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Bar›flaRock’a geri say›m bafllad› • Ajda Pekkan ve Enrico Macias •

Söyleflileriyle: Fatih Erkoç, Sezen Cumhur Önal, Tu¤rul Paflao¤lu,

Cahit Berkay •  Tarihin sesli tan›klar› 45’likler ve Mehmet Ö. Alkan •

Korsan›n Seyir Defteri • Ahmet Adnan Saygun • Live Earth • Pilot

bölgelerde lisanslama ata¤› • Mevlana Y›l› etkinlikleri • Haberler

TÜRK‹YE MUSIK‹ ESER‹ SAH‹PLER‹ MESLEK B‹RL‹⁄‹ DERG‹S‹

S





Bar›flaRock, Bar›fl’a Rock

Merhabalar,
S›cak zaman zaman dayan›lmaz
safhaya ulafl›yordu. Bir taraftan
serin yerler bulmaya çal›fl›yor, bir
taraftan iflimizi yap›yorduk. Güzel
bir say›y› bitirmek üzere
oldu¤umuzu hissediyor, çeflitli konu-
lara son halini vermeye çal›fl›yor-
duk. Bu say›da neler yoktu ki!  

Mehmet Ö. Alkan ile ‹stanbul
Üniversitesinde 45’lik plaklar
eflli¤inde anlatt›¤› tarih derslerini ve
45’lik plaklar›n dünyas›n›
konuflmufltuk.

Fatih Erkoç samimi bir dille müzik
geçmiflini ve yeni albümü “Kör
Randevu” yu paylaflm›flt› bizlerle.
100. do¤um y›l›nda sayfalar›m›za
tafl›yarak Adnan Saygun’u anm›fl,
pop müzi¤imizin meflhur simas›
Sezen Cumhur Önal ile tarihimizin
eskimeyen sayfalar›n›, eskimeyen
flark›lar›n› ziyaret etmifltik.

Komflu bir sektöre, yay›nc›l›k sek-
törüne kulak verip, ortak sorun-
lar›m›z› ve birarada yap›labilecek-
leri tart›flmaya açmaya çal›flm›flt›k.
Müzi¤in usta kalemlerinden Murat
Meriç Ajda Pekkan-Enrico Macias
buluflmas›ndan hareket etmifl, biz-
leri Enrico’nun memleket popuna
katk›lar›na ve Ajda-Enrico
buluflmalar›n›n tarihine götürmüfltü.

Kapak konumuz ise Bar›flaRock
etkinli¤i idi. Söylefliler yapt›k, kapak
konusunu hakediyor dedik kapak
çal›flt›k. Bu ne gereksiz rastlant›d›r
ki, tam biz Bar›flaRock yaz›s› ile
u¤rafl›rken baflka bir Bar›fl bize
zamans›z ve ac› bir sürpriz yapt›.
Ans›z›n gelen saçma bir haber,
umutsuzlu¤un kesin oldu¤u anlara
zor s›¤an, ama “henüz çok erken”
h›çk›r›klar›n› bozmaya çal›flan, derin-
lerimizden gelen umutlu bekleyifller.
Sonra Bar›fl’› gerçekten kaybetmifl 

oldu¤umuzu inatç› kalplerimize 
kaz›yan bir flark›, Islak Islak.
O Cem Karaca’n›n açt›¤› yola
ç›km›fl, Türkçe sözlü rock müzi¤e
daha bu genç yafl›nda ciddi katk›lar
yapmaya bafllam›flt›. Olgunluk döne-
minde kimbilir bizleri nerelere
götürecekti. Görünen köy k›lavuz
istemez misali, büyük ifller bekliyor-
duk Bar›fl’tan.
Bar›fl sadece müzisyen de¤ildi. O
savafla karfl› platformlar›n müdavi-
mi, nereye ça¤r›l›rsa koflan gerçek
bir bar›fl sevdal›s›, yürekli bir
aktivistti.

Gelin bu sene “Bar›flaRock’›”
“Bar›fl’a Rock” olarak hep birlikte
kutlayal›m....
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Yay›n Yönetim ve Yaz›flma Adresi
MESAM
S›racevizler cad. Esen sok. Saruhan Plaza No:6 Kat:6
34381 Bomonti / fiiflli  / ‹stanbul
T: +90 212 296 99 10 (pbx) F: +90 212 296 99 24-26
www.mesam.org.tr

Yap›m Tasar›m
S‹TA Politik Dan›flmanl›k ve Yay›nc›l›k Hizmetleri A.fi.
Ortaklar cad. Mevlüt Pehlivan sk. No:4-11
Mecidiyeköy-‹stanbul
T: +90212 2665440 F: +90212 2664991
www.sita.com.tr 

TETRA ‹letiflim Hizmetleri Ltd. fiti.
Halaskargazi cad. Sait Kuran ‹fl Merkezi No:301-5
fiiflli-‹stanbul
T: +90212 219 96 76 F: +90212 23133 37

Reklam
MESAM
S›racevizler cad. Esen sok. Saruhan Plaza No:6 Kat:6
34381 Bomonti / fiiflli  / ‹stanbul
T: +90 212 296 99 10 (pbx) F: +90 212 296 99 24-26
www.mesam.org.tr

Yay›n Türü: Yayg›n Süreli Yay›n. 2 ayda bir ç›kar
Vizyon dergisi MESAM üyelerine ücretsiz olarak gön-
derilir. Yaz›larda ileri sürülen görüfllerin sorumlulu¤u
yazarlar›na aittir. Dergiden kaynak gösterilmek
kofluluyla al›nt› yap›labilir.
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vizyon
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fiiflli Belediye Baflkan› Mustafa Sar›gül, 16 Haziran
2007 günü belediye binas›nda bir bas›n toplant›s› düzen-
leyerek telif haklar›n› ihlal edenlere yönelik belediyenin
yapaca¤› çal›flmalara iliflkin bilgi verdi. Toplant›ya ME-
SAM Baflkan› Ali R›za Binbo¤a, MESAM Baflkan Yar-
d›mc›s› Suavi, MESAM Yönetim Kurulu üyeleri Ali Ya-
vuz ve Ali Tekintüre, MSG Baflkan› Garo Mafyan, MÜ-
YORB‹R Baflkan› Ali Kocatepe, MÜYORB‹R Genel Sek-
reteri Ali R›za Türker ve sanatç› Deniz Seki kat›ld›.  
Toplant›da konuflan Sar›gül, "5846 Say›l› Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu'na uymayan gazino, bar, otel ve di¤er
umuma aç›k yerleri önce telif haklar›n› ihlal etmemeleri
konusunda bilinçlendirece¤iz. Eylül ay›na kadar süren bu
çal›flman›n ard›ndan yasalara uymayanlara ceza verece-
¤iz" dedi. 3 günden 20 güne kadar kapama cezas› verme
yetkileri oldu¤unu hat›rlatan Sar›gül, belediye olarak
üzerlerine düflen görevi yapacaklar›n› ve emek h›rs›zl›¤›-
na son vereceklerini belirtti. Sar›gül flöyle devam etti:
“Emek h›rs›zl›¤›n›n fiiflli’de son bulmas› için bugün bu-
raday›z. 1 Eylül’e kadar, bilinçlendirme kampanyam›z
devam edecek.  Broflürlerimizi, afifllerimizi bast›raca¤›z,
Niflantafl› bölgesi baflta olmak yo¤un flekilde çal›flaca¤›z.
Ama 1 Eylül tarihinden itibaren sivil zab›ta ekiplerimiz,
sivil elemanlar›m›z arac›l›¤›yla lisanslar›n› ödemeyen ifl-
letmelere, yasalar bize izin verdi¤i flekilde cezai ifllem
uygulayaca¤›z.”.  
Toplant›ya kat›lan birlik baflkanlar› Mustafa Sar›gül'e 

deste¤inden dolay› teflekkür etti. Söz alan MESAM Yö-
netim Kurulu Baflkan› Ali R›za Binbo¤a  flöyle konufltu:
“fiiflli’den böyle bir çal›flman›n bafllamas› bizi çok heye-
canland›rd›. Binlerce besteci arkadafl›m›z, fiiflli Belediye-
since yap›lacaklara sonuna kadar inanacaklar. fiiflli’den
bafllayan bu çal›flman›n di¤er belediyelere de örnek ola-
ca¤›na inan›yorum. Türkiye’de 800.000 noktan›n, bu ül-
kenin kültürel gelece¤ine katk›da bulunan üyelerimize
borcu var. Mutlak surette bunun ödenmesi gerekiyor. ‹ki
ay boyunca sürecek bilinçlendirme kampanyas›nda kendi
özgür iradeleriyle gelip lisanslar›n› ödeyen esnaf dostla-
r›m›za, kat›l›ma göre  % 30 - % 40’lara varan indirim-
ler uygulayaca¤›z.  Böylece d›flar›da korsan olarak görü-
len ülkemizi yasal bir ülke haline getirece¤iz”. 
MESAM Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Suavi ise
“Bu sürece katk›da bulunan  herkese teflekkür ediyorum.
Telif haklar›n› kavramak, geliflmifl birey ve vatandafl ol-
ma bilincidir.  Kullan›c›lar›n mutlaka bu olgunlu¤a erifl-
mesi gerekiyor. Ayr›ca bu çaban›n ulusal ve uluslararas›
bir sayg›nl›¤› da var. Çünkü bu ciddi bir memleket soru-
nudur. Uluslararas› arenada Türkiye’nin korsan cenneti
bir ülke olarak adland›r›lmas›n›n önüne geçecek en
önemli argümanlardan birisi geliflmifl bir Türkiye profili
çizmektir. Bu ad›m›n ça¤dafl bir Türkiye yaratmak ad›na
çok önemli oldu¤unu düflünüyorum.” dedi. 

fiiflli Belediyesi, iki ayl›k 
bilgilendirme, bilinçlendirme 
kampanyas›n›n ard›ndan 
1 Eylül'den itibaren, Meslek
Birlikleri ile birlikte ilçede 
bulunan iflletmelerde telif
yasas›na uyulup uyulmad›¤›
konusunda denetim yapacak

fliflli belediyesi telif denetiminde
pilot bölge oldu

Suavi, Ali Kocatepe, Garo Mafyan, Mustafa Sar›gül,
Ali R›za Binbo¤a
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Amasya Valili¤i’nin Türk Sanat Müzi¤i 
repertuvar›na yeni eserler
kazand›rmak amac›yla düzenledi¤i
“Alt›n Elma Türk Sanat Müzi¤i Beste
Yar›flmas›-2007” ‘nin finali, 9 Haziran
2007’de gerçeklefltirildi. 

Büyük ilgi ve genifl bir kat›l›m›n oldu¤u yar›flmaya
kat›lan 509 eser, yar›flma ön jürisi taraf›ndan incelen-
di ve finale kalmaya de¤er görülen 10 eser tespit edil-
di. 9 Haziran Cumartesi akflam› Mustafa Yolaflan’›n
sundu¤u gecede; finale kalan eserler TRT sanatç›lar›
taraf›ndan seslendirildi. 
Baflkanl›¤›n› Amasya Valisi M.Celalettin Lekesiz’in

yapt›¤›, Türk Müzi¤ine gönül vermifl Ali fienozan,
Avni An›l, Erol Sayan, Hasan Esen, Hüsamettin
Olgun, Kutlu Payasl›, Necip Gülses, Özgen Gürbüz  ve
Turhan Taflan gibi de¤erli sanatç›lardan oluflan final
jürisi, ilk üç dereceye giren ve mansiyon alan eserleri
belirledi. Ödüle lay›k görülen eserlerin, bestekar ve
güftecileri afla¤›daki gibidir:

3. alt›n elma 
tsm beste yar›flmas› 
sonuçland›

Derece Rumuz Makam fiark›n›n ‹lk Sat›r› Bestekar›n Güftekar›n 
Ad› Soyad› Ad› Soyad›

1. Eser fiak›r Muhayyer Nice Da¤›n P›nar›nda Aziz Gökmen Kaya Bekat
(Mesam Üyesi) (Mesam Üyesi)

2. Eser Yasen fiedaraban Bir Güzel K›z fiu Gönlümü Ald› Da Gitti Osman Aksu Osman Aksu
3. Eser Sensiz Kürdi Sevgilim Nerdesin Haber Yok Senden Cavit Ersoy fiahin Çangal

(Mesam Üyesi) (Mesam Üyesi)
Mansiyon Canik Nihâvend Ne Olur Aç›l Da Gel Çiçek Çiçek Fâruk fiâhin Kani Soylu

(Mesam Üyesi) (Mesam Üyesi)
Mansiyon Çiçek Hicaz Gizlenmifl Gönlünde Bir Da¤ Masal› Abdullah Kantar Mehmet Ekrem Çeken
Mansiyon K›zan Nikriz Zeybe¤imi Birkaç K›zan Vurdular Ferhat Sarmusak Necip Faz›l K›sakürek

(Mesam Üyesi)
Mansiyon Nisan Uflflak Hasretin Onulmaz Bir Yara Bende Cahit Deniz Cahit Deniz

(Mesam Üyesi) (Mesam Üyesi)
Mansiyon Sürel Evç Yollarda ‹zin Yok Yine Y›lmaz Yüksel Güngör Fahri Tüzün

(Mesam Üyesi)
Mansiyon fi›s›f Mâhur Tanr› Huzuruma Sev De Gel Dedi Abdulgani Takmaz Ali Abdülkerimo¤lu

(Mesam Üyesi) 
Mansiyon Yand›m Karc›¤ar Sana fiiir Yazd›m, Aflk›m› Yazd›m Mahmut O¤ul Yalç›n Benlican

(Mesam Üyesi) (Mesam Üyesi)

Ödüle lay›k görülen tüm eser sahiplerini tebrik eder, baflar›lar›n›n devam›n› dileriz…
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Kad›köy Belediyesi’nin düzenledi¤i ve
KASDAV (Kad›köy Belediyesi Sa¤l›k ve
Sosyal Dayan›flma Vakf›) Müzik Gönüllü-
lerinin katk›lar›yla gerçeklefltirilen Türk
Sanat Müzi¤i yar›flmalar›n›n sonuçlar›
belli oldu. 6 y›ld›r “Beste”, “Güfte”,
“Saz Eserleri” ve “Amatör Ses” olmak üzere 4 dalda
düzenlenen yar›flmaya, bu y›l 830 beste, 953 güfte,
103 saz eseri ve 83 Ses müracaat› oldu.
Jüri taraf›ndan finale lay›k görülen 10 beste, 10 güfte,
10 saz eseri ve 13 ses yar›flmac›s›, 1–2 Haziran
2007’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde seyirci ve

jüri önünde saz ekibi eflli¤inde yar›flt›. Ka-
d›köy Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan dere-
ceye girenlere her dalda ayr› ayr› olmak
üzere 1.ye 1.500.-, 2.ye 1000.-ve 3.ye
500.-YTL para ödülü verilirken, tüm fina-
listler ve jüri üyeleri de plaket ile onurlan-

d›r›ld›.
KASDAV Müzik Gönüllüleri Yönetim Kurulu Baflkan›
Nesibe Müsevito¤lu kazananlara para ödüllerini Bele-
diye Baflkan› Av.Selami Öztürk ad›na verirken, plaket-
leri de KASDAV Vak›f Baflkan yard›mc›s› ‹nal Ayd›-
no¤lu ile birlikte da¤›tt›.

kad›köy belediyesi 
“tsm yar›flmalar›-2007” sona erdi 

“Tsm Amatör Ses Yar›flmas›” 
BBiirriinnccii:: Emrecan Kuranel 
‹‹kkiinnccii::  Yaprak Sayar 
ÜÜççüünnccüü:: Ferhat fiimflek 
FFiinnaalliissttlleerr::  Abdullah Evren Ersin, Alper Demirel,
Ayfer Serttafl, Devran Kelefl, Esra Okur, Feyza
Tecirlio¤lu, Fikret Yasin Özpa¤da, Hakan
Tanr›verdi (Mesam Üyesi), Hilal Öner, 
Serkan Tezcan
AAmmaattöörr  SSeess  YYaarr››flflmmaass››  JJüürriissii::  Necdet
Tokatl›o¤lu, ‹nci Yaman, Hayri Pekflen, Ertan
Ersoylu, Suna Zincirk›ran, Ayhan Ça¤l›, Gürhan
Yaman, Aleaddin Pakyüz

“Tsm Beste Yar›flmas›” 
BBiirriinnccii::  Mithat Akgökçe (Mesam Üyesi) 
Rumuz: K›l›ç “Akflam Günefli”
Söz Yazar›: Sevinç Atan (Mesam Üyesi)
‹‹kkiinnccii::  Bülent Nuran (Mesam Üyesi) 
Rumuz: Gönül “Gönlüme Dolupda” 
Söz Yazar›: Ömer Umutlu (Mesam Üyesi)
ÜÜççüünnccüü:: Hüseyin Soysal (Mesam Üyesi) 
Rumuz: Diyar “Özlem” 
Söz Yazar›: Güngör Özmen 
FFiinnaalliissttlleerr::  Ertu¤rul Ottekin (Mesam Üyesi)
Rumuz: Sevda “Sevda Türküsü” 
Söz Yazar›: Ertu¤rul Ottekin (Mesam Üyesi)
Fâruk fiâhin (Mesam Üyesi) Rumuz: Hüzün
“Ya¤murlar› Düfler Gözümdem” 

Söz Yazar›: Ferhat Sarmusak (Mesam Üyesi)
Rumuz: Sihir “Hayat› Paylafl›rken”
Söz Yazar›: Sevinç Atan (Mesam Üyesi)
Harika Murteza Rumuz: Selam “Biz Ezelden
Sarhofl Geldik” Söz Yazar›: Nagehan Akay 
Ömür Gençel (Mesam Üyesi) Rumuz: Bahçe
“Yana¤›nda Ben Olsam” 
Söz Yazar›: Turhan Taflan (Mesam Üyesi)
Ömür Gençel (Mesam Üyesi) Rumuz: Ç›nar
“Senden Uzak Kal›nca”
Söz Yazar›: Sami Derintuna (Mesam Üyesi)
Sinan Sipahi (Mesam Üyesi) Rumuz: Yi¤it-
“Nemlendi Yine Gözlerin” 
Söz Yazar›: Özgen Bilgisel (Mesam Üyesi)
BBeessttee  YYaarr››flflmmaass››  JJüürriissii::  Bilge Özgen, Hüsnü
Üstün, Mahmut O¤ul, Zeynettin Marafl, R›dvan
Tando¤an, Özcan Korkut, Sadun Aksüt

“Tsm Güfte Yar›flmas›” 
BBiirriinnccii:: Sevinç Atan (Mesam Üyesi) Rumuz:
Hülya “Bir fiark›yd› Yaflamak”
‹‹kkiinnccii:: ‹smet Tahtac›o¤lu (Mesam Üyesi) Rumuz:
Bengi “Seni Candan Severim”
ÜÜççüünnccüü::  Yüksel Çelik Rumuz: Bahar 3
“Sevmenin Zaman› Olmaz”
FFiinnaalliissttlleerr:: Galip Kurdo¤lu (Mesam Üyesi)
Rumuz: Çiçek 1  “Seni Çok Özledim” 
Galip Kurdo¤lu (Mesam Üyesi) Rumuz: Duygu
“Seni Düflünüyorum”

H›fz› Altümsek (Mesam Üyesi) Rumuz: Kolye
“Anlamazs›n Ki” 
H›fz› Altümsek (Mesam Üyesi) Rumuz: Halay
“Eski Bir Resmimi Gördüm” 
‹smail Gökçe  Rumuz: Kanar “Gelirim” 
Mustafa Akayd›n Rumuz: Deniz 
“Döndüremem Ki” 
Nihat Özgüven (Mesam Üyesi) Rumuz: Ramak
“Art›k Mehtap Vurmuyor Gece Sahillerime”
GGüüffttee  YYaarr››flflmmaass››  JJüürriissii::    Aflk›n Tuna, Ümit
Gürelman, Cans›n Erol, Mithat Özy›lmazer, Halit
Çeliko¤lu, Erol Güngör, Mustafa Sevilen, Osman
Nuri Özpekel

“Tsm Saz Eserleri Yar›flmas›” 
BBiirriinnccii:: Burhan Kul Rumuz: Mavi
‹‹kkiinnccii:: Ertu¤rul Ottekin (Mesam Üyesi) 
Rumuz: Derya 
ÜÜççüünnccüü:: Alper Demirel  Rumuz: Scscs 
FFiinnaalliissttlleerr::  Ali Polattemir Rumuz: Keflif 
Danyal Mant› (Mesam Üyesi) Rumuz: Neva 
Danyal Mant› (Mesam Üyesi) Rumuz: Elhan 
Danyal Mant› (Mesam Üyesi) Rumuz: Nazar 
Hüseyin Soysal (Mesam Üyesi) Rumuz: Ege 
Sezgin Ergül  Rumuz: Murat 
fieref Gülsün  Rumuz: P›nar
SSaazz  EEsseerrlleerrii  YYaarr››flflmmaass››  JJüürriissii:: Hüsnü Üstün,
Halil Karaduman, fieref Çakar, Deniz
Bak›rc›o¤lu, Atilla Gündüz

“Türk Sanat Müzi¤i Yar›flmalar›-2007” Sonuçlar›
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4 meslek birli¤i bmd ile anlaflt›…

ma¤azalar telif ödeyecek

Müzik alan›nda faaliyet gösteren 4 meslek birli¤i (MESAM, MSG, MÜYAP, MÜYORB‹R), “Ortak Hareket
Plan›” çerçevesinde; 01/08/2007 - 15/08/2007 tarihleri aras›nda 10 iflgünü “Ortak Toplu Tatil Uygulamas›” na
karar vermifltir.
Bu tarihler aras›nda Meslek Birliklerinde sadece “ek ço¤alt›m ve ihraç ifllemlerinin” yap›labilmesi için personel
bulundurulacak olup, di¤er tüm birimlerinde toplu tatil uygulanacakt›r. 
Tatil öncesi son çal›flma günü 31 Temmuz 2007 Sal› günü, tatil sonras› ilk iflgünü ise 15 A¤ustos 2007 Çarflamba
günüdür. ‹lgili kurum, kurulufl ve üyelerimize önemle duyurulur. 

meslek birlikleri ayn› zamanda tatile giriyor 

Müzik endüstrisinin temsil-
cisi 4 meslek birli¤i ile Bir-
leflmifl Markalar Derne¤i
(BMD) aras›nda devam
eden görüflmeler anlaflmayla
sonuçland›. Konuyla ilgili
düzenlenen bas›n toplant›s›-
na MESAM Baflkan› Ali R›-

za Binbo¤a, MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Orhan
Gencebay, MSG Baflkan› Garo Mafyan, MÜ-YAP Bafl-
kan› Bülent Forta ve MÜYORB‹R Baflkan› Ali Kocatepe,
BMD Baflkan› Ali Murad K›z›ltafl ile sanatç›lar kat›ld›.
BMD Baflkan› Ali Murad K›z›ltafl, var›lan anlaflma ile
BMD üyesi markalar›n, ma¤azalar›nda yay›nlad›klar›
müzik eserleri için telif hakk› ödeyeceklerini söyledi ve
devam etti: “BMD olarak Türkiye’nin en tan›nm›fl yak-
lafl›k 120 firmas›na ait 250’ye yak›n markay› temsil
ediyoruz. Yaklafl›k 200 bin kifliye istihdam olana¤› sa¤-
l›yoruz. Böylesine önemli büyüklüklere sahip olan bir
kurum olarak telif haklar› sorununun tüm meslek birlik-
lerini kapsayacak flekilde ve kesin olarak çözülmesi

amac›yla 2005 y›l› sonlar›nda yeni bir giriflim bafllatt›k.
Bunun sonucunda, ma¤azalarda kullan›lan müzik eserle-
ri ile ilgili telif haklar›n›n eksiksiz ve sorunsuz olarak
ödenmesi amac›yla, dört müzik meslek birli¤iyle özel
protokoller haz›rlad›k. Üyelerimiz, meslek birlikleriyle
ticari olarak kabul edilebilir boyutlardaki tarifeler üze-
rinden anlaflarak müzik eseri kullan›m sözleflmeleri im-
zalad›lar. Böylece, üye firmalar›m›z, telif hakk› ödenmifl
ve kullan›m izni al›nm›fl müzik eserlerini ma¤azalar›nda
gönül rahatl›¤›yla de¤erlendirebilecekler” dedi.
MESAM Yönetim Kurulu Baflkan› Ali R›za Binbo¤a ise
konuflmas›nda Türkiye’de yerli ve yabanc› eser sahiple-
rinin haklar›n›n takibi, tahsili ve da¤›t›m›n› sa¤lamak
üzere faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, imzalanan
protokol ile iflbirli¤i sürecine girdiklerini söyledi. 
BMD üyeleri ile ma¤aza faaliyetleri s›ras›nda yay›nla-
d›klar› müzik eserlerini yasal platformda kullanmak
üzere lisans sözleflmeleri imzalad›klar›n› bildiren Bin-
bo¤a, “Böylece ça¤dafl bir ülkede, ça¤dafl düflünen, telif
haklar› ile ilgili üzerlerine düfleni yapan bu kurumlar›
eser üretenler ad›na kutlar›z” dedi. 
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73. afl›klar bayram› 
kars’ta yap›ld›
“Türkiye Murat Çobano¤lu Afl›klar Bayram›” 4-6 Ma-
y›s tarihleri aras›nda düzenlendi. Kars Belediye Baflka-
n› Sn. Naif Alibeyo¤lu’nun giriflimleri sonucu bu y›l 3.
kez düzenlenen Afl›klar Bayram›, 230 afl›¤›n kat›l›m›yla
3 gün boyunca geç saatlere kadar yar›flma ve at›flma-
larla devam etti.  
Afl›klar Bayram› Düzenleme Kurulu Baflkan› Devlet Sa-
natç›s› ve ayn› zamanda MESAM Teknik Bilim Kurulu
Baflkan› Afl›k fieref Tafll›ova, yak›n arkadafl› Afl›k Mu-
rat Çobano¤lu ad›na Kars’ta yap›lan Afl›klar Bayram›n-
dan feyiz ald›¤›n› ifade ederek flunlar› söyledi: “Afl›k
Murat Çobano¤lu ad›na Türkiye Afl›klar Bayram›’n›n,
UNESCO mahiyetinde Berlin’de, Londra’da, Brük-
sel’de, ve Viyana’da olmas›n›n plan› Avrupa’da flu anda
projelendirilmifl durumda. Belediye Baflkan› Naif Alibe-
yo¤lu’nun yapm›fl oldu¤u bu büyük kültür hizmeti, bizi
Avrupa Birli¤i’ne kültür ad›na daha erken götürecek-
tir.”

Yar›flmada birinci olan afl›klar›n isimleri flöyle;
Divan Türünde At›flma (Do¤açlama) Dal›nda Afl›k fien-
lik Ödülü Sümmanio¤lu Mahlasl› Hüzeyin Yaz›c› (Bur-
sa), Dudak De¤mez (Leb De¤mez) Do¤açlama Dal›nda
Afl›k ‹lhami Demir Ödülü Öksüz Ozan Mahlasl› Ahmet
Y›ld›r›m (Konya), Afl›k Üzeyir Pünhani Jüri Özel Ödülü
Turabi Mahlasl› Temel fiahin (Bursa), Güzelleme Dal›
(Do¤açlama) Fuat Çerkezo¤lu (Erzurum), Afl›k Zülali
Jüri Özel Ödülü Murat Tanr›verdi (Sivas), ‹rticalen fiiir
Dal›nda (Gazi Kars’›n Ba¤r›nda Çobano¤lu) fiahino¤lu
Mahlasl› Bekir Sami Özsoy (Manisa), Memleket Türkü-
sü (Do¤açlama) Dal›nda Gülhani Mahlasl› M.Ali Sar›-
gül (Erzurum), Karcao¤lan Jüri Özel Ödülü Derdiyar

Mahlasl› Murat Tanr›verdi (Sivas), fiiir (Kars Ve Kars
Kalesi) Dal›nda fiahino¤lu Mahlasl› Bekir Sami Özsoy
(Manisa), Karsl› Afl›k Bahri Jüri Özel Ödülü Melek Te-
mel (Ankara), fiiir (Türkiye Geneli Sevgi Ve Kardefllik)
Dal›nda Ahmedi Mahlasl› Ahmet Taflk›n (Karabük), Us-
tamal› Hikaye Dal›nda Ladikarsl› Mahlasl› Ali R›za
Ezgi (‹zmir), Bilal Esrar› (Kars), Afl›k ‹slam Erdener
Jüri Özel Ödülü Kaptani Mahlasl› Mehmet Köse (Si-
vas), At›flma Dal› (Do¤açlama) Firgani Mahlasl› Sefer
Taflk›ran (Antalya), Yunus Emre Jüri Özel Ödülü Arif
Çiftçi (Kars)

AfiIK MURAT ÇOBANO⁄LU K‹MD‹R?
Murat Çobano¤lu 1940'ta Kars'›n ‹stasyon mahallesin-
de do¤du. Annesi Lala (La'li) Han›m, babas› Afl›k Gü-
listan'd›r. Kar›s›n›n erken ölümü dolay›s›yla o¤lunu o
büyütüp yetifltirdi. ‹lkokul ö¤renimi gören Murat Çoba-
no¤lu çocuklu¤unda babas›n›n saz çal›fl›n› dinledi, ama
ona özenmedi. Ancak 1951' de gördü¤ü bir düfl üzerine
tutumu de¤iflmifl ve saz çalmaya, fliir ve türküler söyle-
meye bafllad›.
Murat Çobano¤lu Artvin, Konya, Erzurum ve Mut'ta
yap›lan yar›flmalarda dereceler ald›. Özellikle at›flma
dal›nda baflar› gösterdi. Saza hakimiyeti ve kendine öz-
gü sesiyle ilgi çekti. Kars'ta “Çobano¤lu Halk Ozanlar›
Kahvesi”ni aç›p iflletti. Yurt içinde ve d›fl›nda düzenle-
nen baz› flenliklere kat›ld›. 1965'e kadar Devrani,
1967'ye kadar Yanani, ondan sonra da Çobano¤lu tak-
ma ad›n› kulland›. 
Murat Çobano¤lu 1999-2003 y›llar› aras›nda MESAM
Denetleme Kurulu Üyeli¤i görevinde bulundu. 
26 Mart 2005 tarihinde Ankara'da vefat etti.



haberler

vizyon

8

‘telif zirvesi’ brüksel’de gerçekleflti  

Avrupa Birli¤i’nin baflkenti Brüksel, 30-31 May›s
2007’de “Telif Zirvesi”ne ev sahipli¤i yapt›. Kültürel çe-
flitlili¤in Birleflmifl Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Ku-
rumunun (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization – UNESCO) Lizbon Anlaflmas› ve-
silesiyle tart›fl›l›p desteklendi¤i bir dönemde gerçeklefltiri-
len zirvede, gündemi müzik, sinema, edebiyat, tiyatro, fo-
to¤raf ve plastik sanatlar›n dijital dönemdeki gelece¤i
oluflturdu. 
Zirveyi, farkl› ülkelerden 200 Meslek Birli¤ini bünyesin-
de bar›nd›ran Uluslararas› Telif Birlikleri Konfederasyo-
nu – CISAC, “önce yarat›c›l›k” mottosuyla organize etti.
Zirveye müzik, sinema, edebiyat, tiyatro, foto¤raf ve
plastik sanatlar alanlar›nda faaliyet gösteren sanatç›la-
r›n, eser sahiplerinin ve meslek birli¤i yöneticilerinin yan›
s›ra plak flirketi örgütleri, müzik editörleri ve tüketici
derneklerinin yöneticileri de kat›ld›. Kat›l›mc›lar aras›n-
da, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu üyeleri de vard›. 
Yahoo, Google, Myspace, Nokia, British Telecom, MTV,
Vivendi, Microsoft gibi “içerik kullan›c›s›” flirketlerin bu
sene zirveye özel önem verdikleri gözleniyordu. Bu genifl
kat›l›m sayesinde zirvede ilk defa, dijital dönemin getir-
di¤i f›rsat ve riskler sektörün tüm temsilcilerinin bak›fl
aç›lar›ndan tart›fl›labildi. 

