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T
elif hakları mücadelemizde 
köklü ve öncü bir meslek birliği 
olmanın sorumluluğu ve elbetteki 
sizlerin destekleri, bizlerin en 

büyük motivasyon kaynağı oldu. 10.000’i 
aşkın üyemizle Türkiye’nin en büyük 
eser sahipleri meslek birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak omuzlarımızdaki 
bu büyük sorumluluğun her zaman 
bilincinde olduğumuzu ve bu bilinçle 
çalışmalarımızı yürüttüğümüzü belirtmek 
isterim. CISAC üyesi bir meslek birliği 
olarak tüm dünyada telif hakları alanındaki  
güncel teknolojik/hukuki gelişmeleri takip 
etmek, diğer meslek birlikleri ile ortak 
bir platformda buluşmak ve beraber 
çalışma ortamını yakalamak amacıyla 
Kasım ayı itibariyle; 29-30 Ekim 2019 
tarihlerinde Johannesburg’da gerçekleşen 
“Medya Teknik Komite Toplantısı” 27-28 
Kasım 2019 tarihlerinde Budapeşte’de 
gerçekleşen “Üye İlişkileri Sempozyumu” 
19-20.09.2019 tarihlerinde Varşova’da 
düzenlenen “Meslek Birliği Edisyon 
Forumu” etkinliklerine katıldık.

Değişen müzik tüketim alışkanlıkları, her 
gün bir yenisi eklenen dijital mecralar 
ve sürekli büyüyen kullanım verilerini 
işlemek, yeni bir bakış açısı ile birlikte 
altyapı ve yazılım teknolojileri tarafında 
ciddi bir yenilenmeyi zorunlu kılmıştır. 
Eski yazılımımız bu yenilenme ihtiyacına 
cevap verememiştir. Bu bağlamda meslek 
birliğimizce yeni bir yazılım arayışına 
girilmiştir. Bu süreçte yurtdışındaki CISAC 
üyesi birçok meslek birliğinin yazılımları 
incelenmiş, bu yazılımları geliştiren ekipler 
ile fikir alışverişinde bulunulmuştur. 
Yapılan araştırmalar nihayetinde İstanbul 
Teknik Üniversitesi Teknokent’te faaliyet 
gösteren, alanında başarılı, ihtiyaçlarımıza 
cevap veren Genpute ve Erlab firmaları ile 
işbirliği içerisinde meslek birliğimizin yeni 
yazılımının yapılmasına karar verilmiştir 
ve akabinde yapılan çalışmalarla 
yazılımımız tamamlanmıştır. Bilgi İşlem 
bölümümüzden Musa Madendere ve 
Selçuk Kural ile Dağıtım bölümümüzden 
Ali Haydar Yıldız’dan oluşan Proje Ekibimiz 

öncülüğünde yürütülen çalışmalar 
sonucunda 2019 Ekim ayından itibaren 
siz değerli üyelerimizin telif dağıtımları 
yeni yazılımımızla gerçekleştirilmektedir. 
Aralık ayında gerçekleştirmiş olduğumuz 
dağıtımlarımız kapsamında yeni 
yazılımımız kullanılarak neredeyse olası 
tüm dağıtım türlerinde 699 adet tekil 
dağıtım kısa süre içerisinde başarıyla 
tamamlanmış ve yazılımımızın performans 
bakımından da eski yazılımımıza ve 
çağdaş muadillerine göre ne kadar üstün 
olduğu görülmüştür. Buradan bir kez daha 
proje ekibimize ve çalışmaya katkı sunan 
tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortağımız 
Genpute firması sahibi ve Proje yöneticisi 
Mahmut Sağıroğlu ile yazılım ekibine 
teşekkür ediyor, başarıları sebebiyle tebrik 
ediyoruz.

Tümüyle kendimize ait olan yeni 
yazılımımız, tüm güncel ihtiyaçlara 
cevap veren, çağdaş ve ileri teknolojiler 
kullanılarak geliştirilmiş olup hâlihazırda 
çalışmaları başlamış olan web hizmetleri 
aşaması da tamamlandığında bir meslek 
birliğinin ihtiyaç duyacağı tüm yazılım 
başlıklarında bütünlüklü bir çözüm 
sunan ileri bir örnek teşkil edecektir. 
Yazılımımızın daha da geliştirilerek kardeş 
meslek birliklerinin hizmetine sunulması, 
diğer dünya ülkelerinde kardeş meslek 
birliklerince kullanılması ve aynı zamanda 
iş ortağımızla sektöre dair geliştireceğimiz 
çözümlerin CISAC üyelerine sunulan 
hizmetler arasında yer alması hedeflerimiz 
arasındadır.

Sevgili Üyelerimiz, bir önceki sayımızda 
sizleri bilgilendirdiğimiz üzere 2014 
yılından bu yana devam eden “Ortak 
Lisanslama Birimi (OLB)” faaliyetleri 29 
Mayıs 2019 tarihi itibariyle sona erdi. 
Sona eren protokol ile birlikte MESAM 
olarak zaman kaybetmeden lisanslama 
faaliyetlerimiz ile ilgili projelerimizi başlattık. 
“BHY Bölgesel Hukuk Yapılanması” 
adını verdiğimiz projemizde Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinden avukatlık ofisleri ile 
çalışmalarımızı ivedilikle başlattık. “BHY” 

kapsamında hukuk büroları ile yaptığımız 
anlaşmalar sayesinde Türkiye’nin 60’a 
yakın ilinde aralıksız lisanslama 
faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu 
yapılanma ile birlikte sadece lisanslama 
çalışmaları yapılmakla kalmıyor; aynı 
zamanda kamuoyunda telif bilincinin 
yerleşmesi ve geliştirilmesi çalışmaları ile 
marka değerimizin artırılması çalışmaları 
da yapılmaktadır. Ortak Lisanslama 
Birliği’nin sona ermesinin hemen 
ardından bünyemizdeki “Lisanslama 
Departmanımızı” da yapılandırdık.
Hukuk bürolarının çalışmalarının yanı 
sıra MESAM ofisinden Canlı Etkinlik, 
Zincir Mağazalar, Radyo/TV, Dijital, Web 
gibi tüm platformların lisanslamaları 
ayrı bir koldan yapılmakta, her türlü 
müzik kullanımı takip edilmektedir. Tüm 
bu çalışmalarımızı ise yine en az hata, 
eksiksiz  bilgi erişimi ve hem hukuki hem 
de muhasebe takibine olanak sağlayan 
MESAM’a ait bir yazılım ile güçlendirdik. 
Bu sayede tüm lisanslama faaliyetlerimiz 
tek bir merkezden yönetilmekte, ciddi bir 
arşiv MESAM bünyesinde oluşmaktadır.

Değerli üyelerimiz, duyurduğumuz 
üzere önümüzdeki günlerde 16. Olağan 
Genel Kurulumuz yapılacaktır. Daha 
güçlü bir MESAM’ın, daha güçlü bir 
telif mücadelesiyle mümkün olacağına 
inanıyoruz. İşte bu inançla, şahsım ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri adına; alınacak 
kararları ve sonuçları itibariyle eser 
sahipleri ve telif mücadelesinin daha 
da güçleneceği, barış, huzur ve güven 
içinde geçecek geniş katılımlı bir genel 
kurul olmasını ümit ediyor, yeni dönemin 
şimdiden hepimiz için hayırlı olmasını 
diliyoruz. 

Bu vesileyle hepinize geçmişten bugüne 
kadar olan tüm destekleriniz için teşekkür 
ediyor, en içten duygularımla sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.

Saygıdeğer Mesam Üyeleri,

Öncü bir meslek birliği olarak, 1987 yılından bu yana 33 yıldır telif 

hakları mücadelemizi Türkiye’de ve dünyada her türlü iş birliği ve 

yeniliklere açık şekilde sizlerin de desteği ile sürdürerek bugünlere 

geldik. Son iki yıllık bu dönemde de günümüz koşullarının tüm 

gerekliliklerine uygun olarak sürekli gelişip büyümeye devam ettik. 

BAŞKAN’DAN

Arif SAĞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan

Arif SAĞ
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MESAM'DA 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM

MESAM proje ekibi olarak önceki yıllarda başlatmış 
olduğumuz dijital dönüşüm hareketi ilk meyvesini 
verdi.  Altyapı ve yazılım alanında ciddi dönüşümler 
gerçekleştirdik ve geliştirmelere devam ediyoruz. 

“
MESAM Proje Ekibi

Musa Madendere - Bilgi İşlem Yetkilisi
Selçuk Kural - Bilgi İşlem Sorumlu Yrd.

Ali Haydar Yıldız - Dağıtım Birimi Yetkilisi

İlk olarak MESAM teknik altyapı 
çalışmalarına başladık. Bu kapsamda 
fiziksel olarak kullanmakta olduğumuz 
sunucularımızı sanallaştırarak ciddi bir 
yönetim kolaylığı ve elektrik tasarrufu 
sağladık. Sanal sunucularımızı, bulut 
sunuculara uçtan uca şifreli bir şekilde 
göndererek olası bir felaket anında 
tüm verilerimizi ISO standartlarında 
yedeklemiş olduk.
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Yazılım alanındaki çalışmalar kapsamında, 
iletişimde olduğumuz kardeş meslek birliklerimiz 
ile zaman zaman bir araya geldiğimizde genelde 
teknolojik hususlarda kendi çözümlerini 
ürettiklerini gördük. Yeni bir yazılıma ihtiyaç 
duyduğumuza karar verdiğimiz ilk zamanlarda 
bu meslek birliklerinin yazılımlarını inceledik ve 
hatta bazı kardeş meslek birliklerimizin kullanmış 
olduğu yazılımları geliştiren teknoloji ortaklarıyla 
iletişime geçtik. Yapılan tüm bu görüşmeler 
sonucunda kendi yazılımımızı geliştirmenin 
hem maliyet hem de isteklerimizi tam olarak 
yapabilmek adına daha doğru bir çözüm 
olduğuna karar verdik. 

Kültür Bakanlığımız desteğiyle yapmış 
olduğumuz bir projede çalıştığımız, İTÜ 
Teknokent’te faaliyet gösteren yerli bir çözüm 
ortağı ile Dijital Dönüşüm projesi kapsamında 
da çalışma kararı aldık. Değişen müzik tüketim 
alışkanları sebebiyle sürekli büyüyen dijital 
müzik endüstrisine adapte olabilmek için 
yeni bir vizyon ortaya koymalıydık. Mevcut 
TV, Radyo, Umumi Mahal mecraları dışında 
bunlara ek olarak neredeyse her geçen gün bir 
yenisi daha eklenen dijital mecraların takibini 
kolaylaştırmak, verileri hızlı ve doğru bir şekilde 
olabildiğince otomatik olarak işleyebilmek ve 
tüm bunların sonucunda üyelerimize daha şeffaf 
ve hızlı bir hizmet verebilmek adına yeni yazılım 

projelerimize başladık. Bu projeler kapsamında 
üye, eser, dağıtım, lisanslama, hukuk ve finans 
akışlarının tam entegre bir şekilde yürütülmesi 
amaçlanmış bu sayede daha efektif bir iş 
döngüsü oluşturulmuştur. 

Sözleşme tabanlı veri tabanımız sayesinde bütün 
editörlük anlaşmaları, eser sahiplerinin anlık 
meslek birliği durumları ve karşılıklı temsilcilik 
anlaşmamız bulunan meslek birliklerinin 
sözleşme detayları tutulabiliyor, bu sayede 
yapılan dağıtımları ve eser kayıt işlemlerini 
otomatik olarak gerçekleştirilebiliyoruz.
Uluslararası hak sahibi veri tabanı olan IPI 
sistemle tam uyum gerçekleştirdik. Artık üye 
kayıtları IPI sistemde açılıyor ve tüm dünyadaki 
hak sahipleri yerel sistemimize aktarılıyor.
Eserlerin kayıt aşamasında uluslararası veri 
tabanı olan WID ve CISAC üyesi meslek 
birliklerinin birçoğunun eser veri tabanlarını 
barındıran Cis-Net veri tabanına direkt olarak 
bağlanıp gerekli bilgileri hızlıca yerel veri 
tabanımıza aktarabiliyoruz. Bu sayede yabancı 
eserlerin takibi hiç olmadığı kadar kolay şekilde 
gerçekleştirilebiliyor.

Üye hak edişlerinin dağıtılması için yönergemizle 
ve uluslararası bağlayıcı kurallarla tam uyumlu 
bir dağıtım modülü geliştirildi. Yeni dağıtım 
modülümüz sayesinde üye hak edişleri 
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dağıtılırken bir yandan da bu veriler web 
hizmetleri sistemimize aktarılacak. Üyelerimiz 
web hizmetleri sayfalarından hangi dağıtımdan, 
hangi lisanslama dönemi için, hangi eserlerinden 
ne kadar hak ediş aldıklarını online olarak takip 
edebilecek, dilerlerse dağıtım raporlarını çıktı 
olarak alabilecekler. 

Lisanslama alanında hukuk büroları ile yapmış 
olduğumuz anlaşma neticesinde yapılan 
lisanslama faaliyetlerinin mobil uygulama ve 
web hizmeti ile Temsili Lisanslama Birimimizce 
yönetilebilmesi için bir yazılım geliştirildi. Bu 
sayede sahada yapılan lisanslama başvuruları 
anında MESAM’a iletilerek sözleşmeye 
dönüştürülebiliyor.

Projelerimiz arasında MESAM kurumsal web 
sitesi yenileme çalışmaları da devam etmektedir. 
Yeni web sitemiz ile birlikte daha kolay erişilebilir, 
modern ve hızlı bir yapıya kavuşacağız. Bunların 
yanı sıra yeni web sitemizde eser sahibi ve 
editör üyelerimize, meslek birliklerine ve kamuya 
açık interaktif hizmetler sunacağız. Üyelerimiz; 
eserlerini listelemek, editörlük anlaşması var 
ise bu anlaşmanın detaylarını görmek, dağıtım 
detaylarını görmek, konserlerine ilişkin kullanım 

listesini iletmek, Youtube hak talebi durumunu 
sorgulayıp yayından kaldırmak istedikleri 
videoları için bildirim yapmak gibi birçok hizmeti 
yeni web sitemiz aracılığıyla yapabilecek. 
Yazılım geliştirme projelerinin katkılarıyla canlı 
performans dağıtımlarının aylık periyotlarda 
yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. 

MESAM Yazılım teknolojilerini, ülkemizin en 
başarılı üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik 
Üniversitesi Teknokent’te faaliyet gösteren, yerli 
bir iş ortağı ile geliştirerek teknoloji olarak dışa 
bağımlılığı sıfırlamış, fikri mülkiyeti tamamen 
MESAM’a ait olan yazılımımız sayesinde döviz 
olarak her yıl lisans ücreti ödemekten kurtulmuş 
olduk.

MESAM olarak, dijital dünyanın bir parçası 
olmak, sürekli ve çok hızlı bir şekilde büyüyen 
bu ekosistemde her zaman yer edinebilmek 
için atmış olduğumuz bu dönüşüm adımının 
devamı niteliğinde olacak birçok gelişmeyi 
de planlamaktayız. Yeni süreçle birlikte, dijital 
ve akıllı bir MESAM’ı oluşturarak siz değerli 
üyelerimize, içinde bulunduğumuz dijital çağın 
gerektirdiği hızda ve kalitede hizmet vermeye 
devam edeceğiz. 
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Ayrıca yazılımın eser, film, üye kayıt ve          
güncelleme vb. giriş yapılan özellikleri altıncı 
ayında tüm kullanıcılar için hizmet veriyor olmalıydı, 
onuncu ayda ise dağıtım çalıştırılabilmeliydi. 
Geçmişte yaşanmış sektördeki kimi başarısız 
girişimlerin de etkisiyle yurt içinde böyle bir 
çalışmanın çok zor olduğu kanaati yerleşmişti. 
Ayrıca yurt dışında benzer meslek birliklerinin 
bu büyüklükte bir proje için tecrübe ve yorumları 
ise; dış danışmanlıklar alarak 2-3 yıl içerisinde 
ancak gerçekleştirilebileceği şeklinde idi. Tüm 
bu koşullar, hedefler ve iddialarla ciddi bir 
çalışmaya başlandı.

Projenin bugünü ile ilgili bilgi vermeden önce 
GENPUTE’nin geçmişi ve MESAM – GENPUTE 
işbirliğinin tarihçesine kısaca değinmek faydalı 
olacaktır. GENPUTE Hesaplama Teknolojileri 
Anonim Şirketi İTÜ ARI-I Teknokent’te faaliyet 
gösteren ve ERLAB Teknoloji A.Ş.’nin bir spin-
off şirketidir.  GENPUTE iki temel teknolojide 
çözümler geliştirmektedir. İlk ve şirkete ismini 
veren faaliyet alanı genetik verilerin (DNA 
verilerinin) hesaplanması için laboratuvarlar 
ve hastanelerde kullanılmak üzere projeler 
geliştirmektir.  ERLAB, GENPUTE ve uzman 
kadrosu bu alanda 2 adet patente ve uluslar 

2019 yılının son ayları 
GENPUTE ailesi için çok 
yoğun geçti. MESAM 
Yazılım Dönüşüm Projesi 
için belirlenen hedef oldukça 
iddialı idi. Projenin hedefi; 
söz konusu yazılımın MESAM 
bilgi birikimi ve uluslararası 
standartlar kullanılarak bir 
yıl gibi bir sürede üretilmesi 
ve aynı zamanda mevcut 
veritabanındaki verilerin yeni 
sisteme adapte edilmesi idi.  

“
Mahmut Sağıroğlu 
Proje Yöneticisi - GENPUTE

GENPUTE GÖZÜNDEN 
YAZILIM PROJESİ
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arası bilimsel makalelerde birçok yayına sahiptir.  
Zaman içerisinde kompleks hesaplamalar için 
algoritma tasarlayabilme kabiliyetleri ikinci bir 
teknoloji alanı olan arama motorları geliştirme 
noktasında da projeler üretilmesini sağlamıştır.  
Bu konuda aynı yerleşkeyi paylaştığı İstanbul 
Teknik Üniversitesi ile işbirlikleri yapılmaktadır. 
Bu işbirliği sayesinde ortak projeler üretilmekte 
ve uzman (doktoralı) şirket personeli üniversitede 
dersler vermektedir. 

2018 yılı içerisinde ilgili bakanlığın teşviki 
ve talebi ile iki meslek birliği ortak bir proje 
gerçekleştirmek için üniversitelerin bu 
konuda çalışma yapan bölümleri ile iletişime 
geçmişlerdir. Bu araştırmaların sonunda meslek 
birlikleri ve İstanbul Teknik Üniversitesi bu 
projeyi gerçekleştirmek üzere karara varmıştır. 
Yukarıda kısaca özetlenen üniverisite-şirket 
işbirlikleri sayesinde üniverisitenin ilgili birimleri 
GENPUTE’nin veri işleme ve algoritma 
geliştirmekteki tecrübesinin bu proje için gerekli 
olduğunu değerlendirerek ortak çalışacağı 
şirket olarak ERLAB-GENPUTE’ye teklifte 
bulunmuşlardır. 
İlk proje deneyimi süresince gelişen ilişkiler ve 
projede yakalanan başarı, MESAM ile ERLAB-ve 
GENPUTE’nin bir araya gelmesine vesile olmuş 
ve MESAM’ın talebi ile başlayan analiz süreci 
sonunda bu önemli iş ortaklığı ortaya çıkmıştır. 
Dışarıdan bakıldığında hazırlık süreci hariç 
tutulmak kaydıyla, bu projenin ana etabının 1 yıl 
gibi bir süre zarfında tamamlanmış olması ve tüm 
günlük operasyonların başarıyla uygulamaya 
alınması, başlangıçta gerçekleştirilmesi zor 
bir hedef gibi görünse de bu hedefe başarıyla 
ulaşıldı. 

Bu gerçekten zorlu bir görevdi. Çünkü;
• CWR, AVR, IPI, ... gibi tüm uluslar 

arası standartlar proje ekibi tarafından 
bir yıl içerisinde tümüyle araştırılıp, 
öğrenilip,geliştirilmeli ve yazılıma adapte 
edilmeli,

• Şimdiye kadar aktif olmayan sözleşme 
sistemi gibi yeni modüller de geliştirilmeli,

• Bütün bu geliştirme ilk altı ayda veri girilebilir 
şekilde, onuncu ayında dağıtım yapılabilir 
şekilde olmalı ve bir yıl içerisinde ise tümüyle 
bitirilmesi gerekmekteydi.

Projenin teknolojik özellikleri ise şu şekildedir; 
yazılımın kullanım ara yüzü web tabanlıdır ve 
Angular JS teknolojisini kullanmaktadır. Sistem 
tarafı  C# yazılım dili ve ASP.NET Core teknoloji 
alt yapısı kullanılarak geliştirilmiştir. Bu sayede 
sadece tek bir kullanım ara yüz teknolojisine 
değil, tüm ara yüz teknolojilerine (Mobil 
uygulamalar gibi) destek verebilecektir. 

Projenin en yenilikçi yönü tüm verilerin birbirine 
dinamik olarak bağlı olduğu gibi aynı zamanda 
uluslararası veri kaynaklarına güncel olarak 
bağlı olmasıdır. Bu kısım örnekle izah edilmeye 
çalışılacaktır. Eski yazılımda her bir eser mevcut 
hak dağıtımları ve meslek birlikleri ile giriş yapıldığı 
şekliyle kayıt edilmekteydi.  Bu kayıt kullanıcı 
tarafından herhangi bir değişiklik yapılmadığı 
sürece aynı şekilde kalmaktaydı.  Örneğin 
meslek birliği değişikliği olsa veya eser sahibi-
editör sözleşmesi sonlanmış olsa bile MESAM 
personeli tarafından değişiklik işlenmediği sürece 
eserler aynı kalmaktaydı. Yeni yazılım, incelenen 
tüm yabancı meslek birliklerindeki yazılımlardan 
daha gelişmiş olarak verileri dinamik olarak 
birbirine bağlamaktadır. MESAM personelinin 
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eserlerin yazarlarını ve ayrıca sözleşmeleri 
tanımlaması eser modülü için yeterlidir. 
Sistem, eserleri sözleşmeler ile güncel olarak 
bağlamaktadır. Yine uluslar arası IPI kayıtlarını 
günlük olarak işlemekte ve her bir eserin söz 
konusu tarihte, söz konusu bölgedeki meslek 
birliği bilgisine ulaşmaktadır. Yine sistemin sahip 
olduğu diğer bir yenilik ise eserleri dağıtım tipine 
göre ayrı meslek birliklerine atayabilmesidir. 
Örneğin bir eseri dijital dağıtımlarında bir 
sözleşme ve dolayısıyla başka bir meslek birliği 
temsil etmekle birlikte, mekanik dağıtımlarında 
başka bir sözleşme etkin olabilmekte ve farklı bir 
meslek birliği ilişkisi esas alınabilmektedir. Tüm 
bu çözümlemeleri kullanıcı desteğine ihtiyaç 
duymadan sistem kendi başına yapabilmektedir. 
Yine eserlerin hak çözümlemeleri her bir tarih 
için otomatik olarak yapılabildiği için geçmiş 
tarihli bir dağıtım yapılacağı zaman, eski yazılım 
üzerinde tüm kayıtların kullanıcı tarafından 
elden geçirilmesi gerekirken artık bu sistem 
tarafından direkt tarih girilerek otomatik olarak 
yapılabilmektedir. Diğer bir konu ise hukuki veya 
idari problemler dolayısıyla ortaya çıkan ihtilaflar 
ve istisnaların sistem üzerinde tanımlanabileceği 
ve yönetilebileceği ara yüzlerin de tasarlanmış 
olmasıdır. 

Proje uygulama olarak yukarıda konu edilen 
birçok yeniliği içerdiği gibi sahip olduğu bazı 
teknik ve teorik alt yapı kabiliyetleri yönü ile de 
benzer yazılımlara göre birçok üstün özelliğe 
sahiptir. GENPUTE diğer bilimsel alanlarda 
sahip olduğu eşleştirme ve arama motoru 
geliştirme yeteneklerini de bu yazılıma entegre 
etmiştir. Tüm önemli alanlarda “Autocomplete” 
özelliklerini kullanıcılarına sunmaktadır. 
Kullanıcılar daha eserin adını herhangi bir veri 
bankasında aramak için yazarken bile olası tüm 
alternatiflerini anında görüntüleyebilmektedirler. 
Bu, kullanıcıların işlemlerini hızlı bir şekilde 

yapabilmesini sağlamaktadır. Diğer bir 
yeni özellik ise kullanıcıların yaklaşık arama 
yapabiliyor olmasıdır. Örneğin veri bankasına 
hatalı yazılmış bir verinin arandığı veya sorgunun 
hatalı olarak sorulduğu durumlarda bile yazılım, 
kullanıcıya sorulan sorgunun muhtemel en 
yakın eşleştirmesini getirebilmektedir. Örneğin 
bu yaklaşık/yakınsak arama özelliği kullanılarak 
eser kaydında eser adı “DEEME” ve yazar ismi 
“MAHMUD” olarak girilmiş bir esere, eser adı 
“DENEME” ve yazar ismi “MAHMUT” sorgusu 
ile ulaşılabilmektedir. 

Aralık ayına ulaşıldığında yukarıda belirtilen tüm 
zorluklara rağmen yazılım devreye alınabilmiş, 
tüm eski veriler aktarılabilmiş, yeni veri 
kaynaklarından gelen (CWR, Cue Sheet, Fiche...) 
verilerin girişi yapılabilmiş ve nihayetinde ise 
kullanım liste eşleştirmeleri yapılarak çok 
geniş yelpazede dağıtım çalıştırılabilmiştir. Bu 
hedeflere ulaşılmasının yanında MESAM’da 
kullanılan yazılım tamamen yerlileştirilmiş, tüm 
uluslararası standartlar sisteme dâhil edilmiş 
ve teknik/teknolojik kabiliyetler bakımından 
uluslararası muadillerinden üstün yanlara sahip 
bir yazılım geliştirilmiştir. MESAM bu sayede 
sadece kendi alt yapısı için yazılım satın almamış, 
aynı zamanda bu çözüm ortaklığı ile kendi 
alanında uluslararası seviyede bir teknolojiye 
sahip olmuştur. Bu iş ortaklığı sayesinde 
sonraki versiyonlarda sadece şu anda sağlanan 
alt yapının daha da iyileştirilmesi değil tüm 
dünyadaki meslek birlikleri için birçok yardımcı 
araç geliştirilebilmesi veya servis hizmete 
alınabilmesi mümkün durumdadır. MESAM-
GENPUTE iş ortaklığı ile MESAM üyelerine, 
müzik kullanıcılarına ve sektöre dair yeni 
çözümlerin üretileceğini ve teknolojiyi ithal eden 
konumundan teknolojiyi ihraç eden konumuna 
geçileceği inancımız tamdır.
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1. Bir şarkıyı hit yapmanın sırrı nedir?

Hit yapmanın bir sırrı yoktur. Öyle olsa yaptığım 
200 tane beste ve binlerce aranjmanın hepsinin 
hit olması lazımdı. Her şeyin hit olması çok da 
önemli değil. Fakat bir şarkının çok sevileceğini 
bir anlamda hit olabileceğini, şarkının ilk anından 
itibaren kanınızın ısınmaya başlamasıyla kalbinizin 
değişik atmasıyla anlayabilirsiniz. Sezgileriniz 
sizi şarkı üzerinde uğraşmaya devam ettirir. Bu 
birazcık sezgi meselesi… Birazcık tecrübeyle 
zaman içerisinde kazanılmış özelliklerin bir araya 
gelmesiyle sezilebilecek bir şey ama gerçekten 
sırrı yok. Daha en başından başlarken şarkının 
böyle bir özelliğe sahip olması gerekir. 

2. Mix ve mastering tekniklerinizden 
bahseder misiniz? Her parçada aynı tekniği 
mi kullanıyorsunuz?

Ben mastering yapmıyorum ama mix için bazı 
tekniklerim var. Her şarkıya aynı yaklaşmıyorum. 
Genellikle hem aranjmanda hem de mix’te önce 
davulları belli bir noktaya yerleştirip ondan sonra 
devam ediyorum. Solist ve ritimler benim için 
en önemli şey. Bu arada özellikle davulları çok 

İskender 
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fazla ön plana çıkartmamaya çalışıyorum yoksa 
bütün mix’i bozabilir. Fakat zaman zaman önce 
solist sonra diğer enstrümanlar en son davul ve 
ritim aletleri şeklinde mix yaptığım oluyor. Bu da 
başka bir teknik…

3. Bir şarkının düzenlemesinin kime ait 
olduğunu dinlerken anlamak mümkün mü?

Evet, eğer düzenlemeci iyi bir düzenlemeciyse, 
kendine has bir tarzı varsa diğer müzisyenler 
arasından onu anlamak kolaydır. Bazen 
müzisyen olmayanlar da bunu anlayabiliyorlar. 
Mesela bana “Senin tarzını hemen fark ediyoruz, 
senin yaptığını anlıyoruz.” diyorlar. Fakat ben 
o kadar fark edemiyorum. Bazı özelliklerimin 
farkındayım. Muhtemelen bu durumda olan 
başka aranjörler de bir yere kadar kendilerini fark 
ediyorlar ama asıl tekniğini fark edenler başkaları 
oluyor. Dolayısıyla bir şarkının aranjesinin kime 
ait olduğunu anlamak mümkün.
 
4. Teknolojinin böylesine gelişmesinin mix ve 
mastering üzerinde etkisi nasıl oldu?

Tabii ki bazı şeyler kolaylaştı. Kolaylaştığı zaman 
da daha fazla detaylı şeyler yapmak mümkün 
olmaya başladı ama bu zamanı kısaltmadı. Bu 
sefer daha çok detayla uğraşmaya başladık 
hatta mix zamanlarını uzattığını da söyleyebiliriz. 
En önemlisi böyle bir gelişmiş teknoloji ve mix-
mastering olanakları şarkıların, kompozisyonların 
yapısını değiştirmeye başladı. İnsanlar mix’te 
ve edit’te başka birçok şey yapabileceğine 
güvenerek çok daha farklı aranjmanlar yapmaya 
başladı. Teknoloji geliştikçe bu şekil değişimleri 
de her zaman olacaktır, iyi bir şey tabii ki…

5. Mix ve mastering açısından yerli ve 
yabancı eserleri karşılaştırmak mümkün mü?

Mix ve mastering açısından yerli ve yabancı 
arasında en önemli fark; mix tekniğinden çok 
prodüksiyon ve aranjmanda çok daha ileri 
derecede başarılı ve bilgili olmaları. Bu mix’in 
daha kaliteli çıkmasını etkiliyor.  Ülkemizde her 
şeyi, aranjmanı, besteyi, mix-mastering’i tek 
başına yapan bazı müzisyenler yabancılar kadar 
aynı derecede  başarılı olabiliyorlar. Mesela Ümit  
Kuzer bunlardan bir tanesi, Martin Spencer ile 
beraber… Bir diğer Emrah Karaduman... Daha 
da sayabilirim. 

6. Ses Mühendisi olmak isteyen gençlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Ses mühendisi olmak isteyen gençlere özellikle 
bir enstrüman çalmalarını, biraz nota bilmelerini 
yani ses mühendisliğinden önce müzik bilmelerini 
tavsiye ediyorum.  Çünkü yapılacak iş zaten 
müzik, müziğin bir bölümü… Müziği kaydetmek 
de müziğin kompozisyonuna girmeye başladığı 
için müzisyenlik taraflarını da geliştirsinler. 
Ses mühendisliği sadece frekanslarla ilgili bir 
şey değildir. Asıl frekansı oluşturan notalarla, 
kompozisyonla, aranjmanla ilgili bir şeydir. Hem 
bu tarafı takip etmelerini hem de işin gerçekten 
elektro, akustik ve fiziksel taraflarına da yavaş 
yavaş hakim olmalarını tavsiye ederim. Teorik 
olan bilgilerini ilerletsinler. Faz değişimi nedir, 
volt nedir, amper nedir, desibel nedir gibi… 
Bunları gerçek dünyada da uygulayacakları için 
bunlara da hakim olmaya çalışsınlar. O zaman 
gözle görünmeyen minik hatalardan oluşan kötü 
kayıtlar silsilesini baştan elimine etmiş olurlar. 

7. Örnek aldığınız biri var mıdır?

Mix ve mastering için örnek aldığın en önemli 
kişi Bob Clearmountain. ..70’lerin sonu, 80’lerde 
ve 90’larda çok acayip işler yaptı. 2000’lerde 
de devam etti. Resmen kendine has bir soundu 
olduğu gibi, mix’le kompozisyon yapan biri… 
Özellikle onu çok ilginç buluyorum. Bir de 
Bruce Swedien... Michael Jackson’ın ve Quincy 
Jones’in bütün kayıtlarını yapan çok iyi bir adam. 
Tabii başka bir sürü iyi mix’çiler, kayıtçılar var 
ama bu iki isim benim için önemlidir.
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1. Bir şarkıyı hit yapmanın sırrı nedir?

Bu soru aslında direkt olarak besteci ve aranjöre 
yöneltilmeli ama müzik üretim endüstrisinin bir 
ferdi olarak ara ara düzenleme de yaptığım için 
tabii ki bu konu hakkında bir fikrim var.

Bir şarkının hit olması için dinleyen kitle ile ortak 
bir melodi ve söz yakalanmalı. Besteci ve aranjör, 
havayı koklayan adam gibi, müzik endüstrisini 
ve kitle beklentisini koklamalı. Bazen de zamanı 
tutturmak gerekir. 5 yıl önce yayınlanmış, kimse 
dinlememiş ama 5 yıl sonra yayınlanınca hit olan 
bir çok şarkı var. Mesela aklıma ilk gelen Murat 
Kekilli… “Bu Akşam Ölürüm” ilk yayınlandığında 
çok az dinlenmiş, bir kaç yıl sonra aynı şarkı 
düzenlemesi o güne göre güncellenip hit 
olmuştur. Şarkıda değişen bir şey yok ama 
gündem değişip taşlar yerine oturunca galiba 
hit oluyor. Açıkçası çok bilinen bir şey de değil, 
herkes günü yaşayıp o günün müziğini yapmaya 

çalışıyor. Aralarında iyi olanları ve genel kitleyi 
yakalayabilenleri hit şarkı oluyor.

2. Mix ve mastering tekniklerinizden 
bahseder misiniz? Her parçada aynı tekniği 
mi kullanıyorsunuz?

Hayır, bu pek mümkün değil. Şarkıların tarzları ve 
sound’ları çok değişken oluyor. Bu yüzden aynı 
teknik ile yaklaşmak mümkün olmuyor. Modern 
sound’lar ile yapılmış bir dans şarkısı ile akustik 
enstrümanlarla oluşturulmuş bir şarkıya aynı mix 
ve mastering yaklaşımı ile çalışmak mümkün 
değil.

3. Bir şarkının düzenlemesinin kime ait 
olduğunu dinlerken anlamak mümkün mü?

Kesinlikle mümkün. Ama bunun için ciddi bir 
müzik kulağına ihtiyacınız var. Eğer o kişinin daha 
önce yaptığı çalışmaları takip ettiyseniz, mutlaka 
kendi imzasını taşıyan müzikal veya teknik 
yaklaşımlarını dinlediğiniz şarkıda duyabilirsiniz. 
Müzik üretim aşamasında demo bir şarkıyı hangi 
düzenlemecinin daha iyi yapacağı ve şarkıyı 
ortaya çıkaracağı fikri de az çok buradan gelir. 
Aranjörlerin tarzını bildiğiniz için var olan şarkıyı 
hayalinizdekine en iyi yaklaştıracak kişiyi bu tarz 
bir yaklaşımla bilebilirsiniz.

4. Teknolojinin böylesine gelişmesinin mix ve 
mastering üzerinde etkisi nasıl oldu?

Çok büyük etkisi oldu. 2004-2006 yıllarında 
mix’ini yaptığım albümleri genelde İngiltere’ye 
mastering için yollardım ve geri dönen sound’a 
inanamazdık. Türkiye’de yapılan mastering ile 
arada çok ciddi bir fark oluşurdu. Ama yıllar 
geçtikçe teknik olarak aramızdaki fark yok 
denecek kadar azaldı. Abartmadan söylüyorum 
bizlerin yaptıkları daha iyi hale bile geldi 

Tarık Ceran
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diyebilirim. Mesela Serdar Ortaç’ın 2-3 albüm 
önce mastering yapılması için İngiltere’ye 
yolladık,  fakat sonrasında dinlediğimizde benim 
burada, aynı şarkılar için yaptığım mastering’in 
daha doğru duyulduğunu tespit edip o hallerini 
kullandık. Bu sözlerimden İngiltere’den çok 
daha iyiyiz algısı çıkmasın lütfen, sadece aradaki 
makasın artık eski yıllardaki gibi uçurum şeklinde 
açık olmadığını söylemeye çalışıyorum. Evet 
teknoloji ve internet çağı, bizi mix ve mastering 
konusunda dünya ile entegre bir hale getirmiştir.

5. Mix ve mastering açısından yerli ve 
yabancı eserleri karşılaştırmak mümkün mü?

Tabii ki mümkün. Fakat arada anlayış ve 
şarkıların yapıları açısından ciddi farklar var. 
Örneğin; yabancı dans şarkılarını örnek alırsak; 
genelde bir reef (arkada tekrar eden bir akor 
dizilimi veya melodi) üzerine şarkılar yapıldığı için 
sound’larını da bu yönde daha iyi yapabiliyorlar. 
Sürekli değişken akorlar kullanmıyorlar. Bizde 
melodi odaklı şarkılar, melodiye bağlı kalarak 
değişmek durumunda olan akor dizilimi vs. 
olduğu için sound olarak işimiz biraz daha zor. 
Ama olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Bu çok uzun 
bir konu aslında, kısaca böyle söyleyebilirim. 
Dijital streaming sonrası yabancı veya Türkçe 
şarkılar arası geçişlerde de seviye farkı olmadığı 
için artık karşılaştırmayı herkes çok rahat 
yapabilir. Ama dediğim gibi sound olarak iyiyiz, 
çok iyi aranjörlerimiz var. Yeni nesil çok başarılı 
ve öğrenmeye aç bir şekilde geliyor. İmkanları 
internet sayesinde dünya ile aynı. Gelecekte çok 
daha iyi şarkılar ve sound’lar dinleyeceğimize 
eminim.

6. Ses Mühendisi olmak isteyen gençlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

İngilizce öğrenmelerini, YouTube’a girip bu 
konu hakkında var olan videoları incelemelerini, 
internette mix, mastering forumlarını takip 
etmelerini tavsiye edebilirim. Yabancı veya 
Türkçe şarkıları dinleyip kendi şarkılarının 
sound’larını bu örneklere benzetmeye 
çalışsınlar. Benzemeye başladıktan sonra 
zaten kendi yollarını çizeceklerine eminim. 
Temeli oluştursunlar sonrası zaten yetenekleri 
ölçüsünde ilerleyecektir. Aşk ile bağlansınlar 
bu mesleğe… Yılmadan, yorulmadan en iyisini 
yapmak için çalışsınlar. Ben sanırım öyle yaptım. 

7. Örnek aldığınız biri var mıdır?

