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editör

Merhabalar;

Bir y›l›n muhasebesini yapmak hiç kolay de¤ildir. Baflar›, baflar›-

s›zl›k, mutluluk, ac›, üzüntü, sevinç hepsi o koca bir y›l›n içinde

durup durup hayat›n›za girer ç›kar. Her fleye ra¤men yeni y›l›n

umutlar› da tazeledi¤i de bir gerçek. Tablo ne kadar puslu, ze-

min ne kadar kaygan olursa olsun yine de güneflli bir günün

beklentisini yaflatmal›y›z içimizde. ‹flte böyle bir duygu haliyle

yeni bir MESAM Vizyon’u haz›rlad›k sizler için. 

Uzun zamand›r heyecanla bekledi¤imiz fiahsenem Bac› ve Ya-

vuz Bingöl söyleflisini nihayet gerçeklefltirdik. Anadolu’nun se-

sini duymak gibiydi ikiliyle konuflmak. Samimi, do¤al ve en

kendi hallerindeydi ana-o¤ul. Bekledi¤imize de¤mifl dedirten

cinsten keyifli söyleflinin genifl özetini sizlere sunuyoruz. 

Dergimizin ‘genç yetenekler’ bafll›¤›nda, kendi ad›n› tafl›yan ilk

albümüyle Ça¤r› yer al›yor. Sessiz sedas›z ç›kard›¤› albümünün

ikinci klibi de ekranlarda dönmeye bafllad›. Ça¤r›, genç yafl›na

ve ünlü bir sanatç›n›n k›z› olmas›na ra¤men sanki baflka bir ge-

zegenden gelmifl gibi... Söylefliyi okudu¤unuzda neden böyle

yazd›¤›m›z› daha iyi anlayacaks›n›z muhtemelen.

Yeniden MESAM çat›s› alt›nda olman›n heyecan›n› ve gerekçe-

lerini anlatan besteci, aranjör, prodüktör Kerem Ökten, verdi¤i

mesajlarla bu say›n›n ilginç röportajlar›ndan biri oldu. 

7-17 Aral›k Mevlana Haftas› olarak çeflitli etkinliklerle kutland›.

Biz de bu say›da Mevlana’y› bir yabanc› gözünden anlatal›m

dedik ve Hong Kong Üniversitesi’nde müzik profesörü olarak 

görev yapan Victor A. Vicente’nin kaleminden ç›kan bir izle-

nim yaz›s›na yer verdik. Victor, doktora çal›flmas›n› Mevla-

na’n›n müzi¤i üzerine yapm›fl. Tam bir Türk müzi¤i afl›¤› olan

akademisyen bu tezle birlikte ç›kt›¤› içsel yolculu¤un yan› s›ra

karfl›laflt›¤› zorluklar› da sizler için özetledi. 

‘Katil&Maktûl’ adl› albümleriyle müzikal kariyerlerine yeni bir

halka ekleyen Yüksek Sadakat’le flark›lar›n›n t›ls›m›n›, Hasan-

keyf’teki konserlerini ve günümüz müzi¤inin rotas›n› konufl-

tuk.

Ustaya Sayg› bafll›¤›nda güfteleriyle Türk Sanat Müzi¤i’ne

unutulmaz katk›lar yapan de¤erli bir isim, Mustafa Sevilen

yer al›yor. Evinde ziyaret etti¤imiz Sevilen, zengin küpür arfli-

vini de bizimle paylaflt›. 

Gelelim Nezih Ünen’e. ‘Anadolu’nun Kay›p fiark›lar›’ adl› bel-

gesel film projesini anlatan Ünen filmi, albüm ve konser kon-

septiyle daha da zenginlefltirmifl. 

Marc Sinan konuk etti¤imiz bir di¤er ilginç isim. Onu Ulusla-

raras› Caz Festivali kapsam›nda grubuyla birlikte Jazzstop’ta

verdi¤i performanstan hat›rlayanlar olacakt›r. ‘Hz Ayfle’ adl›

albümündeki eserleri yorumlayan Marc Sinan, kendisini

böylesine hassas bir konuya yönelten nedenleri anlatt›. 

Tüm MESAM üyeleri için sa¤l›kl›, mutlu ve müzik dolu bir y›l

diliyoruz . 

Yeni y›lda yeni 
umutlar›n peflindeyiz
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Yay›n Türü: Yayg›n Süreli Yay›n. 3 ayda bir ç›kar
Vizyon dergisi MESAM üyelerine ücretsiz olarak 
gönderilir. Yaz›larda ileri sürülen görüfllerin 
sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Dergiden kaynak 
gösterilmek kofluluyla al›nt› yap›labilir.

Az say›daki kad›n afl›klar›m›zdan
fiAHSENEM BACI ve müzisyen-
oyuncu o¤lu YAVUZ B‹NGÖL ile

kaybolmaya yüz tutan afl›kl›k
gelene¤ini ve müzikle 

dopdolu geçen y›llar› konufltuk. 

Kendi ad›n› tafl›yan ilk
albümünü ç›karan ÇA⁄RI,
çocukluk hayalini 
gerçeklefltirmenin heyecan›n›
ve hayata hangi pencereden
bakt›¤›n› anlatt›. 

‘Katil&Maktûl’ adl› ikinci
albümleriyle hayran kitlesini
art›ran YÜKSEK SADAKAT,
Hasankeyf’te verdikleri 
konserin coflkusunu anlatt›. 

‘Ayn› alandaki meslek birlikleri
birleflmeli’ ça¤r›s›nda bulunan

besteci, aranjör, prodüktör
KEREM ÖKTEN, yeniden

MESAM’da. 

‘Affetmem Asla Seni’, ‘Güller
A¤las›n’, ‘Sarsam Seni Gül
Dudakl›m’ gibi unutulmaz 

eserlerin güftekar› MUSTAFA
SEV‹LEN’le Türk Sanat

Müzi¤i’ne adad›¤› bir ömrü
konufltuk.

Pek çok flapkas› olan 
NEZ‹H ÜNEN’i bu kez
‘Anadolu’nun Kay›p fiark›lar›’
projesinde yönetmen
koltu¤unda sayfalar›m›za
konuk ediyoruz. 

Caz sanatç›s› MARC S‹NAN, 
Hz. Ayfle’nin dokunakl› hikayesini

anlatt›¤› projesini ilke kez Türk 
cazseverlerle paylaflman›n heyecan›n›

ve kendisini bu iddial›
projeye sürükleyen nedenleri anlatt›. 

NA‹M D‹LMENER de¤iflmeyen bir
klasi¤i, ‘Sanatç›lar y›lbafl›nda neler
yapard›?’ sorusunun yan›t›n› yine
nostaljik bir turla veriyor. ‘Gerçi eski
çamlar bardak oldu çoktan’ demeyi
de ihmal etmiyor.
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Ortak amaç peflinde koflmak, kurumlar› güçlendirir.
Küçük hesaplar; dedikodular, bazen de iftiralar asli
görevlerimizi unutturmamal›. Bunlar telif haklar›m›z›
almam›z›n önündeki engeller olmamal›.

Bir y›l› daha geride b›rak›yoruz.
2009’dan 2010’a geçerken; telifle ilgili ge-
liflmeleri sizlerle paylaflma gere¤i duydum.

Bildi¤iniz gibi telifin iki yönü var. Eserleri-
miz ve onlar› ticari anlamda kullanan kul-
lan›c›lar. Eserlerimizin ticari anlamda kul-
lan›mlar›ndan do¤an mali haklar›m›z›
ödemekle yükümlü olan kullan›c›lar; üst
birlikleri yoluyla toplu antlaflmalar yapa-
rak, yurdumuzda telif haklar›n›n korun-
mas›nda önemli çapta yol almam›z› sa¤-
lamaktad›rlar.

Art›k eskisi kadar; “telifin önemli bir in-
sanl›k borcu oldu¤u” yolunda söylemlere
gerek duyulmuyor bulunulmuyor. Y›llar-
d›r sab›rla yorulmadan sürdürdü¤ümüz
yo¤un çabalar bizi böyle bir sonuca gö-
türdü.Yani telif tart›fl›lm›yor, tarifeler tar-
t›fl›l›yor art›k. 

MESAM’›n bu duruma gelinmesinde çok
önemli bir pay› var! Yurdumuzda telifi
her alanda ve platformda do¤ru ödünsüz
ve sonuç al›c› flekilde savunmam›z önem-
li kazan›mlar› da beraberinde getirmifltir.

Gerek 5846 say›l› yasan›n do¤ru yorum-
lanmas›, gerekse de dünyayla yak›n diya-
loglu karfl›l›kl› menfaatler do¤rultusunda

hareket edilmesi; telif yaflam›m›za büyük
katk›lar sa¤lam›flt›r. Bu durumdan, bütün
Meslek Birlikleri de her yönüyle yararlan-
m›flt›r. Beraberce yararlanmaya da devam
edilmektedir.

2009 y›l› için Genel Kurulumuzda öngör-
dü¤ümüz lisanslama hedeflerine ulafl›l-
m›flt›r ve bunu dünyay› kas›p kavuran
ekonomik krize ra¤men yapt›k. Bunu
Meslek Birliklerinin beraberce hareket et-
mesi ve MESAM Yönetim Kurulu’nun sa¤-
lam durufluyla kazand›k.

Kullan›c› karfl›s›nda tek muhatap olmak,
bahaneleri ortadan kald›rm›fl ve cayd›r›c›
oldu. Amaç, daha çok lisans daha çok
toplu sözleflme olarak belirlenmifl ve ge-
re¤i Ortak Lisanslama Birimi ve ‹cra Kuru-
lu vas›tas›yla da yap›ld›.

E¤er say›sal ve oransal bir örnekleme ya-
p›lacak olursa 2009 y›l›nda Umumi Ma-
hallerde 424 iflletme ile sözleflme imza-
land›. (2008) y›l›nda sözleflme adedi 255
idi. Bu duruma göre 2009 sözleflme adedi
2008 sözleflme adedinin (1,7 kat›) oldu. 

Buna göre dört Meslek Birli¤inin Ortak Li-
sanslama toplam sözleflme sonuçlar›
2146 adet olup; ayr›nt›lar› afla¤›da gibidir.

Öte yandan Otobüsçüler Federasyonu ve
‹nternet Kafelerle ilgili çal›flmalar da bit-
mek üzeredir. MESAM Yönetim Kurulu bu
aflamada; herkesin hakk›na da sayg›
göstererek; beraberce, kullan›c›da oluflan
haklar›m›z› almak konusunda üzerine
düflen bütün görevleri her zamanki gibi
yine yerine getirecektir.

Ortak amaç peflinde koflmak, kurumlar›
güçlendirir. Küçük hesaplar; dedikodular,
bazen de iftiralar asli görevlerimizi unut-
turmamal›. Sayd›¤›m faydas›z eylemler;
telif haklar›m›z› almam›z›n önündeki
engeller olmamal›.

2010 y›l›n›n onurlu, ne yapt›¤›n› bilen;
sürekli büyümeyi hedefleyen MESAM’›n
bir baflka baflar›l› y›l› olaca¤›ndan MESAM
Yönetim Kurulu olarak eminiz…

Bir kez daha “B‹RL‹⁄‹M‹Z GÜCÜMÜZDÜR!”
diyerek sayg› ve sevgilerimin kabulünü
rica ederim.

