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Sevgili
MESAM
Üyeleri

Öncelikle sizleri en içten duygularımla ve sevgiyle se-
lamlıyorum. 

Müjdeli iki haberle yazıma başlamak isterim. 
Ülkemizin ilk gözbebeği, 178 ülkenin Türkiye’deki tem-

silcisi ve 12 bin kişilik kocaman bir ailenin güzide kurumu 
MESAM’da değişim ve reformlara tanıklık etmektesiniz. 

MESAM ve MSG FİİLEN BİRLEŞTİ
Uzun yıllardır mahkemeler, CISAC, Kültür ve Turizm Bakan-

lığı nezdinde uyuşmazlıklarını ve anlaşmazlıklarını çözmeye 
çalışan MESAM ve MSG, artık fiilen birleşmiş durumda. Ortak 
lisanslama, veritaban eşleştirilmesi, dokümantasyon ve da-
ğıtım eşleşmesi dahil her konuda tek bir meslek birliği olarak 
hareket etmektedir. Bu durum, her iki meslek birliği üyelerinin 
ve tüm tarafların büyük memnuniyetine yol açmıştır. Sorun 
değil, çözüm üreten ve uzlaşma kültürünü hayata geçiren 
bu anlayış, büyük başarıları da beraberinde getirecektir. 

İHRAÇ EDİLDİĞİMİZ CİSAC’A YENİDEN ÜYE OLDUK 
MESAM ve MSG arasında her konuda sağlanan işbirliği 

ve başarılı çalışmalarımız neticesinde, 2020 yılında ihraç edil-
diğimiz CISAC’a tekrar üye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bu süreçte uyum içesinde çalıştığımız Ferhat GÖÇER, Selim 
KAYNAK, CISAC Genel Sekreteri Gadi ORON VE Doğu Avrupa 
Direktörü Mitko CHATALBASHEV ve tüm ekip arkadaşlarım 
ile bizlere inanan siz MESAM Üyelerine, sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum. 

MESAM tarihinde görülmemiş büyük bir destekle bizleri 
seçtiğiniz genel kurulun üzerinden 1 yıl geçti. 

PEKİ NASIL BİR MESAM BULDUK? 
01 Temmuz 2021 de göreve başladığımızda;
CISAC tarafından üyelikten ihraç edilmiş,
MSG ile kavgalı ve mahkemelik,
GEMA ile mahkemelik,
Üyesi ile bağı tamamen kopmuş,
Saygınlığı ve güvenilirliği azalmış,
Kurum hüviyeti yok olmuş,
Bir köy derneğini andıran,
Liyakatın kaybolduğu bir gerçekle yüzleştik.
Bunların yanı sıra yeteri kadar lisanslama yapamayan, 

telif toplayamayan ve tahsilat yapamayan bir MESAM bulduk. 

NELER YAPTIK? 
Derhal CISAC ile bağlantı kurup, yeniden üyeliğe alınmak 

konusunda müzakerelere başladık ve yeniden üyeliğe alındık. 
MSG ile her konuda birleştik.
GEMA ile müzakere sürecini başlattık ve bir yandan da 

bizden önce açılmış olan davayı, kurumsal devamlılığı esas 
alarak Almanya’nın en etkin hukukçularını sürece dahil ettik. 

Üyesi ile bağı kopmuş olan kurumumuzun, siz değerli 
üyeleri ile güçlü bir bağ kurmasını sağladık. 

Doğum günleri, yeni yıl, bayramlar, emekçi kadınlar, anne-
ler, acı ve tatlı günlerinizde kurumunuzu yanınızda görmenin 
mutluluğunu yaşadınız ve yaşamaya devam edeceksiniz. 

Yitirdiğimiz değerlerimizi de unutmadık elbette. 
Kıvırcık Ali, Müslüm Gürses, Aşık Veysel, Aşık Daimi ve 

pek çok değerimizi mezarlarının başında andık. 
Kimsesi gibi, mezarı da olmayan rahmetli üyemiz Mehmet 

Ali ÖÇ’ün mezarını yaptırdık. 
Engelli ve yaşlı üyelerimizin her fırsatta destekçisi olduk. 
81 ilde lisans çalışması başlattık. 5000 civarında tahsilatı 

yapılmamış sözleşmenin tahsilatlarına başladık. 
Digital platformlar başta olmak üzere, son derece dü-

şük ücretlerle sözleşme yapılmış olan Radyo ve Televizyon 
kanalları ile sözleşmelerimizi gözden geçirip daha yüksek 
rakamlarla anlaşmalar yaptık. 

Telifini ödemeyen 400 civarında Radyo ve Televizyon için 
hukuki süreç başlattık.

Üye ilişkileri ve santral hizmetimizi güçlendirerek, üyele-
rimizin kurumuna hemen ulaşabilmesini sağladık.

Liyakatı esas alarak, uzun yıllardır kurumumuzda çalışan 
kalifiye personelimizi yetkin konumlara getirdik. 

Bize destek veren ve vermeyen tüm üyelerimize eşit 
mesafede yaklaşıp, onları MESAM’ın merkezine koyduk. 
Üye memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışını hayata 
geçirdik.

Şeffaflığı, en ön sıraya koyduk. Şeffaf, adil ve hesap veren 
bir MESAM haline geldik. 

Kurumun kapılarını, haftanın 5 günü üyelere açık hale 
getirdik. 

İçeride huzurlu ve çalışkan, dışarıda saygın ve güven 
veren bir MESAM inşa ettik. 

İsrafa son verdik. 
Ekonomik çalkantıların her alanı sarstığı bir dönemde, 

akıllı ve gerçekçi bir yaklaşımla teliflerinizi koruduk ve ku-
rumumuzu daha da güçlü kıldık. 

MESAM VİZYON Dergisini her üç ayda bir yayınladık ve 
bulduğumuz sponsorlarla daha az maliyetli olmasını sağladık. 

Üyelerimizin emeklilik ve sosyal güvence sorunlarını 
tespit edip, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığından destek talebinde bulunduk. Kısa 
süre içinde çözüme kavuşacağını ümit ediyoruz. 

Hususi pasaport için gerekli girişimleri başlattık. Sanı-
rım tüm hizmetler içinden, biraz zaman alacak tek konu bu 
gözüküyor. 

Şimdi sırada MESAM CEPTE Uygulaması, MESAM KART, 
MESAM BİNASI, MESAM CAFE, MESAM TV ve diğerleri var. 

MESAM ‘a ve siz üyelerimize altın çağını yaşatmaya 
kararlıyız. Biraz sabır ve biraz anlayışa ihtiyacımız var. 
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RECEP ERGÜL
Yönetim Kurulu Başkanı
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MESAM ve MSG arasında uzun soluklu 
ve güçlü temelli bir işbirliğinin kurulması, 
gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde 
uzun süredir beklenen bir gelişmeydi. Eser 
sahiplerini temsil eden iki meslek birliğinin 
eşgüdümden uzak çalışması, çeşitli 
hukuki ihtilaflara konu olmuş ve bu durum 
özellikle yabancı ülkelerden gelen lisans 
gelirinin tahsili konusunda sıkıntılara yol 
açmıştı. 
Bu sıkıntıların CISAC nezdine taşınması sonucunda, 
30 Haziran 2021 tarihli CISAC Genel Kurulunda 
MESAM ve MSG’nin bir yıl süreyle geçici olarak ihraç 
edilmesine karar verilmişti.

MESAM ve MSG arasındaki işbirliğinin 
yeniden kurulması, CISAC tarafından da 
büyük bir memnuniyetle karşılandı. Söz 
konusu işbirliğinin tüm yapısı ve teknik 
detayları 3 Haziran 2022 tarihinde yapılan 
CISAC Genel Kurulunda görüşülmüş ve 
her iki meslek birliği hakkında verilen 
geçici ihraç kararı kaldırılmıştır. MESAM 
olarak CISAC üyeliğini önemsiyoruz. 
MESAM-MSG işbirliğini, ülkemizin telif 

gelirinin artması ve meslek birliklerimizin CISAC 
üyeleri arasında telif geliri en yüksek meslek birlikleri 
arasında yer almasına hizmet etmesi adına, korumayı 
ve geliştirmeyi arzu ediyoruz.  

MESAM YENİDEN CISAC ÜYESİ

MESAM’DAN HABERLER

Uzun zamandan beri kendi aralarındaki hukuki 
süreçlerle uğraşan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
CISAC nezdinde anlaşmazlıklar ile gündeme gelen 
meslek birliklerimiz MESAM ve MSG, imzalanan 
uzun süreli ve kapsamlı iş birliği protokolü ile yeni ve 
parlak bir süreci başlatmıştır.
Geçmişin aksine hem Türkiye’de hem de uluslararası 
düzeyde MESAM ve MSG artık sorunların çözümüne 
dair geliştirilen iş modelleri ve yenilikler ile gündeme 
gelmeye başlamıştır. Bunun yansımalarından biri 
olarak geçici olarak askıya alınan CISAC üyeliğimiz, 
kardeş meslek birliklerimizin büyük kısmının 
desteği ile iade edilmiştir.
Halihazırda tüm alanlarda ortak lisanslama 
faaliyetlerini sürdürmekte olan MESAM ve MSG, 
tüm dokümantasyon ve kayıt kurallarını eşleştirmiş, 
ortak veri tabanının oluşturulması çalışmalarında 
da sona gelmiştir. Yakın zamanda dağıtım ve 
izleme/ölçüm (monitoring) departmanlarının da 
birleşmesi ile tüm teknik iş süreçleri bakımından 
tek bir meslek birliği gibi hareket edilmeye 
başlanmış olacaktır. Gelinen bu aşama, başta 
her iki meslek birliği üyeleri olmak üzere tüm 
paydaşlar tarafından memnuniyetle
karşılanmıştır.

MESAM VE MSG TEK YÜREK
Kısa bir süre önce imzaladıkları iş birliği 
protokolü ile yeni bir sürece imza atan
MESAM ve MSG, yakın zamanda tüm teknik 
alt yapı çalışmalarının da tamamlanmasıyla 
birlikte artık hem yurtiçinde hem de uluslararası 
düzeyde tek bir meslek birliği olarak hareket 
edeceklerini de ilan ettiler.

İş Birlikleri, Anlaşmalar, Ziyaretler, Anmalar, Kutlamalar



MESAM ve 
MSG olarak 
T.C. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Prof. 
Dr. Vedat Bilgin’i 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde 
ziyaret ettik. 
MESAM Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Recep Ergül, 

MSG Yönetim Kurulu Başkanı Candan Erçetin, MESAM Yönetim Kurulu 
Üyesi Abdulkadir Doğan, MSG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ferhat Göçer, ve MSG Genel Sekreteri Dr. Barış Şensoy’un bulunduğu 
görüşmede, üyelerimizin sosyal güvenceleri, sağlık ve emeklilik 
konularında önerilerimizi paylaştık. Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin’in 
talimatıyla, ilgili bürokratların da yer aldığı bir çalışma grubu ile en kısa 
zamanda bir araya gelme kararı alındı.
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BAŞKANIMIZ RECEP ERGÜL 
HABERTÜRK TV’DE
MESAM Başkanı Recep Ergül, 19 Nisan’da 
Habertürk TV Ana Haber Bülteni’nde, 
müzik sektörünün sorunlarını konuşmak 
üzere Hülya Hökenek’in canlı yayın konuğu 
oldu.

TEB İLE ANLAŞMA 
YENİLENDİ
TEB Bankası ile uzun yıllardır 
yürüttüğümüz iş ortaklığımızı 3 
yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak 
yeniledik. Siz değerli üyelerimizin 
çıkarlarını gözeterek attığımız bu 
adımın hem kurumumuza hem 
sizlere hayırlı olmasını dileriz.

REKOR DAĞITIM
Mart 2022 dijital telif gelirlerinin 
dağıtımını gerçekleştirdik. Yeni 
yönetimimizle birlikte sadece 9 
ayda, rekor seviyeye ulaşarak, tam 
36 Milyon TL’lik dağıtım yaptık. 
Dijital ve temsili alan dağıtımlarını 
artırmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz.

ISO DENETİMİNDEN
TAM NOT
ISO 9001-2015 (Uluslararası 
Standartlar Örgütü) tarafından 
gerçekleştirilen denetimimiz 
tamamlandı. ISO 9001-2015 2. 
gözetim denetimde, 2021 – 2022 
yılları arasında uygunsuzluk tespit 
edilmemiş olup ISO 9001-2015 
belgemizin 2023 yılına kadar 
geçerliliği devam etmektedir.

MESAM VE MSG OLARAK T.C. ÇALIŞMA 
VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
PROF. DR. VEDAT BİLGİN ZİYARETİ

MESAM’DAN HABERLER
İş Birlikleri, Anlaşmalar, Ziyaretler, Anmalar, Kutlamalar

MESAM Başkanı Recep Ergül ve MSG 
Başkanı Ferhat Göçer’in açılış konuşmaları 
sonrasında MESAM Genel Sekreteri
Av. Gülcan Tutkun ve MSG Genel 
Sekreteri Av. Barış Şensoy, eser sahipliği 
ve eser sahipliğinden kaynaklanan yasal 
hakların takibi çerçevesinde mevzuata 

ilişkin birer sunum gerçekleştirdiler. Güncel 
gelişmelerin değerlendirildiği, yaşanan 

sorunlar ve çözüm önerileri üzerine verimli 
tartışmaların yaşandığı buluşmada 
üyelerimiz kişisel deneyimlerini 
paylaşarak, öneri ve taleplerini dile 
getirdiler. Bu kullanım alanına dönük 
müzik eseri üreten eser sahiplerimizin 

örgütlenmesi maksadıyla sürdürülen 
dernekleşme çalışmalarına dair güncel 

bilgilerin de paylaşıldığı çalıştayda, meslek 
birliklerimizin bu girişimleri desteklediği 

belirtilerek eser sahiplerimizin birlik ve dayanışma 
içerisinde hareket etmesinin ve telif hakları alanında 
arzu edilen ilerlemenin sağlanmasında daha etkin 
olmasının önemine vurgu yapıldı.

MESAM VE MSG ÜYELERİ ‘DİZİ, FİLM VE REKLAM 
MÜZİKLERİ ÇALIŞTAYI’NDA BİR ARAYA GELDİ

MESAM 
ve MSG 

tarafından 28 Nisan 
2022 tarihinde dizi, film, 
reklam ve diğer görsel-

işitsel yapımlar için müzik 
üreten eser sahiplerinin 

buluştuğu ortak bir 
çalıştay

düzenlendi.
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Yönetim Kurulu Başkanı’mız Recep Ergül, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcı’mız İskender Paydaş, 
Yönetim Kurulu Üyeleri’miz Hülya Şenkül, Selahattin 
Akarsu ve Genel Sekreterimiz Av. Gülcan Tutkun, 
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 
makamında ziyaret ettiler. Genel Başkan Yardımcısı 
Sayın Gamze Akkuş İlgezdi’nin de katıldığı görüşmede 
müzik sektörünün sorunları ve çözüm önerileri 
konusunda fikir alışverişinde bulundular.

ORTAK LİSANSLAMA BİRLİĞİ
MESAM, MSG, MÜYAP, MÜYOR-BİR temsilcileri, 
müzik alanındaki bütün meslek birliklerinin bir 
arada olacağı ortak bir lisanslama birliğinin 
kurulması için buluştular.

CHP GENEL BAŞKANI SAYIN 
KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA 
MAKAMINDA ZİYARET

MESAM’DAN HABERLER
İş Birlikleri, Anlaşmalar, Ziyaretler, Anmalar, Kutlamalar
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MESAM ve MSG Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyeleri 
ile Genel Sekreterleri olarak, 6 Nisan Çarşamba günü 
Ankara’daydık. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nda, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Sayın Cevdet Ceylan’ı 
ziyaret ettik. Üyelerimizin sosyal güvenceleri, genel 
sağlık sigortası ve emeklilik konularında önerilerimizi 
paylaştık. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları 
Genel Müdürlüğü’nde, Telif Hakları Genel Müdürü Sayın 
Dr. Ziya Taşkent’in başkanlığında gerçekleşen imza 
törenine katıldık. Törende, 2018- 2019 yıllarına ilişkin 
repertuar tespit komisyonu çalışmalarının uzlaşmayla 
sonuçlandığını belgeleyen tutanakları imzaladık. MESAM 
ve MSG olarak, üyelerimiz için birlikte çalışmaya ve tüm 
gelişmeleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

MESAM ve MSG olarak, ortak veritabanı, 
lisanslama ve dokümantasyon konularında 
birlikte hareket etme kararı alarak, iş birliği 
protokolümüzü imzaladık. Bu iş birliğimizin 
imza seremonisine, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, telif hakları Genel 
Müdürü Dr. Ziya Taşkent, CISAC Avrupa 
Direktörü Mitko Chatalbashev, MESAM ve MSG 
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimiz ile genel 
sekreterimiz 
katıldılar. 
İmzalanan 
protokol 
ile dağıtım, 
dokümantasyon 
ve veritabanı 
eşleşmesinin 
yanı sıra, tüm 
alanlarda 
lisanslamalarımızı 
da birlikte 
yapacağız.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI 
SAYIN CEVDET CEYLAN’I ZİYARET

MESAM VE MSG İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALANDI

MESAM’DAN HABERLER
İş Birlikleri, Anlaşmalar, Ziyaretler, Anmalar, Kutlamalar
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MESAM’IN YENİ GENEL 
SEKRETERİ AVUKAT 
GÜLCAN TUTKUN OLDU
Emektar Genel Sekreterimiz Av. Zeynep ÖZTÜRK 
ÖZKAN arkadaşımızın emekliye ayrılmasıyla boşalan 
genel sekreterlik görevine, uzun yıllardır kurumda 
hukuk danışmanı olarak görev yapan Av. Gülcan 
TUTKUN atanmıştır.

GEMA  Alman müzik meslek birliği 
GEMA’ya karşı hak arayışımız devam ediyor. 
15 Şubat’ta yapılacak duruşma öncesi, Genel 
Sekreterimiz Av. Gülcan TUTKUN, BERLİN TV’ye 
konuk oldu.

MESAM DENETLEME KURULU 
ÜYEMİZ ERKAN YOKSULİ,
33. SANAT YILINI KUTLADI
Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, 
MESAM Başkanımız Recep ERGÜL de Erkan 
YOKSULİ’yi yalnız bırakmadı ve sahneye çıkıp türküler 
seslendirdi. MESAM Ailesi olarak Erkan YOKSULİ’nin 
33. sanat yılını kutluyor, başarılarla dolu bir ömür 
diliyoruz.

MESAM’DAN HABERLER
İş Birlikleri, Anlaşmalar, Ziyaretler, Anmalar, Kutlamalar
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MESAM ailesi olarak, Müslüm Gürses’i dokuzuncu 
ölüm yıldönümünde mezarı başında andık.

SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI
Sanat camiasının kıymetli ismi, ‘Adana Yollarında’, 
‘Canım Gülüm Postacı’ gibi unutulmaz eserlerin 
bestecisi, birçok türkünün kaynak kişisi ve MESAM 
üyesi olan değerli sanatçı Abdurrahman 
Yağdıran, 26 Nisan 2022 Salı günü 
hayatını kaybetti. Merhumun 
cenazesi ailesi ve sevenlerinin 
de katıldığı bir törenle 
memleketi olan Adana 
Kabasakal Mezarlığı’na 
defnedildi. Merhuma 
Allah’tan rahmet, ailesine 
ve sevenlerine başsağlığı 
diliyoruz.

MÜSLÜM GÜRSES’İ ANDIK

MESAM’DAN HABERLER
İş Birlikleri, Anlaşmalar, Ziyaretler, Anmalar, Kutlamalar



Mart ayında 
Ankara’da, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba 
Topluluklar 
Başkanlığı’na bir 
ziyaret gerçekleştirdik. 
Türki Cumhuriyetler 
ve yurtdışında 
yaşayan Türkler ve 
telif meseleleri üzerine 
karşılıklı görüşler 
konuşuldu. Birçok 
ortak proje üzerine fikir 
birliğine varıldı.

MESAM’ı ziyaret eden Azerbaycan Mesleki Birliği 
AAS’den (Azerbeijan Authors Society) İsmayil 
Mammadkarimov ve Kazakistan Eser Sahipleri Meslek 
Birliklerinden Ainura Yessendikova’yı MESAM’da ağırlayarak, 
Türkiye Cumhuriyetleri’ndeki meslek birlikleri ile fikir alışverişinde 
bulunduk.

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA 
TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

MESAM ve AAS BULUŞMASI

VİZYON HAZİRAN 202212

MESAM öncülüğünde Türkiye, 
Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, 
Özbekistan, Ukrayna ve Gürcistan 
müzik meslek birliklerinin katılımları 
ile DOĞU AVRUPA TELİF HAKLARI 
İŞBİRLİĞİ TEŞKILATI’nın ilk toplantısı, 
büyük bir atılımın ilk adımı oldu.
Katılımcı ülkelerin müzik meslek birliği 
temsilcilerine, gösterdikleri yakın ilgi 
ve duydukları güven için teşekkür 
ediyoruz. Temmuz ayında Bakü’de 
gerçekleşecek ikinci toplantıda, yol 
haritamızı belirleyecek ve telif haklarını 
büyütmek için ortak mücadeleyi 
başlatmış olacağız.

HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

MESAM’DAN HABERLER
İş Birlikleri, Anlaşmalar, Ziyaretler, Anmalar, Kutlamalar



MESAM ve MSG olarak 
dünyanın saygın müzik 
meslek birliklerinden biri 
olan İsviçre’nin SUISA 
meslek birliğinin misafiri 
olduk. MESAM ve MSG 
olarak, birlikte hareket 
etmenin meyvelerini almaya 
başladık.
Uzun yıllardır MESAM 
ve MSG anlaşmazlıkları 
nedeniyle SUISA’nın bloke 
ettiği telif haklarımız ve 
İsviçre’deki teliflerimizin 
artması yönündeki 
işbirliği çağrımıza 
olumlu cevap veren, 
sıcak ve misapirperver 
yaklaşımlarından dolayı 
SUISA yöneticileri Andeas 
Wegelin, Astrit Davis-Egli 
ve Wolfgang Rudigier’e çok 
teşekkür ediyoruz.

İSVİÇRE MESLEK BİRLİĞİ SUISA ZİYARETİ

MESAM Üst Kurulları üyeleri, 
21 Mayıs Cumartesi günü Bilgi 
Üniversitesi ve MESAM işbirliği ile 
gerçekleştirilen Fikir ve Sanat Eserleri 
Hukuku sertifika programında 
buluştular. Bilgi Üniversitesi 
Santral İstanbul Kampüsü’nde 
gerçekleştirilen programda İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Fikri Mülkiyet 
Hukuku Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Eda 
Çataklar, Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu çerçevesinde mevzuata 
dair farklı başlıklarda sunumlar 
gerçekleştirdi.
Programın ikinci bölümünde ise 
meslek birliklerinin hukuki ve idari 
yapısı ile lisanslama, dokümantasyon 
ve dağıtım iş süreçleri akışlar 
halinde irdelendi. MESAM Yönetim 
Kurulu üyelerinin ve diğer üst kurul 
üyelerimizin katılacağı bir dizi eğitim 
çalışması şeklinde planlanan bir 
sürecin ilerleyen aylarda devam 
ettirilmesi planlanıyor.

MESAM Üst Kurullarına Yönelik Fikir ve Sanat Eserleri 
Hukuku Sertifika Programı Gerçekleşti
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MESAM’DAN HABERLER
İş Birlikleri, Anlaşmalar, Ziyaretler, Anmalar, Kutlamalar
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Türk ve Arap coğrafyasında 

iki büyük ud ustası

VİZYON HAZİRAN 2022

TA
R

İH

Kültürler arası iletişimin en güçlü ve en etkili aracı 
müzik, toplumları hep yakınlaştırmış ve kaynaş-
tırmıştır.  Dünya, müziği aynı zamanda birer kitle 

iletişim arası olarak kullanmış ve hata siyasi, politik ve 
ekonomik alanda da etkin rol oynayarak zaman zaman 
stratejik konularda aracı ve birleştirici rol üstlenmiştir. 
Arap coğrafyası, özellikle kendi siyasi ve ekonomik ilişki-
lerinde kültürel bağlarını başta Avrupa olmak üzere diğer 
ülkelerle kültürel alanda çok yakın ilişkiler kurulmuştur 
öyle ki; Arap dünyasının en önemli ses sanatçısı Ümmü 
Gülsüm, gerek Avrupa’da, gerek Ortadoğu’da barışçıl ve 
sorun çözümlemelerde etkili olmuştur. Targan ve Sunbati 
gibi büyük besteci ve icracılar kültürler arası buluşmaların 
ortak paydasını oluşturmada öncü kişilerdir. Dönemin 
Irak yönetimi, Targan’ı ülkesine davet ederek bir okul 
kurdurmayı ve bu okulun ekolünü ve eğitim-öğretim 
görevini vermiştir. Riyad Al Sunbati döneminde tüm 
zamanların besteci ve Ud icracılığı vizyonu ile başta 
Mısır olmak, üzere tüm Arap coğrafyasını ve Avrupa’yı 
etkilemiş, Arap şarkı besteciliği ile Ümmü Gülsüm’ün 
müzik hayatının merkezi haline gelmiştir. Babası son 
Mekke Emiri Şerif Ali Haydar Paşa’nın oğlu olan ve bu 
sebeple aynı zamanda Hz. Muhammed soyundan gelen 
Targan’ın, İstanbul’da doğmuş olması son derece önem-
lidir. Tamamladığı üniversite eğitimi ile dönemin en ünlü 
müzik hocalarından aldığı eş zamanlı köklü müzik ders-
leri, onu tüm kıtalarda çok önemli bir seviyeye taşımıştır. 
Targan’ın, sahip olduğu bu özellikleri ve aile şeceresinin 
bu serüveni, Riyad Al Sunbati’nin Mısırla başlayan müzik 
yolculuğu, kıtalar arası müzik etkileşiminin baş mimarları 
olmaları ve kesişmelerinin temel noktalarını oluşturmsı 
son derece önemlidir. Her iki sanatçının ortak buluşma 
merkezi aslında Arap kökenli olmalarından başlamaktadır. 
Daha sonra esaslı müzik eğitimleri ve birikimleri tüm bu 
coğrafyaların üzerinde çok güçlü etki yaratmıştır.

TARİHTE UD

Semerkant heykelcileri, Airtam frizleri, Gandhara hey-
kelleri, Çin Türkistan’ı fresklerinde bu (Ud) çalgıyı sık sık 
görmek mümkündür. Bu konuda Henry George Farmer’ın1, 

Udun kaynağı ile ilgili önemli araştırmaları mevcuttur. 
Bunlar arasında en eski belge M.Ö. Sekizinci yüzyıl’da Batı 
Türkistan’da pişmiş topraktan yapılmış bir heykelciktir.

