müziğin popüler kültüre 
yayılmasına sebep oldu ve piyasa bu yönde ilerliyor. Bugün 
böyle. Her zaman popüler olan bir şeyin tükenme ihtimali 
vardır. Dilerim doğru değerlendirilir.

Benim rap ile ilgili düşünceme gelecek olursak; ben rap 
sanatçısı değilim fakat rap ve hip-hop tarzında şarkı söyleyen 
bir arkadaşımla şarkı söyleyebilirim. Yorumumla kendisine 
katkıda bulunabilirim. Müzikte her şey olur, işin akışı önemli.

Bizde haklar her zaman mesele olmuştur. Fakat ben hiç 
umutsuz değilim! Bence artık daha iyi anlaşılıyoruz, bakış 
açıları daha mantıklı olmaya başladı, birçok insan daha çok 
sorguluyor ve konulara objektif bakıyor. Artık birbirimize daha 
anlayışla yaklaşıyoruz. 

Taşları yerine oturuyor, konuşmalar ve yaklaşımlar daha da 
düzeliyor ve iyileşiyoruz. Pozitif akıl, pozitif enerji ve pozitif 
hayat diyelim. Bu düşüncemin yüzdesi düşükse bile böyle 
düşünelim derim. Ve olması için de çalışıp çabalayalım.

Bu yıl içinde sürpriz bir isimle yeni bir düet hazırlığı var. 
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Şu aralar çok iyi bir şarkı ile yenilenip karşınıza çıkmaya 
çalışıyorum. Ardından benim tekli şarkılarım gelecek. Ve en 
yakın zamanda albümüm kafamda oluşturmaya çalıştığım 
bir konsept var, onu gerçekleştirmek istiyorum.

Pop müzik benim için dünyada ve Avrupa standartlarında 
olup - güçlü ve bir o kadar da enerjik popüler müzik anlamına 
geliyor. Diğer akımlar ve müzik türleri istediği kadar öne çıksın 
ve belli kitleler oluşturuyor olsun; pop müzik benim için 
vazgeçilmezim. Tıkandığı ve tekrara uğradığı oluyor. Bu bittiği 
anlamına asla gelmez çünkü pop müzik benim kanımda ve 
ruhumda. Şarkılarımda yükselmeye devam edecektir.

Mutlaka internet ve dijital servisler olumlu olsa da olumsuz 
etkileri de var yani bir Cd olarak arşivleyememek beni artık 
üzüyor fakat kolay dinlenebilir olması da bir taraftan avantaj 
sağlıyor dinleyiciye.  Bununla birlikte eleştiri ve yorumlara 
da açık. Tabii ki istesek de degiştiremiyeceğimiz şeyler var. 
Teknoloji bize hükmediyor ve bu akışta tercihimizi yapiyoruz. 
Neyi seviyorsak onu destekliyoruz özellikle yeni jenarasyon 
çok etkili.

Ben her zaman yaptığım müzikle ayakta kalmak ve 
alkışlanmak isterim ve bunu gerçekleştirdiğimi düsünüyorum 
kendim için. Bunun tam aksini yaşatıyorlar bize şu anda. 
Özel hayatlarla gündemde kalmak çok silik ve başarısızlığın 
bir göstergesi bana göre. Bunda basın güçlerini de çok 
suçluyorum. Size ne insanların bu denli özelinden, herkes 
müziğini yapsın, müzigiyle popüler olsun. Görsellik yanında 
aksesuar kalsın. Değişmeliyiz diyorum bir an önce artık müzik 
konuşsun.

Bence bunun en büyük sebebi ticari kaygılar yani müziğe 
bu kadar ticari bakarsanız tabii ki de duygularda bitersiniz. 
Bunu doğuran şey çok hızlı yol alınmak isteğidir. Biraz nadasa 
bırakmıyoruz, peşpeşe gelen bir sürüm var. Böyle olunca 
da tazeliğini ve yaşanmışlığı bulamıyoruz maalesef. Çıkan 
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şarkılarda ve soundlarda altyapı benzerliği ortaya çıkıyor. 
Sanat bu kadar boşlanmamalı diyorum.