Sa¤l›kl› olun, de¤erli arkadafllar!…

KURUM SÖZLEfiME ADED‹

RATEM (Yerel-Bölgesel TV-Radyo) 523

TÜROFED (Oteller) 1131

D‹J‹TAL 18

GENEL L‹SANSLAMA 424

TVYD – TV 41 

TOPLAM 2146 

MESAM Yönetim Kurulu Baflkan› Ali R›za Binbo¤a:

“Birli¤imiz gücümüzdür”
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5510 Say›l› Kanuna göre kimler müzik ve

sahne sanatç›s› say›l›r?

5510 say›l› yasan›n 4üncü maddesinin ikinci

f›kras›n›n (b) bendinde belirtilen güzel sanat

dallar› kapsam›ndaki u¤rafl› alan› ve çal›flan-

lar› gösterir liste, Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yö-

netmeli¤inin ekinde yer alm›fl olup, bu liste-

de alt› bafll›k alt›nda grupland›r›lan sanat

dallar›nda faaliyet gösterenler sanatç› say›l-

m›flt›r.

Bu listeye göre Müzik ve Sahne Sanatç›lar›

kapsam›nda say›lan u¤rafl› alanlar› flunlard›r:

Halk Müzi¤i Araflt›rmac›s› (Derleyicisi), Halk

Müzi¤i Solistleri, Halk Müzi¤i Enstrüman Sa-

natç›lar›, Halk Müzi¤i Yorumcular›; Besteci,

Aranjör, Solist, Söz Yazar›, Vokalist, Stajyer

Sanatç›, Koro Sanatç›s›, Enstrüman Yap›mc›-

s›, Koro fiefi ve Yard›mc›s›, Nota Yaz›m-Ba-

s›m Eleman›, Sanatç› Yetifltirici (Ö¤retmen),

Saz Sanatç›s›, Orkestra fiefi ve Yard›mc›s›,

Orkestra Üyeleri, Elektronik Müzik Yap›mc›s›-

Uygulay›c›, Akortçu, Dansör, Dansöz, Tak-

dimci, Showman, Kay›t Stüdyosu Teknisyeni,

Seslendirme Teknisyeni ve Yard›mc›s›, Kon-

ser Organizatörü, Efekt Yap›mc›lar›.

Bir iflverene ba¤l› müzik ve sahne 

sanatç›lar› hangi kapsamda sigortal› 

say›l›r?

5510 say›l› Yasan›n 4üncü maddesinin ikinci

f›kras›n›n (b) bendi gere¤ince,”Bir veya bir-

den fazla iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lan film,

tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatç›lar›

ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri

di¤er u¤rafllar› içine alan bütün güzel sanat

kollar›nda çal›flanlar ile düflünür ve yazarlar”,

4üncü maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi

(devredilen SSK) kapsam›nda sigortal› say›-

l›rlar. Bir veya birden fazla iflveren taraf›n-

dan çal›flt›r›lan sanatç›lar›n sigortal›l›¤› için

hizmet akdi koflulu aranmaz.

Bir iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lan müzik

ve sahne sanatç›lar›n›n bildirimleri nas›l

yap›l›r?

5510 say›l› Yasan›n 4üncü maddesinin bi-

rinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda bir ifl-

veren taraf›ndan çal›flt›r›lan  müzik sanatç›-

lar›n›n sigortal› ifle girifl, iflten ayr›l›fl bildir-

geleri ile ayl›k prim ve hizmet belgeleri ifl-

verenleri taraf›ndan SGK’ya bildirilir.

Bir iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lan müzik

ve sahne sanatç›lar› hangi oranda prim

öder?

5510 say›l› Yasan›n 4üncü maddesinin birin-

ci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›ndaki sigorta-

l›lar için %20 oran›nda malullük, yafll›l›k ve

ölüm sigortalar› primi ödenmekte olup, bu-

nun %’9u sigortal›, %11 ‘i iflveren hissesidir.

‹fl kazas› ve meslek hastal›¤› primi, ifl kollar›-

na göre  %1 ile %6,5 aras›nda de¤iflmekte

olup, tamam› iflverence ödenir. Genel Sa¤l›k

Sigortas› Primi ise %5 sigortal›, %7,5 iflveren

hissesi olmak üzere toplam %12,5’tur.

Bir iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lan müzik

ve sahne sanatç›lar› Genel Sa¤l›k

Müzik ve Sahne Sanatç›lar›n›n 
Sosyal Güvenlik ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Haklar›

Say›n Sanatç›m›z,

31.5.2006 kabul tarihli ve 5510 
say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k

Sigortas› Kanunu’yla ülkemizdeki
sosyal güvenlik sisteminde çok köklü

bir de¤iflim gerçekleflmifltir. Bu 
do¤rultuda SSK, Ba¤-Kur ve Emekli

Sand›¤› (SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu
ad› alt›nda  oluflturulan bu Kuruma

devredilmifltir. 

Mevcut yasal düzenleme
çerçevesinde, sosyal ve sa¤l›k güvenlik

haklar› ile bu haklarla ilgili 
uygulamalar konusunda müzik

sanatç›lar›m›z› bilgilendirmek 
amac›yla bu çal›flman›n yap›lmas›

yararl› görülmüfltür.

Bu do¤rultuda, 5510 say›l› Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›

Yasas›’ndan sanatç›lar›m›z›n da 
yararlanabilece¤i temel haklar ve 
uygulamalar yanda aç›klanm›flt›r. 

Sanatç›lar›m›z›n sosyal güvenliklerinin
sa¤lamas›nda katk› sa¤layaca¤›

inanc›yla ilgi ve incelemenize sunar›m.

Mehmet ÇIRIKA
Müzik-Sen Genel Baflkan›

‹letiflim
(MÜZ‹K-SEN) Müzik ve Sahne

Sanatç›lar› Sendikas›
Kavakl›dere Mah. Esat (Akay) Cad.

No:25/4 Akay/ANKARA

Tel: 0312 425 00 44- 85
Faks: 0312 417 86 71

E–mail: muziksen@hotmail.com
muziksen@mynet.com

“Sanatç› Hizmet Borçlanmas›” Yasa Tasla¤›’na iliflkin
çal›flmalar, MESAM ve MÜZ‹K-SEN ile T.C. Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›yla birlikte 
gerçeklefltirilmektedir.
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Sigortas› yard›mlar›ndan nas›l 

yararlan›r?

5510 say›l› Yasan›n 4üncü maddesinin bi-

rinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda bir

iflveren taraf›ndan çal›flt›r›lan müzik sanat-

ç›lar› ve bunlar›n bakmakla yükümlü ol-

duklar› efl, çocuk, ana ve babalar›n›n sa¤-

l›k hizmeti, sa¤l›k kurulufluna baflvurulan

tarihten önceki son bir y›l içinde toplam

30 gün genel sa¤l›k sigortas› primi öden-

mifl olmak  kofluluyla genel sa¤l›k sigorta-

s›ndan yararlan›rlar.

Bir iflverene ba¤l› olmaks›z›n (ba¤›ms›z)

çal›flan müzik ve sahne sanatç›lar› 

hangi kapsamda sigortal› say›l›r?

Bir iflverene ba¤l› olmaks›z›n kendi ad›na ve

hesab›na ba¤›ms›z çal›flan müzik sanatç›la-

r›ndan ticari kazanç veya serbest meslek

kazanc› nedeniyle gerçek veya basit usulde

gelir vergisi mükellefi olanlar, 5510 say›l›

Yasan›n 4üncü maddesinin birinci f›kras›n›n

(b) bendi (devredilen Ba¤-Kur) kapsam›nda

sigortal› say›l›rlar.

Bir iflverene ba¤l› olmaks›z›n (ba¤›ms›z)

çal›flan müzik ve sahne sanatç›lar›n›n

bildirimleri nas›l yap›l›r?

5510 say›l› Yasan›n 4 üncü maddesinin bi-

rinci f›kras›n›n (b) bendi kapsam›nda bir

iflverene ba¤l› olmaks›z›n kendi ad›na ve

hesab›na ba¤›ms›z çal›flan müzik sanatç›-

lar›n›n, nüfus müdürlü¤ünden alacaklar›

nüfus kay›t örne¤i ve gerekli di¤er belge-

lerle birlikte ilgili SGK Müdürlü¤üne bizzat

baflvurarak sigorta girifllerini yapt›rmalar›

gereklidir.

Bir iflverene ba¤l› olmaks›z›n (ba¤›ms›z)

çal›flan müzik ve sahne sanatç›lar› 

hangi oranda prim öderler?

Kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›flan

müzik sanatç›lar›; %20 oran›ndaki malul-

lük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›, ifl koluna

göre %1 ile %6,5 oranlar› aras›nda de¤i-

flen ifl kazas› ve meslek hastal›¤› ve %12,5

oran›ndaki  genel sa¤l›k sigortas› primleri-

nin tamam›n› kendileri öderler.

Bir iflverene ba¤l› olmaks›z›n (ba¤›ms›z)

çal›flan müzik ve sahne sanatç›lar›

Genel Sa¤l›k Sigortas› yard›mlar›ndan

nas›l yararlan›r?

Kendi ad›na ve hesab›na ba¤›ms›z çal›flan

müzik sanatç›lar› ile bunlar›n bakmakla

yükümlü oldu¤u efl, çocuk, ana ve babala-

r›n›n sa¤l›k hizmeti, sa¤l›k kurulufluna

baflvurulan tarihten önceki son bir y›l için-

de toplam 30 gün genel sa¤l›k sigortas›

primi ödemifl olmak ve 60 günden fazla

prim borcu bulunmamak kofluluyla genel

sa¤l›k sigortas›ndan yararlan›rlar.

Müzik ve sahne sanatç›lar› iste¤e ba¤l›

sigortal› olabilirler mi?

Herhangi bir iflyerinde veya kendi ad›na ve

hesab›na çal›flmayan müzik ve sahne sa-

natç›lar› ile çal›flt›¤› halde iflverence kay›t

d›fl› çal›flt›r›lan müzik sanatç›lar› sosyal ve

sa¤l›k güvencelerini sa¤lamak için iste¤e

ba¤l› sigortal› olabilirler. Ayr›ca bir iflyerin-

de 5510 say›l› Yasan›n 4üncü maddesinin

birinci f›kras›n›n (a) bendi kapsam›nda si-

gortal› olmakla birlikte 30 günden az çal›-

flan müzik sanatç›lar› da ayn› zamanda iste-

¤e ba¤l› sigortal› olarak ayl›k çal›flma gün

say›lar›n› 30 güne tamamlayabilirler.

‹ste¤e ba¤l› sigortal› olmak için gerekli

koflullar ve yap›lacak ifller nelerdir?

‹ste¤e ba¤l› sigortal› olmak için Türkiye’de

ikamet etmek ve 18 yafl›n› doldurmufl ol-

mak yeterlidir. ‹ste¤e ba¤l› sigortaya de-

vam etmek için, örne¤i SGK’ca düzenlen-

mifl olan talep dilekçesiyle ikamet adresi-

ne en yak›n (ilgili) sosyal güvenlik il mü-

dürlü¤üne/sosyal güvenlik merkezine bafl-

vurmak gereklidir.

‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›k ne zaman 

bafllar?

‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›k talep dilekçesinin

SGK kay›tlar›na intikal etti¤i tarihi izleyen

günden itibaren bafllar. ‹ste¤e ba¤l› sigor-

taya geçen sigortal›lara, SGK’ca sigortal›l›-

¤›n bafllad›¤› tarih, ödenecek prim tutarlar›

ve ödemelerin yap›laca¤› bankalar konu-

sunda bildirim yap›l›r.

‹ste¤e ba¤l› sigorta primleri ne zaman

ödenir?