Toplant›larda:
1. Dijital dönemde müzik ve sinema endüstrisinin gidiflat›
ve gelece¤i, 
2. Dijital dönemin kültürel çeflitlili¤e katk› sa¤lay›p sa¤la-
mad›¤›,
3. E¤lence içerik sa¤lay›c›lar› ile yarat›c›lar›n oluflturabile-
ce¤i ortak f›rsatlar
4. Dijital dönemin e¤lence sektörü için getirdi¤i f›rsatlar
ve müzik endüstrisinin döneme iliflkin gelifltirdi¤i yeni ifl
modelleri,
5. Korsanl›k baflta olmak üzere, tekelleflme, kollektif ida-
renin zaafiyete u¤ramas› sorunlar›,
6. Küreselleflme ile birlikte telif haklar› idaresinde bölge-
selli¤in sorgulanmaya bafllamas›,
7. Yeni hukuki yap›lanma
8. Kültür endüstrisinin ülke ekonomilerine katk›s›,
9. Yaratc›lar›n sanat ürünlerinin sanayi ürünleri gibi de-
¤erlendirilmesinin riskleri gibi konular ele al›nd›. 

Zirvenin en etkileyici konuflmalar›ndan birini, geçti¤imiz
May›s ay›nda 83 yafl›n› dolduran ünlü Frans›z müzisyen
Charles Aznavour yapt›. Henüz çocuk yafllarda bafllad›¤›
kariyeri süresince yüzden fazla esere imza atan besteci,
söz yazar› ve yorumcu Aznavour, sanatç›lar›n varl›klar›n›
sürdürebilmesi için telif haklar›n›n önemini vurgulad›. 
Aznavour konuflmas›nda, Avrupa Komisyonu’nun 18 Ekim
2005 tarihli “Dijital Haklar›n ‹daresi Tavsiye Karar›”n›
elefltirdi. “Karar›n yarat›c›lar aras›ndaki eflitlik ilkesini bo-
zarak kültürel çeflitlilik için büyüyen bir tehlikeye dönüfltü-
¤ünü” savunan Aznavour, komisyonun karar› taraflar›n
görüfllerini almadan yürürlü¤e koydu¤unu öne sürdü. 
Aznavour, uygulaman›n meslek birlikleri aras›nda bölün-
melere, hak sahipli¤ine iliflkin kafa kar›fl›kl›klar›na, müzik
kullan›c›lar› nezdinde çeflitli güvensizliklere yol açt›¤›n›
söyledi; “Avrupa Parlamentosu’nun buna karfl› ç›kmas› an-
lafl›l›r, çünkü müzik yarat›c›lar› durumdan memnun de¤il,
ticari amaçl› müzik kullan›c›lar› ise flikayetçi” dedi. 
Aznavour, “Medyadan, teknoloji flirketlerinden, dijital ve
mobil müzik alanlar›nda faaliyet gösteren ifl ortaklar›m›z-

Charles Aznavour



dan flunu anlamalar›n› isterim: Sanatç›lar, eserlerini yaya-
bilmek için onlara ihtiyaç duyuyor. Ama ayn› flekilde, on-
lar›n devaml›l›¤› da bizlerin eserlerimizin varl›¤›na ba¤-
l›” diye konufltu. 
“Müzik kariyerim süresince tek gelirim Edith Piaf, Juli-
ette Greco ve Les Compagnons de la Chansons gibi sa-
natç›lar için besteledi¤im eserler nedeniyle meslek birli-
¤im SACEM'in bana ödedi¤i teliflerdi. Genç yarat›c›lar
eserlerinden telif alamazlarsa ne olacak? Baflka bir ifl
yapmay› m› tercih edecekler? Bunun kültüre verece¤i za-
rar› tahmin edebiliyor musunuz?” diyen Aznavour, telif
haklar›na sayg› gösterilmesini ve sanatç›lar›n desteklen-

mesini “küresel kültür miras›n›n korunmas›na bir katk›”,
“yarat›c›l›¤›n devam› ve yar›nlar›n içeri¤inin üretimi için
bir yat›r›m” olarak nitelendirdi.
Zirvede Kazaa'daki izinsiz müzik indirimleri için aç›lan
davan›n sonucunda elde edilen 2.1 milyon USD'nin beste-
ciler aras›nda nas›l paylafl›laca¤›na karar verildi. 
Japon bestecilerin meslek birli¤i JASRAC'›n talebiyle Ja-
pon müzi¤inin kullan›ld›¤› 29.549 dosya Youtube'dan
kald›r›ld›. Baflkan ve baflkan yard›mc›s› seçilen Robin
Gibb ve Alfonso Cuaron ile birlikte CISAC’›n hedefi diji-
tal dönemde baflta AB komisyonu olmak üzere lobi faali-
yetlerinde daha etkin olmak. 
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CISAC, Genel Kurul toplant›s› 1
Haziran 2007’de Brüksel’de yap›ld›.
114 ülkeden 217 birli¤in üye oldu¤u
Uluslararas› Söz Yazarlar› ve Bes-
teci Meslek Birlikleri Konfederasyo-
nu’nun genel kurul toplant›s› ME-
SAM’› temsilen Yönetim Kurulu
Baflkan› Ali R›za Binbo¤a, Yönetim
Kurulu Üyeleri Ali Coflar ve Ahmet Selçuk ‹lkan ile Ge-
nel Sekreter Necmettin Ovac›k’›n kat›l›m›yla gerçekleflti. 
Genel Kurul’da yap›lan seçimde The Bee Gees grubunun
kurucu üyelerinden ‹ngiliz söz yazar› ve flark›c› Robin
Gibb Baflkan, Meksikal› ödüllü yönetmen ve senaryo ya-
zar›  Alfonso Cuarón Baflkan Yard›mc›s› olarak seçildi.
Böylece uluslararas› alanda tan›nm›fl iki sanatç› telif
haklar›n›n korunmas› mücadelesine kat›lm›fl oldu. Ro-
bin Gibb ile Meksikal› Alfonso Cuarón, 3 y›l boyunca
CISAC Baflkan ve Baflkan Yard›mc›l›¤› görevlerini yü-
rütecekler. 
CISAC Genel Direktörü Eric Baptiste konuyla ilgili ola-
rak “E¤lence endüstrisinin 2 önemli figürünün CISAC’a
kat›lm›fl olmas› yarat›c›lar›n, yazarlar›n ve  e¤lence sek-
törünün telif haklar›n›n gelece¤i hakk›nda duyduklar›
endifleyi göstermektedir. Telif hakk›n›n korunmas› dünya-

daki tüm politikac›lar› ilgilendiren
çok önemli bir konudur. E¤er CI-
SAC’›n dünya üzerinde temsil etti-
¤i 2.5 milyon eser sahibi ve yay›m-
c› geliflme ve yeniliklere aç›k ise
bunlar›n, telif de¤erinin zay›flama-
s› konusunda mazaret olarak kul-
lan›lmas›n› kabul edemezler.”

Yeni Baflkan Robin Gibb ise konuflmas›nda flöyle dedi:
“Dijital teknolojiler sanatç›lar›n eserlerinin halka ulafl-
mas› konusunda kitlesel da¤›t›m methodunu kullan›yor-
lar. CISAC içinde görev almaya karar verdim çünkü di-
jital ça¤da telif haklar›na sayg›n›n tüm yarat›c›lar ve
sanatç›lar için yaflamsal önemi oldu¤unu düflünüyorum.
Bizim eserlerimiz dijital ekonominin de¤er içerikleri.
Bu mesaj›n endüstriye  ve politikac›lara ulaflt›¤›ndan
emin olmal›y›z.”
Yeni Baflkan Yard›mc›s› Alfonso Cuaron ise “Yeni tek-
nolojiler bizi yarat›m›n özünden uzaklaflt›rmamal› ama
içeri¤in yani sanatç›lar›n eserlerinin da¤›t›m›nda araç
olarak kullan›lmal›. Tabii bazen çok ender vesilelerde
içerik ve destek iç içe geçiyor” fleklinde konufltu.
Bu konuflmalar CISAC Genel Kurulu ile efl zamanl› ger-
çekleflen ‘Telif Zirvesi’nde yap›ld›.  

cisac genel kurulu yap›ld›

Robin Gibb-Alfonso Cuaron
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Billy Bragg'›n müzi¤i, Woody
Gutrie ve Bob Dylan’›n köklü
folk müzik gelene¤ini, punk’›n
erken dönem sound’uyla bir-
lefltirir. Genellikle politik me-
sajlar içeren flark› sözleri
Billy Bragg’›n sosyal, ve kül-
türel hoflgörü ve ekonomik
adalet konular›n› öne ç›karan

grass – roots hareketine ba¤l›l›¤›n› gösterir. Bragg ayr›-
ca sanatç› haklar›n›n da önde gelen savunucular›ndan ol-
mufltur. CISAC’›n Telif Zirvesi’ne kat›lan Billy Bragg ile
yap›lan röportajdan bir bölüm yay›ml›yoruz:

CISAC haberler: ‹lk bafllad›¤›n›zda kendi müzi¤iniz konusunda
nas›l bir hayaliniz vard›? 
BBiillllyy  BBrraagggg:: Hayalim, istedi¤im müzi¤i yapmak ve haya-
t›m› bu flekilde idame etmekti. Milyonlar kazanmak de¤il
ama flark›lar›m› çalarak geçinmek ve bir araba fabrika-
s›nda çal›flmak zorunda kalmamak. Yaflad›¤›m›z de¤iflim-
ler hala insanlar›n böyle hayaller kurabilmesini ve bunun
daha rahat gerçekleflmesini sa¤layabilir.  

CH: Bu nas›l olacak? 
BBBB::  Geçmifl günlerde müzik piyasas› daha içe kapal›yd›.
‹çine girmek için k›rman›z gereken bir çember vard›.
Mesela bir maden oca¤› grevinin sonunda yazd›¤›m ‘Bet-
ween The Wars’ adl› flark›m için 6 ay stüdyoya girmeyi
bekledim. Sonra da yay›nlanmas› bir alt› ay daha ald›.
fiimdi sal› günü yazd›¤›n›z parçay› çarflamba dinleyebilir-
siniz. Müzisyen ve dinleyici art›k daha yak›n. Aradaki
‘arac›’ art›k yok. Eskiden bir parçam›n New York’da ya-
y›mlanmas› için büyük bir plak flirketi ile anlaflmam ge-
rekiyordu. fiimdi yeni albümümün ç›kt›¤›n› duyan biri,

websiteme girebilir ve flark›y› dinleyebilir. Bu bir sanatç›
için müthifl bir fley. 

CH: Evet ama baz› sorunlar da var…
BBBB::  Sorunlar buradan nas›l gelir elde edilece¤i, telif
haklar›n›n nas›l toplanaca¤›, nas›l geçim kayna¤› sa¤la-
naca¤›. Bu her zaman bir sorundur. Ama karanl›k bir ‹n-
giliz sanatç› ile New York’taki bir dinleyicinin aras›nda
kurulan bu ba¤lant›yla yeni bir paradigma ortaya ç›k›-
yor. Üretim yap›p bunlar› kendi da¤›tacak daha çok in-
san var art›k. 

CH: Peki yeni bafllayan genç bir müzisyene nas›l bir ö¤üt verir-
siniz? 
BBBB::  Bu konuda baya¤› mücadele ettim ama art›k bir
plak flirketiyle ömür boyu sürecek telif anlaflmas› yapmak
gereksiz. Bunu hep standart bir ifllem olarak yapt›m ama
flark›lar›m bana intikal etti. Eserlerinizin sahibi olmak
çok önemli. 

CH: Niye daha çok sanatç› bunu yapm›yor?  
BBBB::  ‹lk plak anlaflman›z› yapt›¤›n›zda bütün hayalleriniz
gerçek olur. Uzun zamand›r  plaklar›n fiziksel üretimi ve
da¤›t›m› için büyük bir plak flirketine ihtiyaç vard›. Ama
art›k üretim ve da¤›t›m araçlar› fiziksel de¤il. Dolay›s›yla
eserleriniz için hayat boyu telif hakk› imzalaman›z ge-
rekmiyor. Master’lar›n›za sahip olmak çok önemlidir.
Ama tabii bir söz yazar› olarak bir yay›m anlaflmas› im-
zalaman›z ve bir müzik eserleri sahipleri meslek birli¤ine
üye olman›z gerekiyor.

CH: Peki niye geçen bahar MySpace ile sorunlar yaflad›n›z?  
BBBB:: MySpace’in kullan›m kurallar›n› okudu¤umda müzi-
¤imin bu siteden kald›r›lmas›n› ve bu konunun sanatç›lar
aras›nda tart›fl›lmas›n› istedim. Benim görüflüm MySpa-
ce’in kullan›m kurallar›n› de¤ifltirmesini yönündeydi.
Çünkü  MySpace’e eser gönderenlerin % 99’u için bu si-
te, müzik endüstrisiyle yap›lan ilk kontrat. Bu sitedeki
kullan›m kurallar› çok mu¤lakt›. Bu iflin aç›kl›¤a kavufl-

“tek istedi¤imiz yarat›m 
özgürlü¤ü ve makul gelir!”
‹ngiliz folk flark›c›s› Billy Bragg,
kat›ld›¤› Telif Zirvesi’nde müzik
endüstrisinin gelece¤i hakk›nda çarp›c›
sözler söyledi.
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turulmas› ve eserlerin
sahipli¤inin yarat›c›da
kald›¤›n›n alt›n›n çizil-
mesi çok büyük önem ta-
fl›yordu. 

CH: MySpace'in sizin hareketinize tepkisini nas›l buluyorsu-
nuz?
BBBB::  Geri dönüflten çok memnunum. MusicWeek’de yaz-
d›¤›m makalenin ard›ndan MySpace yeni kurallar getir-
di. Ve siteye gönderilen her eserin telif hakk›n›n, eserin
sahibine ait oldu¤unu aç›kça belirtti. Bu tam da benim
istedi¤im fleydi. Sonra da her kural› iyice aç›klayan ek-
lemeler yapt›lar. Böylece gençler MySpace’e geldikle-
rinde yanlar›nda bir avukata ihtiyaç duymayacaklar

CH: Telif Zirvesi’ne kat›lan farkl› endüstrilerin temsilcilerine
nas›l bir mesaj vermek istersiniz? 
BBBB::  19 yafl›ndayken sahip oldu¤um hayale geri döner-
sek; istedi¤im müzi¤i yapmak ve hayat›m› kazanmak.
‹kinci k›s›m da birinci kadar önemli. Yarat›m özgürlü¤ü
istiyorum ama bu flekilde geçinebilmek de istiyorum. Ve
zirveye kat›lanlar›n bunu gerçeklefltirmemize yard›mc›
olaca¤›n› düflünüyorum. Biri olmadan di¤erine sahip
olamazs›n›z. ‹nternet arac›y› ortadan kald›rm›fl olabilir
ama bu müzik endüstrisinden geçim sa¤lanamayaca¤›
anlam›na gelmiyor.
Bunlar devrimci zamanlar. Hala küresel bir müzik en-
düstrisi için potansiyel var. Ama bu endüstriden çok,
kullan›c›lar›n egemenli¤inde. Bu gerçe¤i sanatç›lar da,
endüstri de kabullenmeli art›k. Ve ‘yasakç›lar’ olarak
de¤il de ‘sa¤lay›c›lar’ olarak bu gerçekle daha iyi yüzle-
flebiliriz. E¤er birbirimize karfl› de¤il de birlikte çal›fl›r-
sak ve tüketiciyi de karfl›m›za almazsak eskisinden çok
daha büyük bir potansiyele sahip yeni bir müzik endüs-
trisi kurabiliriz. Tek yapaca¤›m›z yarat›c›n›n haklar›n›
koruyacak bir endüstri standard›na sahip olmak ve öz-
gürlük ile yetene¤i bast›rmadan hayat›m›z› idame ede-
bilmemiz. (www.cisac.org sitesinden çevrilmifltir) 

Özel Balat Or-ahayim Hastanesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi / Fizik Tedavi Ünitesi’nde, 
MESAM üye kart›n› gösteren tüm MESAM Üyeler-
ine % 20 indirim uygulanacakt›r. 

Adres: Demirhisar Cad. No: 46-48 Ayvansaray /
‹STANBUL
Tel: 0 212 491 00 00
www.orahayim.com

mesam üyelerine indirim!

Konya Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan bu y›l ikincisi
düzenlenen “Mevlana fiiirleri Beste Yar›flmas›”n›n ödül
töreni ve konseri 3 May›s’ta Mevlâna Kültür
Merkezi’nde yap›ld›. Yar›flmaya baflvuran toplam 300
eser aras›nda yap›lan de¤erlendirme sonucu 4 
kategoride 21 eser dereceye girdi. Aralar›nda MESAM
üyelerinin de bulundu¤u dereceye giren eser sahiplerinin
isimleri flöyle: 

Serbest Form 
1. Faruk fiahin (MESAM Üyesi)
2. Mahmut O¤ul (MESAM Üyesi)
3. Hasan Sosyal (MESAM Üyesi)

Mansiyon: U¤ur fiumnulu, Hüseyin Sert, Tolga Bektafl, 

Klasik Form 
1. Y›lmaz Karakoyunlu (MESAM Üyesi)
2. At›f Bafltu¤ (MESAM Üyesi)
3. Tolga Bektafl 

Mansiyon: Cavit Ersoy (MESAM Üyesi), Engin Ç›r
(MESAM Üyesi), Ahmet Sedat Mete 

‹lahiler 
1. Tolga Bektafl, 2. Teyfik Soyata, 3. U¤ur fiumnulu 

Mansiyon: 
Zeki Atkoflar, Mithat Akgökçe (MESAM Üyesi),
Erdo¤an Atefl

Çocuk fiark›lar› 
3. fiehriban Kasapo¤lu (MESAM Üyesi)

Mansiyon: 
Ahmet Sedat Mete, Mahmut O¤ul (MESAM Üyesi)

mevlânâ fliirleri beste
yar›flmas›
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Bar›fl, Küresel Bar›fl ve Adalet
Koalisyonu'nun (KüreselBAK)
aktivistlerindendir. Bu y›l Kad›köy'de
mart ay›nda yap›lan bar›fl panay›r›na
ve önceki seneki bar›fl panay›r›na
gönüllü olarak kat›l›p bizi destekle-
miflti. 
Bir önceki y›l aç›l›fl konserini ona
yapt›rm›flt›k. KüreselBAK aktivistleri
olarak flunu söyleyebiliriz: Biz Bar›fl'›
kaybettik, her iki anlamda da
Türkiyeli bar›flseverlerin bafl› sa¤
olsun. 

haberler

Bir televizyon yar›flmas›yla hayat›m›za
giren, Anadolu rock müzi¤inin yeni
varisi, dizi y›ld›z› Bar›fl Akarsu 28
yafl›nda Bodrum'da geçirdi¤i  trafik
kazas›nda hayat›n› kaybetti. 

Savafl karfl›t› hareketin içinde yer alan
Bar›fl Akarsu,  Bar›flaRock'ta da çalm›fl,
KüreselBAK eylemlerine kat›lm›flt›. 

bar›fl akarsu’yu kaybettik
MESAM bu ay çok genç bir üyesini kaybetmenin ac›s›n›
yafl›yor.  Bodrum'da geçirdi¤i trafik kazas›nda a¤›r yarala-
nan ve 6 gün yo¤un bak›mda yaflam mücadelesi veren flar-
k›c› ve oyuncu Bar›fl Akarsu, 4 Temmuz 2007’de hayat›n›
kaybetti.  Kazada yan›nda bulunan iki arkadafl›ndan Zey-
nep Koçak olay yerinde, Nalan Kahraman kald›r›ld›¤› has-
tanede yaflam›n› yitirdi.
29 Haziran 1979’da Zonguldak'ta dünyaya gelen Akarsu
‹lk, orta, lise e¤itimini küçük yafllarda yerlefltikleri Amas-
ra'da tamamlam›flt›.  Müzi¤e ilgisi küçük yafllarda baflla-
m›flt›. Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek klavye,
gitar ve m›z›ka çalmay› ö¤rendi. Rock ve heavy metal
tarzlar›na yöneldi. Ruhi Su ve Cem Karaca hayran›yd›.
Antalya'da animatörlük ve müzisyenlikten sonra Karadeniz
Ere¤lisi'nde 4 y›l boyunca çesitli barlarda, yerel televizyon
ve radyolarda programlar yapt›. 2004 y›l›nda “Akademi

Türkiye” adl› televizyon yar›flmas›na kat›ld› ve 1. olarak
tamamlad›. Yar›flmadan sonra ‹stanbul'a yerleflti ve müzik
çal›flmalar›na burada devam etti. Akademi Türkiye Yar›fl-
mas›n’dan sonra yurdun dört bir yan›nda say›s› 100'lerce
konser vermiflti. 14 Ocak 2005'te ilk albümü “Islak Is-
lak”, 17 A¤ustos 2006’da "Düflmeden Bulutlara Koflmak
Gerek" isimli ikinci albümü Seyhan Müzik etiketiyle ç›kt›.
2006’dan itibaren ‘Yalanc› Yarim’ dizisinde baflrolünde
ekrana geldi. Bar›fl Akarsu, USDER taraf›ndan ‘Sosyal
kalk›nma ve dayan›flmaya verdikleri önem’ göz önüne
al›narak verilen, Rock dal›nda ‘En ‹yi fiark›c›’ ödülünü,
FUTURE Dergisi’nin ‘Y›l›n En Sevilen Rock Sanatç›s›’
ödülünü ve Cem Karaca Özel Ödülü’nü ald›.   
MESAM olarak genç sanatç›y› kaybetmenin üzüntüsü
içindeyiz. Ailesine, yak›nlar›na, sevenlerine ve tüm müzik
camias›na baflsa¤l›¤› dileriz. 

KüreselBAK Yürütme Kurulu:
2005 y›l›nda Bar›flaRock festivalinin kap›s›n› çocuk gözlü, ismi güzel,
heyecanl› ve genç bir rock müzisyeni çalm›flt›. Bar›flaRock ekibi
olarak, "Ben Bar›flaRock'ta ç›kmak istiyorum" diyen Bar›fl Akarsu'yu
hemen toplant›lar›m›za buyur etmifltik. 
Bizimle heyecanland›, bizimle sokaklara ç›kt›, bizimle hayk›rd›. Bar›fl
Akarsu sadece bir rock flark›c›s›, bir dizi oyuncusu de¤il; bir bar›fl
eylemcisiydi ayn› zamanda. Küresel ›s›nma ve savafl karfl›t› eylemlerde
birlikte yürüdük, bar›fl panay›rlar›nda yine birlikteydik. 
Bugün savafl karfl›t› hareket, ismi kendisine çok yak›flan bir aktivistini
yitirdi. Bu sene beflincisini gerçeklefltirece¤imiz Bar›flaRock/Karfl›-
Festival'de Bar›fl'›n da aram›zda olaca¤›ndan, bizimle birlikte flark›lar
söyleyece¤inden hiçbirimizin kuflkusu yok. Biz Bar›fl'› çok sevdik.
Ailesine ve bütün sevenlerine baflsa¤l›¤› diliyoruz. 
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fikri haklarda güncel sorunlar 
‹stanbul Ticaret Odas› Konferans Salonunda yap›lan sem-
pozyumun aç›l›fl konuflmas›n› ‹stanbul Barosu Baflkan› Av.
Kaz›m Kolcuo¤lu ile Fikri ve S›naî Haklar Komisyonu
Baflkan› Av. Vehbi Kahveci yapt›. Baflkan Av. Kaz›m Kol-
cuo¤lu telif haklar›n›n tarihçesinden bahsederken Av. Veh-
bi Kahveci hak sahipli¤i konusundaki sorunlara de¤inerek
ifl dünyas›n›n ma¤dur edilmemesi gerekti¤ini savundu. ‹s-
tanbul Barosu Baflkan Yard. Av. Mehmet Durako¤lu’nun
baflkanl›¤›n› yapt›¤› ilk oturumda MESAM Baflkan› Ali
R›za Binbo¤a “Telif Hakk›n›n Dünü, Bugünü, Yar›n›” ko-
nusunda bilgi verdi. Binbo¤a, Türkiye’nin art›k korsan bir
ülke olmad›¤›n›, telif haklar›nda söz sahibi befl ülkeden
(Türkiye, Almanya, ‹sviçre, ABD, ‹ngiltere) biri oldu¤una
dikkat çekti. Dört meslek birli¤inin -MESAM, MSG, MÜ-
YAP, MÜYORB‹R- kullan›c›lar›n karfl›na tek bir muhatap
olarak ç›kt›¤› yeni lisanslama çal›flmalar›ndan söz etti.
Ali R›za Binbo¤a’n›n ard›ndan söz alan ‹TO Hukuk Müfla-
viri Av. Münir Göker, “Müzik Eserleri Sanatç›lar› ile Fik-
ri Hukuk Sorunlar›n›n Korunmas› Aç›s›ndan Restaurant
ve Turistik ‹flletmeler Aras›ndaki Diyaloglar”› anlatt›.

Doç. Dr. Tekin Memifl ise “Meslek Birlikleri Uygulamalar›
ile Fikri Hukuk Sorunlar›n›n Rekabet Hukuku Aç›s›ndan
De¤erlendirilmesi” bafll›kl› bir konuflma yapt›. Fikri hukuk
ve rekabet hukuku kavramlar›n›n uzlaflmas›n›n zor gibi
göründü¤ünü söyleyen Doç. Dr. Tekin Memifl rekabet hu-
kukunun tekelleflme karfl›t› oldu¤unu ve meslek birlikleri-
nin ‘hakim iflletme’ olma özelli¤ini kimi zaman kötüye
kullanabilece¤ini belirtti. Ancak meslek birliklerinin üyele-
rinin hakk›n› korumak için yapt›klar› çal›flmalar›n hakim
olma durumunu kötüye kullanma anlam›na gelemeyece¤ini
ekledi. 
‹stanbul Emniyet Güvenlik fiube Müdürlü¤ünden Mehmet
Ali Tura da “Korsanla Mücadelede Kolluk Kuvvetleri Uy-
gulamas›” hakk›nda bilgi verdi. Mehmet Ali Tura, ele ge-
çen korsan ürünlerin art›k ‹l Denetim Komisyonu taraf›n-
dan aç›lan depolara s›¤mad›¤›n› söyledi. Korsan yay›nlar›n
emniyet müdürlü¤ünün koridorlar›n› kaplad›¤›ndan yak›-
nan Mehmet Ali Tura, imha karar›n›n daha ivedi bir flekil-
de verilmesi gerekti¤ini ve lojistik deste¤e ihtiyaçlar› oldu-
¤unu belirtti.  

‹stanbul Barosu Fikri
ve S›naî Haklar
Komisyonunca 6 
Temmuz 2007 
tarihinde düzenlenen
sempozyumda “Fikri
Haklarda Güncel
Sorunlar” konusu ele
al›nd›. 

Müzisyen Da¤han Baydur ‘Genç Besteciler ‹çin Korunma Yöntemleri’ adl› bir
rehber kitapç›k yay›mlad›. Baydur rehber fikrinin nas›l ç›kt›¤›n› flöyle anlat›yor:
“2007 e¤itim y›l›, daha önce yaflam›fl oldu¤um ilklere bir yenisini ekledi. Maçka
Teknik Üniversitesi’ne ba¤l› M‹AM’da Müzik Yay›mc›l›¤› konusunda ders ver-
meye bafllad›m. Bu dersler s›ras›nda notlar›m› bir kitap haline getirmek fikri
ortaya ç›kt›”. Da¤han Baydur Muzikotek taraf›ndan yay›mlanan kitapta besteci-
lerin bilmesi gereken tüm önemli konular› kolay anlafl›labilecek soru / cevap
fleklinde esprili bir dille aç›klam›fl ve deneyimlerini okuyucularla paylaflm›fl. 

da¤han baydur’dan genç bestecilere rehber
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Bar›flaRock mevsimi yaklafl›rken, festival gönüllüleri ile
‹stiklal Caddesi’ndeki Karakedi Kültür Merkezi’nde bu-
luflup konufltuk. Söylefliye Taner Öngür, Yaflar Kurt,
Ça¤atay Kad› (Çamur Grubu) ve Funda Ata kat›ld›.