Örnek aldığım veya sürekli takip ettiğim birileri 
hiç bir zaman olmadı. “Kariyerimde şu kişi gibi 
olmalıyım.” diye düşünmedim. Türkçe veya 
yabancı iyi sound’lu işleri takip ettim. Sound’a 
odaklandım, kişiye değil. Ama bana ilk cesareti 
veren Hakan Kurşun vardır. Yaşım 11 yada 
12 idi. ‘’Aç makineleri kurcala, bozmazsın 
merak etme!’’ demişti.  E tabi korkmuştum. 
Can Kesmez ağabeyim piyasanın en gedikli 
tonmaister’lerinden biridir. 13 yaşımda bana 
Burhan Çaçan solist kaydı vermişti.” Yapamam” 
dediğimde “hiçbir şey olmaz, sakin ol 
yaparsın…” demişti ve yapmıştım. Sağ olsun… 
Değerli besteci ve aranjör Özkan Turgay 
ağabeyim 16 yaşımda beni stüdyosuna almıştı. 
Hem kendisinden çok şey öğrendim hem de 
sayesinde mesleğe devam edebildim.

1. Bir şarkıyı hit yapmanın sırrı nedir? 

Bir şarkı ya hittir ya da hit değildir. Tecrübeli 
müzik prodüktörleri bir hit şarkının kokusunu 
alabilir. Şarkının sözleri ve melodisi arasındaki 
sinerji bunu belirleyen en önemli faktörlerdir. 
Bir üçüncü faktör de ilk iki faktörün basitliği 
yani akılda kalıcılığıdır. Şarkının düzenlemesi 
ve prodüksiyonu da buna eşlik etmeli, onun 
basitliğini bozmamalı, aynı zamanda güncel 
sound trendlerini özünde taşımalıdır. Sadece 
düzenleme, prodüksiyon ve güncel sound 
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trendleri ile hit olmuş şarkılar olsa da bunların 
zamana karşı direnci yani ömürleri pek uzun 
sürmez. Dolayısıyla zaman, bir kriter ve 
belirleyici bir faktör olmamalıdır. Rüzgarı çok 
uzun sürmese de, “Gam Gam Style” bir hittir. 
Beatles “Yesterday” de yarım asırlık bir hittir. 
Şarkının zamanın ruhunu taşıması da önemlidir. 
Bunlardan anlaşılacağı üzere bir formülü ve sırrı 
yoktur. Herhangi bir şarkıyı hit yapamazsınız; 
bunun için yukarıdaki faktörlerin bir çoğunu 
bünyesinde barındırması gerekir.

2.  Mix ve mastering tekniklerinizden 
bahseder misiniz? Her parçada aynı tekniği 
mi kullanıyorsunuz?

Geçmişte Mor ve Ötesi, Pentagram ve bir 
kaç mastering çalışmalarım olsa da kendime 
mastering mühendisi diyemem. Mix ve mastering 
ayrı disiplinlerdir. Zaten mix’lediğim şarkının 
mastering’ini asla yapmam. Bana göre çok 
yanlış. Böyle çalışanları da amatör buluyorum. 
Müzik prodüktörü olduğum için mix her zaman 
bana daha yakın gelmiştir. Bir de bu işi benden 
çok daha iyi öğrenip kavramış insanlar tanıdığım 
için mastering uzun bir süredir benim ilgi alanımın 
dışında kaldı. Ancak mix konusu için aynı şeyi 
söyleyemem. Yaklaşık otuz seneyi aşkın bir 
süredir ilgi alanımda ve yapmayı ve araştırmayı 
çok sevdiğim bir disiplin, bir tutkudur benim için. 
Tekniklerim, hem teknolojinin hem de kulağımın 
olgunlaşmasıyla bu otuz senede oldukça değişti. 
Analog ekipman devrinden dijitale geçiş ve de 
müzik prodüksiyonlarının sound değişimi bunda 
etkili rol oynadı. Ben kendimi butik “mixer” 
olarak görüyorum çünkü asıl işim prodüktörlük, 
mix onun yan disiplini. Dolayısıyla her parçayı 
ayrı değerlendiririm. Kısa yollar oluşturacak 
kadar yoğun bir mix tempom yok. Şimdiye 
kadar yüzlerce parça mix’lemişimdir ve tüm bu 
parçalardaki tekniğim farklı olabilir. Mix bana 
göre teknikten öte müzik üretimin içindeki bir 
sanat icrasıdır. Günümüzde bunun önemi çok 
fazladır ki gelişmiş ülkelerde mix mühendislerinin 
de o parçaya ait yaratımsal hakların içinde yer 
alması tartışılmaktadır. Ama teknik olarak ITB 
(In The Box) mix dediğimiz, tüm işlemlerimizi 
bir bilgisayarın işlemcisini kullanarak ve o 
ortamı terk etmeden icra ettiğimiz bir çalışma 
tekniği uyguluyorum diyebilirim. Mix demek 
basitçe, o parçada bulunan müzikal öğeleri 
kulağa hoş gelecek bir biçimde dengelemek, 
hoş gelmeyenleri hoşlaştıracak yollar aramak 
belki de susturmak, parçanın ruhuna ve tarzına 

göre sesleri işlemek, bazen parçaya dinamizm 
getirerek sıkıcılıktan kurtarmak bazen de onu 
bozmamak olduğu gibi kabul etmektir. Aranjesi 
ve kaydı sorunsuz bir parçayı mix’lemek birkaç 
saatimi alırken, sorunlu olanları mix’lemek günler 
alabilir. Bu bazen çok kolay bazen ise oldukça 
yıpratıcı bir süreç olabilir. Dolayısıyla uygulanan 
teknikler parça bazındadır.

3. Bir şarkının düzenlemesinin kime ait 
olduğunu dinlerken anlamak mümkün mü?

Eğer bir aranjörün birçok işini dinleyip 
içselleştirirseniz onu anlamak mümkün olabilir 
veya olmayabilir aranjöre göre değişir ve de 
herhangi bir şarkı derseniz aranjör repertuarınız 
çok geniş olmalıdır. Bazı aranjörlerin kullandığı 
sesler ve müzikal tarzları onları ele verebilir. 
Bir şarkının düzenlemesinin kime ait olduğunu 
anlamanın en kolay yolu o şarkının credit’sine 
bakmaktır. Ama maalesef günümüzde dijital 
platformların bu konulara ilgisiz olması, parçanın 
arayıp zor bulduğun “credits” bölmesinde 
sadece söz ve bestecisinden başka ne aranjörün 
ne de mix ve mastering mühendislerinin yer 
almadığını görmek çok üzücüdür. Yetmiş yıldır 
standart oluşturmada atıl ve korkak davranan 
müzik sektörü büyük bir ayıp içindedir. Dijital 
platformların bu konudaki vurdumduymazlığı 
ile birçok müzik emekçisi hem sosyal hem de 
ekonomik hak edişlerine kavuşamamaktadır. 

4. Teknolojinin böylesine gelişmesinin mix ve 
mastering üzerinde etkisi nasıl oldu?

Birçok etkisi olmuştur bunların bir kısmı olumlu 
bir kısmı da olumsuz etkilerdir. Öncelikle 
dünyada birçok mühendis hala eski teknolojileri 
kullanır. Son teknoloji ile çalışanlar arasında 
kalite bakımından bir fark olduğunu dillendirmek 
yanlış olacaktır. Nasıl dijital fotoğrafçılık fotoğraf 
sanatına kalite konusunda bir artı getirememiş ise 
bu da aynıdır. Sadece bazı işlemler hızlanmıştır. 
Ama bu hızın getirdiği zaman kazanımı 
başka ek işlemlerle birbirini götürmektedir. 
Yani teknolojinin böylesine gelişmesi kaliteyi 
arttırmamıştır. Teknolojinin gelişmesi genelde 
o işin daha kolay ve zaman olarak daha hızlı 
yapıldığı ile doğru orantılıdır fakat bu gelişmeler 
kişiye çok seçenek  sunar. Bu seçenekler arasında 
kaybolabilir, kararlarımızı erteleme hatasına 
düşebiliriz. Birçok mühendisin hala analog 
teyp ortamından vazgeçmemesinin bir sebebi 
de, dijital ortamların veri saklama konusundaki 
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format uyuşmazlıkları, standartlaşmanın 
olmaması ve veri güvensizliğidir. Örnek olarak; 
1950 yılında analog banda yapılmış bir kayıt 
hala çalınabilmekte ancak 2000 yılında herhangi 
bir marka dijital teybe yapılmış kayıtları çalma 
imkanı yoktur. Çünkü o format çoktan yok 
olmuş, yerine eskiyle uyumsuz sözde yenilikçi 
bir format gelmiştir. Bunun tarihte onlarca örneği 
vardır. Bu, benim de başıma defalarca gelmiş 
ve birçok projemi tekrar hayata döndürmek 
imkansız hale gelmiştir. 60’larda yapılmış bir 
Count Basie Big Band veya bir Frank Sinatra 
şarkısı dinlediğiniz zaman teknolojinin mix ve 
mastering açısından o kadar da gelişmediğini 
fark etmemizi sağlayacaktır. Bizim en önemli 
enstrümanımız kulaklarımızdır ve yüz bin yıldır 
aynıdır. Yeni yeni AI (Artificial Intelligence) 
robotlar mastering dünyasına el atıyor. Bir online 
bilgisayar programı olan bu robotlar, amatör ve 
bütçesi kısıtlı müzisyenler için iyi bir seçenek 
sunuyor. Şimdilik mix yapmaları imkansız çünkü 
işin teknik kısmını çözebilirler ama sanatsal 
kararları vermeleri için yüz bin yıllık bilgi gerekir. 

5. Mix ve mastering açısından yerli ve 
yabancı eserleri karşılaştırmak mümkün mü?

Bir mix’i o parçanın düzenlemesinden ve 
prodüksiyonundan ayırmak oldukça zordur. 
Hepsi bir bütünü temsil eder. Yabancı eserleri 
bu açıdan değerlendirirsek, karşılaştırmak 

mümkün olabilir. Ama mix ve mastering 
açısından ülkemizdeki birçok mühendisin onlar 
kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Kendi adıma 
konuşacaksam yurt dışına yaptığım mix’lerin geri 
dönüşleri şaşırtıcı biçimde iyi olmuştur. Kendime 
güvenim o sayede güçlenmiştir. Demek ki her 
zaman biraz olsun onların etkisi ve büyüsü altında 
kendimizi yetersiz hissettiğimiz anlar yaşıyoruz. 
Bu da çok doğal çünkü ülkemizde yapılan müzik 
çoğunlukla yabancıları taklit ederek yapılan 
müzikler olmuştur. Adele’in masteringini yapan 
dünyanın en iyi mastering mühendislerinden 
kabul edilen rahmetli Tom Doyle dahil olmak 
üzere yurt dışı ile defalarca çalışmama rağmen, 
güvendiğim bir Türk mühendisinden daha iyi 
sonuçlar aldığım olmuştur. Yurt dışına gidip 
albüm mix’letmeyi veya mastering yaptırmayı 
özenti ve gereksiz buluyorum. Bu ülkede bunu 
yapacak çok değerli mühendisler ve stüdyolar 
var.

6. Ses Mühendisi olmak isteyen gençlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Kulaklarınıza iyi bakın. Yüksek sesle çalışmayın. 
Yüksek sesli yerlerde bulunurken kulak 
tıkacı takın. Bu işi tutkuyla sevmeyecekseniz 
yapmayın. Çok okuyun, çok araştırın, çok 
farklı tarzlarda müzikler dinleyin. İyi yapılmış 
prodüksiyonlar ve mix’ler dinleyin. Canlı klasik 
müzik konserlerine sık gidin. İngilizce öğrenin. 
Sabırlı ve sakin olun. Meditasyon yapın. 
Teknolojiye kendinizi kaptırmayın. Bedava bir 
EQ plugin ile bin dolarlık bir EQ plugin arasında 
önemli bir fark olmadığını anlayın. Yapabildiğiniz 
kadar çok mix yapın. İnternette birçok mix 
yapabileceğiniz, bünyesinde “multitrack”ler 
bulabileceğiniz ve yaptığınız işlerden geri dönüş 
alabileceğiniz ücretli siteler bulunmakta. Bunlara 
üye olun ve hemen mix yapmaya başlayın. 
OCD’ye (Obsessive Compulsive Disorder) çok 
yatkın bir meslek olarak ses mühendisliği hele 
bir de mükemmeliyetçi bir yapınız varsa yıpratıcı 
bir meslek haline gelebilir. “Kimse mükemmel 
değildir” bunu hatırlayın ve o kadar da çok 
önemsemeyin. Bazen “yeterince iyi” demek iyi 
demektir.

7. Örnek aldığınız biri var mıdır?

Evet ilham aldığım ses mühendisleri var. Al 
Schmitt, Bob Clearmountain, Steve Albini, Bruce 
Sweden, Jimmy Douglass, Çağlar Türkmen, 
Hakan Kurşun bunlardan önemli olanlarındandır.
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1. Bir şarkıyı hit yapmanın sırrı nedir?

Hani adam olacak çocuk gözünden belli olur 
derler ya, hit şarkı da, melodik yapısından 
kendini hemen belli eder. Hele sözleri de şarkıya 
oturmuşsa, yaşanmış bir öyküden alınmışsa, bir 
numara olması kaçınılmazdır. Ben aynı zamanda 
aranjör de olduğum için şarkının bütün imalat 
sürecinde daha özenli bir çalışma yaparım. 
Doğru şarkı, doğru aranjör, doğru yorumcu ve 
doğru mixaj… Bence denklem budur.

2. Mix ve mastering tekniklerinizden 
bahseder misiniz? Her parçada aynı tekniği 
mi kullanıyorsunuz?

Mix, henüz kayıt aşamasında iken dikkat edilmesi 
gereken karmaşık bir işlemdir. Doğal olarak her 
şarkının kayıt ve mix tekniği birbirinden farklıdır. 
Çok sazlı alaturka bir şarkı ile pop ya da rock 
tarzındaki eserleri aynı anlayışla ve teknikle 
mix’leyemezsiniz. Ben şarkıları, öncelikle sağlam 
bir alt yapı üzerine oturturum. Mutlaka davul, 
bas ve armonik enstrümanları ön planda tutar ve 
biraz şımartırım. Daha sonra diğer enstrümanları 
ilave ederim. Tıpkı lezzetli bir yemek yapmak 
gibidir. Ve tabii ki yorumcuyu play-back içine 
yerleştirmek işin en önemli kısmıdır.  Bu aşamada 
yorumcuyu play- back’ten asla koparmamaya 
özen gösteririm.

3. Bir şarkının düzenlemesinin kime ait 
olduğunu dinlerken anlamak mümkün mü?

Bilinen çok iyi aranjörler var. Bunların tarzları 
bellidir. Parça kurgularından çoğunu tanırım. 

Hatta bazı genç taklitçileri bile zaman zaman 
beni şaşırtmıştır. Piyasada çok fazla soundjör 
var. Bunlar armonik kurguları zayıf, sadece 
davul ve bas üzerine şarkıyı kurgulayan yeni 
çocuklar… Tabii ki zamanla çok gelişecekler ve 
müzik sektörüne uzun yıllar hizmet edecekler.

4. Teknolojinin böylesine gelişmesinin mix ve 
mastering üzerinde etkisi nasıl oldu?

Aslında teknoloji, hala analog kayıtlardaki 
berraklığı yakalayamadı. Bizler gibi son kırk yıl 
içindeki gelişmeleri ve güncelliği takip eden 
birkaç dinozor adam kaldı. Kulaklarımız analog 
kayıtlarda piştiği için farklılıkları net olarak 
algılayabiliyoruz. Bilgisayar ortamında sanal 
gerçeklik ile uğraşıyoruz. “Plug–in” ler geliştikçe 
sound’lar da gelişmeye devam edecek. 
Umarım…

5. Mix ve mastering açısından yerli ve 
yabancı eserleri karşılaştırmak mümkün mü?

Tabii ki mümkün… Özellikle batı ülkelerindeki 
müzik anlayışı “az enstrüman – geniş sound”
denklemine dayanır. Bu nedenle mix sonrası 
daha net duyumlar elde edilir. Ülkemizdeki 
müzik kültürü çok çeşitli birbirinden çok farklı 
ve zengindir. Türk Sanat Müziği ile Karadeniz 
müziği, Balkan müziği ile Orta Anadolu müzik 
yapıları, ritim ve armonik olarak değişkendir. 
Mevcut alt yapının üstüne olabildiğince saz 
eklenir. Ve bizim önümüze “Hadi bakalım koçum 
iş sende bitiyor” cümlesiyle konur. Annelerimiz 
kek tarifi yaparken  “Alabildiğince un koy” derler. 
Bir de “kulak memesi kıvamı” denen göreceli 
bir kavram vardır. Biz de zaman zaman aynı 
yöntemlerle yapılan bu şarkıların içinden çıkma 
çabası içine gireriz.

6. Ses Mühendisi olmak isteyen gençlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Çok meşakkatli ve zor bir iş koludur. Bu işin ilk 
on senesi gerçekten zordur. İkinci on senede 
biraz daha olgunlaşırsınız. Ancak üçüncü on 
yılda siz de ustalar sınıfına dâhil olursunuz. Bu 
işe başlamak isteyen gençler, öncelikle sabırlı 
olsunlar. Sonra yine sabırlı olsunlar. Ve son 
olarak çok sabırlı olsunlar. Zor öğrenilen uzun 
soluklu bir süreçtir bu… En az bir enstrümanı 
iyi derecede çalabiliyor olmaları gerekir.  Orta 
düzeyde armoni bilgisi, enstrümanların akort ve 
porte üzerindeki anahtarlarını bilmeleri lazım. 

Reha Erdir
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Erkan Tatoğlu

İyi düzeyde teknik İngilizce bilgisinin yanında, 
ihtiyaç durumunda iyi bir tamirci olmaları gerekir. 
Ve tabii ki de iyi bir mix kulağına sahip olmaları 
lazım.

Mix kulağı, kalabalık bir caddede yürürken bütün 
sesleri ayrı ayrı algılama yeteneğidir. Arkanızdan 
gelmekte olan kişilerin ayak seslerinden, onların 
kaç metre mesafede olduklarını ve cinsiyetlerini 
algılayabilme yeteneğidir. Motor seslerinden 
arabaların markalarını ayırabilme yeteneğidir. 
Sokak satıcılarının seslerinden yaşlarını tahmin 
edebilme yeteneğidir.
   
Mimar Sinan Konservatuarı’nda dört yıl boyunca 
öğretici olma fırsatım oldu, ama ne yazık ki 
sadece bir öğrenici yakalayabildim…

7. Örnek aldığınız biri var mıdır?

Eskiden çok vardı. Ama şimdi, galiba artık 
bizleri örnek alıyorlar. Ama öğrenmenin sonu 
yoktur. Hiç ummadığımız insanlardan çok şey 
öğrenebiliyoruz. Bu nedenle eğitim ve öğrenim 
ömür boyu bitmez.

Müziksiz kalmamanız dileğiyle…

       

1. Bir şarkıyı hit yapmanın sırrı nedir?

Kolay anlaşılır ve akılda kalıcı melodi içermesi, 
yakalayıcı ve orijinal sözler, kaotik olmayan sade 
altyapı, uygun bpm ve de çok iyi promosyon…  
Promosyon kısmı galiba en önemli bölüm; bazı 
vasata yakın şarkıların promosyon ve ısrar ile  
“hit” olduğu durumlar var.

2. Mix ve mastering tekniklerinizden 
bahseder misiniz? Her parçada aynı tekniği 
mi kullanıyorsunuz?

Her parçanın ayrı yapısı, ayrı dinamikleri vardır. 
Parçanın enerjisini, içeriğini hissedip dinleyiciye 
aktarma işinin en önemli aşaması mix aşaması. 
Farklı mix yaklaşımları, aynı türe ait şarkılarda 
bile olabiliyor. Albüm mix’lerinde ortak bir dile 
yönelik hareket etmek gerekiyor çoğu zaman. 
Her parça için farklı yaklaşımlar da söz konusu 
olabiliyor. Parçanın tonu, kullanılan enstrüman 
ve vokallerin tınısı, mix’e başlarken dikkate 
almamız gereken en önemli unsurlar.
Mastering işinde, albüm mastering’i ve 
single mastering’i arasında yaklaşım farklı 
oluyor. Albümde, sound bütünlüğü önemlidir. 
Single’larda daha özgürsünüz. İkisinde de 
ses seviyesi, dinamik alanlar, parlaklık, bas 
gibi unsurların problem yaratmayacak şekilde 
işlenmesi gerekli. Amaç, endüstri standartlarında 
bir iş ortaya çıkarmak.

3. Bir şarkının düzenlemesinin kime ait 
olduğunu dinlerken anlamak mümkün mü?

Bazı aranjörlerin imza gibi işleri oluyor. Gayet 
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mümkün yani... Kendi kendinize bir test 
yapabilirsiniz. Türkiye’den Ozan Çolakoğlu 
mesela, çok belirgin özellikleri ve yaklaşımları 
var.

4. Teknolojinin böylesine gelişmesinin mix ve 
mastering üzerinde etkisi nasıl oldu?

Kayıt ortamları ucuzladı, bant, kaset maliyetleri 
yok artık. İlk dönem dijitaldeki maliyetler de yok. 
Kanal sayısı, ses işleme gibi problemler kalmadı. 
Kes, kopyala, yapıştır; devrimsel bir icat bu 
iş için. Müzisyenliği biraz olumsuz etkiledi o 
ayrı. Tembelleşti insanlar. Mix ve mastering’de 
gerçeğe yakın emülasyonlar işleri kolaylaştırdı 
ve hızlandırdı. Ekipmanlar da ucuzladı. Bu da 
işin yaygınlaşmasını sağladı. Ayrıca eğitim 
anlamında da internette sınırsız kaynak var. 
Sevdiğiniz bir mix mühendisinin işini baştan 
sona izleyebiliyorsunuz. Bu da büyük avantaj 
meslekteki insanlar için.

5. Mix ve mastering açısından yerli ve 
yabancı eserleri karşılaştırmak mümkün mü?

Mümkün, Türkiye’de vokal; olması gerekenin 
1,5 katı seviyelerinde genelde…  Ses seviyesi 
rekoru kırmak için baslardan feragat ediliyor. 
Çoğu iş fazla tiz duyuluyor. Konserlerde de 
durum benzer.  Son dönem biraz değişti 
gerçi. Biraz toparlanmaya başladı ülkemizde 
işler. Basmakalıp mix’ler ve şarkılar bolca var. 
Yaratıcılık için de çok fazla vakit harcanmıyor. 
Belki ekonomik etmenlerden dolayıdır tabii, 
çok da olumsuz eleştirmemek lazım belki 
de... Ekipman kalite ortalaması da gelişmiş 
ülkelere göre oldukça düşük maalesef. Fiyatlar 
ve vergilerin yüksekliği gibi etmenler var tabii. 
Bütününde kötü müyüz? Çok değil.

6. Ses Mühendisi olmak isteyen gençlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Çok sabırlı ve çalışkan olmaları.  21,5 saat hiç 
durmadan çalışmıştım bir kere... 36 saat çalışan 
arkadaşım var. Aceleci olmamaları lazım. Kulak 
ve tecrübelerinin oturması için binlerce saate 
ihtiyaçları var. Çalıştıkları ortamın akustiğini 
düzenlemeleri çok önemli. Kulaklıklardan 
da uzak dursunlar. İngilizce öğrensinler 
mutlaka. YouTube eğitim videoları çok önemli. 
Müşterilerine de her zaman saygıyla ve seviyeli 
yaklaşsınlar.

7. Örnek aldığınız biri var mıdır?

Eric Valentine, Dave Pensado, Tim Boyce 
sevdiğim ve örnek aldığım kişilerden...

1. Bir şarkıyı hit yapmanın sırrı nedir?

Bu birçok parametreye bağlı. Her şeyden önce 
şarkının bu potansiyelde olması lazım. Yani etkili 
bir melodi  ve insanlara dokunacak şarkı sözlerine 
sahip olmalı. Daha sonra şarkıyı doğru anlatan 
bir aranjenin yapılması gerekiyor.  Ve ardından 
iyi bir kayıt süreci ve güçlü bir mix mastering… 
Tabii bunların hepsi yeterli olmayabiliyor. Etkili bir 
tanıtım ve pazarlama bu işin olmazsa olmazıdır. 
Ama bence en önemlisi şans faktörü…  Ne işler 
bilirim ki; “Bu şarkı ortalığı yıkar!”  dediğim fakat  
hiç duyulmamış ya da tam tersi pek ihtimal 
vermezken patlamış…

2. Mix ve mastering tekniklerinizden 
bahseder misiniz? Her parçada aynı tekniği 
mi kullanıyorsunuz?

Şarkının tarzına ve kayıt ediliş şekline göre 
izlediğim yöntemler değişiyor. Örneğin, 
bir caz kaydı ile pop kaydına aynı işlemleri 
yapamazsınız. Ben genelde akustik projelerde 
yani her şeyin canlı çalındığı işlerde çalışıyorum. 
Eğer kaydını da ben yaptıysam zaten şarkıya 
hakim oluyorum ve kayıt aşamasındayken 
mix’te neler yapacağımı az çok belirlemiş 

Volkan
Yırtıcı
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oluyorum. Dışardan gelen bir kayıtta ise mix’e 
başlamadan önce şarkıyı anlamaya çalışıyorum 
ve ne şekilde kaydedildiğine bakıyorum.  Kayıt 
aşaması aslında mix için  çok önemlidir. Yani 
doğru mikrofonlanmış, kaliteli ekipmanlarla, 
iyi bir akustik ortamda, enstrümanlarına hakim 
müzisyenler tarafından kaydedilmiş bir işte; çok 
fazla mesai harcamadan güzel bir iş çıkartmanız 
mümkün. Ama bu dediklerim yoksa hatta bir 
tanesinde bile problem varsa işimiz biraz daha 
zorlaşıyor ve seslere daha sert müdahaleler 
yapmamız gerekiyor. Bu sert müdahaleler bazen 
beklediğinizden daha iyi sonuçlar da verebilir 
tabii. Mikse başlarken ilk önce seslere çok 
renklendirme yapmadan bariz duyulan frekans 
sorunlarını gidermeye çalışırım, genel bir denge 
ve panoramik düzenlemeyi yaparım. Eğer 
gerek duyarsam ilerleyen aşamalarda compres 
ihtiyacını azaltmak için gain otomasyonla 
dengeleme yaparım. Daha sonra renklendirmek 
istediğim seslere duymak istediğim karakteri 
veririm. Eğer zaman problemi yoksa bu 
işlemi analog ekipmanlarla yapmayı tercih 
ediyorum ama hızlı çalışılan işlerde mecburen 
bilgisayarla yapıyorum. İstediğim tınılar çıkmaya 
başlayınca alan derinliğini vermek için reverb 
delay vs. ayarlarını yapıyorum. Tabii başta 
dediğim gibi müziğin tarzı, temposu, hissi 
ve sanatçının beklentisi bu ayarları yaparken 
dikkat ettiğim faktörler… Daha sonra da ince 
ayarlara geçiyorum. Mastering’de olası frekans 
sıkıntılarını ortadan kaldırıyor ve son balansını 
yapıyorum.

Mastering aşamasında kendi yaptığım mix ise 

zaten işim yine kolay oluyor ama dışardan gelen 
bir mix ise önce şarkıyı, kayıt ve mix sıkıntılarını 
keşeftmeye çalışıyorum. Mix’in genelindeki 
frekans problemlerini çözmeye çalışıyorum.  M/S 
EQ’lar ve kompresörler bu işte çok işime yarıyor. 
Analog sıcaklığı, mastering’de vazgeçilmezim… 
Analog ekipmanlarımla şarkının tarzına göre 
hacim, derinlik ve gücü veriyorum.

3. Bir şarkının düzenlemesinin kime ait 
olduğunu dinlerken anlamak mümkün mü?

İyi bir dinleyiciyseniz ya da profesyonel bir kulağa 
sahipseniz genel olarak anlamak mümkün. Her 
bestecinin ve şarkıcının nasıl bir tarzı varsa her 
aranjörün de bir tarzı, zevki oluyor ve bu da 
ister istemez aranjelerine yansıyor. Ben kendi 
yaptığım aranjeler için de bunu söyleyebilirim, 
elbette istisnalar olacaktır tabii.

4. Teknolojinin böylesine gelişmesinin mix ve 
mastering üzerinde etkisi nasıl oldu?

Teknolojinin  gelişimi sayesinde bilgisayar 
dünyasının geldiği nokta, özellikle de mix işini  
neredeyse tamamen devraldı. Hal böyleyken 
doğal olarak eski kayıtlarla yeni kayıtlar arasında, 
şarkıların sound’unda  ciddi bir değişiklik oldu. 
Ama bu iyi yönde mi kötü yönde mi  tartışılan 
bir konu…  Artık gerçek ekipmanlar yerine sanal 
plug-in devri var ve kayıtlar DAW’lar ile yapılıyor. 
Buna tamamen kötü bir şey demeyi çok 
doğru bulmuyorum. Her açıdan bizlerin işlerini 
kolaylaştıran bir gelişme.  Bilgisayar devrinden 
önce miks yaparken elimizdeki ekipman kadar 
gücümüz oluyordu. Yani bir sese yapabileceğimiz 
proses; ekipman sayımıza orantılıydı ve 
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kaydedeceğimiz kanal sayımız sınırlıydı. 
Bilgisayarlar bu işi devraldıktan sonra ses üzerine 
uygulayabileceğimiz efekt sayısı neredeyse 
sınırsız oldu. Aynı şekilde edit imkanı muazzam 
şekilde gelişti. Bundan 20 yıl önce “Kötü çalınan 
bir davul kaydını metronoma oturtacaksın, 
detone bir vokali tona çekeceksin” deselerdi 
“Hadi canım oradan!” derdim. Sonuç olarak işin 
tamamında bilgisayar teknolojisi müziğe yeni bir 
sound yarattı. Mastering’lerde loudness çılgınlığı 
bütün dünyayı sardı. Müzikteki dinamik aralıklar 
değişti. Daha geleneksel düşünenler, eski işlerin 
çok daha samimi ve sanatsal olduğunu düşünür. 
Ben sanırım tam ortadayım yani teknolojinin 
nimetlerinden faydalanalım ama sanatsal yapıyı 
ve samimiyeti de koruyalım.

5. Mix ve mastering açısından yerli ve 
yabancı eserleri karşılaştırmak mümkün mü?

Aslında az önce bahsettiğimiz konudaki 
bilgisayar devrinin başlamasından sonra yerli 
ve yabancı eserler arasındaki uçurum azaldı. 
Eskiden yabancı işler, Türkiye’de yapılan işlere 
göre çok daha hacimli ve kaliteli duyulurdu. 
Artık günümüzde sound kalitesi her yerde 
birbirine yakın diyebilirim. Türkiye‘de de bu işte 
uzmanlaşmış yetenekli çok insan yetişti ve çok 
kaliteli stüdyolar açıldı. Bir de artık dünya internet 
sayesinde iç içe girdi. Yani burada yaptığınız 

bir kaydı dünyanın en büyük stüdyolarına 
gönderip mix’ini ya da sadece mastering’ini 
yaptırabiliyorsunuz, hatta oradaki bir müzisyene 
bile çaldırabiliyorsunuz.

6. Ses Mühendisi olmak isteyen gençlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Bizim jenarasyon bu işlere başladığında kaynaklar 
çok kısıtlıydı ve Türkiye’de bu işin okulu yoktu 
maalesef. Bizler birçok şeyi kendi kendimize 
keşfetmek ve bizden önceki kuşaktan öğrenmek 
zorundaydık. Şimdiki gençler bu anlamda çok 
şanslı… İstedikleri bilgiye, o an, telefonlarından 
bile ulaşabiliyorlar. Birçok üniversite bu alanda 
bölümler açtı. Bu konuda sıkça seminerler, 
workshoplar ve kurslar düzenleniyor.  Bu işle 
uğraşmak isteyen gençlere benim tavsiyem, 
zamanımızda  artık kolay edinilen bu bilgileri 
çabuk unutmamaları. O yüzden de öğrendiklerini 
sıklıkla pratiğe dökmeleridir. Bunun için de 
bu işte uzmanlaşmış kişilerin yanında veya 
stüdyolarda tecrübe kazanmalarını ve tabii 
doğru bir duyumda çok fazla müzik dinlemelerini 
tavsiye ederim.

7. Örnek aldığınız biri var mıdır?

Yıllar önce çalışma fırsatı da bulduğum John 
Cuniberti’ yi çok beğenirim.
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MÜZİĞİN 
MARKA  
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

H 
ızla artan tüketim sonucunda markalar 
arası rekabet artmış dolayısıyla 
hedef kitlenin tüketim alışkanlıklarını 

değiştirmeyi, güçlendirmeyi hedefleyen 
pazarlama iletişim faaliyetleri de gelişmiştir. 
Bu faaliyetlerin başında reklam gelmektedir. 
Doğru hedef kitleye, nerede, nasıl, ne 
şekilde ulaşılacağı gibi soruları belirlerken 
görüntü, ses ve iletilen mesajın bütünlük 
oluşturması çok önemlidir. Bu bütünlüğe 
müzik de eklenince reklamın gücü daha 
da artmaktadır.  Müziğin, markanın 
bilinirliliği ve imajı üzerindeki etkisi oldukça 
büyüktür. Görüntü olmadan sadece müziği 
duyduğumuzda hangi marka olduğunu 
hatırlayabiliyoruz. 

Reklamlarda müzik kullanımının tarihine 
baktığımızda dünyada 1940’lı yılların başında 
reklam cıngıllarının (jingle) kullanıldığını, 
sonraki yıllarda bu kullanımın hızla 
arttığını görüyoruz. Türkiye’de ise reklam 
müziklerinin ilk kullanımı 1960’lı yılların 
başındadır. 1990’lı yıllarda cıngıl kullanımları 
artış göstermiştir. Kimi zaman reklama özel 
tema müzikleri yapılırken kimi zaman ise 
bilinen bir eser reklama uyarlanmaktadır. Bir 
reklam için müzik üretim sürecini, müziğin 
marka üzerindeki etkisi gibi merak edilen 
soruları üyelerimize sorduk. Sizler için 
yanıtladılar. Keyifli okumalar. 

röportaj



1. Reklam müziği yapmaya nasıl başladınız?

Aslında yaptığım ilk reklam müziği “Ben 
Özgürüm”dü. Boğaziçi Üniversitesi’nde okurken  
Reklamevi Ajans’ta staj yapmaya başladım. 
Kabul edilmek için özgeçmiş olarak kaydettiğim 
kasetleri yollamıştım. Oradan akıllarında 
kalmış. “Ya hani bir stajyer vardı şarkılar yapan, 
nerede o?” demişler. Gittim, “Özgürlük şarkısı 
yapabilir misin?” dediler. “Yok, ben Türkçe 
şarkı yazmıyorum.” dedim. Biraz 
ukalaydım sanırım. “Eğer 
yaparsan para kazanırsın” 
dediler, gidip denedim 
akşam. Sabah çaldım 
“Ben Özgürüm”ü. O 
şarkı sonrası bütün 
hayatım değişti. 
Orhan Pamuk 
cümlesi gibi; Bir gün 
bir şarkı yazdım 
ve bütün hayatım 
değişti.  

2. Müzik duyguları 
ifade etme aracıdır. 
Markanın reklam müziğini 
yaparken bunu nasıl 
sağlıyorsunuz?

Markanın yaratmak istediği duyguya 
bürünüyorum. Hep sevdim ısmarlama şarkı 
yazmayı. Lisedeyken “Coğrafya ögretmenini 
anlatan şarkı yazsana!” derlerdi. Büyüdüm, 
“Bu doğum günündeki herkesi bir iki cümleyle 
anlatan şarkı yazar mısın?” dediler. Sonra da 
filmlere, reklamlara yazdım ısmarlama şarkılar. 
Bir müzik kutusu gibi hissediyorum. Kendi 

kendine de çalıyor, birisi (bir marka) kurunca da. 

3. Müziği üretirken markayı ve ajansı 
yönlendirdiğiniz durumlar oluyor mu?

Her zaman:) “Biliyorum bu söylediğim cümlenin 
markanızla bir alakası yok ama duygusuyla 
alakası var” diyorum. 

4. Reklam müziğinin markaya katkıları 
nelerdir sizce?

Müzik, çoğu zaman markadan akılda kalandır. 
İnsan en çok kulağından içeri alıyor duyguları. 

5. Yurtdışındaki reklam müzikleriyle 
karşılaştırıldığında Türkiye’de reklam 
müziklerinin dünden bugüne gelişimi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yurt dışında bizimki kadar reklama özel şarkı 
yok. Çoğu zaman zaten popüler olan bir şarkıyı 
kullanıyorlar. Nike’nin mesela bir sesi yok. 
Aklımıza bir müzik gelmiyor Nike deyince ama 
Arçelik deyince geliyor. 

6. Başarılı bir reklam müziği için en önemli 
unsur nedir?

Basit akılda kalıcı melodi ve laf… Aslında 
başarılı bir şarkının da formülü bu…

7. Reklam müziğinin 
satın alma davranışını 
etkilediğini düşünüyor 
musunuz?
Evet, çünkü biz insanlar 
duygularımızla hareket 
ediyoruz. Bir marka benim 
arkadaşım olmuşsa onu 
takip ederim. Arkadaşım 
olması için kalbime 
girmesi lazım. 

8. Sizi müzikleriyle etkileyen 
bir marka var mı?

Şu an aklıma gelmiyor ama arada 
oluyor çok beğendiklerim. 

9. Reklam müziği üretimine gönül veren 
gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Her şeye şarkı yazsınlar en güzel egzersiz o. 
Mesela gazetedeki bir habere, bir arkadaşlarının 
sevgilisine serenat yazsınlar. Otuz saniyeleri var. 
Ve sonra sokakta giderken, ıslığında taşımalı 
dinleyen o melodiyi...
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1. Reklam müziği yapmaya nasıl başladınız?

1995 yılında İstanbul’a yerleştikten sonra; 
çalıştığım Ahmet Güvenç’in stüdyosunda, birkaç 
reklam müziği yapımında yer almıştım. Reklam 
müziği kavramı ilk olarak o zaman dikkatimi 
çekmişti. Daha sonra Jingle House’da çalışmaya 
başladım ve orada geçirdiğim 8 senenin ardından 
kurduğum Elec-Trip Jingles’da 2004 yılından bu 
yana reklam müziği yapmaktayım.

2. Müzik duyguları ifade etme aracıdır. 
Markanın reklam müziğini yaparken bunu 
nasıl sağlıyorsunuz?

Öncelikle markanın kendini nerede ve nasıl 
görmek istediğini anlamam gerekiyor. Ajans 
kreatifinin veya yönetmenin vereceği brief, 
yapacağım reklam müziği için en önemli unsur. 
Müziğe vereceğim duyguyu bu unsurlar belirliyor.

3. Müziği üretirken markayı ve ajansı 
yönlendirdiğiniz durumlar oluyor mu?

Yönlendirmeden ziyade zaten benden tecrübemi 
ve yaratıcılığımı yaptığım reklam müziğine 
yansıtmam bekleniyor. İşin başlangıcında 
yaptığımız toplantılarda karşılıklı fikir alışverişi ile 
nasıl bir tarzda ilerleyeceğimize karar veriyoruz.