‹çinde bulunulan aya ait iste¤e ba¤l› si-

gorta primi, izleyen ay›n sonuna kadar

SGK’n›n anlaflmal› oldu¤u bankalara öde-

nir. Süresinde ödenmeyen iste¤e ba¤l› si-

gorta primlerinin, ait oldu¤u aydan itiba-

ren 12 ayl›k süre içerisinde de prim, gecik-

me zamm› ve cezas›yla birlikte ödenmesi

mümkündür.

‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›k nas›l sona erer?

‹ste¤e ba¤l› sigortal›l›k;

a) SGK’nun ilgili müdürlü¤üne/merkezine

yaz›l› olarak sona erdirme talebinde bulu-

nulmas›,

b) Ayl›k ba¤lanmas›na hak kazan›larak

tahsis talebinde bulunulmas›,

c) Sigortal›n›n ölümü halinde sona erer.

Sona erdirme talebinde  bulunanlar›n  pri-

mi ödenmifl son günü izleyen günden, ay-

l›k ba¤lanmas› (tahsis) talebinde bulunan-

lar›n talep tarihinden, ölenlerin ise ölüm

tarihinden itibaren iste¤e ba¤l› sigortal›-

l›klar› sona erer.

‹ste¤e ba¤l› sigorta primi ödenen 

süreler nas›l de¤erlendirilir?

‹ste¤e ba¤l› sigortaya prim ödenmifl süre-

ler malullük, yafll›l›k ve ölüm sigortalar›

(emeklili¤e esas hizmet süreleri) ile genel

sa¤l›k sigortas› hükümlerinin uygulama-

s›nda dikkate al›n›r. ‹ste¤e ba¤l› sigortal›-

l›k süreleri, 5510 say›l› Yasan›n 4üncü

maddesinin birinci f›kras›n›n (b) bendi

(devredilen Ba¤-Kur) kapsam›nda sigorta-

l›l›k süresi olarak nazara al›n›r.

‹ste¤e ba¤l› sigorta prim oran› nedir?

‹ste¤e ba¤l› sigortal›lar, prime esas kazan-

c› alt s›n›r› ile üst s›n›r› aras›nda kalmak ve

kendilerince yaz›l› olarak beyan edilmek

kofluluyla, %32 oran›nda prim öderler. Bu-

nun %20si malullük, yafll›l›k ve ölüm si-

gortalar› primi, %12si ise genel sa¤l›k si-

gortas› primidir. 

‹ste¤e ba¤l› sigortal›lar sa¤l›k 

yard›mlar›ndan nas›l yararlan›r?

Prim borcu olmayan ve 30 gün prim öde-

yen iste¤e ba¤l› sigortal›lar›n kendileri ile

bakmakla yükümlü olduklar› efl, çocuk,

ana ve babalar› genel sa¤l›k sigortas› yar-

d›mlar›ndan yararlan›rlar.
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Müzik Meslek Birliklerinin lisans-
lama yetkilileri, CISAC/BIEM taraf›ndan
12-13 Kas›m 2009 tarihlerinde Buda-
peflte’de organize edilen “Pazarl›k/Müza-
kere Becerisi E¤itimi”nde bir araya geldi-
ler. E¤itim toplant›s›na 
MESAM ad›na Genel Lisanslama Yetkilisi
kat›ld›. Toplant›da, müzi¤in yasal plat-
formda kullan›lmas›ndan do¤an telif be-
dellerinin toplanmas›na yönelik müzik
kullan›c›lar›yla yap›lan görüflmelerde
yöntemler paylafl›ld›. Genifl ölçekli lisans-
lama görüflmelerinin yayg›nlaflt›r›lmas›na
yönelik gelifltirilecek argümanlar dile ge-
tirildi. Ayr›ca telif bilinci ve telifin mutlak
ödenmesi gereklili¤ine dair olgular›n teo-

rik ç›k›fl noktas› ve pratikteki uygulama-
larla ilgili kat›l›mc› ülke temsilcilerinin bi-
re bir karfl›laflt›klar› tecrübeler dile getiril-
di. 

BAfiARI FORMÜLÜ
Toplant›da müzakere sürecinin nas›l da-
ha etkin yönetilebilece¤i ve bu çerçevede
telif gelirlerinin art›r›lmas›na yönelik ihti-
yaç ve motivasyonlar›n belirlenmesi, nes-
nel gerekliliklerin müzakere süresince or-
taya nas›l konulaca¤› gibi konular ele
al›nd›. Lisanslama uygulamalar›nda, ba-
flar› için iletiflim becerisi olarak ilk konta-
¤›n öneminin vurgulanmas›, ihtiyaçlar›n
karfl›l›kl› empati yöntemiyle kavranmas›,

görüflmelerin ilerleme safhas›nda izlene-
cek yolun ne olabilece¤inin belirlenmesi,
karfl› argümanlar›n gelifltirilmesine yöne-
lik taktiklerin neler olabilece¤ine dair fi-
kir üretilmesi gibi pek çok konu detayl›
olarak tart›fl›ld›.
Toplant›ya; AKKA-LA-Letonya, ARMAUT-
HOR-Ermenistan, ARTISJUS-Macaristan,
ASDAC-Moldova, HDS-ZAMP-H›rvatistan,
EAU-Estonya, LATGA-A-Litvanya, LITA-
Slovakya, MESAM-Türkiye, MSG-Türkiye,
MUSICAUTOR-Bulgaristan, NCIP-Belarus,
PAM-CG-Karada¤, SOKOJ-S›rbistan, SO-
ZA- Slokvakya, SQN-Bosna Hersek, SFP-
ZAPA- Polonya, ZAIKS- Polonya meslek
birliklerinin temsilcileri kat›ld›. 

CISAC/BIEM üyeleri
e¤itimde bulufltu
Müzik Meslek Birliklerinin lisanslama yetkilileri
CISAC/BIEM taraf›ndan düzenlenen “Müzakere
Becerisi” e¤itiminde bir araya gelerek kendi
ülkelerinde yaflad›klar› deneyimleri paylaflt›lar. 

CISAC “Radyo Televizyon Yay›nc›-
l›¤› Teknik Komite Toplant›s›” 3-4 Kas›m
2009 tarihlerinde Kiev’de yap›ld›. 
MESAM’› temsilen Lisanslama ve Da¤›t›m
Direktörü’nün kat›ld›¤› toplant›da, CISAC
üyesi meslek birliklerinin tüm dünyada
yay›n kurulufllar›yla ilgili yaflad›¤› sorun-
lar tart›fl›ld›. Özellikle Do¤u Avrupa ülke-
lerinin hem kamu hem de özel TV/Radyo
kanallar›n›n lisans anlaflmas› yapmaktan
kaç›nmalar› konusu ortak sorun olarak
gündeme getirildi. Evsahibi Ukrayna‘n›n
ilgili kurum ve yetkililerinin dikkatini bu
konuya çekmek üzere, CISAC yetkilileri
ve toplant› kat›l›mc›lar› taraf›ndan ortak
bir mektup haz›rland›. 

GÜNDEMDEK‹ ÖNEML‹ BAfiLIKLAR
Toplant›n›n di¤er önemli bir gündemi

de; teknolojinin ilerlemesiyle hemen
tüm yay›n kurulufllar›n›n internet üzerin-
den de yay›nlar›n› izleyicilere ulaflt›rma-
ya bafllamalar›n›n, telif haklar›n›n korun-
mas› ve lisanslama sistemleri üzerine ye-
niden düflünülmesini gerektirmesiydi.
Yeni strateji ve yöntemlerin gelifltirilmesi
zorunlulu¤u ortaya konup, çözüm öneri-
leri sunuldu. 
Toplant›da ayr›ca; birçok ülkede sorun
olan özel ve kamu yay›nc›lar›na eflit ta-
rife uygulama zorunlulu¤u, ba¤lant›l›
haklar ve eser sahibi haklar›n›n iliflkisi,
TV kanallar›nda müzik kullan›m›n›n öl-
çülmesi sorunlar› da ele al›nd›. Yay›nc›-
lar›n tüm kullan›mlar›n› kapsayacak bir
götürü anlaflma fleklinin nas›l oluflturu-
labilece¤i üzerine tart›flmalar oldu. S›-
n›rlar aras› lisanslama için AB’nin üçün-

cü opsiyon önerisinin de¤erlendirilme-
si, internetteki popüler paylafl›m sitele-
rinin lisanslanmas› s›ras›nda karfl›lafl›lan
zorluklar, de¤iflik tip yay›nc›lara iletim
ve yeniden iletim lisanslar›ndan hangi-
sinin uygulanaca¤› gibi konular görü-
flüldü. Ayr›ca çeflitli ülkelerden al›nan
dava kararlar›, IP-TV lisanslamas› ve GE-
MA’n›n sanal lisanslama dükkan› örne¤i
üzerinde durularak sorunlara yönelik
çözüm önerileri paylafl›ld›. 
Avrupa ve Do¤u Avrupa özellinde çeflitli
istatistiklerin sunuldu¤u iki günlük top-
lant› sonucunda, içinde bulundu¤umuz
günlerde ortaya konan çözümlerin asl›n-
da bir çözüm de¤il, bir ara aflama olabi-
lece¤i ve do¤ru sonuca ancak zaman
içinde ulafl›labilece¤i konusunda fikir bir-
li¤ine var›ld›. 

CISAC Radyo ve TV Komitesi Kiev’de topland›
CISAC üyesi meslek birliklerinin tüm dünyada yay›n kurulufllar›yla ilgili yaflad›¤› 
sorunlar›n tart›fl›ld›¤› toplant›da telif haklar›n›n korunmas› ve lisanslama sistemleriyle
ilgili yeni strateji ve yöntemlerin gelifltirilmesi zorunlulu¤u dile getirildi.
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Y›lda bir kez düzenlenen kamplar, bundan sonra yaz ve k›fl dönemleri olmak
üzere y›lda iki kez gerçeklefltirilecek. Ayr›ca yurtd›fl›ndan gelen yo¤un ilgi ve
talep nedeniyle bu y›l Yunanistan, Tunus, Bahreyn gibi ülkelerde de 
organizasyonun yap›lmas› planlan›yor. 

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n deste¤iyle Ulus Müzik ve

Funda Dündar taraf›ndan düzenlenen “Uluslararas› Klasik Türk

Müzik Kamp›”n›n 4.sü fiubat 2010’da gerçeklefltirilecek. Geçen

A¤ustos ay›nda yap›lan son kampa yo¤un ilgi vard›. 

Ulus Müzik ve Funda Dündar, dünyaya Türk kültürünün zenginli-

¤ini tan›tmak ve bu kültürel birikimden bütün dünyan›n faydalan-

mas›n› sa¤lamak misyonuyla yola ç›karak bu kamp projesini haya-

ta geçirdiler.

“Uluslararas› Türk Müzik Kamplar›” yurtd›fl›nda yap›lan müzik

kamplar›nda Türk Müzi¤i ve Türk sazlar›na duyulan ilgiden yola ç›-

karak kurguland›. Ülkemizde müzik kamp› kavram›n› oluflturmaya

hizmet eden proje, ayn› zamanda kültürler aras›nda köprü kur-

maya ve kendi kültürel de¤erlerimizi gelecek nesillere aktarmaya

da katk› sa¤l›yor. Y›lda bir kez düzenlenen kamplar, bundan sonra

yaz ve k›fl dönemleri olmak üzere y›lda iki kez gerçeklefltirilecek.