Biraz bafla dönersek? Nas›l bafllad› Bar›flaRock’›n hikayesi?  
Yaflar Kurt: Coca Cola bir rock festivali yap›yormufl di-
ye ö¤rendik. Rock’›n bizim için özgürlükçü bir yan› var.
Bütün toplumu kucaklamak gibi bir tavr› var. Ama bü-
tün bunlar› Coca Cola temsil edemez. Biz de alternatif
bir festival yapmaya karar verdik. 
Taner Öngür: ‘Rock fliflede durmaz’ 

Irak savafl›’n›n patlak vermesi de san›r›m, etkenlerden biri
oldu….
YK: Irak savafl› vard›, Güney Amerika’da Coca Cola ile
çal›flan sendika liderlerinin öldürülmesi olay› vard›.
Birçok tepki bir araya geldi. Tabii savafl karfl›tl›¤› en
bafl›ndan beri en çok alt›n› çizdi¤imiz konu. 

Nereden nereye geldi Bar›flaRock? 
YK: Önce 5000 kifliydik. Sonuncuda 100 bini aflm›flt›k
art›k. Etkinlik aç›s›ndan da bu böyle… Çok fazla kat›-
l›mc› grup var. Amatör, alternatif tiyatrolar›m›z var,
resim, heykel, foto¤raf sanat›n›n birçok dal›nda bir sü-
rü etkinli¤in oldu¤u özgür bir alana dönüfltü zaman
içinde. Bunun daha da geliflece¤ini düflünüyoruz. 

Bir karfl›-festival olarak bafllad›. Ama flimdi kendi kimli¤ini
oturttu. Sadece bir tepki de¤il art›k. 
YK: Do¤ru. O tepki belki tetikledi ama flimdi art›k festi-
val çok farkl› ve çok güzel bir noktada. 

TÖ: Asl›nda festivalin sosyal bir rol oynamaya bafllad›-
¤›n› düflünüyorum. Çünkü mesela ikinci seneden itiba-
ren çeflitli sivil toplum kurulufllar› kat›lma iste¤inde bu-
lundular. Sonra biz de o konunun üstüne düfltük. 100’e
yak›n sivil toplum örgütü, kampanyalar, dergiler, ‘Öteki
‹stanbul’dan tutun da, ‘Vapurlar›m›z› Vermeyece¤iz’

Bar›flaRock: 
gezegenin halk

festivali
Bar›flaRock 25 – 26 A¤ustos tarihlerinde 5. kez, Sar›yer Mehmet Akif Ersoy
piknik alan›nda gerçekleflecek. Önceleri tepkisel bir festival olan Bar›flaRock,
muhalifli¤ini hala sürdürse de bünyesindeki tiyatro, sinema söyleflileriyle
kendi karakterini oturtan bir eylem- festival görünümüne büründü. Kendi
deyiflleriyle, ‘müzi¤i al›p satmayanlar, müzi¤i yapanlarla birlikte bar›fl
isteyenler, baflka bir dünyaya çapk›nca göz k›rpanlar, ars›z muhalifler’ yine
ayn› yerde bulufluyor… fienlik zaman› yaklafl›yor… 
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kampanyas›ndan Greenpeace’e kadar. Biz toplumdaki
ifade ihtiyaçlar›na bir platform sunmaya bafllad›k. Böy-
le bir noktaya gelmesini beklemiyorduk ama kartopu
gibi büyüdü. Bu seneki sloganlar›m›z savafl karfl›tl›¤›,
küresel ›s›nma üçüncü olarak da artan milliyetçili¤e
dikkat çekmek istiyoruz.   

Yurt d›fl›ndan kat›lacak müzisyenler kimler? 
TÖ: Çok satan, popüler olan sanatç›lar de¤il de, daha
çok aktivist müzisyenler gelecek. Türkiye’ye onlar geli-
yor zaten. Küresel ›s›nma karfl›t› eylemlerle baya¤› ta-
n›nan Amerikal› bir profesör Marc Levin bizimle irtiba-
ta geçip yard›m etmek istedi¤ini söyledi. Çevre ülkeler-
den ilginç gruplarla iletiflime geçmemize yard›m etti.
Örne¤in Hassan Band diye Pakistanl› ilginç bir grup,
Filistin’den savafl karfl›t› bir grup var, ‹srailli bir grup

var, Avusturalyal› bir grup var, Çek Cumhuriyeti’nden
gelecek olanlar var.  Yani sadece Anglo Sakson kültü-
rünün temsilcileri de¤il, gerçekten uluslararas› bir kat›-
l›m olacak. 

YK: Uluslararas› iliflkiler diye bir kurul oluflturduk.
Amac›m›z festivali uluslararas› platformda tan›tmak ve
uluslararas› bir duruma getirmek. Mesela ben bu sene
Ermeni sanatç›larla ortak bir proje yürütüyorum. Ar-
menian Navy Band ve Arto Tunçboyaciyan’la birlikte
yeni bir proje haz›rl›yoruz. Uluslararas› sanatç›lar›n bi-
zim sanatç›lar›m›zla dayan›flma içinde, ayn› inanç do¤-
rultusunda bu tür projeleri gerçeklefltirmesini istiyoruz.
Asl›nda bu Hrant Dink’in katledilmesinden sonra nefre-
te ve kine karfl› bir kampanya olarak tasarlad›k. Hem
Ermenistan’da hem Türkiye’de insanlar›n içlerindeki

“Mesela hard rock ve heavy metal yapanlar sadece kendilerini rock yap›yor
olarak alg›l›yorlar. Kendileri d›fl›ndaki yelpazede yer alan müzikleri 
reddediyorlar.  Ama yanl›fl bir yaklafl›m bu. Mesela ‘Kardefl Türküler’ de rock.
Etnik ö¤eler de var ama enerjisi, dinleyici ile kurdu¤u iletiflim tam bir rock
performans›.”

Taner Öngür  Yaflar Kurt
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kin ve öfkeyi at›p birbirlerine sevgiyle yaklaflmas›, en
az›ndan konuflarak anlaflmaya çal›flabilmesi için at›lan
ad›mlardan biri. Bir de albüm yapt›k. ‹çinde Türkçe
flark›lar da var, Ermenice flark›lar da. Hatta benim bir
flark›m› Arto, Ermenice’ye çevirdi. 

Asl›nda ilginç çünkü daha önce Arto Tunçboyaciyan ve Ar-
menian Navy Band’in albümü Doublemoon plak flirketinden
ç›km›flt›. Doublemoon, Rock’n Coke’u düzenleyen Pozitif or-
ganizasyona ba¤l› bir flirket. fiimdi bu grubun Rock’n Coke’a
tepki olarak ortaya ç›km›fl bir festivalde yer almas› dikkat
çekici. 
YK: Enteresan tabii….
Taner Öngür: Ben 2003’ten beri Rock’n Coke ve
Bar›flaRock aras›nda geçenleri fluna benzetiyorum; Red
Kit’in ‘Alt›na Hücum’ maceras›nda Uzun Burunlularla,
Koca Kulakl›lar aras›ndaki rekabet anlat›l›r. Birbirleri-
nin tekerleklerini keserler falan… Ben Pozitifçiler için
birçok k›flk›rt›c› fleyler de söyledim. Her seferinde de
flunu tekrarlad›m, uzun süredir kültür ve
müzik alan›nda önemli fleyler yap›yorlar.
Hakikaten sayg› duyuyorum. Ama bazen
ihtiraslar öne geçiyor galiba. Böyle gide-

bilir sand›lar. Rock müzi¤in manipüle edilmesi Coca
Cola için harika bir enstrümand›r. Ama meydan bofl de-
¤il. fiimdi bak›yoruz mesela Rock’n Coke ve Coca Cola
hayata katk› projeleri yap›yorlar. Neredeyse
Bar›flaRock’›n yapt›¤› sosyal projelerin kötü kopyala-
r›… E¤er biz Bar›flaRock’› yapmasayd›k ak›llar›ndan
geçece¤ini hiç sanm›yorum. Demek ki onlara da bir et-
kimiz oldu. Ama tabii mesela Mo¤ollar’dan Cahit Ber-
kay da solo albümünü Doublemoon’dan ç›kard›. Ona da
ufak tefek tak›l›yoruz bu konuda. Ama normal, ayn› ge-
mide yafl›yoruz çünkü. Biz yolumuza devam edece¤iz. 

Bar›flaRock kendini nas›l finanse ediyor? 
TÖ: Bar›flaRock spontan geliflen bir festival oldu¤u için
genellikle ifller, yaflanan an›n getirdi¤i sorunlar ve bun-
lara bulunan çözümler fleklinde yürüyor. Bar›flaRock’›n
amac› para kazanmak de¤il hiçbir zaman da olmad›.
Girifl ücretsiz. Müzisyenler para alm›yorlar ama mekan
kiras› ödüyoruz. Güvenlik, ses sistemleri için para gere-

kiyor. Biz de flöyle bir finans modeli ge-
lifltirdik: G›da firmalar› bir üniversite
ö¤rencisinin ö¤le yeme¤ine ay›rabilece¤i
ücreti aflmayacak flekilde yiyecek içecek

foto¤raflar: gökçe pehlivano¤lu
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sat›yorlar. Büyük miktarda satt›klar› için büyük bir kar
do¤uyor. Bunun bir k›sm›n› al›p geri kalan›n› masrafla-
r› ödemek için bize veriyorlar. Gayet güzel iflliyor. Ca-
tering  iflini yapan insanlar emeklerinin karfl›l›¤›n› al-
m›fl oluyorlar, onun d›fl›nda kimse para kazanm›yor.
Ama mekan kiras›, güvenlik, ses sistemlerinin masraf-
lar› karfl›lanm›fl oluyor. ‹lk y›llarda sorun vard› ama
art›k oturttuk. Bu organizasyon s›ras›nda çözüm üretir-
ken hepimiz bir fleyler ö¤reniyoruz. Deneyim aç›s›ndan

büyük bir kazanç, kat›lan gönüllüler aç›s›ndan da, akti-
vistler aç›s›ndan da… Parayla ölçülebilir kazançlar de-
¤il. Arkadafll›k, dostluk, bir ideali paylaflmak, heyecan›
paylaflmak, tad›n› ç›karmak, yorulmak, terlemek. Böyle
bir zamanda kolay kolay bulunamayacak fleyler.  

Bu ifle ilk soyunurken endiflelendiniz mi? 
TÖ: Tam tersi. Cahil cesareti ile, sokaklar bizim diye-
rek, nutuklar atarak bafllad›k…
Funda: Önceleri Sar›yer’de bir festival yapmay› düflün-
memifltik. ‹lk akla gelen ‹stiklal Caddesi’nde birkaç
gün sürecek etkinlikler dizisi yapmakt›. Ama sonradan
o kadar yo¤un destek ve kat›l›m oldu ki, Mo¤ollar’›n,
Yaflar’›n, Mor ve Ötesi’nin, Kaz›m Koyuncu’nun…Her-
kes böyle bir fley bekliyormufl me¤erse… ‹lk sene mese-
la ikinci gün baya¤› ya¤mur ya¤m›flt›. Kötü de ›slan-
m›flt›k ama kimse alandan ayr›lmam›flt›. 

Festival organizasyonu konusunda karar verme mekanizma-
lar› nas›l iflliyor?  
TÖ: Bizim karar verme organizasyon mekanizmam›z
flöyle yürüyor: Kara Kedi Kültür Sanat Merkezi’nin
toplant› salonunda mart ay›ndan itibaren her çarflamba
toplan›yoruz. Kap›m›z herkese aç›k. ‹steyen gelip fikir
veriyor, hesap soruyor. Fikri saçma ise ‘bu çok saçma’
diyoruz. ‹yi bir fikirse de ‘Hadi bunu sen gerçeklefltir’
diyoruz çünkü fikir verip kaybolmak yok. Bir örnek ve-
reyim; 17 yafl›nda Uygun diye bir arkadafl geldi geçen
sene toplant›ya. Japonlar’›n 1000 turna gelene¤inden
bahsetti. 1000 tane ka¤›ttan turna yapt›¤›nda dilek tu-
tuyorsun ve o gerçeklefliyormufl. Bunu önerdi. ‹yi yap

festival

“Bütün dünyada canl› performanslardan da telif hakk› ödeniyor. Ama
Türkiye’de ne yaz›k ki bu uygulanam›yor. Biz Bar›flaRock festival sahnesinin
yan›na bir masan›n üzerine eser bildirim formu koyuyoruz. Her ç›kan
müzisyen çalaca¤› flark›lar›n besteci ve söz yazar›n› yaz›p alt›na imzas›n›
at›yor. Al›nan eserlerin telif hakk›n› MESAM’a ödüyoruz.”

Bu sene Bar›flaRock’a Pakistan, Filistin,
Avustralya, Çek Cumhuriyeti’nden 
gruplar gelecek. Yani sadece Anglo
Sakson kültürünün temsilcileri de¤il
gerçekten uluslararas› bir kat›l›m 
olacak. 
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dedik. Festivalin ikinci gecesi, Bülent Ortaçgil sahneye
ç›kmak üzere ‘Abi turnalar haz›r dedi.’ Bir bakt›m bir
çavul turna. Bunlar› sahnenin önüne dizdiler. Sonra vi-
deodan izlerken bakt›m 50 – 60 kifliyi toplam›fl masada
herkese har›l har›l turna yapt›r›yor. Hayalini gerçeklefl-
tirdi. ‹flte böyle çok hofl fleyler oluyor. Yoksa biliyorum
böyle festivaller çok ciddi hesaplar , organizasyonla ka-
t› kurallar içinde yap›l›r. Gülebilmek bile imkans›zd›r.
Burada böyle e¤lenceli bir ortam oluyor. 

Festivalin belgeselini çekmek gibi bir proje var m›? 
TÖ: El Cezire televizyonu festivalin belgeselini çekmek
istedi¤ini iletti. fiimdi onlarla görüflüyoruz. Karfl›l›¤›n-
da da yabanc› gruplar›n yol masraflar›n› karfl›layacak-
lar. Bu flekilde çeflitli iflbirlikleriyle festivali kotar›yo-
ruz. 
YK: Örne¤in ben sahneden indikten sonra gece güvenlik
ifllerinde çal›fl›yorum. (Gülüyorlar)

fiöyle bir fley gözlemliyoruz. Festivalin ad› rock festivali ama
kat›lan gruplar pek rock grubu de¤il…
TÖ: Ben ayn› fikirde de¤ilim. 1950’lerden beri rock’›n
her tarz›n› takip ediyorum, progressive, punk, new
age… Mesela Beatles’›n Eleanor Rigby parças›nda ne
distorsiyon gitar vard›r ne bir fley. Oda orkestras›yla
çal›nan bir flark›d›r. Ama içeri¤i rock’d›r. Rock ille siv-
ri burunlu çizme, deri pantolon, motosiklet, distorsiyon
gitar demek de¤il. Rock asl›nda gezegenin halk müzi¤i.
Ama tabii rock’›n belli bir bölümünde içine girip ç›kan-
lar onu sadece dar flekliyle alg›l›yor. Mesela hard rock
ve heavy metal yapanlar sadece kendilerini rock yap›-
yor olarak alg›l›yorlar. Kendileri d›fl›ndaki yelpazede
yer alan müzikleri reddediyorlar.  Ama yanl›fl bir yak-
lafl›m bu. Mesela ‘Kardefl Türküler’ de rock. Etnik ö¤e-
ler de var ama enerjisi, dinleyici ile kurdu¤u iletiflim
tam bir rock performans›. Genel kliflenin d›fl›na fazla
taflmamaya çal›fl›yoruz ama arada bu tip renkleri koya-
rak, o çeflitlili¤i sürdürmeye çal›fl›yoruz. 

festival

Rock müzi¤in manipüle edilmesi Coca Cola için harika bir 
enstrümand›r. Ama meydan bofl de¤il. fiimdi bak›yoruz mesela Rock’n
Coke ve Coca Cola hayata katk› projeleri yap›yorlar. Neredeyse
Bar›flaRock’›n yapt›¤› sosyal projelerin kötü kopyalar›… E¤er biz
Bar›flaRock’› yapmasayd›k ak›llar›ndan geçece¤ini hiç sanm›yorum.
Demek ki onlara da bir etkimiz oldu.
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YK: Festivali rock müzisyenleri oluflturdu. O anlamda
bir rock festivali olarak vücuda geldi. Ama kat›lmak is-
teyen ve belli normlar›n içinde olan herkesi içine çekti-
¤i için tiyatroyu da, etnik müzi¤i de, hip hop’u da farkl›
biçimleri içinde bulundurmaktan rahats›z olmayacak
bir festival oldu.   

Sahne alacak gruplar› seçerken bir kriteriniz var m›? 
TÖ: Bu sene ‘s›cak grup’, ‘so¤uk grup’ olarak ay›rd›k.
fiöyle düflünüyoruz, baz› müzisyenler ve gruplar›n ta-
k›nt›lar›, kompleksleri var. Rahat de¤iller.  Bunu sah-
neden etrafa da yayabiliyorlar. Onlara ‘so¤uk grup’ di-
yoruz. Bir de ‘S›cak gruplar’ var; onlar yapt›klar› iflten
kendileri de keyif al›yorlar. Sahnede bulunmaktan keyif
al›yorlar. Çalarken birbirlerinin yüzüne bak›p gülebili-
yorlar.  Madem ki bar›fl festivali diyoruz sahneden et-
rafa iyi fleyler yayabilme k›stas› alt›nda s›cak gruplar›
seçiyoruz. Tabii bu iflin g›rg›r taraf›. Ama gerçek pay›
da var. 

Hangi yerli gruplar ç›kacak? 
TÖ: Yaflar Kurt, Mo¤ollar, Bulutsuzluk Özlemi, Mor Ve
Ötesi,  Bülent Ortaçgil, Deli, Nev, Mavi Sakal vb. fiöyle
de bir fley var. Mesela ikinci sene afifle, festivale kat›la-
cak müzisyenlerin ismini koymufltuk. Bas›n aç›klamas›
yaparken ismi yaz›l› gruplardan birinin kat›lmayaca¤›
anlafl›ld›. Bir muhabir ‘niye?’ diye sordu ben de flöyle
söyledim: ‘Bu profesyonel,  para kazanan bir festival de-
¤il. Organizasyon ve müflteri iliflkisi yok. Dolay›s›yla
müflterinin hesap sorma olay› burada geçerli de¤il. Her
an de¤iflebilir, her fley olabilir. Spontan festival.  Sür-
prizler olabilir.’  Bu sene Erol Büyükburç’a teklif götür-
düm. Kabul etti. Küresel ›s›nma üzerine bir beste yap-
m›fl. Dedim ki bir efllik grubu kural›m, ben, Demirhan
Baylan, Ogün Sanl›soy, Nev falan, bir Allstar Rock gru-
bu yapal›m. Erol Büyükburç kanatlar›yla ç›ks›n sahne-
ye… Türkiye’nin ilk rock star› odur. Babam ilk gitar›m›

ald›¤›nda 13- 14 yafl›ndayd›m ve  Fatih’te gitar› omzu-
ma tak›p sokaklarda dolafl›yordum. Daha çalmay› bilmi-
yordum. Bir gün karfl›m›za bir abi ç›kt› ‘Aa çocuklar gi-
tar m› çal›yorsunuz’ dedi. Bakt›m Erol Büyükburç. Da-
ha yeni de 45’lik pla¤›n› alm›flt›m ‘Little Lucy’. Hepimi-
zin dizleri titredi. ‹dolümüzdü yani. 

Medyadan ne kadar destek görüyorsunuz? 
TÖ: Destek olan baz› ba¤›ms›z gazeteler var ama di¤er-
lerinden de daha çok alt kadrolardan gazeteciler kendi
inisiyatiflerini kullanarak haber yap›yorlar. fiöyle bir
gerçek var, Coca Cola’ya karfl› ç›kan bir festivali des-
teklemek medya aç›s›ndan zor. S›cak demir yani. Onu
biliyoruz. Ama flimdi art›k al›fl›ld›. Daha önce sadece
Rock’n Coke’a angaje olan baz› kanallar flimdi gelip
canl› yay›n yapmak istiyorlar. Asl›nda bu beni biraz
korkutuyor. Sistem taraf›ndan bu kadar kabullenilmek
bu iflin art›k sonuna geldi¤imizi gösteriyor. 

“Baz› müzisyenler ve gruplar›n tak›nt›lar›, kompleksleri var. Rahat
de¤iller.  Onlara ‘so¤uk grup’ diyoruz. Bir de ‘S›cak gruplar’ var ki
onlar yapt›klar› iflten kendileri de keyif al›yorlar. Çalarken 
birbirlerinin yüzüne bak›p gülebiliyorlar.  Madem ki bar›fl festivali
diyoruz sahneden etrafa iyi fleyler yayabilme k›stas› alt›nda s›cak 
gruplar› seçiyoruz.”
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Yükselen bir milliyetçi dalga var. Bunun tezahürlerinin festi-
valde ortaya ç›kaca¤›ndan endifle duyuyor musunuz? 
TÖ: Endifle de¤il ama olabilir. Toplumda böyle bir fley
gelifliyorsa, bu festivale de  yans›yacakt›r. Ama biz hiç-
bir sorunu öyle ba¤›rarak ça¤›rarak de¤il göz göze ba-
karak, konuflarak, sakinlefltirerek  çözmeye çal›flt›k.
Hiçbir zaman da büyük bir olay olmad›. Bir de
Bar›flaRock’a kat›lan herkes kendi festivali olarak sa-
hipleniyor. fiöyle bir örnek vereyim. Bir gece gördüm,
iki genç bira içmifller. Biri koflup a¤aca ç›kmaya çal›fl-
t›, di¤eri durdurdu, ‘fiimdi düflersin Bar›flaRock aleyhi-
ne kullan›rlar’diye. Oraya gelen binlerce kiflide bu duy-
gu hakim. Tabii gönüllüler, aktivistlerle çok detayl› da
çal›fl›yoruz. Hiçbir fleyi de flansa b›rakm›yoruz. 

Bar›flaRock’› telif haklar›na da sayg›l› bir festival olarak bi-
liyoruz…
TÖ: Bar›flaRock Festival sahnesinin yan›na bir masan›n
üzerine eser bildirim formu koyuyoruz. Her ç›kan mü-
zisyen çalaca¤› flark›lar›n besteci ve söz yazar›n› yaz›p

alt›na imzas›n› at›yor.  Ama daha önemlisi oraya ç›kan
müzisyenlerin canl› müzik telifinden haberi olmas›.
Çünkü bütün dünyada canl› performanslardan da telif
hakk› ödeniyor. Ama Türkiye’de ne yaz›k ki bu uygula-
nam›yor. 2004’de bir söylefli yapt›k, MESAM Genel
Sekreteri geldi. Rock müzi¤in sorunlar›, albüm yapma
problemleri üzerine tart›fl›ld›. Festivale kat›lan ‘Zarda-
nadam’ diye bir grup var ki çok ilginç sat›fl deneyimine
sahipler. Kendi albümlerini yap›p, para biriktirip ço¤al-
t›p sadece posta ücreti al›p merakl›lar›na gönderiyor-
lar. Böylece 10 bin adet CD da¤›tt›klar›n› biliyoruz. Bu
o kadar ilginç bir fley ki bütün kavramlar› y›k›yor. Söy-
lefli karfl›l›kl› bilgi al›flveriflinin oldu¤u önemli bir gö-
rüflmeydi. MESAM Genel Kongresi’nde 2004 – 2006
Faaliyet Raporu’nda bakt›m festivaller aras›nda
Bar›flaRock da var. Gurur duydum. Bir sürü festival ya-
p›l›yor ama canl› performanslardan ne kadar telif öde-
niyor bilmem. 

Bar›flaRock’da buluflmak üzere…
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röportaj:  esra okutan, taner koçak
foto¤raflar: sinan kesgin
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Mo¤ollar’›n kuruluflunu ve Anadolu popun erken dönemlerini
anlat›r m›s›n›z? 
Biz Anadolu Pop’un öncüsü say›l›r›z. Hatta Mo¤ollar
olarak Anadolu Pop ismini biz koyduk. Mo¤ollar’›n ku-
ruluflundaki en büyük neden yurt d›fl›na ç›k›p ünlü olma
hayalleri kuran befl gencin biraraya gelip bir grup kur-
mas›yd›. Ancak zamanla yurt içinde insanlara hitap ede-
bilmek için yabanc› bir gitarist gibi çal›p söylemenin ye-
terli olmayaca¤›n› düflündük. Bizim anlad›¤›m›z, hisset-
ti¤imiz, duydu¤umuz bir müzik olmal›yd›. Yapaca¤›m›z
müzi¤in dünyan›n en büyük müzikal zenginli¤ini bar›n-
d›ran Anadolu’dan beslenmesi gerekti¤ini düflündük. Ve
baflar›l› olduk. Gitar, org, bateri gibi Bat› müzi¤i ens-
trümanlar›n›n yan› s›ra yayl› tanbur, ba¤lama kulland›k.
Bunlar bütün kap›lar›n aç›lmas›n› sa¤lad›.  Hemen bir
albüm teklifi ald›k. Ve o albüm1971’de ‘‘Grand Prix du
Disque Academie Charles Crosse Ödülü”nü kazand›. Bu
ödül Jimi Hendrix, Pink Floyd gibi isimlerin ald›¤› bir
ödüldü. Bu müzikal kimlik oturdu.Mo¤ollar hala dinle-
niyor. Müzi¤imizi üç kuflakt›r paylafl›yoruz. 

Anadolu popun hemen benimsenmesini neye ba¤l›yorsunuz? 
O dönemde ilk aray›fllar bafllam›flt›. Balkan ülkeleri ya-
r›flmas›nda milli orkestra kurulmufltu. Tülay German’›n
‘Burçak Tarlas›’, Erol Büyükburç’un türküleri repertu-
var›na almas›, Hürriyet Gazetesi’nin ‘Alt›n Mikrofon
Yar›flmas›’, bu yar›flmaya kat›lacak gruplar›n çalacakla-
r› müzi¤in Türkçe olmas› flart› aranmas› gibi göstergeler
vard›. Bu k›p›rt›n›n içinden Mo¤ollar kan›mca  o günün
flartlar›n› iyi de¤erlendirdi. Yapt›¤›m›z müzi¤e asl›nda
pop laf› yak›flm›yordu ama o dönemde ‘rock’ tan›m›
yoktu. O müzikal duygular›n aralar›ndaki farklar› belir-
lemek için ‘beat’ müzi¤i, ‘pyschedelic’ müzik dendi. Ta-
ner Öngür ‘Anadolu pop’ kavram›n› buldu. Bir röportaj-
da telaffuz etti.  
Mesela müzi¤imizde kabak kemani kulland›k. Kabak
kemani TRT taraf›ndan yasaklanm›flt›. Rezonans telleri
di¤er sazlar›n oluflturdu¤u t›n›ya tecavüz ediyor diye
yayl› tanbur kullan›lm›yordu. Darbuka da kullan›lm›yor-
du. Biz de muzur çocuklar›z ya, araya böyle çomaklar
sokuyorduk.  

anadolu pop’la 
sallan yuvarlan…
Efsanevi Mo¤ollar grubunun üyelerinden Cahit Berkay’›n  ZAN grubuyla
gerçeklefltirdi¤i enstrümantal albüm ‘Toprak’ geçti¤imiz aylarda raflardaki
yerini ald›. Albüm 60’lar›n rock soundunu Anadolu ritm ve armonileriyle
birlefltiriyor. Ba¤lama, yayl› tambur, ask› davul, bas gitar, hammond org,
perküsyon ve distortion gitarla bulufluyor.  Çekirdek rock dinleyicilerine hitap
eden albümde ‘Azeri rock’, ‘Laz rock’ gibi etnik parçalar›n yan› s›ra albümün
Amerikal› prodüktörleri, Ben Mandelson ve Rob Keyloch’a ithaf edilen
‘Kas›mpaflal› Amerikal›’ gibi parçalar bulunuyor.   



Siz bafllang›çtan beri politik duyarl›l›klar› olan bir grup da
oldunuz...
68 kufla¤›n›n kendi içerisindeki k›p›rdan›fl›n›, hislerini
duygular›n›, karfl› gelifllerini birebir yaflad›k. 68 talebe
olaylar› Vietnam Savafl›’n›n sona ermesine vesile oldu.
O kuflak Türkiye’de de hissedildi. Hisseden kuflak biziz.
Ayr›ca biz Anadolu’yu sadece haritadan gören bir kuflak
de¤iliz Anadolu’yu keflfeden kufla¤›z. Kendi kültürünü
tan›y›p yabanc› kültürlere de aç›k olmaktan yanayd›k.
Yerelden evrensele gitmekti amac›m›z. Bunlar› yaflayan
ve bunlar›n kavgas›n› veren kufla¤›n bir parças›y›z. Bi-
zim bu mücadelemiz müzikte de kendini çok göstermifl-

tir. Mo¤ollar 1976’da müzi¤ini yapamaz hale geldi, da-
¤›ld›. 1993’te tekrar bir araya geldi. Bu dönemde de
yapt›¤›m›z bütün parçalar elefltirel ve protest oldu. Mo-
¤ollar’› tekrar kurdu¤umuzda Sivas olaylar› olmufltu.
Hayat›mda ilk defa flark› sözü yazd›m. Unutulmas›n di-
ye. Unutulmas›n ve bir daha tekrarlanmas›n diye. Ge-
çenlerde Mo¤ollar’›n repertuvar›n› gözden geçirdik. Bü-
tün flark›lar bir soruna atfen yaz›lm›fl. B›kt›m ya…So-
runsuz bir ülke olsa da ben de içimden geldi¤i gibi, ya-
flam›n gerektirdi¤i gibi günümün keyfini ifade edecek
flark›lar yapsam (gülüyor). Herkes bizi çat›k kafll› insan-
lar san›yor. Bizim çok ciddi adamlar oldu¤umuz san›-
yorlar. 

Do¤al olarak 70’li y›llarda ortam siyasallafl›nca müzik de si-
yasallaflt›. 
Müzikte yo¤un bir flekilde siyasi, politik duruflu Cem
Karaca ile ö¤rendim. Onunla yapt›¤›m›z ilk flark›lar
‘Da¤ ve Çocuk’, daha naif flark›lard›.  Ama 70’lerle be-
raber  siyasal duyarl›l›¤›m›z artt›. Ve ister istemez mü-
zi¤imizde bu politik kimlik olufltu. Mesela Ruhi Su’yu
Naz›m Hikmet’i özümseyen bir kufla¤›z. 1972 – 1973
y›llar›nda bakt›k ki slogan müzik yapmazsan müzik yap-
ma flans›n yok. Rahmetli Cem bir gün ‘Ya Müdür’ dedi,
‘bir fleyin fark›nda m›s›n?’ ‘Nedir?’ dedim. Biz flimdiki
Lütfi K›rdar eski spor salonunda konsere ç›km›fl›z. Sen-
dikalar, üniversite gençlik teflkilatlar› dolu.  Ç›k›p çal›-
yoruz. Alk›fl al›yoruz ama ancak bizim ç›kard›¤›m›z ka-
dar ses geri geliyor.  Biz iniyoruz, arkam›zdan Afl›k X
ç›k›yor. ‘D›m d›m’ çal›p ‘kahrosun faflizm’ diyor k›yamet
kopuyor. 
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Yapaca¤›m›z müzi¤in dünyan›n en
büyük müzikal zenginli¤ini
bar›nd›ran Anadolu’dan beslenmesi
gerekti¤ini düflündük. 
Ve baflar›l› olduk.