Ud Çalgı Batı Türkistan’dan Doğu’da Çin’e ve Japon-
ya’ya geçmiş, Batıda da Arap kültür merkezlerine yayıl-
mıştır. Yerle-gök arasındaki uyumu yansıtması gerektiğine 
inanılan müziğin amacı, halkı eğitmek, onlara iyi ve yüce 
duygular aşılamaktı. İnsan yaşamındaki en önemli yer, 
törenlere ve müziğe ayrılmıştı (Selanik, 1996: 7). 

Yüzlerce yüzyıl öncesinden bugüne intikal eden müzik 
kültür mirası ve ud çalgısı; El Kindi’nin2 ortaya koyduğu 
müziğin teorisi ile, doğu müziğinin en temel konusu olarak 
sistemleşmeye ve bilimsel bütünlüğe çok önemli bir kapı 
açmıştı. El-kindi ile ses sistemi bugün doğu müziğinin 
tüm coğrafyalarda yaygınlaşmasına, makam geleneği ile 
icranın belirleyici rolünü ortaya koymuştur. 

Çin’de Pipa, İran’da Barbat, çeşitli Arap ülkeleri, 
Polonya, Rusya ve Balkanlar’da Khobza, Kobza, Koboz 
adı verilen çalgılar bu özelliklere büyük ölçüde uygun 
çeşitli ud tipleridir (Farmer, 1929, sayfa 7).

Ziryab3, doğu müziğinde en etkin rol alan ve ud çal-
gısında ise, adını bugüne taşıyan çok önemli bir müzik 
insanıdır. Arap müziğini Endülüs’e taşıyarak bugün, Fla-
menko müziğinin oluşmasında ve ud çalgısının Flamenko 
gitara etkisi olduğu bilinmektedir. 

Ziryab’ın Ud musıkî çalgısına beşinci teli ilave ettiği 
bilinmektedir. Bundan kısa bir müddet evvel Urfa’da Eyüp 
mahallesinde bulunan bir mozaikte sihirli musıkîşinas 
Orfeus ve onun musıkîsinidinleyen kuşlar, aslanlar geyikler 
ve melekler temsil edilmektedir. Milâdî 228 senesinde 
yapılmış olan bu mozaik ve daha başka birçok deliller 
birinci, ikinci ve üçüncü asırlarda Urfa’da yazarlık ve 
musıkî sanatlarının gelişmiş olduğunu göstermektedir. 
(Dr. Rastgeldi, Edessa, Stockholm, 1971)

Farâbi’nin Mûsikîdeki önemi, Doğu mûsikîsinin nazari-
yatı ile ilgili, Kindî’den sonra ilk önemli eseri yazmış olma-
sındandır. Mûsikînin sanat yönünü iyi bildiği, bazı mûsikî 
âletlerini çaldığı ve icad ettiği söylenirse de, eserlerin de 
ve hakkında bilgi veren kitaplarda bu konu ile ilgili geniş 
bilgi yoktur. Mûsikî ile astroloji arasındaki ilgiyi reddetmiş 
ve Kindî’nin kurup geliştirdiği okulun ilerlemesine katkıda 
bulunmuştur. Kitabü’I-Mûsikîü’I-Kebîr (Büyük Mûsikî 
Kitabı) adındaki eseri biri sekiz, diğeri dört bölümden 
oluşmuştur. (Abdülmelik el-Haşebe 1967 Kahire)

ŞERİF MUHİDDİN TARGAN
ve RİYAD AL SUNBATİ

Hazırlayan: MEHMET BİTMEZ
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Asıl adı, “Ebû Nasr Muhammed bin Muhammed bin 
Tarhan bin Uzluğ el-Fârâbî et-Türkî” (874-950 ) Kimi kay-
naklara göre Ud’u Farabi’nin4 icad ettiği belirtilmiştir ancak, 
Farabi’nin yaşadığı dönemin çok öncesinde minyatür ve 
kabartmalarda ud ve benzeri çalgıların bulunmasıyla bu 
iddianın da zayıfladığı görülmektedir. Farabi’nin mucid 
olarak algılanmasının esas sebebi uda hakim bir müzis-
yen olması ve uda getirdiği akord sistemidir. Döneminde 
ud hakkında en kapsamlı bilgiyi verenlerden biri olan 
Farabi, o döneme kadar 4 telli bir çalgı olan uda 5. teli 
eklediği bilinmektedir. Ud hakkında Farabi’den sonra 
teferruatlı bilgiyi büyük İslâm filozofu İbni Sînâ (980-1037) 
da bulmaktayız.

A. PEYGAMBER TORUNU BİR UD VİRTÜÖZÜ VE 
BESTECİ ŞERİF MUHİDDİN TARGAN

Büyük Türk ud virtüozu Targan, 1892 yılında İstan-
bul’da dünyaya geldi. Babası son Mekke Emiri Şerif Ali 
Haydar Paşa’dır. Bu sebeple kendisi aynı zamanda  Hz. 
Muhammed soyudan gelmektedir. Henüz çok küçük 
yaşlarda ud çalmaya başlamış, on üç yaşına geldiğinde 
ilerlemiş farklı tekniği ve üslubu ile kendinden söz etmeye 
başlamıştır. Tahsilini İstanbul’da Hukuk ve Dar-ül Fünu’un 
(Bugünkü İstanbul Üniversitesi), Edebiyat Fakültesi’nde 
üstün başarı ile tamamlamıştır. 

Amcası Cafer Paşa ve Ali Rıfat Çağatay5 ile başlayıp 
devam eden, ud dersleri ile geleceğin büyük bir icracısı 
olabilme adımlarını da böylece atmıştı. Evlerinde özel 

eğitim gören Targan, Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce 
derslerinin yanında tarih, coğrafya ve matematik eğitimi 
de almaktaydı. İlerleyen yıllarında, henüz 13 yaşlarında 
çevrenin dikkatini çekmiş ve artık henüz küçük yaşta 
çok önemli bir ud icracısı noktasına ulaşmıştı. Ancak, 
budan sonra hemen yakınında bulunan amcasının ısrarlı 
tavsiyesi ile Viyolonsel icrasına yöneldi. Henüz on dört 
yaşında ise, viyolonsel eğitimine başladı.

İLK VİYOLONSEL HOCASI

İlk viyolonsel eğitimini Mösyö Riki’ den almıştır. Kısa 
bir süre sonra, Wolterdam’ın si minör viyolonsel konçer-
tosunu çalmaya başlamıştır. Daha sonraları, Klevder ve 
Eringer Tiranon ile derslerine devam etmiş, batı solfej 
çalışmalarını Nasar adlı bir hoca ile yürütmüştür. Yine 
ünlü viyolonsel icracısı  olan Davit Kope’nin öğrencisi 
İskari ile derslerine devam etmiştir. 

Eğitim gördüğü İstanbul Üniversitesi’nin Hukuk Fakül-
tesi ve Edebiyat bölümünden, her ikisinden 5 yıl gibi kısa 
bir sürede diplama almıştır. Üniversite mezuniyetinden 
kısa bir süre sonra ise, birinci dünya savaşı başladı.

TARGAN’IN AMERİKA SERÜVENİ İLE BAŞLAYAN 
VİYOLONSEL İLİŞKİSİ

24 Ağustos 1924’de çıkan ‘’The New York Hearld 
Tribune’nin magazin kısmında Godowsky ve Kriesler, Şerif 
Muhiddin’in ud icasını Paganini ile eş tuttular. Burada 

Büyük ud virtüözü Şerif Muhiddin Targan, 1892 yılında doğdu.
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Vaska ile derslerine devam etti. 13 Aralık 
1928’de Town Hall’da Viyolonsel ve Ud 
resitali gerçekleştirdi. 16 Aralık tarihli 
‘Sunday Telegraph’ taki kritikte Viyo-
lonsel konserinden övgü ile söz ediliyor 
Viyolonsel ve Ud’da ise;  Segovia’nın 
gitarını geçtiği söyleniyordu. 

KURUCUSU OLDUĞU BAĞDAT 
KONSERVATUARI VE ŞERİF 
MUHİDDİN TARGAN

1936 yılında Irak hükümetinin resmi 
daveti üzerine Bağdat’a davet edile-
rek şark ve garp (doğu ve batı müziği) 
mûsikîsini ihtiva eden konservatuarı kurdu. 1948 yılında 
hastalığı sebebiyle İstanbul’a dönmüştür..

Bu konservatuvarın başkanlığını on iki yıl boyunca 
yaptı. Bağdat konservatuarı eğitim-öğretim yıllarında 
Yetiştirdiği Münir Beşir ve Cemil Beşir kardeşler, bugün 
Arap dünyasında Targan ekolünün yayılmasına öncülük 
eden önemli sanatkârlardır. Targan kurmuş olduğu konser-
vatuarda Türk müziği ses sisteminden makam geleneğine 
kuram ve kavramlara kadar olan tüm sistemi yönetmiş 
ve ud çalgı teknikleri ve icrasında bir dönem başlatmıştır. 
Bugün ud’un icra edildiği tüm bu coğrafyalarda, teknik 
ve icra geleneği Targan ekolün özelliklerini taşımaktadır.

BESTELEDİĞİ ESERLERİN
DÖRT ANA BAŞLIKTA İNCELENMESİ

1. Teknik Özelliği Olan Konser Eserleri
Ud için ilk olan bestelediği eserlerin hemen başında 

gelen Koşan Çocuk ve Kapris I adlı iki eseridir. Bu eserler, 

o güne kadar bir çalgı için hemen hiç yazılmamış ilk 
eser olma özelliğini taşımaktadır. Bu eserler hem 
ileri teknik özelliği taşıyan, hem de icracıları adeta 
sınavı niteliğinde olan zor bestelerdir. Aynı zamanda 
ud çalgısında teknik hakimiyet gerektiren bireysel 
eserlerdir. Targan bu eserleriyle, yeni ve gelenekten 
farklı bir icra anlayışının ötesine geçmiş, çalgı müzi-
ğinin sınırlarını aşarak  virtüozite’nin simgesi haline 
gelmiştir. Targan’ın diğer önemli teknik bazı eserleri, 
Kanatlarım olsaydı, çocuk havası, bu eserler de diğer-
leri gibi hem bir batı formunda ud için bestelenmiş, 
hem de teknik açıdan ve ud üzerindeki pozisyonları 
itibarı ile zorlayıcı ve önemli eserleridir. Bu eserlerin, 
kendi icrasından ses kayıtlarının olması ayrıca önem 
arz eder çünkü, kapalı seslerin, pozisyonların ve 
ifadelerin daha iyi anlaşılır olması ve icra tavrının 
belirlenmesi bakımından önemlidir.

2. Sözlü Eserler (Şarkı Formu)
Sözlü eser sadece üç adettir. Bunlar sırasıyla 

müstear şarkı; “Yâre fâş et râzımı amma dehânın 
duymasın’’, diğeri; Yegâh makamında olan “Çepçevre 
bahâr içinde bir yer gördük’’, son olarak Sûznâk şarkı; 
Ömrümün son şevki sensin başka bir yâr istemem 
adlı şarkılarıdır...

3. Türk Müziği Formlarından Olan Saz Semaileri 
Besteciliği

Türk makam geleneğine bağlı 
ve tavrı belirleyebileceği saz sema-
ileri besteleri son derece önemlidir 
çünkü, besteciliği ve özellikle bazı 
çevreler tarafından, batı müzik ka-
rakteri taşıdığı ve makam müziğine 
benzemediği yönünde, sert eleştiri 
ve hatta beğenilmediği yönündey-
di ancak o, bu eserleri besteleye-
rek geleneksel makamsal form ve 
tavrı ortaya koymuş, ayrıca kendi 
icrasından da bunu sergilemiştir. 
Bu eserlerinin başlıcaları şunlardır; 
Ferahfeza Saz Semaisi, Nihavend 
Saz Semaisi, Dügâh saz Saz Semâisi, 
Irak Saz Semâisi, Uşşak Saz Semâisi, 
Hüzzam Saz Semâisi, Müstear Saz 
Semâisi,  gibi…

4. Etütler (Teemmmül)
Targan, bestelediği eserlerin ya-

nında ud teknikleri ile ilgili özellikle son derece önemli 
ve çalgının ileri seviyede icrasına geniş olanak sağlayan 
etütler yazmıştır. Batı müzik kültürünü yansıtan ve bu 
yönde almış olduğu viyolonsel eğitimi, ona bu yönde 
önemli sayıda etüt yazmasına olanak sağlamıştır. Yaz-
mış olduğu Etütlerin bazıları ud için teknik çalışmanın 
yanında, konser etüdü olarak da nitelemiştir. Yedi (7) 
adet yazdığı etütleri teknik olarak hem zorlayıcı hem de 
virtüozite bakımından çok önemlidir.

İCRACI VE BESTECİLER ÜZERİNDE
BATI MÜZİĞİ ETKİSİ

Batı dünyası ile kültürel etkileşimin ilk aşamasını 
oluşturan Lale Devri, Osmanlının Avrupa’ya bakış açı-
sını ortaya koymaktadır. Sert ve dışlayıcı bir bakış açısı 
zaman içinde batı gerçekliğini kavrama ve hayranlığa 
dönüşecektir. Osmanlının bu dönemlerde batıya olan 
ve değişen bakış açısı sonrası, sosyal hayatın içindeki 

Şerif Muhiddin Targan
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değişimler bu alanda etkileşimlere yol açmıştır. 20. yüzyıl 
başarından itibaren bu akımların müziğe yansıması elette 
kaçınılmazdı. Artık müzikte bireyselleşme, modernleşme 
ve çağdaşlık ön plana çıkarak geleneksel çalgılarda da 
değişimlerin ve teknik gelişmelerin dönemini başlatmıştı.

B. ORTADOĞU’NUN UD USTASI VE EN ÖNEMLİ 
BESTECİ RİYAD AL-SUNBATİ

Riyad Muhammed el-Sunbati, 30 Kasım 1906’da 
Mısır’ın Faraskur şehrinde (Damietta Valiliği Kuzey Delta) 
doğdu. Babası, memleketine komşu köylerde ve kırsal 
kasabalarda doğum günlerinde, düğünlerde ve tatillerde 
dini ilahiler uygulayan bir okurdu. Dokuz yaşındayken ud 
çalmaya başladı, Babası, onu komşusu marangozla birlikte 
okuldan kaçıp ud çalarak ve sesiyle Sayed Darwish’in 
“Sahabiye” şarkısını söylerken yakaladı. Artık o andan 
itibaren onun neler yapabileceğini ve yetişmesi için ne 
yapması gerektiğini farkına varmıştı. 

UD VE RİYAD AL-SUNBATİ 

Ud serüveni ile başlayan müzik hayatının, bestecilik 
noktasında süratle değişmesi aslında Sunbati’yi ud çalgı-
sından uzaklaştırmadı ancak; sıklıkla ve öncelikli olarak, 
şarkı formu beste yapma eğilimi çevrede daha çok onu 
bu alanda konumlandırmıştır. Fakat, zaman içinde her 
ne kadar bu yönü ile anılsa da, Arap dünyasının tüm ud 
icracıları onu yakından takip ederek  tavrını benimsemiş-
lerdir. Dinleyici kitlesi ve bazı çevreler Riyad Al Sunbati 
için sözlü beste yapma yeteneğini konuşsalar da, onun 
Ud icracılığı ile hep öncü rolü devam edecekti.

TÜRK TAVRINA ÇOK BENZEYEN
UD SANATÇISI SUNBATİ

Bireysel yeteneği ve ud ile olan bütünlüğü, Arap dün-
yasında ve özellikle de Mısırda onu, en önde gelen ud 
icracısı noktasına taşıdı çünkü; makam bilgisi, makamlar 

Riyad Al-Sunbâtî, dokuz yaşında ud çalmaya başladı.



arasındaki geçkiler önemli özelliklerindendir. kompozis-
yonları Sunbati’yi öne çıkarak diğer asıl sebeplerdendir 
çünkü; taksimleri analiz edildiğinde Türk tavrına en yakın 
olduğu ve makamın kompozisyon anlayışının ne kadar 
benzediği hemen göze çarpar. Gerçekleştirdiği Nihavend, 
Hicaz, Rast, Uşşak vb…gibi taksimleri, tavır benzerliği 
bakımından en önemli icralarıdır.

EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAYATI

El-Sunbati, normal ilköğrenimine başladı, ancak bir 
gözünde bir hastalık olması, müziğe ve şarkı söylemeye 
düşkünlüğünün yanı sıra şarkı söybazen okuldan kaçtığı 
için dokuz yaşında okulu bıraktı.

Hayatının bu aşamasında, babası Dakahlia Valiliği’nin 
Mansoura şehrine taşındı ve onu Kuran’ı ezberlemek için 
yazarlardan birine kaydettirdi, ancak Arapça müziği ve 
şarkılarıyla ilgilendiği kadar eğitim görmeyecek ve babasını 
ona müziğin kurallarını ve ritimlerini öğretmeye yöneltti.

MÜZİK HAYATI

Ud çalarken, eski şarkılar babasından Arap müziğinin 
mirasını öğrendi ve o dönemin Ebu El Ela Muhammed, Yusuf 
El-Manyalawi, Salama Hijazi gibi şarkıcıların kayıtlarını 
dinledi. Riad Al-Sunbati, 1928’de babasının arkadaşı olan 
sanatçı “Ümmü Gülsüm” gibi, babasıyla birlikte Kahire’ye 
taşınarak kendisini sanat hayatında ispatlamaya çalıştı ve 
üç yıl Arap Müziği Enstitüsü’nde hoca olarak çalıştıktan 
sonra kendisini besteciliğe adamak için istifa etti.

MÜZİK SEKTÖRÜ VE ÜMMÜ GÜLSÜM İLE OLAN 
MÜZİK SERÜVENİ

“Odeon” plak şirketiyle anlaştı, bu yüzden onu Abdülg-
hani Al-Sayed, Raja Abdo ve Saleh Abdel-Hay dahil olmak 
üzere onunla ilgilenen büyük şarkıcılara sundu, böylece 
yıldızı, Ümmü Gülsüm (Umm Kulthum), Munira al-Mahdia 
ve Muhammed gibi o aşamadaki büyük sanatçılar için 

besteledikten sonra bestecilik alanında yükselmeye baş-
ladı. Abd Almotalib. Riad Al-Sunbati, Ümmü Gülsüm’ün 
birçok şaheserini besteledi ve ilk şarkısı, 1935’te büyük 
bir başarı ile karşılaşan ve kendisini besteleyen yaşlılar 
listesine katılmasını sağlayan ve dini, vatansever ve 
duygusal Arapça şiirini besteleme konusundaki üstün 
yeteneği ile öne çıkan Sevgili ve Dinim” şarkısı oldu. 
Ümmü Gülsüm Rubaiyat al-Hayyam’ın el-Sunbatay bes-
teleri arasında, “Agar Min Nessma al-Janoub”, “Arwa 
Lameen”, “Revolution of Doubt” ve “Seni bir gözyaşı 
çubuğu olarak görüyorum”Eleştirmenler, 1966’da Ümmü 
Gülsüm’ün söylediği “Al Atlal” şarkısını “Arap şarkısının 
tacı, yirminci yüzyılın en güzel Arap şarkısı ve El-Sunba-
ti’nin en harika melodilerinden biri” olarak tanımladılar.

BULUNDUĞU GÖREVLER VE ALDIĞI ÖDÜLLER

Arap müziğinin gelişmesindeki konumu ve rolü ne-
deniyle Müzik Meslekleri Sendikası üyeliğine seçildi ve 

Fransa Müzik Bestecileri Derneği, 
Sanat ve Edebiyat Yüksek Kurulu 
Müzik Komitesi ve Yazarlar ve 
Besteciler Derneği üyeliği yap-
tı. Cumhurbaşkanı Muhammed 
Enver Sedat’tan birinci sınıftan 
Liyakat Madalyası 1964’te Pa-
ris’teki Uluslararası Müzik Kon-
seyi Ödülü, 1977 Film Yazarları 
ve Eleştirmenleri Derneği’nden 
Sanatsal Liderlik Ödülü Sanat 
ve Müzikte Devlet Başarı Ödülü, 
Sanat Akademisi’nden müziğin 
korunmasındaki ana rolü nede-
niyle fahri doktora, 1977. Arap 
kanadından UNESCO Ödülü ve 
1977’de aldıkları beş Arap arasın-
da Arap dünyasından tek ödüldü. 
Müzik Meslekleri Sendikası üyesi, 
Fransa Yazarlar Derneği Üyesi, 
Sanat ve Edebiyat Yüksek Kurulu 
Müzik Kurulu Üyesi, Yazarlar ve 
Besteciler Derneği Üyesi

BESTECİLİĞİ

1. Şarkı Besteciliği
Riyad Al-Sunbati, genellikle şarkı besteciliği üzerine 

daha çok yoğunlaşmış ve bu anlamda ses sanatçlarına 
hitab ederek yaptığı özel şarkıları bulunmaktadır. Form 
ve kompozisyon bakımından oldukça zengin ve uzun 
şarkılardır. Şarkıların genellikle giriş kısımları olan saz 
bölümleri, adeta bir saz müziği sınırı kadar uzun ve Arap 
şarkı müziği besteciliği formunun tipik örnekleridir. Giriş 
saz bölümleri uzun olmalarının yanı sıra, çok tekrarlı ve 
nota icra farklılığı temelinde icra bütünlüğü bakımından 
nota çalındığı gibi yazılmıştır. İcrayı belirleyen ortak figürler, 
bestelemiş olduğu şarkıların içinde genellikle belirtilmiştir.

2. Taksimleri (Doğaçlamalar)
Riyad Al-Sunbati, Şerif Muhiddin Targan’dan diğer 

farklı tarafı, bir birinden farklı geleneksel makamlar ve 
Arap ve Türk tavrı benzerliği ve anlayışı ile yapmış oldu-
ğu taksim kayıtlarıdır. Daha çok kompozisyon ve cümle 
sıralanışı, ifade, mızrap kullanım özelliği, sonorite ve daha 
bariz özelliği akord farklılığı ile gerçekleştirmiş olduğu 
birçok taksimleri mevcuttur.
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3. Dini Formda Besteleri
Ümmü Gülsüm için bestelediği bilinen “Kutsal Üçleme” 

Bönemli eserlerindendir. Bu eser, tüm bu coğrafya ve batı 
dünyasında bilinen ilahi formda bir bestesidir. Dönemin 
orkestrası eşliğinde  Ümmü Gülsüm’ün seslendirmesi ile 
icra edilmiş çokça konseri gerçekleştirilmiştir.

RİYAD AL-SUNBATİ VE ÜMMÜ GÜLSÜM MÜZİK 
BİRLİKTELİĞİ’NİN DÖNÜM NOKTASI

Ümmü Gülsüm ve El-Sunbati’nin birlikte yaşamının 
dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Riyad, 
Ümmü Gülsüm’ün sesinde arzulanan yönü Ümmü Gül-
süm’ün sesiyle bulduğu gibi, Ümmü Gülsüm’e melodilerini 
ve şaheserlerini sağlamaya devam etti, çünkü sınırsız ses 
yetenekleri ve mucizeleri onun melodilerini, tezahüratını 
ve yaratıcılığını söyledi.

kurdukları sistemci okul ile eğitim, İcra ve besteleriyle 
evrensel bir kültürel miras bırakmışlardır. İnsanlığın ortak 
paydasını oluşturan, müzik, süregelen tüm politik, siyasal 
ve ekonomik karışıklıklara rağmen varlığını ve etkisini  
sürdürmektedir. l

1. Orta Asya’nın birçok yerinde hemen hemen iki bin yıl 
öncesinin kalıntılarında, içi oyulmuş tek bir ağaç gövdeli, sapa 
ve burgu kutusuna doğru sivrilen armut biçiminde ud şekillerine 
rastlanmaktadır. Ud’un karakteristik özelliği teknenin armut 
şeklindeki yapısı, gövdeden daha kısa bir sap ve geriye doğru 
kıvrık burgu kutusudur. Çin’de Pipa, İran’da Barbat, çeşitli 
Arap ülkeleri, Polonya, Rusya ve Balkanlar’da Khobza, Kobza, 
Koboz adı verilen çalgılar bu özelliklere büyük ölçüde uygun 
çeşitli ud tipleridir (Farmer, 1929, sayfa 7).

2. “El Kindi, El Kindi Hayatı, El Kindi Kimdir? (801- 866) Ebu 
Yusuf Yakup İshak El-Kindi MS.801 civarında Küfe’de doğdu. Ba-

bası Harun el-Reşit’in bir memuru idi. El-Kindi; 
el-Memun, el-Mutasım ve el-Mütevekkil’in 
bir çağdaşı idi ve büyük ölçüde Bağdat’ta 
yetişti. Mütevekkil tarafından resmi olarak 
bir hattat olarak görevlendirildi. Onun felsefi 
görüşlerinden dolayı, Mütevekkil ona sinir-
lendi ve bütün kitaplarına el koydu. Ancak, 
bunlar sonradan iade edildi. El-Mutamid’in 
hükümdarlığı esnasında 866’te öldü.”

3. Miladi 789-857 seneleri arasında 
yaşamış olan Ziryab’dan bahsedilir. Mu-
sul’da doğan Ziriyab, Bagdat’da Abbasi 
halifelerinin sarayında Harun Al-Raşit ve 
Al-Mamun zamanında vazife gördükten 
sonra İspanya’da Kordoba şehrinde Halife 
Abdurrahman’ın sarayına baş musikişinas 
olarak gönderilmiştir. Ziriyab’ın Kordobada 
kurduğu konservatuar Endülüs musikisinin 
temelini atmış ve dolayısı ile hem Arap 
hemde İspanyol musikisine etki etmiştir. 
Ud musiki aletine Ziriyab’ın beşinci teli 
ilave ettiği bilinmektedir.     

4. Farâbi’nin (874-950 ) Mûsikîdeki önemi, Doğu mûsikîsi-
nin nazariyatı ile ilgili, Kindî’den sonra ilk önemli eseri yazmış 
olmasındandır. Mûsikînin sanat yönünü iyi bildiği, bazı mûsikî 
âletlerini çaldığı ve icad ettiği söylenirse de, eserlerin de ve 
hakkında bilgi veren kitaplarda bu konu ile ilgili geniş bilgi yok-
tur. Mûsikî ile astroloji arasındaki ilgiyi reddetmiş ve Kindî’nin 
kurup geliştirdiği okulun ilerlemesine katkıda bulunmuştur. 
Kitabü’I-Mûsikîü’I-Kebîr (Büyük Mûsikî Kitabı) adındaki eseri 
biri sekiz, diğeri dört bölümden oluşmuştur.

5. Ali Rıfat Çağatay, Musiki muallimi, bestekâr ve ud icra-
cısı. İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi 
olmamakla beraber, Yılmaz Öztunaya göre 1867-1935 olarak 
belirtilmektedir.