4. Reklam müziğinin markaya katkıları 
nelerdir sizce?
Gerek melodisi gerek düzenlemesi ile bir 
reklam müziği eğer reklam kuşağı dışında da 
akıllara gelip söyleniyorsa o zaman markanın 

tanınırlığına ve hatırlanmasına önemli bir katkısı 
oluyor demektir.

5. Yurtdışındaki reklam müzikleriyle 
karşılaştırıldığında Türkiye’de reklam 
müziklerinin dünden bugüne gelişimi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’de reklam müziğinin önemli bir yeri ve 
pazarı var. Bu hep böyleydi. Çoğu markanın 
kendine ait bir sound id’si var. Yurt dışı geniş bir 
kavram. Benim gözlemlediğim kadarıyla Amerika 
ve Avrupa’da daha çok orijinal reklam müziği 
yaptırmak yerine hazır müzik kütüphanelerinden 
parçalar lisanslanıyor. Özellikle Amerika’da, 
tanınmış ve hit olmuş parçaların da reklamlara 
lisanslanması oldukça sık rastlanan bir durum.

6. Başarılı bir reklam müziği için en önemli 
unsur nedir?

Reklam müziği yapmak çok teknik bir iş ve 
bence duygunun yanı sıra tecrübe ve her tarz 
müziği en hızlı şekilde üretebilme özelliklerine 
sahip olmayı gerektiriyor. Bunların yanı sıra bir 
reklamın yayınlanma frekansı ne kadar yüksekse 
müziğin de markayla beraber hatırlanması ve 
sevilmesi o kadar kolaylaşıyor.

7. Reklam müziğinin satın alma davranışını 
etkilediğini düşünüyor musunuz?

Bence reklam müziği; satıştan çok reklamın 
dikkat çekmesi için önemli. Reklam kuşağı içinde 
birbiri ardına yayınlanan onca reklamın arasında 
öne çıkmak için bir reklamın fikriyle, metniyle, 
prodüksiyonuyla beraber müziği de aynı önemi 
taşıyor.

8. Sizi müzikleriyle etkileyen bir marka var 
mı?

Evet ama söylemeyeyim, reklama girer :)

9. Reklam müziği üretimine gönül veren 
gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Sabırlı olmaları gerekiyor. Ürettikleri reklam 
müziğinin üzerine gelecek yorumlara açık 
olmalılar. Ayrıca Türkiye şartlarında maalesef 
bu işin gecesi gündüzü de yok. Hızlı bir şekilde 
dünya standartlarında ve her tarzda müzik 
yaratabiliyor olmaları gerekiyor. 

Oğuz
Kaplangı
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1. Reklam müziği yapmaya nasıl başladınız?

Şu an Çikolata Müzik Fabrikası’nda da 
ortağım olan sevgili dostum Suat Yılmaz’ın 
yönlendirmesi ile başladım. Bir yandan hukuk 
fakültesini bitirmeye uğraşırken diğer yandan da 
grubumla İstanbul’da çeşitli mekanlarda sahne 
alıyorduk. Suat, beni önce jingle söylemeye ikna 
etti, sonrasında da jingle besteciliğinde başarılı 
olabileceğime…

2. Müzik duyguları ifade etme aracıdır. 
Markanın reklam müziğini yaparken bunu 
nasıl sağlıyorsunuz?

Birlikte çalışacağımız markayı anlamaya ve 
özümsemeye çalışıyoruz. Kendimizi hem 
markanın hem de hitap etmek istediği kitlenin 
yerine koyup duygularımızı notalara döküyoruz.

3. Müziği üretirken markayı ve ajansı 
yönlendirdiğiniz durumlar oluyor mu?

Marka ya da ajanstan böyle bir talep geldiğinde 
elbette oluyor. Özellikle ilerlenecek müzik 
tarzı ya da vokalist seçimleriyle ilgili sıklıkla 
fikrimiz soruluyor; o noktada ürüne yakışacak 
yönlendirmelerde bulunuyoruz.

4. Reklam müziğinin markaya katkıları 
nelerdir sizce?

Öncelik elbette akılda kalıcılık... İnsanlara işitsel 
olarak hitap etmek her zaman etkili bir yöntem 
olmuştur. Diğer yandan reklam filmlerinin gücüne 
güç katabilmek, yine doğru müziği üretmekten 

geçiyor.

5. Yurtdışındaki reklam müzikleriyle 
karşılaştırıldığında Türkiye’de reklam 
müziklerinin dünden bugüne gelişimi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Açıkçası reklam müziği üretimi, ülkece 
zamanı yakaladığımız bir iş kolu. Yani dünya 
örneklerinden geri olmadığımızı, global olarak 
paralel ilerlediğimizi düşünüyorum. Elbette 
bütçelendirmelerle gelen imkanlar ve çok daha 
rahat olan çalışma koşulları, yurt dışı özellikle 
Avrupa ve Amerika’daki meslektaşlarımızın 
avantajı…

6. Başarılı bir reklam müziği için en önemli 
unsur nedir?

Markaya/ürüne hizmet! Yeryüzünde bestelenmiş 
en dokunaklı müziği de üretseniz, şayet ürüne 
hizmet edemiyorsa “güzel bir beste” olmaktan 
ötesine geçemez. 

7. Reklam müziğinin satın alma davranışını 
etkilediğini düşünüyor musunuz?

Elbette düşünüyorum, yoksa hepimiz başka bir 
işle uğraşıyor olurduk. 

8. Sizi müzikleriyle etkileyen bir marka var 
mı?

Gönülden üretilmiş, markayı/ürünü bir üst 
seviyeye taşımış her reklam müziğini takdir 
ederim.

9. Reklam müziği üretimine gönül veren 
gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Zaman, birçok şeyi bir arada yapabilenlerin 
zamanı...  Bu yüzden reklam müziği üretmek 
isteyen insanlara tavsiyem, kayıt teknolojileri, 
enstrüman çalımı, müzik yazımı ve mümkünse 
vokalistlik konularında kendilerini geliştirmeleri 
olur. 

Övünç
Dan
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Cüneyt
Çağlayan

1.Reklam müziği yapmaya nasıl başladınız?

Apple’ın 2003 yılında düzenlediği bir yarışma 
vesile oldu. Bu yarışma sonrası ülkenin ilk 
reklam müziği ajansı olan Jingle House firması ile 
tanıştım ve beraber çalışmaya başladık. Reklam 
müziği konusunu mutfağında görmek açısından 
çok faydalı bir tecrübe oldu. 

2.Müzik duyguları ifade etme aracıdır. 
Markanın reklam müziğini yaparken bunu 
nasıl sağlıyorsunuz?

Reklam müziği yapmak hem reklamcı olmayı, 
hem de müzisyen olmayı gerektiriyor. 

Reklamcı bakışıyla, markanın kimliğini tüm 
unsurlarıyla anlamak ve markanın hedef kitlesini 
iyi tanımak çalışmanın başlangıcı oluyor.

Müzisyen olarak ise; müzikal trendlerin yönünü iyi 
takip ederek “geleceği”, müzik tarihi ve kültürünü 
araştırarak “geçmiş ile sentezlemek” gerekiyor. 
Küreseli bildiğiniz kadar yöreseli, hatta uzak 
coğrafya yöreselini de görebilmek gerekiyor. 
Bu şekilde bir araştırma ile hangi duygu, hangi 
coğrafyanın, hangi şart ve dönemlerinde ortaya 
çıkmış anlayabiliyorsunuz. Tabii bu duyguları 
bizzat tecrübe etmek de önemli, yaşamayınca 
bir şeyi anlatamazsınız da.  

3.Müziği üretirken markayı ve ajansı 
yönlendirdiğiniz durumlar oluyor mu?

Burada kampanyanın tarifi önem kazanıyor. 

Eğer daha önce oturmuş bir müzikal kimlik 
varsa, bu kimliğe paralel çalışıyorum. Yani 
sokak ağzıyla “Müşteri her zaman haklıdır” 
çerçevesinde çalışıyorum ve tam o tarife uygun 
bir üretim çıkarıyorum. Ancak burada “Benim 
müşterim marka ve ajans mı?” sorusu beynimi 
kemirmeye başlıyor. Hayır, aslında müşteri, 
markanın mevcut ve hedef kitlesi… Aslında işi 
aldığınız an itibariyle ajansla beraber markanın 
bir parçası oluyorsunuz. Bu düşünceyle de bakış 
açımı daha geniş tutarak müşteriye yani hedef 
kitleye ulaştırmak istediğim müziği oluşturup bir 
alternatif öneri olarak ajansa teslim ediyorum. 
Genelde de bu alternatif kabul görüyor.    

4.Reklam müziğinin markaya katkıları 
nelerdir sizce?

Müzik ruhun gıdasıdır. Bu hiç kimsenin itiraz 
etmeyeceği bir gerçek. Aynı zamanda müzik bir 
iletişim aracıdır. Hatta tek başına bile iletişim 
sağlar. Gecenin bir yarısı siren sesi duyarsanız, 
hiçbir tereddüde gerek duymadan sığınağa 
kaçarsınız. İnananlar arası iletişimdir, ortaçağ 
itibariyle kilise müzikleri ile tanrının büyüklüğü, 
yüceliği duygusu inananlara verilmiştir. Veya 
ezanın makamlı okunması da böyle bir iletişimi 
sağlar. Okul zilleri, telefonda beklerken çalan 
müzikler, orduyu düzenli yürütmek için bando-
mızıka, hepsi bir bilgiyi bir duyguyu mesaj olarak 
iletir. 

Kültürler arası köprüdür. Hiçbir ortak yönü 
olmayan insanlar aynı müzikle aynı hisleri 
yaşarlar. 

Ayrıca barıştırıcıdır. Filmlerde kavga çıkar, ortam 
gerilir, “Hey Barnie müzik neden durdu?” diye 
patron işaret verir, dans devam eder.

Daha pek çok örnek verebilirim. Ama müziksiz 
hayata, tek bir güzel örnek bulamam. Marka 
ve ürünlerin de hayattan bağımsız olduğunu 
düşünemeyiz. 

5. Yurtdışındaki reklam müzikleriyle 
karşılaştırıldığında Türkiye’de reklam 
müziklerinin dünden bugüne gelişimi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Genel olarak reklamcılığın gelişimine paraleldir, 
aynı etkenler rol almıştır. Örnek olarak reklam 
tabelasını ele alalım. Eskiden reklam; dükkanın 
önüne bir tabelaya isim yazdırmak, altına da 
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kocaman telefon numarası yazdırmakmış. Bu 
kaligrafik yazıyı yazabilenlere reklamcı denirmiş. 
Ancak tabii ki aynı reklamcı aynı yazıyı bir 
sürü komşu dükkan önüne yazıyor. Bu da bir 
farklılaştırma ihtiyacı doğuruyor. Bu şekilde yeni 
fontlar, desenler, renkler, malzemeler, formlar 
ve tabii yeni mecralar gelişiyor ve geliştikçe 
markalaşma ürün pazarlamanın önemli bir 
unsuru haline geliyor.  

Türkiye bu konuda küresel markaların Türkiye 
pazarına girişine kadar bahsettiğim “Tabelaya 
telefon yazalım, geçelim” aşamasında takılı 
kalmış. O dönemler, ne reklamlarda ne de 
filmlerde özgün müzik yaratımı göremiyoruz. 
Ancak iletişim çağına girişimizle, markalaşmanın 
önemi ülkemizde görülüyor ve bu konuda talep 
doğuyor. Özellikle de küresel markalar yerel 
hedef kitleye hitap edecek özgün reklamlara 
gerek duyunca, ülkemiz müzisyenleri için geniş 
bir çalışma alanı doğmuş oluyor. Zamanla özgün 
müzik kullanımının marka kimliğine katkısı yerel 
firmalarca da anlaşılıyor. Dahası küreselleşmeyi 
hedefleyen Türk firmaları için vazgeçilmez bir 
unsur haline geldi. Bir markada işitsel kimliğin 
yokluğu artık logosuz ambalajdan farksız 
görülüyor. 

6.Başarılı bir reklam müziği için en önemli 
unsur nedir?

İlk anda çarpıcı olması ve akla kazınması…

Ancak burada çok hassas bir denge var. Bir 
reklam müziğinin çarpıcılığını, her yerde duyulan 
trend sound ve fikirlerle bir zanaatkar gibi 
kolayca sağlayabilirsiniz fakat bu, müzisyenliğin 
yaratıcılık amacına ters düşer. Yaratıcı eserlerin 
çarpıcılığı ise “trend bükücülüğünden” 
kaynaklanır. Görünce veya duyunca şaşırtır, 
alışkanlıklarınıza ters gelir, bazen itici bile 
gelebilir. Ama muhakkak akılda yer eder. İşte 
burada reklamcı yanınız devreye girip o çarpma 
etkisini şekillendirerek yumuşatır. 

Bu arada, “aşırı yenilikçi” olsa bile, “çok tekrar 
ile” sevdiremeyeceğiniz müzik yoktur. Ama 
asıl başarı; bir kez duyunca tekrarını istetmek, 
internette aratmak, versiyonlarını sordurtmak…

7.Reklam müziğinin satın alma davranışını 
etkilediğini düşünüyor musunuz?

Evet. Reklam filmi satın alma kararını ne kadar 
etkiliyorsa, reklam müziği de aynı şekilde 
etkiliyor. Müziksiz film düşünemiyorum. 
En sevdiğiniz filmleri düşünün, soundtrack 
albümlerini kovalıyoruz, o albümü dinlerken 
filmin sahneleri aklımızda yeniden canlanıyor. 
“Hababam Sınıfı” deyince yüzümüzde mutlu bir 
gülümseme oluşuyorsa müziklerinin çok etkisi 
var. Ama o filmlerde, yeri geldi aynı müziği yavaş 
çalarak hepimizi ağlattılar da.  

Reklam konusunda da aslında anlık bir tanıtım 
kampanyasının görsel ve işitsel sunumu gibi 
düşünülüyor. Ama başarılı bir reklam filmi ve 
müziği kalıcıdır. Nasıl ki vegan bile olsanız, 
“pastırma” dediğimde kokusu burnunuzda 
tütüyorsa, müzik de bir kalite ve sadakat bağı 
olarak yıllar sonra akıllarda kalır. O yaşanan 
devre dair markayla ilgili not düşer.   

8.Sizi müzikleriyle etkileyen bir marka var 
mı?

Şu an aklıma gelen bir şey yok fakat bazen ilgimi 
çeken ve araştırdığım müzikler olabiliyor.

9.Reklam müziği üretimine gönül veren 
gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Kısaca, çok çalışmalarını ve mümkünse bir 
enstrüman çalmalarını tavsiye ederim. Ve ayrıca 
kullandıkları müzik programları ve ekipmanları 
iyi tanımaları gerekiyor. Beğendikleri yerli veya 
yabancı reklamlar veya görseller  üzerine o 
soundu birebir oluşturmak için kendilerince 
denemeler yapabilirler. 
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AŞIKLIK GELENEĞİ 
VE YAŞAYAN AŞIKLAR

röportaj

Melih Duygulu

Türkiye’de 
Aşıklık 
Geleneği 

Aşıklar, Türk kültürünün yaşadığı çeşitli sahalarda karşımıza 
çıkan, özel ve etkin halk sanatçılarıdır. Genel olarak sazları 
eşliğinde kendilerinin veya başkalarının şiirlerini söyleyerek, 

hikayelerini anlatarak mesleklerini icra ederler. Söyledikleri 
deyişlerle bulundukları toplumun tüm sosyal olaylarını dile getiren 
ve tarihe not düşen sanatçılardır aşıklar. 
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20. yüzyılın başından beri Türkiye’de aşık yerine 
“Ozan” terimi daha fazla kullanılmaktadır. Ancak 
ozan tüm şiir söyleyenler için yani şairler için 
kullanıldığından geleneksel aşıkları bunlardan 
ayırmak için biz aşık terimini kullanmaya devam 
edeceğiz. Halk arasında da bunlar için ozan 
teriminden çok “Halk Aşığı”, “Hak Aşığı”, “Saz 
Şairi”, “Sazlı Aşık” adları verilir.

Türk tarihinin ilk dönemlerden itibaren dinsel ve 
toplumsal konularda işlev gören, Şaman, Kam, 
Baksı, Ozan gibi adlar alan aşıklar, hekimlik, şairlik, 
müzisyenlik gibi görevleri de bunlara paralel 
olarak yürütmüşlerdir. Aşıkların gelenekten 
aldıkları bu özelliklerle donanmış oldukları o 
denli açıktır ki, yakın geçmişe kadar birçok 
aşıkta yukarıda sayılan özellikler bulunmakta idi. 
Bugün ise aşıklarda bu özelliklerden daha çok 
şairlik, müzisyenlik ve hikaye anlatıcılığı özelliği 
öne çıkmış bulunmaktadır. 

Bugün İç Asya’dan Balkanlara kadar uzanan 
geniş coğrafyada yörelerin özelliklerine göre 
şekillenmiş bir “aşıklık kültürü” bulunmaktadır. 
Özellikle Hazar denizi kıyılarından başlayan ve 
tüm Anadolu sahasını kapsayan bölgede hala 
canlılığını koruyan bu aşıklık kültürü içinde Türk 
kültürü ve dili hakim unsur ise de aşıklık mesleğini 
bu sahada yaşayan diğer etnik topluluklarda da 
görmekteyiz. Örneğin Ermeniler, Kürtler, Rumlar 
arasında da aşıklık yapan çok sayıda şair/
müzisyen vardır. Aşıkların çok eski tarihlerden 
itibaren Türk kültüründeki izlerini bilmekle birlikte 
en bariz aşık tipine Dede Korkut hikayelerinde 
rastlıyoruz. Elindeki kopuz adlı sazıyla “soy 
soylayan”, “boy boylayan” Dede Korkut, 
aşıkların piri olarak anılır. XI. yüzyıldan itibaren 
Anadolu’ya gelen Türkmen boylarının arasında 
aşıklık mesleğini icra eden çok sayıda aşığa 
rastlıyoruz ki bunların çoğu herhangi bir sebeple 
şiir söyleyen kişiler değil meslekten aşıklardır. 
XVII. yüzyıla gelindiğinde artık Anadolu bir aşıklar 
vatanı halini almış görünmektedir. Hem kendi 
deyişlerini hem de yerel ezgileri çalıp söyleyen 
bu sanatçılarla ilgili, meşhur gezgin Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi’nin pek çok yerinde dönemin 
aşıklarını anar ve onların repertuarları hakkında 
bilgi verir.

Aşıklar bulundukları sosyal çevrenin kültürü 
ile yoğrulmuşlardır. Hangi sosyal sınıfa veya 
yöreye mensuplarsa oralardaki kahvehanelerde, 
meyhanelerde, hanlarda, kervansaraylarda, aşık 

kahvelerinde ve daha çok köy odalarında halka 
şiir okuyup deyiş söylerler. Bununla birlikte 
aşıkların Osmanlı sarayında da sanat icra ettiğine 
dair elimizde pek çok kaynak bulunmaktadır. 
Bilhassa IV. Murat ve IV. Mehmet aşıklara ilgi 
gösteren Osmanlı padişahlarındandır. Bu da 
gösteriyor ki aşıklar toplumun en alt kesimlerinde 
en üst kesimlerine kadar pek çok sınıfın arasında 
sanat yapabilen bir meslek grubudur. 

Geleneğin bu aşıklara yüklediği bir başka misyon 
ise hikaye anlatıcılığıdır. Aşık Garip, Hurşid ile 
Mahmiri, Kerem ile Aslı vd. hikayeleri günler 
boyunca anlatırlar, halkın hayal dünyasının 
gelişmesine ve geçmiş ile kültürel bağlar 
kurmalarına yardımcı olurlar.

Aşıkları genel olarak iki ana grupta toplayabiliriz: 
Gezginci Aşıklar ve Yerel Aşıklar.

Gezginci aşıklar yılın her mevsiminde köy 
köy kasaba kasaba dolaşarak sanat yaparlar. 
Yerel aşıklar ise yalnızca bulundukları yöresel 
sanat uygulaması içindedirler. Bu sosyal 
sınıflandırmadan başka aşıkları ürün verme 
biçimlerine göre de bir sınıflandırmaya tabi 
tutabiliriz: Deyişlerini irticalen söyleyenler, 
şiirlerini/deyişlerini düşünerek yazanlar ve her 
ikisini birlikte yapabilenler... Aşıklar mesleğe ya 
bir ustanın yanında şiir söylemeyi, saz çalmayı 
öğrenerek; ya da kendi içlerine doğan ilhamla 
bir ustaya kapılanmadan başlarlar. Şiir söyleme 
ilhamının ise çoğunlukla gördüğü bir rüya 
sonucunda başladığı kabul edilir.

Aşıklar, kendilerinden önce yaşayan usta 
aşıkların veya kendilerinin deyişlerini (sözlerini, 
şiirlerini) yöresel ezgilerle seslendiren yerel 
sanatçılardır. Her yörenin kendine özgü ses 
sistemini, repertuarını bu aşıklar bilirler ve 
eserlerini buna göre düzenlerler. 

Aşıklar saz adı verilen çalgının boyutları değişen 
çeşitlerine değişik adlar vererek kullanırlar. 
Bağlama, Divan, Bozuk, Çöğür, Ruzba bunlardan 
yalnızca bir kaçıdır. Saz dışında keman, kaval 
gibi çalgılar çalan aşıklar varsa da en yaygın 
çalgı saz / bağlama’dır.

Aşık repertuarı da yerel halk müziği türlerinden 
hayli farklı özellikler içerir ve farklı adlarla anılır. 
Aşık repertuarının en tipik örneklerinden bir 
“atışma”dır. İki, üç ve bazen beş altı aşığın 
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karşılıklı söyleştiği ve bir birlerini söyledikleri sözlerle 
alt ettikleri bir tür yarışmadır.  Bu tür yarışmalara örnek 
başka türler de vardır, Örneğin: “Dudak Değmez” adı 
verilen tür en zor olanlarından birisidir. 
Aşık repertuarının en bilinen ve yaygın olan türlerinden 
bazıları söyle sıralanabilir: Deyiş, Destan, Mani, Türkü, 
Semai, Taşlama, Kalenderi, Selis, Divan, Koşma, 
Tekellüm, Satranç, Vezn-i Aher, Varsağı... Bugüne değin 
adı bilinen-bilinmeyen çok sayıda aşığın eserlerinden/
şiirlerinden oluşan cönk ve defterde binlerce eser kayıtlı 
bulunmaktadır.

Aşıklar dinsel ve mezhepsel bağlılıklarıyla da 
birbirlerinden farklılık gösterir. Üstelik bu fark onların 
repertuarını da direkt olarak etkiler. Örneğin Alevi- 
Bektaşi toplulukları içinde yer alan aşıklar birkaç 
istisna dışında Atışma yapmazlar. Yukarıda belirtilen 
repertuarın bir kısmı bu aşıklarda varsa da bu topluluğun 
mensubu aşıklar daha farklı bir tavır ile sanatlarını icra 
ederler. Alevi-Bektaşi edebiyatı ve müziğinin Deyiş, 
Nefes, Duvaz, Kalenderi, Semah, Nevruziye, Mersiye 
gibi türlerine bu aşıklarda daha fazla rastlanır. Bilhassa 
Doğu Anadolu aşıkları arasında ise deme, taslama, 
divan, destan, koşma gibi türler rağbet görmektedir.
Yukarıda adı geçen aşıkların isimleri aynı zamanda 
aşık repertuarı içinde de önemli bir yere sahiptir. Bu 
repertuar öylesine yaygınlaşmış ve benimsenmiştir ki, 
repertuarın içerisinde yer alan ezgi kalıpları bu hikaye 
kahramanlarının isimleriyle anılır hale gelmiştir. Bu 
türden kalıp ezgilere aşıkların terminolojisinde “Ayak” 
adı verilir. Ayak aynı zamanda kafiye için de kullanılan 
bir terimdir. 

Aşıkların toplumsal statüleri ve inanç esaslarına göre 
değişen konumları onların sosyal kimlikleri bakımından 
da belirleyici unsurları olmuştur. Yunus Emre ile Aşık 
Kerem, Pir Sultan Abdal ile Karacaoğlan aynı kültür ve 
dil ailesinin içinde ise de sosyal statüleri ve söylemleri 
bakımından birbirinden farklı çevrelerin aşıklarıdır. 
Her biri farklı muhitin, inanç ve ideolojinin üyeleridir 
ve farklı karakterde şiir söylerler. İşte farklılık aynı 
meslekte buluşmuş olsalar dahi günümüz aşıklarında 
da aynen karşımıza çıkar. Her aşık kendi sosyal 
çevresinin, kültürünün sözlerini, yine kendine ait duygu 
dünyasının ve ideolojisinin anlayışı ile dile getirir. Bu 
farklılaşma, şiirde, anlatım tekniklerini, türleri, biçimleri 
ve en nihayetinde müzikte muazzam bir repertuarı 
doğurmuştur ve bu birikim günümüzde tüm canlılığı ile 
yaşamaya devam etmektedir. 

Her aşık kendi 

sosyal çevresinin, 

kültürünün 

sözlerini, yine 

kendine ait duygu 

dünyasının ve 

ideolojisinin 

anlayışı ile 

dile getirir. Bu 

farklılaşma, 

şiirde, anlatım 

tekniklerini, türleri, 

biçimleri ve en 

nihayetinde 

müzikte muazzam 

bir repertuarı 

doğurmuştur.

“
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1. Aşıklık geleneğinin temsilcilerindensiniz. 
Bu yolda sizi etkileyen neydi?

Aşıklık geleneğinde beni etkileyen kendi yörem ve 
doğup büyüdüğüm köy oldu. Kahramanmaraş’ın 
Afşin ilçesinin Örenli köyünde 1942’de 
doğmuşum. Köyümüzde ve o yörede çok aşık 
vardı. Ben onların yanında yetiştim. İlk ustam olan 
babam Kamil İpek’in çok güzel sesi vardı. Çok 
aşık arkadaşları vardı. Köyümüzdeki bu aşıklar sık 
sık bir araya gelirlerdi. Bağlamalar, sazlar çalınır; 
deyişler türküler söylenir ve semah dönülürdü. 
Onları canıgönülden dinler, onların hizmetlerini 
görür, çok etkilenirdim. Yanında büyüdüğüm 
aşıklar benim için ilim-irfan mektebinde okuyan 
ve bitiren filozoflardı. O dönemde bir kaç dil 
bilirlerdi. Yeni eserler üretirlerdi. Babam Kamil 
İpek Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Farsça biliyordu. 
Onlar aşıklığın yanında bize dürüstlüğü, insanlığı 
ve insan sevmeyi öğrettiler. “Hak insandadır” 
derlerdi. Söyledikleri her deyişin yorumunu 
yaparlardı. Onları hep can kulağı ile dinlediğim 
için “bu çocukta bir ışık görünüyor, sesi de 
güzel, iyi aşık olur” derler ve türkü, deyiş 
söyletirlerdi bana. Böylece onlardan sevmeyi, 
sevilmeyi ve saygıyı öğrendim. Halen öğrenmeye 
devam ediyorum. Öğrendiklerimi de muhafaza 
etmekteyim. Ustalarımızı, aşıklarımızı saygı ile 
anıyorum. Kalbimde yaşıyorlar. 

2. Aşıklık geleneğinin usta-çırak ilişkisi 
ile devam etmekte olduğunu biliyoruz. Bu 
süreçten bahsedebilir misiniz?

Usta-çırak ilişkisi çok eskiden beri olan bir 
durumdur. Şimdi de devam etmektedir fakat 
biraz daha değişiktir. Çoğunlukla gençlerimiz 
bağlama, saz kurslarına gidiyorlar. Türkiye’nin 
bir çok yerinde kurslar, dershaneler var. Genç 
kızlarımız, genç delikanlılarımız bağlamaya 
gönül veriyorlar. Eskiden bağlama bulunmazdı. 
Aşıkların dışında kimsede bağlama yoktu. Şimdi 
ise her gencin elinde var. Gençlere ustan kim 
diye sorsalar kurslarda bağlama çalmayı kimden 
öğrendiyse o hocalarının adlarını söylüyorlar.  
Eskiden hiçbir kadın saz çalmazdı.  Günümüzde 
kadın aşıklarımız, ozanlarımız var, onları 
dinleyince çok mutlu oluyorum. Bütün bunlara 
rağmen bu kültüre heves veren gençlerimizin 
bağlama hocalarının dışında ölçülü şiir dediğimiz 
halk şiiri konusunda da kendisini ispatlamış 
söz ustalarına ihtiyaçları vardır. Güzel bağlama 
çalan, güzel sesi olan gençlerin iyi söz diziminde 
bilgiye ihtiyaçları olduğunu görüyorum.

3. Siz yetiştiren ustanız kimdi? Sizin de 
yetiştirdiğiniz, sizden sonra geleneği devam 
ettirecek öğrencileriniz var mı? 

Yukarıda da belirttiğim gibi ilk ustam babam 
Kamil İpek’tir. Aşık Hayreti, Aşık Hüseyin Tevfik 
Baba, Aşık Yusuf Çavuş, Perişan Güzel, Aşık 
Dilo Ahmet gibi aşıkların yanında yetiştim. Çok 
şeyler öğrendim. Kul Hasan, Aşık Mahrumi, 
Davut Sulari, Osman Dağlı, Kul Ahmet gibi 
çok değerli üstatlar gelirdi. Eskiden aşıklar köy 
köy gezerlerdi. Köy halkı aşıkları dinlemeye 
gelirlerdi. Ben de Aşık Mahrumi ile birlikte köy 
köy gezdim. Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ 
ve Sivas’ın köylerini gezdik. Güzel muhabbetler 
olurdu. O zamanlar köyler doluydu. Şimdilerde 
ise herkes büyük şehirlere veya yurt dışına 
gittiler. Aşıkları radyolarda, televizyonlarda 
dinliyorlar. Eski rağbet kalmadı.  Benden sonra 
bu geleneği devam ettirecek genç aşıklar var. 
Habip Mordoğan, Resul Pala, Mahlası Mazlumi, 
Ali Ballıktaş, Aşık Devrimi, Ethem Karagülle, 
Mustafa Yazıcı benden etkilenen isimler. Hepsi 
çok çalışıp söylüyorlar. Üzerinde durduğum 
albüm yapanlar Mehmet ipek, Ethem Karagülle 
ve Hüseyin İpek’tir. Hüseyin İpek, benim gençlik 
sesimdir.

İsmail İpek
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4. Aşıklık geleneğinde bağlamanın önemi 
nedir?

Bağlamanın çok büyük önemi var. Belli söz 
kalıpları içinde daha çok halkın dünyasından 
bahseden eserler ortaya koyan aşıkların 
önemli bir kısmı ata müzik aleti olan bağlamayı 
kullanırlardı. Bağlama çalarak halkın duygu ve 
düşüncelerine tercüman olurlardı. Bağlamadan 
çıkan tınılar aşığın sözüne heyecan katar. Sazsız 
aşık kendisini yalnız hisseder. Aşık sazına 
dokunduğunda söylenmeyecekleri bile dile getirir. 
Aşığın silahı bağlaması, sözleri mermidir. Eskiden 
köye bir aşık geldiğinde önce bağlamasına göz 
atarlardı. Bizim çocukluğumuzda İstanbul’a 
gezmeye gidenler döndüklerinde “Galata 
köprüsünde elinde bağlama olan bir aşık 
gördüm” diye anlatırlardı. Aşıklar her devirde 
gezen, görendir. Haklın çilelerini, dertlerini 
dinler getirir, her devirde halkın yanında olurlar. 
Sazıyla, sözüyle sevinçlerine, ağıtlarına ortak 
olmuşlardır. Aşıklar masmavi gökyüzünün içinde 
bir pırlanta gibi parlayan yıldızlardır. Gülü gül ile 
tartan terazileri vardır. Aşıklar her bir damlanın 
denizi anımsattığı gibi birbirine benzeyen büyük 
bir yolun yolcularıdır. Bağlamasıyla ilimden, 
irfandan, insandan, emekten, doğrudan yana bir 
dünya düzenini isteyen insanlardır aşıklar. Sevgi 
savaşçılarıdır, sevgi ormanını yeşertenlerdir ve 
evet silahları da bağlamasıdır. 

5. Badeli aşık geleneğinden bahseder 
misiniz? Halen devam ediyor mu?

Rüyasında bade içme geleneği ile ilgili bir bilgim 
yok. Rüyasında bade içtiğini söyleyen aşıkların 
olduğunu duydum. Tabii ki her aşığın ayrı ayrı 
görüşü vardır, normal karşılamak lazım. Ben, ekin 
tarlasında çalışan marabanın, yer altında ölümü 
göze alan maden ocağında kazma sallayan 
Ahmet’in, Mehmet’in, Hasan’ın, Ağustos ayında 
pamuk tarlasında çapa vuran Elif’in Fatma’nın 
Ayşe’nin, tüm emekçilerin alınlarından çıkan 
terden içtim badeyi. Rüyasında bade içtiğini 
söyleyen arkadaşlarımıza asla bir şey demiyorum. 
Herkesin kendi inancıdır. Yeter ki din, dil, ırk, renk 
ayrımı yapmasınlar, bütün insanlara eşit gözle 
baksınlar, zalimden, haksızdan yana olmasınlar, 
ezilen halkın yanında yer alsınlar. Yoksa bade 
içsin içmesin beni ilgilendirmez. Ben badeyi, 
yukarıda bahsettiğim gibi yaşadım.

6. Aşıkların dağarcığında Leyla ile 
Mecnun, Ferhat ile Şirin gibi birçok hikaye 
bulunduğunu biliyoruz. Sizin böyle bir 
özelliğiniz var mı? Bize bu gelenekten biraz 
bahseder misiniz?

Aşıkların dağarcığında Ferhat ile Şirin, Leyla 
ile Mecnun gibi bir çok hikaye vardır. Hikayeli 
deyişler, türküler vardır. Genellikle Doğu Anadolu 
bölgesindeki aşıklar hikayeli türküleri daha 
çok söylerler, o bölgelerde daha yaygındır. O 
bölgelerdeki aşıklar çoğu zaman irticalen atışma 
yaparlar. İrticalen atışma her bölgede vardır. 
Ben de yaparım. Her aşık atışma yapamaz, 
zira kuralları vardır. Her aşık hikayeli türkü 
söyleyemez. Hikayeler, aşıkların güzellemelerine 
ilham kaynağı olmuştur. Aşıkların şiirleri yazılan 
değil yaşanan şeydir, kurduğu dünyadır. Kimi 
zaman kendini yakan kimi zaman yandığı 
küllerinden yeniden doğan bir dünyadır. Bir 
coşkun söyleyiştir, etkileyicidir. Aşık efkarlanınca 
yazar, ağlayınca yazar, gülünce yazar, sevgilisine 
yazar, küsünce yazar, ayrılınca yazar… 

7. Aşık kahveleri bu gelenekte çok önemli. 
Ne zamandan beri aşık kahveleri var? 
Günümüzde bu aşık kahveleri var mı? Ne 
şekilde devam ediyor? 

Aşık kahveleri çok eskilere dayanır. II. Mahmut 
döneminde İstanbul Tavuk pazarında aşık 
kahveleri kurulur, ün salmış aşıklar buralarda 
toplanırlarmış. Bu aşık fasıllarını idare edenlere 
“Reis-i Aşikar” denilirmiş ve devlet tarafından 
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maaşa bağlanırlarmış. Birine aşık denilebilmesi 
için özellikle tavuk pazarındaki aşık cemiyetinde 
önce “çırak” daha sonra ise “kalfa olması” 
gerekirmiş. Bu sürecin ardından da ehliyetname 
verilerek aşık olurmuş. O dönemde aşıklar ülkenin 
her tarafında hükümet odaklarında kolaylık 
görüyorlardı. Şu anda aşık kahveleri az da olsa 
var. 1979 yılında Kars’ta konser yapmıştık. 
Beni aşıklar kahvesine davet etmişlerdi. Orada 
gördüm aşık kahvesini fakat eskisi gibi yaygın 
değil, günümüzde her şehirde aşık dernekleri 
var. Haftanın bir gününü o derneklerde 
geçiriyorlar. Deyiş, türkü söyleyip şiir okuyorlar. 
Bu derneklerin koroları oluyor. Bazı günler bilim 
adamları, yazarlar davet ediliyor. Ankara’da 
bildiğim 4-5 tane aşıklar, ozanlar derneği var. 
46 yıllık bir dernek olan Halk Ozanları Kültür 
Derneği’nin üyesiyim. Her hafta cumartesi 
toplanır, saz çalar, türkü söyler, şiirler okuruz. 
Geleneğimiz ile ilgili konuşmalar olur. Halka açık 
olması sebebiyle aşıkları, ozanları dinlemeye 
gelenler oluyor. Buralarda gençlerimize saz 
kursları veriliyor. Konserler düzenleniyor. Her 
sene “Atatürk’ü Anma” gecesi yapılır. Zafer 
bayramında şenlikler düzenlenir.  Derneğimizde 
her türlü faaliyet yapılıyor.

8. Aşıklık geleneğinin zaman içinde 
gerilediğini düşünüyor musunuz?

Aşıklık geleneği eskisi gibi olmasa da devam 
ediyor. Köylerde daha yaygındı. Köy odalarında, 
köy kahvelerinde saz çalıp türkü söylerlerdi. 
Şimdi ise köyler boş… İnsanlar şehirlere ya 
da yurt dışına göç ettiler. Genç aşıklar daha 
modern… Artık devir bilgisayar devri… Bana 
göre kolaya kaçıyorlar, eser üretmiyorlar, şiir 
yazmıyorlar. Televizyonda izliyorum, defalarca 
söylenmiş türküleri söylüyorlar. Dilerim böyle 
gitmez. Ozanlara ve aşıklara rağbet, toplumdan 
topluma, çağdan çağa, yöreden yöreye 
değişmiştir. İnsan ilişkileri, komşu ilişkileri 
kalmadı. Teknoloji ilerledikçe her meslekte sevgi 
ve saygı azalıyor. Aşıkların konserlerinde yer 
bulunmazdı, şimdilerde ise yok. Buna rağmen 
hiçbir destek görmeden geleneği ayakta tutmak 
için kendi çabalarıyla direniyorlar. 

9. Bu geleneğe gönül veren gençlere 
nasihatleriniz nelerdir?

Sevgili gençlere sanatta, bilimde, edebiyatta 
yepyeni ufuklara yol alabilecek bir dünya 
bırakmak lazım. Gençler her şeyimizdir. Güzel 

söz söylemek, hele de bir enstrüman eşliğinde 
dile getirmek hiç kolay değildir. Sanatçı kimliğine 
de sahip olarak bunu yerine getirmek herkesin 
yapamayacağı bir şeydir. Bu geleneğe gönül 
veren gençler yeni eserler üretsinler. İçlerinden 
sevgiyi eksik etmesinler. Dil, din, ırk, renk 
gözetmeksizin herkese sevgiyle baksınlar. 