Grup ZAN, rahmetli Cem Karaca’n›n ölümünden önce
çal›flt›¤› grup. O zamanki adlar› ‘Yol Arkadafllar›’. Bu
albümü rock dinleyicileri için yapt›k. Bu enstrümantal bir
albüm oldu. Ç›k›fl›m›z: ‘‹flte Anadolu rock böyle yap›l›r’
demek. Ayaklar› buraya bas›yor. Do¤u’dan, Karadeniz’den
Orta Anadolu’dan parçalar var.



Türkiye’de yap›lan rock müzik yabanc› rock’a öykünme mi
yoksa Anadolu pop’un bir damar› devam ediyor mu?
fiimdiki gençler yabanc› kültürden çok etkileniyorlar.
Bu  hem avantaj hem dezavantaj. Bu ülkedeki genç mü-
zisyenler bu ülkedeki müzi¤i sevmiyor. Türkü seveni, sa-
nat müzi¤ini severek dinleyeni çok az. Bu onlar›n eksisi.
Ama sen profesyonelce müzik yap›yorsan bu topraklarda
yap›lan müzik konusunda fikrin olmas› laz›m. Sonuçta
Jimi Hendrix’den daha iyi gitar çalsalar da ben yine de
Jimi Hendrix dinlerim. Müzikal bir kimli¤in bir tarz›n
olacaksa,  dinleyeceksin yavafl yavafl yavafl dinledi¤in
müzi¤e bir küçük tu¤la koyarak kendi müzikal dünyan›
infla edeceksin. Benim büyük emekle infla etti¤im böyle
bir saray›m var. Ben gençlerden kaç tanesine Erdal Er-
zincan’›n CD’lerini hediye ettim. Koskoca Arif Sa¤ ask›
davul çal›yor bir albümünde. Burada Erdal Erzincan’›n
çald›¤› ba¤lamay› gitara adapte eden dünya çap›nda gi-
tarc› olur. Ama ilgilenmiyorlar. Buradan bir fley ö¤renip
yans›tanlar var ama çok az. Böyle bir özümsemeyle yola
ç›karlarsa flanslar› çok daha fazla olur. Çok daha uzun
soluklu yaflarlar. Yaflanm›fll›¤› müzi¤inde aksettirecek-
sin. Göz önünde olmayan gruplar var. Durufllar› çok
sa¤lam. Radikaller. Daha göz önünde olanlardan Mor
ve Ötesi var. Oturmufl bir grup art›k, tafl gibi çal›yorlar.
Kendi kendilerini motive edecek hale geldiler. Baflta
sa¤lam bir ad›m att›lar. Ve yanl›fl ad›m atmadan devam
ediyorlar. Otokontrollerini iyi kurdular. E¤er müzik d›-
fl›nda baflka sebepten aralar›nda sorun ç›kmazsa y›llar
boyu çalarlar. Bence müzik Türkiye’de çok iyi yolda.
Fakat rock müzik bizim medyada sunduklar› kadar de-
¤il. Arkas› var ve çok sa¤lam geliyorlar. 

Grup Zan ile yapt›¤›n›z ‘Toprak’ albümü nas›l ortaya ç›kt›?  
Geçen sene haziran temmuz aylar› faland›. Birfleyler bi-
rikmeye bafllad›.  Bunlar› bir albüm haline getirmeye
karar verdim. Grup ZAN, rahmetli Cem Karaca’n›n ölü-
münden önce çal›flt›¤› grup. O zamanki adlar› ‘Yol Ar-
kadafllar›’. Bu albümü rock dinleyicileri için yapt›k. Ta-
bii Mo¤ollar devam edecek. Mo¤ollar bitmifl de¤il. Bu
enstrümantal bir albüm oldu. Ç›k›fl›m›z: ‘‹flte Anadolu

rock böyle yap›l›r’ demek. Ayaklar› buraya bas›yor. Do-
¤udan, Karadeniz’den Orta Anadolu’dan parçalar var. O
yörelerin ritm kurgular› var. Beste yapmak yetmiyor,
bir de yorumlamak laz›m. Mesela bir zeybek var: ‘Kar-
dak Zeybe¤i’. Türk ve Yunan hücumbotlar›n›n dans›. Al-
bümde bir Hammer org kulland›k. Antika resmen. 
Soundu en fazla de¤ifltiren o oldu. 

Grup ZAN ile daha önce birlikte çalm›fl m›yd›n›z? 
Cem Karaca rahmetli olmadan 15 gün önce Ankara
Sakl›kent’te, ‘Mo¤ollar’ ile ‘Cem Karaca ve Yol Arka-
dafllar›’ olarak çald›k. Bu ekip Bat› müzi¤ini de iyi ça-
lan bir grup. Harman güzel. Tabii as›l dinleyenler karar
verecek. Albümün biraz deneysel taraf› da var. Haluk
Levent’in, K›raç’›n yapt›klar› Anadolu rock’tan çok
farkl›..

MESAM’›n çal›flmalar› hakk›nda ne düflünüyorsunuz? 
MESAM Yönetim Kurulu üyesiyim ve bundan gurur du-
yuyorum. MESAM geçmifl senelerdeki kendi içindeki so-
runlar› çözdü, çarklar›n ifllemesindeki sorunlar› kald›rd›.
MESAM do¤ru yolda. Fakat bu çok bafll›l›k en büyük
sorun. MESAM, MÜYORB‹R MÜYAP ve MSG ‘nin tek
bir çat› alt›na toplanmas› gerekir. 

Geçenlerde Mo¤ollar’›n repertuvar›n› gözden geçirdik. Bütün flark›lar
bir soruna atfen yaz›lm›fl. B›kt›m ya…Sorunsuz bir ülke olsa da ben de
içimden geldi¤i gibi, yaflam›n gerektirdi¤i gibi günümün keyfini ifade
edecek  flark›lar yapsam.
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Cahit Berkay: Elekto Gitar, Ba¤lama ve Ba¤lama Ailesi, Yayl› Tambur, Lut
Nevzat Y›lmaz: Klavye, Zafer fianl›: Bass, Ayd›n fieref: Bateri
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Geçen say›m›zda müzik alan›nda faaliyet gösteren 4
meslek birli¤inin -MESAM, MSG, MÜYAP ve
MÜYORB‹R- 12 – 13 fiubat 2007 tarihlerinde
yapt›klar› toplant›lar sonucunda imzalad›klar› ‘Meslek
Birlikleri Ortak Hareket Protokolü’ kapsam›nda
lisanslama çal›flmalar›n› ortak olarak daha etkin bir
flekilde sürdürme karar› ald›klar›n›n haberini vermifltik.
Geçti¤imiz aylarda da bu ortak hareket anlay›fl› kap-
sam›nda  turizm bölgelerindeki otel, bar ve restoran-
lar›n lisanslanmas› konusundaki çal›flmalara devam
edilerek Bodrum, Marmaris ve Antalya, pilot bölgeler
olarak seçildi. 
5 - 6 Haziran tarihlerinde de MESAM Yönetim
Kurulu Baflkan› Ali R›za Binbo¤a,  MÜYAP Yönetim
Kurulu Baflkan› Bülent Forta ve MÜYORB‹R Genel
Sekreteri Ali R›za Türker lisanslama konusunda pilot
bölge seçilen üç turizm beldesinden ikisi olan Bodrum
ve Marmaris’e giderek Ticaret Odalar›’n› ziyaret ettil-
er. Ayr›ca Bodrum’da Belediye Baflkan› ile bir
görüflme gerçekleflti. Ticaret Odalar›’ndaki
toplant›larda ilk önce kendi çal›flmalar› hakk›nda bilgi
veren meslek birlikleri temsilcileri daha sonra ifllet-
mecilerin sorular›n› cevapland›rd›lar. Her iki flehirde

de son derece olumlu geçen toplant›lar sonucunda
‘Meslek Birlikleri Ortak Lisanslama Birimleri’nin bu
flehirlere gelerek Ticaret Odalar›’na ba¤l› iflletmeleri
tez elden indirimler uygulayarak lisanslamas›na karar
verildi. ‹ki ay sonunda lisans almaya yanaflmayan
iflletmeler hakk›nda da hukuki ifllemlerin bafllat›lmas›
konusunda da mutabakat sa¤land›.

Bodrum Ticaret Odas› ve Belediyesi
5 Haziran 2007 günü Bodrum Ticaret Odas›’nda

düzenlenen toplant›ya MESAM Yönetim Kurulu
Baflkan› Ali R›za Binbo¤a,  MÜYAP Yönetim Kurulu
Baflkan› Bülent Forta, MÜYORB‹R Genel Sekreteri
Ali R›za Türker,  MSG Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz
Kurufl, Bodrum Ticaret Odas› Baflkan› Mahmut Serdar
Kocadon, BODER (Bodrum Otelciler Birli¤i) Baflkan
Yard›mc›s› Zeki Köylü, Bodrum E¤lence Sektörünü
Gelifltirme Derne¤i Baflkan› Seyfullah Saylan ve
Bodrum’un önde gelen e¤lence merkezlerinin sahipleri
kat›ld›. Toplant›n›n aç›l›fl›nda söz alan MESAM
Baflkan› Ali R›za Binbo¤a flöyle konufltu:  “Dört
meslek birli¤inin temsilcilerinden oluflan ‹cra Kurulu,
çeflitli bölgelere giderek birebir ticari eser kullan›c›s›

pilot bölgelerde
s›cak geliflmeler…
Dört meslek birli¤inin baflkan ve temsilcileri turizm bölgelerindeki otel, bar
ve restoranlar›n ortak lisanslanmas› konusundaki çal›flmalar  kapsam›nda
pilot bölge seçilen Bodrum ve Marmaris’e ziyaret düzenleyerek Ticaret
Odalar›’nda iflletme sahipleriyle yüz yüze konufltular.  
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Bodrum Ticaret Odas›’nda gerçekleflen yuvarlak
masa toplant›s› 

olan  otel, bar, restoran, motel sahipleriyle yüz yüze
konuflmak, onlar›n karfl›s›na tek bir muhatap olarak
ç›kma karar› ald›. Oluflturdu¤umuz pilot bölgelerde
gerçekleflecek bu görüflmeler sonucu lisanslanarak telif
ödemeyi kabul eden  iflletmelere indirimler uygula-
yarak bu sorunu çözmek üzere yola ç›kt›k. Buraya
gelmekteki amac›m›z yanl›fl veya eksik olarak bilinen
konularda da iflletmeleri ayd›nlatmakt›r”. 
Ali R›za Binbo¤a’n›n ard›ndan söz alan MÜYAP
Yönetim Kurulu Baflkan› Bülent Forta ise flunlar› ekle-
di: “Devletin vergiyi zor toplad›¤› bir ülkede, biz para
istemeye geldi¤imiz için sevimli insanlar olarak
görülmüyoruz. Ama karfl›l›kl› çaba sarf ederek bölge-
sel bir lisanslama sonucunda toptan indirimler uygula-
yarak ortak bir tav›r ortaya koyabilirsek bunun, iki
taraf aç›s›ndan da sa¤l›kl› sonuçlar› olaca¤›n›
düflünüyoruz. Örne¤in TÜROFED (Türkiye Otelciler

Federasyonu) ile oteller baz›nda uzun süredir bu ifli
sürdürüyoruz. Ama bu sefer otelci arkadafllar›m›z›n da
flöyle bir talebi oluyor. ‘Sadece oteller mi kullan›yor
müzi¤i’ diyorlar.  ‘Bodrum’da bir sürü bar var,
Marmaris’te bir sürü diskotek var, peki niye sadece
biz?’ Bu konunun adil bir flekilde çözülmesi gerekiyor.
Çünkü yasa var, bu haklar tescil edilmifl. Uygulamada
ise a¤›r hukuki yapt›r›mlar var. Lisans ödemeyen ifllet-
meler için dava aç›l›yor. K›rg›nl›klar oluyor. Biz
mümkün oldu¤u kadar bu tip mekanizmalar› kullan-
madan bu iflin taraflar› aras›nda bir çözüm yolu bul-
may› hedefledik. Bu yüzden yaz boyunca bu pilot böl-
gelerimizde toplant›lar, gerekirse seminerler
yapaca¤›z. Ama flunu da söylemeliyim ki  biz kendi
bahçemizi temizledik. 4 meslek birli¤i birlikte hareket
ediyoruz, tek bir muhatap olarak karfl›n›za ç›k›yoruz.”
dedi.   

Bodrum ve Marmaris’te son derece olumlu geçen toplant›lar sonucunda
‘Meslek Birlikleri Ortak Lisanslama Birimleri’nin bu flehirlere gelerek Ticaret
Odalar›’na ba¤l› iflletmeleri tez elden indirimler uygulayarak lisanslamas›na
karar verildi. ‹ki ay sonunda lisans almaya yanaflmayan iflletmeler hakk›nda
da hukuki ifllemlerin bafllat›lmas› konusunda da mutabakat sa¤land›.



Söz alan Bodrum Ticaret Odas› üyeleri ise turizm
gelirlerinin düflmesinden, e¤lence vergisi gibi birçok
ödemeleri gereken kalem olmas›ndan, 2000 tane bar
olan Bodrum’da toplam 80 üyeleri olmas›ndan, gece
12’den sonra müzik yay›nlar›n›n kesilmesinden
yak›nd›lar. Meslek birli¤i temsilcileri ise lisanslama ne
kadar yayg›n olursa indirimlerin yüzdesinin
artaca¤›na, % 35, 40’lara varaca¤›na iflaret ettiler.
Tarifelerin oda bafl›na ve sezonluk hesaplanaca¤›n› da
ekleyerek, son derece uygun miktarlarda olaca¤›n›
belirttiler. Uygulama konusunda pratik bilgiler de
veren meslek birlikleri temsilcileri, lisans ücretlerinin
tek bir hesap numaras›nda toplanaca¤›n›, dört meslek
birli¤i aras›nda bölünece¤ini ve her meslek birli¤inin
kendi faturas›n› kesece¤ini söylediler.  
MESAM Baflkan› Ali R›za Binbo¤a ‘Hakk›n›
istedi¤imiz insanlar bu ülkenin kültürünün mihenk
tafllar›.  Türkiye’nin flu anki durumunda bütün bu
insanlar yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya’ diyerek
Bodrum Ticaret Odas› üyelerinin dikkatini, nice dillere
dolanan flark›lar yapm›fl olan ama  pek az tan›nan
bestecilerinin, söz yazarlar›n›n üzerine çekti. Sürekli
medyada yer alan ve büyük paralar kazanan bir avuç
insan›n üzerine odaklan›lmamas› gerekti¤ini ekledi.
Toplant›, lisanslama çal›flmalar›n›n büyük bir h›zla
bafllat›lmas› konusunda karfl›l›kl› mutabakata
var›larak sona erdi. 
Dört meslek birli¤i temsilcilerinin Bodrum’daki ikinci
dura¤› Bodrum Belediyesi’ydi. Burada Bodrum
Belediye Baflkan› Mazlum A¤an ile görüflen meslek
birlikleri temsilcileri Bodrum Belediyesi’nden ifllet-
melerin lisanslanmas› konusunda yard›m sözü alarak
ayr›ld›lar. 

Marmaris Ticaret Odas›
6 Haziran günü Marmaris Ticaret Odas›’nda baflkan
Mustafa Karacan taraf›ndan resmi ama s›cak bir
flekilde karfl›lanan meslek birli¤i temsilcileri Meclis
Odas›’na al›narak bas›n toplant›s›na kat›ld›lar.
Ticaret Odas› Baflkan› Mustafa Karacan’›n aç›l›fl
konuflmas›n›n ard›ndan söz alan meslek birlikleri tem-
silcileri daha sonra gazetecilerin sorular›n›
yan›tlad›lar. Bas›n toplant›s›n ard›ndan, ticaret odas›
üyeleriyle bafl bafla kalan meslek birlikleri temsilcileri
lisanslama konusunda karfl›l›kl› görüfl al›flveriflinde
bulundular. 
Ticaret Odas› Baflkan› Mustafa Karacan bas›n
toplant›s›n›n aç›l›fl›nda flöyle konufltu: “Dört meslek
birli¤inin baflkanlar› ve temsilcileri aram›zda. Özellikle
bar, restoran, cafe’lerin yo¤un oldu¤u bölgemizde
yap›lan çal›flmalarla ilgili birlikte fikir mütalas›nda
bulunaca¤›z. Ve sonra yap›lacak daha kapsaml› bir
toplant›n›n birlikte altyap›s›n› oluflturaca¤›z. Mümkün
mertebe turizm sektörünü s›k›nt›ya sokmadan di¤er
yandan da sanatç›lar›m›z›n haklar›n› koruyarak ortak
bir uzlafl› noktas›nda buluflmaya çal›flaca¤›z.” 
Ticaret Odas› Baflkan›’n›n ard›ndan söz alan MESAM
Baflkan› Ali R›za Binbo¤a ise Mustafa Karacan’a,
Ticaret Odas› üyelerine ve bas›n mensuplar›na teflekkür
ettikten sonra flöyle devam etti: “Ülkemizde ticari
anlamda müzik kullanan bütün iflletmelerimiz birer
telif yükümlüsüdür. Teliflerini ödemek üzere onlara
yard›mc› olmaya geldik. Dört meslek birli¤i,  tek bir
muhatap olarak bundan sonra kullan›c›lar›n karfl›s›na
ç›kacak. Ve kullan›c›lara, belirli bir süre için lisansla-
malar›n› yaparlarsa, teliflerini ödemekle ilgili yüküm-
lülüklerini yerine getirirlerse, önemli miktarda
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Meslek Birlikleri baflkan ve temsilcileri BTO Baflkan› Mahmut
Serdar Kocadon ve di¤er üyelerle

Meslek Birlikleri baflkan ve temsilcileri Bodrum Belediye Baflkan›
Mazlum A¤an’› ziyaret etti. 
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indirimleri yapmak üzere geldi¤imizi bildirmek istiy-
oruz. Ve bu sürenin sonunda gerekli anlamda
antlaflmalar›n› yapmayanlarda da ilgili 5846 say›l›
yasam›z› uygulayaca¤›m›z› ilk a¤›zdan söylemek için
buraday›z”. 
MÜYAP Baflkan› Bülent Forta ise: “Müzik meslek
birlikleri olarak bu telifler konusunda çok ürkütücü
durumda olmak istemiyoruz. Çünkü telif bilinci bir
ülkenin ça¤dafl düzeyini ortaya koyan bir unsur. Biz
Türkiye’nin koflullar›n› bilen insanlar›z. Özellikle tur-
izm sektöründeki arkadafllar›m›z›n ne büyük zorluklar
ve fedakarl›klarla ifllerini yapmak durumunda olduk-
lar›n› da çok iyi biliyoruz. Ama say›n baflkan›n da
ifade etti¤i gibi telif bir hak. Bu hakk› elbette sektör-
lerin yap›s›n› zedelemeden ama yarat›c› eme¤ini
ortaya koymufl insanlar›n hakk›n› da yemeden, ça¤dafl
bir uzlaflma zemininde çözmek amac›nday›z” dedi.
MÜYORB‹R Genel Sekreteri Ali R›za Türker de
“Kutsal bir yolculu¤a ç›kt›k. Ülke çap›nda hem telif,
hem de ba¤lant›l› haklar› tan›t›yoruz. Hem de yasal
güvence çerçevesinde bu haklar›n takibinde yorumcu-
lar›n , eser sahiplerinin, yap›mc›lar›n haklar›n› tahsil
etmekle ilgili görüflmeler gerçeklefltiriyoruz. Umar›m
iyi sonuç al›r›z.” fleklinde konufltu.  
Bir bas›n mensubunun ‘Müzi¤i susturacak m›s›n›z?’
sorusuna yan›t veren meslek birlikleri temsilcileri
böyle bir niyetleri olmad›¤›n›,  5846 say›l› yasa
uyar›nca lisans ödemeyen iflletmelerle ilgili hapis
cezalar›na da varan çok a¤›r yat›r›mlar›n oldu¤unu
fakat kendilerinin amac›n›n kimsenin özgürlü¤ünün
k›s›tlanmas› olamayaca¤›n›, ama makul miktarlarda
ve indirimler uygulanarak öne konan lisanslama ücret-
lerini ödemeye yanaflmayan iflletmeler için de, ödeyen-

lere haks›zl›k olmamas› için hukuksal ifllem bafllata-
caklar›n› söylediler. Meslek birlikleri temsilcileri
Marmaris’te de iflletmecilerin merak etti¤i, uygula-
maya dönük sorular› cevapland›rd›lar. Bir iflletmecinin
‘Radyodan dinletilen müzik için de telif ödeyecek
miyiz?’ sorusuna MÜYAP Baflkan› Bülent Forta flöyle
cevap verdi: “Dünyada çeflitli telif parametreleri var.
Asansördeki telif, telefon bekletirken dinlenen müzi¤in
telifi, hatta itfaiye sireninin bile telifi var. Biz
Türkiye’deki sistemi sadelefltirmeye çal›flt›k. Otellerde
tüm canl› müzikleri kapsayacak flekilde odaya endeksli
tarife haz›rlad›k. ‹ki temel parametre var: o iflletmenin
ekonomik kapasitesi, örne¤in 1 y›ld›zl›, iki y›ld›zl›
olmas› gibi. Bir de sezonluksa mevcut tarifenin
yar›s›n› ödüyorlar. ‹kinci olarak bölgesel farkl›l›klar›
göz önünde bulunduruyoruz. Hakkari’deki bir otelle,
Marmaris’teki bir otel do¤al olarak farkl›. Bu kadar
sadelefltirdik. Sorunuzun cevab› dolay›s›yla evet, rady-
odan yay›n olsa bile hak sahipleri bu müzi¤in
karfl›l›¤›n› almak durumundalar.”
Ticaret Odas›’ndaki toplant›n›n ard›ndan meslek birlik-
leri baflkan ve temsilcileri yorgun ama pilot bölgelerde
ortak lisanslama konusunda çok olumlu ve önemli bir
ad›m atm›fl olarak Marmaris’ten ayr›ld›lar. 

MESAM Yönetim Kurulu Baflkan› Ali R›za Binbo¤a,  MÜYAP Yönetim Kurulu Baflkan› Bülent Forta, MÜYORB‹R Genel Sekreteri Ali R›za
Türker,  MTO Baflkan› Mustafa Karacan ile bas›n toplant›s›na kat›ld›lar

Ali R›za Binbo¤a: “Ülkemizde ticari
anlamda müzik kullanan bütün iflletmeler
telif yükümlüsüdür. Teliflerini ödemek
üzere onlara yard›mc› olmaya geldik.
Dört meslek birli¤i,  tek bir muhatap
olarak karfl›lar›na ç›k›yoruz.”
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45’likleri toplamaya nas›l bafllad›n›z? Elinizde ne çapta bir ar-
fliv var? 
Arflivimde yaklafl›k 10 bine yak›n 45’lik, longplay ve tafl
plak var. Bunlar pop müzik, halk müzi¤i ve sanat müzi¤i
türünden ancak hepsi bir tema veya içeri¤e sahip plak-
lar. Önceleri sadece siyasi plaklar› topluyordum. ‘Türk
Siyasal Hayat›’, ‘Osmanl› Modernleflmesi’, ‘Cumhuriyet
Modernleflmesi’, ‘Türkiye’de Siyasi Düflünceler Tarihi’ gi-
bi dersler veriyorum. Bence bir ö¤retim üyesinin görevle-
rinden biri de dersini iyi anlatmakt›r. Ö¤renciler anlam›-
yor, ilgilenmiyor gibi bir mazeretimiz olmamal›. Bu ma-
zereti aflman›n yolu dersi ö¤renci için biraz çekici hale
getirmek. Benim derslerde kulland›¤›m objeleri -  45’lik-
ler, gravürler, resimler- toplamaya bafllamam böyle bafl-
lad›. Çünkü e¤er siz derse emek verirseniz ö¤renci sizden
daha fazla emek verir. Yak›n tarihte yaflanan önemli

olaylar›n birço¤u flark›lara, türkülere, ar-
d›ndan da pek az gecikmeyle plak-

lara yans›m›flt›r. Genelde söz-
lü kültürün hâkim oldu¤u

ülkemizde okuma yazma
oranlar›n›n da düflük ol-
du¤u düflünülecek olur-
sa plaklar›n önemli bir
iletiflim ifllevi gördük-
lerini tahmin etmek
güç de¤il. 

Toplad›¤›n›z plaklar›n içerikleri nedir? 
Dedi¤im gibi önceleri hep siyasi plak toplad›m. Partilerin
kendi propaganda plaklar›, hiciv plaklar›... Bunlar› sa-
haflar›n d›fl›nda eskiden kurulan ‘Çöp Pazarlar›’ndan
topluyordum. Sabahlar› çok erken saatlerde Topkap›’da,
Kad›köy’de kurulurlard›. Sonra yasakland›lar. Zaman
içinde fark ettim ki bu siyasi plaklar d›fl›nda baflka plak-
lar da var ve çok ilginç konulara sahipler.  Örne¤in dep-
rem olmufl, depremde ölenler için ‘Depreme A¤›t’ pla¤›
ç›km›fl veya bir tünelde trafik kazas› olmufl ard›ndan ‘Tü-
nel Facias›’ diye bir plak doldurmufllar. Gölde bir kay›k
batm›fl, bo¤ulanlar için bir a¤›t pla¤› ç›km›fl. Toplumsal
Tarih dergisine ilk yazd›¤›m yaz› ‘Tarihin Sesli Tan›klar›
Plaklar’ bafll›¤›n›n alt›nda bu plaklar› anlat›l›yordu. Ve
böylece ilk olarak literatüre geçtiler. . 

Bu 45’liklerin bir envanteri yok mu? 
Gramofon döneminin, (20. yüzy›l›n bafl›ndan 1960’l› y›l-
lar›n bafl›na kadar geçen dönem 78’lik tafl plaklar›n kul-
lan›ld›¤› gramofon ça¤› olarak adland›r›labilir) yani tafl
plak döneminin envanterini biraz biliyoruz. Çünkü bunlar
pahal› aletler ve sahtesini yapmak da bir o kadar pahal›.
Dolay›s›yla tafl plak döneminde korsan tafl pla¤a rastla-
m›yoruz. Ve Colombia, Odeon gibi firmalar›n listeleri
var. Her pla¤›n numaras›, okuyan›, ona efllik edeni gibi
bilgiler mevcut. Ama 60’lar›n bafl›ndan itibaren bu
45’liklere geçifl oluyor. Kullan›lan malzemenin ve üreti-

sesli anlat›m, bu
co¤rafyan›n ayr›cal›¤›’ 

‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden siyaset bilimci ve tarihçi
Mehmet Ö. Alkan, Türkiye siyasi tarihini ö¤rencilerine 45’likler eflli¤inde
anlat›yor. Siyasal ve toplumsal de¤iflime koflut olarak ortaya ç›kan 45’lik plaklar›n
dünyas›, zay›fl›¤›yla ünlü toplumsal haf›zam›z için bulunmaz bir hazine… 

Röportaj: Aydan Çelik  - Esra Okutan 
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minin görece daha ucuz olmas› bir anda 45’lik patlama-
s›na yol aç›yor. Ve korsan›n›n da yap›lmas› olanakl› hale
geliyor. 45’lik plaklar›n ya da plastik plaklar›n
1960’lardan itibaren envanterini bilmiyoruz. 60’larda
her firman›n Karaköy, Eminönü, Sirkeci gibi bölgelerde
kendi dükkân› var. Anadolu’dan gelenler firmalar›n ma-
¤azalar›na gidip plak topluyorlar. 60’lar›n sonundan iti-
baren depolar ortaya ç›kmaya bafll›yor. ‹lk depolardan
biri Beyaz›t’ta kuruluyor. Ve Beyaz›t’taki depo bütün bu
firmalardan plaklar› topluyor. Anadolu’dan gelenler tüm
plaklar› bir arada bulabildikleri için bu depolar› tercih
etmeye bafll›yorlar. Bu geliflme Türkiye’deki plakç›l›kta
bir aç›l›m. ‹kinci aç›l›m yöresel plak yap›lmaya bafllan-
mas›. Mesela Kürtçe plak yap›l›yor. Örne¤in Mahmut K›-
z›l’›n Yüksel Menderes’e a¤›t› var. Bu bas›m ve ham-
madde ucuzlay›nca Adana, Diyarbak›r, Trabzon, Sivas
merkezli plak da¤›t›m ofislerinin kuruldu¤unu görüyoruz.
Mesela Adana için Kürtçe plaklar, Trabzon için Lazca
plaklar, Sivas ve çevresi için Alevi plaklar›… Böyle yö-
relere özgü ‹stanbul’da rastlanmayan plaklar ortaya ç›-
k›yor.  