Böyle bir tür denenebilir tabii ki ama herkesin karmakarışık 
bir şekilde yapması ve ben biliyorum edasıyla dahil olması 
sorun bence. Tadında ve dozajında problem var, yoksa farklı 
müzik tadları denenebilir. “Ben öne çıkacağım” fikri ve “bu 
da benden gibi” hiçbir fikri ve geçmişi olmayanlar ön planda 
olmamalı. Buna destek olan müzik şirketlerini de suçlu 
buluyorum. Müzik kazanç olsun diye yapılmamalı.

Telif hakları yeterli değil malesef.

Evet, 2020 yılında yeni bir single çalışması var.
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USTAYA SAYGI

BİLGE
ÖZGEN

Müzik serüveniniz nasıl başladı ve zaman içerisinde 

hem müziğe bakışınız hem de besteciliğiniz ne tür 

dönüşümlerden geçti?

Benim müziğe girişim aslında babamla bağlantılı. Babam 

çok güzel keman ve ud çalardı. Yani ben küçük yaşlardan 

beri müziğin içerisindeydim. Biz Kilisliyiz. Kilis’te babamın 

arkadaş toplantıları oluyordu. Ben de o toplantılarda 

mutlaka bulunuyordum; çünkü aynı zamanda ben o 

topluluğun hanendesiydim. 13 yaşında bütün şarkıları 

ezbere biliyordum. Yani benim sayemde o fasıl toplantılarını 

yapabiliyorlardı. 1954’te Ankara Yüksek Teknik Öğretmen 

Okulu’nu kazandım. Orada da iki sene üst üste yüksek 

okullar ‘Ses Kralı’ oldum. O dönemde tabii

Tarık Kip gibi isimler jüriydi ve beni hep desteklediler. ‘‘Bilge 

çok başarılı bir müzisyen olacaksın, çok çalış ve bu işin peşini 

bırakma.’’ demişlerdi. Ben de öyle yaptım. Öğretmenliğimi 

ilk Malatya’da eşimle birlikte gerçekleştirdim. Orada çok 

güzel faaliyetler yaptık. Çalıştığım okulun bir küçük radyosu 

vardı, o radyoda her pazar ‘Bir Bestekar’ isimli bir program 

yapıyordum. Yani devamlı ürettik. Bu şekilde bugünlere 

kadar geldik. Ondan sonra 1983’te ‘Yetişmiş Sanatçı’ olarak 

Ankara Radyosu’nun sınavına girdim. Uzun yıllar boyunca 

orada çalıştım. 2000 yılında da Ankara Radyosu’ndan emekli 

oldum. Bu süreçte müzik ve beste çalışmalarım hep devam 

etti.
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Ankara’daki öğrencilik yıllarınızda Vedia Tunççekiç 

ve Tarık Kip gibi büyük isimlerle tanışmışsınız. Üstelik 

bu dönemi, ‘‘müzikteki ikinci dönemim” olarak 

tanımlıyorsunuz. Bu iki ismin musiki yaşantınız üzerinde 

nasıl etkileri oldu?

Vedia Tunççekiç’in korosunda Erol Sayan’la da beraberdik. 

İkimiz de amatör müzisyenlerdik o zamanlar. Bu saydığınız 

isimlerin tavsiyeleri ve övgü dolu sözleri beni hep 

kırbaçlamıştır. Musiki yaşantıma çok büyük katkıları vardır.   

1980 yılında Milliyet Gazetesi’nin hazırladığı “Yılın 10 

Şarkısı” ödüllerinde, Hüzzam makamında bestelediğiniz 

‘Unutur Sanma Sakın Bir Defa Seven Gönül’ isimli şarkı 

ile ilk ödülünüzü kazanıyorsunuz. Bu süreci bir de sizden 

dinleyebilir miyiz?

Böyle bir yarışma açıldı. Hatta yarışma Fitaş Sineması’nda 

yapılmıştı. Ben ‘Unutur Sanma Sakın Bir Defa Seven 

Gönül’ isimli parçamla katıldım. Sıralama olarak benim 

şarkım dördüncülük ödülü aldı. Sonrasında da sık sık beste 

yarışmalarına katıldım. Açıkçası hem kendimin hem de 

bestelerimin tanınmasında bu yarışmaların çok büyük rolü 

oldu.