6. Samim al-Sharif, Al-Sunbati Wa Jil al-‘Amalaqa, 1. Baskı,  
Şam, Dar Tallas li’l Dirasat wa ‘l- Tarjame wa ‘l-Tarjama wa 
‘l-Nashir, 1988.

Kaynaklar:
Farmer, H, G, Historıcal Facts for the Arabian usical İflu-

ance. New York 1970
Hasebe, G, A, / el Hıfni, A, M, Fârâbi, Kitabü’I-Mûsikîü’I-Ke-

bîr, Kahire, 1967
Farmer, H, G, Historıcal Facts for the Arabian usical İflu-

ance. New York 1970
Khoury, Elia A. Yüksek Lisans Tezi, İTÜ SosyalBilimler Ensti-

tüsü, Türk ve Arap Ud İcracıları Üzerine Bir İnceleme, Mayıs 2020
Samim al-Sharif, Al-Sunbati Wa Jil al-‘Amalaqa, 1. Baskı,  

Şam, Dar Tallas li’l Dirasat wa ‘l- Tarjame wa ‘l-Tarjama wa 
‘l-Nashir, 1988.

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, 8. Cilt, İstanbul
Turai, A, H, Bilim ve Ütopya, Fârâbi ve Mûsikî, İstanbul

RİYAD AL-SUNBÂTÎ’NİN ALDIĞI BAZI ÖDÜLLER

1977’de Dünyanın en iyi müzisyeni, ICTM-UNES-
CO, yine 1977’de dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Anvar 
Al-Sadat tarafından fahrî doktora gibi prestijli ödülleri 
olarak belirtilmektedir. 1981 yılında bir kalp krizi sonucu 
vefat etmiştir.6

SONUÇ

Şerif Muhiddin Targan’ın, Bağdat’ta kurduğu Kon-
servatuar ile yetiştirdiği öğrencileri, Arap dünyasında  
bu ekolün yayılmasında önemli rol oynamıştır. Targan 
ud tekniği ve  özel eserleri icracıların yol haritası olmuş, 
Riyad Al Sunbati’nin geleneksel ud icra tavrı ile yaptığı 
besteler tüm saz ve ses icracılarının rotası haline gelmiştir. 

Her iki icracı ve bestecinin müzik tarzları tüm bu 
coğrafyanın hem saz hem de ses alnında ilham kaynağı 
olmuş, çoğu zaman ud eşlikli solo anlayışı ile şarkılar, 
topluluk veya orkestra ile seslendirilmiş, Ud orkestra 
veya topluluk önünde hep solo özelliği ile öne çıkmıştır. 
Birçok Arap geleneksel veya senfoni orkestralarında, 
Targan’ın saz müziği besteleri Arap icracılarının solist 
kimliğini oluşturmuştur. Bu icraları maalesef ülkemizde 
görmek ve icralarını dinlemek mümkün olmamaktadır.

Ud’un Arap dünyasında yaygın olan en önemli temsil-
cileri olarak; Mısır, Irak, Suriye, Tunus, Fas ve bu ülkelerin 
den başka Cezayir’i sayabiliriz. İki büyük müzik insanı, 

Ümmü Gülsüm-Riyad Al-Sunbâtî
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BESTEKÂR GÜNDOĞDU 
DURAN’IN ARDINDAN
Türk Sanat Müziği’nin tanınmış bestekârı 
Gündoğdu DURAN, geçtiğimiz yıl 14 
Haziran tarihinde 84 yaşında vefat 
etti. Duran’ın daha çok kendi şiirlerini 
bestelediği, aralarında ‘Ankara Rüzgârı’, 
‘Gözleri Aşka Gülen Taze Söğüt Dalısın’ 
ve ‘Kara Sevda’ gibi çok bilinen pek 
çok bestesi bugüne dek birçok şarkıcı 
tarafından seslendirildi.

VİZYON HAZİRAN 2022
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Vefatının birinci yılında rahmetle andığımız ünlü söz 
yazarı ve bestekar Gündoğdu Duran, Karaman’ın 
Taşkale (Kızıllar) köyünde doğdu. Çocukluğu, ke-

man, ud, kanun gibi enstrümanları çok mükemmel kul-
lanan yakın akrabaları arasında geçti. Müzikle birlikte, 
sanat edebiyat ve şiir konularında çok kültürlü olan ve 
güzel ud çalan babasının büyük 
desteğini gördü. 

Babası, ileri düşünceli, çalışkan 
ve idealist bir ilkokul öğretmeniy-
di. Annesinin en büyük zevki ise 
sürekli çeşitli ezgiler mırıldanarak 
çalışmaktı.

Gündoğdu Duran, 1947 yılında 
ailesiyle birlikte Konya’nın Bey-
şehir ilçesine geldi. Burada 1949 
yılında ilkokulu bitirerek, Konya 
Lisesi orta kısımda yatılı öğren-
ci oldu. Konya Lisesi’ndeki okul 
yılları boyunca müzik öğretmeni 
Arif Şahap Ökten, onu kemana 
başlattı ve bir ders yılı süresince 
yoğun bir tempoyla çalıştırarak, 
güçlü bir temel edinmesini sağladı. 
Ertesi yıl, okuluna geldiğinde bu 

Hazırlayan: CANAN KARADENİZ

Gündoğdu 
Duran’ın 67 

adet eseri manevi 
kızı, şarkı sözü yazarı ve 

yorumcu Canan Karadeniz 
tarafından iki yıl süren bir 
çalışmayla yorumlanarak 

yedi ayrı albümde 
toplandı.

değerli öğretmeninin İstanbul Vefa Lisesi’ne atandığını 
ve Konya’dan ayrıldığını öğrendiğinde çok üzüldü.

O zamandan beri yani 1950 yılından bugüne kadar, 
müzikte başka hocası olmadı. Ünlü bestekar tüm ça-
lışmalarını hep yalnız sürdürdü. Bir yandan kemanını 
(Türk müziği tarzında) çalıp kendini geliştirmeye gayret 
ederken, diğer yandan okulun şiir, sanat, edebiyat et-
kinliklerine ilgisiz kalmadı. Öğrencilik yıllarında katıldığı 
pek çok şiir yazma yarışmalarında çeşitli dereceler aldı. 

Gündoğdu Duran müzik hayatı 
boyunca çalışmalarında özellikle 
Orta Anadolu halk ezgileri üzerinde 
yoğun faaliyet gösterdi. 1955 yılın-
da lise eğitimini tamamladığında, 
kemanı dinleyenlere zevk verecek 
bir düzeye gelmişti.

Ankara, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi 
olduğu yıllarda, müzik çalışmalarını 
daha düzenli, sistemli ve sağlam 
bir yönde geliştirmek için çalıştı. 
Bu arada müzik nazariyatı, nota, 
usul, makam v.s. konularında çe-
şitli yayınlar, eserler toplayarak 
çalıştı. Hüseyin Sadettin Arel’in ve 
Laika Karabey’in çıkardıkları Mu-
siki Mecmuası’nı edinerek, Arel’in 
nazariyatına, onun ve değerli Türk 
müziği üstadlarının makalelerini 
inceledi ve her birinden çok ya-
rarlandı.

HARİKA BİR TARİH VE MÜZİK 
ARŞİVİ OLUŞTURDU

Gündoğdu Duran, eğitim yılları 
sırasında kendisi gibi müzikle ilgi-
lenen üniversite öğrencilerinden 
oluşan bir grup kurdu. Çeşitli okul 
ve fakültelerde arkadaşlarıyla bir-



21VİZYON HAZİRAN 2022

likte programlar yaptı, konserler verdi. Bu konserlerde 
ilk bestelerinden olan ‘Ankara Rüzgarı’ (1958) ‘Gözleri 
Aşka Gülen’ (1959) ve ‘Kara Sevda’yı (1959) seslendirdi. 
Fakülteyi 1961 yılında bitirdikten sonra sırasıyla Mersin, 
Konya ve Çankırı Astsb. Okulları’nda K.K.K. Okullar İdaresi 
ve Ask. Mızıka Okulu’nda ve Kuleli Askeri Lisesi’nde tarih 
öğretmenliği yaptı. Yıllar boyunca eğitim verdiği tüm bu 
okullarda da öğrencileriyle konserler verdi. Öğrencilik 
yıllarından bu yana kurup geliştirdiği tarih, edebiyat ve 

Gündoğdu Duran, hayatı boyunca müzik ve sanatla 
ilgili birçok çalışmalarda bulundu.

l Bizzat hazırlayıp sunduğu müzik etkinlikleri
l Müzik dergilerinde zaman zaman yer alan yazıları
l Eserlerini kitap halinde toplama çalışmaları
l Eserlerini stüdyo ortamında okutturarak kayıt 
altına alma çalışmaları
l Zaman zaman radyo ve televizyon etkinlikleri
l Yeni beste üretme çalışmaları önemli bir yer 
tutmuştur.

Gündoğdu Duran, bestekâr Zeynettin Maraş’la...

özellikle müzik ağırlıklı arşivi, eşsiz bilgi ve belgeler ihtiva 
etmektedir.

ŞARKILARI DÖNEMİN ÜNLÜ SANATÇILARI 
TARAFINDAN SESLENDİRİLDİ

1964 yılında Kutlu Payaslı, Ankara Radyosu’nda niha-
vent makamındaki ‘Gözleri Aşka Gülen’i ve muhayyerkürdi 
makamındaki ‘Ankara Rüzgarı’nı ilk defa okudu. Bu iki şarkı, 
kısa zamanda çok tutuldu ve sevildi. Bunu aynı yıllarda 
yine muhayyerkürdi makamında bestelediği ‘Kara Sevda’ 
izledi. Gündoğdu Duran’ın bu bestesi de diğer eserleri 
gibi çok büyük bir ilgi gördü. O yıllarda çıkan plakların 
çoğunda zamanın tanınmış sanatçıları, ünlü bestekarın 
bu şarkılarını okudular. Kutlu Payaslı, Nesrin Sipahi, Zeki 
Müren, Orhan Şener, Güzide Kasacı, Alaaddin Şensoy 
gibi ünlü sanatçıların yanı sıra dönemin ünlü Türk filmleri 
de Gündoğdu Duran’ın bu eşsiz şarkılarıyla doludur.

Bugün hayatta olmayan ancak Gündoğdu Duran’ın 
şarkılarına çok büyük ilgi gösterip destek veren ney-
zen Burhanettin Ökte, neyzen Ulvi Erguner, neyzen Aka 
Gündüz Kutbay, keman sanatçısı Cahit Peksayar’ı da 
saygıyla anıyoruz. Daha sonra yayına giren ve Türk sanat 
müziği sanatçısı İnci Çayırlı’nın çok sevip sık sık okuduğu 
‘Haber’, Galip Sokullu’nun tanıttığı ‘Seni Gördüm Her 

1980 yılında 
öğretmen 
yarbay 
rütbesindeyken 
Kuleli Askeri 
Lisesi’nden 
emekli olan 
Gündoğdu 
Duran, 
ayrıca 15 yıl 
kanun ve ud 
öğretmenliği 
yaptı.

Duran, eşi Seniha, oğlu Fatih ve kızı Beste ile birlikte.

MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARI
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Güzelde’ isimli şarkıları, TRT repertuvarında yer 
alan diğer eserleri izledi.

1980 yılında öğretmen yarbay rütbesindeyken 
Kuleli Askeri Lisesi’nden emekli olan Gündoğdu 
Duran, ayrıca 15 yıl kanun ve ud öğretmenliği yaptı 
ve çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Anadolu’nun 
birçok şehrinde onun eserlerinden oluşan kon-
serler verildi ve çok ilgi gördü. 1998 ‘de Mersin ve 
Bursa’da sonra Eskişehir’de, 2002’de Tekirdağ’da, 
2003’de Samsun’da seslendirilen yeni şarkıları 
çok beğenildi. 

En büyük arzusu, halkımızın, gençlerimizin, 
çeşitli kurum ve örgütlerimizin, güç ve yetki sahibi 
devlet adamlarımızın, nice yüzyıllardan bu yana 
akıp gelen milli müziğimize ve milli değerlerimize 
dört elle sarılarak, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş-
lık çizgisi doğrultusunda onu geliştirmeleri ve 
yüceltmeleriydi. Gündoğdu Duran, 1963 yılında 
üstteğmen iken Seniha Duran’la Konya’da ev-
lendi. Beste isimli bir kızı ile, Fatih isimli bir de 
oğlu vardır. Sanatçı, 14 Haziran 2021 tarihinde 84 
yaşında hayatını kaybetti. MESAM AİLESİ olarak 
kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. l

GÜNDOĞDU DURAN, ÇOCUK YAŞINDAN BU YANA MÜZİĞİMİZLE BİRLİKTE TÜRK DİLİ 
VE EDEBİYATI, TÜRK ŞİİRİ ÜZERİNDEKİ TİTİZ ÇALIŞMALARININ BİR SONUCU OLARAK, 
GÜFTELERİNİN EDEBİ DEĞER TAŞIMASINA, NAZIM ŞEKİLLERİ YÖNÜNDEN BELİRGİN, 
VEZİN (ARUZ, HECE, SERBEST) AÇISINDAN KUSURSUZ VE MÜKEMMEL OLMASINA ÖZEN 
GÖSTERMİŞ VE TERIM YERİNDEYSE KILI KIRK YARMIŞTIR. ŞU ANDA BESTELERİNİN SAYISI 
200 CİVARINDADIR. AMACI, TÜRKLÜĞÜMÜZÜN AYRILMAZ BİR UNSURU OLAN TÜRK 
MÜZİĞİ ALANINDA SAĞLAM, SEVİYELİ, KALİTELİ VE KALICI ESERLER BIRAKABİLMEKTİ.

Muhayyerkürdi - Ankara Rüzgârı
Rast - Ben Varım Gözyaşında Saçlarında Tel Benim                       
Nihâvend - Gözleri Aşka Gülen Tâze Söğüt Dalısın 
Hicâz - Haber Bekliyorum Bak Yine Ben Penbe 
Şafaktan    
Muhayyer Kürdî - Ne Çıkar Bahtımıza Ayrılık Varsa 
Yarın (Kara Sevdâ) 
Muhayyer Kürdî - Penbe Küçük Dudağın Söyledi 
Şarkımızı           
Hüseynî - Rüzgâr Gibi Gel Fırtınalar Gönlümü Sarsın         
Kürdîlî Hicazkâr - Seni Gördüm Her Güzelde (Söyle 
Yalan Mı)    
Mâhûr - Kaybolan Hayallerim Gözlerinde Her Gece
Hicâz - Her Gün Gözler Anlatır Sevgini        
Nihâvend - Yalvarır Nağmeler Yok Yine Eyvâh Bir 
Haber 
Kürdîlî Hicazkâr - Yazılmış Alnıma Sonsuz Umutlar 
İstemem Sevgini Al Senin Olsun
Sultânî - Yegâh - Yıllar Seni Yollar Beni Bağlamış 
Hicâz - Birinci Sevdiğim İlk Gözağrımdı (Kül Etti Beni)
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Geçmiş dönem Erzincan 
milletvekili ve 52. Cumhuriyet 

Hükümeti Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı görevleri 
dışında gazeteci, 

televizyoncu, yazar 
ve müzisyen 
kimlikleriyle 
de bildiğimiz 
Mustafa Kul, 
MESAM ailesinin 
bir ferdi olarak 
şimdiden pek 
çok proje için 

kolları sıvamış 
durumda. Mustafa 

Kul ile MESAM’a 
katılışı ve gelecekte 

MESAM çatısı altında 
yapacağı çalışmalarla ilgili 

görüşlerini aldık.

MUSTAFA KUL:
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“EN BÜYÜK 
MAĞDURİYET, 

SANATÇILARIN SOSYAL 
GÜVENCEYE SAHİP 

OLMAMASI”
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- Öncelikle kendinizden kısaca bahseder misiniz?
1957 yılında Erzincan’ın merkeze bağlı Sütpınar kö-

yünde doğmuşum. İlk ve orta öğrenimimi Erzincan’da 
tamamladım. 1981 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi 
ve İdari bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 
mezun oldum. 

Mezuniyet sonrası 12 Eylül dönemine denk gelmesi 
nedeniyle kazandığım sınavlar sonrasında yapılan ‘güvenlik 
soruşturması’ nedeniyle kamuda görev almam mümkün 
olamadı. Erzincan’da ticaretle uğraştım.

1986-1987 yıllarında Erzincan’da SHP İl Başkanlığı 
görevinde bulundum. 1987-1991 ve 1995 seçimlerinde üç 
dönem Erzincan’dan milletvekili seçildim. 52. Cumhuriyet 
Hükümeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gö-
revinde bulundum. Milletvekilliğim döneminde TBMM’de 
çeşitli ihtisas ve araştırma komisyonlarında komisyon 
başkanı ve komisyon üyesi olarak görev aldım. SHP 
ve CHP’de PM üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı 
görevlerinde bulundum.

Milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra çeşitli gazete ve 
dergilerde ‘Kulisin Nabzı’ isimli köşemde günlük yazılar 
yazdım. Cem TV, Yurt TV ve Sokak TV’de yine ‘Kulisin 
Nabzı’ isimli siyasi tartışma programlarının yapımcılığını, 
yönetimini ve moderatörlüğünü yaptım. ‘Enkaz Sohbetleri’ 
ve ‘Köşe Vuruşları’ isimli iki kitabım bulunmaktadır. Sözü 
ve müziği bana ait olan halk müziği tarzında çok sayıda 
eserim, birçok sanatçı arkadaşımız tarafından okundu. 
Evliyim ve iki kız babasıyım. 

HALK MÜZİĞİ KONUSUNDA ‘AŞK’IN DERYASINDA 
YANDIK, PİŞTİK, KAVRULDUK’...

- Müziğin hayatınızdaki yeri nedir?
Ortaokul öğrenciliğim döneminde bağlama çalmaya 

başladım. Okul müsamerelerinde görev almış olmak beni 
daha çok heveslendirdi ve cesaretlendirdi. Yaşım biraz 
daha büyüyünce Erzincan’daki mahalli sanatçılarla yakın 

Hazırlayan: ELİF ESRA KESER dostluklar oluştu. Sık sık bir araya gelerek Urfa’daki ‘sıra 
Gecesi’nin benzeri olan Erzincan’a özgü ‘Tandır Başı’ 
gecelerinde sazlı-sözlü muhabbetlere katıldım. Erzin-
can’ın önemli mahalli sanatçılarından Mahmut Kaçmaz ve 
İsmet Özcan’ın benim halk müziğine ilgi duymamda çok 
önemli katkıları olmuştur. Erzincanlı olmaları nedeniyle 
sık sık Erzincan’a gelen Davut Sulari, Aşık İsmail Daimi, 
Ali Ekber Çiçek ve Turan Engin’le tanışma fırsatım oldu.

Ortaokul ve lise öğrenciliğim döneminde özellikle ede-
biyat derslerine çok meraklıydım. Divan Edebiyatı’ndan 
Halk Edebiyatı’na tüm şairlerin-ozanların gerek eserlerini 
gerekse felsefi görüşlerini en ince detayına kadar ince-
leme fırsatım oldu. İlk şiirlerimi lise yıllarımda yazdım.

Milletvekili olduktan sonra Arif Sağ, Muhlis Akarsu, 
Yavuz Top ve Musa Eroğlu gibi üstadlarla tanışma imkânını 
buldum. Bu üstadların dışında gerek Ankara Radyosu’n-
da gerekse İstanbul ve İzmir radyolarında görev yapan 
halk müziği sanatçılarıyla yakın dostluklarımız oluştu. 
Bu tür ortamlarda bulunmuş olmam nedeniyle deyim 
yerindeyse halk müziği konusunda ‘Aşk’ın deryasında 
yandık, piştik, kavrulduk’... 

Sonra bir düşündüm, bundan iki dönem öncesi Çalış-
ma Bakanı’nın ismini kimse hatırlamazken günümüzden 
450 yıl önce yaşamış olan Pir Sultan Abdal, 300 yıl önce 
yaşamış olan Karacaoğlan, 49 yıl önce aramızdan ayrılan 
Aşık Veysel, 37 yıl önce vefat eden Davut Sulari, 39 yıl 
önce vefat eden Aşık Daimi, 20 yıl önce vefat eden Aşık 
Mahzuni, 18 yıl önce vefat eden Ali Ekber Çiçek gibi de-
ğerlerimiz, hâlâ herkes tarafından hatırlanıyor, tanınıyor ve 
eserleri dinleniyor ise kalıcı olanın bu olduğunu kanaatine 
vardım ve şiir yazma ve besteleme konusuna daha fazla 
zaman ayırma kararını verdim. İlk bestemi 1994 yılında 
yapmıştım. ‘Dağlar Bana Geri Verin Gardaşı’ eserimle 
başlayan bu serüven, bugün hâlâ devam etmektedir.

“ANNE UYAN BAŞUCUNA BİZ GELDİK”

- Sizi en çok duygulandıran ve ifade eden eseriniz 
hangisidir?

Beni en çok etkileyen ve bugün hâlâ söylerken duy-
gulandığım, 2002 yılında vefat eden annem için yazdığım 
‘Oy Anam’ isimli eserimdir:

Bilmem unuttun mu acep bugünü
Bugün senin günün, Anneler Günü,
Birazcık doğrul da bize bir şey de,
Hiç kabul edemem ben öldüğünü…

Hadi bir şeyler yap, gün senin günün,
Acımız dinmedi yaramız derin,
Bir anlık olsa da bize bir görün,
Kimseye demeyiz göründüğünü…

Niye koyup gittin bizleri niye,
Kime sesleneceğiz biz ‘anne’ diye,
Alıp getirmiştim sana hediye,
Unuttum üstünün örüldüğünü.
                 

Nakarat: 

Anne uyan başucuna biz geldik,
Her yanını çiçeklerle bezedik,
Sensizliği tarif etmek zor ama,
‘Anne gurban’ deyişini özledik…Mustafa Kul, üç dönem Erzincan’dan milletvekili seçildi.
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- Türkiye’deki müzik piyasası hakkındaki düşün-
celeriniz nelerdir? Ve bu piyasanın sizce en büyük 
sorunu nedir?

Ülkemizdeki müzik piyasasını Batılı ülkelerle kıyasladığı-
mız zaman onlardan oldukça gerideyiz. Batılı ülkelerde bir 
bestekâr bir eseriyle, bir sanatçı okuduğu bir eserle ilelebet 
refah içerisinde yaşarken, ülkemizde birçok sanatçı ve 
bestekar ömrünün son yıllarını huzurevlerinde geçirmekte 
ve fakr-u zaruret içerisinde yaşamı son bulmaktadır. Hele 
ki, bu dijital ortamda sanatçının kendisini tanıtması ve 
piyasada tutunması önceki dönemlere kıyasla daha da 
zorlaşmıştır. Önceki dönemlerde sanatçı kaset yaptığında, 
albüm çıkardığında halkta bir karşılık bulur ise emeğinin 
karşılığını alabiliyordu. Bundan sanatçı da, yapımcı da, 
besteci de kazanıyordu ve bu sektör önemli bir istihdam 
yaratıyordu. Şimdi en tanınmış sanatçılar dahi artık albüm 
falan çıkaramıyor. Çünkü dijital ortama düştükten sonra 
artık kimsenin albüm alma ihtiyacı kalmamaktadır. Tabii ki 
kimi televizyonların ‘popüler’ yaptığı ve ‘popüler müzik’ 

diye adlandırılan kesim bu olaydan yararlanıyor ancak bu 
olay sektörün tamamını kapsamıyor. Bu durum MESAM 
ve MSG’ye daha büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bir 
eserin ortaya çıkmasında, dijital ortamda milyonlarca 
insana ulaşmasında sarf edilen emek ve duygunun bes-
tekara ve sanatçıya dönüşümü ancak ‘telif’le mümkün 
olabilmektedir. 5846 sayılı ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ 
çerçevesinde, sanat eserlerinin telif haklarının korunması 
ve toplanması konusunda yetkili olan iki kardeş kuruluş 
MESAM ve MSG gereken çabaları göstermesine rağmen 
henüz istenilen bir seviyeye ulaşılamamıştır. Bizimle 
hemen hemen aynı nüfusa sahip olan Almanya’da yıllık 
1.2 milyar Euro, 9 milyonluk Yunanistan 250 milyon Euro 
telif toparlayabiliyorken, bizde maalesef bugün 9 milyon 
Dolar ancak toparlanabiliyor. Umuyorum ve diliyorum ki, 
yeni lisanslama yöntemiyle kısa zamanda ülkemizde de 
toplanması gereken telifler toplanmaya başlar ve pandemi 
döneminde en çok mağdur olan bu meslek gruplarının 
üyeleri de emeğinin karşılığında hakkettiğini alabilir.

MUSTAFA KUL:

“ÜLKEMİZDEKİ 
MÜZİK PİYASASINI 
BATILI ÜLKELERLE 
KIYASLADIĞIMIZ 
ZAMAN 
ONLARDAN 
OLDUKÇA 
GERİDEYİZ. BATILI 
ÜLKELERDE BİR 
BESTEKÂR BİR 
ESERİYLE, BİR 
SANATÇI 
OKUDUĞU BİR 
ESERLE İLELEBET 
REFAH İÇERİSİNDE 
YAŞARKEN, 
ÜLKEMİZDE 
BİRÇOK SANATÇI 
VE BESTEKÂR 
ÖMRÜNÜN SON 
YILLARINI 
HUZUREVLERİNDE 
GEÇİRMEKTE VE 
FAKR-U ZARURET 
İÇERİSİNDE
YAŞAMI SON 
BULMAKTADIR.”
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- Hayatınızda bir dönüm noktası oldu mu? Olduysa 
o zamanki koşullar nelerdi?

Pandemi döneminde en çok mağdur olan kesim de-
miştim. Pandemi olsun olmasın sanatçı kesiminin en 
büyük mağduriyetlerinden birisi ise sanatçıların herhangi 
bir sosyal güvenceye sahip olamamış olmasıdır. Herhangi 
bir işçinin, bir devlet memurunun veya bir esnafın sosyal 
güvencesi olmasına rağmen, SSK-Emekli Sandığı-Bağkur 
gibi sosyal güvenlik kurumu (SGK)’na tabi olmalarına 
karşın sanatçıların hiçbir güvencesi bulunmamaktadır. 
Bakanlığım döneminde sanatçıların geriye doğru borçla-
narak sosyal güvenceye kavuşmasını sağlamıştım. Ama 
o yasa o gün için geçerliydi, şimdi yok. Buradan sayın 
bakana çağrıda bulunuyorum. Bu pandemi döneminde 
çok mağdur olan sanatçılarımıza bir kolaylık sağlanması 
açısından aynı mahiyette yeni bir yasanın çıkarılması 
gerekmektedir.

“BİRÇOK KONUDA MESAM’A KATKIM OLACAĞINI 
DÜŞÜNÜYORUM”

- MESAM ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşır 
mısınız?