Ayr›ca yurtd›fl›ndan gelen yo¤un ilgi ve talep nedeniyle bu y›l Yu-

nanistan, Tunus, Bahreyn gibi ülkelerde de organizasyonun yap›l-

mas› planlan›yor. 

fiubat’ta düzenlenecek kamp ve di¤er kamplarla ilgili bilgi ve ge-

liflmeleri; www.fundadundar.com ve www.ulusmuzik.com web

sitelerinden ve Facebook 3. Uluslararas› Klasik Türk Müzik Kamp›

sayfas›ndan takip edebilirsiniz.

4. Türk Müzik Kamp› 
fiubat 2010’da yap›lacak

3. Klasik Türk Müzik Kamp›, 9-16 A¤ustos 2009 tarih-

leri aras›nda ‹stanbul’da Pierre Loti Tepesi’nde düzen-

lendi. Müzik Kamp›’na Türkiye, Tunus, Kuveyt, Rusya,

Finlandiya, Fransa, ABD, Bahreyn, Avustralya, Malez-

ya, Singapur, Dubai, M›s›r, Almanya, Fas, Suriye, ‹ran

ve Cezayir’den olmak üzere 60 ö¤renci kat›ld›.  

Kampa kat›lan ö¤renciler, Türk müzi¤ine emek ver-

mifl usta müzisyenler Göksel Baktagir’den kanun,

Yurdal Tokcan’dan ud, Baki Kemanc›’dan keman,

Ömer Erdo¤dular’dan ney, Derya Türkkan’dan ke-

mençe, Tanju Erol’dan klarnet, Murat Aydemir’den

tanbur ve lavta, Hamdi Akatay’dan perküsyon, Bora

Uymaz’dan flan ve nazariyat dersi ald›lar. 

E¤itimlerinin sonucunda 21 ö¤rencinin kat›l›m›yla

Aya ‹rini’de Kültür Bakanl›¤›, Kültür A.fi. ve Ulus Mü-

zik’in katk›lar›yla bir konser düzenlendi. Ders veren

hocalar›n kat›ld›¤› konserde sahneye ilk önce kanun

ustas› Göksel Baktagir, ard›ndan keman›yla Baki Ke-

manc›, vurmal› çalg›lar›yla Hamdi Akatay, uduyla Yur-

dal Tokcan, kemencesiyle Derya Türkkan ç›kt› ve da-

ha sonra ö¤renciler de hocalar›na efllik ettiler. Konse-

rin sonunda düzenlenen törenle ö¤renciler sertifika-

lar›n› ald›lar.

III. ULUSLARARASI TÜRK
MÜZ‹K KAMPI 
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Müzik piyasas›ndaki albüm sa-

t›fllar› her geçen y›l azalmas›na ra¤men

sanatç›lar üretmeye ve yeni eserler ya-

ratmaya devam ediyor. ‹flte onlardan iki-

si “Ihlamur Alt›nda” adl› parças›yla parla-

yan ‹ntizar ve hem yazar hem müzisyen

flapkas›yla Aydilge. ‹ki kad›n vokal yep-

yeni albümleriyle hayranlar›na ‘Merha-

ba’ diyor. 

‹NT‹ZAR’DAN YORUM FARKI

2007-2008 y›llar›nda “Nazar Boncu¤u”

adl› albümüyle ‘En Çok Satan Albüm’, ‘En

Çok Dijital Sat›fl Yapan fiark›’, ‘En ‹yi Fan-

tazi Müzik Kad›n Solist’ gibi ödüller kaza-

nan ‹ntizar, yeni albümü “Ömrüm Senin-

dir” ile yeni denemeler peflinde. Daha

önceki befl albümünde yer alan bütün

flark›lar›n söz ve müziklerinde imzas›

olan ‹ntizar, bu albümünde ilk kez baflka

flark›lar› da yorumluyor. Albümdeki 15

flark›n›n 11’ inin söz ve müzikleri ‹ntizar’a

ait, di¤erleri ise ‹ntizar’›n kendi sevdi¤i ve

dinlemekten zevk ald›¤› için yorumlad›¤›

parçalardan olufluyor. Albümün ilk video

klibi ise ‹ntizar’›n yorumuyla bambaflka

ve yepyeni bir flark›ya dönüflen “Büyük

‹nsan” parças›na çekildi. 

AYD‹LGE’DEN KEND‹NE HAS B‹R ALBÜM

Genç yafl›na üç roman ve iki albüm s›¤-

d›ran Aydilge, yeni flark›lar›nda kendine

has ve naif anlat›m›n› sürdürüyor. ‹lk al-

bümü “Küçük fiark› Evreni”’nin ard›ndan

ç›kard›¤› “Sobe”,  Dokuz Sekiz Müzik ta-

raf›ndan yay›nland›. Cem Sar›o¤lu ile

beraber prodüktör koltu¤unda yer alan

Aydilge albümde dokuz parça seslendi-

riyor. Bunlardan alt›s›n›n bestesi kendisi-

ne ait, ayr›ca tüm flark›lar›n sözleri de

onun kaleminden ç›km›fl. Albümün or-

taya ç›kmas›nda tan›nm›fl pek çok isim

var. Örne¤in yedi flark›n›n mastering’i,

Pink Floyd’un efsanevi ses mühendisi,

Grammy Ödüllü Andy Jackson taraf›n-

dan yap›lm›fl. Albümünün ilk klip flark›s›

“Yollara Düflsem” olmufl. 

Albümde yapay kurallar› ve dayat›lan

yaflam biçimlerini sorgulayan Aydilge,

bitmeyen enerjisiyle yaflam› besteleme-

ye ve söylemeye devam ediyor. 

Kad›n vokallerden yeni
albümler ‹ntizar “Ömrüm Senindir” ile Aydilge de “Sobe” 

albümüyle müzik marketlerde…

Ipsos araflt›rma kuruluflu 
internetten en çok yasad›fl›
müzik parças› indirilen
ülkeleri belirledi. S›ralamada
Çin bafl› çekiyor.

Ipsos araflt›rma kurulufluna

göre, internetten en çok yasad›fl›

olarak müzik parças› indirenler %78

gibi yüksek bir oranla Çinli internet

kullan›c›lar›. Çinlileri %68 ile Ruslar,

%48 ile Hintliler, %42 ile Birleflik

Arap Emirlikleri ve Brezilyal›lar

izliyor. Kuruluflun 12 ülkedeki 6 bin

500 internet kullan›c›s› aras›nda

yapt›¤› araflt›rmada, ortalama yasa-

d›fl› müzik parças› indirilme oran›

%44 olarak belirlendi. Aç›klamada,

’’‹nternetten yasad›fl› yollarla müzik

parças› indiren kullan›c›lar›n, yasala-

ra sayg› gösteren kullan›c›lara oran-

la, yasal sitelerden ödeme yaparak

daha çok müzik parças› indirmeleri-

nin ve onlardan daha fazla orijinal

CD sat›n almalar›n›n ilginç oldu¤u’’

kaydedildi.

En çok korsan müzik dinlenen 
ülke: Çin 
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Önceleri Express dergisinin içerisinde bir bö-

lümken, 1996 y›l› Kas›m ay›nda yay›mlanmaya baflla-

yan müzik dergisi Roll, 144. say›s›n› da ç›kart›p okurla-

r›na Kas›m 2009 itibariyle veda etti. Dergi çok sesli, sol

ve muhalif tavr› kadar, muhtelif tür müziklerle ilgilen-

mesiyle de dikkat çekiyordu. Ayl›k yay›nlanan dergi,

eylül ve ekim aylar›nda tek say› olarak ç›kar›l›yordu.

Gerek yerli-yabanc› röportajlar›, gerek s›ra d›fl› çeviri ve

yaz›lar›yla dergi toplam 144 say›, alt› da özel say› ol-

mak üzere 150 say› ç›kt›.

"Sarard›kça güzelleflen müzik dergisi" Roll'un A¤ustos-

Eylül-Ekim olarak üç ayl›k say› ç›karmas›

derginin ekonomik s›k›nt›lar yaflad›¤› ve

kapanmak üzere oldu¤u dedikodular›na

neden olmufltu. Hatta derginin editörleri

‘gitmiyoruz, buraday›z’ demeçleri vermiflti

ama Roll bir ay sonraki say›s›yla müzik

dünyas›na ve okurlar›na veda etti. 

Oku oku bitmeyen, merakl›s›na hitap

eden bir dergi olarak bilenen Roll’un ye-

rini dolduracak baflka bir dergi ç›kacak

m› acaba? 

13 y›ld›r yay›mlanan müzik dünyam›z›n s›ra d›fl› ayl›k dergisi
Roll, 144'üncü say›s›nda yay›n hayat›na veda etti¤ini aç›klad›. 

Müzi¤imizin önemli isimlerin-

den, aranjör ve piyano virtüözü Osman

‹flmen’in dört albümü seri olarak Ati

Müzik etiketiyle ‹brahim Zeytinkaya

prodüktörlü¤ünde yay›nland›. “Elektro

Klasikler”, “Modern Oyun Havalar›”, “Ro-

mantika”, “Saz ve Jazz Eserleri” isimle-

riyle yay›nlanan albümlerde piyano ana

enstrüman olarak kullan›lm›fl. 

Osman ‹flmen; “Elektro Klasikler”de,

klasik müzi¤in tan›nm›fl isimlerinin bil-

dik eserlerini repertuara alm›fl. Chopin,

Mozart, Weber, Bach ve Beethoven’›n

10 eserini kendine özgü yorumlayan ‹fl-

men dinleyenleri farkl› bir müzikal yol-

culu¤a ç›k›yor. 12 parçan›n yer ald›¤›

“Modern Oyun Havalar›”nda ise 'Oyun

Havas›' denilince akla ilk gelen eserler

hemen dikkat çekiyor: 'Adanal› (2 versi-

yon), Azize, Harmandal›, ‹zmir'in Kavak-

lar›, Kadifeden Kesesi, Leblebi, Mevla-

na, Telgraf›n Tellerine, Tinimini Han›m,

Üsküdar'a Giderken' ve 'Vardar Ovas›'

çal›flman›n repertuar›n› oluflturuyor.

“Saz ve Jazz Eserleri”, Klasik Türk Sanat

Müzi¤i’nin en bilinen ve sevilen eserle-

rinin bir araya getirildi¤i keyifle dinle-

nen bir albüm olmufl. ‘fiehnaz Longa-

Nihavend Longa-Mahur Saz Semaisi-Ni-

havend Saz Semaisi-Hicaz Hümayun

Peflrev-Hicaz Oyun Havas›-Nihavend

Peflrev-Segah Peflrev’ ve ‘Rast Peflrev’

Osman ‹flmen taraf›ndan yeniden yo-

rumlanm›fl. Bu albümde caz esintisi

bask›n olmakla birlikte, ‘‹nsanlar› birlefl-

tiren müziktir’ düflüncesinden hareket-

le, dünya müzi¤inden etkileflimler göze

çarp›yor. 

“Romantika”; ise sanatç›n›n besteledi¤i

12 romantik eserden olufluyor. 

Piyanonun ana enstrüman olarak kulla-

n›ld›¤› çal›flmada, parçalarda zaman za-

man eserin ruhuna uygun olarak baflka

enstrümanlar da piyanoya efllik edi-

yor.

“Elektro Klasikler”,
“Modern Oyun Havalar›”,
“Romantika”, “Saz ve Jazz
Eserleri” isimleriyle
yay›nlanan dört albümde
Osman ‹flmen’in kendine
özgü yorumu fazlas›yla
hissediliyor. 