1. Aşıklık geleneğinin temsilcilerindensiniz. 
Bu yolda sizi etkileyen neydi?

Aşıklık geleneğinde beni en çok etkileyen şey; 
aşıklar soyundan geliyor olmam. Benim soyumda 
benden başka aşıkların var oluşudur. Aşıklık 
geleneği genlerimde var. Hatta bu isimlerin en 
büyüklerinden Aşık Mehmet Hicrani, babamın 
amcası olur. Bölgenin çok güçlü aşıklarındandır. 
72 halk hikayesini ezbere bilen ve bunları icra 
eden bir aşık, bir üstattı. Benim bir nevi manevi 
üstadımdır. Bana “Feryadi” mahlasını veren de 
kendisidir. Sanatta ilk ustam babamdı. Halk 
hikayeleri bilir ve çok güzel anlatırdı. Saz çalmasını 
bilmezdi ama aşıklık geleneğinin tüm adabını 
çok iyi bilirdi. Tüm aşık havalarını, geleneğin 
içeriğinde ne varsa babam İskender Koca’dan 

Maksut Koca
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öğrendim. Aşıklığa çok büyük hevesim vardı. 
Çocukken hep “Allahım aşık olmak istiyorum, 
ozan olmak istiyorum” diye dua eder yatardım. 
Böylelikle zaman içerisinde bu sanata hizmet 
etmeye başladım. Aşıklık geleneğini dünyanın bir 
çok yerine götürdüm. Harvard Üniversitesi’nden 
tutun Orta Asya’ya, Avrupa’nın birçok yerinde 
bu geleneği yaşatabilmek için çok güzel 
faaliyetlerde bulundum. Beni en çok etkileyen 
sebeplerden biri Aşık Mehmet Hicrani’nin çok iyi 
bir aşık oluşuydu. Onu dinlerken “Ben de böyle 
bir aşık olacağım.” derdim. İşte bu sevdayla 
yola çıktım, bu sevdayla bu geleneğin hizmetine 
devam ediyorum. 

2. Aşıklık geleneğinin usta-çırak ilişkisi 
ile devam etmekte olduğunu biliyoruz. Bu 
süreçten bahsedebilir misiniz?

Bu gelenek, bağrında, çok büyük üstadlar, 
aşıklar, ozanlar yetiştirmiştir. Usta-çırak ilişkisi 
olmadan aşıklık geleneğinin bir tarafı boş, yavan 
kalır. Bir çırağın bu geleneğe hakim olabilmesi 
ve aşıklık geleneğini yürütebilmesi için aşıklık 
geleneğinin içerisindeki incelikleri, kuralları 
öğrenebilmeli. Bunun öğreticisi, hocası “Usta” 
dediğimiz üstadlarımız, aşıklarımızdır. Çırak 
sazını alır; beğendiği, sevip saydığı bir üstadın 
yanına gider veya bir büyüğü alır ustaya götürüp 
“sizin yanınızda eğitim görmek istiyor, çırağınız 
olmak istiyor” der. Eğer usta onu kabul ederse 
usta-çırak ilişkisi başlar. Örneğin Kars, Ardahan, 
Iğdır gibi bölgelerde yapılan düğünlere aşıklar 
gider. Çıraklarını da yanlarında götürürler. 
Bu düğünlerde genelde aşıklar çalar, söyler, 
program yaparlar. Çırak aylarca, belki yıllarca hiç 
çalıp söylemeden sadece ustasını dinler. Üstad 
meclisi nasıl kurar, açılışı-kapanışı nasıl yapar? 
Bunların hepsi kuraldır. Aşık havaları vardır; 
bunların sıralamasını bilir. Hikayeler vardır; bu 
hikayeleri üstadlar bilir. 

Anadolu’daki köy düğünlerinde ya da “Aşık 
Kahveleri”nde hikayeler anlatılırdı. Bu halk 
hikayeleri kısa veya uzun olurdu. Üç gün, üç 
gecelik hikayeler vardır. Biz bunları biliyoruz. 
Ben de köy düğünlerinde yetiştiğim için bunları 
biliyorum. Çırak tam kemale erdiğinde ustasından 
“destur” alırdı. Usta, “Sen artık kendi başına 
aşıklık geleneğini yaşatabilecek bir aşıksın.” 
dedikten sonra çırak aşıklığa tam anlamıyla 
başlar. Bu böyle devam ederdi. Ama ne yazık ki 
günümüzde usta-çırak ilişkisi kopmuş, yok artık. 
Birincisi Anadolu’daki köylerin boşalması, büyük 

şehirlere göç edilmesi; ikincisi köy düğünlerinin 
erozyona uğraması. Eskisi gibi köy düğünleri 
yok. 1-2 saatlik düğünler oluyor. Burada aşıkların 
yetişmesi imkansız. Aşık kahveleri hiç yok zaten. 
Ben yıllardan beri İstanbul’da kendi imkanlarımla 
“Aşıklar Otağı” diye bir yer işletiyorum. Aşıklar 
birbirleriyle çalıp söyleyerek, karşılaşarak 
hikayeler anlatır, atışmalar yapar, türküler söyler. 

Aşık kahvelerinde, köy düğünlerinde, köy 
odalarında aşık otaklarında noksanlıklarını 
giderirler, buralarda yetişirlerdi. Buralar 
olmayınca yeni nesil teknolojinin imkanlarından 
faydalanarak bütün aşıkların türkülerini 
dinliyorlar fakat aşıklığı sadece saz çalıp türkü 
söylemekten ibaret sanıyorlar. Oysa aşıklık bu 
değildir. Güzel çalıp güzel söylemek geleneğin 
küçük bir parçasıdır. Aşık, halk hikayesi bilir, 
anlatır. Kendinden hikaye üretebilmeli ve irticalen 
(doğaçlama) söyleyebilmelidir. Leb değmez 
(dudak değmez) ve cinas, aşıklık geleneğinin 
en zor dallarındandır. Bir aşık bunları mutlaka 
yapabilmelidir. Bunları bilen bir aşık donanımlı, 
bu sanatı tam yerine getirebilen bir aşıktır. 
Aşık; geçmişi günümüze taşır, günümüzü 
geleceğe emanet eder. Hem taşıyıcı hem 
üreticidir aşık. Üretken olacak ki her gelen 
eskileri anlatırsa gelenek kısır döngüye girer. 
Aşık kendinden de üretmeli. Gerek içerisinde 
bulunduğu gündemi, sosyal hayatı, kültürel ne
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 varsa bilmeli, etrafında olup bitene duyarsız 
kalmadan dile getirebilmeli. Toplumun düşünüp 
ifade edemediklerini, sesiyle, sazıyla, türküleriyle, 
koşmalarıyla ifade edebilendir aşık. Böyle olunca 
aşıklık geleneği tam anlamıyla yaşamış olur. Ama 
günümüzde ne yazık ki bu geleneğin kıymeti pek 
bilinmiyor. Usta-çırak ilişkisi kopma noktasında 
ve yeni, güçlü aşıklar yetişmiyor. Sadece saz 
çalan, türkü söyleyen, adına aşık diyen gençler 
yetişiyor. Bu da geleneğe zarar veriyor.

3. Sizi yetiştiren ustanız kimdi? Sizin de 
yetiştirdiğiniz, sizden sonra geleneği devam 
ettirecek öğrencileriniz var mı? 

Benim üstadım babam İskender Koca’dır. 
Manevi üstadım ise bana “Feryadi” mahlasını 
veren Sosgertli Aşık Mehmet Hicrani’dir. Tabiri 
caizse beşikten yetişerek geliyorum. İlkokula 
giderken aşık hikayeleri bilirdim. Aşık türkülerini, 
aşık havalarının isimlerini ve icrasını bilip 
yapabiliyordum. Ocaktan yetiştim. Az önce de 
bahsettiğim gibi bağlamayı kendim öğrendim. 
Çıraklarım var mı? Bizi örnek alıp türkülerimizi 
söylüyorlar fakat ellerine sazı alıp “Sizin yanınızda 
yetişmek istiyorum.” deme nezaketinde 
bulunmuyorlar. Bunun dışında benden etkilenen 
8-10 kişi var, ancak bu nezaketi gösteremeyen 
aşıklardır. Aşıklığı sadece türkü söylemekten 
ibaret bilenlerdir. Bu durumda hep yarım 
kalırlar çünkü aşıklığı tam anlamıyla yapamıyor, 
geleneğe hakim olamıyorlar. Bir çırağım vardı, 
Saim İstekoğlu. Vefat etti. Şu an bir avukat 
kardeşimiz var, Ramazan Bey. Yanımda eğitim 
alıyor. Çok istidatlı, çok başarılı biri. Bu geleneği 
onun yürütebileceğine inanıyorum. Gösterdiğim 
aşık havalarını, yapabildiğim en zor şiir dallarını 
okuyor. Çok umutluyum kendisinden. Aşıkların 
yetişebileceği ortamlar yok. Bahsettiğim kendi 
otağımda arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz. Bundan 
sonra “biz aşık olmak istiyoruz, geleneği tam 
anlamıyla öğrenmek istiyoruz” diyen olursa 
başımla, canımla elimden ne gelirse seve seve 
yapmaya çalışırım tabii ki.  

4. Aşıklık geleneğinde bağlamanın önemi 
nedir?
Aşıklık geleneğinde sazın önemi çok büyüktür. 
Saz, aşıklık geleneğine bir araçtır. Aşık saz 
çalabilmelidir. Şunu da ifade etmek isterim; saz 
çalmayan çok güçlü aşıklarımız da var. Ancak 
saz olmayınca bu aşıklarımız geleneği daha 
ileriye götüremiyorlar, ön plana çıkaramıyorlar. 
Bağlama çalınca aşık; sazıyla, sözüyle bilgisiyle 

toplumun önüne çıkabiliyor. Kısacası bağlama 
aşıklık geleneğinin olmazsa olmazlarındandır.

5. Badeli aşık geleneğinden bahseder 
misiniz? Halen devam ediyor mu?
Badeli aşık var mıydı, şimdi devam ediyor mu? 

İnsanoğlu yaşadığı müddetçe her şeyin olması 
normaldir. Neden dün vardı bugün olmasın? 
Badeli aşıkta bahsedilen “rüyasında kalktı, su 
içti, aşık oldu” inancı çok anlam ifade etmeyen 
şeylerdir. İşi abartmadır bu. Allah’ın yarattığı 
her insan bir şekilde donatılmıştır, herkese bir 
güzellik verilmiştir. İlham vardır. Siz sanatınızın 
üzerine ne kadar yoğunlaşırsanız o kadar mutlu 
olursunuz. 

Şöyle bir hikaye anlatılır; badeli aşığın gözlerini 
kaparlar, bir muamma asarlar ve ne olduğunu 
gözleri kapalı bilirlermiş. Böyle bir şey yok. Ben 
buna inanmıyorum. Gayba hükmetmek sadece 
Allah’a mahsustur. Allah’tan başka kimse 
gaybı bilemez,  şirk koşmaktır bu. En büyük 
günahlardan birisidir. Mesela Konya Aşıklar 
Bayramı’nda bizler de muamma çözüyoruz ama 
bir ip ucu verilir ve ondan yola çıkarak muamma 
çözülür. 

6. Aşıkların dağarcığında Leyla ile 
Mecnun, Ferhat ile Şirin gibi birçok hikaye 
bulunduğunu biliyoruz. Sizin böyle bir 
özelliğiniz var mı? Bize bu gelenekten biraz 
bahseder misiniz?

Az önce de belirttiğim gibi, Kuzeydoğu Anadolu 
Aşıkları ya da Azerbaycan bölgesi aşıkları, halk 
hikayelerine aşinadırlar. Hikayelere çok büyük 
önem verirler. Hikaye bilmeyen, anlatamayan 
birine kolay kolay aşık demezler. Bu da işin 
başka bir boyutudur. Ben ustalarla yetiştiğim 
için bir çok hikaye biliyorum. Leyla ile Mecnun, 
Ferhat ile Şirin gibi hikayeler herkesin bildiği 
halk hikayeleridir. Bizim bölgemizde en ünlü 
üstadlardan Aşık Şenlik, tasnif ettiği üç güzel 
“Salman Bey”, “”Lâtif Şah” ve “Sevdakâr Şah” 
hikâyelerini bizlere bırakmıştır. Emrah’ın, Aşık 
Garibi gibi birçok aşığımızın hikayeleri vardır 
buna benzer. Benim de tasnif ettiğim hikayelerim 
var. 30-40 yıl önce aşıklık geleneğine gönül 
verenler bunları bilmeliydi aksi takdirde olmaz 
köy düğünlerini idare edemezlerdi. Günümüzde 
hikayecilik var mı? Maalesef yok. 
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7. Aşık kahveleri bu gelenekte çok önemli. 
Ne zamandan beri aşık kahveleri var? 
Günümüzde bu aşık kahveleri var mı? Ne 
şekilde devam ediyor?

Aşık kahvelerinin de bu gelenekte önemi büyüktür. 
Çünkü aşıkların kendilerini yenileyebileceği 
yerlerdi aşık kahveleri. Köy düğünlerine, köy 
odalarına veya aşık kahvelerine insanlar gelir ve 
aşıkları dinlerlerdi. Sadece bunun için giderlerdi 
bu yerlere. Maalesef zamanla kayboldu, artık çok 
nadir böyle yerler var. Benim işlettiğim aşıklar 
otağında bu geleneğin örneklerini sunmaya 
çalışıyoruz. Aşığın kendini yenilemesi, toplumla 
sürekli içli dışlı olması ve yeni çırakların buralarda 
yetişmesi çok önemli. Maalesef günümüzde ne 
Kültür Bakanlığı ne de yerel yönetimler buna 
önem vermiyorlar. Önem verilmiş olsaydı her 
ilde bir kaç tane aşıklar kahvesi gibi yerler olurdu 
ve geleneğimizi buralarda yürütmeye çalışırdık. 
Bu zamana kadar yok. Hep kendi gayret ve 
imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Gücümüzün 
yettiği kadar da yapacağız.

8. Aşıklık geleneğinin zaman içinde 
gerilediğini düşünüyor musunuz?

Geleneğimiz günümüzde gerilemiş durumda.  
Aşıklık geleneğin nasıl olduğundan habersiz bir 
kuşak yetişiyor. Sebeplerinin neler olduğundan 
bir önceki cevabımda bahsettim. Kendilerini 
ifade edebilecekleri alanlar olmadığı için cılız 
yetişiyor yeni aşıklar. Düşünün hikayeden, aşık 
havalarından, geleneğin içeriğinden habersiz 
aşıklar yetişiyor. Aşıklığı bir iki türkü söylemekten 
ibaret sanıyorlar. Bu aşıklık değil, yorumculuktur. 
Güzel saz çalabilir, güzel sesi olup güzel türkü 
söyleyebilirler ama aşık değillerdir. Aşık üretken 
olur, her alanda hikayeleri olur ve doğaçlama 
bilir.

9. Bu geleneğe gönül veren gençlere 
nasihatlarınız nelerdir?

Sonuç olarak bu geleneği devam ettirmek 
isteyen, bu geleneğe gönül veren gençler 
,mutlaka ve mutlaka bir üstaddan ders almalılar. 
Ustanın yanında öğrenecekleri çok şey var. 
Özellikle Kültür Bakanlığımızın, belediyelerimizin 
ve üniversitelerimizin aşıklık sanatına önem 
vermeleri gerekmektedir. Üniversitelerde ders 
olarak canlı performansla gençlerin dinlemeleri 
sağlanabilir, bu çok önemli. Belediyeler her 
semtte aşıkların yetişebileceği 50-60m2’ lik 
yerler tahsis edebilir. Bu yerlerde yetişip geleneği 

yaşatmaya çalışırlar. Kültür Bakanlığı’nın bu 
geleneğe ömrünü vermiş, emek harcamış aşıklar 
için bir şeyler yapması ve aşıkları koruma altına 
alması lazım. Programlara göndermesi, ülke 
genelinde programlar yaptırması lazım. Aşıklar, 
insanlığı dostluğa, kardeşliğe, barışa ve sevgiye 
davet etmiştir. Bizim de sözlerimiz bundan 
ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 
yaşayan herkesin bunu bilmesi lazım. Öldükten 
sonra isim yapan aşıklara kıymet verip 
mezar yaptırmak, özel anıt yaptırmak onların 
değerini bilmek anlamına gelmez. Bu aşıkların 
kıymetinin sağlığında bilinmesi lazım ki daha 
çok üretebilsinler, insanları dostluğa, kardeşliğe 
davet edici eserlerini daha büyük kitlelere 
dinletebilsinler. İnşallah sesimizi duyanlar olur; 
özümüz, sözümüz, sazımız ilelebet yaşamaya 
devam eder. Ben bu konuda bize zaman 
ayırıp sesimizi duyurmaya çalışan herkese çok 
teşekkür ediyorum.

1. Aşıklık geleneğinin temsilcilerindensiniz. 
Bu yolda sizi etkileyen neydi?

Aşıklık geleneğine aile ortamında başladım. 
Büyük abim Ömer Ummani Baba ilk ustam 
sayılırdı. Ayrıca Erdişli Aşık Emrah’ın geç kalmış 
çırağı olarak görüyorum kendimi.  Annemin de 

Ahmet
Poyrazoğlu
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büyük etkisi var, evde aşıklık hikayeleri anlatırdı, 
babam da aynı şekilde. Evimize Erzurum ve 
Kars yöresi aşıkları gelirdi. Onlardan da çok 
etkilendim. Mesela Ercişli Aşık Cihani, Aşık 
Davut’un oğludur. Ondan da etkilendim. 

2. Aşıklık geleneğinin usta-çırak ilişkisi 
ile devam etmekte olduğunu biliyoruz. Bu 
süreçten bahsedebilir misiniz?

Aşıklıkta usta-çırak ilişkisi çok önemlidir. 
Eskiden mutlaka yetenekli ve hevesli olan kişiler 
bu işe talip olurlardı. Usta-çırak ilişkisini iki kısma 
ayırıyorum. Önce bir ustaya kalfa olmak… Kalfalık 
dönemi, ustanın sazını taşıma, işlerini görme ve 
ona alışma dönemidir. Kalfalıktan sonra çıraklık 
dönemi başlar. Çırak olan kişi, ustasının eserlerini 
ezberler, onun üslubunu tavrını öğrenir. O 
eserleri ustasının yanında meclislerde okumaya 
başlar, talim eder, ustası yeterli gördüğü zaman 
çırağına bir icazet belgesi verirdi. Bu belgenin 
yazılı olması şart değildir. Sözlü icazet de olur. 
Fakat günümüzde bu gelenek zayıfladı. Hemen 
hemen yok olma dönemine girdi. Ancak dijital 
ortamın yaygınlaşmasıyla aşıkların gizli çırakları 

olmaya başladı. Onlar, ustaların yanında 
olmamalarına rağmen ona hayranlık duyar ve 
ikrar ederler. Ustalarını görmedikleri halde onun 
çırağı olduklarını beyan ederler. 

3. Sizi yetiştiren ustanız kimdi? Sizin de 
yetiştirdiğiniz, sizden sonra geleneği devam 
ettirecek öğrencileriniz var mı? 

Ömer Ummani Baba ilk ustamdı. Annemden 
de çok etkilendim. Aşık Emin Cihani’den de 
tavırlar öğrendim. Benim de çıraklarım var tabii. 
Onlardan birisi Ozan Hüsamettin Ergöl. Çok 
güzel saz ve söz hakimiyeti vardır. Aşık Hadi 
Kaya yine çıraklarımdandır. 

4. Aşıklık geleneğinde bağlamanın önemi 
nedir?

Aşıklık geleneğinde saz, aşığın olmazsa olmazıdır. 
Onun arkadaşı, dert yoldaşı, sırdaşıdır. Saz, ses 
ve söz üçü birbirini tamamlarsa o aşık aranan 
aşıklardan olur. Hemen hemen saz çalmayan 
aşıkların çoğu pek değer bulmamışlardır 
meclislerde. 
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5. Badeli aşık geleneğinden bahseder 
misiniz? Halen devam ediyor mu?

Bade terimi Farsça’dır. Bad kökünden 
gelmektedir. Bad, rüzgar demektir; Bad-ı Seba 
(seher yeli) gibi. Vücuda düşen aşk fırtınasıdır. 
Bade “Er Dolusu” ve “Pir Dolusu” olmak üzere 
iki kısma ayrılır. Er dolusu içenler kahramanlıkla 
vasıflandırılır, Köroğlu gibi. Pir dolusu içenler 
gönül, aşk, sevda üzerine söylerler. Genellikle 
Orta Asya kökenlidir. Bade bir Pir tarafından, 
bir derviş tarafından bir mezar başında, bir kadir 
gecesinde veya bir çeşme başında sunulur. 
Genellikle bir Pir, Allah ve peygamber aşkına 
birinci doluyu sunar. Arkasından 3’ler, 5’ler 
ve 40’lar, erenler aşkına ikinci doluyu sunar. 
Üçüncü dolu da sevgili ve canan aşkına sunulur. 
Üçüncüsünde, Pir’in kolu altından sevgili 
gösterilir. Aşık uyandığında ağzından kan veya 
köpük gelmekte ve baygın olur. Eğer Pirlerin 
sorularına doğru cevap vermeyip acelecilik 
yapmışsa ve öyle uyanmışsa aşığın dolu 
içmeye rüyası yarım kalmıştır. Buna da “Bade-i 
Murdarlama” denir. 

Bade inanca göre şekillenmektedir. Alevi 
inancında badeyi sunan Pir’dir, Sünni inancında 
badeyi sunan Derviş Baba, Şii inancında ise 
badeyi sunan Hz. Ali veya Kamber’dir. 
Aslında petrolün belli yerlerde olduğu gibi 
bu geleneğinde belli yerlerde olduğu dikkat 
çekicidir. Neden? Kars, Ardahan, Erzurum, Sivas 
gibi yerlerde bade içilir de neden Tekirdağ’da, 
İzmir’de, Antalya’da kimse bade içmez. Hızır, 
Pir hiç uğramaz oralara. Aslında bu Türkmenlere 
mahsus aşıklık geleneğinin devamıdır. Fizik 
üstü motifler kullanarak kendine saygınlık 
kazanmaktadır Aşık. Sonuç olarak; yukarıda 
belirttiğimiz gibi illa da bade etkilenme ilhamlı 
olan kişinin aşık olması şart değildir. Bazen çok 
güzel dinleyicidir, ehli dildir. Bazen sohbet ehlidir. 
Bunlar olağanüstü şeyler yapar. Hak vergisinden 
nasiplenmiş kişilerdir. Günümüzde bade içtiğini 
iddia eden aşıklar olsa da artık sayıları azalmıştır. 

6. Aşıkların dağarcığında Leyla ile 
Mecnun, Ferhat ile Şirin gibi birçok hikaye 
bulunduğunu biliyoruz. Sizin böyle bir 
özelliğiniz var mı? Bize bu gelenekten biraz 
bahseder misiniz?

Aşıklık geleneğinde hikayecilik yani sözlü 
gelenek çok önemlidir ve yöreye göre değişir. 
Kars, Ardahan, Erzurum, Van (Erciş), Ağrı biraz 

da Sivas’ta hikayecilik geleneği çok yaygındır. 
Bu gelenek sınırlarımızın ötesinde kardeş 
devletlerde Azerbaycan ve  Türkmenistan’da 
da vardır. Anadolu’da Alevi aşıklar arasında 
hikayecilik yoktur. Genelde deyiş,  nefes sunarlar. 
Hikayecilik geleneğinin aktarmacı ustaları vardır. 
Eskilerden Aşık Resul Dayı, Aşık Baddal Usta, 
Aşık Posoflu Müdami, Sosketli Mehmet, Aşık 
Murat Çobanoğlu, Aşık Reyhani, Aşık Mevlüt 
ihsani, Aşık Emin Cihani ve Ercişli Aşık Ummani 
gibi ustalarımız aktarmacı ustalarımızdır. Ayrıca 
kendileri de hikaye tasnif eden aşıklar vardır. 
Bunlar; Aşık Şenlik, Aşık Müdami, Aşık Mevlid 
İhsani, Aşık Reyhani ve Ahmet Poyrazoğlu’dur. 
Ben bu hikayecilik geleneğinden gelmekteyim. 
Hikayenin dinleyiciyi sıkmadan bağlayıcı olması 
gerekir. Bu bildiğim hikayelerin dışında kendi 
tasnif ettiğim “Aşık Derdiyar ile Gülhandan” 
hikayem vardır. “Ercişli Aşık Emrah ile Selbihan” 
hikayesini derleyen olarak baştan sona kadar 
anlatmaktayım. Günümüzde bu geleneği pasajlar 
halinde 15 dakikalık sahne programlarında 
sunabilmekteyiz. 

Poyrazoğlu, Pir dersinden
Himmet aldım nefesinden
Feryadı turna sesinden
Sırma telli bir sazım var

7. Aşık kahveleri bu gelenekte çok önemli. 
Ne zamandan beri aşık kahveleri var? 
Günümüzde bu aşık kahveleri var mı? Ne 
şekilde devam ediyor?

Aşık kahveleri 16. yüzyıldan itibaren vardır. 
Osmanlı İmparatorluğu içerisinde Diyarbakır’da, 
Çankırı’da, Kastamonu’da, Erzurum’da, 
Halep’te ve özellikle de İstanbul’da varlığını 
sürdürmekteydi. İstanbul’daki aşık kahveleri 
padişahlar tarafından destek bulmuştur. Özelikle 
II. Sultan Mahmut, Sultan Abdülmecit, Sultan 
Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid çok destek 
vermişler. II. Mahmut “Aşıklar Kethüdası” diye 
bir unvan altında aşıkları maaşa bağlamıştır. 
İstanbul’daki aşıklar kahvelerinin merkezi 
Tavuk pazarında, Üsküdar’da, Beşiktaş’ta ve 
Unkapanı’ndaydı. Buralardan çok büyük ustalar 
yetişmiştir. Beşiktaşlı Gedâi,  tavuk pazarındaki 
aşıklar geleneğinin reisliğini yapmaktaydı. 
Burada çok önemli bir şey belirtmek istiyorum; 
bizim kültürümüz içinde mayalanan çok 
Ermeni aşıklar yetişmiştir. Bunlar Türk tarzını 
benimsemiş ve değiştirmeden kabullenmişlerdir. 
Sayıları çok da fazladır. Aşık kahveleri okul gibi 
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çırak yetiştirmekteydi. Halkın ve yabancıların 
uğrak yeri idi. Günümüzde ise Kars’ta Aşık 
Murat Çobanoğlu Kahvesi, Erzurum’da mahalle 
başında aşıklar kahvesi ve benim Erciş’te 
açtığım Poyrazoğlu Aşıklar Kahvesi ve daha 
sonra İstanbul’da Sultanahmet’te 14 yıl benim 
yönetimimde aşık kahvesinde geleneğini devam 
ettirdik. Çok ilgi görmesine rağmen maalesef 
yetkililer tarafından destek bulamadığımızdan 
kapatmak zorunda kaldık. İstanbul’daki aşıklar 
kahvesinin en çok yabancı Türkologlar tarafından 
ilgi görüyor olması ilginçti.  Bu geleneğin devam 
edebilmesi için yetkililerin destek vermesi 
gerekiyor. 

8. Aşıklık geleneğinin zaman içinde 
gerilediğini düşünüyor musunuz?

Köylerden şehirlere göç başlayınca gelenek ve 
görenekler büyük şehirlere taşındı ve beraberinde 
geçim sıkıntıları başladı. Köylerdeki ortamlar 
dağılınca ekonomik nedenlerden ötürü aşıklar 
da büyük şehirlere göç etmeye başladı. Büyük 
şehirlerin kenar semtlerinde derneklerde, belli 
hemşeri kahvehanelerinde, yöre derneklerinde 
ve şenliklerinde boy göstermeye başladılar. 
Şartlar gitgide ağırlaşınca gelenekte zayıflama 
başladı.

Çok sesli enstrümanlar karşısında tek sesli 
enstrüman cılız kaldı. Fakat son zamanlarda 
gayretlerimizle bu sanatı sahneye aktardık. 
Büyük şölenler, festivaller, üniversiteler, tv-
radyo programları ve sosyal medya aracılığı 
ile kendimizi daha iyi ifade etmeye başladık. 
Bir çöküş sürecinin ardından geleneğimiz 
yeniden şahlanmaya başladı. Bunların içinde 
kendini zamana uyarlayabilenler başarılı oldular. 
Uyarlayamayanlar maalesef kaybolmaya 
mahkum oldu. Çünkü diyorum ki; “Zamana 
uymazsan kırarsın teli…”

Basın yayın yoluyla çok güzel ifade 
edilmektedir. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz bir 
zamanlar sazın taşınması ayıp sayılırken şimdi 
şehrin merkezlerinde genç kızlarımız, genç 
delikanlılarımız omuzlarında sazla dolaşmaktalar. 
Burada da büyük ustalardan saygı değer hocamız 
Arif Sağ’ın ve Erdal Erzincan hocamızın çok 
büyük katkıları oldu. Aşıkların eserleri bestelendi. 
Geniş kitleler tarafından tanındı ve kabullenildi. 

9. Bu geleneğe gönül veren gençlere 
nasihatleriniz nelerdir?

Öncelikle bu geleneğin destek bulması 
gerekiyor. Aşıklık geleneğinin bu çerçeve 
içerisinde daha ileriye gitmesinde usta aşıkların 
çok iyi örnek olması ve yol gösterici olmaları 
gerekiyor. Gençlere önerim hangi branşta eğitim 
alırlarsa alsınlar mutlaka bir enstrümana gönül 
versinler ki bu bence saz olmalı. Saz kişiyi 
bulunduğu toplumda önemli bir kişi konumuna 
getirir. Bağlamayla, türkülerle bütünleşen bir 
kişi toplumda sevilir, benimsenir. Sesinin güzel 
olup olmaması önemli değil. Arzu ediyorsa 
ve yeteneği varsa o yeteneğini belli ustalar 
yanında veya dershanelerde öne çıkarmalı. Eski 
ustaların ve günümüzdeki ustaların sözlerini 
öğrensinler. Geleneğimiz dostluğa, kardeşliğe, 
barışa, sevgiye çağrı yapar. Yunus gibi, Veysel 
gibi olsunlar.  Biz kültürümüze sahip çıkmalıyız. 
Toprağımızı kaybettiğimiz zaman savaşarak geri 
alabiliriz ama kültürü kaybettiğimiz zaman geri 
alamayız. Kültürümüz bizim her şeyimizdir. 

“Aşık kuyruklu yıldız gibidir”. Kuyruklu yıldız her 
zaman doğmaz ama doğduğunda tarih olur. Aşık 
da böyledir. Her zaman doğmaz, doğduğunda 
tarih olur. Yunus Emre dönemindeki sultanı, valiyi, 
en zenginleri hiç kimse tanımaz, hatırlamaz. Ama 
ayağı çarıklı Bir Türkmen Kocası Yunus Emre’yi 
herkes tanır. 
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1. Aşıklık geleneğinin temsilcilerindensiniz. 
Bu yolda sizi etkileyen neydi?

Dilerseniz öncelikle kısaca kendimden 
bahsedeyim. 1940 yılında Sivas’ın Kangal 
ilçesinin Kavak köyünde dünyaya geldim. İlkokulu 
köyümde ortaokulu ise dışarıdan bitirdim. 13 
yaşlarında Kangal’ın Dışlık köyünden ustam Aşık 
Ahmet Başer’den saz çalmayı öğrendim. 1956 
yılında köyümü terk ederek Ankara’ya geldim. 
1958’de Yurttan Sesler Koro Şefi Muzaffer 
Sarısözen ile tanıştım. 1960 yılına kadar işçi olarak 
çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştım. 
1960-62 yılları arasında askerliğimi tamamladım. 
Askerlik dönüşü kamuda çalışmaya başladım. 
1966 yılında Nida Tüfekçi’nin teşviki ile Ankara 
Radyosu’nun sınavına girdim. Sınavda başarı 
gösterdim. Ancak nota bilgim olmadığından 
Mahalli Sanatçı olarak Radyo ve TRT’de 
program yaptım. 1966 yılında ilk 45’lik plağımı 
yaptım. 25 adet 45’lik plak ve 12 adet kasetim 
bulunmaktadır. Yurt içinde sayısızca, yurt 
dışında ise 17 ülkede birçok konser verdim. Evli 
ve 3 çocuk babası olup, halen halk kültürüne ve 
aşıklık geleneğine sazım ve yazdığım sözlerimle 
hizmet etmekteyim.

Evet, ben de ustalarım gibi aşıklık geleneğinden 
gelen ozanlardanım. Beni bu yolda etkileyen 

birçok sebep var. Bunlar başlıca; doğup 
büyüdüğüm çevrem ve coğrafyanın etkisi, ustam 
Aşık Ahmet Başer gibi bir duayen ile tanışma 
şansını yakalamış olmam, ailem ve çevremin 
beni desteklemeleri ve sanata yatkınlığım ve 
ilgi duymam gibi sebeplerden dolayı aşıklık 
geleneğinin bir parçası oldum.

2. Aşıklık geleneğinin usta-çırak ilişkisi 
ile devam etmekte olduğunu biliyoruz. Bu 
süreçten bahsedebilir misiniz?

Bilindiği üzere aşıklık geleneğinin temelini 
usta-çırak ilişkisi oluşturur. Aşıkların geçmişi 
incelendiğinde ağırlıklı olarak bir ustadan 
etkilendiğini ve onu örnek aldığını görürüz. 
Bizler son dönemdeki nesillere göre aşıklık 
konusunda şanslı sayılırız. Yakın dönemde aşık 
yetişmemesinin önemli sebepleri bulunmaktadır. 
Medyanın şarkı tarzı yerli ve yabancı müziğe 
ağırlık vermesi, ekonomik şartların zorlaşması 
ve sanatın önüne geçmesi, üretmenin zorluğu, 
tüketmenin kolaylığı, aşıklıkta enstrümanın 
tek veya az olmasının yeni nesillere cazip 
gelmemesi, yaşam şartlarının değişmesi, köyden 
kentlere göçün artması, teknolojik gelişmelerin 
neticesinde ustaya ulaşmaktan ziyade internet 
üzerinden direk yazılı ve görsel bilgiye ulaşılması, 
üretilen eserlerin maddi getirisinin olmaması gibi 
daha pek çok nedenlerden dolayı usta-çırak 
ilişkisinin yok denecek kadar azaldığını üzülerek 
görmekteyiz.

3. Sizi yetiştiren ustanız kimdi? Sizin de 
yetiştirdiğiniz, sizden sonra geleneği devam 
ettirecek öğrencileriniz var mı?

Benim ustam Aşık Ahmet Başer, Sivas Kangal 
ilçesinin Dışlık köyünden, Garip Musa Ocağına 
bağlı bir alevi dedesidir. Buradan kendisini 
minnet, rahmetle ve saygıyla anmadan geçmek 
istemem. Ayrıca şu dizeler ile de bu sorunuzun 
cevabını desteklemek isterim.

Kıymet biçilir mi elmas taşına
Varıp bir sarrafa danışmayınca
İnsan kendisinden sanat bulamaz
Ustasını bulup çalışmayınca

Aşıklık geleneğinin sizlerin de bildiği gibi bir 
okulu yoktur. Ancak benim çaldığım saz tavrı 
ve eserlerimden etkilenerek kendilerinden de bir 
şeyler katarak, imkan sağlandığı takdirde, ustayı 
da geçerek sanatı yaşatacak ve ileriye götürecek 
gençlerimizin olduğunu biliyorum.

Müslüm
Sümbül
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4. Aşıklık geleneğinde bağlamanın önemi 
nedir?

Aşıklık geleneğinin olmazsa olmazı bağlamadır. 
Yani söze müzik eklenmez ise şiir formatında 
kalır. Şiirin türküye dönüşmesi için müzik şarttır. 
Bu da enstrüman ile mümkündür. Türkünün de 
temel enstrümanı bağlamadır. Özetle bağlama 
olmaz ise türkü, türkü olmaz ise aşık olmaz.

5. Badeli aşık geleneğinden bahseder 
misiniz? Halen devam ediyor mu?

Badeli aşık olmak için bir konuya aşırı 
yoğunlaşarak, zihnin boş ve rahat olması gerekir. 
Günümüzde maalesef bu şartları bulmak hemen 
hemen imkansız gibi. Bu yüzden de halen devam 
etmesini beklemek hayal olur.

6. Aşıkların darağacında Leyla ile 
Mecnun, Ferhat ile Şirin gibi birçok hikaye 
bulunduğunu biliyoruz. Sizin böyle bir 
özelliğiniz var mı? Bize bu gelenekten biraz 
bahseder misiniz?

Leyla ile Mecnun, Şirin ile Ferhat hikayelerinde 
olduğu gibi kişiye, sevgiliye duyulan destansı bir 
aşk hikayem yoktur. Ancak; halk aşığı olarak, 
bilirim ki her şey öncelikli olarak sevgiyle başlar. 
Kimi aşıkta Allah’a duyulan ilahi aşktır, kimin 
de sevgiliye duyulan aşktır, kimin de doğaya 
duyulan aşktır. Benim aşkım, insana, doğaya, 
her türlü canlıya, yaratılanı yaratandan ötürü 
sevme felsefesini özümsediğimden her türlü 
canlı içindir.

7. Aşık kahveleri bu gelenekte çok önemli. 
Ne zamandan beri aşık kahveleri var? 
Günümüzde bu aşık kahveleri var mı? Ne 
şekilde devam ediyor?

Şahsen benim doğup büyüdüğüm ortamda, Aşık 
kahveleri yoktur. Bildiğim kadarı ile bu gelenek 
geçmişte Doğu illerimizde (Kars, Erzurum, Iğdır, 
Erzincan gibi) yaygın idi. Benim çevremde köy 
odaları vardı. Köy odalarında cem, düğün, 
kına ve misafir geldiği özel günlerde bir araya 
gelinirdi. Son dönemlerde devam ettiğine pek 
şahit olmadım. Yeni çırakların yetişmesinde çok 
etkili olacağını ve devam ettirilmesini gerektiğini 
düşünüyorum.

8. Aşıklık geleneğinin zaman içinde 
gerilediğini düşünüyor musunuz?

Türküler bizim özümüzdür. Yani sazı ile sözü ile 
bizim kültürümüzü yansıtan bizim olan müzik 
türüdür. Az önce de bahsettiğim üzere medyada 
çok fazla yer bulamasa da türküler var oldukça 
aşıklık geleneği de var olup daha da gelişerek 
devam edecektir. 

9. Bu geleneğe gönül veren gençlere 
nasihatleriniz nelerdir?

Öncelikli olarak aşıklık geleneğine gönül veren 
gençlerimizin yaptıkları müziğin eğitimlerini 
alarak, etkilendikleri ve feyz aldıkları ustaları ile 
yüz yüze iletişime geçerek o duyguyu sazı sözü 
ve söyleyişleri bileğinin kaynağından canlı canlı 
dinleyerek inceliklerini öğrenmeleridir. Nazari 
eğitimle aldıkları bilgileri uygulamalı ustaları ile 
yaşamaları ve öğrenmeleridir. 
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1. Dizi veya film müziği üretmeyi seçmenizin 
sebebi nedir? 