MESAM ailesine katılmam, MESAM’da çalışan ve 
emek harcayan arkadaşlarımızın üyesi olduğu KOOP-İŞ 
sendikası ile MESAM arasındaki ‘Toplu İş Sözleşmesi’ 
görüşmelerinde bir MESAM üyesi olarak teknik anlamda 
katkı yapmak için çağrıldım. Diğer bir deyimle, resmi bir 
görevim olmamış olmasına rağmen bir ‘arabulucu’ olarak 
çağrıldım. Bu görüşmeler esnasında benim daha önce 
birkaç televizyon deneyimim olması nedeniyle MESAM 
TV’nin kurulması konusunda da yardımcı olmam talep 
edildi. Başkanımız sayın Recep Ergül böyle bir öneri 
getirince bu konularda katkım olacağını düşünerek hiç 
tereddüt etmeden kabul ettim. 

Sadece sendikal ilişkiler ve MESAM TV ile ilgili konular 
değil birçok konuda MESAM’a katkım olacağını düşünü-
yorum. Ankara’da SGK Genel Müdürü ile görüşmelere 
katıldım. Biraz önce bahsettiğim sanatçılarla ilgili geç-
mişte benim yaptığım gibi yeni bir yasanın çıkartılması 
konusunda öneri sunduk ve olumlu yanıt aldık. Ayrıca 
413 MESAM üyesinin SGK’ya birikmiş olan 26 milyon 
TL tutarındaki ‘Genel Sağlık Sigortası’ prim borcunun 
bakanlık tarafından karşılanmasını sağladık. Ödeme gücü 
olmayan MESAM üyelerinin ‘Genel Sağlık Sigortası’ prim-

- Uzun yıllardır bilinen siyaset adamısınız, uzun 
zamandır Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı yaptınız. Bakanlık döneminizde 
alanınız olmamasına rağmen birçok sanatçının 
sorununu çözdünüz. Bunlardan biraz 
bahseder misiniz?

Konuşmamızın başında isimlerini tek tek saydığım, 
kültürümüze büyük katkılar yapmış ozanlarımızın, 
sanatçılarımızın ölüm yıldönümlerinde anma 
etkinlikleri düzenleyerek kamuoyu tarafından 
hatırlanmaları sağlanmaktadır. 1993 yılında 

Madımak’ta yitirdiğimiz sevgili Muhlis Akarsu’nun 
köyünde ‘Muhlis Akarsu Müzesi’ ve Muhlis Akarsu 
Cemevi’nin yapımını MESAM üstlenmiştir ve 2 
Temmuz’da açılışı yapılacaktır. Böylesine güzel 
işler yapan MESAM’ın üyesi olmak ve üyesi 
olduğum bu kuruma karınca kararınca katkı 
yapmak beni mutlu etmektedir. Bugüne kadar 
böylesi güzel işleri yapan ve her geçen gün daha 
büyük hedeflere yürüyen MESAM başkanımız 
Recep Ergül ve MESAM yönetiminde görev 
alan tüm arkadaşlarımı kutluyor ve başarılarının 
devamını diliyorum. 

lerinin bundan sonra bakanlık tarafından karşılanmasının 
sözünü aldık. Telif Hakları Genel Müdür ile görüşüldü ve 
5846 sayılı yasanın daha etkin bir şekilde uygulanması 
konusunda kendilerine öneriler sunuldu. 

- MESAM ailesine danışman olarak katıldınız belki de 
geç verilmiş karar MESAM’ın böylesine bir üye olması 
MESAM için büyük bir şans. Neden gecikmeli olarak 
katıldınız? Size MESAM ailesine katan şey neydi?

‘Neden gecikmeli olarak katıldınız?’ diyorsunuz. Bu 
tür konularda göreve talip olunmaz. Var ise eğer yapabi-
leceğimiz bir katkı ‘göreve davet’ edilir. Böyle bir davet 
aldım, gecikmeli de olsa geldim.

- Türkiye de müzik sektöründe telif hakları mese-
lesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce telif hakları 
yeterince kapsamlı biçimde korunabiliyor mu?

MESAM’ın içine girince ve yeni yönetimin çalışmalarına 
tanık olunca MESAM’ın kısa zamanda toparlanacağına 
ve MESAM üyelerine daha çok katkı yapacağına kanaat 
getirdim. Genel Kurul’da 2022 dönemi için 95 milyon TL 
toparlanacağı öngörülmüş olmasına rağmen 11 aylık 
dönemde toplanan telifin 150 milyon TL’ye ulaştığına 
tanık oldum. l

ŞİMDİ EN TANINMIŞ SANATÇILAR 
DAHİ ARTIK ALBÜM FALAN 
ÇIKARAMIYOR. ÇÜNKÜ DİJİTAL 
ORTAMA DÜŞTÜKTEN SONRA ARTIK 
KİMSENİN ALBÜM ALMA İHTİYACI 
KALMAMAKTADIR. TABİİ Kİ KİMİ 
TELEVİZYONLARIN ‘POPÜLER’ 
YAPTIĞI VE ‘POPÜLER MÜZİK’ 
DİYE ADLANDIRILAN KESİM BU 
OLAYDAN YARARLANIYOR ANCAK 
BU OLAY SEKTÖRÜN TAMAMINI 
KAPSAMIYOR. BU DURUM MESAM 
VE MSG’YE DAHA BÜYÜK BİR 
SORUMLULUK YÜKLEMEKTEDİR.

Muhlis Akarsu Kültür Evi
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“Bizi kardeşleştiren 
ve ulusları bir araya 
getiren sanat ve kültür 
her zaman yaşasın!”

VİZYON HAZİRAN 2022
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Hazırlayan: 
NİLÜFER PAZVANTOĞLU

UNESCO Dünya Görsel 
Sanatlar Konseyi’nin 
(ARTAC-AIAP MX) 
bu yıl Meksika’da 
gerçekleştirdiği 
‘Yüzyüze ve 
Uluslararası’ adlı 
sanal sergide İlk kez 
bir Türk sanatçının 
eseri sergileniyor. 
UNESCO’nun seçtiği 
16 ülke içinde yer alan 
Türkiye’yi temsil eden 
ve ‘Uluslararası Ustalık 
Ödülü’ne layık görülen 
ressam ve caz sanatçısı 
Ayşegül Yeşilnil’le ‘1. 
Dünya Su Festivali’ 
kapsamındaki sergi ve 
yeni projeleriyle ilgili 
konuştuk.

CAZ SANATÇISI VE RESSAM AYŞEGÜL YEŞİLNİL



29VİZYON HAZİRAN 2022

- Resim yapmak, res-
sam olmak süreci nasıl 
gelişti? Yeteneğinizi keş-
fedip yönlendiren birileri 
oldu mu yoksa kendi ça-
balarınızla mı bu yetene-
ğinizi keşfettiniz?

Lise 2. sınıftaydım. Bir 
gece yarısı herkes uyur-
ken aniden uykumdan 
uyanıp resim yapmaya 
başladım. Bu garip ge-
lebilir çünkü gerçekten 
de garip bir durum. Re-
simler gittikçe çoğaldılar 
ve mezun olduğum sene 
İzmir’de Güzel Sanatlar 
Fakültesi açıldı. Birçok 
sınava girdim. Sonuçta, 
okulumu birincilikle ka-
zandım.

- Resim yapmak ken-
dinizi ifade etmenin bir 
şekli mi?

Elbette... Sanatçı han-
gi disiplini kendine uygun 
görüyorsa, dünyaya söyle-
yecek sözü var ise o alan-
da kendisini ifade eder. 
Bu birden fazla dalda da 
olabilir, sanat bir bütündür. 
Zaman içerisinde, resim, 
müzik, tekstil tasarımı, 
fotoğraf, söz yazarlığı, 
sanat yönetmenliği profesyonel olarak yaptığım sanat 
dalları oldular.

- Yaptığınız resimleri nasıl tanımlarsınız? Ne tür 
resimlerdir bunlar… Tarzınız nedir?

Özellikle bir tanımlama yapmıyorum. Figür resmi ağır-
lıklı. Farklı konular, teknikler kullanmaktan hoşlanıyorum 
ki tekniğim, resim eğitimi veren üniversite ve liselerde 
ders konusu oldu. Öncelikle kendimi heyecanlandırmayı 
seçtim. Yaşadıklarımı ve yaşamak istediklerimi resmettim. 
İcra ettiğim caz müziğini resmettim. Fantastik konular, 
hayvanlar hep ürettiğim resimlerde konuğum oldular. 
Hâlâ da olmaya devam ediyorlar.  

- Ayşegül Hanım, bir Türk sanatçı 
olarak Meksika’daki önemli bir resim 
sergisine katıldınız. Bu önemli sergiyle 
buluşmanız nasıl gerçekleşti?

Meksika/Campeche’de UNESCO’dan 
kazandığım ödül sürecinde ve açtığım ser-
gide çok büyük ilgi oldu. Muhteşem sanatçı 
dostlar kazandım. Birbirimizle her zaman 
kuvvetli sanatsal bağımız oldu. UNESCO 
Celaya Başkanı Felix Arturo Elias Islas ta-
rafından aldığım teklif ile Campeche Ru-
hu’nin devamına karar verdik. Bir yıl önce 
de yine, ‘EuroAmercana 2021’ başlıklı bir 
sergi açtık. Bu sergi benim önerimle oldu 
ve tüm arkadaşlarımızı bir araya getirdi.

- Sergiye katılan tek Türk sanatçı olarak 
vermek istediğiniz mesaj nedir?

‘1. Dünya Su Günü 2022’, farklı ülkelerin 

sanatçılarını buluşturdu. Her şeye rağmen üretebilmenin 
vakur duruşunu göstermek sanatçıların tarihi görevidir. 
Bizler sağlıklı olduğumuz müddetçe, her zaman umut ve 
güzelliği işaret edeceğiz. Türkiye’yi temsil ediyor olmak 
ise harikulade.

KENDİ MİTOLOJİMİN KAHRAMANLARI

- Siz Meksika’daki bu sergiye ‘Balık Tanrıçası’ adını 
verdiğiniz eserinizle katıldınız. Eserinizle ne anlatı-
yorsunuz? 

Yaklaşık sekiz yıldır dijital ortamda 
eserler üretiyorum. Son üç yıldır ise tan-
rıçalar... Ancak bilinenleri değil, kendi 
tanrıçalarımı çiziyorum. Gerçekten çok 
eğlenceli onlar. Kendi mitolojimin kah-
ramanları. Karpuz Tanrıçası, Kedi Tanrı-
çası, Kâğıttan Kayık Tanrıçası, Ahtapot 
Tanrıçası... Durmadan çoğalıyorlar. İşte 
Balık Tanrıçası da bu seriye ait. Balık, 
bereket, şans ve sevginin sembolüdür. 
Ve tüm insanların buna özellikle şimdi-
lerde daha da fazla ihtiyacı olduğunu 
düşünüyorum.

- ‘1. Dünya Su Günü’ resim sergisi-
ne dünyadan pek çok sanatçı katılım 
gösterdi. Bu serginin önemi nedir?

İlk kez yapılması ve 16 ülkeden 
sanatçının su ile ilgili konuda resim-
ler üretmesi... Pandemiye rağmen 

Balık Tanrıçası
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üretmeye devam etme cesareti, ve yaşama tutunma 
çabasında olan sanatçıların bir araya gelmesi önemliydi.

- Biraz da müzikten konuşalım isterseniz… Müzik 
serüveniniz nasıl başladı ve gelişti? Hangi okullarda 
okudunuz?

Sanırım doğmadan önce başladı. Müzisyen bir ailem 
vardı. Annem muazzam şarkı söylerdi. Puccini, Cole Por-
ter vb. önemli müzisyenleri çalan ve söyleyen bir ailede 
doğmak benim için büyük şanstı. Ailemizde herkes bir 
enstrüman çalardı. Onların güzel sesleriyle büyüdüm. 2.5 
yaşında caz şarkıları söylermişim. Bu seslerin kaydedil-
miş olmaları ise en büyük şans. Dokuz Eylül Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü - Tekstil Tasarımı 
Ana Sanat Dalında öğrenci iken, Müzikoloji Bölümü’nün 
çoksesli korosundaydım. Ve sonrasında caz müzisyeni 
ve benim de eğitmenim olan Nezih Yeşilnil ile evlendik-
ten sonra yoğun olarak caz müziğinin yorumlandığı bir 
dünya içerisine girdim. Nükhet Ruacan’dan şan eğitimi 
aldım. 1987 yılından itibaren ülkemizin önde gelen caz 
müzisyenleriyle birlikte, profesyonel olarak caz söylemeye 
başladım. Birçok konser yaptım, caz kulübü sahnelerinde 
yer aldım ve uluslararası festival etkinlikleri gerçekleş-
tirdim. 1995 yılında tüm sözlerini yazdığım, eşim Nezih 
Yeşilnil’in ise beste ve düzenlemelerini yaptığı ‘Rüzgâra 
Şarkılar Söyle’ adlı albümümü çıkardım. 

- Caz sanatçısı ve ressamsınız. Ülkemizi uluslararası 
platformlarda temsil eden bir sanat elçisisiniz. Her iki 
mesleği profesyonel olarak yapan dünyadaki ender 
insanlardansınız. Gelişim süreci ve başarı sırrınızı nasıl 
açıklıyorsunuz?

Gelişimin sürekliliğinin önemine inanıyorum. Bilgi 
çok değerli… Öğrenmek, üretmek ve bunu paylaşmak 
muhteşem! Başarının sırrına gelince, yapmaktan en büyük 
mutluluk duyduğunuz her ne ise onu yapmak olduğunu 
düşünüyorum. Severek, elbette çok çalışarak ve çok emek 
vererek yapıldığında, başarı zaten gelir. Yaşamınızdaki, 
insanların manevi desteği de çok önemli. Kalbinizden 

çıkanlar içtenlik, hakikilik ve teva-
zu yüklü ise diğer kalplere doğru-
dan ulaşır. Tevazu ise yetkinlik ile 
beraber büyür. Aslolan, özümüze 
yapacağımız içsel yolculuktur. Ve 
ego anlamındaki ‘ben’ değil gerçek 
‘ben’ ile tanışmak ve onu ‘biz’e dö-
nüştürmemiz halidir.

HER ZAMAN ÖZGÜR 
ÇALIŞMAYI SEÇTİM

- İlk üniversite mezunu moda 
tasarımcısı olmanız aslında ül-
kemizde moda tarihi ile ilgili çok 
özel bir durum. Moda tasarımı eği-
timini ilk bitiren öğrenci olarak 
başladığınız dönemle bugün moda 
tasarımının geldiğiniz noktayı de-
ğerlendirirseniz, neler söylersiniz?

Çok özel bir eğitim oldu çünkü 
tek başıma okudum. Bölüm başka-
nımız rahmetli hocam Prof. Dr. Ayten 
Sürür’ün ilk moda tasarımı öğrencisi 
doğal olarak da hocalarımın ilk göz 
ağrısı idim. Ve bana bütün bilgilerini 
yüklediler. Eğitimimi stil yaratmak 
üzerine aldım. Koleksiyonlarım yurt 
dışında büyük ilgi gördü. Çünkü 
ortaya çıkan her ne ise bu tasarım, 
resim ya da müzik olabilir, kendi-
niz olduğunuz zaman birisini taklit 
etmeyi değil kendinizi ifade etmeyi 
seçtiğiniz zaman, yaptığınız sanattır. 
Her zaman özgür çalışmayı seçtim. 
Bu yüzden de en özgür müzik olan 
caz müziğine gönül verdim.

- Dünya sanatının zirve ismi 
olan, UNESCO A.I.A.P. Dünya Baş-

kanı Rosa Maria Burillo Velasco sizin hakkınızda çok 
güzel ve bir o kadar da anlamlı açıklamalarda bulundu. 
Önemli mektubu bizimle paylaşır mısınız?

‘Ayşegül Yeşilnil, eserleri dünyanın çeşitli galerilerinde 
yer almış olan uluslararası bir ressam ve caz sanatçısıdır. 
Mitolojik ve fantastik temalı koleksiyonlarına ilaveten Zen 
ve caz resimleri ile de meşhur olan bir UNESCO, AIAP/
UPSD üyesidir. Öncelikli olarak resim, tasarım, fotoğraf 
ve müzik alanlarında başarılı bir kadın öncü ve kadınla-
rın sanattaki rolünün örneğidir. Yeşilnil, çeşitli ödüllere 
ve uluslararası üne layık olan çok yönlü ve çok başarılı 
bir kadın; yorulmak bilmez bir işçi, şarkıcı, tasarımcı ve 
duyarlı bir sanatçıdır. Eserleri, renkle, sıcaklıkla, ritimle 

‘Ayşegül Yeşilnil, eserleri dünyanın
çeşitli galerilerinde yer almış olan 

uluslararası bir ressam ve caz sanatçısıdır.”
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ve devinimle dolu tılsımlı bir dille dalgalanarak, tıpkı 
şarkı söyleyişi gibi bize mutluluk, sihir ve duygusallık 
vermekte; özünü, kimliğini ve Türk halkının gücünü ve 
karakterini bizimle paylaşmaktadır. Kendisi, çalışkanlığı, 
katılımcılığı ve disiplininden dolayı takdir ve takip edil-
mesi gereken nadide örneklerden biridir. Meksika’dan 
hayranlık ve sevgi ile.’

YAŞADIKLARIMIN AYRICALIĞININ FARKINDAYIM

- Sanatın farklı disiplinleri ile ilgileniyorsunuz bu 
disiplinler birbirini nasıl etkiliyor, birbirlerine katkıları 
neler?

Onları ikiz çocuklarım olarak tarif ediyorum. Beraber 
büyüdüler ve birbirlerini her zaman olumlu anlamda 
etkilediler, geliştirdiler. Birbirlerine her zaman destek 
oldular, çoğalttılar. Sahnedeyken modellerim dinleyici-
lerim oldu. Dinleyiciyken ise sahnedeki müzisyenler ve 
enstrümanlar... Müzik konulu resimlerimde durum böyle. 
Resim yaparken mutlaka ruh durumuma göre müzik 
dinlerim. Sanat bir bütün. 

Eğer hayata dair söyleyeceğiniz bir şeyler varsa, 
çekmiş olduğunuz bir fotoğraf bir şarkı sözü yazdırabilir 
size. Okuduğunuz yazı bir resim yaptırabilir ya da bir 
resim bir besteyi beraberinde getirebilir. Böylelikle farklı 
disiplinlerde kendinizi ifade edebilirsiniz. Benim de bu 
noktadaki en büyük şansım hem müziği hem de resmi 
bir arada yaşıyor ve yorumluyor olmam. Birçok insan-
dan farklı şeyler görüyor, hissediyor ve duyuyorsunuz. 
Ve bu kendiliğinden oluyor. Yaşadıklarımın ayrıcalığının 
farkındayım ve bunun için her zaman şükrediyorum. 
Uzun yıllar caz resimleri çizdim. Müziği resmettim. Sonra 

masal-mitoloji serisi olan ve üniversitelerde ders konusu 
olarak okutulan sembolizm ile ilgili ‘Kutsal 1001 Gece 
Hayvanları’ geldi. Ve ardından ‘Ayşegül’ün Rüyaları’ ve 
‘Ayşegül’ün Balıkları’ adlı resimlerim.

- Meksika’da, UNESCO- Uluslararası Ustalık Ödü-
lü’nü kazandınız. Bu çok önemli ödülü ve konferansınızı 
bizlere paylaşır mısınız?

Yakın geçmişte yaşadıklarım film konusu olacak kadar 
sıra dışı idi. Bir caz şarkıcısının başına gelebilecek en 
trajik vakayı yaşadım ve işitme duyumu yitirdikten sonra 
uzun süren tedaviler sonucu yeniden duymaya başladım. 
Bunu ise sadece müziğe olan güçlü tutkum, iradem ve 
inancım ile başardım. Bu zor süreçte ürettiğim resimlerim 
UNESCO tarafından milyonlarca insan içerisinden seçil-
di. Ve aldığım davet üzerine ‘Ayşegül’ün Rüyaları’ adlı 
eserlerimle 2009 yılında UNESCO -A.I.A.P’ın Meksika/
Campeche’de düzenlediği, bir Maya tapınağında ger-
çekleştirilen, ‘VI. Uluslararası Avrupa ve Amerika Görsel 
Sanatlar Bienali’nde, Türkiye’yi temsil ettim. UNESCO-IAA 
(Uluslararası Plastik Sanatlar Dernekleri) Dünya Başkanı 
Rosa Maria Burıllo Velasco tarafından anında İspanyolca 
çevirisinin yapıldığı ‘Mucize’ (Miracle- Milagro) başlıklı 
bir konferans verdim. Komite tarafından düzenlenen 
muazzam bir törenle, ‘Uluslararası Ustalık Belgesi’ takdim 
edildi. Diğer tablolarımdan oluşan barkovizyon gösterim 
ve konferansıma, dünya sanatının önde gelen isimleri, 
akademisyenleri, eleştirmenleri tarafından gösterilen bü-
yük ilgiyi hayatım boyunca unutamayacağım. Muhteşem 
günlerdi. Ülkeme döndüğümde, Uluslararası Zirve’de 
‘Yeniden Doğuş’ başlıklı, konferans ve performanslarım 
oldu. Bundan başka ‘Resim ve Müzik İlişkisi’ konulu bir 
konferans verdim.

Ayşegül’ün Rüyaları



- Caz ve resmi birleştirdiğiniz performansınız olan 
‘Uluslararası Dünya Caz Günü’nü ile ilgili açıklama 
alabilir miyiz sizden?

UNESCO -Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü, Thelonious Monk Caz Enstitüsü, İKSV, Kültür 
Bakanlığı, Dışisleri Bakanlığı tarafından yapılan organi-
zasyona, Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quartet, olarak, ana 
etkinlik daveti aldık. 30 Nisan 2013 tarihinde Dünya’da 2. 
kez seçilen platform olan İstanbul’da ‘2013 Uluslararası 
Caz Günü – International Jazz Day’ kutlamalarında konser 
verdik. Ve aynı etkinlik çerçevesinde ‘Caz Resimleri’ adlı 
20. kişisel sergim gerçekleşti. Caz konulu tablolarımın 
önünde konser vermek çok özel ve güzel bir duygu.

- UNESCO-World Art Day’in (Dünya Sanat Günü) 
nasıl bir organizasyondu ve siz neler yaptınız?

Meksika’nın Guadalajara kentinde yapılan Dünya 
Sanat Birlikleri Kongresi’nde 15 Nisan Dünya Sanat Günü 
oldu. Bu özel gün Leonardo Da Vinci’nin doğum günüdür. 
15 Nisan 2014 tarihinde, UNESCO- WAD/IAA (World Art 
Day) ‘Dünya Sanat Günü’ kutlaması için dünyada ilk kez 
9 ülke ile internet bağlantısı kuruldu. UNESCO-AIAP 
Dünya Başkanı Rosa Maria Burillo Velasco’nun önderliği, 
Fransız sanatçı Marie Pierre’in düzenlemesi ile gerçek-
leşen bu önemli organizasyon için Türkiye’den Ayşegül 
ve Nezih Yeşilnil çifti olarak davet aldık. ‘Dünya Sanat 
Günü’ için 45 dakikalık bir performans gerçekleştirdik, 
dünya sanatçılarına mesajlar verdik. Ve katılımlarımız-
dan dolayı UNESCO-WAD tarafından verilen diploma 
ile onurlandırıldık.

- Gerek resim 
gerekse müzik ile ilgili yeni 

projeleriniz var mı?
Yeni sergi projem var. Çünkü 

retrospektif bir sergi zamanı geldi artık. 
Resimlerime en uygun mekan neresi? işte 

buna karar vereceğim. Mekanın çok büyük ve 
tüm sanatseverlerin, öğrencilerin ulaşabileceği 
bir merkezde olmasını gönlüm istiyor. Eminim 

pandemi sonrası sanatsever dostlarımızla 
yeniden bir araya gelmek harika olacaktır. 

Müziğe gelince, yeni ürettiğimiz şarkılarımızın 
kayıtlarını yapmak istiyorum. Ve yine 

konserlerimizde, çok özlediğimiz 
dinleyicilerimizle

buluşmak...
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- İzmir’e dönmeye ve Urla’ya yerleşmeye nasıl karar 
verdiniz? Kararınızdan memnun musunuz?

35 yıl İstanbul’da yaşadıktan sonra İzmir’imize kesin 
dönüş yaptık. Aslında çok ani bir karar idi ama sanırım 
doğru zamanda gerçekleştirmişiz. Urla İskele’sinde ya-
şıyoruz. Özel sanat eğitimi veriyoruz. 50. sanat yılını 
kutlayan eşim Nezih Yeşilnil İKSV (İstanbul Kültür Sanat 
Vakfı) Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi oldu. Bu zarif ve 
anlamlı ödül ise onca yıl verilen emeklerin vefasını temsil 
ediyordu. İstanbul, sahne aldığımız muhteşem bir saygı 
duruşu konseri ve tören ile bizleri uğurladı. Ahmet Adnan 
Saygun Kültür Merkez’inde, dönüşümüzden sonraki ilk 
caz konserimizi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl ise İKSEV 
Avrupa Caz Günleri’nin açılış etkinliğini gerçekleştirdik. 
Bana her zaman ilham veren Urla İskele’de resimlerimi 
üretmeye devam ediyorum. l

Ayşegül - Nezih 
Yeşilnil (2016, 
İspanya)
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ŞAİR CEKETLİ 
ÇOCUK, SENİ HİÇ

UNUTMAYACAĞIZ

Karadeniz’in sesini, ezgisini, müziğini ‘rock’n roll’ ile sentezleyerek
özgün bir tarz yarattı ve yarattığı bu müziği de tüm Türkiye’ye sevdirdi.

Genç yaşında kaybettiğimiz müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist
Kâzım Koyuncu, sonsuzluğa intikalinin 17. yılında, sevenlerine bıraktığı 

şarkılarıyla kalplerde yaşamaya devam ediyor. 

KÂZIM KOYUNCU
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Kasım 1971’de Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Yeşil-
köy’de Cavit Bey ve Hüsniye Hanım’ın altı çocu-
ğundan beşincisi olarak dünyaya açtı gözlerini. 

Doğum yılı 1971 olmasına rağmen, ailesinin nüfusa geç 
kaydetmesinden dolayı doğum tarihi resmi belgelere 10 
Mayıs 1972 olarak işlendi.

Kâzım, önce babaannesinin kendisine anlattığı ma-
sallarla sarmalandı, ‘kemençeci Yaşar’ lakabıyla tanınan 
Yaşar Turna’dan dinlediği türkülerle büyüdü. 
Müziğe tutkulu bir şekilde bağlanması ise 
babasının hediyesi olan mandolinle gerçek-
leşti. Ortaokul birinci sınıfta çalmaya başla-
dığı mandolinin sihirli sesi, ona bambaşka 
bir dünyanın kapılarını araladı ve hayatının 
sonuna dek bitmeyecek bir aşkı başlattı. 