Kült dergi ROLL veda etti

Osman ‹flmen’den seri albüm
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Kaybetti¤imiz de¤erli sanatç›lar›m›-
za Allah’tan rahmet; Türk Müzi¤i camias›na,
sanatç›lar›m›z›n ailelerine ve sevenlerine sa-
b›r ve bafl sa¤l›¤› dileriz. 

SUZAN NALBANTO⁄LU 
(21.01.1952 - 07.11.2009)
Turhal’da dünyaya gelen söz yazar› Suzan
Nalbanto¤lu, Fatih Erkoç’un besteledi¤i ve
yorumlad›¤› “Kör Kuyular” isimli sevilen
eserin sözlerinin de sahibiydi.

MUSTAFA GÖÇMEN 
(20.12.1950 - 20.10.2009)
Bestekar Mustafa Göçmen, 20 Ekim 2009’da
vefat etti. Cenazesi Bal›kesir Susurluk’ta top-
ra¤a verildi.

MUSTAFA AHISKALIO⁄LU 
(07.11.1940 - 13.10.2009)
Bayburt’ta 1940 y›l›nda do¤an bestekar ve
söz yazar› Mustafa Ah›skalo¤lu, Yusuf K›r›c›
ve Abdurrahman Kayserili gibi ustalardan
ders ald›. 
"Mendilinde Kar Getir" adl› ilk eserini 22 ya-
fl›nda veren Ah›skalo¤lu, bundan bir y›l son-
ra, tan›nmas›n› sa¤layan "Kara Basma ‹z
Olur" adl› türküyü besteledi. Mustafa Ah›ska-
l›o¤lu'nun "Kuflburnu Derde Derman, Koçlar›
Vurdum Dereye, Küp Dibinde Past›rma (Ma-
vilim), Güzel Al Giyinmifl, Tilliko, Al Yeflil Gi-
yinmifl Sunalar, Att›m Sandalyeyi Otur Sev-
dal›m Otur, Kuflburnunun Kurusu, Bir Serçe
Vurdum, Bir Tafl Att›m Çe¤ile, Çal› Koydum
Oca¤a, Çimenli Bahçede Bulgur Eliyor, Elin-
de fiifl Var Bunda Bir ‹fl Var" gibi tan›nm›fl
eserleri bulunuyor.

AfiIK HACI YENER 
(01.01.1928 - 12.10.2009)
1928 y›l›nda Afflin’in Tan›r kasabas›nda do-
¤an Afl›k Hac› Yener’in edebiyata, fliire, ozan-
lara duydu¤u sevgi ve heves çocuk yafllarda
bafllad›. Hasano¤lan Köy Enstitüsü sa¤l›k bö-
lümünü bitirdikten sonra çeflitli illerde sa¤l›k
memuru olarak çal›flt›. 
Deyiflleri çeflitli sanatç›lar ve afl›klar taraf›n-
dan plaklara okundu. “Bafl› Duman Pare Pare
Yol” ve “Da¤lar Yol Ver Bana” adl› eseri Arif
Sa¤ baflta olmak üzere pek çok halk müzi¤i
sanatç›s› taraf›ndan yorumland›. fiiirlerini
"Affl›n'l› Afl›k Yener" adl› kitab›nda toplad›.

N‹HAT N‹KEREL 
(05.02.1950 - 27.09.2009)
1950 Çorum do¤umlu olan Nikerel, 1985’te
öykü yazarl›¤›yla sinemaya ad›m att›. Yönet-
menlikten sonra oyunculu¤a geçen Nikerel,
‘Belene’, ‘Süper Baba’, ‘S›cak Saatler’, ‘‹psiz Re-
cep’, ‘Gerilla’, ‘Hac›’, ‘Deli Yürek: Bumerang Ce-
hennemi’ gibi çok say›da dizi ve filmde rol al-
d›. Nikerel, son dönemde ‹stanbul Ayd›n Üni-
versitesi’nde hem ders veriyor hem de ö¤re-
nim görüyordu. Yay›mlanm›fl Sekiz kitab› bu-
lunan, ayn› zamanda ritim saz ve flüt çalan
Nikerel’in “B›rak›n”, “Sallan›r Eller Mendille” gi-
bi fliirleri bestelendi ve Ferdi Tayfur, Müslüm
Gürses gibi sanatç›lar taraf›ndan seslendirildi. 

ORHAN ATASOY
(08.04.1947 - 17.09.2009)

“Gemiler” ve “Yorgunum” adl› flark›lar›n yara-
t›c›s› Orhan Atasoy, bir süredir mücadele et-
ti¤i hastal›¤a yenik düfltü.
1949 do¤umlu Atasoy,  Güzel Sanatlar Aka-
demisi Heykel Bölümü mezunuydu. Çeflitli
gruplarda müzisyen olarak yer ald›ktan son-
ra 1993 y›l›nda “Yanm›fl›z” adl› bir solo al-
büm yapt›. Albümün ç›k›fl parças› “Gemiler”e
(Söz-Beste: Orhan Atasoy, Ercüment Vural)
çekti¤i videoklip flark›y› uluslararas› kanal
MTV ekran›na kadar tafl›d›. Atasoy, 1993’ten
bu yana ABD’de yafl›yordu. 2009'un ilk ayla-
r›nda Orhan Atasoy’un yap›tlar› “1980 &
2001” ad›yla yeniden bir albümde topland›. 

BEK‹R MUTLU (01.01.1931 - 03.09.2009)
1931 y›l›nda Ankara’da do¤an Dr. Bekir Mut-
lu, 1958 y›l›nda Ankara Üniversitesi T›p Fa-
kültesi’nden mezun oldu. Doktorlu¤un yan›
s›ra tüm yaflam› boyunca edebiyat ve fliirle
u¤raflan Mutlu'nun yay›mlanm›fl üç fliir kita-
b› bulunuyor. Bekir Mutlu'nun pek çok fliiri
ço¤u Türk Sanat Müzi¤i’nin ünlü bestekarlar›
taraf›ndan bestelenmifl ve TRT repertuar›na
girmifltir. “Bir ‹lkbahar Sabah› Güneflle Uyan-
d›n m› Hiç” isimli eseriyle 1985 y›l›nda Alt›n
Kelebek ödülü kazanan Bekir Mutlu, bellek-
lere kaz›nan çok say›daki flark›n›n da sözleri-
ne imzas›n› att›. Türk Sanat Müzi¤i’nin ünlü
güftekar› 78 yafl›nda aram›zdan ayr›ld›.

DEM‹R KARABAfi
(23.03.1961 - 09.08.2009)
TRT Ankara Radyosu TSM sanatç›lar›ndan ke-
man virtiözü Demir Karabafl,1961 y›l›nda Ça-

nakkale Bayramiç’te do¤du. Ailesinin deste-
¤iyle ilk nota ve nazariyat derslerini ‹smail Oy-
tun, Ekrem Vural, Turhan Toper ve Cinuçen
Tanr›korur’dan ald›. 14 yafl›ndayken TRT’nin
açt›¤› Amatör Saz Sanatç›s› S›nav›n› kazana-
rak Ankara Radyosu’ndaki çeflitli toplu prog-
ramlara kat›lmaya bafllad›. Bu arada çeflitli
konser ve gazino çal›flmalar› yapt› ve özel ho-
calar denetiminde bat› keman çalma tekni¤ini
gelifltirdi. 1979 y›l›nda 18 yafl›ndayken TRT
Ankara Radyosu’nda Yetiflmifl Saz Sanatç›s›
olarak kadrolu göreve bafllad›. 1995 y›l›nda
‹stanbul Radyosu’na geçici görevli olarak gitti.
2000 y›l›na kadar burada kald›. Çeflitli saz
eserleri ve besteleri bulunan Demir Karabafl
evli ve bir erkek çocuk sahibiydi.

BAHADIR AKKUZU
(03.02.1955 - 06.08.2009)
''Kurtalan Ekspres''in gitaristi ve vokalisti Ba-
had›r Akkuzu’yu geçirdi¤i kalp krizi sonucu
kaybettik. 15 yafl›nda sahneye ç›kmaya bafl-
layan Akkuzu, ilk olarak ''4 Adam'' isimli gru-
bu kurdu. 1978 y›l›ndan itibaren ''Kurtalan
Ekspres'' grubunun gitaristi, vokalisti ve ku-
rucusu olarak çal›flt›. Akkuzu, müzik yaflam›
boyunca Bar›fl Manço, Cem Karaca, Erkin Ko-
ray, Edip Akbayram gibi sanatç›lara efllik etti.
Bahad›r Akkuzu, Bar›fl Manço’nun seslendir-
di¤i ''Sak›z Han›mla Mahur Bey'', ''Kara Top-
rak Ver Yarimi'', ''Al Beni'' ve “ Gönül Ferman
Dinlemiyor” isimli bestelerin sahibiydi. 

MUAMMER SUSUZLU
(04.07.1935 -20.07.2009)
1935 y›l›nda Burdur’da do¤an Susuzlu, ilko-
kulu, orta ve lise e¤itimini burada tamamlad›.
1957’de ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’-
ne girdi. Lise ö¤renimi s›ras›nda fliir yazmaya
bafllayan Muammer Susuzlu,1960 y›l›nda ilk
fliir kitab› “fiule”yi yay›nlad›. 1955–1967 y›llar›
aras›nda çeflitli devlet ve kamu kurulufllar›n›n
muhasebe vd. bölümlerinde çal›flt›. 1964-
1965 döneminde ö¤retmenlik yapt›. Daha
sonra ticaret hayat›na at›ld›. Türk Sanat Musi-
kisi alan›nda çal›flmalarda bulunan Muammer
Susuzlu’nun, fliirlerinin pek ço¤u de¤iflik bes-
tekârlarca bestelendi. Pek çok antolojide yer
ald›. Yaz› ve fliirleri çeflitli dergilerde yay›nla-
nan Susuzlu, 1 Nisan 2000 tarihinde “Yaflam”
isimli ikinci fliir kitab›n›, May›s 2001’de “Gül-
flen” adl› edebiyat kültür ve sanat dergisinin
ilk say›s›n› yay›nlad›.

KAYBETT‹KLER‹M‹Z
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MESAM’›n üyeleri ve ba¤›ml›lar› için yapm›fl oldu¤u

Özel Toplu Sa¤l›k Sigortas› y›ll›k olarak yap›lmakta ve her y›l

May›s ay›nda yenilenmektedir. 

Bu y›l AK S‹GORTA A.fi. ile May›s ay›nda yenilenmifl bulunan

Protokol içeri¤ine göre, ifllemler MAYIS 2009’dan MAYIS 2010

y›l›na kadar geçerli olmak üzere yap›lm›flt›r. 

Bu do¤rultuda May›s 2010 tarihine kadar devam eden Özel

Toplu Sa¤l›k Sigortas›’ndan faydalanmak isteyen üyelerimiz,

Meslek Birli¤imize bilgi vererek ve primleri ödemek kofluluyla

Ak Sigorta A.fi.’ye baflvuruda bulunabilirler. 

Ancak daha önce gerek internet sayfam›zda gerek dergimiz

Vizyon’da (Temmuz-A¤ustos / Say› 13) duyurdu¤umuz üzere;

geçen y›l sigortal› olup bu y›l Sosyal ve Kültürel Fon Yönerge-

si’ndeki mevcut kriterler uyar›nca sigortalanma hakk›n› elde

edemeyen MESAM Üyeleri’nin sigorta primlerini kendilerinin

ödemesi kofluluyla Ak Sigorta poliçelerini yenileme haklar›na

iliflkin süre 15 Ekim 2009 tarihi itibariyle sona ermifltir. Sigor-

ta flirketiyle yap›lan Protokol gere¤ince poliçeleri iptal edil-

mifltir. 