‹lk siyasi propaganda plaklar›ndan bahsedebilir misiniz?
Siyasi hayat›m›zda bir iktidar› sürdürmek, bir iktidar›n
propagandas›n› yapma arac› olarak müzik ve plaklar çok
erken tarihlerde kullan›lmaya bafllam›flt›r. Modernleflme
sürecinin bafllad›¤› 19. yüzy›l boyunca birçok marfl yaz›l-

m›flt›r. ‹lginçtir bu dönemde yap›lan ilk çal›flmalardan
biri W.R.P. Cope’un ‘The Turkish Ambassador’s Grand
March / Türk Büyükelçisi’nin Merasim Marfl›’d›r. Bu
eser, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan Lon-
dra’ya ilk daimi elçi olarak atanan
Yusuf Agâh Efendi’nin gelifli için
yaz›lm›flt›r. Sultan II. Mah-
mut’tan itibaren bütün sul-
tanlar için marfllar yaz›lm›fl-
t›r. Bafllang›çta bunlar söz-
süzdür. ‹lk sözlü marfl› Sul-
tan II. Abdülhamit yazd›r-
m›flt›r.  Dolay›s›yla siyasi ola-
rak plaklar›n kullan›lmaya bafllanmas› biraz

Mehmet Ö. Alkan 



da bu milli marfllarla bafllam›flt›r. II. Meflrutiyet ‘ten iti-
baren yaz›lan, çal›nan ve kaydedilen plaklar siyasal ve
toplumsal de¤iflime koflut olarak ortaya ç›karlar. Özel-
likle marfllar padiflah merkezli siyasi örgütlenmeden
ulus- devlet merkezli örgütlenmeye geçiflin de tan›klar›-
d›r. Mesela tarihimize ’31 Mart Vakas›’ olarak geçen
ayaklanma ve bu ayaklanmay› bast›rmak için Sela-
nik’ten gelen ‘Hareket Ordusu’ için de bir marfl yaz›l-
m›fl tafl pla¤a kaydedilmifltir. Pla¤›n arka yüzünde ise
Mahmut fievket Pafla’n›n ‹stanbul’a girmeden önce as-
kerlere hitaben yapt›¤› bir konuflma yer al›r. Bu konufl-
ma mizansen olarak pla¤a yans›t›lm›flt›r. ‹lk seçim pro-
pagandas› olarak pla¤›n kullan›lmas› 1939 y›l›na rast-
l›yor. Bundan önce mizah plaklar›nda seçimler konu
ediliyor. Ama ilk kez 1939’da CHP’nin doldurttu¤u
plaklar var. Radyo kullan›m› k›s›tl› oldu¤u için belediye
hoparlörlerinden yay›nlat›yorlar. 

O dönemde tek parti iktidar› var. Neden böyle bir propagan-
daya ihtiyaç duyuyorlar? 
1939 y›l› ‹smet ‹nönü’nün milli flef oldu¤u y›l. Tek par-
ti ve tek lider var ama II. Dünya Savafl›’n›n dumanlar›
tütmeye bafllam›fl. Seçimlere kat›l›m›n % 80 olmas› ko-
nusunda bir ›srar var. O ›srar›n alt›nda flu yat›yor: hem

içe hem d›fla karfl›  % 80 onayl› bir hükümet olmal› ki
yap›lacak pazarl›klar ve gizli antlaflmalar s›ras›nda
sa¤lam durulabilsin. Bu % 80 oy kendi meflruiyetlerini
pekifltirmenin tek yolu. Tabii o dönemde seçimler iki
dereceli. Bu % 80 kat›l›m ikinci seçmenlerin kat›l›m›-
d›r onu da unutmamak laz›m. Burada flunu eklemek is-
tiyorum. Her ne kadar bu seçim propagandas›na, insan-
lar› manipüle etti¤i için biraz elefltirel baksak da flöyle
bir yarar› oldu¤unu da unutmamak laz›m. Bu flekilde
düzenli seçimler halkta bir seçim al›flkanl›¤›n›n yarat›l-
mas›na yard›mc› olmufltur. 1943’de de benzer propa-
ganda plaklar›na rastl›yoruz.

II. Dünya savafl›’ndan sonra Amerika’y› öven plaklar ç›k›yor 
Savafl›n ard›ndan kurulan iki kutuplu dünya düzeninde
Türkiye, Amerika’dan ‘Marshall Yard›m›’ ad› alt›nda
pay al›yordu. Yard›m anlaflmas›n›n koflullar›ndan biri
Türkiye’de Amerikan propagandas› yap›lmas›yd›. Bu
geliflmelere uygun olarak ‘Dostluk fiark›s›’ (The Song
of Friendship) ad›nda Celal ‹nce taraf›ndan söylenen
bir 78 devirli plastik bask› propaganda pla¤› haz›rlan-
m›flt›r. Pla¤›n görsel olarak özen gösterilen ön yüzü iki
ayr› kentin görüntüsü ile süslenmifltir: ‘Göklere Yükse-
len New York’ ve ‘Efsane fiehir ‹stanbul’. 

Yak›n tarihte yaflanan önemli olaylar›n birço¤u flark›lara, türkülere, ard›ndan
da pek az gecikmeyle plaklara yans›m›flt›r. Genelde sözlü kültürün hakim 
oldu¤u ülkemizde okuma yazma oranlar›n›n da düflük oldu¤u düflünülecek
olursa plaklar›n önemli bir iletiflim ifllevi gördüklerini tahmin etmek güç 
de¤il. 
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1950’li y›llar Amerikan dostlu¤u ile geçse de 1960’l›
y›llarda ortaya ç›kan ve Vietnam Savafl› ard›ndan da
K›br›s Bar›fl Harekât› sonras›nda uygulanan silah am-
bargosu, uzun y›llar silinmeyecek yayg›n ve oldukça
olumsuz bir Amerikan imaj› yaratm›flt›r. Afl›k Ferhat’›n
okudu¤u, sözü ve müzi¤i kendisine ait olan  ‘Oflt Ame-
rika .Puflt Amerika’ (Can Plak) böylesi sert tepkilerden
sadece biridir.  

Siyasi mizah plaklar› önemli bir yer tutuyor 45’likler aras›n-
da san›r›z.. 
1960’lardan itibaren siyasi mizah›n plaklarda bir tür
olarak ortaya ç›kt›¤›n› gözlemliyoruz. Süleyman Demi-
rel, Bülent Ecevit, Alparslan Türkefl ve Necmettin Er-
bakan gibi liderler mizah plaklar›na konu edilmifl ve
taklitleri yap›lm›flt›r. Burada ilk iki s›ray› Süleyman
Demirel ve Necmettin Erbakan al›r. (Öztürk Serengil:
‘Unuttun Bizi Süleyman’; R›za Pekkutsal ‘Sülübom’;
Ali Avaz ‘Yat›rd›n Bizi Süleyman’, Atefl Böcekleri ‘Is-
parta’n›n Horozlar›’. vs), Necmettin Erbakan (R›za Pek-
kutsal: ‘‹lahi Necmettin’; Ali Avaz: ‘Yallah Tazyik Erba-

kan’). Mizah plaklar› arac›l›¤›yla dönemin siyasal, top-
lumsal ve ekonomik sorunlar›na iliflkin do¤rudan izlenim
sahibi olmak olanakl›d›r.   

Önümüz seçim oldu¤u için partilerin seçim plaklar›na geri
dönelim… 
1970’lerle birlikte siyasal partiler seçim propagandas›
yapan plaklar ç›karmaya bafllam›flt›r. Bunlar›n bafl›nda
CHP, Adalet Partisi, Demokrat parti, Türkiye ‹flçi Parti-
si ve Milliyetçi Hareket Partisi’ni sayabiliriz. CHP’nin
haz›rlatt›¤› bir yüzünde flark›s›, bir yüzünde fliiri olan
‘Ak Günlere’ pla¤› seçim meydanlar›nda s›kl›kla çal›n-

‹lk seçim propagandas› olarak pla¤›n kullan›lmas› 1939 y›l›na rastl›yor. 
Bundan önce mizah plaklar›nda seçimler konu ediliyor. Ama ilk kez 1939’da
CHP’nin doldurttu¤u plaklar var. Radyo kullan›m› k›s›tl› oldu¤u için belediye
hoparlörlerinden yay›nlat›yorlar.
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m›flt›r. Demokratik Parti’nin 1973 seçimleri için haz›rla-
d›¤› propaganda pla¤›n›n da bir yüzünde ‘Demirk›rat Ef-
sanesi’ ad›n› tafl›yan ve 7 Ocak 1946’da Demokrat Par-
ti’nin kurulmas›n› anlatan bir flark› yer al›r. Di¤er bir ör-
ne¤i Adalet Partisi’nden verebiliriz; ‘AP Takdim Eder
yaz›s›yla haz›rlanan plakta B. Gökalp’in ‘Milliyetçi Züh-
tü’ adl› eserini Öztürk Serengil okumufltur. 1965 y›l›nda
Türkiye ‹flçi Partisi’nin parlamentoya gönderdi¤i millet-
vekillerinden biri olan Çetin Altan’›n iki konuflmas›n›n
yer ald›¤› plak ‘A¤›t’ ve ‘E¤lenin Yavrular›m’ bafll›¤›n›
tafl›r. Bu, Amerika’n›n Vietnam’a sald›rmas›n› elefltiren
bir konuflmad›r. 
1973’den itibaren Milli Selamet Partisi’nin propaganda-
s›n› yapan tek bir pla¤a ben rastlamad›m. Ama Milliyet-
çi Hareket Partisi’nin (MHP)propagandas›n› yapan plak
var. 1969’dan itibaren Genel Baflkan› Alparslan Tür-
kefl’le birlikte siyasi üslup da sertleflmeye bafllad›. 70’li
y›llarda MHP il merkezlerinden ve ülkü ocaklar›nda s›k
s›k mehter marfl› çal›n›rd›. 
80’lere kadar soldan propaganda d›fl›nda, sol de¤erleri
öne ç›kartan sanatç›lar da pop müzik ve halk müzik an-
lam›nda ç›kt›. Ama 70’li y›llar boyunca MHP çizgisinde
olan yaln›zca bir veya iki plak, sanatç› söyleyebilirim.
Ancak 1980’den sonra çok var. Türkiye’deki milliyetçi

sa¤da da, radikal dinci sa¤da da bu bir ekonomik sektör
haline geldi.
Öte yandan ‘1961–1980 y›llar› aras› o kadar s›k seçim
olur ki baz› sektörler seçimler sayesinde palazlan›r. Ade-
ta seçim, geçim yolu olur. R›za Pekkutsal seçimlerin s›-
k›kla yap›lmas› ve ekonomik sorunlara çözüm getirme-
mesini hicveden ‘Seçim mi Geçim mi?’ adl› bir plak ç›-
karm›flt›r. Ama günümüzde CD ve kasetle propagandas›-

1960’lardan itibaren siyasi mizah›n plaklarda bir tür olarak ortaya ç›kt›¤›n›
gözlemliyoruz. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alparslan Türkefl ve 
Necmettin Erbakan gibi liderler mizah plaklar›na konu edilmifl ve taklitleri
yap›lm›flt›r. Burada ilk iki s›ray› Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan al›r. 

gündem

34



n› en yo¤un yapan kesim dinci sa¤d›r. Ve flehirliler, ken-
disine ayd›n diyen insanlar bunun pek de fark›nda de¤il-
ler. Burada bir sektör oluflmufl durumda ve bir alt ileti-
flim kanal› olarak kullan›l›yor.

K›br›s üzerine yap›lan 45’likler de oldukça fazla…
Bu dönemde piyasaya sürülen 200’e yak›n K›br›s pla¤›
var. Kürtlerin bile yapt›¤› K›br›s plaklar› var. Genel ola-
rak K›br›s plaklar›nda çok a¤›r ifadeler kullan›lm›fl.
Sa¤dan veya soldan fark etmiyor, oldukça a¤›r ifadelerin
kullan›ld›¤›, tahrik ve rahats›z edici afl›r› milliyetçi bir
söylem var… 

Mübadele üzerine plaklar var m›? 
Bizde de¤il ama Yunanistan’da Rumlar›n, Anadolu’dan
ayr›l›fllar› ile ilgili olarak longplaylar yap›lm›fl. Orada
daha 1950’li y›llar›n bafl›nda bu göçlerle ilgili sözlü ta-
rih çal›flmalar› da var.
Bu co¤rafya derdini sazla sözle anlatan bir co¤rafya ve
bunun kavmi yok. Yani burada yaflayan her kavim Tür-
kü, Kürdü, Laz›, Çerkezi, Ermenisi, Rumu, Alevisi, Sün-
nisi… kendisini müzikle, sazla, sözle sesle anlatma ma-
haretine, becerisine sahip. Bunun bu co¤rafya için paha
biçilmez bir ayr›cal›k oldu¤unu düflünüyorum.

Pop flark›lar› siyasi arenada kendini göstermeye ne zaman
bafll›yor? 
70’lerin bafl›ndan itibaren pop müzikte popüler simalar›n
siyasallaflt›¤›n› görüyoruz. fienay, Edip Akbayram, Ali
R›za Binbo¤a, Cem Karaca’n›n baz› flark›lar›n›n seçim
meydanlar›nda ve parti merkezlerinde çalmaya bafllad›-
¤›na tan›k oluyoruz.  Sanatç›lar da taraf oluyor. 1974
Bar›fl Harekât› sonras›nda bir yandan Yunan düflmanl›¤›-
n› teflvik eden afl›r› milliyetçi üslupta birçok plak ç›kar-
ken öte yandan Yeflim (‘Aslan Mehmedim’, ‘Bar›fl Der-
si’), Nükhet Duru (Harp ve Sulh’), Füsun Önal (‘‹simsiz
Kahramanlar’, ‘Biz bar›flç› Milletiz’), gibi sanatç›lar ba-
r›fla vurgu yapan plaklar ç›karm›fllard›r. 90’lar›n sonun-
da örne¤in Çelik, Kenan Do¤ulu gibi isimlerin 28 fiubat
sürecini dolayl› olumlayan çal›flmalar yapt›¤›n› görüyo-
ruz. K›saca ortam siyasallaflt›¤› zaman sanatç›lar da si-
yasallafl›r…

Günümüzde ve gelecekte siyasi propaganda için nas›l tekno-
lojiler kullan›lacak sizce? 
Cep telefonuna gönderilecek bir mp3 çok ifllevsel olur.
Orada seçmene en az külfeti yüklemek gerekiyor. Mesela
propaganda flark›lar› internet sayfa-
s›ndan indirilebiliyor. 

gündem

35

1970’lerle birlikte siyasal partiler seçim propagandas› 
yapan plaklar ç›karmaya bafllam›flt›r. Bunlar›n bafl›nda
CHP, AP, Demokrat parti, Türkiye ‹flçi Partisi ve 
MHP’yi sayabiliriz.
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röportaj:  esra okutan
foto¤raflar: sinan kesgin
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Yeni albümünüz ‘Kör Randevu’ büyük ilgi gördü. Size gelen
tepkiler nas›l? Sat›fllar nas›l gidiyor?  
Çok flükür iyi gidiyor… 90’l› y›llardaki ortam olsayd›
gene 500, 600, 700 bini bulmufltuk bence ama ne yapa-
l›m… Yine de iyi gidiyor. 

‹lk klibi ‘An›’ parças›na çektiniz. ‘An›’ slow bir parça. Bir de
sizin ‘Ellerim Bombofl’, ‘Oynatmaya Az Kald›’ gibi hareketli
parçalar›n›z var. Hangi tarz daha a¤›r bas›yor? 
Benim romantik taraf›m daha a¤›r basar. Romantikli-
¤im müzi¤ime daha çok yans›yabiliyor. Yani hani ro-
mantik bir insan baflka ne yapar? Han›mlara kur mu
yapar? Ya da fliirsel mi konuflur? Tabii han›mlara ilti-
fatlar etmeyi seviyorum ama özellikle flark› söylerken
bu romantikli¤imi çok daha fazla hissediyorum. Di¤er
yandan güçlü bir yorumcu oldu¤uma inan›yorum. Güçlü
yorumcular›n da kendilerini, seslerini, slow flark›larda
daha iyi ifade edebileceklerini düflünüyorum. Ama flöyle
örnekler de yok de¤il; mesela Stevie Wonder bence ha-
la dünyan›n en iyi flark›c›s›d›r. O en h›zl›, en hareketli
flark›s›nda bile sesini öyle bir kullan›r ki, sa¤›r olan bile
duyar. 

Siz ayn› zamanda multi - enstrumantalist ve yorumcusunuz.
Farkl› müzik dallar›nda da çal›flmalar yapt›n›z. Bu çeflitlili¤in

kökenine biraz gidebilir miyiz?  
Benim çald›¤›m enstrümanlar›n ve icra etti¤im müzikle-
rin çeflitlili¤i,  karfl›ma ç›kan f›rsatlarla ilgili. 3-4 yaflla-
r›nda babam›n hediye etti¤i bir kemanla müzi¤e baflla-
d›m. Babam udiydi. Ud çalmay› da ö¤rendik kardeflim-
le. Türk Müzi¤i dinleyerek büyüdük. Afla¤› yukar› 9- 10
y›l öyle geçti. Sonra Bat› müzi¤i e¤itimi veren Belediye
Konservatuar›’na bafllad›m. Orada da iri yar› oldu¤um
için bana trombonu uygun gördüler. Piyano zaten yar-
d›mc› saz olarak mecburiydi. Bir de bir sene kontrbas
çald›m. Konservatuvarda üçüncü senemde abilerden bir
tanesi gece - yat›l› okuduk - beni tuttu kolumdan, ‘hadi
ifle götürüyorum seni’ dedi. Gece bekçisine iki buçuk lira
m› ne verdik ve kaçt›k. Liman Lokantas›’nda hayat›m›n
ilk iflini yapt›m. Trombon çald›¤›m bu orkestrayla 3 – 4
sene çald›m. 

Hangi orkestrayd›? 
Suat Atefl orkestras›yd›. Afla¤› yukar› bir sene geçtikten
sonra rahmetli Suat abiye ‘Ben flark› söylemek istiyo-
rum’ dedim. Çok sevdi¤im arkadafl›m Cevat Sedef or-
kestran›n flark›c›s›yd›. O dönemde ilk defa flark› söyle-
meye bafllad›m. Ama bir sene hep detone söyledi¤imi
hat›rl›yorum. Sonra bana tromboncu olarak Özdemir
Erdo¤an Orkestras›’ndan teklif geldi. Orada k›sa bir sü-

‘romantik taraf›m
a¤›r basar…’
Önde gelen yorumculardan biri olan Fatih Erkoç yeni ç›kard›¤› best of’u 
‘Kör Randevu’ ile gündemde. Fatih Erkoç ile müzik geçmiflini, çald›¤› say›s›z
enstrümanla iliflkisini ve tabii ‘Emmio¤lu’nu konufltuk…



re sonra çal›flt›m. Sonra Behiç Levent Alt›nda¤ Orkes-
tras›’nda çald›m. Ard›ndan ‹stanbul Geliflim'den teklif
gelince havalara uçtu¤umu hat›rl›yorum. Çünkü o güne
kadar gelmifl geçmifl orkestralar içinde en iyi orkestra
‘Geliflim Orkestras›’yd›. Türkiye'nin en iyi müzisyenlerin-
den baz›lar› oradayd›. Onno Tunç bas gitar çal›yordu.
Kulaklar› ç›nlas›n Atilla fiereftu¤ klavye, Erdal K›z›lçay
gitar, trompet, trombon, flüt çal›yordu ve  bütün flark›-
lar› a¤›rl›kl› olarak o söylüyordu. Rahmetli Selçuk Ba-
flar orkestran›n flefi ve gitarc›s›yd›. As›m Ekrem davul-
dayd›. Müthifl bir orkestrayd›… ‘Geliflim Orkestra-
s›’ndayken ‘Nihayet’ ad›nda bir albüm yapt›k. O albüm-
de bir de flark› söyledim. O orkestraya giriflim hayat›m›n
de¤iflti¤i anlardan biridir.  Daha sonra askerlik zaman›
geldi¤inde Ankara’da ordu evinde org çald›m. Burada
Erol Pekcan ile caz çalmaya bafllad›m. 

Caza daha önce bir ilginiz var m›yd›? 
Beni caz dinlemeye yönelten Özdemir Erdo¤an Orkes-
tras›’ndayken çal›flt›¤›m davulcu, sevgili Cankut abi idi.
Bana caz› afl›lad›. Beni Tarabya’daki evine ça¤›r›r Miles
Davis plaklar›n› dinletir ve teknik bilgi verirdi. Hatta
zaman zaman Özdemir abi sahneye ç›kmadan orkestra
ile do¤açlama trombon çalard›m. Ankara'ya Erol Pek-
can'›n yan›na geldi¤imde tabiri caizse tam ‘has’ caz

yapmaya bafllad›m. Tuna Ötenel piyano ve saksofon çal›-
yordu, Kudret Pekcan bas gitar çal›yordu, rahmetli Erol
Pekcan da davul çal›yordu. Ben  Erol abinin ailesinin
bir parças› gibiydim. Haftan›n üç günü beni yeme¤e da-
vet ederdi ve yemekten sonra veya öncesinde de üç bin
tane pla¤› aras›ndan benim için  faydal› olabilecekleri
dinletirdi. Erol Pekcan hocalar›mdan biridir ama ben
ona yeteri kadar ehemmiyet veremedim. Ölmeden önce
onu daha s›k›nt›l› zamanlar›ndan kurtarabilirdim belki.
Bunlar› yapamaman›n bir ezikli¤i de var içimde.  Dola-
y›s›yla bu de¤erli müzisyenlerle ben çal›flmaya bafllad›m.
Orada tumba, bongo çalmay› da ö¤rendim. Hatta ilk
çald›¤›mda üç hafta kollar›m a¤r›m›flt›. Sonra askerlik
bitince yurt d›fl›na gittim. Rahmetli Nükhet Ruacan, Ne-
flet Ruacan, Emin F›nd›ko¤lu, Cankut abi ile beraber
Norveç’de çal›flt›k. Orkestra kontrat alamay›nca Emin
F›nd›ko¤lu döndü. Biz kald›k. Norveçli bir orkestra flefi
ile tan›flt›k. Ben org çal›p flark› söylemeye bafllad›m.

Neler söylüyordunuz? Caz m›? 
Hay›r caz de¤il. Hiç caz çalmad›m desem yeridir. Ora-
da, çald›¤›m›z müzik dans müzi¤iydi. Hit parçalar, Ab-
ba, Bonnie M, Stevie Wonder falan. 

Sonra 1986'da Türkiye'ye döndünüz.
Evet. O kadar uzun kalmam›n nedeni de orada Norveçli
bir han›mla yapt›¤›m evlilikti. ‹lk bafltan itibaren evlili-
¤in gitmeyece¤ini bildi¤im halde iflte gurur yap›p ayr›la-
mad›m taa ki buraya gelene kadar… 1986'da Norveç’de
besteledi¤im iki  flark›yla ‘Alt›n Güvercin Yar›flmas›’na
kat›ld›m. Biri ‘Yol Verin A Dostlar’d› di¤er de ‘Memle-
ketim’ diye bir flark›yd›. ‘Yol Verin A Dostlar’ birinci ol-
du. 1989’da bir birincili¤im daha oldu, ‘Sen ve Ben’.
Birinci olan her iki flark› da flimdiki eflime yaz›lan flark›-
lard› ama o zaman eflimin haberi yoktu. 

O zaman birlikte de¤il miydiniz?
Hay›r ama uzaktan akrabam oldu¤u için ben onu tan›-
yordum. 1985 y›l›nda kardeflimin dü¤ününde karfl›laflt›-
¤›m›zda dans ettik ve foto¤raf çekildi. Bana da o foto¤-
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‹stanbul Geliflim'den teklif gelince
havalara uçtu¤umu hat›rl›yorum.
Çünkü o güne kadar gelmifl geçmifl
orkestralar içinde en iyi orkestra
‘Geliflim Orkestras›’yd›. 



raftan bir tane yolland›. Ben o resme bakarak afl›k ol-
dum, onun haberi yok. ‘Yol Verin A Dostlar'› öyle beste-
ledim. Birinci olduk. Onun için yazd›¤›m flark›lar›n ço¤u
tutmufltur zaten. 

Sonra as›l büyük ç›k›fl›n›z 1992'de oldu.
1987'de ben bir albüm yapt›m. Korhan Abay program›-
na beni davet etti, ‘sen bu albümünden bir iki flark› söy-
le ama bir de canl› da bir fleyler söyle’ dedi. Ben de ud
ile ‘Nihans›n Dideden’ flark›s›n› söyleyeyim, arada da
gazel söyleyeyim. Ama hem ritim tutup hem gazel söyle-
yemem. Bir iki tane de sen araya keman koy’ dedim. Üç
dört tane Roman kemanc› getirdi. Bu program öyle bir
ses getirdi ki nereye gitsem insanlar çok be¤endiklerini
söylediler. Sonra ben Raks’›n prodüktörü olan Koral
Sar›tafl'a gidip yapt›¤›m flark›lar› dinlettim. Koral abi
‘Fatih’ dedi, ‘Bunlar güzel ama sen bunlar› boflver gel
biz do¤ru dürüst bir pop kasedi yapal›m senle’. ‘Olur’
dedim. Ve ‘Ellerim Bombofl’ albümünü yapt›k. 500 bi-
nin üstünden bana ödeme yapm›fllard›. Dolay›s›yla Tür-
kiye'ye beni tan›tan, ‘Ellerim Bombofl’ albümü oldu.
93’te ‘Penceremden Gökyüzüne’, 1994 ‘Sana Deliyim’,
1996 ‘Kardelen’ albümlerini ç›kard›m. Sonra bir ara
girdi.  
1999'da Aura’dan ç›kan ‘Fatih Erkoç’ albümü müzikali-
temin pop çizgisindeki en üst noktas› oldu.  

Tekrar “Kör Randevu”ya dönersek, burada Emmio¤lu'nun ye-
ni versiyonu baya¤› ilgi çekti, bu fikir nas›l akl›n›za gelmiflti?
Bu benim fikrim de¤ildi tabii. 1992 veya 93 y›llar›nda
‘Ellerim Bombofl'la tan›nd›ktan sonra Bostanc› Gösteri
Merkezi’nin iflletmecisi Dikran Masis, kardeflim Sinan
Erkoç ile bana teklifte bulundu. Erkoç Birader's flovu
yapal›m dedi. Biz de kabul ettik. Güzel bir flovdu. ‘Elle-
rim Bombofl'u kardeflim tersten okuyordu mesela. O flovu
haz›rlarken ‘Emmio¤lu’nu da farkl› tarzlarda seslendir-
memi önerdi bana Dikran Masis. Oturduk, ‹ngilizce ve
Arapça tercümelerini yazd›k. Ama basit, matrak flekil-
de. Önce Türkçe giriyor parça, ondan sonra ‹ngilizce
caz oluyor, arada trombon solosu at›yorum sonra Arap-

ça devam ediyor, oryantal oluyor, sonra rock’a dönüflü-
yor. Asl›nda bu albümün yap›lmas›n›n nedeni bu flark›.
Çünkü geçen sene Beyaz'›n flovunda ben bu flark›y› söyle-
dim, çok tutulunca hadi ben bir ‘best of’ albümü yapa-
y›m dedim, koleksiyon albümü. Düzenlemeleri de yap-
t›m. Saatçi ile çal›flt›k. Ama Türkçe sözler için söz ya-
zar›yla anlaflamad›k. Onun yerine ‹spanyolca söz koy-
duk. ‹ngilizce bölümünü de yeni sözlerle de¤ifltirdik. Ba-
ya¤› ses getirdi. 

Ankara'ya Erol Pekcan'›n yan›na geldi¤imde tabiri caizse tam ‘has’ caz 
yapmaya bafllad›m. Tuna Ötenel piyano ve saksofon çal›yordu, Kudret
Pekcan bas gitar çal›yordu, rahmetli Erol Pekcan da davul çal›yordu.
Ben  Erol abinin ailesinin bir parças› gibiydim. 
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‘70’li y›llarday›z: Memleketteki ‘pop’ ortam›n›n en civ-
civli zamanlar›… Kamuran Akkor “Aflk Eski Bir Ya-
lan”› çoktan yapm›fl; Ömür Göksel, “Seni Tan›r Gibi-
yim”le flans›n› deniyor. Los Alcarson’un solisti Juanito
konser için geldi¤i ‹stanbul’a bay›lm›fl, yerleflmifl ve
Türkçe plaklar yapmaya bafllam›fl: “Gurbet” ve öncesin-
de Nesrin Sipahi’nin seslendirdi¤i “Arkadafl›m›n Aflk›-
s›n” ile hâlâ dillerde… Tanju Okan, “Koy Koy Koy”la
içkili sigaral› flark›lara ara vermifl, çizgisinin d›fl›na tafl-
m›fl ve “Benim Halk›m”› seslendirmifl. Genç bir k›z,
Seyyal Taner, panter k›l›¤›nda ç›kt›¤› sahnede yapt›¤›
danslarla oldu¤u kadar pla¤›yla da konufluluyor: “Son
Verdim Kalbimin ‹fline”. O güne kadar yapt›¤› plaklarla
pek ses getirmemifl olan Yeliz “Bu Ne Dünya” ile ününe
ün katm›fl. Nilüfer, birbiri ard›na ç›kard›¤› hit’lere “Se-
lâm Söyle” ile bir yenisini ekliyor. Henüz “süperstar”
lakab›n› almam›fl Ajda Pekkan ise önce “Hofl Gör Sen”i
yap›yor, ard›ndan “A¤lama Yarim”i. Kardefl Pekkan
Semiramis ise ayn› y›llarda “O Var Ya” ile flans›n› de-
niyor; müzi¤i b›rakmas›na az kalm›fl. ‹flte böyle bir or-
tamda gurbetten inanmas› güç bir haber geliyor: Ajda

Pekkan, Olympia sahnesinde arz-› endam eyleyecek! Üs-
telik Avrupa’n›n en büyük y›ld›zlar›ndan birisiyle… O
güne kadar memleket s›n›rlar› d›fl›na ç›k›lamam›fl, yap›l-
m›fl birkaç ecnebice plak rafta kalm›fl, talihsiz Eurovisi-
on seferini saymazsak beynelmilel bir arenada ad›m›z
duyulmam›fl. Hofl, Ajda Pekkan, öncesinde baflka baflar›-
lara imza atm›fl; de¤iflik dillerde plaklar yapm›fl ve
memleketi o ülkelerde temsil etmifl ama Paris’in en bü-
yük salonunda, hem de Enrico Macias’la sahneye ç›k›-
yor olmak az baflar› de¤il! 