Kâzım Koyuncu, bir röportajında çocuk-
luk günlerindeki anılarını anlatırken, “Kitap 
okuyan babamdan kaynaklı olarak diğer 
çocuklardan farklı oldum” demesi, Hopa’da 
bakkallık ve berberlik yaparak ailesini ge-
çindiren babasının karakterindeki farklılığın 
kendisine nasıl yansıdığının altını çiziyordu.

1989 yılında kazandığı Siyasal Bilgiler 
eğitimi için 17 yaşında köyünden çıkarak 
İstanbul’a geldi. Ancak Kâzım’ın pek de ba-
şarılı bir öğrenci olduğunu söylemek zordu. 
Fakülte eğitimini 20 yaşındayken siyasal 
nedenlerden dolayı bıraktığı noktada, profesyonel müzik 
hayatı başladı. Bu dönemi, “Zor dönemler, o okulu bitirip 
kaymakam falan olacaksın ya da kendi istediğin işi ya-
pacaksın. Ama hep soru işaretleri olacak, sonu nereye 
varacak? Bu tercihlerden soru işaretli olanını tercih ettim” 
sözlerini dile getirerek ifade etmişti.

1992’de arkadaşı Ali Elver ile birlikte ilk müzik grubu 
‘Dinmeyen’i kurdu. Elver, o günleri kendisiyle yapılan 

bir söyleşide şöyle anlatıyordu, “Çağdaş Sanat Atölyesi 
bünyesinde bir müzik grubu kurmayı düşünüyordum. Se-
vim adında bir arkadaşım Kâzım’dan bahsetmişti. ‘Gitar 
çalmayı pek bilmiyor, ama bütün eylemlere eski bir gitarla 
gelip şarkı söylüyor, sesi de çok iyi’...” Grubun henüz bir 
aylıkken gerçekleşen ilk konseri, bir sendika gecesi için 
sahne aldıkları Bostancı Gösteri Merkezi’ndeydi. Kâzım, 
bu konser sonrası -çok uzun süre parasız kalmasına 
rağmen- bir daha asla barlarda çalmadı. ‘Dinmeyen’ 
grubu da bir yılın sonunda 1993’te Lazca rock müzik 
yapmak amacıyla ‘Zuğaşi Berepe’ (Denizin Çocukları) 

olarak yoluna devam etmek üzere dağıldı. 
Kâzım Koyuncu, Bugün Laz Kültür Derne-
ği Başkanı olan Mehmedali Barış Beşli ile 
birlikte 1995’te ‘Va Mişkunan’ (Bilmiyoruz), 
1998’de de ‘İgzas’ (Gidiyor) adlı albümleriy-
le bu iddiasını gerçekleştirdi. Ancak grup, 
sadece 130 adet basılmış konser albümü 
çıkardıktan sonra 1999 yılında dağıldı. 

İLK SOLO ALBÜM VE…

Kâzım’ın İstanbul’da müziğe tutunma 
hallerine tanıklık eden isimlerden biri olan Laz 
araştırmacı-yazar İsmail Bucaklişi, 1992’de 
kültürel çalışmalar yaparken tanıştığı Ko-
yuncu’yu şöyle anlatıyor: “Kâzım öldükten 
sonra çok düşündüm, bu kadar sevilmesinin 
sebebi ne diye. Tek başına müzik yeterli 
bir şey değil. Kâzım, insanlığını müziğine 

yansıtabiliyordu. Hemşince şarkı da söylüyordu, Lazca 
şarkı da... Başkalarının problemini kendi problemi gibi 
algılayabiliyordu ve samimi bir şekilde orada oluyordu”…

Kâzım, 2000’in başında vatani görevini yapmak üzere 
askere gitti. Askerden geldikten sonra da müziğe kaldığı 
yerden devam etti ve ilk solo albümünün çalışmalarına 
başladı. ‘Viya’ Kâzım’ın 2001’de çıkardığı ilk solo albümü 
oldu. Ancak, albüm hayal ettiği gibi bir ses getirmedi. Oysa 

“ÇOCUKKEN 
ŞİİRLE GÜZEL 
OYNUYORDUM. 
ŞAİRLERLE ÇOK 
UĞRAŞIYORDUM. 
BİR CEKET 
YAPTIRMAK 
İSTEDİM O 
ZAMANLAR 
İSTANBUL’A 
GELİRKEN, ŞAİR 
CEKETİ...”

l Çocukluğunda ‘kemençeci Yaşar’ olarak 
tanınan Yaşar Turna’nın türkülerini çok dinlediğini 
her zaman dile getiren Koyuncu müziğe ilk adımını 
babasının aldığı mandolinle attı. 

l Kâzım, 17 yaşında köyünden ayrıldı ve İstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. 
Bir taraftan eğitimini sürdürürken bir taraftan da 
Çağdaş Sanat Atölyesi’nin etkinliklerinde yer aldı. 

l Ali Elver ile birlikte “Grup Dinmeyen”i kurdu ve 
1996’da Sisler Bulvarı isimli bir albüm çıkardı.

l Grup Dinmeyen tek albümden sonra dağılırken 
Zuğaşi Berepe grubu Kâzım Koyuncu’nun müzik 
yaşamında daha etkili bir yer aldı. Zuğaşi Berepe, 
Kâzım’ın müzik yaşamında bir dönüm noktası oldu.

l Grup, Kâzım Koyuncu’nun müzik yaşamında 
olduğu kadar Lazca söyleyen bir rock grubu olarak 
Türkiye için de önemli bir adım oldu.

l Zuğaşi Berepe 1998’de dağıldı ama Kâzım 
arkadaşlarından hiçbir zaman ayrılmadı. 
Solo albümlerinde çalışma yaptığı müzisyen 

arkadaşlarını çoğu zaten Zuğaşi Berepe 
grubundan dostlarıydı ve hep yanında kaldılar.

l Kâzım Koyuncu’nun ikinci albümü Hayde 2004 
yılında piyasaya çıktı. Türkçe türkülerin yanı sıra 
Lazca, Gürcüce, Hemşince, Megrelce şarkılarla 
Karadeniz’in kültür ve renklerini yansıtmaya çalıştı.

l Tulum, kemence, kaval gibi otantik çalgıların 
yanı sıra bas, elektrogitar, davul ve bilgisayar 
destekli seslerle müziğine hem otantik hem 
modern öğeler kattı. 

Derleyen: NİLÜFER PAZVANTOĞLU

MÜZİK YAŞAMININ KRONOLOJİSİ
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l Kâzım Koyuncu’nun 
ölümünden sonra 16 
şarkının 4 tanesi konser 
kaydı, 4 tanesi (Dünyada 
Bir Yerde, Yalnızlığı 
Anla, Hoşçakal, Yine 
Burada) demo kayıt, 
geri kalanı ise farklı 
albümlerde (Gitarın Asi 
Çocukları (Anılar Düştü 
Peşime), Grup Patika/
Aşk Beni Büyütmedi 
(Ayrılık Şarkısı), Seyduna (Hayat), Tuncay Akdoğan/
Bir Nehir ki Ömrüm (Darbedar), Dinmeyen/Sisler 
Bulvarı (Askıda Yaşamak), dizi müziği (Le le le) yer 
alan ‘Dünyada Bir Yerdeyim’ albümü Halkevleri 
tarafından 18 Aralık 2006’da çıkartıldı. 

l Bu albümün geliriyle Kâzım Koyuncu Kültür 
Merkezi çalışmalarına başladı ve halen çeşitli atölye 
çalışmalarıyla katılımcılarına ücretsiz eğitimler 
vermeye devam etmektedir. 

l 2008 yılında Kâzım Koyuncu’nun hayat 
hikâyesinin yanı sıra bir kısmı 
hiçbir yerde yayınlanmamış 
görüntülerle anlatan 
yönetmenliğini Ümit Kıvanç’ın 
yaptığı ‘Şarkılarla Geçtim 
Aranızdan’ belgeseli 3 DVD 
halinde yayınlandı.

l ‘Yağmur - Kıyamet 
Çiçeği’ adlı filmde, Kâzım 
Koyuncu’nun hayatı 
anlatılmaktadır.

bu ilk albüm daha sonra Kâzım Koyuncu’nun klasikleşen 
bir çalışması olarak kalplerimizde yerini alacaktı. Dahası 
sanatçının gelecekteki müziğinin şekillendiği bir çalışma 
olarak değerini koruyacaktı.

Kâzım Koyuncu’nun tüm Türkiye’de geniş kitlelerce 
tanınmasını sağlayan ise Kanal D’de yayınlanan ve baş-
rollerini Şevval Sam ile Nejat İşler’in başrollerini paylaştığı 
‘Gülbeyaz’ isimli dizi oldu. Birbirine düşman iki Karade-
nizli ailenin çocuklarının aşkını anlatan ‘Gülbeyaz’ın bazı 
bölümlerinde de oynayan sanatçının dizi için Gökhan 
Birben’le birlikte yaptığı müzikleri de, dizinin bir anda 
popüler olmasıyla birlikte müzikseverlerin dikkat çekti. 
Dizinin ardından konserler oldukça yoğunlaşmaya baş-
ladı. Konserleri artık büyük kitlelerce izleniyordu. Başarılı 
müzisyen,2003 yılında ikinci solo albümünün kayıtlarına 
başladı. ‘Gülbeyaz’ın başrol oyuncusu Şevval Sam, bu 
albümde ‘Ben Seni Sevduğumi’ türküsünü seslendirirken, 
‘Gelevera Deresi’ türküsüne de Kâzım Koyuncu ile birlikte 
düet yapmıştı. Bu sıralarda konserleri büyük ilgi görmeye 
ve kalabalıklaşmaya başladı. Yurt dışında da konserler 
veren sanatçı, 2003 yılında ikinci solo albümünün çalış-
malarına ağırlık verdi. Türkçe türkülerin yanı sıra Lazca, 
Gürcüce, Hemşince, Megrelce şarkılarla Karadeniz’in 
tüm kültür ve renklerini yansıttı. Tulum, kemençe, kaval 
gibi otantik çalgıların yanı sıra bas, elektrogitar, davul ve 
bilgisayar destekli seslerle müziğine hem otantik hem 
modern öğeler kattı.

“BEN BİR MÜZİSYENİM, ONDAN SONRA 
BİRAZ KARADENİZLİYİM, AMA HEPSİNİN 
ÖTESİNDE BEN BİR DEVRİMCİYİM. VE 
GERÇEKTEN DOĞRU BİLDİĞİM BİR ŞEYİ 
EN AZINDAN ÇOK ZORLANIRSAM 
ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEM”.

ARDINDA BIRAKTIKLARI
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2004 yılında da ‘Hayde’ adını verdiği ikinci albümünü çıkardı. 
İkinci albüm ilkine göre oldukça büyük bir başarı yakaladı 
ve rekor sayılacak bir satış rakamına ulaştı. Ve yılın en çok 
satan albümlerinden biri oldu. Hayde, Kâzım Koyuncu’yu 
Karadenizlilerle daha sıkı buluşturan bir albüm olarak tarihe 
geçti. Aynı zamanda müthiş bir tempoyla hem Karadeniz’in 
tüm kentlerinde, hem Türkiye’nin her bölgesinde hem de 
yurt dışında konserden konsere koştuğu oldukça yoğun ve 
yüksek tempolu bir dönem yarattı. Kâzım, eski grubu Zugaşi 
Berepe’den bu yana çalıştığı arkadaşlarının yanı sıra kendisine 
yeni katılanları önemsiyor, konserlerinde ve çalışmalarında 
hep “arkadaşlarım” diyerek ekibine verdiği önemi de belli 
ediyordu. Aralarında Metin Kalaç, Cafer İşleyen, Murat Dilek, 
Gürsoy Tanç ve sonradan ekibe dahil olan kemençe sanatçısı 
Selim Bölükbaşı, geri vokallerinin yanı sıra ve horonlarıyla 
izleyiciyi coşturan Harun Topaloğlu, tulumcular Metin Turan 
ve İsmail Avcı, Kâzım ile birlikte gittikleri her yerde verdikleri 
her konserde müthiş sahne performansları yaratıyorlardı.

AMANSIZ HASTALIĞA RAĞMEN MÜCADELECİ RUH

Kendisi gibi Karadeniz müziğinin güçlü temsilcilerinden 
olan Fuat Saka, Volkan Konak ve Bayar Şahin ile birlikte dü-
zenledikleri, büyük ilgi gören Hey Gidi Karadeniz konserler 
dizisinin de öncülüğünü yaptı. Nisan 2004’te çıkardığı ikinci 
solo albümü ‘Hayde’ ile popülaritesini iyice artırdı. 

Kâzım’a kanser teşhisi konulduğunda tarih yaprakları 
2004’ün Aralık ayını gösteriyordu. Kısa bir süre sonra da tüm 
dostları, dinleyicileri ve sevenleri sanatçının hastalığından 
haberdar oldu. Kâzım, bir yandan yakalandığı hastalıkla müca-
dele ederken  etrafındaki sevgi çemberiyle bu zor zamanların 
geçeceğine inanıyordu. Hastalığın tüm zorluklarına rağmen 
müziğinden vazgeçmedi. Kemoterapi tedavisi sırasında 
4 Şubat 2005 tarihinde İstanbul, Taksim’deki Yeni Melek 
Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle kucaklaştı, doktorunun 
tüm uyarılarına rağmen onlara konser vermekten kaçınmadı. 
İçinde bulunduğu durum için, “ha kanser ha konser” diyerek 
esprili bir dil de kullandığı söylenir. 

Gördüğü ilaç tedavisi dolayısıyla yıllardır uzattığı ve ha-
fızalarımızda öyle yer eden saçlarının tamamen dökülmesini 
beklemeden kendisi kestirdi. Grubundaki bütün dostları da 
ona moral vermek amacıyla saçlarını kestirdi. Bu konserde 
gruba nefesli sazlarıyla müzisyen dostu Kemal Sahir Gürel 
de katıldı. 

23 Nisan 2005 günü Trabzon Dernekler Birliği’nin İstanbul 
Ticaret Odası’nda düzenlediği “Çernobil’in etkileri ve Hasta 
Hakları” panelinde yaşam, hastalık, bilimi sorguladığı acı ve 
isyanı bir arada hissettiren bir konuşma yaptı. Konuşmasın-
da yerleşik düzenin kuralları dışında kalmasına karşın nasıl 
böyle bir geniş izleyici kitlesini edindiğini açıkça göstermeye 
yetiyordu. Kâzım, 30 Nisan 2005’te Trabzon Gazeteciler Ce-
miyeti’nin ödülünü almak için Trabzon’a gittiğinde hastalığı 
iyiden iyiye ilerlemişti. Ancak o dayanılmaz ağrılarına karşın 
ayaktaydı. Son kez Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde genç-
lerle bir kez daha buluştu. Çok sevdiği gibi horonlar tepildi, 
bir ağızdan şarkılar söylendi.

25 Haziran 2005 günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını 
yitirdiğinde ertesi gün binlerce kişi gözyaşlarına boğuldu. Genç 
yaşlı, iş adamı, işçi, öğrenci, sanatçı, toplumun tüm kesimleri 
sanatçıyı doğduğu topraklara Karadeniz’e uğurladı. Kâzım 
Koyuncu, doğduğu köy olan Yeşilköy’de fındık ağaçlarının 
çevrelediği köy mezarlığında defnedildi. l

Kaynak: 
Wikipedi-Aydınlık Gazetesi-Cumhuriyet Gazetesi
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“Bu arada; hiç başımızdan eksik 
olmayan gökyüzüne, günün karanlık 
saatlerine, ara sıra kopsa da fırtınalara, 
bir gün boğulacağımız denizlere, eski 
günlere, neler olacağını bilmesek de 
geleceğe, kötülüklerle dolu olsa bile 
tarihe, tarihin akışını düze çıkarmaya 
çalışan tüm güzel yüzlü çocuklara, 
donkişotlar’a, ateş hırsızlarına, Ernesto 
“Çe” Guevara’ya, yollara-yolculuklara, 
sevgililere, sevişmelere, sadece 
düşleyebildiğimiz olamamazlıklara, 
üşürken ısınmalara, her şeyden 
sıcak annelere, babalara ve tadını 
bütün bunlardan alan şarkılara kendi 
sıcaklığımızı gönderiyoruz. Kötü 
şeyler gördük. Savaşlar, katliamlar, 
ölen-öldürülen çocuklar gördük. 
Kendi dilini, kendi kültürünü, kendisini 
kaybeden insanlar, topluluklar gördük. 
Yanan köyler, kentler, ormanlar, 
hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, 
ağlayan anneler, babalar, her gün bile 
bile sokaklarda ölüme koşan tinerci 
çocuklar gördük. biz de öldük. Ama her 
şeye rağmen bu yeryüzünde şarkılar 
söyledik. TEŞEKKÜRLER DÜNYA.”



“Bir Tulum Ustası”
AYCAN YETER
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- Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1984 İstanbul doğumluyum, aslen Rize ilinin Pazar 

ilçesindenim. Çocukluğum, Üsküdar Bağlarbaşı Selami 
Ali mahallesinde geçti. İlk, orta ve liseyi burada okudum. 
2004’te Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nü kazan-
dım, açıkçası iktisat istediğim bir bölüm değildi fakat o 
dönem öyle olması gerekti. O dönem bir yandan da tulum 
çalışmalarına başlamıştım ve tulum ile tanıştıktan sonra 
aslında kendimi buldum diyebilirim. Çünkü benim çok 
da tatmin olmadığım bir dönemden sonra bambaşka bir 
yolculuğa çıkmıştım.

- Tulumun sizin hayatınıza nasıl girdiğini ve nasıl 
bir yere sahip olduğunu anlatır mısınız?

Tulum benim hayatıma ben farkında olmadan her iki 
dedem sayesinde girdi. Çocukluğumda dedem (Bahattin 
Yeter) beni yanına oturtur bir yandan tulum kaseti koyar 

“TULUMLA TANIŞINCA
BAMBAŞKA BİR
YOLCULUĞA ÇIKTIM”

R
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Aycan Yeter, Karadenizli bir tulum 
sanatçısı. Çocukluğunda başlayan 
tulum çalma macerası, onu tutkulu 
bir müzisyene dönüştürdü. Tulum 
çalma tekniğini geliştirerek birçok 
etnik kökenli sanatçı ve gruplara 
700’e yakın konser ve etkinliklerde 
eşlik etti. Geçtiğimiz ay ‘Tulum 
Metodu’ adlı kitabını çıkaran sanatçı, 
tulumun geleneksel 
melodilerinden yola çıkıp 
hayalini kurduğunuz tınılara 
doğru ilerlemeye katkı 
sunmayı amaçlıyor. Ve 
ekliyor, “Unutulmamalıdır 
ki bir enstrüman teknikler 
ile öğrenilir, duygular ile 
çalınır”...

teybe bir yandan da tulum çaldığında başımı öperek 
tulum çalarmış gibi yapardı. İstanbul’da yaşadığım için 
tulum dinleme duyma ya da edinme gibi bir şansım yoktu. 
Ancak yazları köye gittiğimde tulum dinleyebilirdim. İlk 
okuldan lise bitene kadar her yaz üç aylığına ailecek köye 
giderdik. Köyde nerde bir tulum sesi duysam hemen 
koşardım yanına. Dedem (Bahattin Yeter) bana o aşkı 
aşılamıştı bir kere… Diğer dedem (Hüseyin Özgürbüz) 
ise kemençe ustasıydı, köyde yaşardı ve her sabah bize 
kemençe çalardı. Pazarda bulunan Cinan Müzik, Öcal 
Cinan ağabeyimden bir çift sipsi almıştım. Tulum ala-
cak bütçem yoktu, bu yüzden çöp poşetinden tulum 
yapmıştım. O sipsilerle dedem (Hüseyin Özgürbüz) ilk 
çaldığım ‘Nani Nani Oy’ türküsünü bana öğretti. Fakat 

benim tulum çalma gibi bir fikrim yoktu, 
ben horon oynamasını çok seviyordum. 
Tanıdık tanımadık köy düğünlerine gidip 
tulum ile horon oynamak en büyük key-
fimdi. Hatta horonlarda, horon vurduran 
yani horonu yöneten bir kişi olur, işte ben 
tam o kişi olmak istiyordum. Sonunda bunu 
başardım. Birgün katıldığım bir kalabalık 
etkinlikte -o zaman hayranlıkla izlediğim 
sevgili Kazım Koyuncu da vardı- dört beş 
tane horon halkası vardı. Ben horonu iyi 
yönettiğim için bir o halka bir bu halka sü-
rekli horon oynuyordum. Meğerse Kazım 
ağabey uzaktan seyrediyormuş haberim 
yoktu. Hayranlıkla yanına gittiğimde bana, 
‘Sen tulum çalıyor musun?’ diye sordu, ben de 
‘hayır ağabey’ dedim. Sonra bana enteresan 
bir şekilde ‘sen kesinlikle tulum çalmalısın, 

çok iyi horon oynatıyorsun, yeni tulumculara ihtiyacımız 
var’ dedi. O günden sonra sevgili Selim Bölükbaşı’ndan 
tulum dersleri almaya başladım ve eğitimden 6 ay sonra 
ilk sahneme çıktım. Tulum ve müzik, artık benim hayatımın 
tam ortasında, bir yaşam biçimi bir tutkuya dönüştü.

- Balkanlardan Hindistan’a, İskocya’dan İran’a, Anado-
lu’dan Amerika’ya, her coğrafyada farklı isimlerle anılan 
tulumun bizim ülkemizdeki kullanımı ne durumdadır?

Evet bahsettiğiniz gibi Dünya’nın birçok ülkesinde 
tulum ve benzerlerini görmek mümkün. Bu konudaki 
fikrim tulum hayvancılık, yaylacılık yapan halkların or-
tak çalgısıdır. Gayda, Nay-ı Enban, Bag Pipe… Tüm bu 
çalgılar tulum ile benzer enstrümanlardır. Bazılarında 
makamsal bazılarında da yapısal bazı değişiklikler olsa 
da pratiği aynıdır. Ülkemizde Doğu Karadeniz kıyılarında 
ve yaylalarında yaygın olarak kullanılır.

Hazırlayan: TUBA AKKAVAK
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- Karadeniz’in geleneksel çalgısı olan tulumun ya-
pımına da kısaca değinebilir miyiz?

Tulum yapısal olarak üç bölüme ayrılır: Gövde (deri), 
Nav (notaların çıktığı ahşap kısım) ve Ağızlık (deriye hava 
verilen ahşap kısım). Gövde oğlak derisinden, Nav’ın ahşap 
bölümü istenilen bir ağaçtan olabilir. Toplam 5 perde 6 
sesten oluşan sipsiler ise toprakta yetişen kamışlardan 
hazırlanır. Deriler tabaklama adı verilen belli başlı işlem-
lerden geçer ve ağızlık kısmı takıldıktan sonra son halini 
alır. Kamışlar boylara ayrılır en küçük boğumlardan sesi 
çıkaran dillikler elde edilir.

- Türkiye’den İngiltere’ye uzanan sanat yolculuğunuz 
sanatınıza nasıl bir dönüşüm ya da değişim yaşatmıştır? 

Tulum çalmaya başladıktan sonra 2005-2010 yılları 
arasında Karadeniz müziği icra eden aklınıza gelen birçok 
sanatçıya hem sahnelerinde hem de albümlerinde eşlik 
ettim. Bu dönem enstrümanımı geliştirmek adına bana 
çok yardımcı olurken bir yanda da hep aynı türküleri aynı 
şekilde sürekli çalmak da beni biraz farklı arayışlara 
itti açıkçası. Kendi iç dünyamda dinlediğim farklı 
müzik türleri içerisinde kendi kendime ne 
yapmalıyım ne yapabilirim sorusunu sürekli 
sordum. Aşırı derecede ‘progressive rock’ 
hayranıyım. Dinlediğim türler genellikle 
rock, progressive, psychedelic müzik 
türleri idi. Enstrümanım tulum ama 
dinlediğim sevdiğim türler farklı ne 
yapmalıyım gibi sorular ile meşgulken, 
2011 yılında kendimi Amerika’da bul-
dum. Orada geçirdiğim üç yıl boyunca 
yeni arayışlar içinde oldum. Tulumun, bana 
özgün sound’u, tekniği üzerinde düşünceler, 

çalışmalar yaptım ve o zamanlarda tulum ile ilk bestele-
rimi yapmaya başladım. Yaptığım melodiler bilinen tipik 
Karadeniz melodilerinin aksine farklıydı. Aslında tüm 
bunlar, tuluma daha fazla ne kadar katkı sağlayabilirim 
düşüncesiydi. Tulum bir enstrüman, evet her ne kadar 
yöresel bir çalgı olarak görülse de saygının en büyüğünü 
hak ediyor. İşte bu düşünceler beni hem tulumla farklı 
bir müzikal anlayış hazırlamaya hem de dünyada bir ilk 
olan ‘Tulum Metodu’ kitabını yazmaya itti. 

- Amerika ve sonrasında Türkiye’ye dönüş... Neler 
yaptığınızı kısaca anlatır mısınız?

San Francisco’da biraz işin stüdyo kısmı ile de ilgi-
lenmeye başladım çünkü bütün bu arayışlardan sonra 
yapmak istediğim şeyi bir nevi bulmuştum diyebilirim: 
Kendi müziğimi yapabilmek... 2011 yılındaki bu düşün-
celer, 2019 yılında kurduğumuz ‘Gormot’ grubunun da 
ilk temel taşları oldu aslında. 2013 yılında Türkiye’ye 
döndüm ve kurucularından biri olduğum ‘Moda101 Müzik 

Stüdyosu’ ile işin mutfak kısmında kendimi geliş-
tirmeye başladım. Bu süreçten sonra birçok 

sanatçının albüm ve single çalışmalarının 
müzikal düzenlemelerini yaptım. Kısacası 
aranjör koltuğunda sabahlara varana dek 
yoğun çalışmalar içerisine girdim. 2016 
yılında, yöresel kaidelerden oluşan 
‘Otantik Tulum’ albümünü müziksever-
lerin beğenisine sundum. TRT Müzik 
ekranlarında, iki sezon ‘Hayde’ adlı 

türkü programının müzik yönetmenliği, 
yine TRT Müzik ekranlarında ‘Zirvedeki 

Türküler’ adlı programın yapımcılığını ve 
sunuculuğunu yaptım.