Poliçeleri iptal edilen eser sahiplerimiz, Özel Toplu Sa¤l›k Si-

gortas› poliçemizden tekrardan yararlanmak için baflvuruda

bulunabilirler. Ancak, bu baflvurular yeni sigorta müracaatlar›

kapsam›nda sa¤l›k sorunlar› ile beraber yeniden de¤erlendir-

meye al›nacakt›r. 65 yafl üzeri (66 yafl›ndan gün alm›fl olan)

üyeler Protokol uyar›nca sigortadan faydalanamamaktad›r. 

Di¤er yandan y›ll›k sigorta prim tutarlar›n› kendileri ödeyerek

ilk kez sigortal› olmak isteyen MESAM Üyeleri de Poliçe’den

yararlanmak üzere baflvurabilmektedir. 

Ak Sigorta program› hakk›nda her türlü bilgi ve so-
rular›n›z için afla¤›daki numaralar› arayabilirsiniz.

‹lgili Kifli: Sevim Erdinç: 0533 627 18 84
Telefon: 0212 243 80 53 / 0212 244 31 23 /

0212 251 81 94
Faks: 0212 243 02 69                       
Mail: sigortahizmet@aksigorta.net

Ak Sigorta ‹fllemleri Hakk›nda Duyuru 

TRT kanal say›s›n› art›rmaya ve
çeflitlendirmeye devam ediyor. 
TRT Türk, TRT fiefl, TRT Turizm ve
Belgesel kanallar›n›n ard›ndan 
TRT Müzik de yay›n hayat›na 
‘merhaba’ dedi. 

Türkiye Radyo Televizyon Kuru-

mu (TRT)’nun yeni kanal› TRT Müzik,

TRT’nin Tepebafl›’ndaki stüdyolar›nda dü-

zenlenen galayla yay›na bafllad›. 

TRT kanal say›s›n› çeflitlendirerek art›r-

maya devam ediyor. TRT Türk, TRT fiefl

ve geçti¤imiz günlerde yay›na bafllayan

TRT Turizm ve Belgesel kanallar›n›n ar-

d›ndan flimdi de TRT arflivlerini izleyicile-

re sunacak olan TRT Müzik ile at›l›m›n›

sürdürüyor. 

TRT Müzik kanal›n›n yay›n hayat›na bafl-

lamas› için düzenlenen ve bas›na kapal›

gerçeklefltirilen galay› Burak Kut ve Han-

de Subafl› sundu. Gece-

de ENBE Orkestra-

s›’n›n eflli¤inde

Sezen Aksu,

Ajda Pekkan,

Burhan Öcal, Ku-

bat, Azerin ve Burak

Kut sahne ald›. Sezen Aksu

her zamanki esprileriyle salonu kahkaha-

ya bo¤du. Salonun küçük olmas› sebe-

biyle pek çok davetli konseri izleyeme-

den törenden ayr›lmak zorunda kald›.

Özellikle hükümet yetkililerinin genifl ko-

ruma ordusuyla galaya gelmesi de eleflti-

ri konusu oldu. 

TRT Genel Müdürü

‹brahim fiahin

bas›n mensupla-

r›na yapt›¤› aç›k-

lamada TRT'nin 400

sanatç›s›n›n TRT Müzik

kanal›nda yer bulaca¤›n› ve

yeni kanal›n Türkiye'de müzik kalitesini

oturtturaca¤›n› söyledi. fiahin, ''Türki-

ye'de yozlaflmaya do¤ru kayan bir müzik

zemini var. TRT Müzik sayesinde insanlar

kaliteli müzik dinleyecek. Amac›m›z bu.

Projelerimiz devam edecek'' dedi. 

TRT Müzik 
kanal› yay›na 
bafllad›
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‘Hiçbir fleyde gözüm yok’ adl›

unutulmaz eserinin yan› s›ra bine yak›n

bestesi olan Fethi Karamahmuto¤lu,

Türk Mûsikîsi repertuvar›na ikisi sözlü

olmak üzere peflrev, semai, medhal ve

oyun havas› türünde yirmiye yak›n eser

kazand›ran Tar›k Kip, 183 fliiri çeflitli

bestekarlar taraf›ndan notaya dökülen

edebiyat ve fliir tutkunu Vahit Özayd›n

ve “Son Mektup”, “Aflk›n Bahard›r”, “Bir

Garip Yolcu” gibi dillerden düflmeyen

eserlere imza atan Y›ld›r›m Gürses’i öz-

lem ve sevgiyle an›yoruz. 

FETH‹ KARAMAHMUTO⁄LU

(1942-1999)

Giresun’un Görele ilçesinde 1942 y›l›nda

do¤an Fethi Karamahmuto¤lu, ailesinin

de müzikle ilgili olmas› sebebiyle küçük

yafllardan beri müzi¤e merak duydu. ‹l-

kokulda a¤›z armonikas›, ortaokulda

mandolin, ud ve kaval çalmaya bafllad›;

ortaokulda müzik ö¤retmeni Lütfi Bay-

kan’dan müzik dersleri ald›. Lisede Me-

sud Aygen ve fiair Haflim Nezihi Okay,

Karamahmuto¤-

lu’nun yetene-

¤iyle yak›ndan

ilgilendiler. ‹s-

tanbul Üniversi-

tesi Edebiyat Fa-

kültesi, Türk Dili

ve Edebiyat› Bö-

lümü’nde okur-

ken üniversite

korosunda çal-

maya bafllad›. 1966 y›l›nda TRT’ye ud

dal›nda “Stajyer Sanatç›” olarak girdi.

Haydar Sanal, Halil Bedii Yönetken, Cü-

neyd Orhon ve Alâeddin Yavaflça’dan al-

d›¤› dersler ufkunu geniflletti.

Beste dal›nda ilk denemelerine 1960 y›-

l›nda bafllad› ve 1963’te “Bu yoldur p›-

nar yolu” adl› eseri TRT Repertuvar Ku-

rulu’nca kabul edilen ilk bestesi oldu.

Bugün TRT Repertuvar›’na kay›tl› 300’ü

aflk›n bestesi mevcuttur.

Fethi Karamahmuto¤lu, Klasik Türk Mü-

zi¤i ile sadece bestekâr ve icrac› olarak

de¤il; teorik yönlerini inceleme bak›-

m›ndan da ilgilendi, bu konuda araflt›r-

malar yapt›. 1980’de “Bizim Geleneksel

Müzi¤imiz” adl› bir inceleme-derleme

kitab› yay›mland›. 1968-1974 y›llar›

aras›nda Edebiyat Ö¤retmenli¤i de yap-

t›. Lisedeki edebiyat dersleri için haz›r-

lad›¤› ders kitaplar› “Bizim Edebiyat›m›z-

I-II-III” ad›yla yay›mland›. Çeflitli gazete

ve dergilerde inceleme ve elefltiri yaz›-

lar›n›n yan›nda, fliirleri, denemeleri ya-

y›mland›. Evli ve iki çocu¤u olan Kara-

mahmuto¤lu 7 Ekim 1999’da (do¤um-

gününde), vefat etti. Sanatç› ard›nda

say›s› 1000’i aflan beste, pek çok fliir,

deneme, araflt›rma-inceleme yaz›s›, ki-

tap çal›flmalar›, beste yar›flmalar›ndan

kazand›¤› birçok ödül ve yar›m kalan

otobiyografik roman b›rakt›. Besteleri

içerisinde en çok bilinen ve halk tara-

f›ndan en çok sevileni sözü ve müzi¤i

kendisine ait olan ödüllü, “Hiçbir fieyde

Gözüm Yok” adl› bestesidir. 

TARIK K‹P (1927-2000)

Tar›k Kip

1927 y›l›nda

Samsun’da

do¤du. Tar›k

Kip de t›pk›

Fethi Kara-

mahmuto¤lu

gibi müzik

sever bir aile-

den geliyor-

du. Müzi¤e

olan heves

ve yetene¤i küçük yafllarda ortaya ç›kt›.

Day›s› Ahmet Sözen Necip Aflk›n’dan ke-

man dersleri ald›. Ortaokuldayken okul

bandosu ile okul caz›nda çal›flt›. Orta-

okuldan mezun olduktan sonra bir ke-

man edinerek konserlerde dinledi¤i eser-

lerin notalar›n› sat›n al›p bunlar› çalmaya

çal›fl›rd›. Böylece pek çok tan›nm›fl ve se-

vilmifl Bat› Müzi¤i eserlerini ö¤rendi ve

keman tekni¤ini kendi kendine gelifltirdi.

Donanma Komutanl›¤› orkestras›n›n bir-

çok konserine keman›yla kat›ld›.

Türk Mus›kisi’ne ilgisi Gölcük’te görevli

bulundu¤u s›ralarda bafllad›. Bir süre

kanun ve udla meflgul oldu. 1952’de ‹s-

tanbul’a tayin olunca Gölcük’teki ö¤ret-

meni Tanburi Süleyman Erol, Laika Ka-

rabey’e yazd›¤› bir mektubu kendisine

vererek ‹leri Türk Mus›kisi Konservatu-

var› Derne¤i’ne gitmesini istedi.  Der-

nekte bilgisini ve tekni¤ini ilerletme im-

kan› bulan Kip, burada keman ö¤ret-

menli¤i ve çok sesli çal›flmalar yapt›.

Kay›p giden y›ld›zlar›
sayg›yla an›yoruz
Türk Musikisi’ne unutulmaz eserler kazand›ran, MESAM’›n kurulufluna eme¤i
geçen Fethi Karamahmuto¤lu, Tar›k Kip, Vahit Özayd›n ve Y›ld›r›m Gürses’i 
sayg›yla an›yoruz.  
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Derne¤in kurucusu H. Sadettin Arel’in

her cumartesi düzenledi¤i toplant›larda

befl üyeli kemençe ailesini dördüncü ai-

lesi olan bas kemençeyi çald›. 

‹stanbul Radyosu’nda bas kemençe ile

emisyonlara girmeye bafllay›nca mer-

hum neyzen Burhaneddin Ökte’nin tav-

siyesiyle 1956 y›l›nda Ankara Radyo-

su’na tayin oldu. Görevine devam eder-

ken gece lisesini bitirdi, daha sonra Dil

Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nin Kütüphane-

cilik bölümünden diploma ald›. 1956

y›l›ndan 1993’e kadar viyolonsel ile

Türk Mus›kisi yay›nlar›na kat›ld›. 1993

y›l›nda emekli oldu. Bu arada çeflitli ko-

ro ve topluluklar› yöneterek, repertuvar

ve denetleme kurullar› gibi sanat kurul-

lar›nda üyelik yapt›, repertuvar kitaplar›

haz›rlayarak Türk Müzi¤i’ne de¤erli hiz-

metler verdi. 

Türk Musikisi repertuvar›na ikisi sözlü

olmak üzere peflrev, semai, medhal ve

oyun havas› türünde yirmiye yak›n eser

kazand›rm›flt›r. Kendisi gibi bir ses sa-

natç›s› ve koro flefi olan Yüksel Kip ile

evli olan Tar›k Kip’i, 21 Eylül 2000’de

kaybettik. 