Daha sonra pek çok beste yarışmasında önemli ödüller 

kazandınız. Sizce bu tür yarışmalar ve ödüller bir musiki 

sanatçısının beste yaratım süreci için ne tür anlamlar 

ifade ediyor?

Eğer o sanatçıda bestecilik yeteneği varsa bunun ortaya 

çıkmasını ve kendine güven duymasını sağlıyor diye 

düşünüyorum. Aynı zamanda bu tür yarışmalar sanatçılara 

daha çok yaratma hevesi de veriyor. Açıkçası büyük bir teşvik 

oluyor. 

Günümüzde, eğitim kurumlarında verilen ‘musiki eğitimi’ 

hakkında neler düşünürsünüz? 

İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı Türk Müziği 

Konservatuarı var. Onların oldukça iyi bir çalışma ve eğitim 

sistemleri var. Oldukça yetenekli insanlar yetiştiriyorlar ve 

bu isimler dünya çapında büyük başarılara imza atıyor. Bu 

isimlerin içinde mesela benim de yeğenim olan Neva Özgen 

var. Aynı zamanda şu an orada bölüm başkanı. Bu tür okulların 

sanatçılara büyük katkıları oluyor.

500’den fazla yayınlanmış eseri ile Türk Musikisi’nin 

yaşayan en önemli isimlerinden biri olarak, Türkiye’de 

telif hakları konusu hakkında neler düşünüyorsunuz. 

Sizce telif haklarınız hukuki bağlamda kapsamlı biçimde 

korunabiliyor mu?

MESAM bizler için bu konudaki en büyük yardımcı. Tabii hukuki 

bağlamda daha fazla şey yapılması, bu konunun üzerine daha 

çok düşülmesi gerekir. Bu anlamda Türk Müziği konusunda 

MESAM’a şükran borcumuz var. Onların faaliyetleri ve 

çalışmaları sayesinde şu an ayakta durabiliyoruz. Bize çok 

destek oluyorlar. 

Yaratıcısı olduğunuz bir besteden kazanmış olduğunuz 

ilk telifin hikayesini bizlerle paylaşır mısınız?

1980 yılında ‘Unutur Sanma Sakın Bir Defa Seven Gönül’ 

isimli şarkımla dördüncülük ödülü aldığımda bir miktar telif 

de vermişlerdi. Bu anlamda ilk telifim olarak kabul edebiliriz.

Genç bestecilere ne tür tavsiyelerde bulunmak 

istersiniz? Sizce başarılı bir besteci olmanın yolları 

nelerden geçiyor?

Başarılı bir besteci olmanın yolu; en başta o yolda 

yeteneğinizin olması. Zorlaya zorlaya besteci olunmaz. 

İçlerinde varsa bunu gündeme getirecek eğitimlerden 

mutlaka geçmelerini öneririm. Onun dışında eski bestecilerin 

eserlerini etüt ederek, ne yaptıklarını öğrenerek, bunlar 

üzerine yeni yeni şeyler yaratmalılar. Başarılı bir besteci 

olmak için çok çalışmak şart. 
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TÜM ZAMANLARIN
EN ÇOK SES GETİREN
MÜZİKAL FİLMLERİ

Top Hat (1935)
1930’ların ortasında çekilmiş Fred Astaire-Ginger Rogers müzikalleri arasından 
belirgin bir şekilde sivrilerek klasikleşen bir örnek olmasa da, yine de hatırlamamız 
gereken yapımlardan olan Top Hat; bir müzikalde olmazsa olmazların hepsini 
sırasıyla izliyor aslında. Fred, Ginger’a ilk bakışta aşık olur, ne var ki saçma sapan bir 
yanlış anlama filmin son dakikalarına kadar Ginger’ın düşmanlığını körükler. Değeri 
bilinmemiş bir yönetmen olan Mark Sandrich, özündeki aksak ritimli akışı en üst 
düzeye çıkarıyor; Fred ve silindir şapkalı erkeklerden oluşan koronun bastonla yaptığı 
dansları eşliğindeki Top Hat’i bizlerle buluşturuyor.