TULUM 
BİR 

ENSTRÜMAN, 
EVET HER NE KADAR 
YÖRESEL BİR ÇALGI 

OLARAK GÖRÜLSE DE 
SAYGININ EN 

BÜYÜĞÜNÜ HAK 
EDİYOR.
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- Pandemi dönemini nasıl geçirdiniz?
Müzisyenler olarak mesleğimizi icra edebilmek ha-

kikatten çok zor, gecemiz gündüzümüz yok. Özellikle 
pandemi süreciyle ben dahil birçok müzisyen arkadaşım 
zor günler geçirdik. Fakat işimi çok sevmem tüm bu 
zor kısımları bir kenara bırakmamı sağlıyor. Öğrenmeyi, 
kendimi geliştirmeyi çok seven bir insanım bu kadar 
yoğun çalışırken açıkçası işim ile ilgili daha çok bilgiler 
öğrenmek ufkumu daha da genişletmek adına Yıldız 
Teknik Üniversitesi Ses Tasarımı bölümünü kazandım ve 
tekrardan üniversite eğitimine başladım. Müzikal hayatımın 
bu döneminde ise artık 2011 de hayallerini kurduğum 
müziğin 2019 da ‘Gormot’ adı ile başlamış olması, beni 
tamamen buraya odaklanmamı sağladı. 2011 de yaptığım 
gibi yine kendimi dinleme, başarmak istediğim projeye 
odaklanma düşüncesiyle biraz İstanbul’daki yoğunluktan 
çıkmak istedim ve bu sebeple İngiltere’ye yerleştim. 

- Tulumu anlattığınız kitabınizla ilgili neler söylemek 
istersiniz? Ne zaman çıktı. Devamı olacak mı?

Tulum ile ilgili bu zamana kadar akademik bir ça-
lışma maalesef yapılmadı. 
Akademik birkaç tez dışında 
bir metod yoktu. Ben de bu 
doğrultuda tulum çalacak 
arkadaşlarımızın tulumu 
doğru tanıması, tarihini 
bilmesi ve çalım tekniğini 
doğru öğrenmesi adına me-
tod yazmaya karar verdim 
ve işe koyuldum. Kitap ça-
lışmam yaklaşık 10 yılı aşkın 
sürdü. Birçok kez kitabın 
içeriğini tekrar tekrar yazdım 
çünkü o süreçte kendimi bir 
yandan geliştirmeye devam 
ediyordum. Yeni bilgiler 
öğrenmek sizi, her gün bir 
öncekinden daha da fazla 
geliştiriyor. Buna bağlı ola-
rak ben de kitap içerisinde 
sürekli değişiklikler yaptım. 
Bazen egzersizi değiştirdim 
bazen yeni konular açtım 
hatta literatüre girecek bazı 
terimler geliştirdim. Niha-
yetinde bu uzun süreçten 
sonra, yaklaşık bir ay kadar 
önce ‘Tulum Metod’ kitabını 
sizlerle buluşturabildim. De-
vamı muhakkak olacak ve 
hatta ikinci kitaba şimdiden 
başladım bile. O biraz daha 
farklı bir seviyede olacak. 
Küçük bir ön bilgi olması 
için, ikinci kitap ağırlıklı ola-
rak yöresel kaideleri içeren 
bir kitap olacak. 

- Sizin gibi dünyaca 
tanınmış bir enstrüman 
virtüözü olmak isteyen 
gençlere neler önerirsiniz?

Virtüözlük haddim değil, 
enstrümanımı olabildiğince 
iyi icra etmeye ve yöremize, 

enstrümanımıza bir renk katabilmeye çalışıyorum. Bu 
doğrultuda da tulumu dünyaya tanıtmak için çabalıyorum. 
Gençlere tavsiyem ne yapıyorlarsa ya da ne yapmak 
istiyorlarsa öncelikle o yapmak istedikleri şeyi çok iyi 
tanısınlar, tarihini, ustalarını, otantikliğini çok iyi bilsinler ve 
önce işin özünden başlasınlar ki farklı ufuklara giderken 
rahat olabilsinler. İşin özünü bilmeden yola çıkmak temeli 
boş olan bir binada oturmak gibi olur her an yıkılabilir. 
Bu yüzden işin öz kaynağı çok önemli.

- Yolda yeni projeler var mı?
Bende proje bitmez... Çok düşünüyorum, yeni projeler 

üretmeyi çok seviyorum şu anda önceliğim ‘Gormot’ 
projesini olgunlaştırabilmek. Bunun dışında da sürpriz 
albüm projeleri olabilir.

Son olarak, asil üyesi olduğum kurumum MESAM’a, 
siz değerli MESAM yönetimine, çalışanlarına ayrıca ‘Tulum 
Metodu’ kitabım için çok koşturan, kitap ile ilgili birçok 
kez fikir alışverişinde bulunduğum MESAM Yönetim 
Kurulu Başkanı’mız sevgili Recep Ergül’e teşekkürlerimi 
sunarım. l

Aycan Yeter: 
“Virtüözlük haddim 
değil, enstrümanımı 
olabildiğince 
iyi icra etmeye 
ve yöremize, 
enstrümanımıza bir 
renk katabilmeye 
çalışıyorum. Bu 
doğrultuda da 
tulumu dünyaya 
tanıtmak için 
çabalıyorum.”
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“30 YILLIK BİRİKİMİMİZ 
BU ALBÜMLE 

PARMAKLARINIZIN 
UCUNDA!”

‘Seyr-i Ahenk’, Ümit Yılmaz ile Derya Türkan’ın Türk müziği ile batı müziğinin 
bir sentezi olarak Türk kültür ve müziğini dünyanın başka yerlerindeki insanlara 
tanıtmak ve dinletmek amacıyla gerçekleşen bir albüm çalışması. Biri İbrahim 

Kalın olmak üzere tüm eserler Ümit Yılmaz ve Derya Türkan’a ait.

VİZYON HAZİRAN 2022
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Ümit Yılmaz ve Derya 
Türkan, ‘Seyr-i Ahenk’ 
albümünde kendi 
eserlerinden oluşan 
seçkileri Hollandalı 
sanatçılar Eric Van Den 
Westen, Martin Fondse 
ve Hollanda’da yaşayan 
Türk müzisyen Alper 
Kekeç’in yorumlarıyla 
harmanlamış. 
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‘Seyr-i Ahenk’, Hollanda’nın Amsterdam şehrinde 
özel bir stüdyoda kaydedildi. Albümün aranjörlüğünü 
Ozan Sarıboğa üstlendi. Ümit Yılmaz ve Derya Türkan, 
kendi eserlerinden oluşan seçkilerini Hollandalı sanatçı-
lar Eric Van Den Westen, Martin Fondse ve Hollanda’da 

yaşayan Türk müzisyen 
Alper Kekeç’in yorum-
larıyla harmanlamışlar 
ve ortaya özgün bir 
çalışma çıkarmışlar. 
Albüm, sanatçıla-
rın kendi eserlerini 
besteleyerek Türk 
sazları ile çalmaları 
ve batılı sanatçıla-
rın da batılı müziği 
sazlarıyla eserleri yo-
rumlamaları ile kendi 
alanında eşsiz olma 
özelliği taşıyor.

Konser öncesinde yapılan basın toplantısında konu-
şan Ümit Yılmaz, “Hayaller gerçeğe döndüğünde anlam 
kazanıyor. Hayallerimden bir tanesi İstanbul Kemençesi 
ile müzik yapmaktı. Bu proje, çocukluk arkadaşım aynı 
sınıfları, yemekhaneyi, top koşturduğumuz bahçeyi, kı-
sacası orta lise ve üniversiteyi İTÜ Konservatuarı’nda 
beraber okuduğum sazında usta virtüoz Derya Türkan’dan 
başkasıyla olamazdı. 30 yıllık birikimin parçası olarak 
bu proje doğdu. Parmaklarımızın ucunda adeta o yıllar. 
Albümde toplam yedi eser bulunuyor, üç eser bana, üç 
eser Derya Türkan’a ve bir eser de uzun zamandır müziği 
ve sanatı paylaştığımız Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın 
İbrahim Kalın hocamıza ait. Kendisine çok teşekkürle-
rimi sunuyorum. ‘Ümit’ adlı eserimizin Kemal Başbuğ 
yönetmenliğinde çekilen klibi de çok yakında ekranlarda 
olacak” dedi. 

Kemençe virtüözü Derya Türkan ise “İkimizin bugüne 
dek yaptığı çalışmalar bize farklı tecrübeler getirse de, 
aldığımız eğitimle ve birlikte geçirdiğimiz zamanların 
bize verdiği tecrübeyle sanki uzun yıllar birlikte müzik 
yapıyormuşuz gibi kaldığımız yerden devam ettik. Bu ça-
lışmada uluslararası üne sahip üç müzisyen bizlerle oldu. 
Albümün bir başka özelliği de herkesin aynı anda icraya 
katılmış olması ve sanki bir konser kaydı gibi kaydedilmiş 
olmasıdır. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” 
açıklamasında bulundu. 

 Hollandalı müzisyen Eric Van Desten, “Uzun süredir Türk 
müzisyenlerle çalışıyorum. Ümit ve Derya çalıştıklarımın 
en iyisi ve müzikleri gerçekten harika. Eserleri çalmak ve 
onlarla çalışmak mükemmeldi.” cümleleriyle Ümit Yılmaz 
ve Derya Türkan’a övgü dolu sözler sarf etti. Piyanist Martin 
Fondse, “Türkiye ve Hollanda’dan gelen müzisyenlerin 
oluşturduğu bu büyük projenin bir parçası olduğum için 
çok mutluyum. Ümit ve Derya’nın müziklerinin en güzel 
tarafı yarattığı alanlar. Dinleyen herkes bu alanları kendi 
cephesinden doldurup hissedebiliyor” açıklamasında 
bulunurken perküsyon virtüözü Alper Kekeç, “Ümit ve 
Derya’nın eserlerinden oluşan bu özel projede olmaktan 
çok mutluyum. Günlerce süren stüdyo çalışmamız çok 
keyifli ve anlamlıydı. Kaliteli ve değerli müzik adamları bir 
aradaydı” diyerek toplantıyı noktaladı. l

l Derya Türkan 1973 yılında İstanbul’da doğdu. 1995 
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet 
Konservatuarı’nda İhsan Özgen’in keman sınıfından me-
zun oldu. 1990 yılında Necdet Yaşar tarafından yönetilen 
İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Türk Kültür ve 
Turizm Minörü’ne konuk müzisyen olarak kabul edildi. 

l Yedi yıl boyunca toplulukla birlikte çalıştı. 1991 yı-
lında TRT İstanbul Radyosu’na girdi ve 2000 yılında tam 
zamanlı bir çalışanı oldu. Radyoda Alaeddin Yavaşça, 
Bedri Sıtkı Sezgin, Niyazi ve Erol Deran gibi birçok büyük 
Türk sanatçıyla birlikte sahne aldı.

l Türkan, 1992 yılından bu yana Kudsi Ergüner Grubu 
ve Anadolu Grubu ile birlikte İhsan Özgen’in yönettiği 
ve ABD, Fransa, Almanya, Finlandiya, İtalya, Hollanda, 
Belçika, Polonya, Yunanistan ve İsrail’de dahil olmak 
üzere pek çok ülkede konser verdi.

l 1996 yılında Kudsi Ergüner ile birlikte Yehudi Me-
nuhin’in 80. Yıldönümü dolayısıyla Paris Sorbonne Üni-
versitesi’nde Fransız Cumhurbaşkanı Jacque Chirpin 
tarafından düzenlenen bir konserde yer aldı. Türkan, Kudsi 
Ergüner’in ‘İslam Blues’ ‘Ottomania’, ‘Ottoman Drums’, ‘La 
Banda Ala Turca’ ve ‘Tac Mahal’ gibi albümlerinde çaldı.

l Hem solist hem de çeşitli grupların bir üyesi olarak 
birçok konserin yanı sıra Harvard Üniversitesi, UC Santa 
Cruz ve MIT’de seminerler ve dersler verdi.

l 1997 yılında Murat Aydemir ile ‘Harmony’ ve Yunan 
sanatçı Sokratis Sinopoulos ile ‘İstanbul’dan Mektup’ 
adlı albümleri yaptı.

l Cengiz Onursal ve Murat Aydemir ile İncesaz Gru-
bu’nu kurdu.

l Derya Türkan’ın, 2001 yılında Ermeni duduk sanatçısı 
Civan Gasparyan ve Erkan Oğur ile birlikte ‘Fuad’ adlı 
albümü yayınlandı.

Hazırlayan: TUBA AKKAVAK
DERYA TÜRKAN KİMDİR?

DERYA TÜRKAN: “İKİMİZİN BUGÜNE DEK 
YAPTIĞI ÇALIŞMALAR BİZE FARKLI TECRÜBELER 
KAZANDIRSA DA, ALDIĞIMIZ EĞİTİMLE VE 
BİRLİKTE GEÇİRDİĞİMİZ ZAMANLARIN BİZE 
VERDİĞİ TECRÜBEYLE SANKİ UZUN YILLAR 
BİRLİKTE MÜZİK YAPIYORMUŞUZ GİBİ 
KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETTİK”.
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l 1973 yılında İstanbul’da doğdu. 5 yaşında babasının 
müziğe olan yeteneğini fark etmesi üzerine bir Cura Bağ-
lama hediye etmesiyle başladı. 1981 yılında daha bilinçli 
bir eğitime devam etmesi üzerine özel ASM Müzik okuluna 
girdi. 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı’nın Çalgı Bölümü’nü kazandı. Ortaokul, 
lise, üniversite ve lisansüstü eğitimini burada tamamladı. 

l 1989 yılında ilk ‘Umut Rüzgarı’ adlı enstrümantal 
besteyi yaptı ve devamında birçok kendisine ait esere 
imza attı. 1991 lise öğrencisiyken yöneticiliğini yaptığı 
‘Telden Dile Müzik Merkezi’nde bağlama, solfej ve re-
pertuar dersleri verdi.

l 1984 yılında okul arkadaşları ile birlikte ‘Kent Ozanları’ 
adlı bir müzik grubu kurdu. 1998 yılında grup ‘Güllerin 
İçinde’ adlı ilk albüm çalışmasını gerçekleştirdi. Bu al-
bümün yapımcılığını uzun yıllar bağlamasıyla eşlik ettiği 
yakın dostu, ağabeyim dediği Ahmet Kaya üstlendi. 

l Müzik yönetmenliği yanı sıra Ahmet Kaya, piya-
nist Tuluğhan Uğurlu, Yavuz Bingöl, Levent Yüksel, Erol 
Parlak, Sabahat Akkiraz, Aşık Mahsuni Şerif gibi birçok 
sanatçıya albüm kayıtlarında, yurt içi-yurt dışı konser ve 
festivallerde bağlamasıyla eşlik etti. 

l 2001 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuar’ında 
öğretim görevlisi olarak bağlama dersleri vermeye baş-
ladı. Burada birçok projeye imza attı ve sayısız öğrenci 
yetiştirdi.

l 2003 yılında yaptığı ‘Sen Olmasam...’ adlı ilk solo 
albümü ile bağlama çalmasının yanı sıra solistliğini de 
müzikseverlerle paylaştı. 2005 yılında Kent Ozanları 
‘yedi Yıl Sonra’ isimli albümü yaptı. 2009 yılında DMC 
etiketiyle yapmış olduğu ‘Parmaklarımız Ucunda’ isimli 
esntrümantal albümüne kendi tarzını, tınısını, bestelerini 
ve müziğini anlatan farklı bir proje sundu. Bu projenin 
tüm gelirini Özürlüler Vakfı’na bağışladı. 

l 2010 yılında albümleriyle, söz ve beste çalışmalarıyla, 
sosyal sorumluluk projelerine olan desteği ile bunların 
yanı sıra aynı zamanda Halk Müziği kültürümüzün özün 
olan bağlamayı yeni nesillere aktaran eğitimciliği ile 
‘Avrupa Gazeteciler Derneği’ (AGD) tarafından Yaşam 
Boyu Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

l 2011 yılında ‘Parmaklarımın Ucunda’ isimli enstrü-
mantal albümüyle internet medyasının en önemli sitele-
rinden olan magazinci.com tarafından sosyal sorumluluk 
albümü olarak ödüle layık görüldü.

l 2012 yılında Magazin Gazetecileri Derneği’nin dü-
zenlemiş olduğu ödül töreninde ilk kez ‘Ahmet Kaya’ özel 
ödülüne layık görüldü. Ayrıca aynı gecede ‘Parmaklarımın 
Ucunda’ adlı projesiyle yılın En İyi Enstrümantal Albümü 
Ödülü’nü de almaya hak kazandı.

l 2013 yılından bu yana YBSM Yavuz Bingöl Sanat 
Merkezi’nde dersler vermeyi ve sanat yönetmenliğini 
sürdürüyor.

l 2014 yılında TRT Müzik kanalında ‘anonim’ adlı 
programı hazırlayıp sundu ve program aynı yıl MÜZDAK 
tarafından En İyi Kültür Sanat Programı Ödülü’ne layık 
görüldü. Aynı yıl YOL/THE ROAD isimli single çalışmasını 
Almanya’da çıkardı. 

l 2015’te 360 TV kanalında ‘Saygıyla’ isimli programı 
hazırlayıp sunarak değerli sanatçıları müzikseverlerle 
buluşturdu. 

l 2017 yılında CRR Konser Salonu’nda başlayan ‘Bin 

ÜMİT YILMAZ KİMDİR?

ÜMİT YILMAZ: “HAYALLER GERÇEĞE 
DÖNDÜĞÜNDE ANLAM KAZANIYOR. 
HAYALLERİMDEN BİR TANESİ İSTANBUL 
KEMENÇESİ İLE MÜZİK YAPMAKTI. BU PROJE, 
ÇOCUKLUK ARKADAŞIM AYNI SINIFLARI, 
YEMEKHANEYİ, TOP KOŞTURDUĞUMUZ 
BAHÇEYİ, KISACASI ORTA LİSE VE ÜNİVERSİTEYİ 
İTÜ KONSERVATUARI’NDA BERABER 
OKUDUĞUM SAZINDA USTA VİRTÜOZ DERYA 
TÜRKAN’DAN BAŞKASIYLA OLAMAZDI”.

Yılın Ozanları’ projesinin sanat danışmanlığına sürdürü-
yor. Aynı yıl T.C. İstanbul Modern Folk Müziği Topluluğu 
Kültür Sanat Bakanlığı Saz sanatçısı olarak görev yap-
maya başladı. 

l Ümit Yılmaz, bunların dışında dizi film ve belgesel 
müzikleri yaparak farklı projelerde yer aldı. 

l 2018 yılında Halk Bankası Türk Halk Müziği Ko-
rosu’nun şefliğini yapmaya başladı ve konserler verdi. 

l Çevik Kuvvet Türk Halk Müziği Korosu’nu çalıştır-
maya başladı. Koro ile birlikte birçok konser verdi ve 
albümlerinin yönetmenliğini yaptı. Yine aynı yıl Turuncu 
Yapım etiketiyle ‘Siyah’ adlı albümü yayınladı.





Orkestrası gibi önemli toplulukları ve Anna Prohaska, 
Gautier Capuçon, Fazıl Say, Kirill Gerstein, Alice Sara Ott 
gibi yıldız solistleri ağırlıyor. Festival, her yıl olduğu gibi 
bu yıl da birçok ücretsiz etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 

Festival kapsamında açık hava mekânlarında ücretsiz 
olarak düzenlenecek Hafta Sonu Klasikleri, müzikse-
verlerle buluşuyor. 

Festivalde ayrıca İKSV Alt Kat iş birliğiyle gerçek-
leştirilecek ‘Müzikli Bir Hafta Sonu’ etkinlikleri kapsa-
mında çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz konser 
ve atölyeler düzenleniyor. 

İSTANBUL 
MÜZİK FESTİVALİ

50 YAŞINDA
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın ilk festivali olan İstanbul Müzik Festivali, 
2022’de 50. yaşını kutluyor. 6-24 Haziran tarihleri arasında Borusan Holding 
sponsorluğunda gerçekleştirilecek festival, “İstanbul” teması altında 
müzikseverlere zengin bir program sunmaya hazırlanıyor.

FE
S

Tİ
VA

L

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan 
Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 50. İstanbul Müzik 

Festivali, 6-24 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle 
buluşuyor. ‘İstanbul’ teması altında gerçekleşecek 
50. İstanbul Müzik Festivali, Deutsches Symphonie 
Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Boru-
san İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni 

Hazırlayan: BESTE ERTAN

Deutches Symphonie Orchester Berlin
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İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ, AKM’YE DÖNÜYOR

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yıllar sonra yeniden 
festival mekânları arasında yer alıyor. Festivalin ilk yıl-
larından bu yana birçok unutulmaz etkinliğe sahne olan 
AKM, festivalin 50. yılında, açılış töreni ve konserine 
ev sahipliği yapıyor. Üç hafta sürecek festivalin birbi-
rinden özel sekiz konseri AKM’de gerçekleşiyor. Açılış 
konserinin yanı sıra festivalin ilk haftasında AKM’de 
gerçekleştirilecek konserler Beyoğlu Kültür Yolu Fes-
tivali çerçevesinde izleyiciyle buluşuyor.

Açılış Konseri: Tekfen Filarmoni Orkestrası 
& Kirill Gerstein

6 Haziran Pazartesi 20.00, Atatürk Kültür Merkezi 
Türk Telekom Opera Salonu

Festivalin açılışını 2019-2022 Festival Açılış Konseri 
Orkestrası olan, şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki 
Tekfen Filarmoni Orkestrası yapıyor. Tekfen Vakfı’nın 
desteğiyle gerçekleştirilecek konserin solisti ise yıldız 
piyanist Kirill Gerstein...

Burcu Karadağ ve Hakan Güngör’ün solist olarak yer 
alacağı konserde başarılı genç şeflerimizden Can Okan 
yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası tarafından 
seslendiriliyor. Konserde Say’ın ayrıca, piyano ve flüt 
için son eseri Portreler’den İKSV’nin kurucusu, Dr. Nejat 
Ferit Eczacıbaşı’nı andığı bölümü de yer alacak ve bu 
eserde Say’a flüt sanatçısı Bülent Evcil eşlik ediyor.

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin & 
Anna Prohaska

9 Haziran Perşembe 20.00, Atatürk Kültür Merkezi 
Türk Telekom Opera Salonu

Dünyanın önde gelen orkestralarından Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin ile opera sahnelerinin di-
vası Anna Prohaska festivalde buluşuyor. Bell Şirketler 
Topluluğu ve Organik Holding’in gösteri eş sponsor-
luğunda düzenlenecek konserde, bu sezon 75. yılını 
kutlayan Alman topluluk, incelikli ve tutkulu yorumlarıyla 
dikkat çeken soprano Anna Prohaska’ya eşlik ediyor.

‘İstanbul Senfonisi’ Bilkent Senfoni 
Orkestrası & Fazıl Say

Haziran Salı 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Türk 
Telekom Opera Salonu

Fazıl Say ‘İstanbul Senfonisi’ konseriyle, İstanbul’un 
kalbi Taksim’de tüm ihtişamıyla yeniden yükselen Ata-
türk Kültür Merkezi’nde... Say’ın ‘İstanbul Senfonisi’, 
her biri kendi sazlarının virtüözleri olan Aykut Köselerli, 

Kirill Gerstein

Anna Prohaska

Fazıl Say
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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & 
Gautier Capuçon

12 Haziran Pazar 20.00, Atatürk Kültür Merkezi 
Türk Telekom Opera Salonu

Günümüzün en önemli viyolonselcilerinden Gautier 
Capuçon, şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile festi-
vale konuk oluyor. Aromsa’nın desteklediği konserde 
Capuçon, Elgar’ın en ünlü eserlerinden biri olan Vi-
yolonsel Konçertosu’nu; CSO ise Cemal Reşit Rey’in 
şehre dair tutkusunu yansıtan Enstantaneler’ini ve 
Dvořák’ın ‘Yeni Dünyadan’ başlığını taşıyan etkileyici 
senfonisini yorumluyor. 

BİFO ile Bir Prömiyer: Tan Dun 
22 Haziran Çarşamba 20.00, Atatürk Kültür Merkezi 

Türk Telekom Opera Salonu
Çağdaş klasik müziğin önde gelen isimlerinden, 

Grammy ve Oscar (Kaplan ve Ejderha-Crouching Tiger 
Hidden Dragon) dâhil pek çok prestijli ödülün sahibi 
besteci Tan Dun’un, 2021’de kemancı Daniel Hope, 
piyanist Alexey Botvinov ve New Century Oda Orkest-
rası’nın dünya prömiyerini gerçekleştirdiği, İstanbul 
Müzik Festivali ile Borusan 
Sanat’ın ortak siparişçileri 
arasında olduğu eseri 
İkili Konçerto, Türki-
ye’de ilk kez ses-
lendiriliyor. Bo-
rusan Holding’in 
des tek le r i y le 
gerçekleştirilecek 
konserde Hope 
ve Botvinov’a sah-
nede bu kez BİFO 
eşlik ediyor.

Yıldızlarla Bir Kutlama Akşamı: Dr. Nejat F. 
Eczacıbaşı Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası

15 Haziran Çarşamba 20.00, Atatürk Kültür Merkezi 
Tiyatro Salonu

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nın müzik bursiyerleri, 
vakfın sponsorluğunda, özel bir kutlama konserinde 
buluşuyor. Bu destekle eğitimlerini tamamlayıp kari-
yerlerinde ilerlemiş solist isimler ile vakfın bursundan 
halen faydalanmakta olan müzisyenlerden oluşan ve bu 
kutlamaya özel olarak kurulan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı 
Vakfı Müzik Yıldızları Oda Orkestrası, ilk konserine 
imza atıyor. Genç sanatçılara verdiği destekle tanınan 
piyano virtüözü Gülsin Onay ve Berlin Filarmoni Or-

kestrası’na Türkiye’den asil üye olarak kabul edilen ilk 
keman sanatçısı Hande Küden bu konserde, her biri 
yurtiçinde ve yurtdışında başarılarıyla anılan Gökhan 
Aybulus, İris Şentürker, Özgür Ünaldı, Ezgi Göktürk, 
Elvin Hoxha-Ganiyev, Nil Kocamangil ve Melih Kara’ya 
sahnede eşlik ediyor.

Il Pomo d’Oro & Jakub Jósef Orliński ‘Aşkın 
Yüzleri’

21 Haziran Salı 20.00, Atatürk Kültür Merkezi 
Tiyatro Salonu

Yıldız kontrtenorlardan Jakub Józef Orliński, Maxim 
Emelyanchev yönetimindeki Il Pomo d’Oro ile festi-
valde buluşuyor. Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 
gerçekleşecek konserde, en dramatik ve dokunak-
lı aryalarla aşkın farklı halleri İtalyan operalarından 
AKM’ye taşınıyor.

Jakub Jósef Orliński

Tan Dun

Gülsin Onay

Gautier 
Capuçon
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Fındıkkıran ve Ben ‘Çocuklar İçin Masalsı 
Bir Konser’

11 Haziran Cumartesi 11.00, Atatürk Kültür Merkezi 
Tiyatro Salonu

Masal dünyasının kapıları festivalde çocuklar için 
açılıyor: Festival, piyanist Alexandra Dariescu’yu mul-
timedya, dans ve dijital animasyon içeren özel projesi 
‘Fındıkkıran ve Ben’ ile ağırlayacak. Hem çocuklara 
hem de yetişkinlere eğlenceli ve müzik dolu özel bir 
deneyim sunacak konser AKM Tiyatro Salonu’nda 
gerçekleşiyor. 