Önceden sadece beste ve şarkı düzenlemeleri 
yapıyordum. Görüntü üzerinde müzik yapmaya 
daha sonra yöneldim. Sözlü müzikte birbirini 
tamamlayan “söz-müzik” ilişkisi, filmde 
“görüntü- müzik” beraberliğinde başka bir 
boyuta geçiyordu. Müziğe, sözden herhangi 
bir yardım almadan kendi başına bir kimlik 
kazanabilme fırsatı sunuyordu. Ve “derinleş…” 
diyordu müzik; kalıplara, introlara, nakaratlara, 
mekanlara sıkışmadan. Sadece müzik dinleyen 
biri de, şarkı sözü duymadan müziğin büyülü 
etkisiyle kendi hayal dünyasında bir şeyler 
tasavvur edebilirdi. Bir film sahnesinde izleyici 
kendisini o tansiyona neden kaptırdığını bilmez. 
Bir sahnenin izleyicinin içine, duygularına neden 
bu denli işlediği, müziğin görselin fonundaki 
birleşik ve saklı etkisinden kaynaklanıyordu. 
 
2. Dizi ve film müziği yapmanız için gelen 
teklifleri kabul etmenizde sizi etkileyen şey 
nedir? 

Dizi filmlere ilk başlarda rahmetli Kazım Koyuncu 
ile beraber adım attık. Gülbeyaz ve Sultan 
Makamı, ilk tecrübeyi edindiğimiz dizilerdi. 

MÜZİĞİN
DİZİ VE
FİLMLERDEKİ
ÖNEMİ

Kemal Sahir 
Gürel

röportaj
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Sonrasında farklı arkadaşlarla ağırlıklıkta dönem 
dizileri çalıştım. 

Kurşun Yarası, Hatırla Sevgili, Elveda Rumeli 
gibi belli başlı dizilere müzikler yaptık. 
Bunlar, Türkiye’nin önemli dönemlerindeki 
yaşanmışlıkları, yeni nesilin henüz bilmediği 
önemli tarihi kesitleri yansıtıyordu.  Bu projelerin 
hepsi kendine özgü hikayeleri olan, dönem 
soundunu ve ruhunu yansıtan ama yeni müzikler 
yapılması gereken projelerdi. İlginç bulduğum 
için kabul ettim. Ayrıca senaryo çok önemli. 
Senaryoların edebi olarak belirli bir yetkinlikte ve 
etkileyici olması gerekiyor. Ayrıca, olabildiğince 
samimi bir yapımcı-ekip ilişkisini göz önünde 
bulunduruyorum. 
 
3. Bir TV dizisinin müziklerini yaparken 
üzerinde en çok durduğunuz ve üretim 
aşamanızı en çok etkileyen faktörler 
nelerdir? 

Öncelikle hikayede insana dair duygu ve 
düşüncelerin derin noktalar üzerinden 
ilerleyip ilerlemediği dizinin niteliğini belirliyor. 
Sonrasındaki anahtar konu; müziğin hikaye, 
dönem ve karakterlerle doku uyumudur. Aynı 
zamanda o filmin veya dizinin görsel kimliğine 
göre tasarlanan yeni bir müzik yaratabilmek 
önemli. Biz birçok projede, ekip olarak önceden 
o hikayenin yaşandığı bölgelere giderek 
araştırmalar ve müzik derlemeleri yaptık. 
Örneğin arkadaşım Hüseyin Yıldız ile Elveda 
Rumeli için, çekimler başlamadan önce iki ay 
boyunca Makedonya’daki bit pazarlarından CD 
ve kasetler biriktirip müzikleri tek tek taradık. 
O müzikleri model alarak kendi müziklerimizi 
stilize ettik. Ayrıca ekip olarak çalışınca 
istenen aynı müzik temasına dair herkes kendi 
hayalindeki müziği ayrı ayrı besteliyor. Biz 
hiçbirini dışlamıyoruz ve hangi sahneye kimin 
bestesi daha çok yakışıyorsa ona yer veriyoruz. 
Deyim yerindeyse, gerçek bir “demokrasi” inşa 
ediyoruz. Alternatifli düşünmek, diziye veya filme 
inanılmaz bir zenginlik katıyor. 
 
4. Sizce bir dizi ve film müziğinin başarılı ve 
kalıcı olmasının sırrı nedir? 

Başarı, hikaye-müzik ilişkisini sağlamakla 
mümkün. Yaratıcı ve kendine özgü olmak da 
kalıcı olmanın en önemli kriteri. Başka dizilerdeki 
birbirine benzeyen tema, düzenleme ve 
soundlardan kesinlikle kaçınmak gerekiyor. 

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

Nasıl ki 70’ler Türkiye’de müzik için bir Rönesans 
dönemi olduysa, 80-90’lar ise diziler için oldukça 
güzel hikayelerin çekildiği yıllar oldu. Filmler için 
-istisnalar dışında- aynı şeyleri söyleyemiyorum 
maalesef. 

Diziler başlangıçta para kazanma amacıyla 
yapılmadı. Süper Baba’daki samimiyeti hatırlayın. 
Ticari işlerin dışında çok güzel işler yapıldı, 
örneğin İkinci Bahar gibi. Benim yaptıklarım 
arasında özellikle “Sultan Makamı” veya “Hatırla 
Sevgili”yi örnek olarak verebilirim. Ama daha 
çok ticari formattaki diziler diğer ülkelerden alıcı 
buldu. Geçmişteki Brezilya, Amerika dizilerindeki 
hırs, ihtiras, yalan, entrika, ayrılık, dram bizde 
olduğu kadar ‘dışarıda’ da cazip temalar oldu. 
Birbirinden ilginç hikayeler, masalsı lezzet, kaliteli 
senaryo, yönetmenlik, kamera, yetkin oyunculuk

vb. etkenler de dizilerilerimizi dünyada cazip hale 
getirdi. Bizdeki köklü usta oyunculuk birikimi 
70’ler sinemasının bir kazanımıdır. 
 
6. Yurt dışında yayınlanan Türk dizileri ve 
filmleri sizce Türkiye’nin tanıtımında ne 
kadar etkin bir rol oynuyor? 

Mutlaka tanıtımda büyük payları olmuştur tabii ki. 
Ancak bu tanıtımın gerçek anlamda ete kemiğe 
bürünebilmesi için, ülkemizin başka alanlarda da 
topyekün başarı sağlaması gerekiyor. 
Diziler dışında insan hakları, eğitim, bilim ve 
çağdaş bir yaşamın teşviki ve kurulumu, ülkemizi 
her anlamda sanatla paralel düzeyde güçlü bir 
ülke olarak gelecekte öne çıkartabilir. 
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Fakat bir yandan, filmler konusunda daha çok 
şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Bizde birçok 
efsaneler ve ilginç konular var. Bunlar evrensel 
boyutta yapılıp bunun için dünyadaki büyük 
sinema sektörüne ortak projeler sunulabilir. 
Hikaye ve senaryo bizden, oyunculuk ve 
prodüksiyon ortak olacak şeklinde önerilebilir. 
Müzik de böylelikle daha büyük ölçekli 
orkestralara, etnik ve modern seslerin bir arada 
sunulduğu devasa soundlara dönüştürülebilir. 
Ama bu da o büyük sektörde projeyi anlatma 
vizyonuna sahip olan dil ve iletişim becerileri 
bulunan, cesaretli prodüktörlerin girişimiyle 
mümkün. 

Örneğin; Şeyh Bedrettin Destanı’nın, 
Mevlana’nın, İnce Memed’in, Mem-u Zin’in, 
Braveheart gibi tüm dünya sinemalarında 
gösterildiğini hayal edin...
 
7. Bir dinleyici olarak yurtdışında müziklerini 
beğendiğiniz film veya dizilerin hangileri 
olduğunu bizimle paylaşabilir misiniz? 

Örneğin, önceden Pulp Fiction ve Braveheart, 
Paramparça Aşklar ve Köpekler. 
Popüler bir dizi olarak La Casa De Papel, Game 
Of Thrones, Vikings  
 
8. Dizi ve film müziği ile ilgilenen genç 
müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? 

Dizi müziği aslında epey yorucu bir alan. ‘’Bir 
şarkı yaptım, şu dizide olsun’’ demekle dizi 
müziği yapılmamalı. Kuşkusuz şarkılar da diziye 
katkı sağlayabiliyor. Ama sözlü şarkı tek başına 
film müziği demek olmuyor. Kolay emekle 
yapılan “keyboard” ağırlıklı müzik de tercih 
edilmemeli bence. Doğal ki, bir takım “sound”lar 
ve “plugin”ler müzisyene epey kolaylıklar 
sağlıyor. Filmin sahne akışlarını birleştiren, 
hızı ve tansiyonunu destekleyen dinamik bir 
duyum yaratıyor. Ama müziğin kalıcı olması 

1. Dizi veya film müziği üretmeyi seçmenizin 
sebebi nedir?

Müziğin temel tanımında, duygu ve düşünceleri 
melodilerle yansıtma vardır. Birçok enstrümanı 
icra ederken, yaşadığım durumları yansıtmaya 
ve bestelerimi de buna göre yapmaya çalışırdım. 
Film müziği bu özelliklerimi gösterebileceğim, 
insana, doğaya dair birçok durumu melodilerle 
anlatmanın en iyi mecrasıydı. 

2. Dizi ve film müziği yapmanız için gelen 
teklifleri kabul etmenizde sizi etkileyen şey 
nedir? 

Senaryonun özgünlüğü en önemli faktör. Bunun 
yanında yönetmen, oyuncu kadrosu ve yapım da 
belirleyici rol oynuyor. 

3. Bir TV dizisinin müziklerini yaparken 
üzerinde en çok durduğunuz ve üretim 
aşamanızı en çok etkileyen faktörler 
nelerdir?

Tabii ki müziği yaparken senaryo çok etkili. 
Ancak müziğin üretilme sürecinde birçok 
etmen bulunuyor. Hikayenin, hangi zamanda 
ve nerede yaşandığı en önemli faktörlerden 
birisi… Yönetmenin, yapımın fikirleri de ayrı bir 
renk katıyor. Sonuçta dizi bir ekip çalışması ile 
izleyicinin karşısına çıkıyor. 

Engin Aslan

insan duygularını iyi yansıtan 
temalar, enstrümanlar ve 
orkestrasyon ile mümkün 
oluyor. Bu unutulmamalı. 

Müziği hazırladıktan 
sonra eşleme de 

önemli. Eşlemede 
“doğru sahnede 

doğru müziği (temayı) 
kullanmak” başarıyı 

etkiliyor. 
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4. Sizce bir dizi ve film müziğinin başarılı ve 
kalıcı olmasının sırrı nedir?

Her şeyden önce güzel bir hikaye, bu hikayeyi 
en anlaşılır ve güzel bir dille çeken yönetmen, 
karakterlere can veren oyuncular, bu bütünlük 
içinde en uygun yerlerde, karakterleri ve halleri 
yansıtan, insanlarda akılda kalıcı etkiler bırakan 
müzikler projenin başarılı olmasını sağlıyor.

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

Burada başarısını kanıtlamış bir dizinin, başka 
ülkelerde aynı başarıyı yakalaması çok sevindirici. 
Bu başarı daha güzel projelerin çekilmesinin 
önünü açıyor. Bu sektörün gelişmesine 
motivasyon noktasında olumlu katkısı oluyor.

6. Yurt dışında yayınlanmış Türk dizileri ve 
filmleri sizce Türkiye’nin tanıtımında ne 
kadar etkili bir rol oynuyor?

Ülkemizin tarihsel geçmişi, kültürel dokusu, 
sosyal hayatı, müziği, toplumun refleksleri ve 
tercihlerinin ülke sınırları dışında da tanıtılması 
noktasında oldukça efektif bir rol oynar diziler.

7. Bir dinleyici olarak yurt dışında müziklerini 
beğendiğiniz film veya dizilerin hangileri 
olduğunu bizimle paylaşabilir misiniz?

Filmlerden bazıları şöyle: Charlie Chaplin-
Modern Zamanlar, Zorba, As Good It Gets, Red 

Cliff, Matrix üçlemesi, Joker, Captain Fantastic. 
Diziler ise: Game of Thrones, Westworld, Black 
Mirror. 

8. Dizi ve film müziği ile ilgilenen genç 
müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Öncelikle yaptıkları işi sevmeleri gerekiyor. Film 
müziği yapmak birçok konu hakkında fikir sahibi 
olmayı gerektiriyor. Yaşadıkları ülkenin kültürel 
dokusu, sosyal yaşamı ve müziği hakkında 
bilgi donanımı olan müzisyenlerin işleri üretim 
aşamasında daha kolay oluyor. Yerel müzikler 
dışında iyi bir batı müziği eğitimine sahip olmalı 
müzisyen. Ayrıca müzik evrenindeki teknolojik 
gelişmeleri yakından takip etmelerini, olanakları 
varsa özellikle Amerika’da üniversitelerde verilen 
“Film Scoring” derslerine katılmalarını tavsiye 
ediyorum. Dünya çapında kendilerini kanıtlamış 
film müziği yapan kişilerin yayımlamış oldukları 
soundtrackleri dinlemek, röportajlarını okumak 
ve videolarını izlemek de genç arkadaşlarımızın 
ufuklarının açılmasında etkili bir rol oynuyor. 

1. Dizi veya film müziği üretmeyi seçmenizin 
sebebi nedir?

Aslında  direkt bir seçim değildi. Ben enstrümanist 
olmak istiyordum.  Müzik üretimlerimin sonucu 
beni dizi ve sinema filmlerinin içine sürükledi.

Levent Güneş
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2. Dizi ve film müziği yapmanız için gelen 
teklifleri kabul etmenizde sizi etkileyen şey 
nedir?

En temel şey hikaye, bir de yapımcı ve 
senaristlerin talepleri…

Bu unsurlar müzik üretip üretemeyeceğimi, 
kabul edip etmeyeceğimi netleştiriyor.

3. Bir TV dizisinin müziklerini yaparken 
üzerinde en çok durduğunuz ve üretim 
aşamanızı en çok etkileyen faktörler 
nelerdir?

Müzik üretim sürecinde; müziğin anlaşılabilir 
ve kendi içinde karakterlerle de bağlantılı bir 
hikayesi olması ve sonrasında olabildiğince 
akustik ve temiz bir sonuca ulaşması üzerinde 
durduğum en temel unsurlardır. Üretim yaparken 
yapımcı yada senaristlerin fikirleri, heyecanları  
çalışmalarıma yön vermekte. Hazırlık sürecinde 
müzik dışında verilen örnekler oluyor. Örneğin; 
bir şiir, bir hikaye vs. Bunların sonucunda birçok 
duyguyla düşünme fırsatı bularak  üretimlerimi 
daha da özgün hale getirmeye çalışıyorum.

4. Sizce bir dizi ve film müziğinin başarılı ve 
kalıcı olmasının sırrı nedir?

Burada bütüne bakmak gerekiyor. Diziler 
özelinde konuşacak olursak, projeyi oluşturan 
bütün öğeler; senaryo, yönetmen ve oyun 
güçlüyse yaptığın müzik o süreçte güçleniyor. 
Eğer değilse 6. bölümde dizi yayından kalkarsa  
müzik de unutulup gidiyor. Kalıcı olması yada 
olmaması tamamen reyting sonucuna bağlı. Dizi 
müziği yapan birçok arkadaşımızın hard diskinde 
kenarda kalmış bir sürü üretimleri vardır. Bunları 
toplasak sektörün 10 yıllık dizi ve film müziği 
ihtiyacı karşılanır.

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

Yurt dışında yayınlanması ve ses getirmesi 
Türkiye’de sektörün devamlılığı açısından önemli. 
Bu süreç yeni motivasyonların, üretimlerin de 
yola çıkması demek oluyor.

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

Dizi ve sinema filmlerinin ülkemizin tanıtımında 

rol oynuyor. Ama yine dizi özelinde bir şeyler 
söyleyecek olursam; bu dönem çok da 
tanıttığını düşünmüyorum. Çünkü RTÜK kontrol 
mekanizması… RTÜK’e sözü geçenler projeleri 
belli sınırlar içinde döndürüp duruyorlar. Hal 
böyle olunca da yapımcılar izin verilmiş ve 
tutmuş projelerin benzerlerini tekrardan üretme 
yoluna gidiyorlar. Özgün ve özgür çalışmaların 
önüne geçildiğinde yurt dışında tanıtabildiğiniz 
şey; Türkiye olmuyor, kontrol mekanizmalarının 
istediği ülke oluyor. 

7. Bir dinleyici olarak yurt dışında müziklerini 
beğendiğiniz film veya dizilerin hangileri 
olduğunu bizimle paylaşabilir misiniz?

Tabii birçok güzel dizi, sinema müziği var ama 
benim ilk aklıma gelen ve kendime daha yakın 
hisettiğim birkaçını sıralayacak olursam;

Theo Angelopoulos - Ağlayan Çayır (The 
Weeping Meadow)
Zorba - Michael Cacoyannis
Daniel Pemberton - King Arthur

8. Dizi ve film müziği ile ilgilenen genç 
müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Mümkünse üretimlerini, daha önce tutmuş 
projelerin müziklerine benzetmeden kendi 
dinamiklerinin sonucunda çıkan özgün 
çalışmalar etrafında şekillendirmeleri ve ısrarcı 
davranmaları. Tabii bu ısrarcılığın sonucunda 
işsiz kalmak da söz konusu…
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1. Dizi veya film müziği üretmeyi seçmenizin 
sebebi nedir? 

Çocukken izlediğim Yeşilçam filmlerinin 
müziklerinden çok etkilenirdim, sıklıkla film 
müziği dinlerdim. Metin Bükey, Mazlum Çimen, 
Oğuz Abadan, Cahit Berkay, Attila Özdemiroğlu, 
Melih Kibar, Cahit Oben gibi duayen film 
müziği bestecileri ilk ustalarım oldu, hepsine 
çok teşekkür ederim ki beni eşsiz yolculuklara 
sürüklediler. Zaman içerisinde büyük usta 
kıymetli hocam, ağabeyim Mazlum Çimen ile 
çalışma fırsatım oldu, çok fazla şey öğrendim 
kendisinden. Kendimi en iyi ifade edebildiğim 
iletişim aracının film müzikleri olduğunu erken 
yaşta keşfettim ve bu alana yöneldim. Özellikle 
son 5 yıldır sıklıkla film müziği besteliyorum. 

2. Dizi ve film müziği yapmanız için gelen 
teklifleri kabul etmenizde sizi etkileyen şey 
nedir?

“Hikayeyi içselleştirebiliyor muyum? Nasıl 
katkı sağlayabilirim?” gibi düşünsel süreçlere 
çok değer veririm, dolayısıyla önce bu soruları 
kendime sorarım. Beste yaparken yaşadığım 
şeylerden ilham alıyorum, konuşamadıklarımı, 
anlatamadıklarımı melodilerle anlatmak 
istiyorum, bir çeşit terapi gibi. Bu duygularımı 
aktarabileceğim işlere öncelik veriyorum. Yeni 

şeyler keşfedebileceğim, tutkuyla yapılmış bir 
işse memnuniyetle bir parçası olurum. Ancak 
hissedemiyorsam, işe katkımın az olacağını 
düşünüyorsam, projeyi kabul etmiyorum, 
yapabileceğine inandığım başka arkadaşlarım 
varsa onları tavsiye ediyorum yapımcılara. 
Düşünsel yolculuğuma bir iş olarak bakmıyorum; 
çok derin, kırılgan ve hassas bir süreç o… İnsani 
değerlerin ön planda tutulduğu, mutlu, huzurlu, 
keyifle çalışan işler olsun istiyorum çünkü bu 
üretimi direkt etkiliyor. 

3. Bir TV dizisinin müziklerini yaparken 
üzerinde en çok durduğunuz ve üretim 
aşamanızı en çok etkileyen faktörler 
nelerdir? 

Öncelikle hikaye, hikayenin genel duygusu… 
Yönetmeni anlamaya çalışırım, nasıl bir dünya 
kurmak istediğini dinlerim; yönetmenle vakit 
geçiririm, birlikte en az 2 defa ön izleme 
yaparım.  Müzik çok soyut bir sanat dalı, bu 
yüzden ne yapacağıma karar verirken bazı 
şeyleri önceden netleştirmek isterim. Film müziği 
bestecisi senaryo okuyabilir ancak senaryo 
üzerine çalışmak gibi bir mecburiyeti yoktur 
ki bu çok sağlıklı bir durum da değil. Örneğin 
ben senaryoyu okurken bambaşka bir dünya 
hayal ederek okuyorum, kendi hayal gücümle… 
Ancak gün sonunda yönetmen senaryoyu kendi 
hayal gücüyle kurduğu dünyaya göre çekiyor. 
Yönetmen ve bestecinin entelektüel seviyeleri 
bir olmadığı için kuracakları dünyalar da bir 
olmayacaktır. Bu yüzden senaryoya göre müzik 
yapmak dünyada çok tercih edilen bir besteleme 
süreci değildir. Bizim işimiz aslında görüntü 
elimize ilk ulaştığı anda başlar. Bu yüzden tüm 
dünyada “scoring” dediğimiz iş görüntüye göre 
yapılır, senkron gider. Hikayenin duygu akışına 
göre müzikal renkleri belirlerim, renk paletimde 
hangi enstrümanlar olabilir bunları düşünürüm, 
melodik ve armonik olarak tüm bu renklerin nasıl 
bir arada tınlayacağını tahmin etmeye çalışırım, 
uzun süre denemeler yaparım. Melodik olarak 
akılda kalıcı ve etkileyici motifler bestelemeyi 
seviyorum, buna dikkat ederim, daha sonra 
bu motifleri tema oluştururken kullanırım. Beni 
etkilemeyen hiç bir şeyi dinletmem. Bunlar 
beni ilgilendiren kısımlar. Diğer kısımlar ticari… 
Yapımcının ve yönetmenin isteklerini karşılamak, 
izleyiciyi düşünmek, müzikal olarak hedef 
kitleyi yakalayacak ve ekran başında tutacak 
hareketler yapmak… Bunlar da üretim sürecini 
direkt etkileyen unsurlar. Dizi meselesi aslında 

Uğur Ateş
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çok daha karmaşık, özetle bu diyebilirim.

4. Sizce bir dizi ve film müziğinin başarılı ve 
kalıcı olmasının sırrı nedir?

Popüler manada başarılı diyorsak, film veya 
dizinin izleniliyor olması, “tutmuş iş” olması… 
Müzikler de haliyle popüler hale geliyor, yani 
başarılı. Popüler olmayan anlamda başarı ise, 
düşünsel süreçleri derin olan, üzerine uzun 
süre düşünülmüş, estetik kaygıları olan, özgün, 
filme hizmet eden ve film için yapılan işlerdir. 
Kalıcı kısmından emin değilim, buna tarih karar 
verecek. Ancak film müziklerinin, daha doğrusu 
filmin daha kalıcı olduğu aşikar bir gerçektir. 
Ben izlediğim bir filmin ya da dizinin müziklerini 
beğeniyorsam, mutlaka dinlemek, anlamak, 
bestecinin düşünsel sürecine eşlik etmek isterim 
ki bu paylaşımların da değerli ve kalıcı olduğunu 
düşünüyorum. Kendi işlerimi de her fırsatta 
yayınlıyorum.

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

Bence çok büyük bir başarı, ben gurur 
duyuyorum. Dileğim diğer kreatif iş kollarının da 
meslek birliği haline gelmesi, teliflerini biz film 
müziği bestecileri gibi kazanmaları. 

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

Şüphesiz önemli bir resim veriyor “Biz böyleyiz, 
taşımız toprağımız memleketimiz bu…” diye. 
Ancak sinemanın böyle bir kaygısı olmamalı, 
ülke tanıtımında da etkin rol oynayalım diye film 
çekilmez. Tanıtım filmi çekiliyor zaten yıllardır. 
Kaliteli içerikler üretilmeli, yeni isimlere şans 
verilmeli, gençlere daha fazla imkan sağlanmalı. 
En büyük tanıtım kaliteli içerikle olur. Bunun için 
de çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.

7. Bir dinleyici olarak yurtdışında müziklerini 
beğendiğiniz film veya dizilerin hangileri 
olduğunu bizimle paylaşabilir misiniz?

Çok fazla var, şu sıra sıklıkla dinlediklerimi 
yazabilirim.

* Manchester by the Sea / Lesley Barber
* GAP / Hans Zimmer
* Dark / Ben Frost
* The Punisher / Tyler Bates

8. Dizi ve film müziği ile ilgilenen genç 
müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Asla vazgeçmeyin! Senden olmaz, yapamazsın, 
zor o işler boş ver diyen insanlar olabilir 
etrafınızda, yapamadığınız zamanlar da sıklıkla 
olabilir. Lütfen vazgeçmeyin! Bu zorluklar daha 
sonraki üretimlerinizde size muhteşem duygular 
kazandırabilir, bana kazandırmıştı. İnsanlar 
yarışmayı sevmez, ancak yarıştırmaya bayılırlar. 
Düzenin kendisi de böyledir. Bu durumda 
bazen sizi üzebilirler, sizi diğer bestecilerle 
kıyaslayabilirler, yarıştırabilirler. İncinmeyin, 
öğrenmeye açık olun, kendinizi geliştirin. 
Kendinizi bir yarışta gibi hissetmeyin, her his, 
her üretim, her duygu eşsizdir, yolu kabullenin 
ve yolcuğunuza inanın. Size yön gösterebilirler, 
bu sektör böyle diyebilirler, sizi tasarlamaya 
çalışabilirler. Asla efendiliğinizi, karakterinizi, 
sevginizi ve saygınızı kaybetmeyin, 
var olmanın tek amacı müzik 
yapmak olmasa gerek, 
iyilikle kalın. “Network”suz, 
lobisiz, klansız, kabilesiz, saf 
duygularıyla yolculuklarına 
devam eden, bütün sermayesi 
yetenekleri ve hayalleri olan 
tüm kardeşlerime en içten sevgi 
ve saygılarımı gönderiyorum, 
yolunuz açık olsun.
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1. Dizi veya film müziği üretmeyi seçmenizin 
sebebi nedir? 

13 - 14 yaşımdan beri izlediğim her şeyde 
gerek film olsun, dizi olsun gerekse belgeseller 
olsun müziğin, olayın bütününe ne kadar 
katkısı olduğunu düşünürdüm. O yaşlarda bile 
“Keşke ilerde ben de görsel üzerine bir şeyler 
besteleyebilsem, yapabilsem, işin ruhuna 
uygun bir üretim becerebilirsem…” diye 
aklımdan geçirirdim. 20’li yaşlarımın başında, 
üniversitedeyken tesadüfen birkaç sosyal 
sorumluluk projesine ve birkaç reklama beste 
yapma şansı buldum.  Bu işler tutunca sorumluluk 
projelerine ve reklamlara müzik yapmaya devam 
ettim. İlerleyen yıllarda önce stüdyo müzisyeni 
olarak dizi müziklerini tecrübe ettim. Daha 
sonrasında arkadaşım Cem Tuncer ile beraber 
bazı projeleri birlikte yapmaya başladık. Çok da 
keyif alarak yaptığım bir iş gerçekten. Kısacası 
dizi ve film müziği yapmayı tercih etmemin en 
önemli sebebi, görsel üzerine müzik çalışmayı 
çok seviyor olmam.

2. Dizi ve film müziği yapmanız için gelen 
teklifleri kabul etmenizde sizi etkileyen şey 
nedir?
Dizi veya film müziği yapmam için gelen 

teklifleri değerlendirirken öncelikle hikayenin 
beni etkilemesi gerekiyor. Hikayeden gerçekten 
etkilendiğim zaman hem çalışmak çok keyifli 
oluyor hem de daha rahat bir üretim süreci 
geçiriyorum.

3. Bir TV dizisinin müziklerini yaparken 
üzerinde en çok durduğunuz ve üretim 
aşamanızı en çok etkileyen faktörler 
nelerdir? 

Öncelikle projenin yönetmeni, senaristi ve 
yapımcısıyla oturup onların neler düşündüğünü, 
neler istediğini öğrenmeye ve anlamaya 
çalışıyoruz. Görüşmeler sonrasında çeşitli 
üretimler yapıp onlarla paylaşıyoruz. Onlardan 
gelen geri bildirimlere göre yaptığımız müziği 
şekillendiriyoruz. 

4. Sizce bir dizi ve film müziğinin başarılı ve 
kalıcı olmasının sırrı nedir?

Bence bir dizi veya film müziğinin başarılı 
olabilmesi için projenin kendisinin de başarılı 
olması gerekiyor. Örneğin; kötü bir senaryo, 
kötü oyunculuklar, kötü çekim ama müziği 
güzel. Böyle bir durumda orda maalesef kurunun 
yanında yaş da yanar. Müzik kaynar gider kimse 
müziği hatırlamaz. O yüzden işin bir bütün olarak 
iyi olması müziğin de başarılı olmasının sırrı 
bence.

Kerem 
Türkaydın
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5. Türk dizilerinin ve filmlerinin yurt dışında 
yayınlanması ve çok ses getirmesi hakkında 
neler düşünüyorsunuz?

Sanıyorum son yıllarda Türkiye dizi sektöründe 
dünyada ikinci sırada, birincilik ise Amerika’da. 
Tabii ki dizilerimiz ülkemizin tanıtılması açısından 
etkin rol oynuyor. Müzisyenlere telif gelirleri 
açısından da faydası oluyor. Yapımcıların yurt 
dışına satış yaparak elde ettikleri gelirlerle yeni 
yapımlar, yeni projeler için kaynak sağlaması 
durumu da söz konusu tabii ki. Bu da sektör için 
iyi bir sirkülasyon yaratıyor diyebiliriz.

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

Çok sayıda ülkede dizi ve filmlerimiz yayınlanıyor. 
Yurt dışında çok sayıda kişiye ulaşıyoruz. 
Böylelikle Türkiye’ye olan ilgiyi arttırdığı gibi 
ülkemizle ilgili olan ön yargıları da değiştiriyor. 
İnsanların düşüncelerini pozitif etkiliyor.

7. Bir dinleyici olarak yurtdışında müziklerini 
beğendiğiniz film veya dizilerin hangileri 
olduğunu bizimle paylaşabilir misiniz?

Yurt dışında gerçekten çok güzel işler üretiliyor. 
Çok beğendiğim işler var. Son yıllarda beni en 
çok etkileyen “Interstellar” filminin müzikleri. 
Bence müthiş, şaheser resmen… Dizilerden 
“House of Cards”ın müziklerini çok beğendim. 
Baştan aşağı harika bir “soundtrack” albümü. 
Özellikle jenerik müziği inanılmaz güzel. “West 
World” dizisinin duyduğum en iyi jeneriklerden 
biri olduğunu söyleyebilirim. İlk aklıma gelenler 
bunlar.

8. Dizi ve film müziği ile ilgilenen genç 
müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Daha önceden yapılmış işleri, yeni işleri analitik 
bir kafayla dinlemeleri, izlemeleri, gözlem 
yapmaları ve benzer bir şeyleri üretmek için nasıl 
yollar izlenmesi gerektiğini anlamaya çalışsınlar. 
Duydukları bir müzikte o müziğin bileşenlerini 
analiz etmeleri gibi bir takım yollar izleyebilirler. 
Ayrıca bu işe mutlaka başlarken mutlaka daha 
önce bu konularda tecrübesi olan biriyle ortaklık 
yapmalarını öneririm.  Çünkü insanlar uzaktan 
bazen bu işin basit bir iş olduğunu zannediyorlar. 
Halbuki çok fazla çalışma gerektiren, çok fazla 
zaman alan bir iş. Hem hızlı olmaları hem de 
çok üretmeleri gerekiyor. Tabii ortaya çıkan işin 
de düzgün olması gerekiyor. Kolay bir iş değil 
maalesef.

1. Dizi veya film müziği üretmeyi seçmenizin 
sebebi nedir? 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı piyano bölümü mezunuyum. 
Sonrasında Avusturya (Salzburg) Mozarteum’da 
konser piyanistliği yükseköğrenimine hak 
kazandım ve buradaki Master Programında 
“Film Scoring” başlığını gördüğüm anda 
büyük bir hevesle derslere gitmeye başladım. 
Yorumculuğun yanı sıra üretme isteği de her 
zaman vardı içimde, o bambaşka bir duygu 
elbette ama asıl süreç yurt dışındaki eğitimim 
sırasında başlamış oldu diyebilirim. Şimdi 
düşünüyorum, çocukluğumda izlediğim çizgi 
filmlerin de çok etkisi var. Hani Bugs Bunny’ler, 
Tom ve Jerry’ler var ya, hayranlıkla izlerdim. 
Onlarda “görüntüye müzik” çalışmasının 
muhteşem örnekleri var. Müziğe baktığımızda 
temalar, orkestrasyon, form vs. hepsi “scoring” 
dediğimiz çalışmaya hizmet ediyor ve ortaya 
çıkan sonuç tek kelimeyle müthiş… 

2. Dizi ve film müziği yapmanız için gelen 
teklifleri kabul etmenizde sizi etkileyen şey 
nedir?

Bu soruya cevabım, bir önceki sorunun cevabının 
devamı gibi aslında. Üretmek bambaşka bir 

Güldiyar
Tanrıdağlı
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duygu evet, fakat görüntüye müzik üretmek 
daha da keyif veriyor bana. Dolayısıyla gelen 
tekliflerde benim için en önemli etken senaryo ve 
hikaye. Yapımcı, yönetmen ve senarist tarafından 
işin içeriğini dinlerken kafalarında oluşturdukları, 
kurdukları dünyayı anlattıkları sırada fikirler 
oluşmaya başlıyor tabii. Ana tema dediğimiz 
karakteristik, o işin kimliği olacak müzik, bende 
henüz senaryoyu okurken canlanıyorsa, o his 
uyanmışsa, etkilendiğimi hissediyorsam “Bu işe 
müzik yaparım, yapmak isterim.”diyorum. 

3. Bir TV dizisinin müziklerini yaparken 
üzerinde en çok durduğunuz ve üretim 
aşamanızı en çok etkileyen faktörler 
nelerdir? 

Üretimi etkileyen, yönlendiren faktörlere gelecek 
olursak; hikayenin türü (aksiyon, dram, komedi 
gibi) geçtiği yer ve kültürel özellikleri (şehir, köy, 
kasaba vs.) ana karakterlerin yaşam şekilleri, 
mekanlar, ağırlıklı duygular... Tüm bunların ve 
işin üreticileri ile konuştuklarımız doğrultusunda 
şekillendirerek ortaya koyuyorum müziğimi. 

4. Sizce bir dizi ve film müziğinin başarılı ve 
kalıcı olmasının sırrı nedir?

Öncelikle yine senaryo diyesim geliyor. Ama tabii 
ki tek başına senaryo demek yanlış olur.  Cast, 

oyunculuklar, yönetmenler, doğru müzik, mekan 
seçimleri, kostümler... Hepimiz sonuç olarak bir 
hikayenin anlatımına hizmet ediyoruz. Bizzat 
içinde bulunduğum ya da takip ettiğim başarılı 
işlerde gözlemlediğim şu ki seyirci izlediği 
hikaye ve karakterleri özümsediğinde kalıcı olma 
yolunda büyük bir adım atılmış oluyor. Öyle ki 
oyuncuyu da oynadığı karakterle bütünleştiriyor, 
çok seviyor veya çok nefret ediyor. Dolayısıyla 
bir sonraki bölümde ne olacağını merak ediyor. 
Naçizane gözlemim budur :) 

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

Türk dizilerinin dünyanın birçok ülkesinde 
izlenmesinden, takip edilmesinden mutluluk 
ve gurur duyuyorum. Çok büyük başarı... 
Oyuncular, senaristler,  yönetmenler, müzisyenler 
uluslararası platformda boy göstermiş oluyorlar. 

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

Ülkemizin coğrafi güzelliği, kültürel zenginliği 
gözler önüne seriliyor bir yandan. İstanbul başta 
olmak üzere büyük şehirler, Karadeniz, Ege, 
Doğu, Güneydoğu gibi tüm bölgelerde geçen 
diziler mevcut. Bu yüzden ülke tanıtımında 
büyük rol oynuyor, turizme de katkısı oluyor 
diye düşünüyorum. Yapımcılar eskisine oranla 
yurt dışı yayınlarını da göz önünde bulundurarak 
hareket ediyorlar. Böylece daha bilinçli sonuçlar 
çıkıyor ortaya. 

7. Bir dinleyici olarak yurtdışında müziklerini 
beğendiğiniz film veya dizilerin hangileri 
olduğunu bizimle paylaşabilir misiniz?

Dinleyici/ izleyici olarak hala yukarıda bahsettiğim 
çizgi filmleri zevkle izlediğimi söyleyebilirim :) 
Müzikal başarı olarak baktığımda John Williams, 
Ennio Morricone, James Horner. Bu besteciler 
orkestra kullanımında çok başarılı, yani tüm 
orkestra partisyonunu kendi yazan, orkestrayı da 
yöneten, teknik bilen insanlar. Bulundukları yer 
de, ürettikleri de belli zaten. Dizi müziği olarak 
baktığımda ise vereceğim örnek sayısı daha fazla 
olacaktır tabii. Yani film ve dizi müziği bu açıdan 
bakınca net bir şekilde ayrılıyor. Birinde müzikal 
üretim/kompozisyon-orkestrasyon tekniği 
ağırlıkta oluyor biz besteciler için. Diğerinde o 
kadar kalabalık/büyük orkestral müzikten ziyade 
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daha atmosfer, bazen tek bir enstrüman ile öne 
çıkan karakter odaklı müzikler çalışılıyor. Ramin 
Djawadi’yi her iki açıdan da başarılı bulduğumu 
söyleyebilirim. Her şey bir yana ülkemizdeki dizi 
müziği bestecisi arkadaşlarımın başarısını ayrı 
tutmak istiyorum çünkü başka hiçbir ülkede 
haftalık 150 dakikalık bir diziye müzik yapılmıyor, 
bildiğim kadarıyla:)) 

8. Dizi ve film müziği ile ilgilenen genç 
müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Yapılan başarılı işleri takip etmenin dışında teknik 
öğrenmelerini tavsiye edebilirim. Enstrüman 
kullanımı, armoni, müzik formları hakkında bilgi 
sahibi olmak işe olan genel hakimiyeti arttırıyor. 
Özellikle dizi müziği çalışırken zamanla yarışıldığı 
için teknik hakimiyet daha da önem kazanıyor. 
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Türkiye’de 
ROCK: 
Kısa bir 
tarihçe 
denemesi… 

Türkiye’de rock tarihini küçük bir yazıya sığdırmak 
elbette mümkün değil, zira derin bir tarih bu. Yaklaşık 
65 yıl önce temeli atılan bu tür, bugün ana arterde 
ve sadece onu yaratan, bugüne getiren isimleri 
saymaya kalksam bile bana ayrılan yere sığamam. 
Onun için, pek çok ismi göz ardı etmek suretiyle bir 
hatırlatma yazısı yazmak istedim. Küçük ve hızlı bir 
özet bu. Unuttuklarım varsa, bundan.