West Side Story (1961)
William Shakespeare’in Romeo ve Juliet eserinden ilham alınarak modern zamanlara 
uyarlanan ve iki farklı sokak çetesinin yaşadığı çatışmaların ortasında birbirine 
kavuşmaya çalışan aşıkları konu edinen West Side Story, dans/müzikal filmlerine 
ilgisi olan, olmayan her sinemaseverin izlemesi gereken yapımlar arasında yer alıyor. 
Jerome Robbins ile Robert Wise tarafından yönetilen ve ABD Ulusal Film Arşivi’nde 
muhafaza edilmesi kararı alınan filmin, 10 Oscar ödülü bulunuyor. Başrol oyuncuları 
olan Natalie Wood ile Richard Beymer’ın başarılı performansları aracılığıyla hayat 
bulan film, günümüzde de güncelliğini hiç kaybetmeden müzikal olarak sergilenmeye 
devam ediyor.

Grease (1978)
Müzikallerden konu açılmışken müziklerinden danslarına; kostümlerinden saç 
stillerine, birçok açıdan hayatımıza dahil olan Grease’i anmadan geçmek olmaz. 
Yapım yılına rağmen hala aynı etkisini hissettirmeye devam eden ve aynı zamanda 
sonrasında gelen birçok yapımın ilham kaynağı olan film; farklı hatta birbirine düşman 
gruplara dahil olan iki kişinin yaşadığı aşkı konu alır. Danny Zuko ve Sandy Olsson, 
kusursuz bir yaz aşkı yaşamıştır. Yaz biter ve ikili, okullarına başlamak üzere ayrılırlar. 
Danny, Rydell’deki ilk gününde, ‘cool’ deri ceketli serseri çetesi T-Birds’ün başına 
döner. En yakın arkadaşları Kencikie, Doody, Sonny ve Putzie ile yaz tatilinde ne kadar 
eğlendiğini ve çapkınlığını anlatırken, tesadüfen aynı okula kaydolmuş olan Sandy de 
onu aralarına katmak isteyen Pink Ladies ile tanıştırılmaktadır.

Hair (1979)
Çek asıllı ünlü yönetmen Milos Forman’ın Guguk Kuşu’nun ardından çektiği bu ünlü 
sahne müzikali, 60’lı yılları irdeleyen görsel ve işitsel bir şölen güzelliği taşıyor. Beyaz 
Saray önünde Vietnam savaşını protesto eden binlerce insanın görüntüleriyle birlikte 
sunulan ‘Let the Sun Shine in - Bırak Güneş İçeri Girsin’ şarkısı bir görüntü ve ses olarak 
sinemaseverlerin hafızasından silinmeyen bir sahnedir. Hair 1960’ların şarkılarını, 
danslarını ve ruhunu yansıtması bakımından da bugün için bir bellek tazeleme özelliği 
sunuyor sinemaseverlere.

Top Hat

West Side Story 

Grease

Hair
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Dancer in the Dark (2000)
Lars Von Trier’in senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Dancer in the Dark, Trier 
ve Björk’ün bir araya gelmesiyle hiç kuşkusuz ki baş döndürücü etki yaratan bir yapım 
niteliği kazanıyor. Genetik bir hastalığı nedeniyle yavaş yavaş görme yetisini yitiren 
Selma (Björk), oğlunun da aynı hastalığa yakalanacağının bilincinde olduğundan 
onu ameliyat ettirebilmek adına para biriktirmeye çalışır. Bir fabrikada oldukça seri 
halde çalışan ve gece vardiyalarına da kalan Selma, konu oğlunun geleceği olunca 
yapmayacağı şeyleri de yapabilecek hale gelir. Filmin başından sonuna kadar tanık 
olduğumuz Björk’ün mutluluk ifadesi, Selma’nın karşı karşıya olduğu dramatik 
yaşamıyla tam bir zıtlık içindedir; ki böylece umutsuzluğun içinde umudunu 
kaybetmeyen bir kadın vurgulanır. Kendi hayal dünyasında ayrı bir yaşamı olan 
Selma’nın, masallarla örülü dünyasından sonra gerçekliğe dönüş yaptığı noktalar ise, 
hızla giderken aniden yapılan fren hissi yaratabilecek niteliktedir.