FESTİVAL, ŞEHRİN EN ÖZEL MEKÂNLARINDA

İstanbul Müzik Festivali İstanbul’un en özel mekânla-
rında izleyiciyle buluşuyor. Festivale Beyoğlu’nda AKM’nin 
yanı sıra Fransız Sarayı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat 
Merkezi, Emirgan’da Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, 
Harbiye’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Harbiye 
Saint Esprit Katedrali, Kadıköy’de Süreyya Operası, 
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Kadıköy Hemdat İsrael 
Sinagogu, Bahariye Aya Triada Rum Ortodoks 
Kilisesi ve Moda Meryem Ana-Asompsiyon 
Kilisesi ev sahipliği yapıyor.

Festival Buluşması: Borusan 
Quartet & Xavier De Maistre

8 Haziran Çarşamba 20.00, Kadıköy 
Belediyesi Süreyya Operası

Borusan Quartet ve günümüzün 
önde gelen arp sanatçılarından Xavier 
de Maistre, Borusan Sanat’ın desteklediği 
konserde Alvars, Debussy ve Çaykovski’nin 
yapıtlarını seslendiriyor.

‘Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yârim’ 
İstanbul Semt Şarkıları

13 Haziran Pazartesi 20.00, Sakıp Sabancı Müzesi 
Fıstıklı Teras

Programında Lavtacı Hristo Ağa, Yesari Asım Arsoy, 
Refik Fersan ve Münir Nurettin Selçuk gibi bestecilerin 
İstanbul’un semtlerini müzikle tasvir ettiği eserlerin yer 
aldığı, Işıklar Holding’in sponsorluğunda düzenlenen 
konserde, Dilek Türkan ve İbrahim Suat Erbay’ın ses-
leri ve Derya Türkan, Özata Ayan, Mete Aslan, Volkan 
Erten, Serdar Bişiren ve Devrim Ekiz’in enstrümanları 
buluşuyor.

Amsterdam Sinfonietta & Valentina Lisitsa
14 Haziran Salı 20.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu
New York Times’ın “Neslinin en başarılı ve eksiksiz 

müzisyenlerinden biri” diye övdüğü besteci, şef ve 
piyanist Thomas Adès’in son eseri Shanty-Over the 
Sea’nin Türkiye prömiyeri festivalde gerçekleşiyor. 
Konserde, şefsiz müzik icrasıyla uzmanlaşan Amster-
dam Sinfonietta, konzertmeister’ı Candida Thompson 

ile birlikte günümüzün en parlak piyanistlerinden 
Valentina Lisitsa’ya eşlik ediyor.

Echoes of Life – ‘Yaşamdan 
Yansımalar’ Alice Sara Ott

16 Haziran Perşembe 21.00, Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu

Klasik müziğin en yaratıcı zihinle-
rinden Alice Sara Ott, müzik yaşamının 
yansımalarını içeren albümüyle aynı 

adı taşıyan Echoes Of Life projesiyle 
festivalde... Berrin Erengül, Elvan Tuğsuz 

Güven, Eva Barlas gösteri eş sponsorlu-
ğunda gerçekleşecek konserde, izleyiciler Xavier De Maistre

piyanist Alexandra 
Dariescu’yu multimedya, 
dans ve dijital animasyon 
içeren özel projesi 
‘Fındıkkıran ve Ben’ ile 
ağırlayacak.



Hakan Demirel’in hazırlayacağı dijital 
video yerleştirmesiyle sanal bir yolcu-
luğa çıkarak özgün bir konser deneyimi 
yaşayacak.

Kinan Azmeh Cityband
17 Haziran Cuma 20.00, Tophane-i 

Amire Kültür ve Sanat Merkezi
Müziğini dünyanın dört bir köşesine 

taşıyan Suriye asıllı klarnet ustası Kinan 
Azmeh, topluluğu Cityband ile, Nobel 
İlaç sponsorluğunda, festivale konuk 
oluyor. Topluluk, Azmeh’in caz dünyasını, 
Arap müziği ve diğer eserleri bir araya 
getiren özgün çalışmalarının yanı sıra, 
Şam ve New York’tan esintiler taşıyan 
eserlerini seslendiriyor.

Müzik Rotası
19 Haziran Pazar 12.00 / 13.00, Yelde-

ğirmeni Sanat Merkezi, Kadıköy Hemdat 
İsrael Sinagogu, Bahariye Aya Triada 
Rum Ortodoks Kilisesi, Moda Meryem 
Ana-Asompsiyon Kilisesi

Müzik Rotası bu yıl Kadıköy’de… 
Meke’nin desteğiyle gerçekleşecek et-
kinlikte izleyiciler, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Kadıköy 
Hemdat İsrael Sinagogu, Bahariye’de yer alan Aya 
Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Moda’daki Meryem 
Ana – Asompsiyon Kilisesi’nde Türkiye, İtalya, Avusturya 
ve İsrail’den müzisyenler Gülin Ataklı, Barış Büyükyıl-
dırım, JAMD Trio, Paolo Tagliamento ve Duo Aliada’yı 
izleme fırsatı buluyor.

Yıldızlarla Oda Müziği: Miloš & Ottensamer
19 Haziran Pazar 21.00, Harbiye Saint Esprit Katedrali
‘Klasik müziğin gitardaki kahramanı’ Miloš Kara-

daglić, Avusturyalı klarnet virtüözü Andreas Otten-

samer’le festival kapsamında, özel bir 
mekânda buluşacak. Gitar ve klarnetin 
buluşacağı konserin programında Sor, 
Bach, Albéniz, Piazzolla ve Villa-Lobos’un 
besteleri yer alıyor.

Mare Nostrum
20 Haziran Pazartesi 21.00, Fransız 

Sarayı
Fransız akordeoncu Richard Gallia-

no, Sardinyalı trompetçi Paolo Fresu ve 
İsveçli piyanist Jan Lundgren’den oluşan 
Mare Nostrum, STONELINE sponsorlu-
ğunda bir konserle festivalde yer alıyor.

Yarının Kadın Yıldızları: Genç 
Kadın Müzisyenler Destek Fonu

23 Haziran Perşembe 20.00, Kadıköy 
Belediyesi Süreyya Operası

Bu özel konser, festivalin Eğitim Des-
tek Fonu Sponsoru TSKB (Türkiye Sınai 
Kalkınma Bankası) iş birliğiyle, geleceğin 
kadın müzisyenlerini desteklemek ama-
cıyla başlattığı Yarının Kadın Yıldızları: 
Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu’nu 
almaya hak kazanan genç kadın müzis-

yenlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
‘Rameau À La Turque’ Musica Sequenza
24 Haziran Cuma 21.00, Tophane-i Amire Kültür 

ve Sanat Merkezi
Barok müziğin mimarlarından Parisli besteci Je-

an-Philippe Rameau’nun Les Indes galantes’i, bu 
yıl festivalin de temasını belirleyen İstanbul’un saray 
bestecisi Tanburi Mustafa Çavuş’un eserleriyle bulu-
şuyor. Birbirinden farklı türde eserler veren bu iki ismin 
müziğe yaklaşımları bir araya geldiğinde, barok müziğin 
dinleyeni hayran bırakan bir türü ortaya çıkıyor. l

ATATÜRK KÜLTÜR 
MERKEZİ (AKM) 
YILLAR SONRA 
YENİDEN FESTİVAL 
MEKÂNLARI 
ARASINDA YER 
ALIYOR. 
FESTİVALİN İLK 
YILLARINDAN BU 
YANA BİRÇOK 
UNUTULMAZ 
ETKİNLİĞE SAHNE 
OLAN AKM, 
FESTİVALİN 50. 
YILINDA, AÇILIŞ 
TÖRENİ VE 
KONSERİNE EV 
SAHİPLİĞİ YAPIYOR.
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Musica Sequenza
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MÜZİKLE
MANUEL TERAPİ

Günümüzün 
modern 

yaşamlarının 
vücudumuzda 

yarattığı omurga, 
eklem ya da kas 
hasarları tedavi 
edilmediğinde, 
ileriki yaşlarda 
çeşitli sorunlar 

olarak karşımıza 
çıkacaktır. 

Hastanın tüm bu 
sorunlarını Osmanlı 

döneminde de 
kullanıldığı bilinen 

‘Müzikli Manuel 
Terapi’ ile çözen 

Dr. Cihangir Seferli 
ve Dr. Elmira 

Seferli, müziğin 
pozitif enerji 

veren, düşünceleri 
güzelleştiren 

yönünün tedavi 
edici özelliğinden 

yararlanıyorlar.
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- Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Dr. Cihangir Seferli: 1966 yılında Bakü’de doğdum. 

1992 yılında Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi’ni bi-
tirdim. 1993 senesinde ihtisasımı manuel terapi üzerine 
tamamladım, Bakü’de Ortopedi-Travmatoloji hastane-
sinde üç yıl boyunca çalıştım. Türkiye’de ilk ‘1. Manuel 
Terapi Kursları’nın kurucu eş başkanlığını yaptım. 2000 
yılından bu yana Kızıltoprak’taki kliniğimizde eşimle 
birlikte hastalarımızı kabul ediyoruz.

Dr. Elmira Seferli: 1969 yılında Bakü’de doğdum. 
1992 yılında Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi’ni Uzman 
doktor olarak bitirdim. Özel Bakü Asya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Genetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev 
yaptım. Şu anda eşimle birlikte kliniğimizde faaliyetimize 
devam etmekteyiz.

Kliniğinizde başlıca hangi uygulamaları yapıyorsunuz? 
Dr. Elmira Seferli: Öncelikle hastamızın şikâyeti doğ-

rultusunda tedavi şeklimizi belirliyoruz. Masaj, manuel 
terapi, akupunktur, refleksoloji, aroma terapi, vakum, 
konjektif doku masajı, fizik tedavi, başlıca uyguladığımız 
yöntemler.

- Manuel terapi nedir?
Dr. Cihangir Seferli: ‘Manus’ el; ‘terapi’ tedavi demektir. 

Eklemlerde, omurgada, konjektif dokuda ve kaslardaki 
spazmları,ağrıyı ve fonksiyon kaybını tedavi etmek için 
el ile vücuda uygulanan mobilizasyon/manüplasyon 
(eklemler), yumuşak doku vb. tekniklerin tamamıdır. 
Omurganın doğal yapısında olmayan eğriliklerin, fıtıkların, 
kaymaların, sinir baskılarının sonucunda oluşan sayısız 
şekilde hastalık, belirti ve semptomlara özel eğitim almış, 
doktorun ellerini ve vücudunu kullanarak bilim adamları 
tarafından hazırlanmış zararsız yöntemlerle omurganın 
düzeltilmesini de manuel terapi tanımına ekleyebiliriz. 

Hazırlayan: TUBA AKKAVAK
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Hiçbir cihaza veya makinaya ihtiyaç yoktur. Aynı zamanda 
diagnostik amaçlı da kullanılmaktadır. Bu tedaviyi uygu-
layan kişiye de manuel terapist denmektedir. 

- Manuel terapinin tarihçesi nedir?
Dr. Elmira Seferli: Hipokrat MÖ 5. yüzyılda manuel 

tedaviyle birçok hastalığın tedavi edilebileceğini yazmıştır. 
Orta Asya, Hindistan, Orta ve Doğu Avrupa’da bu tedavi 
ile ilgili yazılar günümüze kadar ulaşmıştır.

- Müzikli manuel terapiyle nasıl iyileşiriz? 
Dr. Cihangir Seferli: Manuel terapinin amacı, ek-

lemlerde blokaj olarak adlandırılan kısıtlanmış hareketi, 
postüral denge içinde en yüksek derecede sağlamak 
ve beden mekaniğini korumaktır. Sıklıkla omurga rahat-
sızlıklarında kullanılmakla beraber diğer eklemlerde de 
uygun endikasyonlarda kullanılmaktadır. Boyun, sırt ve 
bel ağrıları başta olmak üzere; kol, omuz, kas ve iskelet 
sistemindeki ağrılı sendrom 
ve hastalıkların tedavisinde 
başarılı olmaktadır. Manuel 
terapide kas ve/veya ek-
lemlerin sıkıştırdığı sinirlerin 
serbest kalmaları sağlanabil-
diğinden, segmentlere bağlı 
olarak migren, baş ağrısı, ki-
reçlenme, hazımsızlık, artrit 
ve bazı duygusal bozukluklar 
dahi tedavi edilebilmektedir.

- Müzikle manuel tedavi 
fikri sizde nasıl oluştu? 

Dr. Elmira Seferli: Duy-
gu ve düşünceleri ifade et-
menin bir yolu olan müzik, 
insanoğlu tarafından çağlar-
dır ‘iyileştirici bir güç’ olarak 
kullanılmıştır. Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nda da Zirefkend, 
Rast ve Yens makamının, 

Dr. Elmira Seferli Dr. Cihangir Seferli

“MANUEL TERAPİNİN BAŞLICA AMACI, 
HASTAYI RAHATLATMAKTIR.
İŞTE, TAM DA BU NOKTADA MÜZİĞİN 
RAHATLATICI, GEVŞETİCİ ETKİSİNDEN 
FAYDALANIYORUZ. HEM RUHA, HEM 
BEDENE HEM DE ZİHNE OLUMLU ETKİ 
EDEN MÜZİĞİN NOTALARIYLA, 
PARMAKLARIMIZ AYNI SENKRONDA 
BULUŞTUĞUNDA TEDAVİ ÇOK DAHA HIZLI 
VE OLUMLU SONUÇLAR VERMEKTEDİR.”
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felç ve sırt ağrısı, eklem ağrıları, kulunç hastalıklarına 
faydalı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Buselik makamının 
da kulunç, kas ve baş ağrısına iyi geldiği bilinmektedir. 
Terapi sırasında ses, melodi, ritim gibi unsurlar tedavinin 
parçası sayılmaktadır. Müzik, insanlarda güzel duygular 
uyandırır. Ruha hayat veren sihirli dokunuşlarla, müziğin 
ritmi, kalp atışlarını düzenleyerek hastanın fiziksel, ruh-
sal, zihinsel açıdan sağlığa kavuşmasını sağlar. Manuel 
terapinin başlıca amacı hastayı rahatlatmaktır. İşte tam 
da bu noktada müziğin rahatlatıcı, gevşetici etkisinden 
faydalanıyoruz. Hem ruha, hem bedene hem de zihne 
olumlu etki eden müziğin notalarıyla, parmaklarımız aynı 
senkronda buluştuğunda tedavi çok daha hızlı ve olumlu 
sonuçlar vermektedir. Uygulama sırasında meditasyon 
müziği sayesinde hasta daha mutlu hissediyor kendini. 
İşlemin en önemli amacı kasların gevşemesi, enerji akışının 
artması, bedenin rahatlamasıdır. Müziğin pozitif enerji 
veren, düşünceleri güzelleştiren yönü tartışmasız burada 
da devreye girmektedir. Böylece hasta kendini çok daha 
iyi hissediyor; beyin olumsuz duygulardan uzaklaşmış 
oluyor. Ruhu, zihni ve bedeni dinlenen hastalarımız çok 
daha zinde bir şekilde iş tempolarına geri dönüyorlar.

BEL FITIĞININ BİRÇOK SEBEBİ VAR

- En fazla hangi şikâyetle geliyor hastalarınız? 
Dr. Cihangir Seferli: Çoğunlukla bel fıtığı, boyun fıtı-

ğı, tutuk omuz sendromu, fibromiyalji, kalça ekleminde 
kireçlenmeler gibi rahatsızlıklarla karşılaşıyoruz.

- Halk arasında en çok bel fıtığından şikâyet edilir. 
Nedir bel fıtığı? 

Dr. Elmira Seferli: Bel fıtığı, genellikle bel kasları-
nın veya omurgadaki bağların zorlanmasından oluşan 
kas-iskelet sistemine bağlı veya omurilikten çıkan sinir 
köklerinin basısına-sıkışmasına bağlı oluşan ağrılardır. 

- Neden bel fıtığı oluruz? 
Dr. Cihangir Seferli: Günümüzün en önemli sorunla-

rından biri olan bel fıtığının birçok sebebi var: Aşırı kilolu 

olmak, hamilelik, hareketsiz yaşam... Hareket etmemek 
kasları güçsüzleştirip yükün omurgalara binmesine ve 
bu da disklerin yara almasına, fıtıklaşmasına yol açıyor. 
Ani yapılan hareketler; bir şey kaldırırken, iterken ya da 
yataktan kalkarken yapılan yanlış ve ani hareketler direkt 
olarak omurgaya baskı yapar. Hareketlerimizi mutlaka 
bilinçli yapmamız gerekir. Mesela yerden bir şey alırken 
belden eğilmek yerine çömelerek almamız en doğru 
harekettir. 

Toplum olarak masa başında çok fazla vakit geçiri-
yoruz. Özellikle bilgisayar başında çalışanlar mutlaka 
egzersiz yapmalıdır. Ara ara kalkıp belimizi mutlaka ha-
reket ettirmeliyiz. Genellikle 40’lı yaşlarda görülen bel 
fıtığı genetik sebepler dışında mesleklere bağlı olarak 
da ortaya çıkabilir. Ağır bedensel iş gücü gerektiren 
mesleklerde (inşaat işçileri) daha fazla görülmektedir. 
Öte yandan hemşire, öğretmen, ağır vasıta çalışanları da 
risk grubundadır. Sigara içenlerde ise disk beslenmesi 
bozulduğundan risk artmaktadır. Yapılan çalışmalarda 
düzenli egzersiz yapan ve fiziksel aktivitesi iyi olanlarda 
bel şikayetlerinin daha az olduğu gözlenmiştir.

- Bu faydalı ve güzel röportaj için çok teşekkür 
ederim. Son olarak okuyucularımıza neler söylemek 
istersiniz? 

Dr. Elmira Seferli: Böylesi bir cemiyete, sanatçı top-
luluğuna hitap eden bu güzel yayında, Vizyon dergisinde 
bize de yer verdiğiniz için asıl biz çok teşekkür ederiz. Bu 
tür sorunları yaşayan tüm dostları kliniğimize bekliyoruz. 
Son olarak şu güzel sözü söyleyelim: “Sağlıklı insan o 
insandır ki kendini iyi hisseder, hekime ihtiyacı olmaz. Siz 
de vücudunuza iyi bakın. Sağlınıza dikkat edin. Egzersiz 
yapmak hayatınızın bir parçası olsun. Spor ve müzik dolu 
bir dünya dileğiyle hoşçakalın... l

DR. CİHANGİR SEFERLİ-DR. ELMİRA SEFERLİ KLİNİĞİ
Bağdat Cad. Elmas Apt. No: 50 D: 1 

Kızıltoprak-Kadıköy/ İSTANBUL
Tel: 0216 348 91 35 / Gsm: 0532 634 76 75
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BUNLARI YAPIN
l Kaslarınızı esneterek egzersizlere başlayın.
l Rutin yapılan spor dalı olarak yüzme, pilates, 
yürüyüş en uygun olanlarıdır.
l Doktorunuzun tavsiyesi üzerine kaplıcalardan 
yararlanın.
l Kulunç olan bölgelere ısıtıcı 
terapi masajları yaptırın.
l Sauna ve buhar 
odalarından faydalanın.
l Bir şeyler 
taşıyacaksanız, her iki 
kolunuza da eşit ağırlık 
dağılımı yapın.
l Yazın güneş ışığı ve sıcak 
kumdan yararlanın.

BUNLARI YAPMAYIN
l Cereyanda kalmayın.
l Kaslarınızı ısıtmadan egzersiz 
yapmayın.
l Terli gömlek ve atletle 
dolaşmayın.
l Klimalı ortamlarda çok 
bulunmayın.
l Sabah uyanınca kasları 
esnetmeden hızlı hareket etmeyin.
l Spor hocasına danışmadan kendi başınıza ani ve zor 
hareketler yaparak kaslarınızı zorlamayın.
l Bilgisayar başında uzun müddet gazete veya dergi 
okurken, ayakta dikilirken, uzun toplantılarda veya 
masa başı işlerde otururken aynı pozisyonda fazla 
kalmayın. 

SAĞLIĞINIZI KORUMAK İÇİN...



TÜRK MÜZİĞİNDE 
GELENEKTEN 
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İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Kon-
servatuarı Prof. Ercümend Berker & Prof. Ş. Şehvar 
Beşiroğlu Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon Mer-

kezi’nin koleksiyonunun temeli 1975 yılında, konserva-
tuarın kurucu müdürü Ercümend Berker’in ve dönemin 
öğretim görevlilerinin gayretleriyle oluşturuldu. Ülke 
çapında Türk müziği ile ilgili malzemeleri toplayabilmek 
için yoğun gayretler sarf edilmiş, kütüphane ve arşiv ko-
leksiyonunu genişletmek için çeşitli şahıs ve kurumlarla 
temas kurulmuş; satın alma veya bağış yoluyla yüzlerce 
eser kütüphaneye kazandırıldı. Vefat eden bestekârlara 
ve icracılara ait olan Türk müziği arşivleri de okulun ar-
şivine bağışlandı.

Hazırlayan: GÜNEŞ ÇETİNKAYA ŞERİK1

1976 yılında Kemal Batanay, Sadettin Heper, Cüneyd 
Orhon, Haydar Sanal, Münir Nurettin Selçuk, Nida Tüfekçi 
ve Necdet Varol’dan oluşan Arşiv Kurulu faaliyete geçti 
1977 yılında İstanbul Radyoevi Kütüphanesi sorumlusu 
olan Erol Sayan, Nida Tüfekçi’nin de girişimleriyle düzenli 
olarak arşive nota göndermeye başladı. Uzun yıllar Yalçın 
Tura yönetiminde faaliyet gösteren arşiv 2009 yılında İTÜ 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağ-
lanarak yeni bir statü kazanarak Prof. Ercümend Berker 
& Prof. Ş. Şehvar Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon 
Merkezi adı altında hizmetlerini sürdürdü. Türkiye’nin ilk 
Türk müziği ihtisas kütüphanesi olan bu zengin kütüphane 
ve arşiv, günümüzde, müziği içeren ve destekleyen her 
türlü malzemenin ve kaynağın toplandığı, arşiv, kütüp-

hane ve müze gibi ayrı koleksiyon türlerinin bir arada 
bulunduğu bir merkeze dönüşmüştür. Merkez bir nevi 
Türk müziği derleme kütüphanesi vasfına bürünerek yerli 
ve yabancı araştırmacılara kaynaklık ve rehberlik ediyor.

KÜTÜPHANEDE NADİR ESERLER DE SERGİLENİYOR

Kütüphane, giriş ve asma kat olmak üzere toplam 
549 m2’lik alana sahip ve 120 kişilik oturma kapasitesi 
bulunuyor. Okuyuculara bilgisayar, tarayıcı, müzik sistemi 
ve pikap gibi cihazları kullanma imkânı sunuluyor. Kü-
tüphanenin giriş katındaki raflarda danışma kaynakları, 
kitaplar, notalar, tezler, bitirme ödevleri ve süreli yayınlar 
bulunuyor. Sergi alanında çalgılar ve nadir eserler sergi-

KOLEKSİYONUNUN 
TEMELLERİ 1975 

YILINDA ATILAN İTÜ 
TMDK PROF. ERCÜMEND 

BERKER & PROF. Ş. ŞEHVAR 
BEŞİROĞLU KÜTÜPHANESİ, ARŞİV VE 
DOKÜMANTASYON MERKEZİ, BİR NEVİ 
TÜRK MÜZİĞİ DERLEME KÜTÜPHANESİ 

VASFINA BÜRÜNEREK YERLİ VE 
YABANCI ARAŞTIRMACILARA 

KAYNAKLIK VE REHBERLİK 
EDİYOR.
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leniyor. Kütüphanenin asma katı 
ise üç ayrı bölüm olarak tasar-
landı. İlk kısım okuyucular için 
sesli bölüm olarak düzenlendi. 
Öğrencilerin bu alanda görsel-i-
şitsel materyalleri kullanmalarına 
izin veriliyor. İkinci kısım, şahıs 
arşivlerinin ve efemera türünden 
yayınların bulunduğu alan. Üçün-
cü kısım ise plak koleksiyonları, el 
yazması ve nadir matbu eserlerin 
muhafaza edildiği Nadir Eserler 
Odası... Burada kıymetli eserler 
uygun ısı, nem ve ışık değerleri-
nin sağlandığı özel bir ortamda 
saklanıyor.

Merkez’in en büyük özellik-
lerinden biri, çok sayıda değerli 
müzik insanının arşivini barın-
dırıyor olması. Bunlar arasında 
Alâeddin Şensoy (1932-1997), 
Ateş Köyoğlu (1939-2004), Be-
hiye Aksoy (1933-2015), Cüneyd 
Orhon (1926-2006), Ercümend 
Berker (1920-2009), Eyüp Uyanıkoğlu (1938-2004), Nevin 
Demirdöven (1926-2015), Sadun Aksüt (1932-), Ş. Şehvar 
Beşiroğlu (1965-2017), Yalçın Tura (1934-) gibi önemli 
sanatçılar ve akademisyenler bulunuyor.

ZENGİN KÜLLİYATA ÇEVRİM İÇİ ERİŞİM 
AMAÇLANIYOR

İTÜ Türk Musiki Devlet Konservatuarı, Aralık 2021 
tarihinde İstanbul Kalkınma Ajansı iş birliği ile bir dijital-
leştirme projesine başladı. Çoğunun tarihsel değeri olan 
Türk müziği kaynaklarının korunması, gelecek kuşaklara 
aktarılabilmesi ve Türk müziği kültürünün dünyadaki 
temsilinin kuvvetlendirilmesi için bu kaynakların dijital 

Kanuni Vitali Efendi’nin bestelerini içeren ve kendi el yazısıyla yazılmış 
nota defterinden, Vitali imzasını taşıyan bir sayfa. Prof. Ş. Şehvar 
Beşiroğlu arşivinden intikal etmiştir. (İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker 
& Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon 
Merkezi - Nadir Eserler Bölümü, nota kısmı, demirbaş nr. 1361)

Rauf Yekta Bey’in bestelerini içeren nota defteri. Öğrencisi Asaf Halet Çelebi 
tarafından yazılıp, 1929 yılında Rauf Yekta Bey’e imzalatılmıştır. A. Halet 
Çelebi’nin ağabeyi Kamili Çelebiler tarafından 1980 yılında bağışlanmıştır. (İTÜ 
TMDK Prof. Ercümend Berker & Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi, Arşiv ve 
Dokümantasyon Merkezi – Nadir Eserler Bölümü, nota kısmı, demirbaş nr. 904)

bir platformdan sunulması hedefleniyor. Türk müziği 
akademisyenleri, araştırmacıları, sanatçıları ve öğrenci-
lerinin Türk müziğinin zengin külliyatına zaman ve mekân 
sınırlaması olmadan çevrimiçi erişebilmesi amaçlanıyor.