Dr. VAH‹T ÖZAYDIN (1915-2005)

7 Haziran 1915’te Samsun Vezirköprü’de

dünyaya gelen Dr. Vahit Özayd›n’›n ço-

cuklu¤u babas›n›n memuriyeti sebebiyle

flehir flehir gezerek geçti. Ortaokul ve li-

seyi ‹stanbul’da bitirdikten sonra t›p fa-

kültesine girdi. Bu arada Milli Savunma

Bakanl›¤›’n›n açt›¤› s›nav› kazand› ve

Te¤men rütbesiyle askeri t›bbiyeli olarak

orduya kat›ld›. 1942 y›l›nda Nebahat

Özayd›n ile

evlendi. 1952

y›l›na kadar

çeflitli askeri

hastanelerde

de¤iflik rütbe-

lerde görev

yapt›ktan

sonra binbafl›

rütbesiyle

1952 y›l›nda emekli oldu. Bir ara serbest

hekim olarak da çal›flt›. 1964’te Bakanl›k

kadrosuyla ‹stanbul Verem Savafl Derne-

¤i’nde görev ald›. Ve yine o sene Sa¤l›k

Bakanl›¤›’n›n izniyle bir y›l ‹sviçre’de bir

Sanatoryum’da çal›flt›. 

Yurda döndükten bir süre sonra Haseki

Hastanesi Baflhekim Yard›mc›l›¤›na atan-

d›. Dr. Alaeddin Yavaflca’n›n da ayn› has-

taneye tayin edilmesiyle tan›flt›lar. Özay-

d›n’›n o dönemde yazd›¤› fliirlerin hemen

hepsini Alaeddin Yavaflca bestelemifltir.  

Edebiyat ve fliire olan ilgisi lise y›llar›nda

bafllayan Dr. Vahit Özayd›n, ço¤unlukla

Divan Edebiyat› ve Servet-i Fünun flairle-

rini okudu. Fakülteye bafllad›ktan sonra

ara verdi¤i fliir ve edebiyat çal›flmalar›

Haseki Hastanesi’ne gelince tekrar baflla-

d›. 1980’de emekli olduktan sonra fliir

çal›flmalar›na h›z verdi. Nevzat Sumer’le

tan›flt›. Birlikte MESAM’›n kurulufl çal›fl-

malar›nda bulundular. 

183 fliiri Alaleddin Yavaflca, Rüfltü Eriç,

Bahri Alt›ntafl, ‹rfan Özbak›r, Yüksel Kip

gibi besteciler taraf›ndan bestelendi. fii-

irlerinin yan› s›ra yay›mlanm›fl t›p yaz›lar›

da olan Dr. Vahit Özayd›n, 7 Aral›k 2005

tarihinde vefat etti. 

YILDIRIM GÜRSES (1939-2000)

1939 y›l›nda Bursa'da do¤an Y›ld›r›m

Gürses, Bursa Erkek Lisesi'ni bitirdikten

sonra henüz yirmili yafllar›n bafl›nda An-

kara Radyosu'nu, bir y›l sonra da Ankara

Devlet Operas›'n›n s›navlar›n› birinci ola-

rak kazand›. Bu arada Ankara ‹ktisadi ve

Ticari Bilimler Akademisi'ni de 1961 y›-

l›nda bitirdi. Ayn› y›l kendisi gibi ses sa-

natç›s› olan Ayla Gürses'le evlendi. Bu

evlilikten Beyaz›t ad›n› verdi¤i bir o¤lu

dünyaya geldi. Operada da 7-8 ay çal›fl-

t›ktan sonra ayr›ld›. 1965 y›l›nda Hürri-

yet Gazetesi'nin Alt›n Mikrofon Yar›flma-

s›'na kendi orkestras›, sözü ve müzi¤i

kendisine ait ‘Gençli¤e Veda’ adl› eseriyle

kat›ld› ve birinci oldu.

Bu baflar›n›n ard›ndan çal›flmalar›na h›z

veren Y›ld›r›m Gürses, popüler müzi¤in

en önemli

isimlerinden

biri haline gel-

di. ‘Son Mek-

tup’, ‘Gelmez

Giden Günler

Geri’, ‘Bir K›r›k

Kalp’, ‘Bir Garip

Yolcu’, ‘Sonba-

har Rüzgârlar›’

parçalar›yla

büyük bir baflar› yakalad›.

80’lerin bafl›nda Ajda Pekkan ile birlikte

‘Affetmem Asla Seni’ adl› flark›s›yla yeni

bir hamle yapt›. Ayn› albümde yer alan

‘Dertliyim Arkadafl’ ve sonra ç›kan ‘Eller

Eller’ ile ‘Gül Dudakl›m’ sanatç›n›n ses ge-

tiren son flark›lar› oldu. Y›ld›r›m Gürses’in

di¤er önemli flark›lar›ndan baz›lar› flun-

lard›r; ‘Mevsimler Yas Tutup Çöller A¤la-

s›n’, ‘Liseli K›z’, ‘Çal Kanunum Çal’, ‘Mazi-

deki Aflk’. Ayn› zamanda Arif Nihat As-

ya'n›n Fetih Marfl› isimli fliirinin sanatç›

taraf›ndan yap›lan yorumu da çok be¤e-

nildi. Sanatç›n›n en son "An›larla Y›ld›-

r›m" adl› best of çal›flmas› piyasaya ç›kt›. 

MESAM’›n kuruluflunda yer alan, 1989-

1995 y›llar› aras›nda MESAM Yönetim

Kurulu Baflkanl›¤› yapan Y›ld›r›m Gürses,

ayn› zamanda 300’e yak›n bestesiyle

Türk Sanat Müzi¤i’nin en üretken sanat-

ç›lar›ndan biriydi. Üstelik Türk Sanat Mü-

zi¤i’ne yepyeni bir yorum katt› ve o yo-

rum sadece bu dal›n icrac›lar› taraf›ndan

de¤il, popçular ve di¤er müzik türlerinin

yorumcular› taraf›ndan da çok sevildi.

2000 y›l›nda 61 yafl›nda kalp krizi sonu-

cu kaybetti¤imiz Y›ld›r›m Gürses’i ve bu-

güne dek müzi¤imize katk› sa¤layan kay-

betti¤imiz tüm sanatç›lar›m›z› özlemle

an›yoruz.

1-Kaynak: www.sanatkolik.com- Gülay Karamahmuto¤lu
2-Kaynak: www.turkmusikisi.com - Haz›rlayan: Tâhir AY-
DO⁄DU / Kaynak: Türk Mûsikîsi Tarihi- Dr. Nazmi ÖZALP
3- Kaynak: “Türk Müzi¤i’nde Samsunlu Sanatç›lar - 
Cilt 2, Haz›rlayan ve Yazan: Turhan Taflan
4-Kaynak: Vikipedi
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Müzik meslek birlikleri üyelerinin

fikir ve sanat eserlerini telif ödemeden

kullan›c›lar›na sunan web siteleriyle mü-

cadelesini sürdürüyor. Son olarak MÜ-

YAP’›n MySpace ve Last FM aleyhine açt›-

¤› davada mahkeme bu sitelerin kapat›l-

mas› yönünde karar ald›. MÜYAP Baflkan›

Bülent Forta uygulaman›n yeni olmad›¤›-

n› ve bu kez flöhretli iki site olmas› sebe-

biyle dikkatlerin bu noktaya çekildi¤ini

söyledi. ‹nternet kullan›c›lar›n›n s›kl›kla

ziyaretçileri aras›nda oldu¤u MySpace ve

Last FM’in kapat›lmas› sanal ortamda öz-

gürlükler nereye kadar olmal› tart›flmala-

r›n› da yeniden alevlendirdi. 

Bülent Forta hem yaflanan bu son gelifl-

meleri de¤erlendirdi, hem de merak edi-

len kimi konulara aç›kl›k getirdi: 

YASAK YER‹NE L‹SANS

‹nternetin hayat›m›za girmesi ve istilas›y-

la bafllayan süreçte müzik piyasas›n›n da

pay›na düfleni fazlas›yla ald›¤›n› ifade

eden MÜYAP Baflkan› Bülent Forta, “‹n-

ternet yayg›nlaflt›kça müzik sektöründe

fiziki ürün daralmas› oldu. CD almak yeri-

ne internet üzerinden müzi¤e kolayca

ulaflma seçene¤i cazip hale gelmeye bafl-

lad›. Türkiye’deki müzik endüstrisi de bu-

na bir refleks veriyor. Elbette bütün site-

leri yasaklayarak bir sonuç al›nmayaca¤›-

n› bilecek kadar bilinçliyiz. Yapmaya ça-

l›flt›¤›m›z yasak koymak de¤il, bu siteleri

lisanslayarak müzik endüstrisini bir nok-

tada tutabilmek” diyor.

Müzik meslek birlikleri MySpace ve Last

FM gibi müzik yay›n› yapan tüm internet

siteleriyle lisans sözleflmesi yapmak isti-

yor. Tüm taraflar›n hakkaniyetli biçimde

fayda sa¤layaca¤› bu formül sayesinde

de müzik endüstrisinin maddi anlamda

kay›plar›n›n tolare edilmesi hedefleniyor.

Forta dünyada geçerli uygulaman›n da

bu yönde oldu¤una iflaret ediyor. Gelifl-

mifl ülkelere bak›ld›¤›nda albüm sat›fllar›

düflerken dijital sat›fllar ve internet üze-

renden elde edilen telif miktar› da art›-

yor. Türkiye’nin bu seviyeye gelmesi için

müzik meslek birliklerinin bu anlamdaki

çabas›n›n ve hukuksal mücadelesinin sü-

rece¤ini ifade eden Bülent Forta, yasal

olmayan internet sitelerinin tespit edil-

mesi, gerekli uyar›lar›n yap›lmas›, bunla-

ra uyulmamas› halinde de yasal alanlar-

daki hak arama savafllar›na devam ede-

ceklerinin mesaj›n› veriyor. 

TTNET TEL‹F ÖDÜYOR

Bülent Forta, internet eriflim hizmeti su-

nan TTNet’le müzik eserlerinin kullan›m›-

na dair sa¤lad›klar› anlaflma zemininin

di¤er internet siteleri için de örnek bir ifl-

birli¤i olmas›n› temenni ediyor. TTNet

üyelerine binlerce flark›dan oluflan bir

müzik diskote¤ini kullanma hakk› veriyor

ve bunun karfl›l›¤›nda da müzik meslek

‹nternetin en çok müzisyen ve sanatç› profiline sahip

sitelerinden MySpace ve Last FM, MÜYAP’›n ald›rd›¤›

mahkeme karar›yla kapat›ld›. MÜYAP Baflkan› Bülent

Forta, Türk müzik endüstrisinin bu sitelere milyonlarca

dolar kazand›r›rken, telif al›nmamas› yüzünden her y›l 

50 milyon dolar kaybetti¤ini söyledi.

gündem

� 2004’te 42 milyon CD sat›fl› yap›lm›fl, bu
y›l için öngörülen rakam 7 milyon bile
de¤il.

� 2008 y›l›nda 1400 civar›nda Türkçe al-
büm yay›nlanm›fl, 2009’da bu rakam
700’lere düfltü.

� Türk müzik endüstrisinin internetten
kaybetti¤i para her sene 50 milyon do-
lar.

� Türkiye flu anda telif haklar›ndan y›lda
30 milyon dolar civar›ndada para kaza-
n›rken Almanya’da toplanan telif 1 mil-
yar euro civar›nda...

Dijital ça¤›n getirdikleri!

MySpace ve Last FM 
mahkeme karar›yla
kapat›ld›
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birliklerine ciddi bir telif ödüyor. Ancak

bu cephede de yasal olmayan kullan›m-

lar›n artmas›ndan ötürü baz› s›k›nt›lar

bafl göstermeye bafllam›fl. TTNet hakl›

olarak ‘Bu kadar para verip yasal kullan›c›

oluyorum. Ama bütün bu yasa d›fl› kulla-

n›m siteleri aç›k. Bunlarla ilgili hukuksal

önlem al›nmad›¤› takdirde benim para

vermemi gerektiren bir fley yok’ diyor.  