Moulin Rouge! (2001)
Dans filmlerinin usta isimlerinden Baz Luhrmann’ın yönetmenliğini üstlendiği Moulin 
Rouge!, 21. yüzyılın en başarılı yapımları arasında bulunuyor. Nicole Kidman ve Ewan 
McGregor’ın başrollerini paylaştığı film, Paris’in bohem hayatına dahil olmak adına 
şehre gelen yazar Christian ile, Moulin Rouge’da sahne alan kabare oyuncusu Satine 
arasında yaşanan ulaşılmaz aşkı konu ediniyor. Satine’in ölümcül hastalığı ve kabare 
sahibinin kıskanç tutumu dolayısıyla aşılması zor olan engellerle dolu aşkın sınandığı 
film, sekiz dalda aday gösterildiği Akademi’den En İyi Sanat Yönetimi ve En İyi Kostüm 
Tasarımı dallarında Oscar ödülleriyle dönmüştü. Christian ve Satine aşkınının, 
kabare sahibi Jim’in çift üzerinde uyguladığı psikolojik ve fiziksel baskının ele alınarak 
betimlendiği Tango de Roxanne sahnesi ise, Moulin Rouge’un en dikkat çekici dans 
sahnelerinden biriydi.

Mamma Mia! (2008)
Merly Streep’in en eğlenceli filmlerinden biri olan bir müzikal Mamma Mia. Sophie 
babasız büyümüş ve bunun hasretini çeken, güzel bir kızdır. Babasının kimliğini 
keşfetmeyi ümit eden Sophie Sheridan’ın öyküsü, ünlü pop grubu ABBA’nın hit 
şarkıları eşliğinde anlatılır. Sophie Sheridan evlenecek yaşa gelmiştir. Nikahtan bir 
gün öncesinde annesi Donna’nın 20 yıl önce ziyaret ettiği Yunan adalarında yaşadığı 
geçmişinden üç erkek birden getirir. Donna karda yürüyen ve izini belli etmeyen bir 
çapkın kadındır aslında ve kızının gerçek babasının kim olduğunu bilmemektedir. 
Başrolünde 14 kez Oscar adaylığı elde eden ve iki kez Oscar kazanan efsanevi oyuncu 
Meryl Streep’in oynadığı Mamma Mia, İsveçli müzik grubu ABBA’nın şarkılarını temel 
alan aynı adlı Broadway müzikalinin sinema film uyarlaması. Filmin ismi de, grubun 
1975 yılında müzik listelerinin zirvesine çıkan Mamma Mia adlı şarkısından alınmış.

La La Land (2016)
La La Land (Aşıklar Şehri), yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Hayatlarında 
yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia’nın yolları, Los Angeles’ta 
trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, 
hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir. Sebastian gelenekseksel 
jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı 
film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma 
telaşındadır. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan 
manzarayı hayat şartları bozacak, onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya 
başlayacaktır. Oscar ödüllü Whiplash’in yazarı Damien Chazelle’in yazıp yönettiği bu 
romantik müzikal, modern zamana adanmış bir Hollywood masalı.

Kaynak: FilmLoverss, Beyazperde

Dancer in the Dark

Moulin Rouge! 

Mamma Mia! 

La La Land
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Bryan Adams Konseri / 16 Kasım 2019 / İstanbul
Müzik kariyeri boyunca Grammy ve MTV Müzik Ödülleri başta olmak üzere sayısız ödülü 
ve 1oo milyonun üzerinde albüm satışı bulunan, Bilboard tarafından tüm zamanların en 
başarılı 30’uncu sanatçısı seçilen Byran Adams, 16 Kasım 2019 Cumartesi gecesi Ülker 
Arena’da Volume Up Organizasyonu ile müzikseverlerin karşısına çıkacak. Adams kariyeri 
boyunca Cuts Like A Knife ve Waking Up the Neighbours gibi pek çok önemli albüm ve 
Summer of ’69, Everything I do, Have You Ever Really Loved a Woman?, Heaven gibi pek 
çok sevilen besteye de imzasını attı.