Projede, içerisinde yukarıda bahsi geçen arşivlerin 
de bulunduğu yaklaşık 40.000 materyalden oluşan bir 
koleksiyon üzerinde çalışılıyor. 

Bu koleksiyon içerisinde yazma ve basma pek çok 
çeşitte nota başta olmak üzere arşiv belgeleri, fotoğ-
raflar, afişler, konser davetiyeleri ve çalgılar gibi farklı 
bilgi kaynağı türleri de mevcut. Proje, açılacak arşivler 
sayesinde varlığı henüz bilinmeyen notaların gün yüzüne 
çıkarılması açısından önem teşkil ediyor Çeşitli kurumların, 
derneklerin ve yayıncıların nota yayınlarına da ulaşabil-

mek mümkün olacak. Proje sayesinde 
Türk müziği araştırmalarına yeni çalışma 
alanları açılacağı gibi eserler üzerinde 
yapılacak edisyon kritik çalışmalarına 
da imkan sağlanacak.

Projede kapsamında bir diğer hedef 
grup, görme engelli Türk müziği mensup-
ları. Proje ile İTÜ Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı müfredatından seçilen 
500 Türk müziği eserinin braille alfabesi 
ile dijital nota formatına aktarılması, bu 
alanda eğitim alan görme engellilerin 
kullanabilecekleri bir veri tabanı oluş-
turulması hedefleniyor.

Projede İTÜ Türk Musiki Devlet Kon-
servatuarı’nın değerli öğretim üyelerinden 
oluşan danışma kurulu ile birlikte toplam 
30 kişi görev alacak. Projenin 12 ayda 
tamamlanması ve proje çıktılarının bilim-
sel toplantılar ile ilgililerine duyurulması 
hedefleniyor. l

1  Öğretim Görevlisi / Kütüphaneci / İTÜ 
TMDK Prof. Ercümend Berker & Prof. Ş. Şehvar 
Beşiroğlu Kütüphanesi, Arşiv ve Doküman-
tasyon Merkezi Sorumlusu
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5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“Ka-
nun”) 42. ve devam maddeleri uyarınca, eser sahibi ve 
bağlantılı hak sahiplerinin haklarının korunması ve göze-
tilmesi için meslek birliklerinin kurulması düzenlenmiştir. 
Meslek birliklerinin kuruluş ve faaliyet esaslarına ilişkin 
düzenlemeler 99/12574 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca 
yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı 
Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında 
Tüzük (“Tüzük”) ve Tüzük kapsamındaki uygulamalara 
ilişkin 2003/5167 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile getirilen 
Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri 
Meslek Birlikleri Tip Statüsü (“Tip Statü”) ile 
korunmaktaydı. 

7 Nisan 2022 tarihli ve 31802 
sayılı Resmi Gazete’de “Te-
lif Hakları Alanında Meslek 
Birlikleri Yönetmeliği” (“Yö-
netmelik”), yayımlanarak yü-
rürlüğe girmiştir. Söz konusu 
Yönetmek’in Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girme-
siyle birlikte Tüzük ve Tip Statü 
yürürlükten kaldırılmıştır.

TELİF HAKLARI ALANINDA 
MESLEK BİRLİKLERİ 

YÖNETMELİĞİ
Av. GÜLCAN TUTKUN  (MESAM Genel Sekreteri)

Anılan Yönetmelik’in, Avrupa Birliği Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Hukuku ile harmonizasyon prensiplerine paralel 
hükümler içermesi gözetilmiştir. Bu doğrultuda yapılan 
değişikliklerde, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi 
tarafından çıkartılan 2014/26 sayılı Telif Hakları ve Bağ-
lantılı Haklara İlişkin Toplu Hak Yönetimi ve İç Pazarda 
Müzik Eserlerinin İnternet Üzerinden Kullanımlarına İlişkin 
Hakların Çoklu Bölgesel Lisanslanması Hakkında AB Di-
rektifi (“Direktif”)  ile belirlenen esaslar dikkate alınmıştır. 
Temel amaç ise, meslek birliklerinin günümüz teknolojik 
uygulamalarına uyum sağlaması, daha pratik, şeffaf ve 
etkin işleyişe kavuşmasının sağlanmasıdır. 

Yönetmelik, meslek birliklerinin organlarının 
işleyişi, üyelik türleri, elde edilen telif ücretinin 
dağıtımı gibi konularda esaslı ve ayrıntılı dü-
zenlemeler ve değişiklikler getirmektedir. Yine, 
Tüzük kapsamında detaylı düzenleme olmayan 
federasyonların kuruluş ve işleyişlerine ilişkin 

usul ve esaslara ayrıntılı şekilde yer verilmiştir.  
Yönetmelik’te öngörülen başlıca yenilikler şu 
şekilde özetlenebilir: 

l Meslek birliği ve federasyon kurulabi-
lecek alanlar tek tek sayılmış, bu alanlarda 
Tüzük’tekilere göre değişiklikler yapılmıştır. 

l Tüzük’teki “Merkez Müdürlüğü” 
kavramı kaldırılmıştır. Şubelere ilişkin 
tamamen farklı düzenlemeler getirilmiştir.

l Meslek birliklerine objektif kriter-
lere ve adil gerekçelere dayalı olması 
koşuluyla üyelik kriterlerini belirleme ve 

bu üye türlerine göre seçme ve seçilme 
haklarını düzenleme yetkisi verilmiştir. 
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Farklı üyeliklere uygulanacak esasların adil ve şeffaf 
olması da aranmıştır. Meslek birlikleri adil ve orantılı ol-
mak kaydıyla üyelik süresi veya birlikten elde edilen telif 
gelirine dayanarak farklı üyelik türleri oluşturulabilecektir. 
Üyelik türleri arasında gelir ve tazminat dağıtımı, sosyal 
faaliyetlerde ve benzeri işlerde ayrım yapılamayacaktır. 
Üyelik türleri arasında farklılaştırma yapılmasına izin ve-
rilen hallerde ise meslek birliği tarafından adil ve dengeli 
bir tutumun izlenmesi gerekmektedir.

l Üyelik başvurusuna ilişkin meslek birliklerinin verdiği 
kararlara karşı yargı yoluna başvurma seçeneği getirilmiştir.

l Haysiyet Kurulu tarafından verilen üyelikten çıkarma 
kararına karşı yargı yoluna başvurulması yanında Haysiyet 
Kuruluna itiraz yolu da açılmıştır. 

l Genel Kurulun çağrılmasına yönelik bürokrasinin 
ve kırtasiyenin azaltılması hedeflenerek değişiklikler 
yapılmıştır. 

l Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri genişletilerek 
Genel Kurulda karara bağlanacak birtakım hususlar 
Yönetim Kuruluna devredilmiştir.

l Meslek birliklerinin zorunlu organlarında usulüne 
uygun seçilmek kaydı ile belli sayıyı geçmemek kaydı 
ile üye olmayanlar da yer alabilecektir. 

l Haysiyet Kurulu tarafından verilecek kararların somut 
ve objektif kriterlere göre hazırlanmış disiplin yönergesine 

uygunluğu ve üyelikten çıkartılma durumlarına ilişkin 
şeffaf bir süreç yürütülmesi düzenlenmiştir. 

l Meslek birliklerinin kurumsal mali işleyişlerinin 
güçlendirilmesi, kolaylaştırılması ve daha verimli hale 
gelmesi amaçlanarak defter ve kayıtları gibi hususlar 
detaylandırılarak düzenlenmiştir. Mülga Tip Statü’de yer 
verilen defter ve kayıtlara ilişkin farklı ve daha detaylı 
düzenlemeler öngörülmüştür. 

l Telif gelirleri birlik payı düşüldükten sonra, tazminat 
bedelleri ise tahsil giderleri ile birlik payı düşüldükten 
sonra tahsil edildiği mali yılın sonundan itibaren en geç 
dokuz ayı geçmemek kaydı ile mümkün olan en kısa 
sürede ödenecektir. 

l Toplu hak takibinin meslek birlikleri eliyle yapılması 
hususu güçlendirilerek, toplu hak takibinin başka birlik, 
dernek, benzeri kuruluşlar yanında bir “şirket” aracılığı 
ile yapılamayacağı da düzenlenmiştir.  

Hâlihazırda faaliyet gösteren meslek birliklerinin, tü-
züklerini ve birliğin işleyişine dair tüm düzenlemelerini en 
geç 1 Ocak 2023 tarihinde kadar yapacakları olağanüstü 
genel kurul toplantısı ile Yönetmelik hükümlerine uygun 
hale getirmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde meslek 
birlikleri faaliyetleri, Tüzük hükümlerine göre yürütülecektir.

Direktif’e uyumlu şekilde Yönetmelik ile getirilen de-
ğişikliklerin hedeflendiği gibi meslek birliklerinin işleyişini 
şeffaf, objektif ve adil kurallar çerçevesinde hızlandırma-
sını, teknolojik gelişmelere uyum sağlamasına hizmet 
etmesini ve ülkemiz telif hakları sisteminin güçlenmesine 
katkı sunmasını arzu ediyoruz. l



“ETKİNLİK-SEN 
OLARAK MESAM VE 
MSG İLE BİRLİKTE 

YÜRÜYORUZ”
Etkinlik sektörünün önemli kuruluşlarından tüm etkinlik sektörü işveren sendikası 
ETKİNLİK-SEN’in kurucu genel başkanı Ali Koray Özandaç ile bir araya geldik ve 
sektör, pandemi, sendika ve hedefleri hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

VİZYON HAZİRAN 2022

- Size göre pandemi neydi?
İnsan aklının, yaşamsal tecrübesinin biriktirdiği modern 

çağ teknolojisinin çaresiz kaldığı, açıklanması zor bir 
dönemi hep birlikte geride bıraktık. Buna ‘pandemi’ adını 
verdiler. Geriye dönüp baktığımızda ise bizlere dayatılan 
‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!’ söylemi hafızalarda 
uzun süre yankılanacak gibi görülüyor.

- ETKİNLİK-SEN nedir? 
İşi, insanlığa birbirini sevdirmek, hayata tutundurmak, 

mutluluğu özgür kılmak olan sanat ve etkinlik camiası, 
yükü birlikte kaldırdığı hizmet sektörü işveren ve çalışanları 
ile birlikte bu zor süreci en zor atlatan taraf oldular. Onlar 
işsiz ve çaresiz kaldılar. Geçmiş, bizlere tarihin kaleme 
alınmış sayfalarından dersler aktarır. Müzik ve etkinlik 
sektörü insanlarının henüz kurumamış bu tarih sayfa-
sından alması gereken en önemli ders, birlikteliğimize 
olan muhtaçlığımız değil de nedir? Her zaman sesi en 
gür ve etkili çıkan bizler, dünya çapında bir suskunluğa 

mecbur kaldık. Yaşamsal gerekliliği olmayan farklı imalat 
sektörleri çalışıp üretip kazanıp pandemide büyürlerken, 
bizler kapalı işyerlerimizde küçüldük ve bizlere muhtaç 
insanlarımıza ulaşamamanın üzüntüsüyle çok zor günler 
geçirdik. İşte, Etkinlik-Sen üyeleri bizleriz.

- Kimler ‘ETKİN’ oldular?
Böyle bir dönemde etkin bir grup heyecanlı ve iyi 

niyetli insan Etkinlik-Sen’i kurdular. Yurdun dört bir ya-
nından, yedi bölge ve 30 farklı şehirden hizmet ve etkinlik 
sektörü paydaşları dostça, kardeşçe, profesyonel bir 
kurumsallık içerisinde Çalışma Bakanlığı denetiminde 
bir kurum olan İşveren Sendikası’nda bir araya geldiler 
ve ‘bir arada olmamız lazım’ dediler. İşveren olan, vergi 
levhası bulunan, organizasyon hizmeti üreten firmalar, 
düğün ve etkinlik mekanları, MICE ve turizm firmaları, 
catering firmaları, prodüksiyon firmaları, sanatçı mena-
jer ve ajansları kısacası konaklama ve eğlence kolunda 
faaliyet gösteren firma temsilcileri Etkinlik-Sen çatısı 
altında bir araya gelmeye başladılar. Samimiyet ve iyi 
niyet ölçeği sektör işvereni yüzlerce işletme bu çağrıdaki 
güzelliği hissedip çatı kuruluşunun sıcak atmosferinde 
birleştiler. Bir oldular, gür oldular ve hür oldular.

İlgili bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına, illerde 
valiliklere, belediyelere sesimizi duyurmaya ve sürecin 
doğru yönetilmesini sağlamaya çalıştık. Hiçbir görüş ve 
fikir ayrımı olmaksızın siyasi parti genel merkezleri ve 
genel başkanlar düzeyinde ziyaretler gerçekleştirdik. 
Çözüm önerilerimizin yer aldığı dosyalarımızı her birine 
teslim ettik. 

Medyada yer aldık, basında sürekli açıklayıcı bilgiler 
ve bildiriler ile halkı ve işletmelerimizi panik ve olumsuz-
luklardan uzak tutmaya çalıştık. İşte, böyle bir hikâyenin 
meyvesidir tüm etkinlik sektörü işveren sendikası, ET-
KİNLİK-SEN... 

- Salgın döneminde sadece ETKİNLİK-SEN mi vardı 
sahada?

Bizi zaten salgın var etti. Salgında faaliyete geçir-
di. Herkes ne yapacağız şokunu yaşarken biz taze bir 
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enerji ve fikir ile sahaya indik. Bu sebeple hiçbir rant, 
beklenti, menfaat ve madalya hevesi gütmeden sami-
miyetle çalışmaya başladık. ETKİNLİK-SEN yaptığı her 
ziyaret ve faaliyette Sektörün STK düzeyinde temsilcisi 
olan kurumlarına el uzattı. İrili ufaklı dernekleri kurumsal 
toplantılarımıza davet ettik. Çağrıldığımız yerlere gittik. 
Genel başkan ve başkan yardımcılarımız ile 25 kadar ili 
ziyaret ettik, 10 büyük çalıştay yapıp, sektörümüzdeki 
dostlarımızın sorunlarını dinledik, onların fikir, öneri ve 
beklentilerini karşılamaya çalıştık. Zaten MESAM ile 
birlikteliğimiz de böyle bir çalışmanın sonucunda gelişti, 
kurumlar arası bir iş birliği protokolü haline geldi.

- MESAM ile çalışarak neyi hedefliyorsunuz?
MESAM ve MSG bize göre çok daha önce kurulmuş, 

bir ekmeği beraberce bölüştüğümüz müzik üreten ve 
icra eden gönül dostlarımızın bir araya geldikleri büyük 
ve önemli meslek birlikleri. Kurumsal hafızaları, yapı-
ları, imkanları ve profesyonel yöneticileri ile ülkemizde 
örnek ve başarılı kurumlar. ETKİNLİK-SEN, MESAM ve 
MSG amaç olarak hep hakkın ve haklının yanında olan 
kurumlar oldukları için beraber olmamızın başlıca sebebi 
de aslında bu. Ayrıca MESAM ve MSG’nin telif ile ilgili 
yükümlülüklerini yerine getirirlerken iş birliğine ve doğru 
anlaşılmalarına destek vermemiz gerektiğini de yönetim 
kurulumuz olarak düşündük ve beraber olma kararı aldık. 
Onlar da bu iyi niyet ve ileri görüşlülüğümüz dolayısıyla, 
etkinlik sektörümüzde ilk olarak ETKİNLİK-SEN üyesi 

işletmelere telif oranlarında tatmin edici indirim oranları 
ile kolaylık sağladılar. Bu konuda, başta Recep Ergül 
beye ve Dr. Ferhat Göçer beye teşekkür ediyorum. Mü-
zik ve etkinlik sektörü ülkemizde ilk defa böylesine bir 
birliktelik ile bir araya geliyorlar. Amaç, beraberce huzur, 
beraberce kazanç ve adil paylaşım. Bunu kim istemez?

- Bundan sonra hedefleriniz nedir?
Yurt çapında uzun süredir birlik olamayan ve tem-

silcisiz olan etkinlik sektörünü bir çatı altında toplamak 
en büyük hedefimiz. Birlik olduktan sonra birlikte vuran 
yüreklerin çözemeyecekleri hiçbir sorun olmayacağına 
inanıyorum. Yapısal birliktelik, hukuki boşluklarımız, 
kamu ve kurumlar ile ilgili yıllardır çözüme muhtaç olan 
problemlerimiz, KDV ve vergi oranlarındaki beklenti-
lerimiz, kamu desteklerinden istifade edemememiz, 
emek yoğun bir sektör olmamız dolayısıyla İş Barışı’na 
ulaşmaktaki zorluklarımızın çözümü, sektörde kaliteli 
işletmelerimizin artması, yurda döviz kazandırıcı ulus-
lararası etkinliklerin ülkemize taşınması için birtakım 
faaliyetler yapmak hedeflerimiz arasında. Doğru şeyler 
söylemek, yapabileceğimiz işleri vadetmek, çıkar ve 
rant peşinde olmamak asıl düsturumuz. Üyelerimizin ve 
sektörümüzün sorumluluğunu emanet bilinciyle taşıyor, 
bayrağı devredeceğimiz heyecanlı, azimli, aydın işveren 
dostlarımızı ETKİNLİK-SEN’de bir araya gelmeye davet 
ediyoruz. İlk gün de söylediğimiz gibi, “Birlikte Güçlüyüz, 
Birlikte Değerliyiz”... l

Soldan sağa: 
Ferhat Göçer, 
Ali Koray Özandaç 
ve Recep Ergül
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Haziran ayı boyunca İstanbul ve diğer illerde adeta bir müzik rüzgarı esecek, ve 
sanatseverler müziğe doyacaklar. Kuruçeşme Arena Konserleri tüm hızıyla devam 
ederken, sanatçılar Türkiye turnesine çıkıyorlar. Bywillow Fest/ Kocaeli, Turkcell 
Vadi konserleri, Midsommer Festival/ Göcek, Bursa Açıkhava konserleri, Jolly 
Joker konserleri tüm Türkiye’de gerçekleşirken, Big Fest İstanbul, Moda Kayıkhane 
konserleri müzikseverler ile buluşuyor. Müziğin her türüne Haziran ayı boyunca 
doyacağımız konserlere, Deniz Müzesi, Tim Show Center, Sabancı Müzesi, Zorlu PSM 
gibi mekânlar ev sahipliği yapıyor, müzikseverler Burgazada’da da kendilerini müziğin 
eşsiz ritmine kendilerini bırakacaklar. Haziran ayı boyunca her tür müziğin dinleyicilerini 
muhteşem konserler bekliyor... Sizler için bazı konserleri hatırlatmak istedik:
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Hazırlayan: GÜLCAN TUĞ 

1 HAZİRAN 2022
Dream Theater - Devan Towsend / Küçük Çamlık 
Parkı
Daniska / Kadıköy Sahne
Jazzexpose / Duende flamenko Gipsy Night
Özgür Can Çoban / Florya Hayal Kahvesi
Buray / Jolly Joker Kartal
Güney Marlen / The Wall Performance /İstanbul
İstanbul Arabesk Project / Mask Beach İstanbul
Sıla / Bursa Açıkhava Tiyatrosu

3 HAZİRAN 2022
Nick Curly / Studio istanbul
Selda Bağcan / If Performance Eskişehir
Antalya Jazz Festivali / Akra Hotel
Athena / Milyon Performance Hall Ankara
Mahsun Kırmızıgül / Kuruçeşme Arena 
Mabel Matiz / Bursa Açıkhava 
Tiyatrosu
Cem Belevi / Jolly Joker 
Vadi İstanbul
Mirkelam / Mask Beach 
İstanbul

4 HAZİRAN 2022
Can Gox / Hayal 
Kahvesi Atakent
Big Fest / Moda 
Kayıkhane Konserleri

5 HAZİRAN 2022
Big Fest  / Moda Kayıkhane 
Konserleri
Imany - Woodoo Cello / Zorlu PSM / Turkcel Salonu
Levent Yüksel / Bursa Açıkhava Tiyatrosu

6 HAZİRAN 2022
Özlem Taner - İsmail Hakkı Demircioğlu / Moda 
Sahnesi İstanbul

Mabel 
Matiz

Sıla
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7 HAZİRAN 2022
Ahura Ritm Topluluğu / Trump istanbul
Haluk Levent / Kuruçeşme Arena

8 HAZİRAN 2022
Mor ve Ötesi / Bursa Açıkhava
Koray Avcı / Kuruçeşme Arena

9 HAZİRAN 2022
Epica / Küçükçiftlik Park
Allima / IF Performance Hall Ankara
Yeni Türkü / İzmir Kültürpark
Erol Evgin / Bursa Açıkhava

10 HAZİRAN 2022
John O+ Connor - İstanbul Resitalleri / Sakıp 
Sabancı Müzesi / The Seed
Gülşen / Jolly Joker / Private - İstanbul

11 HAZİRAN 2022
IDSO TT / OPERA Salonu 
Şef: Naci Öngüç Solistler: 
Gökhan Aybulus (Piyano)  
Caner Akın (Tenor) Otilia 
İpek (Soprano)
Levent Yüksel / İzmir 
Kültürpark Açık hava
Selami Şahin / Jolly 
Joker Ankara
Hande Yener / 
Kuruçeşme Arena

12 HAZİRAN 2022
Sattas / Cennet Bahçesi 
Burgazada

13 HAZİRAN 2022
Yıldız Tilbe / Kuruçeşme Arena

15 HAZİRAN 2022
Mark Aliyahu / Armada AVM
Levent Yüksel / Kuruçeşme Arena
Kardeş Türküler / Ankara Cer Modern

17 HAZİRAN 2022
Fazıl Say / Akra Hotel Antalya
Hüsnü Şenlendirici / Jolly Joker- Kartal Marina
Berkay / Kuruçeşme Arena

18 HAZİRAN 2022
Haktan / Jolly Joker Vadi 
İstanbul
Gökhan / JJ Arena istanbul
Soner Olgun / Dada Salon 
Kabarett

19 HAZİRAN 2022
Cem Adrian / Armada AVM
Nil Karaibrahimgil / Kuruçeşme 
Arena

21 HAZİRAN 2022
Mazhar Alanson / Kuruçeşme 
Arena

Naci 
Öngüç

22 HAZİRAN 2022
Şevval Şam / Çeşme Açıkhava Tiyatrosu
Birsen Tezer & Hüsnü Arkan / Kuruçeşme Arena

23 HAZİRAN 2022
Evgeny Grinko / İzmir Kültürpark Açıkhava
Rafet Elroman & Aşkın Nur Yengi / Kuruçeşme Arena
Da Poet Kayra / Blind İstanbul

24 HAZİRAN 2022
Vadifest - Feridun Düzağaç / Turkcell 
Vadi

25 HAZİRAN 2022
Yüksek Sadakat / Jolly Joker Bursa

26 HAZİRAN 2022
Yıldız Tilbe / Harbiye Açıkhava
Ceren Gündoğdu / Cennet Bahçesi 
Burgazada
Fatih Erkoç & Kerem Görsev / 
Küçükçiftlik Park

30 HAZİRAN 2022
Louis Tomlinson / Küçükçiftlik Park
Uzi, Heijan & Muti / Kuruçeşme Arena

Gülşen

Nil Karaibrahimgil



ÜÇ GRAMMY ÖDÜLLÜ 
TÜRK OPERA SANATÇISI:

Dünya’nın en önemli müzik 
ödüllerinden biri olan Grammy’de, 
tam üç tane ödül alarak Türkiye adına 
bir ilke imza atan opera sanatçımız 
Bülent Bezdüz, ne yazık ki çok az 
yerde haber oldu. Ama başarısıyla 
bizi fazlasıyla gururlandırdı.

BÜLENT BEZDÜZ

VİZYON HAZİRAN 2022

1967 yılında Ankara’da doğan, Grammy Ödüllü dünyaca 
ünlü tenorumuz Bülent Bezdüz, Mersin Devlet Opera ve 
Balesi baş solistlerindendir.

Bezdüz, 1987’de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
Müzik Eğitimi Bölümü’ne girdi. Aynı yıl, Kültür Bakanlığı 
Ankara Devlet Çoksesli Korosu sınavını kazandı. İlk sahne 
çalışmasını Mersin Devlet Opera ve Balesi’nde Verdi’nin 
‘La Traviata’ operasındaki Alfredo rolü ile gerçekleştirdi. 
1992 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi’ne Solist 
Sanatçı olarak atandı Profesyonel şan eğitimini Polonyalı 
Pedagog Roman Werlinski ile sürdürdü.

1998 yılında Fransız Kültür Bakanlığı bursu ile C’nipal 
Sahne Sanatlarında Master hakkı kazandı. Bu sırada 
katıldığı (Concours International de Chant de Paris) Paris 
Şan Yarışması’nda ikinci oldu.

2005 yılında Master Class için Liverpool Üniversitesi 
tarafından davet edildi.

Yurtdışında gösterdiği başarılarla, Türkiye’nin Opera 
Dünyasındaki varlığını tüm dünyaya kanıtladı.

Montpellier, Danimarka, Teatro Regio di Torino, Te-
atro Regio di Parma, Köln, Lozan, İngiltere ve Hollanda 
Kraliyet Tiyatroları, 

Portland, Theatro Colon de Buenos Aires ve Toronto.
Ülkemizde; Mersin, İstanbul, İzmir, Antalya Operaları 

ile Aspendos Festivali’nde birçok kez sahneye çıktı.
Sir Colin DAVİS ve Riccardo CHAILLY olmak üzere 

ünlü şeflerin yönetiminde Londra Senfoni, Amsterdam 
Concertgebouw gibi dünyanın en önemli orkestraları ile 
konserler verdi, CD ve DVD kayıtları yaptı.

Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde 2001 ve 2006 
yıllarında yapılan iki opera kaydının, üç Grammy ödülü 
alması üzerine, bu dalda ödül alan ilk opera sanatçımız 
oldu. l
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Yaptığı işin en iyisini yapmayı hedef alanlar için, yapıla-
bileceklerin sınırsızlığı yönünde en güzel örneklerden biri.

Covent Garden’da Sahneye Çıkan İlk Türk 1995 yılında, 
‘I. Leyla Gencer Şan Yarışması”nda gösterdiği başarı ile 
Avrupa Birliği Bursunu kazanarak ‘The Euoropean Opera 
Center’ın davetlisi olarak Manchester’a gitti. Teklif edilen 
yardımcı rol için gittiği Mozart’ın ‘Lucio Silla’ adlı eserinde 
başrol oynadı ve böylece İngiliz Kraliyet Operası ‘Covent 
Garden’da sahneye çıkan ilk Türk oldu.






	1
	2
	3
	4-5
	6-13
	14-19
	20-22
	23
	24-27
	28-32
	33
	34-37
	38-41
	42-44
	45
	46-50
	51
	52-55
	56-58
	59
	60-61
	62-63
	64-65
	66
	67
	68