“
Murat Meriç

röportaj
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Şu bir gerçek, Türkiye’de rock, her on yılda bir 
ivme kazanıyor. 1955 sonrasında memleketin 
Rock’n’Roll ile tanışmasından itibaren neredeyse 
sonu beşle biten yıllara ve sonrasına tekabül 
ediyor bu. Hafıza tazeleyeyim; Rock’n’Roll’un bu 
topraklara girişi neredeyse bütün dünyayla aynı 
anda. Bu türü memlekete getiren enteresandır. 
Deniz Harp Okulu bünyesinde kurulan orkestra. 
Durul Gence ve Erkut Taçkın’ın da aralarında 
olduğu genç denizciler kolaylıkla yurt dışına 
çıkabildikleri için bu türden hızla haberdar oluyor 
ve onu icra etmek üzere yan yana geliyor. Okul 
dışında çalmaları yasak olduğu için kendilerine 
yeni bir isim buluyorlar. Somer Soyata ve 
Arkadaşları adıyla popüler oluyorlar. Sonrası, 
onlardan etkilenen gençlerin adımları…

Erkin Koray, Alman Lisesi’nde eline gitarı alan, 
Deniz Harp Okulu Orkestrası’nın ardından 
sahneye çıkan hevesli isimlerden. Barış 
Manço, onunla aynı dönemde Galatasaray 
Lisesi’nde müziğe başlarken, Cem Karaca, 
Bakırköy’den verdiği sesle kervana katılıyor. 
Gökçen Kaynatan, Selçuk Alagöz, Cahit Oben 
gibi isimler, yanlarına gençleri alarak yollarına 
devam ederken ilerleyen yıllarda filizlenecek 
rock ortamının tohumlarını atıyorlar aslında; 
sonrasında Silüetleri oluşturacak Mesut Aytunca 
ve arkadaşları, Kaynatan’ın orkestrasında 
çalışırken, Moğollar’ın temelini atacak Cahit 
Berkay ve Engin Yörükoğlu, Alagöz’ün 
orkestrasında yan yana geliyor. Cahit Oben’in 
orkestrasından çıkan isim ise Fikret Kızılok. Bu 
isimler, rock’n’roll’un memlekete girmesinden 
yaklaşık on yıl sonra, 1965 yılında ilki düzenlenen 
Altın Mikrofon Armağanı Yarışması’nda sahneye 
çıktıklarında, bir sonraki “hızlı” dönemin başlama 

vuruşunu yapıyorlar. Haramiler’den Mavi Işıklar’a 
pek çok toplulukla tanıştığımız yer, bu yarışma. 
Onları Anadolu ile buluşturan organizasyon 
da bu. Bir turne yarışması aslında, Ekipler 
İstanbul’dan yola çıkıyor, Türkiye’nin dört yanını 
dolanıyor ve birinci, seyircilerin verdiği oylarla 
belirleniyor. İstanbul dışındakiler bu vesileyle 
Batı müziğiyle tanışırken oraya giden müzisyen 
gençler memleket gerçekleriyle yüz yüze geliyor. 
Karşılıklı bir etkileşim söz konusu burada.

1964 yılında yayımlanan Tülay German plağı 
“Burçak Tarlası” bu anlamda bir milat.  Yarışmanın 
önünü açıyor ve İstanbul’lu gençlerin yüzlerini, 
kulaklarını memlekete dönmesine sebep oluyor. 
Bu (sonradan adı Moğollar tarafından konulacak) 
Anadolu pop’un ilk kıvılcımı. Ateşi harlayan, altın 
mikrofon, 70’li yılların ortalarına kadar etkisini 
sürdürecek bu türdeki en büyük kırılma noktası 
ise Moğollar’ın “Dağ ve Çocuk” başlıklı plağı. 
Topluluk, “türkü tadında” besteleriyle yeni bir 
hat açıyor ve bu hattı, yaptıkları enstrümantal 
plakla destekliyor. Bu aynı zamanda memleket 
sınırları dışına atılmış ilk büyük adım. Plak, 
Fransa’da büyük ilgi görüyor ve Charles Cross 
akademisinin büyük ödülünü (Jimi Hendrix, Pink 
Floyd gibi isimlerle aynı dönemde) alıyor.

70’li yıllar (adına o yıllarda “Türkçe sözlü hafif 
Batı müziği” denilen) pop’un piyasayı ele 
geçirdiği yıllar. Bir önceki dönemde Anadolu 
pop’un alternatifi olan aranjmanlar tüm hızıyla 
ilerlerken, Anadolu pop, biraz da dönemin 
siyasi ikliminin etkisiyle, politik bir hatta giriyor. 
Edip Akbayram’dan Selda Bağcan’a, Cem 
Karaca’dan Fikret Kızılok’a uzanan isimler, bu 
dönemde yaptıkları çalışmalarla halkın sesini 
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çoğaltıyor, kitleleri konser salonlarında bir 
araya getiriyor ya da şarkıları, kitlelerin isyanını 
haykırdığı mitinglerde çalınıyor. Barış Manço, 
özellikle bu yılların ikinci yarısında yaptığı 
şarkılarla, rock’ı yeniden ana artere çıkartıyor ve 
kendi deyimiyle 7’den 77’ye herkese dinletiyor. 
Bu yılları anarken unutmamamız gereken isim 
Tünay Akdeniz, Karabük’ten gelen sanatçı, 
kurduğu topluluk Çığrışım’la birlikte “punk rock” 
olarak tanımladıkları türde ürünler veriyor. Bu, 
sonrasında pek çok topluluğu etkileyecek bir ilk 
adım. 

Sonraki yıllar biraz karanlık… 1980 yılının 12 Eylül 
günü yapılan darbe, müzik dahil her şeyi etkiliyor. 
Karanlığı yıkan yine rock oluyor ama: Hardal, 
Kramp, Devil, Ra, Aqua gibi topluluklar küçük 
salonlarda verdikleri konserleri kitleselleştirirken, 
iki topluluk, Bulutsuzluk Özlemi ve Mozaik, bu 
yıllarda yaptıkları işlerle rock hattına yeni soluk 
getiriyor ve o yıllarda yaşanan tartışmaya son 
noktayı koyuyor. Uğruna paneller düzenlenen 
bir tartışma bu: Türkçe sözlü rock olur mu? 
Dr. Skull’dan Pentgram’a İngilizce sözlü 
külliyatlarıyla dikkat çeken topluluklar şahane 
işler yapıyor ama bunun tartışılması tuhaf. Bu 
soruyu soranların, yukarıda saydığım isimleri ve 
büyük (ve başta söylediğim gibi derin) bir tarihi 
unutması, darbeyle alakalı. Şunun altını çizmekte 
fayda var: Darbe sonrası da geçmiş silindi, her 
şey unutuldu, unutturuldu. O günleri aydınlatan 
toplulukların işi bu anlamda büyüktür.

1984 yılında piyasaya çıkan Mazhar Fuat Özkan 
albümü “Ele Güne Karşı Yapayalnız”, bu yıllar 
için bir başka kırılma noktası, yapımcıların ilgisini 
bu türe yönelten çalışma. Sonrası art arda 
yayımlanan kasetler, düzenlenen konserler… 
Bu dönemde bu konserleri izleyerek yetişen 
gençler, 90’lı yıllar ve sonrasında yaşanan 
büyük patlamanın yaratıcıları. Mor ve Ötesi’nden 
Duman’a, tek albümle bütün bir dönemi etkileyen 
Kumdan Kaleler’ den Nekropsi’ye, Replikas’tan 
Athena’ya uzanan topluluklar ve Özlem Tekin, 
Şebnem Ferah, Teoman gibi isimler, 2000’li 
yıllara doğru ilerlerken bu hattı besleyen, büyüten, 
zenginleştirenler olarak tarihe geçiyor, dünden 
yarına bir köprü kuruyor. 1993 yılında sahaya 
dönmeye karar veren Moğollar’ın yarattığı yeni 
heyecanı da bu bahiste anmak elzem. Köprünün 
harcı, onların dokunuşuyla sağlam karılıyor. 

2000’li yıllar ve sonrası, rock’ta yenilenmenin, 

gençleşmenin yaşandığı dönem. Art arda ortaya 
çıkan pek çok topluluk ve sanatçı, bu türe gençlik 
aşısı yaptı. Başta Aylin Aslım ve Hayko Cepkin, 
Rashit’ten Manga’ya uzanan topluluklarla 
birlikte bu dönemi güzelleştiren isimler. Bu yıllar, 
aynı zamanda kitleleri buluşturan festivallerle 
tanıştığımız dönem. H2000’den Rock’n’Coke’a 
uzanan bu festivaller arasında Barışa Rock’ı 
ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Sadece müzik 
değil, memleket ahvalini de dert edinen insanların 
buluşma noktası bu ve Zeytinli Rock Festivali’nin 
de önünü açan hamle.

Kimi platformlarda “3. Yeniler” olarak anılan 
şarkıcı ve topluluklar, yakın dönemi bereketli 
geçirmemizi sağlayanlar… Bilinen türlerin 
dışında işler yapan, ezber bozan isimler bunlar. 
Memleket dışında da büyük başarı kazanan 
Gaye Su Akyol, Anima’dan bu yana sağlam 
adımlar atan, rock ve pop arasında gidip gelen 
Ceylan Ertem, elinde gitarıyla sahneyi dolduran 
ve samimiyetiyle kalbimizi çalan Kalben, Güney 
Marlen gibi isimler, bu yılları hayırla anmamıza 
sebep. Mabel Matiz’ den Deniz Tekin’e, 
MySpace, YouTube gibi platformlar üzerinden 
kendini tanıtan pek çok isim var. Can Kazaz’dan 
Jakuzi’ye, Melek Mosso’dan Ekin Beril’e, Melike 
Şahin’den Sedef Sebüktekin’e, Damla Eker’den 
Can Ozan’a uzanan bu isimler, geleceği sağlam 
temeller üzerine yerleştiriyor. Pinhâni, Büyük Ev 
Ablukada, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Yok Öyle 
Kararlı Şeyler, Pera gibi topluluklar ve geldikleri 
nokta, bugünü bir şenlik havasında anmamıza 
sebep. Bu hatta çıkan son büyük topluluk, 
(şimdilik) Adamlar. Festivalleri açan toplulukken 
kısa sürede headliner oldular, sağlam adımlarla 
yollarına devam ediyorlar.

Özeti bu. Elbette isimlerle zenginleştirilebilir, 
örnekler artırılabilir. Bitirmeden önce, bu 
yazıyı, varlıklarıyla bize güç katan iki şahane 
insana armağan etmek isterim. Cahit Berkay 
ve Taner Öngür. Alkışlarım, rock memlekette 
filizlenmeye başlarken sahneye çıkan, bütün 
bir tarih boyu bu sahnede kalan ve yaptıklarıyla 
hâlâ gençlere örnek olan bu iki isim için. Elbette 
kaybettiklerimizi unutmadan, onları da sevgiyle 
anarak… Çok yaşasınlar! 
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1. Rock müziği ile tanışmanız nasıl oldu? 

Rock müzik ile tanışmam, 60’ların başında, 
yazlık sinemalarda, Elvis Presley filmleri ile 
oldu, daha sonra The Beatles ve The Rolling 
Stones gruplarının ve benzerlerinin çıkışıyla 
iş durdurulamaz bir noktaya geldi, yıllar 
sonra bakınca, sadece ülkemizde değil, 
dünyanın her tarafında, beat (o yılların deyimi 
ile) rock gruplarının kurulduğunu görüyoruz, 
Filipinler’den, Arjantin’e, Rusya’dan, Afrika’ya 
kadar, bu bir kuşak hareketi idi ve belki ilk defa 
gezegen boyutunda bir müzikal hareketti.

2. Türkiye’de çok dinlenen, bilinen müzik 
türlerinin aksine yepyeni bir müzik yaptınız? 
Tepkiler nasıldı?

Yukarıda dediğim gibi, yeni kuşağın bir müzik 
hareketiydi, gençlerden çok olumlu tepkiler ve 
destek aldık fakat daha yaşlı kuşaklar başta 
dikkatle karşıladılar. Zamanla onlarda olumlu 
tepkiler verdi elbette. Kendi halk müziğimizin 
özelliklerini taşıyan bir rock müzik yaptığımız 
için kalıcı oldu. Toplumun tüm kesimlerinin 
beğenisini kazandı. Cem Karaca, Barış Manço, 
Erkin Koray, Fikret Kızılok, Apaşlar, Mavi Işıklar, 
Haramiler, Moğollar, Kurtalan Expres, Dervişan 
gibi sanatçı ve grupların hala seviliyor olması 
bunu gösteriyor.

3. Yaptığınız müziği tanımlamanızı istesek?

Biz 1968’de yaptığımız müziğe Anadolu Pop 
ismini vermiştik. 1993’ te tekrar bir araya gelip 
faaliyetlerimize devam etmeye karar verdiğimizde 
ise Anadolu Rock ismini vermiştik. Yaşadığımız 
topraklardan beslenen bir rock müzik diyebiliriz 
kısaca.

4. Çok sayıda rock müziği grupları olduğu 
gibi solo albüm yapanlar da çok sayıda. Grup 
olmak bir avantaj mı sizce?

Grup olmanın elbette birçok avantajı var, kolektif 
bir çalışma her zaman daha verimli ve daha 
demokratik oluyor, patron ve çalışanlar yerine 
birlikte paylaşılan ve hissedilen bir sonuç çıkıyor 
ortaya, Erkin Koray, Cem Karaca ve Barış Manço 
da her zaman gruplarla çalıştılar.

5. Rock müziğinin Türkiye’deki gelişimi ile 
ilgili neler düşünüyorsunuz? 

Rock müziğin Türkiye’deki gelişimi, bence 
çok olumlu, aşağı yukarı 3 kuşak olduğunu 
söyleyebilirim. Bugünden bakınca, her kuşak 
bir öncekinin yaptıklarından yola çıkarak, rock 
müziği biraz daha geliştiriyor. Kuşaklar arası 
anlayış, saygı ve destek harika boyutlarda, bir 
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çeşit rock kardeşliği gibi bir duygu olduğunu 
söyleyebilirim. Tabii ki her grup ve sanatçı kendi 
özgür yolunda ilerliyor, genelde rock müzikçiler 
bu işi gerçekten sevdikleri için yapıyorlar. 
Ülkemizde son yıllarda gerçek anlamda bir 
medya olduğunu söylemek zor, o yüzden yapılan 
işlerin topluma duyurulması zor oluyor fakat 
buna rağmen internet sayesinde her müzisyen 
yaptıklarını kendi kitlesine duyurabiliyor. Ülkenin 
her yerinde rock konserleri yapılıyor, özellikle 
rock festivalleri, son yıllarda memleketin her 
yerine yayıldı, on binlerce genç bu festivalleri 
takip ediyor, yeni gruplar, yeni şarkılar, yeni 
soundlar seyircisi ile buluşabiliyor, bu sayede 
rock müziğin kitlesel bir boyuta ulaştığını 
söyleyebiliriz.

6. Yurtdışındaki Rock müziği ile Türkiye’deki 
Rock müziği karşılaştırdığınızda ne gibi 
farklılıklar var? 

Aslında pek fark yok gibi tabii ki her ülkenin kendi 
şartları içinde yer buluyor rock müzik.

90’lı yılların sonundan itibaren ABD ve Avrupa’da 
“Anatolian Rock”, “Turkisch Psychedelic” 
isimleri altında kabul edilen bir müziğe karşı 
bir merak başladı. 98’de ABD’de yayınlanan 
psychedelic.com isimli bir web sitesinin aynı 
zamanda “Asya Saykodelik”, “Güney Amerika 
Saykodelik” gibi cd’ler yayınladığını görmüştüm. 
Asya Saykodelik cd’sinde, Moğollar, Erkin 
Koray, Barış Manço ve Üç Hürel’in yer aldığını 

görünce, bu siteyi yayınlayan kişi ile iletişime 
geçtim, bana bir cd gönderdi. “Asya Saykodelik” 
için de bahsettiğim gibi, Barış Manço, Moğollar, 
Erkin Koray ve Üç Hürel yer alıyordu. Bunun 
yanında bir Singapur grubu, bir Japon grubu, bir 
Hint grubunun da şarkıları vardı. Fakat geneline 
bakınca ülkemizden dört isim yer almıştı, CD’nin 
içeriği genellikle 60’lı 70’li yıllardandı, en ilginç 
kısmı ise her grubun kendi ülkesinin etnik müziği 
ile evrensel rock müzik arasında bir köprü 
oluşturma çabası idi.

Bu akımın son yıllarda gittikçe ilgi çekmeye 
başladığını söyleyebiliriz. İngiltere’de bir web 
sitesi ve radyosu olan “Finders Keepers” Selda’yı 
keşfetti, Selda uluslararası bir üne kavuştu, yine 
“Finders Keepers” Mustafa Özkent’in 70’li yıllarda 
yaptığı enstrümantal bir albümü keşfedince 
Mustafa Özkent Avrupa’da konserler vermeye 
başladı. Geçen yıl Gaye Su Akyol yine Avrupa 
ve ABD’de konserleri ve albümü ile yoğun bir 
ilgi gördü. Baba Zula bütün dünyada konserler 
veriyor. Bütün bu gelişmelerin arkasında kendi 
ülkesinin müzikal özelliklerini çağdaş bir rock 
müzik anlayışı ile yorumluyor, yani anadolu pop 
veya rock işlevini görüyor.

7. Genç müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Genç müzisyenlere haddim olmayarak sevdiğiniz 
şeyi içinizden geleni yapın diyebilirim. Bu ülkenin 
özgürce yapılmış müziklere ihtiyacı var.
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1. Rock müziği ile tanışmanız nasıl oldu? 

İlk idolüm Elvis Presley’dir. Sonra Beatles, Bob 
Dylan...

2. Türkiye’de çok dinlenen, bilinen müzik 
türlerinin aksine yepyeni bir müzik yaptınız? 
Tepkiler nasıldı?

Müzik bildiğiniz gibi insanın nasıl algıladığı, 
hücrelerini nasıl harekete geçirdiği tam 
açıklanamayan bir sanat türüdür. Büyüsü 
de bu karmaşık yapısından gelir. Siz de bir 
şarkı yaptığınızda bunun kimlere ulaşacağını 
bilemezsiniz. Benim için de bu bir hikayesi olan 
ama zor anlatılabilecek bir serüvendir.

Benim   inancım  şarkıların zamanı kendi 

içlerindedir. Bir gün kapınızı çalar ya da 
pencereden süzülür. Sessizce gözlerle 
onaylanan ve zaman içinde hissedilen bir 
duygunun yansıması diyebiliriz.

3. Yaptığınız müziği tanımlamanızı istesek?

Çok zor ama Baladlardan Rock’a, klasik müzikten 
Cihangir’in bende yarattığı sevinçlerin, seslerin, 
hüznün izlenimleri diyebiliriz. Tanımlama yerine 
süzülen titreşimler, etkiler toplamı desek...

4. Çok sayıda rock müziği grupları olduğu 
gibi solo albüm yapanlar da çok sayıda? Grup 
olmak bir avantaj mı sizce?

Önemli olan yaratıcılığın ve aşkın sizle birlikte 
nasıl bir yolculuğa çıktığıdır. Ama şuna inanırım 
yalnız başına olmak yerine, her zaman sahici sıkı 
bir grup olmak iyidir.

5. Rock müziğinin Türkiye’deki gelişimi ile 
ilgili neler düşünüyorsunuz? 

Son yıllarda büyük bir gelişme var. Salonlar, ilgi 
ve kendini bu mesleğe adayanlar çoğaldı.
İyiye gidiyor...

6. Yurtdışındaki Rock müziği ile Türkiye’deki 
Rock müziği karşılaştırdığınızda ne gibi 
farklılıklar var? 

Ben farkı, istediğini yapmakla, istenileni yapmak 
arasında görürüm hep. Özellikler sizin yaptığınız 
müziğin önünde giden bir zihniyette kendini 
bulabilir ancak.
Etkilerden arınmış, iç sesin büyüsünü yaşamak.
Bütün mesele budur bence.

7. Genç müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Müzik dinlemek.
Seçmek. Okumak. Çalışmak...

Mehmet 
Güreli
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1. Rock müziği ile tanışmanız nasıl oldu? 

70’li yılların dünyada ve Türkiye’de yükselişi 
bizim kuşak için büyük bir şans oldu. O dönem 
grup olup şarkılar yapmak çılgın bir yükselişti ve 
çok heyecan vericiydi. Tabii ki biz de onun içinde 
yer almak gayretiyle gruplar oluşturup müzik 
yapmak için çok çalışmalar yaptık. Örneğin 12 
yıl süren bir “Grup Doğuş” serüvenimiz oldu.”

2. Türkiye’de çok dinlenen bilinen müzik 
türlerinin aksine yepyeni bir müzik yaptınız? 
Tepkiler nasıldı? 

“Yepyeni bir müzik yapmak…” sözünü değerli 
bir iltifat olarak alıyorum, çok teşekkür ederim. 
Müziği şöyle tanımlamak gerektiğine inanıyorum. 
Popüler müzik ve Popülist müzik. Örneğin Pink 
Floyd da popüler müzik yapıyor ama asla popülist 
değiller ve müzikleriyle insanlara bir mesaj, bir 
yaşam şekli, sanata saygıyı öğretiyorlar. Ben de 
ilki içinde olmak gayretindeyim.

3. Yaptığınız müziği tanımlamanızı istesek? 

Bir derdim var, onu anlatmaya çalışıyorum, 
kendimi ifade tarzım da bu. “Şehir Ozanı” 
yakıştırması yapıyorlar, bu da beni gururlandırıyor.

4.Çok sayıda rock müziği grupları olduğu 
gibi solo albüm yapanlar da çok sayıda? 
Grup olmak bir avantaj mı sizce? 

Son derece önemli ve olması gereken bir 
şey. Bahsettiğimiz yıllara bakarsanız, grup 
müziklerinin bireysel müziklerin ne kadar önünde 
olduğunu görebilirsiniz. Paylaşmak dünyanın en 
güzel şeyi… Grup olup birlikte müzik yapmak 
kadar geliştirici ve güzel bir şey yok.

5. Rock müziğinin Türkiye’deki gelişimi ile 
ilgili neler düşünüyorsunuz? 

Bu sorunun cevabı; müthiş bir gelişme var. 
“Dünya bizim müziğimizi dinliyor.” diyebilmek 
isterdim. Bir şey söylemeye gerek yok zaten 
herkes nerede olduğunu biliyor.

6. Yurtdışındaki Rock müziği ile Türkiye’deki 
Rock müziği karşılaştırdığınızda ne gibi 
farklılıklar var? 

Geçmişte rock müzik grupları içinde oldum. 
Şimdi daha akustik çalışmalar içindeyim. 
Bir ara Güven Erkin Erkan ile Türkiye’de 
underground alemin neler yaptığını gösteren bir 
VCD fanzin çıkardık. Rock bir evrensel yaşam 
şeklidir, dünyadaki rock müzik müzisyenleriyle 
buradakilerin felsefeleri arasında bir fark yok, 
ama müzik kalitesini geliştirme adına aradaki 
farkı kapatmak için müzisyen kardeşlerim ne olur 
daha çok çalışsınlar. Onları çok seviyorum.

7. Genç müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Çok çalışsınlar, çok çalışsınlar, çok çalışsınlar.

70
80’ler

2000’ler

90’lar

’ler

Vedat Sakman
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1. Rock müziği ile tanışmanız nasıl oldu? 

Rock müziğiyle tanışmam çocukluğumda aynı 
odayı paylaştığımız ve müziğe meraklı olan 
dayım sayesinde oldu. Her gece yattığımız 
yerden radyo dinliyorduk, dinlediğimiz program 
da Sezen Cumhur Önal’ın radyo programıydı. 
Hani Sezen Cumhur’un çikolata renkli şarkıcı, 
kadife sesli şarkıcı dönemi var ya o dönemler. Bir 
gece Sezen Cumhur “şimdi size İngiltere’de yeni 
çıkmış bir grup var ortalığı kasıp kavuruyor onu 
dinletiyorum “The Beatles” ve “She Loves You” ” 
dedi. Ben müziği duyunca yatakta doğruldum 
“dayı işte müzik bu” dedim. Gitarlar, davul 
vuruşları ve bazı yerleri çok sesli geri vokallerle 
bezenmiş canhıraş bir söyleme tarzı. Bundan çok 
etkilendim ve zaten mandolin çalan benim tek 
amacım artık bir gitar sahibi olabilmekti o andan 
itibaren. Bunu geçenlerde Sezen Cumhur Önal 
ile yaptığımız telefon görüşmesinde kendisine de 
söyledim. Onun da çok hoşuna gitti bu durum.

2. Türkiye’de çok dinlenen bilinen müzik 
türlerinin aksine yepyeni bir müzik yaptınız? 
Tepkiler nasıldı?

Aslında Türkiye bence hiçbir müzik akımını es 
geçmiş bir ülke değildi. Cumhuriyet’in doğuşu ile 
birlikte sanatın tüm dallarında atılımlar yapılmış, 
sağlam temeller oluşturulmuştu. Konservatuarlar, 

tiyatrolar, halkevleri kurulmuştu. 20. YY başında 
klasik müzikte Türk Beşleri, operetler, Türkçe 
tangolar, İdil Biret’ler, Suna Kan’lar vb. hepsi 
vardı. 1950’ler de dünya üzerinde Elvis Presley 
rüzgârı varken bizde de Erol Büyükburç, Gökçen 
Kaynatan ortaya çıkıyordu. Caz alanında da 
Erol Pekcan, Erdoğan Çaplı gibi isimler hemen 
söylenebilir. Bütün bunlar nedeniyle 60’lı, 70’li 
yıllarda yine dünyada ne varsa bizde de örnekleri 
vardı. Rock alanında 60’ların ortasından başlayıp 
70’ler boyunca devam eden Bunalım, Moğollar, 
Kaygısızlar, Erkin Koray, Barış Manço, Cem 
Karaca, Fikret Kızılok gibi grup ve şarkıcıların 
büyük başarı kazandığı yıllardı, bu müzikler bugün 
“Turkish Pshycodelic Music” adı altında önemli 
bir kategori olarak dünyaca değer görüyor. 
Benim ve grubum Bulutsuzluk Özlemi’nin 
arkasında böyle bir birikim vardı. Ancak biz 
daha sonra gelen bir kuşak olarak Anadolu Rock 
olarak tanımlanan ve çoğunlukla kırsal temalar 
içeren bu çalışmalardan sonra kentsel temalara 
geçiş yaptık, benim üniversite yıllarımda bu “ne 
yapmalı ve nasıl yapmalı” tartışmalarını çok 
yaptık. Sonuçta bu müzikler ortaya çıktı.

3. Yaptığınız müziği tanımlamanızı istesek?

Yukarıda yaptığım açıklamalarda bir bakıma 
ana çerçeveyi çizmiş oldum. Bizim grubun 
ilk yıllarında Türkçe rock olur mu olmaz mı 
tartışmaları çok oldu. Bize göre yaşadığımız 
hayatta oluşturduğumuz birikimleri yaptığımız 
çalışmalara yansıtmamız olması gerekendi. Yani 
“kuyu başına vardım Zeynebim bekler diye” 
hayatımızda yer olmayan olgular yerine “PTT’nin 
önünde Taksim’de”, “Evinde gitarın var mı”, 
“Beynim Zonkluyor” gibi sözler ve paralelinde 
evrensel müzik anlayışında eserler ortaya 
çıkardık ve kentte bulunan gençler de kendilerini 
anlatan bu şarkıları sevdiler. Bugün Türkçe rock 
olur mu olmaz mı tartışmaları çok geride kaldı. 
Yeni kuşak genç arkadaşlar artık istediklerini 
yazıp söylüyorlar.

4. Çok sayıda Rock müziği grupları olduğu 
gibi solo albüm yapanlar da çok sayıda? 
Grup olmak bir avantaj mı sizce?

Ben her zaman bir grupta olup birbirini tanıyan 
birlikte sahnede çalan kederde ve neşede 
beraber hareket eden grup üyeleri ile ortak bir 
aura oluşturmayı tercih ettim. Tek başına olmanın 
getireceği başka açılardan bazı avantajlar olabilir 
ancak ben zor ama daha zevkli ve heyecanlı bir 

Nejat
Yavaşoğlu
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yolu seçtim. Bu nedenle Bulutsuzluk Özlemi 
aynı zamanda bir okul gibi oldu. Okuldan çok iyi 
basçılar, gitarcılar, davulcular yetişti.

5. Rock müziğinin Türkiye’deki gelişimi ile 
ilgili neler düşünüyorsunuz?

Bence çok iyi durumdayız 60’lardan günümüze 
kadar yapılanlarla. Daha da iyi olmalı. Dünyada 
da tanınmalıyız. Bu iş Türkçe ile zor oluyor 
ne yazık ki. Aklıma hep sınırlarımız dışında 
kalan ve Türkçe konuşan Dünya ile daha doku 
bağlantı kurmalıyız düşüncesi geliyor. MESAM, 
MÜYORBİR, MÜYAP gibi kuruluşların yanı sıra 
Kültür Bakanlığı gibi kuruluşlar bunu geliştirmek 
için çaba sarf etmeli.

6. Yurtdışındaki Rock müziği ile Türkiye’deki 
Rock müziği karşılaştırdığınızda ne gibi 
farklılıklar var?

Çok büyük bir fark görmüyorum.

7. Genç müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Kendilerini her bakımdan geliştirmeliler. Müzik 
teorisini bilmekten tutalım iyi enstrümanist 
olmak, Türk şiirini ve edebiyatını bilmek, sanat 
akımlarını, sanatın değişik dallarını takip etmek 
gibi konularda önde gitmek gerekir. Benim 
için insanlığın ortak sorunlarıyla da ilgilenmek 
önemli. Kısacası sanatçı duyarlılığı dediğimiz 
olguya sahip olmaları her şeyi kapsıyor.

Herkese sevgiler ve müzikle dolu bir dünya 
diliyorum.
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1. Rock müziği ile tanışmanız nasıl oldu? 

İzmir’de büyürken en küçük ağabeyimin bir rock 
grubu vardı. O zamanlar ben orta okuldaydım 
o da üniversitede okuyordu ve İzmir’de çeşitli 
mekanlarda konserler veriyorlardı. Ben ilk 
zamanlar pek ilgilenmedim ama sonraları 
solist, daha sonra davulcu olmak istedim. 
Prova yerlerinde olmadıklarında gidip davul 
çalıyordum ve şarkı söyleyip kendime kasetler 
kaydediyordum. Ağabeyim evden ayrılıp ülke 
dışına yerleşince bıraktığı gitarını çalmaya 
başladım ve süreç başladı.

2. Türkiye’de çok dinlenen bilinen müzik 
türlerinin aksine yepyeni bir müzik yaptınız. 
Tepkiler nasıldı?

Piyasayı ve var olan müziği gözetmeden kendi 
istediğimizi yaptığımız için oldu sanırım. Müzik 
sektörüne üretim yapan firma ve insanlar 
dinleyicinin gerisinden geliyorlardı ve zaten 
biz de dinleyiciydik önceleri. Kendi duymak 
istediğimiz müziği yaptık. Hala da bunu yapmaya 
devam ediyoruz. Bu nedenle de alışılmışın 
dışında üretimler yapıyoruz ve ne mutlu bize ki 
dinleyicimiz de var. 

3. Yaptığınız müziği tanımlamanızı istesek?

Çok geniş anlamıyla kısaca rock diyebiliriz. 
Pentagram ile önceleri Thrash Metal yapıyorduk 
daha sonraları da Power/Progressive Metal’e 
döndük. Solo albümlerimde ise bambaşka bir 
yol izliyorum. Tamamen şarkı tabanlı bir müziğim 
var. Solo kariyerimi şarkıların üzerine kurdum. 
Gitarist olduğum ve genellikle de elektro gitar 
çaldığım için gitar tabanlı bir sound’um var. 
Tarzım ise çok geniş bir yelpazede, Akustik 
Rock’dan Hard Rock’a kadar uzanıyor ve 
genelde Anadolu müziğinden öğeler taşıyor.

4. Çok sayıda Rock müziği grupları olduğu 
gibi solo albüm yapanlar da çok sayıda? 
Grup olmak bir avantaj mı sizce?

Grup olmanın avantaj ve dezavantajları var. 
Karar mekanizması ve üretim süreci solo 
sanatçılara göre biraz daha karışık ve yavaş 
ilerliyor. Aynı zamanda grup içi şahsi dinamikler 
de bazen grubun kaderini belirliyor ama ilk 
başlarda özellikle tanınma sürecine yeni 
başlarken grup olmanın büyük avantajı var. 
Konser ve albüm maliyetleri düşük olduğundan 
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hareket kabiliyeti daha yüksek. Solo sanatçı 
olmanın ise bambaşka dinamikleri var. Bütün 
sorumluluk kendinde kalıyor ve bu sorumluluğu 
alarak dinleyici, iş ortakların ve medya ile ilişkini 
yönetmen gerekiyor. Grup senaryosunda ise 
genelde her elemanın bir işi oluyor. Beste 
yapmak, düzenlemeleri yapmak, sözleri yazmak, 
mali ve yasal işleri çözmek, görselleri hazırlamak 
gibi işler elemanlar arasında dağılabiliyor.  

5. Rock müziğinin Türkiye’deki gelişimi ile 
ilgili neler düşünüyorsunuz? 

Bir ara çok daha özgün üretimler oluyordu ama 
son zamanlarda müzikal ve sound ile ilgili içerik 
ile ciddi bir aynılaşma var. Yine “en çok dinlenen 
ne ise onu yapalım” stratejisi ön planda. Bakalım, 
eminim yeni ve cesur üretimler olacak.

6. Yurtdışındaki Rock müziği ile Türkiye’deki 
Rock müziği karşılaştırdığınızda ne gibi 
farklılıklar var? 

Bence bu karşılaştırmayı yapmanın ne faydası ne 
de gereği var. Türkiye sözel ve müzikal kültürü, 
yaşam tarzı, sosyo-politik durumu, konumu, tarihi 
ile çok özgün bir ülke. Bununla birlikte ülkemiz 
insanının düşünce yapısı, kıvraklığı, pratikliği ile 
bambaşka bir üretim süreci ve sonucu ortaya 
çıkıyor. Kendi içimize bakalım, dışarıda olanı 
karşılaştırmamız gereken başka alanlar var 
ve bunlar kültürel veya sanatsal değil. Bizim 
kültürümüz ve sanatımız bizim özümüz ama 
dünyadaki ve içerideki siyasi, insani, toplumsal, 
mali, politik ve hukuki alanları karşılaştıracaksak 
bu konularda yapacak çok şey var ve eminim 
hem birey hem de toplum olarak doğru yollar 
katedebiliriz.

7. Genç müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Şan şöhret için bu işe gireceklerse tekrar 
düşünsünler. Müziğin en aza ve değersiz konuma 
indirgendiği bir yola girerler. Eğer bu onlar için 
sorun değilse buyursunlar ama eğer inandıkları, 
sevdikleri ve kendilerini gerçekleştirecekleri bir 
sonuç istiyorlarsa ödün vermeden günde 24 saat 
çalışmaya başlasınlar. Hemen şimdi! Yol uzun 
ve engelli ama sonunda başarı kesin. Yüzde yüz 
inanmadıkları tek nota çalmasınlar ve tek kelime 
söylemesinler. Sonunda mutlu olacakları bir 
kariyerleri olacak ve şan şöhret de ikincil olarak 
bunun yanında gelecek.

1. Rock müziği ile tanışmanız nasıl oldu? 

94 yılında vizyona giren “The Crow” filminin 
soundtrack’ini edinerek tanıştım açıkçası. O 
güne kadar eğitimini alma arzusunda olduğum 
ve konservatuar sınavlarına hazırlandığım için 
esas ilgi duyduğum müzik klasik batı müziği ve 
opera idi. Bu albüm ile Rock müzik ile tanışıp 
daha derin araştırmalar yapa yapa sert olarak 
tabir edilen Rock türlerine kadar ilgi duydum. 
Hatta film müziği arşivciliğim de bu albüm ile 
birlikte başladı. 

2. Rock müzik yapmaya başladığınızda size 
gelen tepkiler nasıldı?

Klasik, ‘adam gibi bir müzik yap da herkes 
dinlesin’ çok garip ve bilinçsiz bir yorum 
maalesef. Bazı ruhları anlamak için emek vermek 
gerekir. Anlayamadığı veya dahil olamadığı türleri 
görmezden gelen kulakları tıkalıların, ağızlarını 
oynatıp nefes vermek sureti ile kurdukları nefes 
israfı cümleler. 

3. Yaptığınız müziği tanımlamanızı istesek?

Çoook gururlu bir müzik.

4. Çok sayıda Rock müziği grupları olduğu 
gibi solo albüm yapanlar da çok sayıda. Grup 
olmak bir avantaj mı sizce?

Ben müziğin üretim aşamasındaki bencil tarafım. 

Hayko Cepkin
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Sadece kendi hayalim olanı üretmek istiyorum. 
Bu sebeple üretim ve kayıt aşamalarında 
yalnızlığı tercih ederim. Her kafadan bir ses 
çıkması bana göre değil. Hâlâ üretiyor ve 
yenileniyorken kimseye ihtiyaç duymam ama 
iş sahne aşamasına geldiğinde en grup olan 
gruplardan daha çoğulcu daha paylaşımcı bir hal 
alırız. Çünkü artık konu bireysellikten çıkmıştır ve 
birlikte uyum içinde yapacağımız her sahne bizi 
beslemelidir. 

5. Rock müziğinin Türkiye’deki gelişimi ile 
ilgili neler düşünüyorsunuz? 

Bir gelişiminin çok fazla olduğunu söyleyemem. 
90’lar ve 2000’lerin başındaki şirket politikaları 
yüzünden pek çok idealist grup istedikleri 
ürünü sunamıyorlardı. Şimdi ise şirketlerin çok 
fazla hükmü yok ve eski dönemde satmaz diye 
çıkarmadıkları her ürün, bu dönem gençlerin en 
çok dinledikleri arasında birinci sıradalar. Rock 
müzik için de idealist grupların artık ellerinde bu 
imkanlar varken su yüzüne çıkmaları gerekir. Şu 
an eksik kaldıkları kanaatindeyim.

6. Yurt dışındaki Rock müziği ile Türkiye’deki 
Rock müziği karşılaştırdığınızda ne gibi 
farklılıklar var? 

Şu an en popüler denen sınıfta çeşitlilik içerisinde 
en sert ve brutal vokali olan tek isim benim. 
Gerisini siz düşünün. Yurt dışında binlerce çeşidi 
ve örneği var. Çeşit bolluğundan bugün ismi 
zirvede yer alan bir grup bir festivale çıktığında 
ismi küçük ve sondan 4. sırada falan çıkabiliyor. 
Çünkü binlerce büyük isim var ve kimse bu 
konuda gocunmuyor sırası gelen müziğini 
sunuyor. Bizde adet belli isimler belli.

7. Genç müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Özel bir tavsiyemiz yok. Kalpleri yürekleri 
ürettikleri müziğe inanıyor ise ruhları da güzel 
ise bir tarafa, ‘ne olursa yaparım yeter ki ünlü 
ve zengin olayım’ diye düşünüyor ise de diğer 
tarafa hizmet edecekler bu kadar basit. Seçim 
kendilerinin…
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1. Rock müziği ile tanışmanız nasıl oldu?
Çok küçük yaşlarda Elvis Presley ve Beatles 
dinleyerek temelleri oluşmaya başlamıştı, tabii ki 
80’li yıllardaki Guns and Roses, Bon Jovi, Tesla, 
Metallica gibi gruplarla büyüdükçe rock müziğe 
olan ilgim arttı.