Mix Festival / 15-16 Kasım 2019 / İstanbul
MIX Festival presented by %100 Music, 15-16 Kasım’da Zorlu PSM’de müzikseverlerle 
buluşacak. 
Festivalde Apparat (Live), Booka Shade, Ross From Friends (Live), N’TO, The Radio Dept. 
ve Isaac Delusion gibi farklı müzik türlerinin önemli isimleri yer alacak.

Esaretin Bedeli
Stephen King’in ölümsüz eseri, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmi, “Esaretin 
Bedeli” (The Shawshank Redemption) Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından 
Türkiye’de sahneleniyor.

Korku sizi tutsak eder, umut ise özgür bırakır!

Merhaba
Dostlar Tiyatrosunun kuruluşunun 50. yılında, Genco Erkal’ın yeni oyunu “Merhaba”, 
izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. İlk kez geçtiğimiz eylül ayında New York’ta 
sergilenen oyun, Genco Erkal’ın “Benim yazarlarım” dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, 
Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor. Genco 
Erkal’ın uyarlayıp yönettiği oyunda, tek kişilik oyunların ustası olan ve bu yıl 60. sanat yılını 
kutlayan duayen sanatçıyı izleyeceğiz.
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Yarına Davet Nazım Hikmet 
Nâzım Hikmet’in 117. doğum gününde Yetkin Dikinciler, Senem Demircioğlu ve 
İklim Tamkan’ın şiir ve müziği birleştirdikleri bir melodram ile anılıyor. Müzisyen 
ve besteci Fazıl Say’ın prodüktörlüğünü yaptığı “İlk Atlas” albümüyle çıkış yapan 
İklim Tamkan ve Senem Demircioğlu, Mavi Gözlü Dev filminde Nâzım Hikmet’i 
canlandıran Yetkin Dikinciler ile beraber “Yarın’a Davet… Nâzım Hikmet” müzikli 
sahne gösterisi ile sanatseverlerle buluşuyor. Nâzım Hikmet şiirlerinin yanı 
sıra, Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan’ın “İlk Atlas” albümlerinde yer alan 
ve Türkiye edebiyatında iz bırakan şiirlerin bestelerini de dinleyebileceğiniz 
etkinlik de unutulmaz dakikalar yaşayacaksınız.

Two Turkish Tenor
Atılgan Gümüş’ün yönettiği müzikal düello “Two Tenors”, izleyicisiyle 
buluşmaya hazırlanıyor.

Konservatuvardan iki sınıf arkadaşının 20 yıl sonra sahne üzerindeki müzikal 
düellosuna tanıklık edeceğimiz “Two Tenors”un başrollerinden birinde hem 
uluslararası arenada hem de ülke çapındaki projelerde yer alarak sanatseverlerin 
beğenisini kazanmış opera sanatçısı Cenk Bıyık var. Diğer başrol ise tiyatro 
oyunlarının, televizyon yapımlarının ve sinema filmlerinin aranılan oyuncusu 
aynı zamanda eğitimli tenor Atılgan Gümüş’e ait.

Joko’nun Doğum Günü 
2016-2017 sezonunda 7 farklı tiyatro ödül jürisinden toplam 13 dalda ödül alan 
gerçeküstü bir absürd komedi “Joko’nun Doğum Günü”, 11 Kasım’da Kadıköy 
Halk Eğitim Merkezi’nde sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yolcu Tiyatro çağdaş sanat hayatının önde gelen isimlerinden Fransız yazar 
Roland Topor’un “Joko’nun Doğum Günü” adlı eserini yüksek performans 
gerektiren hareket tasarımı ile Projection Mapping teknolojisini birleştirerek 
sahneliyor.

SE
R

G
İ 16. İstanbul Bienali / 14 Eylül-10 Kasım 2019 / İstanbul

16. İstanbul Bienali bu yıl, 14 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında, 90’lı yıllarda sanat 
algısını dönüştüren Nicolas Bourriaud küratörlüğünde düzenleniyor. 