Memleket popunun esas adam›
Pekkan – Macias buluflmas› bahsine geri dönece¤iz an-
cak ondan önce bir enteresan bilgi verelim: fiu ana ka-
dar yaz›da ad› geçen flark›lar›n ortak bir özelli¤i var.
De¤iflik dönemlerde ortaya ç›km›fl bu flark›lar›n hepsi
Enrico Macias bestesi. Sadece bu kadar de¤il elbet; En-
gin Evin’den “Olmaz Olsam”, Selçuk Ural’dan “Kum-
saldaki ‹zler”, Berkant’tan “Ben Sen O”, Nilüfer’den
“Piflman Olacaks›n” ve “Hey Gidi Günler”, akla ilk ge-
lenler. Daha ileriki y›llarda ortaya ç›km›fl bir k›s›m flar-

gizli kahraman 
enrico macias ve ajda…
‹stanbul’un bu yaz ki yo¤un konser trafi¤i içinde iki önemli buluflma oldu.
‘Her daim süperstar’  Ajda Pekkan parçalar›n› seslendirdi¤i Enrico Macias ve
Gloria Gaynor ile ayn› sahneyi paylaflt›. Murat Meriç biraz gerilere gidip
Enrico Macias’›n memleket popuna katk›s›n› ve Ajda- Enrico ikilisinin bir
önceki buluflmas›n› anlatt›… 



k›larda da Macias imzas›na rastl›yoruz: Tanju Okan’›n
y›llar sonra yeniden ortaya ç›k›fl›n› müjdeleyen “Çal
Çingene” ve ‘90’l› y›llarda pop müzi¤e taze bir kan ge-
tirmifl olan Aflk›n Nur Yengi’nin ç›k›fl flark›s› “Seni Al-
datt›m” da bir Enrico Macias bestesi… Akl›m›za gel-
meyenleri de katarsak, asl›nda Macias’›n memleket po-
punun esas adamlar›ndan biri oldu¤unu görürüz. Belki
de ona “gizli kahraman” s›fat›n› yak›flt›rmak gerek. 
Peki nas›l oluyor da Cezayir as›ll› bir Frans›z olan bu
kara ya¤›z delikanl›n›n flark›lar› bu kadar seviliyor?
Macias, Türkiye’yi komflu kap›s› edinenlerden de¤il.
Âdet oldu¤u üzere o y›llarda Türkçe plak da yapmam›fl.
Hep bizden uzakta, belki de bu yüzden hep ulafl›lmaz ol-
mufl… Ama flark›lar› (tutsun tutmas›n) birbiri ard›na

Türkçelefltirilmifl. Bunda elbette Akdenizlilik olgusunun
pay› büyük. Ayn› co¤rafyan›n insanlar›y›z, kula¤›m›za
gelen sesler oldukça tan›d›k. Bizde içten içe yükselen
arabesk asl›nda Macias’›n Endülüs esintili flark›lar›nda
ziyadesiyle var. ‘90’l› y›llardan sonra ulafl›lan “sentez”e
Macias daha o y›llarda ulaflm›fl ve Bat› sazlar›yla Arap
melodilerini birlefltirmifl. Ortaya ç›kan, asla kulaklar›-
m›z› t›kayamayaca¤›m›z bir fley. T›kamak bir yana so-
nuna kadar açm›fl›z ki bu kadar çok Türkçe Enrico Ma-
cias flark›s› var! Buna ra¤men, bugüne dek memlekette
bir Enrico Macias albümünün yay›nlanmam›fl olmas› en-
teresan. Bunca içimize sokup bir o kadar da uzak tut-
mufluz kendimizden. “Gizli kahraman” s›fat› belki de
bunun için ona çok yak›fl›yor. Bir k›s›m toplamalar ve
konser albümleri zaman›nda yay›nlanm›fl ama Türkiye
bask›s› bir Macias albümünü ara ki bulas›n. Belki dü-
zenlenen konserler vesile olur da bir k›s›m albümler pi-
yasaya sürülür. Geçti¤imiz aylarda Georges Moustaki
geldi, albümleri birbiri ard›na piyasaya verildi. Umar›z
Enrico Macias’›n gelifli de böyle bir bereketi hâs›l olur. 

Macias düzenlemeleri
Mevzudan uzaklaflmayal›m: Enrico Macias flark›lar›
memlekete uyarlan›rken bir k›s›m de¤iflikliklere maruz
kalm›fl. Düzenlemeler biraz daha Türkiyelilefltirilmifl ve
dönemin pop standard›na uydurulmufl. Örne¤in Yeliz’in
“Bu Ne Dünya”s› a¤›r bir flark›yken oldukça h›zl› bir
flark› haline dönüflmüfl. Hat›rlars›n›z: “Ne bir kürk ister
bu flen gönlüm / Ne bir han ne de saray, lay lay lalala-

Pekkan – Macias buluflmas›n›n müsebbibinin “Hofl Gör Sen”
flark›s› oldu¤u söylenir. Rivayet odur ki Macias bu flark›n›n
Türkçe yorumunu dinlemifl, çok sevmifl ve flark›c›s›n› (ki sar›
saçlar›yla can yakmaktad›r o s›rada!) Olympia’da verece¤i 
konsere davet etmifl. 

pop tarihinden
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Bir k›s›m toplamalar ve konser 
albümleri zaman›nda yay›nlanm›fl ama
Türkiye bask›s› bir Macias albümünü
ara ki bulas›n. Belki düzenlenen 
konserler vesile olur da albümler 
piyasaya sürülür. 



lay / Ye, iç, e¤len çok k›sa ömrün / Sev çünkü sevmek
en kolay…” fiark›, ‘70’lerin “hoptirililaylaylaylaylilay-
lom” ortam›na uydurulurken özünden çok fley kaybetmifl
asl›nda. Orijinal ad› “Aux talons de ses souliers” ve söz-
leri flöyle: “fiehrini her yere ayaklar›n›n ucunda sürük-
lersin / Daha huzurlu bir hayatsa niyetin / Her fleyi terk
etmelisin…” (Derya Bengi’ye teflekkürler.) Kimi flark›-
lar as›l sözlerine sad›k kal›narak Türkçelefltirilmifl ama
onlar da muhite uyarlanm›fl. Bir küçük anekdotu hat›r-
layal›m: Fecri Ebcio¤lu, “La femme de mon ami”yi kefl-
fetmifl ve asl›na yak›n Türkçe sözler yazmak istemifl.
fiark›y› çeviren Juanito, “Arkadafl›m›n kar›s›s›n” diyin-
ce Ebcio¤lu celallenmifl: “Aman ha, buras› Türkiye, öyle
fley olmaz!” Bunun üzerine flark› biraz sapt›r›larak “Ar-
kadafl›m›n Aflk›s›n” ad›n› alm›fl.
Yeniden “Aux talons de ses souliers”e dönelim: fiark›-
n›n tarihi 1968. Sözlerini Tu¤rul Da¤c›’n›n yazd›¤› “Bu
Ne Dünya” ise 1976’da piyasaya ç›km›fl. Bu flark›n›n
pek bilinmeyen bir baflka versiyonu da var: Yeliz’den
y›llar önce, Macias’›n pla¤›ndaki düzenlemeye sad›k ka-
l›narak Sezen Cumhur Önal’›n sözleriyle ve “Özlemek-
ten Yoruldum” ad›yla Baflar Tamer taraf›ndan Türkçe
yorumlanm›fl. Macias’›n tek mükerrer flark›s› bu de¤il.
“Le mendiant de l’amour” da sevilen ve “çok” seslendi-
rilen bir baflka flark›. Hümeyra’n›n 1980’de “Do Do Do
Si Re Re” ad›yla plak yapt›¤› bu flark›, Füsun Önal’›n
“Müzik Benim Dünyam” albümüne “Döne Döne” ad›yla
girmifl. fiark›y› (baflka sözlerle) Beyza Baflar ve Ferdi
Özbe¤en de seslendirmifl ama bugüne daha ziyade Hü-
meyra’n›n yorumu kalm›fl.

Pekkan Macias buluflmas›
fiimdi bütün bu sayd›klar›m›z› unutmadan bir kenara
koyal›m ve “Hofl Gör Sen”e dönelim. Pekkan – Macias
buluflmas›n›n müsebbibinin bu flark› oldu¤u söylenir. Ri-
vayet odur ki Macias bu flark›n›n Türkçe yorumunu din-
lemifl, çok sevmifl ve flark›c›s›n› (ki sar› saçlar›yla can
yakmaktad›r o s›rada!) Olympia’da verece¤i konsere da-
vet etmifl. Çocuklu¤umuzdan hat›rl›yoruz: Enrico flark›-
s›n› söylerken Ajda bir anda sahnede beliriyor, flark›ya
efllik etmeye bafll›yor. Sonras›nda Enrico’nun “Ajdaa¤¤
Pekannn” diye biten bir sunufl konuflmas› var. Ard›ndan
“Hofl Gör Sen” bafll›yor ve Enrico k›r›k dökük Türkçe-
siyle flark›ya efllik ediyor. Bir dönem temcit pilav› gibi
gösterilirdi bu görüntü siyah-beyaz TRT ekran›nda. Son-

Türkçelefltirilmifl onlarca bestesini
sayarsak Macias’›n memleket popunun
esas adamlar›ndan biri oldu¤unu 
görürüz. Belki de ona “gizli kahraman” 
s›fat›n› yak›flt›rmak gerek. 

Bizde içten içe yükselen arabesk asl›nda Macias’›n Endülüs esintili 
flark›lar›nda ziyadesiyle var. ‘90’l› y›llardan sonra ulafl›lan “sentez”e Macias
daha o y›llarda ulaflm›fl ve Bat› sazlar›yla Arap melodilerini birlefltirmifl. 
Ortaya ç›kan, asla kulaklar›m›z› t›kayamayaca¤›m›z bir fley.
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ras›nda Frans›z televizyonu için çekilmifl görüntüler de
ortaya ç›kt›: 1001 Gece Masallar›’n› and›ran bir fonda
Ajda Türkçe, Enrico Frans›zca ama bofl konufluyorlar! 
Ajda Pekkan’a geçtik ama onu anlatmaya ne hacet:
“Her devrin flark›c›s›, her daim süperstar” diyerek iflin
kolay›na kaçabiliriz. Onun flark›lar›yla kim bilir kaç›nc›
kuflak büyüyor. Hâlâ sahneye ç›kt›¤›nda heyecanlan›yo-
ruz, hâlâ konserlerinin takipçisiyiz. Eski hit’lerini ama
özellikle “Bambaflka Biri”ni söylemeye bafllad›¤›nda
(günün moda tabiriyle) ortal›k y›k›l›yor! Buradan h›zla
Gloria Gaynor’a z›playabiliriz: “I Will Survive”›n ilk
yorumcusu, bütün zamanlar›n en büyük disko flark›lar›-
na imza atm›fl bir ses. Kimileri onu hâlâ tek flark›n›n
kayma¤›n› yemekle suçluyor ama kimilerin gözünde (ki

say›s› hiç de az›msanmayacak bir ekip bu) gönüllerin
kraliçesi. Bu yaz›ya girme nedeni, yak›n zamanda onun
da memlekete gelecek olmas›. Enrico Macias’la bulufltu-
¤u ortak payda Ajda Pekkan: Her ikisi de sahnelerinde
“konuk sanatç›” olarak Ajda’y› a¤›rlayacak ve düet ya-
pacak. Enrico Macias da biz de ikisini sahnede birlikte
görmeye al›flt›k ama Gloria Gaynor – Ajda Pekkan bu-
luflmas›n›n sürprizlerle dolu olaca¤›n› söylemek beyhude
bir kehanet olmayacak. 

Hep bir numara: Gloria Gaynor
Enrico Macias’› (belki biraz daha çok sevdi¤imizden)
dolu dolu anlatt›k. Memleket popuna hizmetleri say-
makla bitmeyecek sanatç› bütün zamanlar›n en büyük

pop tarihinden

Macias flark›lar›n› seslendiren Türk Pop flark›c›lar›ndan baz›lar›:

Gloria Gaynor, “I Will Survive”›n ilk
yorumcusu. Kimileri onu hâlâ tek
flark›n›n kayma¤›n› yemekle suçluyor
ama kimilerin gözünde gönüllerin 
kraliçesi. 

Kamuran Akkor Yeliz Tanju Okan Seyyal Taner
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y›ld›zlar›ndan biri. Kariyerini sessiz sakin sürdürüyor.
Zaman zaman milliyeti münasebetiyle bir k›s›m tart›fl-
malar aç›lsa da o bunlara kar›flm›yor. Pek de¤inmedi¤i-
miz Ajda Pekkan ise neredeyse bizde pop müzi¤in ica-
d›ndan bu yana sahnelerde. 1964’te yapt›¤› ilk pla¤› pek
tutmad› belki ama çok de¤il, üç y›l sonra “‹ki Yaban-
c›”yla yerleflti¤i zirveden hiç inmedi. Gloria Gaynor ise
kimilerince tek flark›l›k flark›c› olarak an›ld› ama o tek
flark› “bütün zamanlar›n en büyükleri” listelerinde hep
1 numara! ‹stanbul’da, üstelik çok k›sa bir zaman dili-
mi içinde bu üç “büyük” flark›c›y› izleme flans›n› yakala-
mak her zaman nasip olmaz. Bu “1 numara” f›rsat› iyi
de¤erlendirmek gerek. Üç ismi sahnede kanl› canl› gör-
menin d›fl›nda ezber bozacak bir pop tarihine tan›k ol-
mak bile yetecektir. 
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Merakl›s› için yaz›da geçen 
Macias flark›lar›n›n orijinal adlar›:

A¤lama Yarim Entre l’orient et l’occident

Arkadafl›m›n Aflk›s›n La femme de mon ami 

Aflk Eski Bir Yalan Sil fallait tout donner

Benim Halk›m A la face de l’humanite

Bu Ne Dünya Aux talons de ses souliers

Çal Çingene zingarella

Hofl Gör Sen On s’embresse et on oublie

O Var Ya Oumperere

Piflman Olacaks›n Reste moi fidele

Son Verdim Kalbimin ‹fline Je suis content pour toi

Gurbet Adieus mon pays

Kumsaldaki ‹zler Solenzara

Ben Sen O Je suis content pour toi

Koy Koy Koy Poi poi poi

Selâm Söyle Pourquoi parler d’amour 

Hey Gidi Günler Le violon de mon pere

Seni Aldatt›m Mon chanteur prefere. 

Seni Tan›r Gibiyim Pour tout l’or du monde

Ömür Göksel Nilüfer
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Surround ses sistemi karfl›n›zdaki ekranda cereyan eden
olaylar›n bir parças› olman›z› sa¤lar. Helikopterlerin
pervane sesleri kanepeniz etraf›nda dolan›r ve siz odan›n
içinde patlama sesleri duyulurken arkan›zda camlar k›r›-
l›yormufl gibi hissedersiniz. 
Bir surround ses sisteminin baflar›s›ndaki en önemli et-
ken sistemin yerlefltirilece¤i mekan› maksimum perfor-
mans için nas›l kullanaca¤›n›zd›r. Tipik bir surround ho-
parlör sistemi, bir çift ön hoparlör, bir merkez hoparlör
ve iki yan-arka hoparlörle subwoofer’›n kullan›ld›¤› 5.1
düzene¤inden oluflur. Bu hoparlörleri yerlefltirirken te-
melde ayn› ilkeler geçerlidir. Fakat her oda benzer bo-
yutlara ve flekle sahip olmad›¤›ndan sistemi kurarken ka-
fan›z›n kar›flmas› muhtemel. 

1 Kare flekilli odalar 5.1’lik ses sistemleri için oldukça
uygun. Ön hoparlörlerin görevi, frekans türleri içinde en
çeflitli ses varyasyonlar›n› üretmektir. Ekran›n iki yan›n-
da, TV’den birer metre uzakl›kta olmal› ve tercihen ana
hoparlörün ayn› yatay ve dikey platformlar› boyunca yer-
lefltirilmelidir. Orta hoparlör tüm diyalog seslerini iletir.
Genellikle orta kanal›n iyi olmas› sistemin de iyi ses ver-
mesini sa¤lar. Hoparlörü ekran›n direkt üstüne ya da
oturdu¤unuzda bafl›n›zla ayn› hizaya gelecek flekilde alt›-
na yerlefltirmeniz uygundur. Tüm orta hoparlörler man-
yetik koruyuculu oldu¤u için TV’nizde parazitlere yol aç-
maz. Dilerseniz bir yap›flt›r›c›yla tutturarak yank› yap-
mas›n› da önleyebilirsiniz. Yan arka hoparlörler oday›
çevreleyen surround efektlerden sorumludurlar. Kare

odalar genellikle küçük olurlar ve arkan›zda veya
üstünüzde duvara ya da tavana gömülü hoparlörler
yerden maksimum faydalanman›z› sa¤lar. Görevi
20Hz ve 100kHz aras›nda düflük frekansl› ses üret-
mek olan subwoofer’›n yerlefltirme pozisyonlar› çe-
flitli olabilir. Subwoofer’› bir duvara yak›n yerlefltir-
mek düflük frekanslar› vurgularken daha ferah bir
alana yerlefltirmek aksi etkiyi yapar. Kare flekilli
odalar bir surround sistem için ideal çevre gibi gö-
zükseler de yine de hoparlörlerin, ses dalgalar›n›n
birbirini kesti¤i düzende olmad›¤›ndan emin olun.

2 Dikdörtgen flekilli odalar ço¤u evin en popüler
yerleflim düzenidir. Tüm mekanlarda oldu¤u gibi bu
tip odalarda da önemli olan fley, dengedir. 
Önce odan›z›n merkez noktas›n› belirlemelisiniz. Ön
hoparlörler ortaya bakacak flekilde hafifçe döndürü-
lebilir. Yani ses alan›n›n merkezine odaklanacak fle-

mükemmel bir 
nas›l kurulur?

Hiç Jurassic Park’› surround ses sistemi ile evinizde izlediniz mi? 
Gerçek ses deneyimi ve sisteminizden maksimum performans istiyorsan›z 
baz› tüyolara ihtiyac›n›z var. 

haz›rlayan: oktay tutufl

surround ses sistemi
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kilde do¤rudan köfleli yerlefltiri-
lir. Hoparlörleri birbirine çok
yak›n ya da çok uzak yerlefltir-
meyin yoksa ses alan›n›n orta-
s›nda sesin bir yandan öbür yan
ak›fl›n› kesintiye u¤ratabilirsiniz.
Ayakl›klar hoparlör deste¤i ol-
man›n yan›nda ses kalitesini de
artt›r›r. 
Orta hoparlörün konumu de¤ifl-
mese de arka hoparlörleri yer-
lefltirmek için iki seçenek vard›r.
Arka hoparlörler kanepenin ar-
kas›ndaki duvara gömülebilir,
ancak bu yöntem dar ve gerçek-
çi olmayan bir ses alan› yarata-
bilir. Alternatif olarak flemada
görebilece¤iniz gibi soldaki arka
hoparlör yan duvarlardan birin-
den merkez noktaya do¤ru yön-
lendirilerek daha sarmalayan bir
ses deneyimi yarat›labilir. Bu
flemada subwoofer karfl› köflede
uzak bir yere saklanm›fl. Köfleler
amfi gibi ses güçlendirme görevi görürler. E¤er subwoo-
fer’›n›z zay›fsa köflelerden destek alabilirsiniz. Ancak ter-
si durumda köfleye yerlefltirilen bir subwoofer seste kirli-
lik yarat›r. Subwoofer’a biraz bofl alan b›rakmak ifle ya-
rayacakt›r. 

3 L flekilli odalar ses deneyiminin en zor yaflanaca¤› yer-
lerdir çünkü düflük frekanslarla çok iyi bafla ç›kmak ge-
rekir. Düflük frekanslar odan›n kullan›lmayan köflelerine
do¤ru çekilirler. Kullan›lmayan alanlar›n etkisini, dinle-
me bölgenizi buradan uzaklaflt›rarak önleyebilirsiniz. Bu
flemada ekran, L fleklindeki odan›n iki ekseninden en
uzaktakinin köflesine yerlefltirildi. Böylece ses bofl alan-
dan uzaklaflm›fl oldu. Ön hoparlörler ekrana yak›n bir fle-
kilde dinleme pozisyonuna do¤ru yönlendirilerek yerleflti-
rilir. Bu flemada öndeki sol hoparlör ana noktan›n direkt
karfl›s›na yerlefltirilmifl. Bu bazen ses kalitesinin bozabilir
ve soldaki hoparlörün di¤erine oranla daha yüksek ses ç›-
karmas›na sebep verebilir. Öndeki sol hoparlörün aç›s›n›
dinleme pozisyonundan biraz uzaklaflt›rarak daha dengeli
bir ses alan› yaratabilmek için denemeler yap›n. Tuhaf
flekilli odalarda hoparlörün pozisyonu konusunda daha
yarat›c› olman›z gerekir. Al›c›n›zdaki performans de¤i-

flimlerinin de hoparlör uzakl›¤›
ayarlar›ndaki farkl›l›klar ile ilgili
olabilece¤ini göz önünde bulun-
durun. Baz› al›c›lar, oturma yeri-
niz ile ön ve arka hoparlörlerin
aras›ndaki uzakl›klar›n tamamen
ayn› oldu¤u kofluluna göre ayar-
lanm›flt›r. Kanepenin arkas› du-
vara yaslanm›fl ise arka hopar-
lörler direkt olarak köflelere
monte edilir. Köfleler de girinti-
ler gibi ortama hemen yay›lan
ses efektleri yarat›r. Düflük fre-
kansl› sesler, ses alan›ndaki ak›fl-
tan en çok etkilenen frekans ara-
l›¤› oldu¤u için, baslar›n etkisini
hissetmek istiyorsan›z subwoo-
fer’› kullan›lmayan alanlardan
mümkün oldu¤unca uza¤a yerlefl-
tirin. ‹nce ve uzamsal efektlerin
düflük frekans gürültüleri aras›n-
da bo¤ulmas›n› önlemek amac›y-
la sub ve ön hoparlörler aras›nda
biraz uzakl›k b›rakmal›s›n›z. Bu

tip ayarlar size k›s›tl› bir dinleme alan› b›rakabilir; kü-
çük bir alan› lüzumsuz cihazlarla doldurmay›n. Tonlar
aras›ndaki tutarl›l›k surround sistemlerde çok önemlidir.
Dolay›s›yla bir kanal›n di¤erlerine bask›n olmad›¤›ndan
emin olmal›s›n›z. 



röportaj
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taner koçak, aydan çelik
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Sezen Cumhur Önal’› birkaç sayfaya s›¤d›rmak zor. Dil-
lere dolanan hangi aranjman›n› söylesek, ald›¤› hangi
ödüle yer versek, söz yaz›p vererek meflhur etti¤i hangi
flark›c›y› ansak?..  Çocuklu¤unu Müzik Yelpazesi’ni din-
leyerek geçirmifl olanlar için ‘çikolata renkli flark›c›’
cümlesinin bir efli daha olabilir mi? Sezen Cumhur Önal,
y›llar geçse de müzik dünyas›ndaki yerini koruyor. 35 y›l
önce Türkçe sözlerini yazd›¤› parçalar hala ona ödüller
kazand›r›yor. Johnny Hollyday, Sacha Distel, Patricia
Carli, Guy Marchand ve Theo Sarapo'nun seslendirdi¤i
parçalar üzerine Türkçe sözler yazarak yerli flark›c›lara
veren Önal'a, geçti¤imiz günlerde Ankara'da Frans›z Bü-
yükelçili¤i'nde düzenlenen ödül töreniyle, Frans›z Kültür
Bakan› Renaud Donnedieu de Vabres taraf›ndan verilen
'Chevalier De l'Ordre Des Arts Et Des Lettres' niflan› bun-
lardan biri. 2006 y›l›nda da  ‹talyan Cumhurbaflkan›
‘Ordine della Stella della Solidarieta” niflan› ve “Cava-
liere” ünvan› vermiflti. Bu niflan› Mina, Peppino Di Cap-
ri, Tony Cucchiara, Peppino Gagliardi, Elsa Quarta, Ma-
rio Zelinotti ve Luigi Tenco ile yapt›¤› çal›flmalara borç-
lu Sezen Cumhur Önal. 
Söz yazar› Sezen Cumhur Önal'›n ünlü Frans›z flark›c›
Johnny Hallyday için 35 y›l önce yazd›¤› iki Türkçe par-
çan›n bulundu¤u plak ise bugün paylafl›lam›yor. Figaro
dergisinin haberine göre Paris'in ünlü müzayede salonun-
da sat›fla sunulan plak 15 bin Euroya al›c› buldu. Biraz
geçmifle dönersek; Her fley Önal'›n Johnny Hallyday ve
efli Sylvie Vartan'la y›llar önce Paris'te tan›flmalar›yla
bafllam›flt›. Hollyday'e Türkçe flark› yazmay› teklif eden

Önal, olumlu yan›t al›nca "Alt›n Yüzük" ve "Yeflil Gözleri
‹çin" adl› iki parça yazm›flt›. Frans›z sanatç›, Türkçe söz-
lü flark›lar› seslendirdikten sonra plak flirketi Philips yet-
kilileri flafl›rsalar da izleyiciden çok alk›fl alm›flt›.
Sezen Cumhur, gençlik y›llar›nda bir yandan radyoda ça-
l›fl›yor bir yandan gazetelerde müzik elefltirileri yaz›yor-
du. 1964 y›l›nda eline ald›¤› kalemi hiç b›rakmad›. ‘Ki-
me derler , sana derler benim sevgilim/Bir içim su, fidan
boylum’ diye bafllad›¤›  flark› sözü yazarl›¤› ayn› h›zla hiç
tükenmeden devam etti. fiark› sözü yazar›, prodüktör ve
sunucu kimlikleri birbirini besleyerek geliflti. Türk pop
müzi¤ine unutulmaz parçalar kazand›rd›. 
Henüz 17 yafl›ndayken Kamuran Akkor’u üne kavuflturan
‘Aflk Eski Bir Yalan’, genç Nilüfer’in ad›n› müzik dünya-
s›na duyuran ‘Kalbim Bir Pusula’, Füsun Önal’›n seslen-
dirdi¤i ‘Hat›ralar Dile Gelince’, Selçuk Ural’›n söyledi¤i
‘Rüyamda Seni Gördüm Dün Gece’, rahmetli Ertan Ana-
pa’n›n sesinden hat›rlad›¤›m›z ‘Benim Bütün Dualar›m
Seninle’de onun imzas› var. Efsane olmufl Berkant’a yaz-
d›¤› flark›lar hala dillerde, ‘Evvel Zaman ‹çinde’, ‘Ah
K›zlar’, ‘Bir içimsu’. Süperstar Ajda Pekkan’›n Yeflilçam
Sinemas›’nda ‘Babam›z Evleniyor’ adl› filmde dansede-
rek okudu¤u ‘Kime Derler Sana Derler’ hala belleklerde.
Pop müzi¤in duayeni Özdemir Erdo¤an’›n ilk okudu¤u
flark›lar ‘Kimbilir’, Bahar Gelince’, ‘Duyduk Duymad›k
demeyin’ ve ‘Unutma Seni Bekliyorum’. Tüm bunlar,
45’lik plaklar döneminin en sevilen flark›lar› aras›nda.
Birço¤unun ad›na çevrilen filmlerde Yeflilçam’›n seçkin
y›ld›zlar›, flark›c› rolünde oynam›fllard›. Türkan fioray,

Popta bir müzik flövalyesi 
1964 y›l›nda eline ald›¤› kalemi hiç b›rakmayan, flark› sözü yazar›, prodüktör
ve sunucu kimlikleriyle karfl›m›za ç›kan Sezen Cumhur Önal y›llar geçse de
müzik dünyas›ndaki yerini koruyor.



Filiz Ak›n, Hülya Koçyi¤it, Fatma Girik, Çolpan ‹lhan,
Hale Soygazi, Cüneyt Ark›n, Sadri Al›fl›k, Öztürk Se-
rengil.   
Popüler müzi¤imizin tarihsel geliflimi içinde ‘aranjman’
diye adland›r›lan, yabanc› bestelere yaz›lan sözlerle or-
taya ç›kan bu modan›n salg›n halini ald›¤› günlerde,
dönemin Türk Sanat Müzi¤i yorumcular› da ‘çok sesli
müzi¤e’ bat›n›n pop müzi¤ine merak sard›lar. Baflta
Zeki Müren olmak üzere Türk müzi¤inin y›ld›zlar› Gö-
nül Akkor , Gönül Yazar, Nesrin Sipahi ve Orhan fie-
ner, orkestra eflli¤inde Sezen Cumhur Önal’›n  yazd›¤›
sözlerle baflar›l› Bat› pop flark›lar› seslendirdiler.  
Sezen Cumhur Önal ile dergimiz için bir sohbet gerçek-
lefltirdik. 

Müzik ve flark›lara ilginiz nas›l bafllad›? 
Biz okumay› yazmay› seven bir kuflakt›k. Ben ‹stanbul
Liseleri Kültür Kollar› baflkan›yd›m. O zaman yapt›¤›-
m›z edebiyat matineleri çok önemliydi bizim için. Ha-
yat›m›z›n cazibe noktas› edebiyat ve fliirdi, sanatt›. Ben
arkadafllar›m›n edebiyat ödevlerini ve aflk mektuplar›n›
yazarak harçl›¤›m› ç›kar›rd›m. 

Bir çeflit Cyrano de Bergerac durumu yani…
Resmen. Bast›r paray› yazay›m derdim. Halit Ziya
Uflakl›gil’in ‘Mai ve Siyah’› üzerine bir ödev yapm›fl-
t›m, benim d›fl›mda herkes s›f›r alm›flt›. 

Sizin döneminizin flöyle bir flans› var galiba.  Mesela Behçet
Necatigil Kabatafl Lisesi’nde hoca, Haldun Taner Galatasa-
ray’da hoca…
Çok do¤ru söylüyorsunuz. Böyle insanlar kalmad›. Bu-
gün popüler müzik varsa bunun eziyetini biz çektik.
Müzik sektörü batt› diyorlar. Öyle bir fley yok. E¤er
müzi¤e ve söz yazarl›¤›na önem verilirse sektör daha

iyi günler görebilir.
Biz müzik yazarl›¤›n›
meslek haline getir-
dik. Nereden nereye
geldik. Benim zama-

n›mda da korsan vard›. Bugün Türkiye’de müzik yap›l-
m›yor, flark› yap›lm›yor. Sanatç› kardefllerimiz yapt›k-
lar› iflin  bir yerlerinde bir fleyin eksik oldu¤unu fark›na
vars›nlar. Mesela ‹brahim Tatl›ses’i uluslararas› arena-
da yabanc› dillerde Türk bestelerini söylerken görmeyi
umut ediyorum. Türkçe de söyleyebilir. 