2. Türkiye’de çok dinlenen, bilinen müzik 
türlerinin aksine yepyeni bir müzik yaptınız. 
Tepkiler nasıldı?
Çok sesli müzikle rock müziğin buluşmasının 
aslında dünyada oldukça güzel örnekleri 
mevcuttu, Boğaziçi Müzik Kulübü, rock korosu 

geçmişimizle birlikte bu tarz müziğe ilgimiz arttı, 
Türkiye’den de Modern Folk Üçlüsü, MFÖ gibi 
çok sesliliği aslında çoktan tanıtmış gruplar da 
mevcut olduğundan biraz yadırgansak da ilk 
zamanlar genel olarak tepkiler çok güzeldi. Çıkış 
parçası olan “Kara” değil mi? Hem folk hem de 
rock tınılı olması, üzerine de çok sesli vokallerle 
birlikte dinleyicilerine ilginç gelmesini sağladı, 
sanırım zaman içinde dinleyici nezdinde takdir 
sayısı da hızlıca arttı.

3. Yaptığınız müziği tanımlamanızı istesek?
Pop-rock dememizde bir sakınca olmaz sanırım. 
Kimi zaman pop öğelerinin arttığı kimi zaman ise 
rock öğelerinin çoğaldığı, araya folk ve çok sesli 
tınıların girdiği Badem’e özel bir tanım yapmak 
tabii ki daha doğru olur.

4. Çok sayıda rock müzik grubu olduğu gibi 
solo albüm yapanlar da çok sayıda. Grup 
olmak bir avantaj mı sizce?
Hem avantaj hem de dezavantaj. Çok sayıda 
fikir bazen karmaşaya bazense son derece elit 
bir eleğe dönüşebiliyor. 5 kişinin fikri ile belki çok 
daha uzun ve zorlu bir süreçten geçiyor yapılan 
şarkılar fakat bu sırada da verilen emek, yapılan 
işin değerini çokça arttırıyor.

5. Rock müziğinin Türkiye’deki gelişimi ile 
ilgili neler düşünüyorsunuz?
Dünyada olduğu gibi Türkiye de de maalesef ilgi 
çok azalmış durumda, modern rock yapan grup 
neredeyse kalmadı. Başarıya ulaşan gruplar 
ise artık müzisyenler arasında ağlak-rock ya da 
arabesk-rock türünde devam etmek durumunda 
kaldılar. Pop kültürüne yenik düşmüş durumdalar. 
Bu sırada daha hala tam kabul görmese de 
yeni nesil rock grupları tamamen Türkiye’ye 

2000’ler ve Sonrasi
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has kendi müziklerini üretmeye başladılar. Bu 
yeni nesil grupların daha çok desteklenmesi ve 
müziğimizdeki kısır yapının kırılmasını diliyorum.

6. Yurt dışındaki rock müziği ile Türkiye’deki 
rock müziği karşılaştırdığınızda ne gibi 
farklılıklar var?
Kendi sound’unu yaratabilen grup sayısı yok 
denecek kadar az. Ülkemizdeki ekonomik 
durum ve müzisyenlere, müziğe verilen 
değerin düşüklüğü maddi anlamda grupların 
kendi enstrümanlarına yeteri kadar harcama 
yapmasına büyük bir engel oluşturuyor. Haliyle 
yeni bir grubun kendine özel enstrüman ve 
ekipman donanımına sahip olması ve onunla iç 
içe geçip özelleşmiş bir sound elde etmesi yıllar 
alıyor. Bu sırada oluşan ekonomik geri dönüş 
de az olursa zaten neredeyse imkansızlaşıyor. 
Orijinalite eksikliği en büyük sıkıntı diyebilirim.

7. Genç müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Yaptıkları işin yani sanatın ne kadar değerli 

olduğunu unutmasınlar çünkü bu 
kültür bunu unutturmak bir 
kenarda dursun, tamamen 

değersizleştirilmiş durumda. 
Kendi müziğini orijinal 

eserini yaratmak büyük 
bir lütuf. Çalışarak 

birçok mesleği 
icra edebilirsiniz 
ama yeteneksiz 

sanat yapılamaz. 
Yeteneklerini boşa 

harcamayıp mümkün 
olduğunca çalışmaya 

ve çabalamaya devam 
etsinler.

1. Rock Müziğiyle tanışmanız nasıl oldu?

Dördümüz de yaş olarak yakın insanlarız. 
Çocukluk yıllarımız, Rock müziğin dünyada çok 
ses getirdiği dönemlere denk geliyor. Her ne 
kadar dolmuşa bindiğimizde ya da bir markette 
Rock çalmasa da radyoda ya da bir dükkânın 
önünden geçerken kulağımıza geliyordu. 
Gerçekten içinizde o isyanı hissediyorsanız Rock 
müziğin size dokunması kaçınılmazdır. Bir grup 
diğerine, diğer grup ötekine yönlendirir. Derken 
bakmışsınız bu müziğin birçok alt türüne aşık bir 
insan haline gelmişsiniz. Müziğe başlamamıza 
da Rock müzik tutkusu sebep oldu diyebiliriz.

2. Rock müzik yapmaya başladığınızda size 
gelen tepkiler nasıldı?

İlk albümümüzü kaydettiğimizde elimizde cd ile 
birçok kişiyle görüştük. Her seferinde büyük bir 
hevesle görüşmeye gidip hüsranla çıkıyorduk. 
Genelde yaptığımız müziğin içeriği ya da 
kalitesine bir eleştiri gelmiyordu. Ama çok sert 

Pera



70    vizyon | mart 2020

olduğu ve radyoların asla çalmayacağı, televizyon 
kanallarının asla döndürmeyeceği söyleniyordu. 
Kimse yatırım yapmak da istemiyordu. Çok 
şükür onlara yanıldıklarını gösterdik. Şarkılarımız 
40 kadar farklı dizi sahnesinde kullanıldı, yeri 
geldi biz de oyuncu olarak dizilerde yer aldık. 
Radyolarda çok defa çalındı. Şimdiler ise bizim 
için çok önemli bir konsere imza atmak üzereyiz. 
5 Nisan’da Volkswagen Arena’da ilk büyük 
konserimiz olacak. Tüm konsantrasyonumuzu 
bu konsere yöneltmiş durumdayız. Büyük 
bir ekip kurduk ve her detayı düşünmeye 
çalışıyoruz. Herkes kendi alanında çok çalışıyor. 
Farklı şehirlerde komiteler kuruldu ve başka 
şehirlerden gelmek isteyen dinleyicilerimiz için 
yapılacak turlara kadar birçok detay üzerinde 
çalışıyorlar. Şu ana kadarki en uzun sahne süresi 
de bu konserde olacak. Bu sebeple fiziksel 
kondisyon olarak da kendimizi hazırlıyoruz.
Kariyerimizdeki en büyük Pera konseri 

organizasyonu yapıyoruz. İzleyenlere sadece 
bir konser vermek derdinde değiliz, bir deneyim 
yaşatmak istiyoruz. Hepimiz bu deneyim için 
çok heyecanlıyız.  Türkiye’de yapılmamışı 
yapmak gibi bir derdimiz var. Dünyada Rock 
gruplarında bunun örnekleri var. Neden burada 
da yapamayalım dedik. Sahne tasarımı, ışık, 
lazer ve alev şovları bakımından daha önce 
birçok kişinin görmediği düzeyde bir gösteri 
hazırlıyoruz. Her sahne böyle şovlar yapmak 
için uygun olamıyor ama Volkswagen Arena’nın 
sahnesi bunu sağlamamız için en uygun ortam. 
Biz de bunu sonuna kadar kullanacağız.

3. Yaptığınız müziği tanımlamanızı istersek?

Alternatif Rock diyebiliriz ya da modern Rock. 
Hepimizde nu-metal ve metal geçmişi var. O 
müziklerden etkilenmiş bir Rock türü yapıyoruz 
ama isim vermek zor. Türkiye’de yaşadığımız 
için bu coğrafyanın müziğinden de etkileniyoruz. 
Bu da nedense bazen eleştiri alabiliyor, neden 
yabancı gruplar gibi olmadığımızı soruyorlar. O 
gruplar da kendi coğrafyalarının müziklerinden 
besleniyorlar. Amerikalı gruplar yerel türküleri 
diyebileceğimiz country müzik etkisi altındadır 
genelde. Bu sebeple bizden türkü tadında bir 
şarkı dinlediklerinde ya da arabesk bir name 
duyduklarında kızmasınlar. Bu çok doğal bir 
durum çünkü.

4. Çok sayıda Rock müziği grupları olduğu 
gibi solo albüm yapanlar da çok sayıda. 
Grup olmak bir avantaj mı sizce?

Avantajları ve dezavantajları var. Avantajı 
ortak akılla hareket etme durumu. Birbirimizin 
yanlışlarını düzeltebiliyoruz. Sahnedeki tavrımızı 
uzun yıllar beraber çaldıktan sonra çok iyi tanır 
hale geldik. Ortaya çıkan müzik birçok kişinin 
ortak müziği. Dezavantajı ise kişisel karakter 
uyuşmazlıkları. Bazı tartışmalar her ne kadar 
grubun iyiliği için de olsa gereksiz seviyede 
uzayabiliyor.

5. Rock müziğin Türkiye’deki gelişimi ile ilgili 
neler düşünüyorsunuz?

Ülkede genel olarak bir distortion korkusu var. 
Yani sert gitar tonlarından uzaklaşma durumu. 
Rock grubu diye adlandırabileceğimiz çoğu 
grup, gitar tonlarını yumuşatıp daha geniş 
kitlelere ulaşma çabasına giriyor. Biz de bir 
dönem o illüzyona kapılmıştık hatta. Bu demin 
bahsettiğimiz radyolar çalmaz korkusuyla ilgili 
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bir durum. Şarkı güzelse sert ya da yumuşak 
olmasının çok bir önemi yok. Şarkı neyi anlatmak 
istiyorsa gitar tonları da onunla paralel olmalı. 
İsyan varsa sertlik gerek. Onu ifade etmeyecek 
tonlar şarkının kendisine yapılan bir haksızlık 
olur. Türkiye’deki Rock müzikte aşılması gereken 
en büyük sorun bu bizce.

6. Son olarak genç müzisyenlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Klasik olacak ama çalışmak. Bol bol enstrüman 
çalışmak. Çaldıkları enstrümanı sevsinler. 
Şunu da unutmasınlar ki asla profesyonel 
olmak gibi bir şart yok. Müzik evrensel bir 

dil, yeri geldiğinde bir terapi biçimi. Birçok 
genç arkadaşımız profesyonel olmaya çalışıp 
birkaç başarısızlık yaşayınca müziği komple 
bırakıyor. Böyle durumlar her sanatçının başına 
gelir. Müziği seviyorlarsa asla bırakmasınlar. 
Yapılan bir şarkının az dinlenmesi onun kötü 
olduğu anlamına gelmez. Müzik yapmanın 
kendisi zaten tatminin kaynağıdır. Bunu parayla 
kıyaslayamazsınız. Para kazanırız kaygısıyla 
yapılan işler samimiyetsiz sonuçlar doğuruyor 
ve kaçınılmaz olarak da müziğe küstürüyor. 
Bunu yapmasınlar, sadece güzel iş yapmaya 
odaklansınlar.
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ustaya saygı

Sizi yakından tanıyabilir miyiz? Müzik hayatınıza 
nasıl başladınız? 

Müzisyen bir ailenin çocuğuydum. Annem de babam 
da ud çalardı. Çok küçük yaşta musiki ile tanıştım. 
İlk ve orta öğrenimimi tamamladıktan sonra Samsun 
Erkek Sanat Enstitüsü’nde eğitim aldım. Enstitüden 
mezun olmamın ardından Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mühendislik Bölümü’ne devam ettim.  Aynı yıllarda 
İstanbul Belediye Konservatuarında da eğitim almaya 
başladım. Yıldız Teknik Okulu’ndaki eğitimimi yarım 
bırakıp İstanbul Konservatuarı’ndaki eğitimimi 
tamamladım.  1956 yılında konservatuardan mezun 
olduktan sonra Ankara’ya gelerek büyük batı musikisi 
üstadları Halil Bedii Yönetken, Muammer Sun ve 
Kemâl İlerici’den özel dersler almaya başladım. 

Ankara Radyosu’nda açılan “Ses Sanatçısı” 
sınavına üç kez girip ses kulağınız olmadığı 
söylenerek radyoya kabul edilmemişsiniz. 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve eşi Reşide Bayar’ın 
aracılığı ile radyoya kabul edilmişsiniz. Bu süreci 
anlatır mısınız? 

İki kez girdiğim sınavda ses kulağı yok diyerek 
reddedildim.  Olağanüstü bir azimle çalışmıştım ve 
girmeyi çok arzulamaktaydım. Çevremde üzülen 
insanlar vardı. İlk başta annem Kadriye Hanım çok 
üzülmüştü. O dönem Reşide Bayar  halk ile haftalık 
görüşmeler yapmaktaydı.  Annem randevu almış ve 
benim durumumdan bahsetmek ve bir çözüm bulmak 
amacı ile görüşmeye gitmişti. Reşide Bayar, anneme 
beni getirmesini ve huzurunda şarkı söylememi 
öneriyor. Reşide Hanım ve şu an hatırlamadığım 
fakat müzik konusunda uzmanların da bulunduğu 

buluşmada bir şarkı söyledim. Ardından Reşide Hanım 
benim tekrardan sınava girmemi sağladı. Bu sefer 
sınavı başarıyla geçtim.  Fakat ihtilal olunca, ‘köşkten 
gelen’ bir isim olarak görüldüğüm için, tekrardan 
sınavdan geçirilme kararı alındı.  Çalışkanlığımla 
ve ustalardan aldığım ders başarılarıyla da göze 
battığımın farkındaydım. Tabii benimle beraber birçok 
ses sanatçısı da sınava tabi tutulmuştu.  Tüm sıkıntı ve 
baskılara rağmen en yüksek puanla sınavı geçmiştim. 

Bildiğimiz üzere Nedim isminizi sonradan aldınız. 
Biraz bahsedebilir misiniz? 

‘Çoban Çeşmesi’ni bestelediğim döneme tekâmül 
etmekte…  Basın Yayın Genel Müdürü Refik 
Ahmet Sevengil, bir sanatçı olarak ‘Saatçi’ ismimi 
beğenmemekteydi ve bana bir soyadı aramaktaydı. 
Babamın ismini sormuş ve ‘Nedim’ olan baba adını 
benim soyadım olarak kullanmamı tavsiye etmişti.  
Çok sevdiğim babamın adını kullanmak benim için 
de hem onur vericiydi hem de hakikaten kulağa daha 
hitap etmekteydi. Böylece ‘İsmet Nedim’ ismi doğdu. 

İlk besteniz sözleri Faruk Nafız Çamlıbel’e ait olan 
“Çoban Çeşmesi”. Bu eseri tercih etmenizin özel 
bir nedeni var mıydı? 

Türk Sanat müziğinde çoğu güfteler aşk üzerineydi 
ve benim farklı bir eser ortaya koymam gerektiğine 
inanmaktaydım.  Yenilikçi ve önder olmak her daim 
önceliklerimin arasında bulunmaktaydı. Faruk Nafız 
Çamlıbel’in eserlerini çok severdim ve ‘Çoban 
Çeşmesi’ni bestelemeye karar vermem hızlı oldu. 

İSMET NEDİM
SAATÇİ
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Adını Anmayacağım, Agora Meyhanesi, Arım 
Balım Peteğim, Boş Çerçeve, Seven Ne yapmaz 
gibi unutulmaz eserlere imza attınız. Eserlerinizin 
üretim sürecinden bahseder misiniz? 

Bu saydığınız besteler tahmin edemeyeceğiniz bir 
hızla bestelendi.  Eğer güfte ruhuma hitap ederse 
maksimum 10 dakika içerisinde beste yapabiliyordum.  
Sadece Agora Meyhanesi’nin bestelenme süreci farklı 
olmuştu. O dönem karartmalar vardı. Eşim Zeynep 
Hanım ile komşumuz Mehmet Aslan ve eşine gitmiş 
mum ışığında sohbet etmekteydik. Eşim Zeynep 
yanında bulundurduğu farklı şairlerin şiirlerini yazdığı 
şiir defterini açtı ve Agora Meyhanesi’ni okudu. 
Meyhane kelimesi olduğu için ilk önce bestelemek 
istemedim. Eşim ısrar edince üzerine yoğunlaşmaya 
başladım ve besteledim.  Eşim beğenmedi. İkinci 
kez besteledim fakat onu da beğenmedi.  Üçüncü 
kez bestelediğimi nihayet eşime beğendirebilmiştim. 
Böylece sizin de tanıdığınız Agora Meyhanesi bestesi 
gerçekleşti. Tabii o dönem bu besteyi yasakladılar.   
Şunu da belirtmek isterim ki, hiçbir bestemi 
hüzünlüyken bestelemedim. Keyifli ve huzurlu 
olduğum dönemlerimde melodiler zihnime düşmüş 
ve notaya almışımdır. 

1965 yılında, Zeki Müren Ankara Radyosu’nda sizinle 
karşılaşınca; “İsmet Nedim Bey, lütfen hayranlarınızın 
başına benim ismimi yazınız. Musikimiz zenginleşti, 
gerek söz, gerek saz, gerek aralık bakımından. Sizi 
takdirle anacağım” demiş. Üstatların sizinle ilgili bu 
güzel düşünceleri size neler hissettirdi?  
Türkiye’nin en çok bilinen ve sevilen sanatçısının 
bana bu sözleri zikretmesi, beni tabii ki çok memnun 
etti.  Fakat ‘’ Yaşamak için öldürmek lazım’’ diyen 
Zeki Bey ile aramızda bir dostluk oluşmadı. Birçok 
eserimi yorumlamasına rağmen maalesef aramızdaki 
mesafeyi ve rekabeti kendisi oluşturdu. 

Fahrettin Aslan ve Zeki Müren ile aranızda bir 
hikâye var. “Yaşamak için öldürmek lazım”ı 
bizimle de paylaşır mısınız? 

Maksim Gazinosu’nda sahne almam için Fahrettin 
Aslan beni Ankara’dan getirtmişti. Anlaşmamız beni 
mutlu etmişti tabii ki. Bunu duyan Zeki Bey, Fahrettin 

Bey’e giderek kendisinin de aynı zamanda Maksim’de 
sahne almak istediğini söyleyince benim işime son 
verildi. 

Eserlerinizin her dönemde bu kadar sevilmesinin 
sebebi nedir sizce? 

O zaman düşünülmeyen kontrbas, akordeon, 
viyolonsel gibi enstrümanları ilave etmiş olmam 
o dönem Türk musikisine çok yeni bir renk getirdi. 
Hareketli, ritmik yapısı ise gençlere hitap etti.  Tabii 
rahmetli Mehmet Erbulan’ın harika güftelerinin de 
payı var. Sözlerin de ayrıca kolay anlaşılıyor olması 
ve insanları etkilemesinin büyük rolü var. Güfte ile 
bestenin uyuşması ise büyük etken olmuştur. 

Türkiye’den ayrılma sebebinizi bizimle 
paylaşabilir misiniz? 

Hem Ankara hem de İstanbul Radyosu’nda birçok 
sansüre uğradım. Kendi normlarına hitap etmeyen 
hiçbir besteciyi desteklemiyor ve hatta zorluklar 
çıkarıyorlardı. Bu, yaratan bir insanının başına 
gelebilecek en kötü şeylerden birisidir. Hele ekmeğini 
kazandığı iş kapısı ise… Moralim çok bozulmaktaydı.   
1980 senesinde rahmetli Safiye Ayla ve Ahmet Sezgin 
ile Almanya turnesi esnasında Alman makamlarından 
hocalık teklifi geldi. Türkiye’de dışlanmaktan ve 
sürekli mücadele vermekten çok yorgun düşmüştüm.  
Almanya’da açılan hocalık kapısından böylelikle 
girmeye karar verdim. 

Türk Sanat Müziği’nin şimdiki durumu ile ilgili 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 

Çok büyük bir değişiklik ve öncülük yapanı 
görememekteyim. Varsa da yer verilmediğini 
düşünmekteyim. 

Yolunuzu takip eden gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Ankara Büyük Sineması’nda rahmetli İsmet İnönü ve 
Kemal Gürsel teşrif etmişlerdi ve bana “Evladım, daha 
ileri, daha yeniye, daha ileriye’’ demişlerdi. Şimdi ise 
aynısını ben gençlere önermekteyim. 



muzik
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muzik 1. Müzik hayatınıza nasıl başladınız? Kısaca 
bahsedebilir misiniz?

Annem ile babam müziğe aşık insanlar. Babam 
ud ve bağlama çalar annem de ona eşlik ederdi.  
Gözümü ilk açtığımda bir müzik grubum vardı. 
Ortaokul yıllarımda müzik öğretmenim Necla 
Demirdelen, yeteneğim olduğunu keşfetti sağ 
olsun. Beni müziğe yönlendirdi. Ailemle beraber 
bana bir gitar aldılar ve gitar çalarak başladı 
müzik hikayem. Daha sonra Ege Üniversitesi 
Konservatuarı’nı kazandım ve uzun yıllar İzmir’de 
müzik yaptım. Sonrasında İstanbul…
 
2. Pop/popüler müziği tercih etmenizin 
sebebi nedir? 
Ben Popüler müziği tercih etmedim. Yaptığım 
müzik popüler oldu.
 
3. İnternetin yaygınlaşması ve dijitalleşmeyle 
birlikte pop/popüler müziğin geçirmiş olduğu 
dönüşüm hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Sizce pop/popüler müziğin dinleyiciler 
üzerindeki etkisi azalmaya mı başladı? 

Zaman zaman bazı tarzlar müzikte baskın bir güç 
elde eder. Toplumun genel ihtiyaç ve algısına 
göre diye düşünüyorum. Hangi tür ve tarz o 
dönemin halkını seslendirebiliyor; sıkıntısını, 

aşkını ve derdini onun diliyle söyleyebiliyorsa o 
kazanıyor. Ben genel olarak tarzlara takılmadan 
şarkılarla ve melodilerle ilgilenmeye gayret 
ediyorum. Tarzlar gelip geçer, müzik hep kalır.
 
4. Tüketimin bu kadar hızlı olduğu bir 
dönemde pop müziğinin tüketimi için neler 
söylemek isterseniz? 

Tüketilmek üzere üretilen her müziğin bir 
ömrü vardır. Yüksek sanat yapılmıyor sonuç 
olarak. Altı üstü herkes aşkını, derdini, en fazla 
kıyısından köşesinden, sosyal sıkıntıları ( ki ona 
bile dokunan çok olmuyor) anlatmaya çalışıyor 
ve bunun da bir ömrü var. İçeriğe göre kısa ya da 
biraz daha uzun oluyor. Ömürlük olanlar ne ala!
 
5. Pop/popüler müzikte fark nasıl yaratılabilir 
ve nasıl kalıcı olunabilir?

Müzikte fark yaratmak, kalıcı olmak her 
müzisyenin istediği şeydir. Ben kendi adıma; 
sürekli yeni müzikler dinleyerek yaptığım şeyleri 
tekrar etmemeye çalışarak “Kim ne dinliyor, kime 
göre ne yapmalı ?” demeden, içimden geldiği 
gibi müziğimi yapmaya çalışıyorum. Kalıcı olur, 
olmaz onu zaman gösterir ama dürüst olmak her 
zaman fark yaratır diye düşünüyorum.
 
6. Pop müziğinin diğer müzik türleriyle 
sentezlenmesi hakkında düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Diğer her müzik türü de pop bence. En alternatif 
dediğimiz müzisyenler, gruplar birbirlerinden 
daha popüler olabilmek için güçlü bir yarış 
içinde… Dolayısıyla pop müziğin diğer müziklerle 
sentezlenmesi diye bir şeyden öte, her müzik 
birbiriyle sentez halinde.
 
7. Gençlere müzik ile ilgi tavsiyeleriniz 
nelerdir? 

Hiçbir  tavsiyeye uymadan istedikleri gibi müzik 
yapmaları, çok çalışıp, sabırla, inançla yollarında 
yürümeleri… Ha! Bir de akortlarını yapmaları.
 
8. Ufukta yeni projeleriniz var mı? Bizimle 
paylaşabilir misiniz?

Çok kısa bir zaman önce yeni şarkım “Başgan” 
çıktı. Söz, müzik ve düzenlemesi bana ait bir 
şarkı… Yakın zamanda da “Murathan Mungan 
Şarkıları” ve “Ezginin Günlüğü Saygı Albümü” 
çıkacak. Her ikisinde de birer şarkı ile yer alıyor 
olacağım. Çalışmalara devam…

Bora Duran
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1.Müzik hayatınıza nasıl başladınız? Kısaca 
bahsedebilir misiniz?

Sekiz yaşında TRT Radyo Korosu sınavlarını 
kazandım. Koronun eğitimi gerçekten çok 
disiplinli ve ağırdı. Bazen saatlerce solfej yapıp 
şan teknikleri ile boğuşacağıma, dışarı çıkıp 
arkadaşlarımla oyun oynamak isterdim. Ama 
şimdi “iyi ki  o sınavı kazanmışım ve o eğitimi 
almışım” diyorum. Ayrıca koromuz Türkiye’nin 
ilk Türk musikisi çocuk korosu idi. O yüzden 
hala bestelerimde ve sesimde musiki tınıları 
mevcuttur. Ordan mezun olunca da gitar alıp 
kendi bestelerimi yapmaya başladım. 

2. Pop/popüler müziği tercih etmenizin 
sebebi nedir?

Yaptığım müziğin tür olarak pop olduğunu 
düşünmüyorum ama, evet popüler müziğin içinde 
üreten biriyim. Mesela bugünün popüleri rap oldu 
fakat rap tür olarak pop müzik değil. Ben türüne 
ya da popüler olup olmasına bakmadan kendi 
müziğimi, bestelerimi ve sözlerimi yazıyorum. 
Bunlar sevilip popüler oluyorsa, ne mutlu bana 
çünkü popüler olan şeyler illa ki kötü değildir. 
Kötü olan, popüler olmak için kendinden ödün 
vermektir. Ben şarkılarımı kalbimin tam orta 
yerinden yapıyorum. “ne yapsam da patlasa, 
kiminle polemiğe girsem de hit olsa…” diye 
düşünen bir tüccar değilim. Biraz melankolik, 

bazen neşeli, bazen hüzünlü, ama mutlaka 
umut dolu, renkleriyle sonradan oynanmamış ve 
filtresiz şarkılar yapmaya çalışıyorum. 

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

Öncelikle internet ve dijital platformların çok 
adil mecralar olduğuna inanmıyorum. Yani 
eskiden güç sahipleri tv ve radyolar üzerinde 
tahakküm kurup dinleyiciyi manipüle ediyorlardı 
da, dijital mecralar çıkınca manipüle etmez mi 
oldular? Peki, o zaman sahte tıklar, trendlere 
giren videolar, platformların ‘’en iyi’’ diye seçip 
dinleyiciye dayattığı listeler ne oluyor? 
Mesela rap müziğin popülerleşmesini, insanların 
pop müzikten sıkılmasına bağlayan bazı kesimler 
var. Acaba gerçekten öyle mi yoksa rap muhalif 
duruşunu kaybedip poplaştığı için mi popüler 
olmaya başladı? Alternatif ve underground işler, 
gerçekten pop müziğine bir alternatif mi, yoksa 
yeni moda yani yeni pop, ‘’alternatif müzik’’ 
mi? İnanın bütün bu algı operasyonlarından, 
neyin popüler olduğunun söylenmesi ve 
dayatılmasından çok yoruluyorum. O yüzden her 
şeyi boş verip sadece kalbimin içinden müzik 
yapmaya çalışıyorum. 

4. Tüketimin bu kadar hızlı olduğu bir 
dönemde pop müziğinin tüketimi için neler 
söylemek isterseniz?

Hızlı tüketim olduğu için hızlı üretim var. Hızlı 
üretilen de zaten özensiz ve şişirme olduğu 
için hızlı tüketiliyor. Yani bu iki durum birbirini 
destekliyor. Şu zamanda her şey o kadar mekanik 
ve prodüksiyona bulanmış durumdaki, hepimiz 
samimiyete ihtiyaç duyuyoruz. Botokslu yüzler 
gibi, botokslu ve dolgulu müzikler var.  Tabii 
isterdim ki tıklanma rakamlarıyla oynanmayan, 
adamı olanın değil adam olanın yükseldiği, 
gözyaşı ticareti yapılmayan, sakil ve ucuz olanın 
yaldızlı paketlerle süslenmediği bir endüstrimiz 
olsun... 

Ama sahte tıklamalarla gözümüzün içine baka 
baka yalan söylemekten çekinmeyen bir sistemin 
içindeyiz diye de vazgeçmek olmaz. Boş boş 
eleştirip söylenip durmak hiçbir işe yaramaz. O 
yüzden, ne olacak bu endüstrinin hali şeklinde 
geviş getirmektense hayallerimizin peşinden 

Aydilge
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koşmak ve üretmeye devam etmek çok daha 
anlamlı. 

5. Pop/popüler müzikte fark nasıl yaratılabilir 
ve nasıl kalıcı olunabilir?

Ben açıkçası “Nasıl fark yaratırım ve nasıl 
kalıcı olurum?” diye düşünmek yerine iyi müzik 
yapmaya odaklanıyorum. Zaten sanırım o 
yüzden yıllardır skandala, magazine bulaşmadan 
müziğimi yapabiliyorum. Yani amaç fark 
yaratmak değil, amaç iyi müzik olmalı. Fark 
yaratmak bunun sonucu olarak gelmeli. 

6. Pop müziğinin diğer müzik türleriyle 
sentezlenmesi hakkında düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? 
Başımıza ne geliyorsa, her şeyi kalıba sokup 
etiketlememiz ve ötekileştirmemiz yüzünden 
geliyor zaten. Bari müzikte 
böyle sınırlar olmasın. 
“müzik özgürlüktür” 
deyip kendimizi 
popçu, rockçı, 
rapçi diye 
kategorize 
etmemiz, 
sınırlara 
hapsetmemiz 
ne kadar ironik... 
Ben musiki 
eğitimi aldım, 
rock dinledim, 
klasik müzikle 
aydınlandım, Hint 
enstrümanlarına 
aşık oldum ve bütün 
bunlarla beslenerek 
kendi müziğimi yaptım. 
İçimde bir sürü renk var. 
Gökkuşağına binip uçmak 
varken, neden tek bir renkle 
kendimizi sınırlandıralım?

7. Gençlere bu konudaki tavsiyeleriniz 
nelerdir?

Çok fazla haksızlığa uğradığımızda, o 
haksızlıklara o kadar çok gömülüyoruz ki 
verimli bir şey yapacak enerjimiz kalmıyor. Ben 
de sektörde olup biten haksızlıkları düşünüp 
durursam hareket edemez hale gelirim. O 
yüzden kendimi korumayı, temiz ve saf kalmayı 

tercih ediyorum ve enerjimi eleştirmeye 
harcamak yerine yaratmaya harcıyorum. Yine 
de kimseye çok fazla tavsiye vermek istemem 
çünkü zaten sistem sürekli bize neyin iyi, neyin 
doğru, neyin popüler, neyin cool, neyin demode 
olduğunu dayatıp duruyor. “Zengin olmak için 
şu insana benze, başarı için şunu örnek al”deyip 
duruyor. Oysa başka birinden medet ummak, 
kaçak malzemeyle bina inşa etmeye benzer. 
Ruhlarımızın kumaşları birbirinden farklı olduğu 
için, başkasının gücü bizde yama gibi durur ya 
da protez bacak gibi… O yüzden her şeyi çok 
iyi biliyormuşum gibi ahkam kesmek ve tavsiye 
vermek istemem. Herkes kendi yolunu en iyi 
kendi şekillendirir. 

8. Ufukta yeni projeleriniz var mı? Bizimle 
paylaşabilir misiniz?

Şu sıra TRT’de “Benim Adım Melek” dizisi için 
yaptığım “Yalnızlık Masalı” şarkımı 

yayınladık. Onun yanı sıra 
rap müzik yapan dostum 

Sehabe ile “Bir Ayda 
Unutursun” adlı 

parçayı yayınladık. 
Onunla yeni bir 
şarkımız daha 

çıkacak. “Hayat 
Şaşırtır” adlı 

parçam 
ise bir 

televizyon 

programının 
jenerik 

şarkısı oldu. 
Onun dışında 

evde yaptığım 
özel akustik kayıtları 
da YouTube kanalım 

‘’Aydilge’’den yayınlamaya 
devam ediyorum. En çok 

heyecanlandığım işlerden biri ise sevgili 
eşim Utku Barış Andaç’ın keman solo projesi… 

Dört gözle onun Teoman’ın “Paramparça” 
şarkısına yaptığı keman “cover”ını bekliyorum. 
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1. Müzik hayatınıza nasıl başladınız? Kısaca 
bahsedebilir misiniz?

Mühendislik eğitimi aldım aslında. Kısa bir 
süre mesleğimi yaptım ama aynı süreçte 
şarkı söylemeyi çok sevdiğim için bir yandan 
çeşitli yerlerde amatör olarak şarkı söylemeyi 
sürdürdüm. 2000’li yılların başında bir araya 
geldiğimiz Febyo Taşel ile  birlikte hayat 
verdiğimiz “Alagül” şarkısıyla söz yazarlığı 
kariyerim başlamış oldu. Sonrasında bir 
yandan başka yorumcular, diziler ve sinema 
filmleri için şarkılar yazarken diğer yandan da 
kendi şarkılarıma odaklandım. 2015 yılında ilk 
albümüm “Güzel Kokuyorum”, 2018 yılı sonunda 
ikinci albümüm “Uzaklar” yayınlandı. Şimdilerde 
hem albüm konserlerimi sürdürüyor hem de 
2020 başında yayınlayacağım yeni şarkımın 
çalışmalarını yapıyorum.  

2. Pop/popüler müziği tercih etmenizin 
sebebi nedir?

Popüler müzik yapmıyorum. Müzik yolculuğumu 
kendi yazdığım şarkıları paylaşmak üzerine 
kurguladım ve bu yolculukta popüler kalıplardan 
uzak durmayı seçtim. Çünkü hızlı tüketilen ve 
günü kurtaran şarkılardansa uzun soluklu bir 
müzikli hikaye dünyasının kahramanı olmak ve 
zamanın tozlarında kaybolmayan şarkılara hayat 
vermek istedim. 

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

Yeni çağın dinamikleri alıştığımız birçok şeyi altüst 
etti. Geçmiş zamanda, yaptığı müzikle kendini 
fark ettirmek isteyenlerin fırsatları azdı. Bir yapım 
şirketini kendilerine inandırmak zorundaydılar ve 
şarkılarını paylaşıp dinleyiciye ulaştırabilecekleri 
mecralar birkaç televizyon kanalı ve radyolardan 
ibaretti. Yeni teknoloji bu kuruluşların hatta 
yapım şirketlerinin sektör üzerindeki güçlerini 
ciddi anlamda sarstı. Artık kendi şarkınızı 
kendi başınıza kaydedebiliyor, bir yapım 
şirketine ihtiyaç duymadan dijital mecralarda 
yayınlayabiliyor, video kliplerinizi paylaşabilmek 
için kendi kanalınızı kullanabiliyorsunuz.

Müziğinizi özgür kılabilmek için müthiş fırsatlar 
bunlar... Tabii ki bu durumun dezavantajları da 
var, çok yoğun bir müzik bombardımanı içinde 
kendiniz olarak görünür, bilinir olmak, fark 
edilmek oldukça zor. Yani müzisyenler tarafında 
dinamikler oldukça değişti ve bu değişim içinde 
kalıcı bir yer edinmek çok zor. Ama temelde kendi 
şarkılarını yazıp söylüyor olmak, her koşulda ve 
çağda hiçbir şeyin gücünden eksiltemeyeceği bir 
avantaj... Dinleyici tarafında ise popüler müziğin 
etkisinin eskisi gibi olmadığını düşünüyorum 
çünkü bahsettiğimiz özgürleşme müzikal 
çeşitliliği arttırdı, müzik dinleme alışkanlıklarını 
değiştirdi.

4. Tüketimin bu kadar hızlı olduğu bir 
dönemde pop müziğinin tüketimi için neler 
söylemek istersiniz?

Herhangi bir şeyi tüketme durumu güzel 
gelmiyor bana. İçinde bulunduğum yer de 
pop müzik değil. O yüzden ben tüketilen değil 
dönüştürülebilen, dinleyen üzerinde izini bırakan 
bir müziğin peşinde yol almaya çalışırken pop 
müziğin tüketimi hakkında fikir beyan etmeyi 
başkalarına bıraksam daha iyi olur. 

5. Pop/popüler müzikte fark nasıl yaratılabilir 
ve nasıl kalıcı olunabilir?

Kalıcı olmanın en önemli gerekliliği üretebiliyor, 
şarkı yazabiliyor olmak. Ama aynı zamanda 
değişen müziği, yenilikleri takip etmek ve bu 
yenilenmeyi kendi içinde özümseyip müziğine 
yansıtabilmek şart...

Burcu 
Tatlıses
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6. Pop müziğinin diğer müzik türleriyle 
sentezlenmesi hakkında düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Pop müzik kendi tanımı içinde net bir müzik 
türünü ifade etmiyor. O günün tercih edilenini 
anlatıyor aslında. O yüzden pop müziğin diğer 
müzik türleriyle sentezlenmesinden değil de 
sentez bir müziğin popüler olması durumundan 
söz etmek gerekebilir belki. Ama günümüzde 
müzik türlerinin eskiden olduğu gibi keskin 
çizgilerle birbirinden ayrıldığını düşünmüyorum. 
Anlatmak istediğini en iyi şekilde anlatabilmek için 
müziğin çeşitliliğinden özgürce faydalanmaktan 
yanayım. Dinleyici tarafında anlaşılabilir ve 
ifadesi olan bir durum yaratırsan zaten kimse 
neyin neyle sentezlendiğini sorgulama gereği 
duymaz, dinler.

7. Gençlere bu konudaki tavsiyeleriniz 
nelerdir?

Kolaya kaçmamalarını öneriyorum. Dönemin 
fırsatları her şeyi kolaylaştırmış gibi görünüyor. 
Hiçbir şey yazıp çizmeden hatta başkalarının 
şarkılarını, elinize gitarınızı alıp söyleyerek bile bir 
anda beklenmedik bir popülariteye ulaşmak çok 
mümkün. Ama hedefledikleri bir imza yaratmak 
ve zamansız olmaksa her ne yapıyorlarsa, altını 
doldurmaları ve kendilerine özgü olmaları çok 
önemli. 

8. Ufukta yeni 
projeleriniz var 
mı? Bizimle 
paylaşabilir 
misiniz?

İki albüm 
yayınladım 
bugüne dek. 
Önümüzdeki 
süreçte 
yeni bir 
albümdense 
yeni şarkılar 
yayınlayarak 
her şarkıma hak 
ettiği zamanı ve 
değeri vermek istiyorum.  
2020 yılının başında 
yayınlayacağım yeni bir şarkı üzerinde 
çalışıyoruz şu an. Yine yeniden aynı heyecanın 
içindeyim, hiç eksilmiyor. 