Andy Warhol
20 yüzyılın en etkili ve Amerikan Pop Art hareketinin en önemli sanatçılarından 
olan Andy Warhol 90 orijinal eseriyle 7 Kasım 2019’dan itibaren McArt.ist 
desteğiyle UniqExpo’da sanatseverlerle buluşacak.
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Mesam’dan
Haberler

Zülfü Livaneli’ye Altın 
Koza Yaşam Boyu Onur 
ödülü verildi

En Güçlü Proje Albüm: 
Yıldız Tilbe’nin
Yıldızlı Şarkıları

16. Radyo 
BoğazİÇİ

Müzİk Ödüllerİ

En İyi Proje Albüm 
Yıldızlı Şarkılar

En İyi Alternatif Müzik 
Sanatçısı 
Can Kazaz

En İyi Çıkış Yapan 
Ben Fero

En İyi Rock Müzik 
Sanatçısı 
Hayko Cepkin

En İyi Dizi Müziği 
Çarpışma 
Toygar Işıklı

Yılın Kadın Pop 
Müzik Sanatçısı 
Derya Uluğ

Yılın Türk Halk 
Müziği Sanatçısı  
Kubat

En İyi Elektronik 
Müzik Sanatçısı 
Hey Douglas

 En İyi Film Müziği 
Müslüm (Ender Akay – Sunay Özgür)

Üyemiz Ümit 
Önder, ABD’de 
düzenlenen 
Uluslararası 
Horror Hotel Film 
Festivali’nde “En 
İyi Film Müziği” 
dalında 3. lük 
ödülüne layık 
görüldü.

En İyi Müzik Ödülü: 
Barış Diri

(Kraliçe Lear)
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1 Mayıs
Francis Scott  Key Fitzgerald

Dirmil Yörük Müzik 
Kültürü 
Ferhat Erdem

Aslanlı Yol
Sunay Akın

Müzik Teorisi 101
Brian Boone,
Marc Schonbrun

Klasik Müzik Kitabı
DK Önsöz Katie Derham 

Çocuklar ve Gençler için 
Yıldıztozu Şarkıları
Cem İdiz

Mahcubiyet ve Haysiyet 
Dag Solstad

Turaç Gelinin Türküsü
Gülşen Şenderin 

Unutulmaz Şarkıların 
Bestecisi Erol Sayan 
Murat Derin

J
Yücelay Sal

Dijital Dünyada E-Beveyn 
Olmak 
Salih Uyan

Teknopolis Akıllı 
Makineler Dağınık Zihinler
Mustafa Arslantunalı
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KİTAP
DÜNYA
FESTİVALLERİ

DÜNYA
FESTİVALLERİ

Iceland Airwaves Music Festival | 6-9 Kasım 2019

İzlanda’yı sevenler ve oraya gitmek isteyenler için en güzel zaman 
dilimlerinden biri bu festivalin bulunduğu tarihtir diyoruz. 1999 yılından beri 
düzenlenen  festival  Reykjavík’te düzenleniyor. Indie, rock, electronic ve 
daha birçok türde  müzik  dinleyip kuzey ışıklarına da göz atmak istiyorsanız 
bu festival önerimizdir. Festivalde 100’den fazla müzik grubu sahne alıyor.

COACHELLA Festivali 2020 9 Nisan - 16 Nisan 2020

1999 yılında ilk kez düzenlenen Coachella festivali günümüzde müziğin yanı 
sıra çeşitli etkinliklere, sergiler ve sanatın birçok farklı dalındaki sanatçılara ev 
sahipliği yapıyor. ABD’nin ve dünyanın en ünlü ve en büyük festivallerinden 
biri olan Coachella Festival Bileti satışa çıktığı gün yarım saat içinde tükeniyor. 

Ultra Music Festival, Miami, Florida 20 - 22 Mart 2020

Doğduğu şehir kadar şık bir festival olan Ultra, tüm dünyadan elektronik 
müzik ve dans müziğindeki en iyi DJ’leri Miami’de bir araya getirir. Her yıl 
Mart ayında Kış Müzik Konferansı sırasında düzenlenen festival mükemmel 
bir zamanlamayla şehri bir elektronik müzik seyahatine çıkarır. Daha önce 
Ultra’da çalanlar arasında Deadmau5, Carl Cox, David Guetta ve Tiesto da 
vardır.
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New Orleans Jazz & Heritage Festival 23 Nisan - 3 Mayıs 2020