Neden olmuyor Sezen bey? Sizin gibi öncü olacak biri olma-
d›¤› için mi? 
Kimse bana bunlar› yap demedi. Biz kendimiz yapt›k.
Kendimizi keflfettik. Mesela ben bu ifllere bafllad›¤›m
zaman, Avrupa’ya, dünyaya mesajlar, mektuplar yolla-
d›m. 500 tane yazd›ysam 150’sine yan›t ald›m.
150’sinden yola ç›kt›m 70’e indi. Dünyan›n en ünlü flar-
k›c›lar›na programlar yapt›rd›m. Muvaffak olmaya
mecburdum. 

fiu anda yap›lan müzik aras›nda be¤endikleriniz hiç yok mu? 
Türkiye’de müzik yok derken, iyi bestekarlar yetifliyor.
Mesela ‹smail YK diye bir çocuk var, herkes çocu¤un
aleyhinde konufluyor ama ben çok be¤eniyorum. Satan
plak iyi plakt›r. Biz Yard›mseverler Derne¤i de¤iliz.
Yani ahlaki kurallar içinde, medyan›n görsel zenginli-
¤inden istifade etmeyi bilmeliler. 

Yurt d›fl›nda yap›lan müziklerde be¤endikleriniz var m›? 
Elbette. Adamlar kendi müziklerini yap›yorlar. George
Michael’›n son albümü 9 milyon satt› dünyada. Orada
yok mu Mp3 ve korsan? Türkiye’deki e¤lence dünyas›
akl›n› bafl›na toplamal›. Yak›n zamanda çok güzel fley-
ler ortaya ç›kacak. Bir defa çok iyi sesler var. Candan 
Erçetin, Funda Arar, Nilüfer, Yeflim Salk›m…
Biz kendi özelliklerini ve güzelliklerini göz ard› eden
bir kuflak yaratm›fl›z. 60’l› y›llarda rahmetli Fecri Eb-
cio¤lu, rahmetli Aykut Sporel ve ben, bir dönemin
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gençlerinin çok sesli müzi¤e aflina olmalar› için çok
önemli katk›larda bulunduk. O zaman alay ediyorlard›,
disc jokey’e ‘pla¤a binen’ diyorlard›. fiimdi herkes DJ.
Bizim zaman›m›zda böyle bir meslek yoktu. 

Aykut Sporel caz müzi¤e, Fecri Ebcio¤lu  Amerikan popuna,
siz de daha Akdeniz, Avrupa müzi¤ine yöneldiniz. Bu yönel-
me nas›l oldu? 
Kendili¤inden oldu. Aykut Sporel asl›nda, ‹lhan Mima-
ro¤lu’nun ye¤enidir. Çok kültürlü bir aileden geliyordu.
Fecri Amerika’ya gitti. Yabanc› kanallardan o müzikle-
re aflina oldu.  Benim düfltü¤üm yol, fliirden geçiyordu.
Mesela Jacques Brel’i çok severim. Frans›z ve ‹talyan
ozanlar›n aflka dönük m›sralar› beni hep etkilemifltir.
Mesela ‘Les Feuilles Mortes’ parças› çok güzeldir. Me-
lodisi çok iyi oturmufltur. Bir programda 18 kere çal-
m›flt›m. Farkl› müzisyenlerden. Yves Montand, Dalida,  

An›lar›n›z ne durumda? Ne zaman okuyabilece¤iz? 
Yazmak zor. fiark›c›n›n birine bir flark› yazm›fl›m, bana
haber vermeden bir bankaya satm›fl, bahar kampanyas›
yapm›fllar. Ona gidip niye benim flark›m› verdin diye so-
ramad›m bile. Çetin Altan ne diyor: ‘Gerçekleri yaza-
mazs›n’. Mesela Zeki Müren’e flark› yazm›flt›m. Stüd-
yoda ‘aman’ dediler bu Zeki Müren sak›n ha, sen yok-
sun, kaybol. Sonra telefon geldi, beni kap›da karfl›lad›.
‘Sezen Bey ben Bat› Müzi¤i bilmem bana ö¤reteceksi-
niz’ dedi. Birlikte kay›t yapt›k. Sabaha karfl› Tarabya
Oteli’ni aray›p ‘akflam yapt›¤›m›z flark›y› be¤endiniz
mi? diye sordu?’. Di¤er bir hat›ra; Berkant ile çal›fl›yo-
ruz. Beyo¤lu’nda Londra Bar’da Vasf› Uçaro¤lu orkes-
tras›yla beraber 1 ay prova yapt›k. Bir gün bakt›m
Vasfi Bey sevgilisiyle birlikte gelmifl, Kamuran Akkor.
‘Kamuran’a da flark› yapaca¤›z’ dedi. ‘Ben onun bunun
sevgilisine flark› yazmam dedim’. ‘Afl›k adam’ dediler.
Bu bana söylenir mi ya? ‘Bir ‹çim Su’yu Berkant için
yazm›flt›m ama Kamuran Akkor da söyledi.  ‹ki ay son-
ra bir telefon, Gönül Yazar. ‘Burada bir k›z var uver-
tür, benden çok alk›fl al›yor. Ben de aranjman okuyaca-
¤›m geliyorum’ dedi. 

Aranjman yap›lmas›n› yurt d›fl›nda görmüfl müydünüz? 
Tabii dünyada böyle bir ak›m vard›. Radyolar, televiz-
yonlar, birinci kanallar›nda kendi dillerinde flark›lar
çal›p söylüyorlard›. Ama bizde Los Machucambos flar-
k›lar deyip dakikalarca çal›n›yordu. Ben bu flark›lar ni-
ye Türkçe olmas›n diye düflündüm. Ama Türkçe olmas›
için bir emek laz›m. Öyle kolay de¤il. Bizim zaman›-
m›zda flark›lar sat›yordu. Onlar›n sözü sözdü, müzikle-
ri, çok güzel bestelerdi. Büyük bir avantaj yakalam›flt›k
onu da iyi kulland›k diye düflünüyorum. Umar›m ilerde
bundan istifade ederler. fiu anda sektördekiler toplu-
mun ne istedi¤inin fark›nda de¤iller. Ver paray› istedi-
¤ini yap. Türkiye’de müzi¤in gerilemesine neden olan-
lar, do¤rudan do¤ruya prodüktörler, yap›mc›lar.  ‘Yap›-
yorsun satm›yor, halk alm›yor, halk zevksiz, kopya var,
mp3 var’ diyorlar.  fiark› var m›? Yok! 

Zaten satan albümlerde eskilerinin yeniden yorumlar›. 
fiimdi bir tak›m insanlar eski flark›lar› yeniden ç›kar›-
yorlar. O da zor. En fazla 2000-10.000 satar. Yaz›k
yani. Bu iletiflim ça¤›nda, dünyan›n en verimli piyasas›
ifl yapam›yor. 

Y›llar›n sanatç›s› Toto Cutugno geçti¤imiz günlerde 
‹stanbul’da verdi¤i konserde Sezen Cumhur Önal’› sahneye
davet etti. Eski dostlar ‘L’Ete Indien’ adl› parçay› birlikte
seslendirdiler 
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Sezen Cumhur Önal, Ayd›n Tansel, Selçuk Ural, 
Özdemir Erdo¤an, Mehmet Taneri -1968 
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Öncelikle birli¤i biraz tan›mak isteriz. YAY-B‹R bir dernek
mi yoksa bir meslek örgütü mü?
Türkiye’de yay›nc›lar  yo¤un olarak Türkiye Yay›nc›lar
Birli¤i isimli bir dernekte örgütlüydüler. 1995’te  yap›-
lan yasal bir düzenleme ile fikri mülkiyet haklar›n›n ta-
kibi meslek birliklerine verildi. Yaln›z bizim ›srar›m›za
ra¤men, ilim ve fikri eser sahipleri meslek birliklerinin
asli üyeleri, yay›nc›lar ise burada sadece gözlemci üye
olabiliyordu. Seçme ve seçilme haklar› yoktu. Bu du-
rum müzik ve sinema alan›nda daha farkl›yd›. Çünkü
müzik ve film yap›mc›lar› ba¤lant›l› hak, yani komflu
hak sahipleri olarak ayr›ca örgütleniyorlard›. Yay›nc›
olarak iki fley yapt›k; bir, özellikle korsanla mücadeleyi
tek tek yazarlar›n, eser sahiplerinin yürütmesi mümkün
olmad›¤›ndan, bu ifllerin yay›nc›lar taraf›ndan yap›lma-
s›n›n daha uygun olaca¤›n› söyledik. ‹kinci mesele de
Türkiye’de yay›nc› konumundaki kiflilerin büyük bir ço-
¤unlu¤u, çevirmenlikten-yazarl›ktan gelme insanlar.
Biz bunun üzerine ED‹-SAN ad›nda Edebiyat Sanat
Eserleri Meslek Birli¤ini kuruduk. Üyelerinin büyük bir
ço¤unlu¤u bafllang›çta  yay›nc›yd›. Yay›nc›lar   gözlem-
ci üye olabiliyordu ama, ben ve bir çok arkadafl›m›z da
çevirmen ya da yazar kimli¤imizle asil üye haline gel-

dik. Asl›nda bu çeliflkiyi de sürekli olarak Kültür Ba-
kanl›¤› nezdinde vurgulad›k. Neyse ki derdimiz sonunda
anlafl›ld›. San›yorum 2004 de¤iflikli¤iyle, mali hak sa-
hibi olan yay›nc›lara da meslek birli¤i kurma hakk› ve-
rildi. Biz de yay›nc›lar meslek birli¤i YAY-B‹R’i kur-
duk. ED‹-SAM’› da zaten oraya üye olan eser sahibi
flair ve yazar arkadafllar›m›za devrettik ve çekildik.
fiimdi ED‹-SAM, MESAM gibi bir örgüt. ‹lim ve ede-
biyat eserleri sahipleri örgütü. YAY-B‹R de MÜYAP
gibi bir örgüt. Yani yay›nc›lar›n örgütü haline geldi.
Korsan kitapla mücadeleyi ED‹-SAM’da sürdürmüfltük.
O birikimi flimdi bu tarafa, YAY-B‹R’e tafl›yoruz.  

Meslek birli¤i biraz yeni yeni örgütleniyor denebilir bu du-
rumda. Yay›nc›l›k dünyas›nda baflka hangi örgütlü yap›lar
var.
Yeni yeni ... ‹lim- edebiyat eserleri alan›nda eser sahip-
lerinin örgütleri olarak   ‹LESAM, ED‹SAM ve BE-
SAM say›labilir. Yay›nc›lar taraf›nda YAYB‹R ve yeni
kurulmufl Bas›n Yay›n Meslek Birli¤i. Ama hemen söy-
lemek gerekir ki, korsanla mücadeleyi ED‹SAM içinde
ve sonra YAYB‹R’de y›llard›r biz sürdürüyoruz. 95’ler-
den beri 400’ü aflk›n davaya taraf›z. Bu güne kadar 3

“güç birli¤i 
oluflturmal›y›z”

Özellikle telif haklar› ve “korsan” ile mücadele gibi bafll›klar gözönüne 
al›nd›¤›nda yay›nc›l›k ve müzik sektörünün oldukça fazla ortak noktas›, ortak
sorunu oldu¤u gözüküyor. Yay›nc›l›k dünyas›nda bu sorunlar nas›l yaflan›yor,
ne gibi çözümler bulundu,  bunlar› ilk a¤›zdan dinlemek istedik. Bu yüzden
Türkiye Yay›nc›lar Meslek Birli¤i Baflkan› Tu¤rul Paflao¤lu’nun kap›s›n› çald›k.

YAY-B‹R Baflkan› Tu¤rul Paflao¤lu: 



milyona yak›n kitap yakaland›, onlarda biz taraf›z.
Mahkemelerde biz bulunuyoruz, polise karfl› biz taraf›z,
belediye komisyonlar›nda biz taraf›z. Yani hani flu anda
aç›kças› fikri mülkiyetin korunmas› ve gelifltirilmesi ko-
nusunda en aktif meslek birli¤i ED‹SAM ve onun üze-
rinden yay›nc›lar, biz. 

Korsan meselesine gelelim mi?
Önce bir kere korsanla kaçak bas›m, korsan yay›nla ka-
çak yay›n terimlerini birbirinden ay›rmak laz›m.  Ka-
çak dedi¤imiz fley; müzik yap›mc›s›n›n, film yap›mc›s›-
n›n ya da yay›nc›n›n eser sahibinin yapt›¤› anlaflmaya
uymayarak ona bildirdi¤inden daha fazla basmas›, dol-
durmas›, da¤›tmas› anlam›na gelir. fiimdi bu haliyle bir
özel hukuk sorunudur. fiimdi korsan dedi¤imiz baflka
bir fley. Cd dolum tesislerinden matbaalara bakt›¤›n›z
zaman ço¤unun kay›ts›z yerler oldu¤unu görürüz. Ço¤u
kaçak iflçi çal›flt›r›yor. Çocuk eme¤i, angarya emek kul-
lan›yor. ‹kincisi bu insanlar›n büyük bir ço¤unlu¤unun
mafyayla iliflkileri var. Tümüyle yasad›fl›, kay›t d›fl› bir
ifl. Dolay›s›yla bununla mücadele bir kamu ifli. 2004’te-

ki son de¤iflikliklerle beraber önemli bir ad›m at›ld›.
Korsan ürünlerin takibi, da¤›t›m› bir kamu suçu haline
geldi.. Bir ürünün korsan olup olmad›¤›n› belirleyen
kriter yerleflti: bandrol. Siz bir ürünün üzerinde ban-
drol varsa yasald›r diye varsayacaks›n›z, de¤ilse yasa-
d›fl›d›r diyeceksiniz. Bu nedir? Bu kolluk güçlerinin
nesnel bir kriterle davranmas›n› sa¤lar. ‹kinci ad›mda
ise ürünü satan ve da¤›tan yasal m› de¤il miyi sertifi-
kayla halledecekler. Kanuna bu da konuldu. Buna ba¤l›
olarak da ülkenin her yerinde cd, film, video, vcd  ve
kitab›n do¤rudan sat›fl› yasakland›. 81. maddeye göre
satamazs›n›z. Yani satacaklar›n sertifikas› olmas› la-
z›m. fiimdi bak›n ürünüm ve sat›c›mla iliflkim nesnel,
herkes taraf›ndan alg›lanabilir bir ihtisaslaflma, uzman-
laflma gerektirmeyen 2 ölçü oluflmufl. Bu sistem do¤ru
bir sistem. 

Bu sistem yürüyor mu?
Uygulamadaki bilinç sorunu yetmezmifl gibi, bizim ala-
n›m›zda sorunlu bir ad›m daha at›ld›. Önce Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›, ders kitaplar›n›n bandrollanmas›n›n güç
bir ifl oldu¤unu düflünüp, yasaya ayk›r› bir fleklide, bir
Kültür Bakanl›¤› genelgesiyle ders kitaplar›n› bandrol-
süz hale getirdi. Daha sonra bu ad›m geniflletildi, 96
sayfadan az kitaplara da bandrol gerekli olmad›¤› söy-
lendi. 

Bunun sonuçlar› ne oldu?
Bu çok tehlikeli bir geliflme. Nesnel ölçü kayboldu.
Bandrol gibi herkes için basit ve net kriter buland›, ifl
tekrar bir uzmanl›k meselesine dönüfltü. Bu ülkenin
emniyet güçleri, jandarmalar› ve zab›talar› “kardeflim
ben bunun ne oldu¤unu nereden bileyim” diyorlar. ‹kin-
cisi sertifika kriteri de bozuldu. Sertifika sat›fl ve da¤›-
t›mla ilgili bir kriterdi. Yay›nevlerini ve yap›mevlerini
de sertifika almaya zorlad›lar. Buna karfl› ç›kt›k. Çün-
kü Ca¤alo¤lu’nda durumumuz flu: 1. kat ve zemin kat
d›fl›nda faaliyet gösteren yay›nevleri sertifika alam›yor-
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Bir ürünün korsan olup olmad›¤›n› belirleyen kriter yerleflti: bandrol. 
Siz bir ürünün üzerinde bandrol varsa yasald›r diye varsayacaks›n›z, 
de¤ilse yasad›fl›d›r diyeceksiniz. Bu nedir? Bu kolluk güçlerinin nesnel bir
kriterle davranmas›n› sa¤lar. Öbür türlü nas›ld›? Kitab› yakalayacaks›n›z, el
koyacaks›n›z, bilirkifli inceleyecek, korsand›r ya da de¤ildir diyecek.



lar. Çünkü belediye, itfaiye diyor ki “yang›n merdiveni
olacak”, Kültür Bakanl›¤›’na ba¤l› Do¤al ve Tarihi
Varl›klar› Koruma Kurulu ise diyor ki “bir tek çivi ça-
kamazs›n›z”.  Sat›c› ve da¤›t›mc›lar›n zaten üst katlar-
da ifli yok. Onlar aç›s›ndan sertifika sorun  olmad›.
Ama yay›nc›lar›n ço¤u alamad›. Dolay›s›yla sertifika
kriteri 2 y›ld›r erteleniyor. Sistem çökmüfl vaziyette.
Ayr›ca say›s› milyonlarla ifade edilebilecek kadar ban-
drol çal›nd›. Dolay›s›yla 2 y›ll›k bir stok zaten korsan-
da. Bafl›ndan beri, yay›nc›lar›n büyük bir k›sm›n›n mu-
halefetine ra¤men bandrol sistemini savunan bir insan
olarak söylüyorum, bandrol sadece bir yük haline gel-
mifltir. Dolay›s›yla böyle bir  “m›fl gibi yap›lan” bir sis-
tem var.

Sistemin çökmesi konusunda neden bu kadar at›l davran›l›-
yor?
2002 sonras› hem Avrupa Birli¤ine olan ilgi, hem de hü-
kümetin daha iktidar olamamas›ndan gelen güvensizlikle
sivil kurulufllara ve topluma sar›lmas›ndan do¤an bir ba-
lay› dönemi yafland›. Bu yaklafl›k 2-3 y›l sürdü. Bu dö-
nemde hükümet ve onlara ba¤l› bürokratlar sivil toplum
kurulufllar›na, meslek odalar›na, sektör temsilcilerine bü-
yük ölçüde kulak verdiler. Korsan maddesi dünyada ilk
defa Türk kanununa girdi. Fakat daha sonra 2 geliflme
yafland›. Biri Avrupa Birli¤i hevesinin zay›flamas›, bir
di¤eri de hükümetin iktidar olmas›. ‹ktidar olunca yüzü-
nü toplumdan, sivillerden ve meslek örgütlerinden devle-
te çevirdi. Devlet de k›sa bir birikim ile asl›nda bizim
tehlikeli alanlar oldu¤umuzu, sivillerin bafl› bozuk oldu-
¤unu anlatt› galiba ki ifl tersine döndü. 
fiu anda devletle, hükümetle olan iliflkilerimizde ifl bir-
li¤i ortadan kalkt›. Çözümleri baflka yerlerde ar›yorlar.
Kendileri dayatmaya çal›fl›yorlar. Buna karfl› tav›r al-
mak laz›m. Bütün bunlarla bafl edebilmek, yani yarat›-
c› emek ürünlerinin artmas›n›, bunlar›n paylafl›m›n›n
artmas›n› sa¤layabilmek için hepimizin birbirine ihtiya-
c› var. Yani müzik, film yap›mc›s›yla yay›nc›n›n birbiri-

ne ihtiyac› var. Ve bütün bu dönem gösterdi ki biz ne
zaman bir araya gelip, kendi aram›zda kendi öncelikle-
rimizi belirleyip tek vücut halinde ç›kt›ysak önemli fley-
ler yapabildik. Mesela korsanla ilgili konularda yapt›k.
Mesela en son fikir ve sanat eserleri kanununu, negatif
anlamda çok ciddi flekilde de¤ifltirme giriflimi oldu. Güç
birli¤i oluflturduk. MESAM, MÜYAP, MSG, ED‹SAM,
Yay›nc›lar Birli¤i, SESAM hep beraber bir araya gel-
dik. Karfl› ç›kmaya, sesimizi duyurmaya çal›flt›k, olma-
d›. Ama sonra bir Pazar gecesi “ne yapay›m gidip kor-
san›n elini mi öpeyim?” diyen ‹brahim Tatl›ses herkese
sesimizi duyurdu. Ertesi sabah baflbakan talimat verdi
ve toplant›lar yap›ld›. Meclise gittik, o kanun teklifi,
maddeler geri çekildi. Kültür Bakanl›¤›’na gittik. Ora-
da komisyonlar kuruldu. Orada derdimizi anlatt›k. Baz›
kazan›mlar elde ettik. Nas›l ettik? ‹brahim Tatl›ses
program›nda söyledi¤i ve Ali R›za Binbo¤a da orada
oldu¤u için. Buket Uzuner ile Murathan Mungan yaz›
yazd›¤› için. Çünkü bizim böyle güçlerimiz de var. So-
nuç olarak, filmcisi, müzikçisi, yay›nc›s›yla kültürün
tafl›y›c›lar› olarak çok ciddi bir gücümüz var. Bütün
bunlar› bir araya getirmek, beraber davranmak laz›m.
Bu yap›l›yor, yap›lm›yor demiyorum. Özellikle son y›l-
larda bir araya geliyoruz, kendi aram›zda konufluyoruz.
Ve bütün bu alan›n, kültür dünyas›n›n fikri mülkiyete
iliflkin konular›na veya baflka konulara iliflkin ortak ta-
v›r oluflturabiliyoruz.      

Bandrolü meslek birlikleri vermeli
çünkü biz kimin korsan olup
olmad›¤›n› biliyoruz. Bu ifli sahay› iyi
bilen insanlar›n yapmas› gerekir.
Meslek birlikleri güçlendirilmeli.

röportaj
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Mevlana’n›n 800. do¤um y›l› olmas› nedeniyle Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›’n›n UNESCO’ya (Birleflmifl Milletler
E¤itim Bilim ve Kültür Teflkilat›) 2007 y›l›n›n “Dünya
Mevlana Y›l›” olmas› konusunda sundu¤u öneri do¤rul-
tusunda, UNESCO üye olan ülkelerde Mevlana’n›n an›l-
mas› karar›n› ald›.    
2007’nin bafl›ndan beri ülkemizde ve di¤er üye ülkeler-
de Mevlana’y› anmak üzere birçok etkinlik düzenleni-
yor. Ülke genelinde gerçeklefltirilen sempozyum ve semi-
nerlerde Mevlana’n›n felsefesi ele al›n›yor. Sema göste-
rileri ve tasavvuf müzi¤i dinletileri düzenleniyor. Etkin-
likler y›l sonuna kadar devam edecek. 

Mevlânâ Oratoryosu
‹stanbul Devlet Opera ve Balesi taraf›ndan haz›rlanan
proje, 2007 sezonunda büyük orkestra ve koro taraf›n-
dan seslendirildi. Hz. Mevlana'n›n do¤umunun 800. y›l›
etkinlikleri çerçevesinde haz›rlanan ve Aya ‹rini'nin mis-
tik ve tarihi atmosferinde seslendirilen yap›tta, büyük
orkestra ve koronun yan› s›ra Mevlevi müzi¤ine ait ens-
trümanlar da kullan›lmakta.

Türk Tiyatrosu'nun önemli isimlerinden Semih Sergen'in
dizeleri ve Can Atilla'n›n müzi¤i ile Hz. Mevlana'n›n ha-
yat›n› sanat arac›l›¤›yla sunuldu.

Mevlânâ Senfonisi
Sabri Tulu¤ T›rpan'›n 2007 Unesco Mevlana Y›l› nede-
niyle özel olarak besteledi¤i 'Mevlana Senfonisi' adl›
eser 9 May›s’ta Aya irini Kilisesi’nde sahnelendi. 
Sabri Tulu¤ T›rpan’›n bestelerin sesiyle Sertab Erener,
'Türkiye'nin ‹lk Kad›n Neyzeni' olarak gösterilen Burcu
Sönmez, modern dans› ve yorumlar›yla Ziya Aziz ile
Avusturya Senfoni Orkestras› üyelerinden oluflan 'Vien-
na Classical Players' orkestras› efllik etti.
Avusturya Liseliler Vakf› ve Avusturya Kültür Ofisi ifl-
birli¤iyle gerçeklefltirilen  'Kültürleri Kaynaflt›rmak' adl›
konser sanatseverleri mistik bir havan›n içerisine çek-
meyi baflard›.  
Sabri Tulu¤ T›rpan'›n Paulo Coelho’nun ‘Simyac›' ve
‘Hac’ adl› eserlerinden yola ç›karak yazd›¤› 'Mevlana
Senfonisi', kiflinin içsel yolculu¤unu ve bu yolculu¤u s›-
ras›nda 'bendeki sen'i bulmas›n› ifade ediyor. 

2007 mevlânâ
y›l› etkinliklerle 
kutlan›yor
2007’nin bafl›ndan beri ülkemizde ve di¤er
ülkelerde Mevlana’y› anmak üzere 
birçok etkinlik düzenleniyor. Ülke 
genelinde gerçeklefltirilen sempozyum ve
seminerlerde Mevlana’n›n felsefesi ele 
al›n›yor.

Haz›rlayan: Asl› Karatafl Kalkan
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Mevlânâ ve Bach Divân›
Klasik ‹ran ve tasavvuf müzi¤inin günümüzdeki en
önemli temsilcilerinden Davod Azad, özgün projesi
“Mevlânâ ve Bach Divan›” ile 13 Haziran’da ‹stanbul
Müzik Festivali’ne konuk oldu. 
Aya irini Müzesi’nde gerçekleflen “Mevlânâ ve Bach
Divan›” konserin ilk yar›s›nda Azad’›n sesinden Mevlâ-
nâ fliirleri eflli¤inde Bach’›n tan›nm›fl org ve klavsen
eserleri yer al›rken, ikinci yar›, sanatç›n›n kendi beste-
lerinden olufluyordu. Sanatç›ya konserde farkl› disiplin-
leri birlefltiren projeleriyle tan›nan viyolonsel sanatç›s›
Matthew Barley; Berlin Filarmoni Orkestras›'nda
önemli fleflerle çal›flan Hiroko Imai ve dünyan›n aranan
tabla sanatç›lar›ndan biri olan Sirish Kumar'dan oluflan
çokuluslu bir grup efllik etti.
Bar›fl, kardefllik ve hoflgörü kültürünün dünyaca tan›-
nan temsilcisi Mevlânâ’n›n fliirini,J.S. Bach’›n müzi¤iy-
le biraraya getiren Azad,  bir yandan da geleneksel
‹ran müzi¤inin do¤açlamaya yatk›n özelliklerinden ya-
rarlan›yor. 

Rumî: Dua ve Dans” gösterisi
Dünyan›n en ünlü koreograflar›ndan Maurice Bejart ve
toplulu¤u “Bejart Ballet Lausanne” 2007 Mevlana Y›l›
kapsam›nda 15, 16 ve 17 Haziran'da ‹stanbul AKM'de
özel gösteri düzenlediler.
Béjart Ballet Lausanne’›n ‹stanbul gösterisi iki ayr› bö-
lümden olufluyordu. Béjart’›n 50 y›ll›k kariyerinin bir
retrospektifi olarak nitelendirilen “The Best of Maurice
Béjart: Aflk ve Dans” adl› ilk bölümde Romeo ve Juli-
et’ten, Wien Wien, Brel ve Barbara ve Yedi Yunan
Dans›’na kadar farkl› müzikal ve koreografik tatlar bir-
likte sunuldu. 
Gösterinin ikinci bölümü ise do¤umunun 800. y›l›nda
tüm dünyada kutlanan 2007 Mevlânâ Y›l› için Maurice
Bejart taraf›ndan özel olarak kurgulanm›fl. “Piramid el

Nour ve Gülistan (Gül Bahçesi)” adl› 5 bölümlük eser-
den oluflan  “Rumi: Dua ve Dans” koreografisinde 35
dansç› birbirinden farkl› müzikler eflli¤inde sahneden
yer al›yordu.
‹KSV 35. y›l etkinlikleri kapsam›nda ilk defa ‹stan-
bul’da sahnelenen gösterinin müziklerini Kudsi Erguner
yapm›fl. 

Rumî senfonik gösterileri
BKM prodüksiyonuyla Orhan fiall›el’in projesini haz›r-
lad›¤›, Y›lmaz Erdo¤an’›n anlat›m›yla gerçeklefltirilen
gösterinin koreografisini ve danslar›n› da Ziya Azazi
haz›rlam›fl. 
19 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Aç›k Hava Tiyat-
rosu’nda sergilenen gösteride senfoni orkestras› ve tasav-
vuf sazlar›, polifonik koro ve tasavvuf korosu, anlat›c›lar,
virtüözler, dansç›lar, haf›zlar ve neyzenler yer ald›. 
Y›lmaz Erdo¤an’›n Mevlâna rolü üstlendi¤i gösteride;
Hüsnü fienlendirici, ‹smail Tunçbilek, Aytaç Do¤an,
Ertan Tekin, Atakay Project ve DJ Murat Uncuo¤lu’da
sahneyi paylaflt›. 

Maurice Bejart taraf›ndan özel olarak kurgulanm›fl 
“Piramid el Nour ve Gülistan (Gül Bahçesi)” adl› 
5 bölümlük eserden oluflan  “Rumi: Dua ve Dans” 
koreografisinde 35 dansç› birbirinden farkl› müzikler 
eflli¤inde sahnede yer al›yordu.

Foto: Didem Edman



Gösteride Mevlâna’n›n çocuklu¤u, evlenmesi, hayat›n-
da karfl›laflt›¤› ölümler, fiems’in onu yakmas› gibi
Mevlâna’n›n hayat›ndan kesitler yer ald›.  Ziya Azazi
ise, izleyenleri hayran b›rakan sema performans›yla
mevlevilikten önceki dönemi tasvir etti. 