1. Müzik hayatınıza nasıl başladınız? Kısaca 
bahsedebilir misiniz?

Okul öncesi yaşlardayken oyunlarımı, okulda 
ise sınava hazırlanırken derslerimi ezberlemek 
için kitaplardaki bölümleri besteliyordum. 13 
yaşlarındayken arkadaşlarımla birlikte evde 

amatör kayıtlar gerçekleştirmeye başladık. İlk 
profesyonel kaydımı 18 yaşımda yaptım. 

Müzik yapmak çocukluğumdan beri 
benim için bir ihtiyaç gibiydi, 

yapmazsam olmazdı, hep 
üreterek büyüdüm. Büyüdükçe 
mesleğim haline geldi.

2. Pop/popüler müziği 
tercih etmenizin sebebi 
nedir?

Aslında birçok müzik 

türünden beslenen bir 
insanım, kendimi bu şekilde 

deneyimlemeyi, farklı türlerde 
dolaşmayı seviyorum. “Popüler 

müzik” çatısı, dünyanın her yerinde, 
altında birçok farklı türü barındırıyor. 

Müziğime özetle “popüler müzik” demek, beni 
janr açısından özgürleştiriyor. Şu an yaptığım 
müzik Türkiye’de popüler müzik sayılmaz ancak 
dünyanın her yerinde hala pop çatısı altında yer 
alıyor.

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

Türkiye’de popüler müzik olarak adlandırılan 
dar bir alan var. Bu alanın dinleyiciler üzerindeki 
etkisi, geleneksel medyanın ona yer verdiği 
ölçüde güçlü kalmaya devam edecektir. Ancak 
dijital çağda başka türlerin de kendi gücünü 
kazanmasıyla, dinleyici geleneksel medyanın 
ağırlıklı olarak yer vermeyi tercih ettiği alandan 
çıkma özgürlüğüne sahip. Ben bu özgürlüğün 
geç kazanılmış olmakla birlikte, çoktan hak 
edilmiş olduğunu düşünüyorum.

4. Tüketimin bu kadar hızlı olduğu bir 
dönemde pop müziğinin tüketimi için neler 
söylemek isterseniz?

Dünya değişiyor, dinleyici alışkanlıkları 
değişiyor. Artık takribi üç dakikalık bir şarkıyı 
dinleyip eskitme süresi de eskisine göre daha 
kısa. Şahsen tüketim alışkanlıklarını eleştirecek 
değilim; değişime karşı çıkmak lüzumsuz olur. 
Ancak bu hızı yakalamak adına gelişigüzel 
üretilen şarkılar beni hayal kırıklığına uğratıyor. 

Önceden planlı, programlı ve disiplinli bir şekilde 
çok sayıda eser biriktirip, düzenlemesiyle, “mix”i 
ve “mastering”i ile bunları tamamlayıp, düzenli 
aralıklarla yayınlamak, bu değişimi yakalamak 
için daha özverili bir yöntem. Bir yandan da 
içtenlik önemli. İçimizden bir şarkı yazıp onu 
öylece internete yükleyivermek geliyorsa, bize 
kim engel olabilir? 

5. Pop/popüler müzikte fark nasıl yaratılabilir 
ve nasıl kalıcı olunabilir?

Ben popüler müzikte kalıcı olmanın ustası 
değilim:) Kalıcı olmanın belli ki çeşitli yolları var. 
Ben, her zaman müzik yapmaya devam ederek 
kendi kemik kitlemle birlikte mütevazı bir yaşam 
sürüyorum. :)

Yalnızca şunu biliyorum, beni 
heyecanlandırmayan, bana yeni bir şey 
katmayan, tam anlamıyla içime sinmeyen ama 
yayın tarihine yetişsin diye bitirdiğim bir şarkıdan 
hiçbir kazanım elde edemem. Başkalarından 
farklı olacağım diye uğraşmıyorum, bir önceki 
şarkımdan, bir önceki halimden farklı olacağım, 
yenilikçi olacağım diye uğraşıyorum. Bu da 
hem beni hem de dinleyiciyi sıkmıyor. Merak 
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faktörünü ortadan kaldırmıyor. Sayılar benim 
için bir kazanım değil, dinleyiciden aldığım geri 
dönüş ve beni heyecanlandıran şarkılar birer 
kazanım.

6. Pop müziğinin diğer müzik türleriyle 
sentezlenmesi hakkında düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Pop müzik başlı başına “diğer müzik türlerinden” 
oluşan bir tür. Dönemin popüler öğelerinin 
bir şarkıda gönlünüzce kullanılması anlamına 
geliyor. Evet, Türkçe Pop klasmanının belirli 
kuralları var ancak dünyada böyle değil. 
Dünyada hiçbir büyük sanatçının aynı şarkıyı iki 
kez yaptığını göremezsiniz. Ben de bu yüzden 
kendi müziğime pop diyorum. Ülkemizde de 
daha fazla yenilikçi ve başka türlerden beslenen 
örnekleri görmek isterim.

7. Gençlere bu konudaki tavsiyeleriniz 
nelerdir?

Çok fazla “Şarkı yazıyorum, söz yazıyorum, 
elimden tutar mısınız?” şeklinde mesaj alıyorum. 
Dürüstçe söylemek isterim ki müziğinizi 
gerçekleştirip internette yayınlamanız, bana 
veya başka birine atacağınız mesajlardan çok 

daha sağlıklı bir yol. Bestelenmemiş bir güfteyi 
başkalarına yollamak yerine bir enstrüman 
alın, enstrüman çalan bir arkadaşınızı çağırın 
ve besteleyip, uygun fiyatlı bir stüdyo kiralayıp 
kaydedin. Şarkılarınıza hayat verin, onların 
kaderini kendiniz belirleyin. Benim bildiğim yol ve 
yöntem bu. Benim zamanımda Myspace vardı, 
şarkılarımı orada yayınlıyordum ve bugünlere 
geldik. Bugün çok daha fazla platform ve imkan 
var. YouTube’dan kendi dinleyicisini kazanan 
çok fazla isim var. Yazın, çalın, söyleyin, 
yayınlayın ve yayınladıktan sonra şarkınızı nasıl 
desteklemeniz gerektiğini öğrenin. Çok uzun 
oldu ama özetle bu:)

8. Ufukta yeni projeleriniz var mı? Bizimle 
paylaşabilir misiniz?

Bu yaz yenilikçi bir yaklaşımla, elektronik bir 
dünya üzerine kurulu olan “Dans Edelim Mi?” 
isimli şarkımızı yayınladık. Orhan Akın, Ozan 
Bozdağ ve ben iyi bir ekip olduk. Aynı ekibin 
elinden çıkan yeni şarkıları sırayla yayınlayacağız. 
Önce bir klip daha geliyor, sonra belki bir EP, 
belki bir single daha... Şarkılar mix aşamasında... 
İlgilisine duyurulur. :)
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ÇİZGİ FİLM 
MÜZİKLERİ

Türkiye’nin ilk animasyon filmi 
ise 1947 yılında Vedat Ar’ın on 
beş öğrencisiyle yaptığı “Zeybek 

Oyunu”dur.1 Sonraki yıllarda dünyada 
ve Türkiye’de animasyon sektörü hızla 
ilerledi. Bu süreçte renk, görüntü, çizgi 
senaryo kadar müzikler de önem kazandı. 
Sektörün büyümesi, çizgi filmlerde 
oluşan müzik ihtiyacını da arttırdı. 
Her ülkenin kendi kültürüne uygun 

müzikler çizgi dünyasında yer almaya 
başladı.  Çoğunlukla tema müzikleri 
olarak hazırlanan çizgi film müzikleri 
çocukların izleme oranlarını arttırdığı gibi 
izleyici kitlesinin değişmesine de neden 
oldu. Hayal dünyasının renklenmesini 
de etkiledi. Müzik dolu renkli dünyanın 
kapılarını, çok değerli çizgi müzik 
üreticileri ile araladık. Keyifli okumalar. 

Hayal dünyamızın kahramanı çizgi filmler, 1932 yılında 
Kadıköy Opera sinemasında Walt Disney yapımı olan 
“İskelet Dansı” filminin gösterilmesiyle hayatımıza girdi. 

röportaj

1 http://www.animasyongastesi.com/turkiyede-animasyonun-dunu-ve-bugunu/



1. Çizgi film müziği serüveniniz nasıl başladı? 

Müzisyen bir aileden geldiğim için çocukluğumda 
çizgi filmleri izlerken müziklerini de pür dikkat 
dinlerdim. Hepsi harikaydı, sanki o sahneye 
sadece o müzik olur başka olmazdı. Nasıl 
yapılır diye hep merak ederdim, çünkü hiç 
diyalog olmayan filmlerde müziğin etkisi beni 
hayrete düşürürdü. Senaryodan hariç, müziği 
de bir senaryo gibi duyardım. Öyle bir atmosferi 
yaşamak ister hayaller kurardım. Türkiye’de, 
animasyon yapımı pek olmadığından hayallerimiz 
de kısıtlı kaldı. 2013 sonbaharında “Rafadan 
Tayfa” çizgi dizi yapımcısı sevgili İsmail Fidan ile 
yollarımız kesişti. Birikimlerimiz, hissettiklerimiz 
ve yapmak istediklerimiz neredeyse aynıydı ve o 
günden itibaren çok güzel, heyecan duyduğum 
ve çocukluğumdaki duyguları yaşadığım serüven 
başladı.

2. Çizgi film müziklerinin üretim sürecinden 
bahsedebilir misiniz?

Geleceğimiz olan çocuklarımızın biriktirecekleri 
güzel anılar ve bilgiler için çalışıyor animasyon 
dünyası, ciddi sorumluluklar barındırıyor 
içerisinde. Ben ilk iş olarak senaryoyu okurum, 
okudukça kafamın içinde duymaya başlarım 
müzikleri, o sırada yavaş yavaş şekillenmeye 
başlar melodiler, enstrümanlar. Sonrasında 
çizilmiş olarak hazırlanan “storyboard” halinin 
üzerinde müzikler için çalışmaya başlarım, 
Storyboard senaryonun resimli anlatımı 
olduğundan müziklerin kompozisyon süreleri belli 
olmaz. Bu aşamadan sonra animasyon halinin 
kurgusu hazırlanır ve onun üzerinde çalışılır 
müziklerin süreleri belli edilir, sonrada enstrüman 

icraları, müziklerin “mix” ve “mastering”i yapılır.

3. Kültürel bir olgu olarak müziğin toplumsal 
etkisi oldukça önemlidir. Aynı etkinin çizgi 
film müziklerinde de olduğunu söyleyebilir 
misiniz?

Kim unutabilir ki! The Pink Panther çizgi filminin 
o güzel tema müziğini. Henry Mancini ustaya 
Saygıyla...

4. Yurt dışındaki çizgi film müzikleri hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

Samimi ve ince işlenmiş mükemmel sanat 
eserleri.

5. Yaptığınız çizgi film müzikleri ile ilgili nasıl 
dönüşler alıyorsunuz? 

Pozitif ve içerisinden kendime not çıkardığım 
güzel dönüşler oluyor.

6. Müzikleriyle sizi en çok etkileyen çizgi film 
hangisidir? 

Pink Panther, Doraemon, Tom ve Jerry...

7. Türkiye’deki animasyon sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Yeni, dinamik, yılmadan çalışmaya ve daha da 
iyisini yapmaya odaklı, kaliteli içeriği hedef almış, 
emin adımlarla yürüyen ve desteğe ihtiyacı olan 
bir sektör.

8. Animasyon dünyası ile ilgilenen genç 
müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? 

Senaryoyu okuyup ya da animasyonu 
izlediklerinde akıllarında hangi diziler (müzik 
modları),hangi enstrümanlar ya da nasıl melodiler 
tınladı? Buna önem versinler. Senaryonun konusu 
çok önemli, bu müziğin tarzını da içerisinde 
barındırır. Gözden kaçmamalı. Yaptıkları müziğin 
dinlenilebilir olması ve karmaşık olmamasına 
dikkat etsinler.
Bol bol kaliteli projeler dinlesinler. Sağlıklar 
diliyorum,sevgiler.
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1. Çizgi film müziği serüveniniz nasıl 
başladı? 

Ses teknisyeni bir arkadaşımın telefonda bana 
“Abi çizgi filme müzik yapar mısın? Dublajı 
ve efektleri bende “ sorusuyla başladı ve hala 
devam ediyor.

2. Çizgi film müziklerinin üretim sürecinden 
bahsedebilir misiniz? 

Üretim süreci bazen; proje daha kendisi üretim 
halindeyken, bazen de proje son haline oldukça 
yaklaşmışken başlayabiliyor.  Yani bazen bir 
proje için, altı ay veya bir sene öncesinden 
çalışmaya başlayıp,  geniş bir zaman diliminde 
deneme yanılma yoluyla, kendimizce en güzeli 
bulmaya çalışıyoruz :)  Bazen de mümkün 
olan en kısa sürede, yine kendimizce en güzeli 
bulmaya çalışıyoruz :)

Projenin yaş grubuna göre ve çizgi film ile 
özdeşleşerek çocukların ve anne babaların 
dahi dillerine takılacak; basit ama sıcak ve 
samimi melodiler yakalamak öncelikli hedefimiz 
oluyor. Kullanılan enstrümanları da doğru 
seçmek gerekiyor. Aslında burada bahsettiğimiz 
genel olarak, çizgi dizi şeklinde günlük olarak 
televizyonlarda yayınlanan projeler için söz 
konusu. Sinemada animasyon ise yine hedef 
kitleye dayalı olarak, daha detaylı ve daha ayrıntılı 
olarak düşünülmesi gerekiyor. Bir de bu işlerin 
bütçe kısımları var. Oraya hiç girmeyelim :)

3. Kültürel bir olgu olarak müziğin toplumsal 
etkisi oldukça önemlidir. Aynı etkinin çizgi 
film müziklerinde de olduğunu söyleyebilir 
misiniz?

Her ülkenin kendine has beğenileri vardır. Bunlar 
da müziğe yansır doğal olarak. Etkileşim olur. 
Müzikle toplum arasında olduğu gibi, toplumlar 
arasında da etkileşim olur. Kültürel paylaşım olur. 
Müzik sonuçta evrensel bir dildir ve insanlığın 
en ortak yönüdür. Çizgi film ve dizilerde de 
ana unsur çocuk olduğuna göre; çocuk ruhunu 
anlayıp; ona hitap edebilen müzikler çocuğu 
yakalar. Amaç ona oradaki duyguyu en güzel 
şekilde yansıtabilmektir. Bunun için, içimizdeki 
çocuğu ortaya çıkartmakta bizim görevimiz 
oluyor :)

4. Yurtdışındaki çizgi film müzikleri hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Yurt dışındaki çizgi film animasyon projeleri 
de; bizdeki gibi, günlük çizgi dizi veya sinema 
animasyon filmi olarak ayrılıyor. Günlük çizgi dizi 
projeleri yine hitap ettiği kitleye, yaş grubuna 
göre değişiklik gösteriyor. Bizden çok farklı, 
daha iyi olduklarını düşünmüyorum açıkçası. 
Ama sinema filmlerinde oldukça başarılı işler 
çıkıyor yurt dışında. Sanırım büyük düşünüp; 
yüksek bütçelerle, zengin sahne, senaryo ve 
müziklerle unutulmaz işlere imza atıyorlar. Darısı 
bizim ülkemizin de başına. 

5. Yaptığınız çizgi film müzikleri ile ilgili nasıl 
dönüşler alıyorsunuz?
Yurt içinden, yurt dışından; toplumun her 
kesiminden, her yaştan, kadın, erkek, doktor, 
öğretmen, avukat, esnaf v.s. çok güzel 
geri dönüşler oldu. Bütün o yorgunluklara, 
mücadelelere, uykusuz gecelere değdi dediğim 
an; işte bu güzel anlar :) 

Gökhan 
Tamir



Alışverişe gittiğimde, esnafın telefonunda “Maysa 
ve Bulut” çizgi dizisinin müziğini duyduğumda; 
aramızda çok hoş bir iletişim olmuştu :) Bu arada 
çok kişi “Maysa ve Bulut” tema müziğini sabah 
mutlu uyanmak için alarm sesi yapmış, ya da 
telefonunun zil sesi :) 

Sizinle aldığım tepkilerden bazılarını paylaşmak 
isterim. “Sırf müzikleri için bile izlenebilecek çizgi 
film, kırk yaşındayım kızı uyutmak için dinliyoruz, 
kızdan önce uyuyoruz, çok dinlendirici, sanki 
tertemiz bi hava soluyormuşum gibi..”, “her 
sabah bu müzikle uyanıyorum :) çok güzel” , 
“kulağıma çalınan ilk günden beridir dinliyorum, 
duygulanıyorum dahası gözlerim doluyor. 
Farklı bir şey var, göçerlere mi öykünüyorum, 
özlem duyduğum karakterler o nine o dede mi 
bilmiyorum.”

6. Müzikleriyle sizi en çok etkileyen çizgi film 
hangisidir?

Hans Zimmer – Kung Fu Panda animasyon filmi 
müzikleri bence çok başarılıdır.

7. Türkiye’deki animasyon sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kısa sürede çok geliştiğini ve gelecek için 
de umut vaat ettiğini düşünüyorum. Ancak 
büyük işler konusunda, sanırım zaman var. Ya 
zihniyetler ve bakış açıları değişecek; ya da 
küçük işlerle kendi kendimizi oyalayıp, başarıyı 
daha sonraki yeni nesil ve beyinlere bırakacağız. 

8. Animasyon dünyası ile ilgilenen genç 
müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Genç müzisyenlere tavsiyem, öncelikle 
profesyonel çalışma hayatında dahi, içlerindeki 
amatör ruhu ve çocuğu öldürmemeleri. Ayrıca 
müzik ve çizgi filmin; oyun parkı ve çocuk, çay ve 
simit, lahmacun ve ayran, öğretmen ve öğrenci, 
pasta ile limonata, patlamış mısır ve sinema gibi 
birbirini tamamlamaları gerektiğini unutmamaları 
:) 

Müzik duygu ister, sevgi ister, uğraşı-özveri ister 
:)

1. Çizgi film müziği serüveniniz nasıl başladı? 

Trt Çocuk’ta yayınlanan “Canım Kardeşim” adlı 
çizgi film ile başladı.

2. Çizgi film müziklerinin üretim sürecinden 
bahsedebilir misiniz? 

Hikaye ve bu hikayenin içinde yer alan 
karakterlerin bende yarattığı etkiye bağlı olarak 
gelişiyor.

Öncelikle bir besteci olarak, hikayenin içine 
girip, bende yarattığı hisleri melodilere, 
ardından da notalara döküyorum. Ortaya çıkan 
ezgilerin üzerine anlatılmak istenen konuya 
dair sözleri yazmaya başlıyorum. Sıra (beni 
en çok heyecanlandıran kısım), ortaya çıkan 
şarkının müzikal düzenlenme kısmına geliyor. Bu 
aşamada kullanılacak enstrümanlara ve 
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müziğin ritmine karar 
veriyorum. Bu bölüm için 
en sancılı kısım diyebilirim. 
Bu işlemlerin bilgisayar 

gibi işlemcilerle yapılıyor 
olması duygu eksikliğine yol 

açabiliyor, hayalimdeki müzikten ödün 
vermek istemiyorum. Ortaya çıkan müziğin 

“mix” ve “mastering” gibi önemli aşamaları var, 
yayınlanacak mecralara göre bu işlemleri yapıp, 
son olarak filmin altına yerleştirmek kalıyor.

3. Kültürel bir olgu olarak müziğin toplumsal 
etkisi oldukça önemlidir. Aynı etkinin çizgi 
film müziklerinde de olduğunu söyleyebilir 
misiniz?

Hedef kitlenin çocuklar olması, beni daha titiz 
davranmaya itiyor. Ortaya çıkacak filmin vermek 
istediği mesajın dışına çıkmadan, mümkün 
olduğunca minimalist davranmaya çalışıyorum. 
Sadelikten yanayım diyebilirim :)

4. Yurtdışındaki çizgi film müzikleri hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Bugs Bunny, Pembe Panter, Tom ve Jerry 
favorilerim. Benim çocukluğum onları izleyerek 
geçti. Bu filmlerdeki mizah anlayışlarına ve 
müziklerine hayranım.

5. Yaptığınız çizgi film müzikleri ile ilgili nasıl 
dönüşler alıyorsunuz?

Çok keyifli dönüşler alıyorum. Çocukları çok 
seviyorum ve onları çok gerçekçi buluyorum. 
Bazen onlara yanaşıp müziklerimi mırıldanıp 
dikkatlerini çekmeyi başarıyorum :) Sosyal 
medyadan takip ettiğim kadarıyla müziklerim 
çok ilgi görüyor ve bu beni çok mutlu ediyor.

6. Müzikleriyle sizi en çok etkileyen çizgi film 
hangisidir?

Amerikalı besteci, Enrico Nicola Mancini. Pembe 
Panter’in müziklerini ve çok sayıda televizyon 
ve film müziği yapmıştır. 1995 yılında aldığı 
Grammy ömür boyu başarı ödülü dahil pek çok 
ödüle sahiptir.

7. Türkiye’deki animasyon sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bu sektörde ülke olarak çok yeni olduğumuzu 
ama yerli yapımlardan takip ettiğim kadarıyla 
çok umut vaat ettiğimizi düşünüyorum.

8. Animasyon dünyası ile ilgilenen genç 
müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Yerli ve yabancı yapımları ayırt etmeden çok film 
izlemenin faydalı olabileceğini düşünüyorum. 
Türk Müziği makamlarının insanlar üzerindeki 
etkisini biliyor olmak benim için avantaj 
oluşturuyor. O yüzden eğitim önemli. “Çizgi film” 
denilince ilk olarak aklımıza çocuklar geliyor ve 
müziğin biraz küçümsendiğini düşünüyorum. İlk 
yerli çizgi film “soundtrack” albümünü yapma 
isteğim de bu yüzdendir. Dünyaca ünlü gişe 
rekorları kıran projelere baktığımızda müziğin ne 
kadar özenli yapıldığını görebiliyoruz. Tabii ki bu 
konuda, yapımcılara da çok iş düşüyor. Müziğin 
ortaya çıkacak işin ruhu olduğu unutulmamalı.

1. Çizgi film müziği serüveniniz nasıl 
başladı? 

Film, çizgi film, belgesel müzikleri gibi medyada 
kullanılan müzikler hep ilgi alanımdaydı. 
2000’lerin başında TRT için çocuk programına 
şarkı ve müzik yapıyordum. İlk çizgi film de bu 
sırada, “Karınca Ailesi” nin müzikleriyle başladı.

2. Çizgi film müziklerinin üretim sürecinden 
bahsedebilir misiniz? 

Senaryonun hitap ettiği yaş grubu ve yönetmenin 



beklentileriyle açılış jeneriğini oluştururum. Aynı 
zamanda bu, projenin anahtarıdır. Jenerikte 
kullandığım spesifik bir enstrüman ya da müziğin 
tarzı, filmin genel müzik dokusunu destekler 
ve bir devamlılık sağlar. Filmde vurgulamak 
istediğimiz duygular, hareketler, karakterler ve 
müziğin kullanılacağı anlar gibi belirleyicilere 
karar verdikten sonra müziklemeye başlarım. 

3. Kültürel bir olgu olarak müziğin toplumsal 
etkisi oldukça önemlidir. Aynı etkinin çizgi 
film müziklerinde de olduğunu söyleyebilir 
misiniz?

Çocukların müzik duyarlılığı çok yüksek. 
Sevdikleri şarkıları defalarca dinleyip, 
ezberliyorlar. Hepimizin çocukluk anılarından 
akılda kalan çizgi film müzikleri vardır. Vermek 
istediğiniz mesajı birçok şarkıyla daha kolay ve 
kalıcı iletebilirsiniz.

4. Yurtdışındaki çizgi film müzikleri hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Tüm dünyada artık çok fazla çizgi film üretiliyor, 
farklı kültürlere ait işleri mümkün olduğunca 
takip ediyorum.

5.Yaptığınız çizgi film müzikleri ile ilgili nasıl 
dönüşler alıyorsunuz?

Bazen karşıma şu şekilde yorumlar çıkıyor; “… 
şarkısını o kadar dinledik ki ailecek ezberledik” 
gibi. Bunları duymak, görmek beni mutlu ediyor 
tabii. Bir de son dönemde yaptığım işleri oğluma 
dinletip ilk dönüşü ondan almayı seviyorum.

6. Müzikleriyle sizi en çok etkileyen çizgi film 
hangisidir?

Sinema filmi olarak genelde pek ayırt etmem 
ama John Powell’ın animasyon filmler için 
yaptığı müzikleri ayrı bir yere koyuyorum, bir de 
tabii Joe Hisaishi filmlerde yarattığı atmosfer, 

melodiler çok etkileyici gelir. TV işlerinde biraz 
daha seçici oluyorum. Farklı ve şaşırtıcı olması; 
müziğin ve müzik kullanımının, komediyi yaratma 
tarzı dikkatimi çeken unsurlar. Şimdi aklıma 
gelenler “Gumball” ve “Jelly Jam”. Daha küçük 
yaş grubu için “Peppa” diyebilirim.

7. Türkiye’deki animasyon sektörünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de çocuklara yönelik televizyon kanalları 
açıldıktan sonra Türk çizgi film sektörü de 
gelişmeye başladı. Mesela 10 yıl önce sinemada 
bir Türk animasyon filmine rastlayamazdınız. 
Şuan da yılda 4-5 animasyon filmi gösterime 
giriyor. Sadece TV ya da sinema değil son 
dönemde YouTube’ta da Türk animasyon 
yapımları artış gösteriyor. Ne kadar çok ve çeşitli 
üretim yapılırsa o kadar gelişeceğine inanıyorum. 

8. Animasyon dünyası ile ilgilenen genç 
müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Çok dinlemelerini, çok izlemelerini tavsiye ederim 
ve tabii çok müzik yapmalarını ki kendi anlatımları 
oluşmaya başlasın. Bu alandaki teknolojiye hep 
yakın temasta olmalarını da. Yaptıkları müzikleri 
çevrelerine dinletsinler ve eleştiriye açık olsunlar. 
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Müziğe adanmış bir hayatınız var. 
Müzik aşkınız nasıl başladı? Biraz 
bahsedebilir misiniz?

Evet, bu büyük bir aşk. Yüce Allah’ın bana vermiş 
olduğu üstün yetenek, ailemde müzisyenlerin 
olması ve İstanbul’da entelektüel bir çevrede 
büyümüş olmam müziğe başlamama sebep 
oldu. Müzikle ve enstrümanlarla çok küçük yaşta 
tanıştım. Oyuncaklarım enstrümanlar (piyano, 
keman, klasik gitar, elektro gitar, ud, bağlama, 
kendi icat ettiğim utar, bağtar, yaylı cümbüş gibi) 
oldu. Bunun yanı sıra çok değerli hocalarım oldu. 
Piyanist ve müzik hocası olan babaannem ile ilk 
müzik derslerime başladım. 5 yaşımdan itibaren 
ünlü müzik hocası Prof. Antonio Doumezitch ile 
klasik, jazz gitar, armoni dersleri aldım. Üsküdar 
Musiki Cemiyeti’nde Emin Ongan’ın Türk Müziği 
derslerine katılıp, makam ve nazariyat dersleri 
aldım. Bağlama üstadı Şemsi Yastıman ile Türk 
Halk Müziği araştırmasına yönelik çalışmalar 
yaptım ve bağlama  üzerine sentezler geliştirdim.  
Lise eğitiminden sonra  Boston Berklee College 

of Music’den  burs kazanarak Amerika’ya gittim. 
Buradaki “Kompozisyon ve Armoni” derslerini  
tamamladıktan sonra dört yıllık okulu iki yılda  
üstün derece ile bitirdim ve okulun isteğiyle Prof. 
Gordon Delemond’un öğrencisi olarak  Belçika 
Kraliyet Liege  Konservatuarı’nda  “yüksek 
kompozisyon”  dersleri aldım. Sonrasında master 
ve doktora (Türk müziği çok sesli denemeler) 
yaptım. Tezlerim kitap olarak sunuldu. İstanbul 
Teknik  Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve 
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarları 
rektörlüklerince; “Türk Müziğine Hizmet Etmiş 
Öncü Büyüklerimiz” ödülüne layık görüldüm. 
Araştırmalarım, her konuda çok kitap okumam, 
üstün gayretlerim ve disiplinli çalışmalarım 
neticesinde bugünkü başarıma sahip oldum. 77 
albüm, 10 kitap, yazdığım metotlar, Anadolu ve 
dünyanın birçok ülkesinde yirmi bin üstü konser, 
seminer ve workshoplar… Hazırlayıp sunmuş 
olduğum, her sanatçıyla doğaçlama yaptığım 
örnek televizyon ve radyo programlarım var…

söylesi.

 
Hasan Cihat
Örter
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Çok sesli müzik yapıyorsunuz. Yaptığınız 
müziği tanımlamanızı istersek nasıl 
tanımlarsınız?

Öncelikle önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
şu sözünden yola çıktım.  “Anadolu ezgilerini, 
türkülerimizi dünyanın anlayabileceği şekilde 
çok sesli (polyfonic) olarak yapın ve dünya 
bizim türkülerimizi tanısın ve dinlesin”. Daha 
sonra bildiğiniz gibi dünyanın en büyük müzik 
firmalarından EMI, Sony Music  ve Buddha Bar 
gibi  uluslararası müzik kataloglarına ilk Türk 
sanatçısı olarak girdim. Bu müzik tarzlarında;  
klasik gitar kompozisyonları, new-Age,  caz, 
flamenko formlarını ve stillerini kullandım. Sahne 
performanslarımda bunları çaldım ve söyledim. 
Bu tarz artık uluslararası müzik festivallerinde 
özel konser performansım (Pir Sultan Abdal, 
Köroğlu, Yunus, Dadaloğlu, Aşık Ruhsati, Aşık 
Daimi, Itri, Dede Efendi, Tamburi Cemil Bey,  
Mevlana, Aşık Veysel, anonimler, jazz, Klasik 
Türk musikisi eserleri, dünya klasikleri, avangard 
müzik ve new-age vb.) oldu.  İnsanlar tarafından 
bütün dünyada çok sevildi, kabul gördü. Ülkemi 
yaklaşık 70 ülkede onurla temsil ettim. Bu 
konuda dersler vererek birçok değerli öğrenci 
yetiştirdim. Yani, kendi tarzımda ilkleri yaptım. 

Birçok ödüle layık görüldünüz. Bunlardan 
birisi de EMI Altın Plak Ödülü. Başarılarınızın 
böylesine ödüllendirilmesi ile ilgili duygu ve 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Yukarıda da belirttiğim gibi yapmış olduğum 
bu modern, çağdaş ve Anadolu ezgilerini çok 
sesli düzenlemelerle birçok genç müzisyene 
örnek oldum. EMI, Sony Music, Buddha Bar gibi 
uluslararası müzik kataloglarına girdim. 8 “Altın 
Plak” aldım. “Türkiye’de Müzik ve Aydınlanma” 
adı altında ülkemizde yaşanan müzik, sanat 
kültür yozlaşmasına karşı çok büyük mücadele 
ettim. Beni takdir eden, bu onurlu davamı 
onaylayan birçok kurum ve üniversitelerden 
plaket, onur, teşekkür, madalya, berat vb. üç 
bine yakın ödül aldım. Bu ödüllerim, stüdyo 
müzemde başarılarımın ispatı ve belgeleri 
olarak sergilenmektedir. Oturduğum sokağa, 
Eskişehir Odunpazarı’ndaki parka, çeşmelere 
ve dersliklere adım verildi. Onursal doktoralar 
ve “fahri hemşehrilik”ler aldım. Hayatım bitirme 
tezlerine konu oldu. Hatta Türkiye’de hiç kimseye 
verilmemiş olan Fahri Avukatlık Beratı aldım, 
cüppe giydim. Bunca yaşanan karmaşada, 
uğradığım haksızlıklarda ve duyarsızlıkta 

anlaşıldığım ve taktir gördüğüm için her zaman 
Yüce Allah’a şükrediyorum.

Türkiye’de hızlı bir müzik tüketimi var. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu soruya çok uzun soluklu cevap verebilirim. 
Çünkü bu durum benim gibi üreten, asil ve kalıcı, 
yüksek işler yapmış bütün değerli sanatçıları 
çok ilgilendiriyor. Sosyal medyanın doğru 
kullanılmaması,   gerçek sanatçısına hak ettiği 
değeri vermeyen, halkına tanıtmayan medyamız 
ve maalesef değerli basınımızın büyük etkisi 
var. Bu durum çok üzücü ve üzerinde ciddi 
tartışılması, ele alınması gereken bir konudur. 
Gönül yaram olan sevgili halkımız beni her zaman 
baş tacı etmiştir, yeter ki onlara ulaşabileyim… 
Hepsine minnettarım.

Müzikle ilgilenen gençlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Ben gençlerimize müzik 

tarzımla, duruşumla ve yapmış 
olduğum programlarla daima 

örnek olmaya çalışıyorum. Çok 
yetenekli gençlerimiz var. Onları 
sosyal medyada takip ediyorum, 
buluyorum. Bu yetenekli gençlere 

fırsat buldukça özel dersler 
veriyorum. Bu konuda ışık olmaya 
ve ufuk açmaya devam edeceğim. 
En büyük tavsiyem şudur:  Bizim 

gibi sanatçıları bulmaları (Ör: 
YouTube da Hasan Cihat Örter 
Belgeseli 5 Bölüm), başarıya 
nasıl ulaştığımızı inceleyerek 
örnek almaları, vazgeçmeden 

çok çalışmalarıdır. Dünya 
müziğini takip etsinler. Biz bu 

zengin kültürümüzle, kardeşçe 
yaşadığımız bu topraklarda, 

binlerce yıllık tarihi geçmişi olan 
büyük onurlu, şerefli bir devlet, bir 

milletiz bunu asla unutmasınlar. 

Sesimi, soluğumu, sanatımı 
duyurmama fırsatı veren Vizyon 

Dergisi’ne en derin saygı, sevgi ve 
teşekkürlerimle.
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En Çok Dinlenen Erkek: 
Ben Fero

En Çok Paylaşılan Şarkı: 
Merve Özbey – Yaramızda Kalsın 

(Vefat eden üyemiz 
Onurcan Özcan anısına)

Onur Ödülü
Yeni Türkü

En Çok Dinlenen Düet: 
Bilal Sonses feat. 
Tuğçe Kandemir 

İçimdeki Sen

MFÖ müzik alanında 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülü’ne layık 
görüldü

MFÖ, 2020 PowerTürk Müzik 
Ödülleri’nde “Yaşam Boyu 
Başarı” ödülüne layık görüldü.

Irsel Çivit, Milan Uluslararası 
Film Festivalin’de “Life is a 
Movie” İsviçre yapım şirketinin 
projesi ile “Best Music 
Composer - Scoring” 
ödülünü aldı.

Maksut Koca, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca verilen “UNESCO 
Yaşayan İnsan Hazineleri” 
Aşıklık Geleneği”nde 
ödüle layık görüldü.

En Güçlü Kadın / En Güçlü Şarkı 
Fatma Turgut  

Kuzey Avrupa Fusion 
Uluslararası Film Festivali’nde 
Anatolian projesi ile “En İyi 
Etnik Müzik Bestecisi ’ ödülünü 
kazandı.

POWERTÜRK 
MÜZİK ÖDÜLLERİ

MESAM’DAN
HABERLER

F E S
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4. Sónar İstanbul Müzik 
Festivali – Zorlu PSM
İstanbul / Beşiktaş
05-06-07 Mart 2020

37. Uluslararası Ankara 
Müzik Festivali
Ankara /
Başlangıç Tarihi : 04 Nisan 2020

4. İstanbul Blue Night 
Mixed Festival
İstanbul / Beşiktaş
07 Nisan 2020

4. Çukurova Rock Festivali
Adana / Çukurova
16-19 Nisan 2020

4. Zorlu Psm Caz Festivali
İstanbul / Beşiktaş
Başlangıç Tarihi: 30.04.2020

Holi Festivali, Mart, Yeni Delhi 
9-10 Mart 2020
Kuzey yarımkürenin baharı karşıladığı bu özel ayın, 
kutlamalar yönünden de oldukça zengin olduğunu 
belirtmek mümkün.

Coachella Festivali
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 
20-22 Mart
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.

DGTL Festival 
10-12 Nisan
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.

New Orleans Jazz 
23 Nisan 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...

Hangout Music Festival 14-17 Mayıs
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.

Dünya Festivalleri

Türkiye Festivalleri
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Marina Abramović + MAI, Akış / Flux sergisiyle 
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi ve 
eşlik eden sergiyle Akbank Sanat’ta.   

Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni Orkestrası
2 Haziran 2020 Lütfi Kırdar Sergi Sarayı 

Bir Delinin Hatıra Defteri
Nikolay Gogol’un en sevilen öykülerinden olan 
Bir Delinin Hatıra Defteri, ülkemizde ilk tek kişilik 
oyun olarak Genco Erkal tarafından oynanmıştı. 
Gogol’un toplumsal kara mizah başyapıtı 
güldürürken acı gerçekleri anlatmaya devam 
ediyor.

Borusan Sanat 
Geçici Sergi Temporary Exhıbıtıon
Bill Viola: Geçici 14.09.2019–13.09.2020

Chano Domınguez Flamenco Quartet 
Cemal Reşit Rey 

Zengin Mutfağı 
Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi 
hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının 
zengin bir ailenin mutfağına yansıması anlatılan 
oyunda, köşkte çalışanlarının da gözlerinin 
önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız 
kalmayışını izliyoruz. 
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Kültür & Sanat
Etkinlikleri
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KİTAPLAR

Türkiye Rock Tarihi 1 / 
Saykodelik Yıllar

Güven Erkin Erkal

Türkiye’de Kadın 
ve Müzik

Patricia Ankins Chiti - 
Selen Gülün

70’li Yıllarda Türkiye: 
Sazlı Cazlı Sözlük 

“Görecek Günler Var Daha”
Derya Bengi

Türk Müziğinde İz 
Bırakanlar

Ünal İmik - Sinan Haşhaş

Yıldızların Şiirleri
Akın Ok

Ben Leyla Gencer
Evin İlyasoğlu

Bir De Ruhi Su Geçti
Füsun Akatlı

Bitmemiş Öyküler
J.R.R. Tolkien

Hayat Dudaklarda Mey
Murat Meriç

Büyük Müzikçileri Nasıl 
Bilirdiniz?

Prof. Koral Çalgan

Gözlük
Koray Yersüren

Spinoza Tayfası
Maxime Rovere

Döngüsel İzler
Tomur Atagök

Orada 
Bir Musiki Var Uzakta

Cem Behar

Rüzgarlar Hep Gençtir
Zülfü Livaneli



Rahmet ve Saygıyla Anıyoruz...

Cenk Yalçın
1973 - 2020

Ayça Nur Kip Akyol 
1974 - 2020

Ali Rıza Özkan
1950 - 2019

Hacı Kahveci
1952 - 2019

Seni unutmayacağız...
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