Caz Festivali olarak da bilinen New Orleans Caz ve Kültür Mirası Festivali şehre caz müziğinden çok 
daha fazlasını getirir. Esasen, nisan sonu ve mayıs başı civarında burada güney kökenli her tür müzik 
duyulabilir: Blues, country, zydeco, folk, pop, rap…

The Governors Ball  5 - 7  Haziran 2020

Çarpıcı biçimde, Manhattan açıklarındaki Randall adasının Doğu Nehri ortasında düzenlenen bu 3 günlük 
festival, indie rock’tan hip-hop’a kadar çok çeşitli grupları barındırır. 2011’de başlatılan etkinlik festival 
dünyasında oldukça yeni olmasına rağmen hızlı şekilde büyümüş ve New York’un en popüler müzik 
etkinliklerinden biri haline gelmiştir. 

Hangout Music Festival 14-17 Mayıs 2020

Hangout Müzik Festivali, körfez restoranı Hangout’a doğrudan eşlik eden Gulf Shores’ın halka açık 
plajlarında düzenlenen yıllık üç günlük bir müzik festivalidir. Festival, Golden O’Connice ile ortaklaşa 
Sean O’Connell tarafından hazırlandı.

Dekmantel Festival 31 Temmuz - 4 Ağustos 2020

Amsterdam’ın en sevilen festivallerinden Dekmantel bu yıl 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında 
düzenleniyor. Şehrin önemli yapılarından Eye Filmmuseum ve son yılların dikkat çeken kulüplerinden 
Shelter gibi özenle seçilmiş 6 farklı lokasyonda düzenlenen, farklı müzik tarzlarının da öne çıktığı festival 
her yıl yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşiyor.

DGTL Festival 10 - 12 Nisan 2020

Amsterdam’da lokal bir gündüz festivali olarak doğan DGTL Festival, 7 senenin ardından bugün 
Barselona, Sao Paulo, Madrid, Tel Aviv ve Santiago ayakları olan global bir marka olarak tekno müziği 
sevenlerle buluşturuyor.

Kappa FuturFestival 6 - 7 Temmuz 2020

İtalya’nın en iddialı elektronik müzik festivali Kappa FutureFestival bu yıl 50 binden fazla müzik severin 
katılımıyla, sekizinci kez Torino’nun en büyük endüstriyel arazisini dans pistine dönüştürüyor. Geçtiğimiz 
yıl 75 bin metrekare büyüklüğündeki dördüncü sahnesiyle iyice büyüyen Kappa Futur; 87 farklı ülkeden 
gelen 50 binden fazla katılımcı sayısıyla Avrupa’nın öne çıkan yaz festivalleri arasına yer alıyor.

Dimensions Festival  13 Ağustos - 18 Eylül 2020

Hırvatistan da tıpkı Amsterdam gibi çok fazla festivale ev sahipliği yapıyor. Fakat lokasyon, içerik, 
tarihçe ve line up olarak en özgünlerinden Dimensions, bu yıl katılımcılarını son kez Pulo’da karşılamaya 
hazırlanıyor. Benzer festivaller sayesinde Dubrovnik ve Zagreb’den sonra Google aramalarında 
ülkenin üçüncü şehri Pulo’da düzenlenen festival, son kez 2000 yaşındaki amfi tiyatronun büyüleyici 
atmosferinde gerçekleşecek açılış konserinin ardından house, tekno, caz, funk, soul ve drum & bass 
dolu 4 gün vadediyor.
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Sonsuzluğa 
Uğurladıklarımız

Serdar DELİ  (17.03.2019)

Ahmet Şinasi KULA  (23.03.2019)

Behram ALTUNAL  (08.04.2019)

Memet SARIDOĞAN (08.04.2019)

Hamdi Ünal KIRCI  (13.04.2019)

Dilber AY  (29.04.2019)

Şahin ÇANDIR  (19.05.2019)

Rıfat ŞALLIEL  (29.05.2019)

Burhan PAKER  (10.06.2019)

Orhan ŞAHKULUBEY (13.06.2019)

Azer AZEROĞLU  (19.06.2019)

İlhan ERTEN  (30.06.2019)

Ayşe Pınar KÖKSAL  (19.08.2019)
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