AfiK OCA⁄INDA CÂN OLMAK
‹NSANLI⁄IN M‹RASI: 
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî Sergisi
Unesco Mevlânâ y›l› etkinlikleri kapsam›nda Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› Araflt›rma ve E¤itim Genel Müdür-
lü¤ü taraf›ndan düzenlenen “Aflk Oca¤›nda Cân Olmak
- ‹nsanl›¤›n Miras›: Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî” isimli
sergi 18 Haziran’da ‹stanbul Ayasofya Müzesi’nde
aç›ld›. Sergi, dünya standartlar›nda gerçeklefltirilen ilk
ve tek Mevlânâ sergisi olma özelli¤i tafl›yor. 
Küratörlü¤ünü Ekrem Ifl›n’›n yapt›¤› sergide Mevlâ-
na’y› ve 800 y›l boyunca müzik, edebiyat, hat gibi gü-
zel sanatlar alanlar›nda toplumu derinden etkilemifl ve
öncülük etmifl Mevlevilik kültürünü anlatan eserlere
yer veriliyor. 
Ayasofya Müzesi’nde özel olarak tasarlanm›fl geçici
bir bölüm içinde gerçekleflecek olan sergide, Konya
Mevlânâ Müzesi, Konya ve Ankara Etnografya Müze-
leri, ‹stanbul Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi, ‹stanbul
Divan Edebiyat› Müzesi, Topkap› Saray› Müzesi, ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediyesi (‹BB) Y›ld›z fiehir Müze-
si ve ‹stanbul Sadberk Han›m Müzesi’nden derlenen
200’ye yak›n özgün eser yer alacak. Sergi, “Hayat› ve
Düflünceleriyle Mevlânâ”, Mevlevili¤in 800 y›l›, “Mev-
levi Dergâh›”, “Matbah-› fierif”, Mevlevilikte Giyim –
Kuflam”, “Müzik ve Sema”, “Hat, Edebiyat ve Mevle-
vilikte Sembolizm” gibi bafll›klar›n yer ald›¤› 9 ana
bölümden olufluyor. 
Sergi, 19 Haziran - 12 A¤ustos 2007 tarihleri aras›n-
da pazartesi günleri d›fl›nda 09.00 ile 18.30 saatleri
aras›nda ziyaret edilebilir.

Mevlâna ve Mevlevilik (*)
Mevlevilik; tamamen sevgi ve hoflgörü üzerine kurulmufl
bir müessesedir. Hazreti Mevlâna, yaradana gönül ve-
ren, bütün dünyadaki yarat›klar› yaradandan ötürü sev-
meyi ve bizlere sevgiden söz etmeyi ö¤reten bir aflk piri-
dir. 

Denizi bir testiye dökersen ne kadar al›r? 
Bir günün k›smetini...

‹flte deniz nas›l testiye kab›n geniflli¤i kadar s›¤arsa
Mevlâna da kelime kal›plar›na ve bizim idrakimize, isti-
dad›m›z nisbetinde s›¤ar. Zaten Mevlâna en kuvvetli, en
üstün idrakin de ötesindedir. 

Afl›k ol afl›k, aflk› seç ki sen de seçilmifl bir insan olas›n
diye seslenir. 

Kendi varl›¤›ndan geçerek Allah’ta fani olmak; yani Al-
lah’a tam bir gönül ba¤lamak Allah’a giden en k›sa yol-
dur. Gönlünü Hakk’a vermifl bir insan›n art›k kendi ben-

Sabri Tulu¤ T›rpan'›n 2007 Unesco Mevlana Y›l› nedeniyle
özel olarak besteledi¤i 'Mevlana Senfonisi' adl› eser 

9 May›s’ta Aya irini Kilisesi’nde sahnelendi. 
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li¤i kalmam›flt›r. Onun her zerresinden iflleyen Allah’t›r.
Böylece o kifli nefsine uyup baflkas›na zarar verecek kö-
tü ifllerde bulunmaz. Allah ahlak›na bürünmüfltür. Hz.
Muhammed ve Hz. Mevlâna bize bu vas›flar›yla örnek
olmufllard›r. 

Mevlâna cihana s›¤mayan hudutsuz bir varl›kt›r. Güzeli,
do¤ruyu, iyiyi, aflk›, hakikati arayanlara müjdeler veren
lâhudî sestir. Zulmette kalanlara teselli sunan Rahmani
sedad›r. Ayr›l›ktan inleyenlere flifa bahfleden deval› nefes-
tir. ‹nsana insan› ö¤retendir. Her fleyin insanda oldu¤unu
ve tüm evrenin insan›n emrine verildi¤ini ö¤retendir. 

Mevlâna büyük bir Hak afl›¤›d›r. Aflk›n efendisidir. Aflk-
ta yok olmufltur. Bizzat aflkt›r. Aflk›n ne oldu¤unu so-
ranlara; 

"Benim gibi ol da bil, ister nur olsun, ister karanl›k, o
olmad›kça, onu tamamiyle bilemezsin." buyurur. 

‹nsan düflüncesine yepyeni bir mesaj veren ve ‹slam dü-
flünürlerinin fikir ve sistemlerini, inanç akidelerini ruh,
ak›l ve sevgi üçgeni içinde sunan, insanl›¤a ahlak, din,
ilim ve ak›l yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan
Mevlâna Celâleddin-i Rûmi, müstesna yüce bir varl›k,
ilahi bir ›fl›k, manevi bir günefltir. Onun insan düflüncesi-
ne verdi¤i en büyük mesaj Aflk, Sevgi ve Birliktir. 

O, bir veli hüviyetiyle gönüller coflturmufl, bir pir, bir
mürflid olan insan akl›n› nur ile y›kam›fl, ak›l ve gönülle-
ri kirden ve ikilikten kurtarm›fl ve temizlemifltir. 

O, hiçbir fleyi inkar etmez, ama her fleyi birlefltirir, bü-
tünlefltirir ve sevdirir. O kimseyi ayr› görmez; Çünkü O,
herfleyin Allah’›n zuhur ve tecellisi oldu¤unu bilir ve bu-
nu gönlüne ve insan akl›na hâl olarak yans›t›r. 

Mevlâna, aziz ve yüce bir üstatt›r. Tek bafl›na bir sis-
temdir, bir hayat ve düzendir. Ahlak›, ilmi, hikmeti, sev-
gisi, akl›, tavr›, idraki, davran›fllar› ve herfleyi ile yüceli-
¤i ö¤reten bir HAL AB‹DES‹’dir. Peygamber’in gerçek
temsilcisi, aflk›n ve akl›n en yüksek ö¤esi ve gerçe¤idir. 

‹nsan yarat›lm›fllar›n en flereflisidir düsturuyla; her dil-
den, her dinden, her renkten insan› kucaklayan Hz.
Mevlâna sevginin, bar›fl›n, kardeflli¤in, hoflgörünün sem-
bolüdür.”

(*Bu yaz›, TC Kültür ve Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan
2007 Mevlana Celaleddin Rumi 800. Do¤um Y›ldönü-
mü olmas› sebebiyle haz›rlanan www.mevlanayili.gov.tr
internet sitesinden aynen al›nm›flt›r)

Klasik ‹ran ve tasavvuf müzi¤inin günümüzdeki en önemli
temsilcilerinden Davod Azad, özgün projesi “Mevlânâ ve
Bach Divan›” ile 13 Haziran’da ‹stanbul Müzik Festivali’ne 
konuk oldu. 
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Live Earth'ün Türkiye'deki organizatörü Purple Concerts,
uzun tart›flmalardan ve belirsizliklerden sonra ‹stan-
bul'da tüm çabalara ra¤men canl› performansl› bir kon-
ser düzenlemenin, zaman›n azalmas› nedeniyle mümkün
olmad›¤›n› aç›klam›flt›.  Bunun üzerine ‘Live Earth’e sa-
dece seyirci kald›k. 
7 Temmuz'da gerçekleflen Live Earth konserlerinde Ma-
donna, Metallica, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers,
Bon Jovi, Roger Waters ve daha birçok dünya star› sah-
neye ç›kt›. Live Earth ile ‘SOS-Tehlike kap›da’ mesaj›n›,
dünya genelinde 2 milyar izleyici görüntü ve ses yoluyla,
120 ülkedeki konser kat›l›mc›lar› da do¤rudan sahneden
ald›lar.
Live Earth konserleri, dünyan›n bugün en önemli sorun-
lar›ndan biri olan küresel ›s›nma-küresel iklim de¤iflikli¤i
konusunda insanl›¤› bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve
harekete geçirmek amac›yla kurgulanm›fl. ‹klim Koruma
Birli¤i (The Alliance for Climate Protection) ve Sivil
Toplum Kurulufllar› (STK) taraf›ndan yürütülen “Live
Earth”; uzun y›llar sürmesi planlanan bir kampanya. Es-
ki ABD Baflkan› Al Gore da hem ‹klim Koruma Birli¤i
Baflkan› hem de “Live Earth” orta¤› olarak bu anlaml›
çaban›n savunucular›ndan. 
Bir dönem Bob Geldof’un önderli¤inde, Afrika’daki aç-
l›kla mücadele eden ülkelere yard›m amaçl› düzenlenen
Live Aid konserlerinin 21. yüzy›lda kabuk de¤ifltirmifl
hali gibi Live Earth. Zaten gerisinde müzik dünyas›n›n
yak›ndan tan›d›¤›, Live Aid konserlerinin yarat›c›s› Kevin
Wall var. Wall, 2005’te bafllatt›¤› Live Earth’u daha

flimdiden geleneksellefltirmifl durumda. Bu konserler dizi-
sinde yer almak kat›lan sanatç›lar için bir nevi prestij. 

Madalyonun öteki yüzü
Gerçi madalyonun öteki yüzünde böylesine büyük çapl›
organizasyonlar›n ciddi boyutta çevre kirlili¤ine neden
oldu¤u ve bu yönüyle de küresel ›s›nman›n artmas›na
katk›da bulundu¤u yolunda sorular var. 
12 Haziran’da Ç›ra¤an Oteli’nde yap›lan Live Earth ‹s-
tanbul aya¤›n›n bas›n toplant›s› çok büyük bir ilgi gördü.
Live Earth Türkiye Temsilcisi fiebnem Dönmez’in dave-
tiyle salona giren Al Gore, ‹stanbul için “dünyan›n mü-
cevheri” tan›m›n› yaparak konuflmas›na bafllad›. “Uy-
gunsuz Gerçek” belgeselindeki tespitlerinden yola ç›ka-
rak herkesi dünyan›n verdi¤i SOS ça¤r›s›na kulak verme-
ye davet eden Al Gore, konuflmas›nda eski bir Afrika sö-
züne de at›f yaparak, “E¤er hemen gitmek istiyorsan›z
tek bafl›n›za hareket edin, e¤er uza¤a gitmek istiyorsan›z
birlikte gidin, biz uza¤a ve çok h›zl› gitmek zorunday›z”
dedi. 
Kyoto ve Antartika’dan müzik seslerinin dinlenece¤i 7
Temmuz’u küresel ›s›nma konusunda uzun y›llar sürecek
çabalar›n bir bafllang›c› olarak gören Al Gore, ‹stan-
bul’un bu büyük resimde yer almas›ndan dolay› duydu¤u
mutlulu¤u dile getirdi. 
Ne yaz›k ki bu seneki Live Earth’de yer alamad›k. Uma-
r›z organizatörler ve bürokratlar bir dahaki sefere daha
çabuk davran›rlar ve hayat›m›z›n en büyük sorununu
gündeme getiren bu konserlere ülkemiz de kat›l›r. 

güneflle de¤il,
müzikle ›s›nal›m

Live Earth, küresel ›s›nmaya karfl› dünya çap›nda düzenlenen ve omurgas›n›
müzi¤in oluflturdu¤u bir büyük buluflma. ‹stanbul ilk kez Live Earth 
konserlerinin yap›laca¤› dokuz flehirden biri olacakt› ama olmad›. Canl› 
performansl› bir konser düzenlenemese de flehirden  küresel ›s›nma karfl›t›
çal›flmalar›yla tan›nan ABD eski Baflkan Yard›mc›s› Al Gore geçti...

Foto: Melih Ayd›n
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Sanatç›lar›n hemen hemen hiçbir sosyal güvenceye sahip
olmad›¤› ülkemizde MESAM’ ›n üyelerine sa¤lad›¤› si-
gorta uygulamas› çok büyük önem tafl›maktad›r. 6 y›l
önce Yönetim Kurulu Üyesi U¤ur Baflar’›n giriflimiyle s›-
n›rl› bir bütçeyle bafllayan uygulama bugün büyük kaza-
n›mlarla MESAM Üyeleri’nin hizmetinde. MESAM
Sa¤l›k Sigortas›, sa¤l›k harcamalar›n›n yol açt›¤› ekono-
mik sorunlardan uzakta, kaliteli sa¤l›k hizmetlerine ko-
layca ulafl›lmas›n› sa¤layan, Türkiye çap›ndaki zengin
anlaflmal› kurum a¤› ve manyetik kart uygulamas›yla
pratik ve kullan›lmas› kolay, üyelere özel bir programd›r.
Üyelere özel olarak düzenlenen poliçe modelinin sektör
genelinde, son derece ihtiyaca yönelik ve genifl teminatl›
bir paket oldu¤u görülmektedir. MESAM Sa¤l›k Sigor-
tas› hem ayakta hem de yatarak tedaviyi kapsamakta
olan tam bir özel sa¤l›k sigortas›d›r. 
3 alternatif teminat yap›s› içeren sigorta ana poliçenin
kapsam›; yatarak tedavi teminat› limitsiz %100 sigorta-
dan, ayakta tedavi teminat› limitsiz %80 sigortadan kar-
fl›lanmaktad›r. Bu poliçe tüm hastanelerde geçerlidir.
Geçerli olan, anlaflmal› hastaneler www.demirha-
yat.com.tr internet adresinde mevcuttur.
2. Alternatifte; Yatarak tedavi teminat› limitsiz %100
sigortadan, ayakta tedavi teminat› sigortadan 1,500.00.-
YTL limitli olup %80 ni sigortadan karfl›lanmaktad›r. 3.
Alternatifte ise; Yatarak tedavi teminat› limitsiz olup
%100 ü sigortadan karfl›lanmakta, ayakta tedavi temi-

nat› bulunmamaktad›r. Bu 2 ve 3 alternatif poliçeden si-
gortalanma hakk› kazanan üyelerin prim farklar›n› ken-
dileri ödeyerek faydalanabilmesi amac›yla ek olarak ha-
z›rlanm›flt›r.
Bu y›l ki sigorta poliçesinde, mevcut kanser tan›s› olan
ve tedavisi süren sigortal›lar›n tüm tetkik ve tedavileri
ile yeni kanser tan›s› koyulan sigortal›lar›n ilk teflhisten
sonra yatarak ve ayakta tetkik ve tedaviye yönelik tüm
tazminat taleplerinde “devlet üniversitesi hastaneleri”
kullan›m›yla daha iyi sa¤l›k hizmeti al›nmas› sa¤lanm›fl-
t›r. Kanser rahats›zl›¤› ile ilgili limiti olan sigortal›lar
için devlet üniversitesine iliflkin uygulama geçerli de¤il-

demir hayat ile
mesam sa¤l›k sigortas› 
MESAM’ ›n üyelerine 2001 y›l›ndan beri sundu¤u özel toplu sa¤l›k sigortas›
hizmeti 2007-2008 döneminde de Demir Hayat Sigorta ile devam ediyor. 



dir. Sigorta kapsam›nda ayr›ca 40 yafl üstü MESAM
üyeleri için Kontrol Mamografisi ve yine 40 yafl üstü
üyelerimiz için kontrol amaçl› PSA testleri 1 defaya
mahsus % 100 ü sigortadan karfl›lanmak üzere Demir-
hayat A.fi. nin yönlendirece¤i hastanelerde yap›lmas› gi-
bi haklar yer almaktad›r. 
Sigortalanma kriterlerine haiz olan üyeler MESAM sa¤-
l›k fonu taraf›ndan sigortalanmaktad›r. Üyelerden kesinti
yap›lmamakta, Genel Sekreterlik bütçesinden karfl›lan-
maktad›r. Bu fondan yararlanamayan üyeler ise y›ll›k si-
gorta prim tutar›n›, Demir Hayat Sigorta’ya kendileri
ödeyerek özel sa¤l›k sigortas› hizmetinden yararlanabil-
mektedirler. Grup Sa¤l›k Sigortas› prim ödemeleri %25
peflin, geri kalan› takip eden aylarda 5 eflit taksit fleklin-
dedir. Üyeler, ayn› zamanda primlerini ödemek kayd›yla
efl ve çocuklar›n› MESAM’ a tan›nan özel flartlar çerçe-
vesinde sigortalatma hakk›na da sahiptirler. Sigortas›
devam eden üyelerin Demir Hayat Sigorta Kartlar› bu y›l
da aynen geçerlidir.
Bu y›l ki sa¤l›k sigortas›na hak kazanma kriterleri flöyle
belirlenmifltir. May›s 2006 – May›s 2007 tarihleri ara-
s›nda brüt telif geliri 1140 YTL ve üzeri olanlar Ana Po-
liçe’den, 865 YTL ve üzeri olanlar 2. Poliçe’den, 480
YTL ve üzeri olanlar da 3. Poliçe’den yararlanabilmek-
tedir.    
Demir Hayat Sa¤l›k Sigortas›, MESAM üyelerine ve ai-
lelerine isimlerine özel manyetik kartlar ile yurt genelin-
deki yaklafl›k 1200 anlaflmal› sa¤l›k kuruluflunda ayakta
tedavide P.O.S ve SYS arac›l›¤› ile provizyon deste¤i
sa¤lamaktad›r. Yatarak tedavi teminat›nda yaz›l› proviz-
yon talepleri ise, 365 gün 24 saat 444 04 04 numaral›
hatta hekim ve hemflirelerden oluflan Alarm Merkezi ta-
raf›ndan karfl›lanmakta olup ayn› zamanda t›bbi dan›fl-
manl›k ve ambulans organizasyonu da gerçeklefltirilmek-
tedir. 444 04 04 numaral› hattan 365 gün 24 saat hiz-
met veren Alarm Merkezi, h›zl›, profesyonel, deneyimli
hemflire ve doktorlardan oluflan kadrosuyla zaman›nda
müdahale ederek kötü sonuçlanabilecek pek çok vakay›

olumlu neticelere ulaflt›rmakt›r.
MESAM bünyesinde sigortalanmak “sigortal›l›k hakla-
r›” aç›s›ndan da avantaj getirmektedir. Sigortal›l›k süre-
since ortaya ç›kabilen ve de devaml›l›k arz etmesi muh-
temel rahats›zl›klar, grup poliçelerinde zaman zaman li-
mit ve ek prim uygulamalar› ile zaman zaman hastal›¤›n
cinsine göre bu uygulamaya dahi gidilmeden sigorta te-
minatlar› içinde yer almakta ve sigortal›n›n sigorta hak-
lar›n›n devaml›l›¤› sa¤lanabilmektedir.
MESAM’ ›n üye ve ba¤›ml›lar›na sunmufl oldu¤u sa¤l›k
sigortas› program›n› kapsayan Demir Hayat Sa¤l›k Si-
gortas› SES ürünü hakk›nda her türlü bilgi ve sorular›n›-
z› cevapland›rmak, ilk defa sigortal› olmak veya yenile-
menizi yapt›rmak için 0 212 288 68 51’den afla¤›daki
yetkililere ulaflabilirsiniz:

fiule T. YAPRAKLI : 248  
Seyhan Terzi           : 254  
Ahmet Rafi Konar   : 329 
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹: 
(Dahili Numaralar: 299- 311- 308- 269- 323) 

Sa¤l›k Sigortas›, sa¤l›k harcamalar›n›n yol açt›¤› ekonomik
sorunlardan uzakta, kaliteli sa¤l›k hizmetlerine kolayca 

ulafl›lmas›n› sa¤layan, Türkiye çap›ndaki zengin anlaflmal› 
kurum a¤› ve manyetik kart uygulamas›yla pratik ve 
kullan›lmas› kolay, üyelere özel bir programd›r.
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Ünlü bestekar Ahmet Adnan Saygun’un 100. do¤um y›l›
‹stanbul Müzik Festivali kapsam›nda kutland›. 9 Hazi-
ran’da Aya ‹rini Müzesi’nde gerçekleflen konserde Ren-
gim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni
Orkestras›,  ülkemizin en önemli piyanistlerinden Gülsin

Onay'a ve baflar›l› kemanc›m›z Öz-
can Ulucan'a efllik etti. Ah-

met Adnan Saygun'un
ritm ve melodi bak›-

m›ndan Türk halk ve
sanat müziklerinin
etkilerini tafl›yan ya-
p›tlar›n›n seslendi-
rildi¤i konserde bes-
tecinin Gülsin
Onay'a ithaf etti¤i 2.
Piyano Konçertosu
da çal›nd›. 

Hayat› ve 
eserleri 

7 Eylül 1907'de ‹zmir'de
do¤an  Adnan Saygun,
‹zmir ‹ttihat ve Terakki

‹dadisi'ndeyken, oku-
lun müzik ö¤ret-

meni ‹smail

Zühtü Bey'in kurdu¤u dört sesli koroya kat›ld›. Onun
önerisiyle Rossati ad›nda bir ö¤retmenden piyano dersi
ald›. Sonra Macar Tevfik Bey'in ö¤rencisi oldu. Okulu
bitirince, üniversiteye girmeyerek kendini tümüyle mü-
zi¤e verdi. 1923 sonlar›nda, o y›l ‹zmir'e yerleflen Hü-
seyin Saadettin (Arel) Bey'den iki ay kadar armoni der-
si ald›. Daha sonra kendi kendine armoni bilgisini iler-
letti ve kontrpuan çal›flt›. 1926'da Ankara Musiki Mu-
allim Mektebi'nde verdi¤i bir s›navdan sonra ‹zmir Li-
sesi'nde müzik ö¤retmenli¤i yapt›. 
1928'de aç›lan s›nav› kazanarak müzik ö¤renimi gör-
mek üzere, devlet bursuyla Paris'e gönderildi. Ünlü mü-
zik okulu Schola Cantorum'da Vincent d'Indy, Eugene
Borrel, Bouberbielle, Amedee Gastoue gibi ö¤retmenle-
rin derslerini izledi. 1931'de Türkiye'ye dönünce Anka-
ra Musiki Muallim Mektebi'nde kontrpuan ö¤retmenli-
¤ine atand›. 1934'te k›sa bir süre ‘Riyaset-i Cumhur
Orkestras›’n› (Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›)
yönetti. 1936'da ‹stanbul Belediye Konservatuar›'na
(‹stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar›) ö¤retmen
atand›. Ayn› y›l Türkiye'ye gelen Macar besteci Bela
Bartok'nun Anadolu gezisine kat›ld›. Bela Bartók ile
Adana’n›n Osmaniye ilçesinde incelemeler yapan Say-
gun, birçok halk ezgisini notaya aktarm›flt›r. Ayn› za-
manda ‹stanbul Belediye Konservatuvar›'n›n arflivindeki
çal›flmalar›yla Karadeniz oyun havalar›n› da notaya ak-
tarm›flt›r.1939'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin müzik

do¤umunun 100. y›l›nda 
ahmet adnan saygun
Cumhuriyet döneminin ünlü bestekar› 
Ahmet Adnan Saygun’un 100. do¤um y›l›n› kutluyoruz…



9 Haziran’da Aya ‹rini Müzesi’nde gerçekleflen Adnan
Saygun’u Anma Konseri’nde Rengim Gökmen yönetimindeki
Cumhurbaflkanl›¤› Senfoni Orkestras›,  ülkemizin en önemli

piyanistlerinden Gülsin Onay'a ve kemanc›
Özcan Ulucan'a efllik etti. 
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dan›flmanl›¤›na ve Halkevlerinin müzik müfettiflli¤ine
getirildi. 1940'ta birkaç arkadafl›yla birlikte "Ses ve Tel
Birli¤i" adl› bir dernek kurdu. Bu dernek Bat› müzi¤ini
çeflitli dönemlerine ait kor yap›tlar›n›n seslendirildi¤i
birçok konser düzenledi, müzik konusunda kitaplar ve
broflürler yay›mlad›. 
1946'da Ankara Devlet Konservatuar›'nda ö¤retmenli-
¤e dönen Saygun, bir süre sonra kompozisyon bölümü-
nün bafl›na getirildi ve 1972’ye kadar bu kurumda kal-
d›. 1960-1965 y›llar›n› kapsayan dönemde Milli E¤i-
tim Bakanl›¤› Talim Terbiye Kurulu üyeli¤inde bulun-
du. 1972-78 aras›nda TRT Yönetim Kurul üyeli¤i yap-
t›. 1973'te ‹stanbul Devlet Konservatuar›'nda (Mimar
Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar›) etnomüziko-
loji ve kompozisyon dersleri verdi. Uluslararas› Halk
Müzi¤i Konseyi'nde yönetim kurulu üyeli¤i yapt›,
1971'de kendisine "devlet sanatç›s›", 1985'te "sanatç›
profesör" unvanlar› ve 1981'de de "Atatürk Sanat Ar-
ma¤an›" verildi. Ahmet Adnan Saygun 6 Ocak 1991'de
vefat etti. 
Türk Beflleri aras›nda yer alan Adnan Saygun, ritm ve
melodi bak›m›ndan Türk halk ve sanat müziklerinin et-
kilerini tafl›yan yap›tlar›nda, zaman zaman izlenimci,
zaman zaman da romantik esteti¤e ba¤l› kald›. Çok sa-

y›da beste yapt›. "Özsoy" (Feridun, 1934) adl› tek per-
delik operas›, Cumhuriyet döneminin ilk operas›d›r.
"Taflbebek" (1934), "Kerem" (1947-52), "Köro¤lu"
(1973) ve "G›lgam›fl" (1962-83) öbür operalar›d›r. "Yu-
nus Emre" (1946) adl› bir oratoryo, "Bir Orman Masa-
l›" (1939-43) adl› bir bale müzi¤i bestelemifltir.
Saygun'un ülke s›n›rlar› d›fl›nda ad›n› duyurmas›n› sa¤-
layan ilk olay, 1947'de Paris'in Pleyel salonunda La-
moureux orkestras› taraf›ndan Yunus Emre Oratoryo-
su'nun seslendirilmesidir. Ayn› y›l International Folk
Music Council'a yönetim kurulu üyesi seçilmifltir.
1949'da Fransa Milli E¤itim
Bakanl›¤›'n›n Palmes Aca-
demique niflan›n›; 1955'te
Federal Almanya'n›n Fre-
derich Schiller madalya-
s›n›; 1958'de ‹tal-
ya'n›n Stella Della
Soliderieta niflan›n›n
birincili¤ini ve ayn›
y›l ‹ngiltere'nin
Harriet Cohen Ulus-
lararas› Müzik
Ödülü’nün Jean Si-
belius kompozisyon
madalyas›n› alm›fl-
t›r. Macar besteci
Bela Bartók ile yap-
t›¤› çal›flmalar dola-
y›s›yla Macaristan
Hükümeti taraf›ndan
1981'de Budapeflte'de
Bartók Arma¤an›’na de-
¤er bulunmufltur. 1986'da
Bartók’u Anma Komitesi
taraf›ndan düzenlenen Pro
Cultura Hungarica ödülünü al-
m›flt›r.

As›l ad› Salayi ‹ren
olan Nilüfer Saygun,

Budapeflte Müzik
Akademisi 

virtüözlerindendi.



ajanda

68

vizyon

temmuz - a¤ustos 2007
Lionel Richie 
‹stanbul Arena
(‹stanbul Arena) 

18 TEMMUZ ÇARfiAMBA

Sezen Aksu
Harbiye Aç›khava 
(Most Production ve Art› 3) 

Sezen Aksu
Harbiye Aç›khava  
(Most Production ve Art› 3) 

27 TEMMUZ CUMA 28 TEMMUZ CUMARTES‹

Chaka Khan
‹stanbul Arena  
(‹stanbul Arena)

19 TEMMUZ PERfiEMBE

Masstival 
Parkorman 
Echoes Production

14 TEMMUZ CUMARTES‹
Masstival 
Parkorman 
Echoes Production

15 TEMMUZ PAZAR

Zucchero 
‹stanbul Arena 
(‹stanbul Arena) 

20 TEMMUZ CUMA
Air 
Kuruçeflme Arena 
(BKM) 

24 TEMMUZ SALI

Erkin Koray 
Harbiye Aç›khava 
(Most Production ve Art› 3) 

30 TEMMUZ PAZARTES‹
Cesaria Evora 
Harbiye Aç›k Hava
(Most Production ve Art› 3) 

31 TEMMUZ SALI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSSIZ

L‹SANSSIZ

L‹SANSSIZ



Ajda Pekkan & Konuk:
Semiramis Pekkan 
Harbiye Aç›khava 
(Hitt 
Prodüksiyon) 

Sibel Can 
Harbiye Aç›khava Tiyatrosu 
(Hitt Prodüksiyon) 

Candan Erçetin
Harbiye Aç›khava 
(Most Production
ve Art› 3) 

Jose Feliciano 
Harbiye Aç›khava Tiyatrosu 
(Hitt Prodüksiyon)

6 A⁄USTOS PAZARTES‹

Nilüfer
Harbiye Aç›khava 
(Most Production
ve Art› 3) 

5 A⁄USTOS PAZAR

8 A⁄USTOS ÇARfiAMBA

3 A⁄USTOS CUMA

7 A⁄USTOS SALI

ajanda

Aflk›n Nur Yengi & Yaflar
Harbiye Aç›khava  
(Hitt Prodüksiyon)

Duman "Sürpriz
Konuklar›yla" 
Harbiye Aç›khava 
(Hitt
Prodüksiyon) 

Ebru Gündefl & Serdar
Ortaç 
Harbiye Aç›khava 
(Hitt
Prodüksiyon)

Rock’n Coke 
Hezarfen Hava Alan› 
(Pozitif) 

Bar›flaRock
Mehmet Akif Piknik Alan› 
Sar›yer
(Bar›flaRock
‹nsiyatifi)

14 A⁄USTOS SALI

15 A⁄USTOS ÇARfiAMBA 17 A⁄USTOS CUMA

1 EYLÜL CUMARTES‹

24 A⁄USTOS CUMA

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

L‹SANSLI

Candan Erçetin
Harbiye Aç›khava 
(Most Production
ve Art› 3) 

2 A⁄USTOS PERfiEMBE

L‹SANSLI

L‹SANSSIZ

L‹SANSSIZ

L‹SANSSIZ

L‹SANSSIZ

L‹SANSSIZ

L‹SANSSIZ

MESLEK B‹RL‹KLER‹NDEN L‹SANS ALMADAN KONSER ORGAN‹ZE ETMEK F‹K‹R
VE SANAT ESERLER‹ KANUNUNA AYKIRIDIR. YASA UYARINCA  L‹SANSSIZ
OLARAK KONSER ORGAN‹ZE EDEN K‹fi‹ VE KURUMLARIN HUKUK‹ VE CEZA‹
SORUMLULUKLARI DO⁄MAKTADIR.
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