Myspace ve Last FM’in kapat›lmas› ben-

zer flekilde yay›n yapan internet siteleri

için ciddi bir uyar› olarak alg›lanabilir. Bü-

lent Forta, MySpace’e yaklafl›k sekiz ayd›r

uzlaflmaya çal›flt›klar›n›, bir sonuca ulafla-

mad›klar›n› ve sonras›nda kapaman›n

gündeme geldi¤ini söylüyor. 

TEL‹F ALINCAYA KADAR MÜCADELE

MySpace ve Last FM’in gerekli ad›mlar›

atmazlarsa MÜYAP davas›ndan geri ad›m

atmayacak. Bülent Forta “Meflhur olmak

için alm›yoruz bu karar›. E¤er davay› çe-

kersek o zaman insanlar›n da bize inanc›

olmaz” diyor. Hem temsil ettikleri sanat-

ç›lar hem de sektörde flimdiye dek telifle

ilgili kat edilen mesafeden geriye gitmek

istemedikleri için yola devam edecekleri-

ni söylüyor. Tabii bütün bu süreci sansür

gibi alg›layanlar da var. Özellikle son tü-

ketici yani internet kullan›c›s› için durum

ço¤u zaman böyle tan›mlan›yor. Oysa te-

melde bir çeflit hak hukuk aray›fl›, çünkü

internette telif ödemeden müzik eseri

sunan siteler bunlar üzerinden haks›z ka-

zançlar sa¤l›yorlar. Bülent Forta, dertleri-

ni yeterince anlatamad›klar› için böyle

elefltirilerle karfl›laflt›klar›n› söylüyor. Belki

medya bu konuda meslek örgütlerine

daha fazla seslerini duyurma f›rsat›n› ta-

n›yabilir. Örne¤in kaç kifli telifle ilgili Yo-

utube ile anlaflma yap›ld›¤›n› ve dünya-

n›n herhangi bir yerinde çalan Türkçe

flark›lar›n telifinin müzik meslek birlikleri-

ne ödenmesi gerekti¤ini biliyor, merak

ediyoruz do¤rusu. 

TÜRK‹YE D‹J‹TAL PAZARDA 44.

Türkiye dijital müzik pazar› aç›s›ndan

dünyada 44’üncü s›rada. Göstergelere

bakt›¤›m›zda sonuçlar pek iç aç›c› de¤il.

CD sat›fllar› sürekli düflüyor, bu y›l için

öngörülen sat›fl miktar› yedi milyona

ulaflm›yor. Oysa befl sene önce bu rakam

42 milyondu. Ç›kan albüm say›s› da azal-

d›. Madalyonun di¤er yüzündeki telif ra-

kamlar› da can s›k›c›. Türkiye teliften y›l-

da 30 milyon dolar gelir elde ederken Al-

manya y›lda 1 milyar Euro kazan›yor. Bü-

lent Forta bu tabloya isyan›n› bak›n nas›l

ifade ediyor: “Türk müzik endüstrisinin

internetten kaybetti¤i para her sene 50

milyon dolar. Hangi endüstri buna daya-

n›r? Devaml› eserlerimiz çal›nd›kça, iflas

eden flirketler ve açl›ktan ölen söz yazar-

lar› da artar. Bu ne adalet, ne de insanl›k

duygusuyla olacak gibi de¤il.”

AVM’LERDEN TEL‹F ALINMALI

Telesekreterde ve al›flverifl merkezlerinde

çal›nan müziklerin bile telifinin al›nmas›

gerekti¤ini söyleyen Bülent Forta, inter-

net eriflim hizmeti sunan büyük flirketle-

rin telif uygulamalar›n›n nedense ülke-

den ülkeye de¤iflti¤ine vurgu yap›yor.

Forta, “MySpace Türkiye’de yapt›¤› yay›n

için bana lisans ödemek zorunda. Bura-

dan milyar dolar para kazan›yorken, bü-

yük flirketlere para ödememesinin ihti-

mali bile yok. ‹ngiltere’de bir otelde çal›-

nan müzikten al›nan telif hakk› yüzde 25.

Orada 100 euro ise burada 25 euro. Dün-

yada baflka Türkiye’de baflka standartla ifl

yapmaya kalkarsan›z, buna izin vermeyiz.

MySpace, Fransa’da Sony Music’in telifini

ödeyecek, burada ödemeyecek... Bu

mant›kl› de¤il. Orada nas›l çal›fl›yorsa bu-

rada da ayn› flekilde çal›fls›n” diyor.

SANATÇI KEND‹S‹ ‹Ç‹N 

PROF‹L AÇAMAZ! 

MÜYAP Baflkan› internet üzerinde sanat-

ç›lar›n kendileri için profil açmalar›n›n da

telif aç›s›ndan baz› handikaplar do¤urdu-

¤una iflaret ediyor. “Bu durumda üç hak

kümesinden söz edebiliriz. Bir örnekle

aç›klayay›m. Diyelim ki Tarkan, Sezen Ak-

su’nun flark›s›n› okuyor. Sonra plak flirketi

bu flark›ya yat›r›m yap›yor. Tarkan’›n in-

ternette sayfa açabilmesi için, plak flirke-

tinden ve Sezen Aksu’dan izin almas› ge-

rekiyor. Üstelik müzikte sanatç›lar›n tek

tek telif haklar›n› toplamas› gibi bir du-

rum yok. Ço¤u bunun fark›nda de¤il. Biz

MySpace’ten telif ald›¤›m›z zaman bu te-

lif yorumcuya, eser sahibine ve plak flir-

ketine gidiyor. Ünlüler flark›lar›n› duyura-

cak ya da birileri meflhur olacak diye

MySpace gelir elde edemez.”

HAVA MI, SU MU?

Bülent Forta bundan sonras› için müzik

endüstrisine dair projeksiyonlar›n iki

teoride yo¤unlaflt›¤›n› söylüyor. ‹lkine

göre müzik hava gibi olacak ve kimse

para vermeyecek, dolay›s›yla ne plak

flirketi ne sanatç› kalacak. ‹kinci teori ise

müzi¤in su gibi olaca¤›. Nas›l ADSL için

ayl›k bir para ödeniyorsa müzik için de

böyle bir rakam ödenecek ve dijital plat-

formlarda istenilen müzik dinlenecek.

Ayr›ca öngörüler aras›nda 2025’lere

do¤ru CD’nin format olarak ortadan

kalkaca¤›, yerini mobil abonelikler ve

MySpace gibi siteler alaca¤›, sanatç›lar

da bunlardan ald›klar› telifle kazanç

sa¤layacaklar› var. Öte yandan hayran

profiline yönelik yeni uygulamalar da

artaca¤a benziyor. Örne¤in CD’lerde ses

dosyalar›n›n yan› s›ra sanatç›n›n özel

videolar›, özel kay›tlar› da olacak. Hatta

belki içinden imzal› tiflörtü bile

ç›kacak.

vizyon

gündem
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17vizyon

fiAHSENEM BACI & YAVUZ B‹NGÖL:

afl›kl›k tarihe gömülüyor
Afl›kl›k gelene¤imizin en önemli temsilcilerinden biri olan fiahsenem Bac› ve o¤lu

müzisyen-oyuncu Yavuz Bingöl’le, kaybolmaya yüz tutan bu gelene¤i konufltuk.

Gelene¤in yeniden canland›r›labilmesi için devletin, bu gelenekten beslenen

sanatç›lar›n ve daha da önemlisi kamuoyunun afl›klara destek vermesi gerekiyor. 

söylefli

Röportaj: Türkflan Karatekin
Foto¤raf: Teoman Gürzihin

Toplumsal sorunlara de¤inen afl›kl›k ge-

lene¤inin kad›n temsilcisi fiahsenem Akkafl

nam-› di¤er fiahsenem Bac› ve yine onun gibi

baflar›l› bir müzisyen olan; oyunculu¤u da kari-

yerine baflar›yla ekleyen o¤lu Yavuz Bingöl, ME-

SAM Vizyon’un bu say›s›na konuk oluyor. 

Sohbete fiahsenem Bac›’yla bafllad›k, sonra o

saz› Yavuz Bingöl’e b›rakt›. Arada tatl› tatl› dü-

etler yap›ld›, bazen de ufak at›flmalara tan›kl›k

ettik. Yürekten bir konukseverlikle bizi a¤›rla-

yan ana-o¤ulun do¤al halleri görülmeye de¤er-

di. ‹flte o sohbetten size kalanlar… 

‘fiahsenem’ ne demek? ‘fiahsenem Akkafl’,

nas›l ‘fiahsenem Bac›’ oldu, bize biraz o süre-

ci anlat›r m›s›n›z önce?

fiahsenem Bac›: fiah ‘kral’ demek, sanem de

‘güzel kad›n’ anlam›na geliyor. ‘fiansenem Ba-

c›’n›n hikayesini anlatmam için epey gerilere

gitmem gerekiyor. Ben 1943 Kars’›n Sar›kam›fl

ilçesine ba¤l› Boyal› köyünde dünyaya geldim.

Daha okul ça¤›nda bile de¤ildim ama müzi¤e

tutkundum. Köylerde çorba kar›flt›rmak için bü-

yük kepçeler olur ya, ben bunun iki ucunu b›-

çakla kerter, iç çamafl›rlar›nda kullan›lan ince

lastikleri uç uca gerer, gizli yerlere girip bunu

çalar ve o lastikten ç›kan t›n›ya a¤lard›m. O t›n›

al›r götürürdü beni bir yerlere… 

Sizi o yafllarda bunu yapmaya iten neydi?

Evde saz çalan söyleyen birileri mi vard›?

fiB: Amcam yörenin en tan›nm›fl afl›klar›ndan

Mustafa Akkafl’t›. Onu çok dinledim. Ayr›ca kö-

yümüzde de baflka afl›klar vard›. Bizim gelenek-

lerimiz bir baflkayd›; mesela dü¤ünlerimizde

gençler bir yerde oynar, yafll›lar da bir odada

toplan›r, afl›k dinlerlerdi. Ben de o afl›klar› dinle-

ye dinleye büyüdüm. Bir de hiç unutmam, ilko-

kuldayken köy enstitüsü mezunu olan ö¤ret-

menimizin bir mandolini vard›. Onu gizli gizli

eve getirir ve çalard›m. Sonra mandolin devresi

bitti, saz devresi bafllad›. 

Sazla ilk gerçek buluflmay› kime borçlusu-

nuz?

fiB: Babama, çünkü ilk saz›m› anneme ra¤men

o ald› bana. Annem, ‘Bu k›z› fl›martma’ diyordu

babama. Etraf da kad›n›n saz çalmas›n› çok hofl

karfl›lam›yordu. Annemin sekiz çocu¤u ölmüfl,

sadece ben ve a¤abeyim hayatta kalm›fl›z, o

yüzden üzerimize titrerdi. Babam da öyleydi

ama kimseyi, annemi bile dinlemedi ve bana

saz› ald›. Ufkumu da yolumu da açan babam

oldu.

Alevi gelene¤inde saz çalan kad›n çok sayg›

görür diye biliyoruz. Neden size böyle davra-

n›ld› acaba, hiç düflündünüz mü?

fiB: Ayn› soruyu bundan iki y›l önce profesörlük

tezini benim hayat›m› konu alarak oluflturan bir

doçent de sordu. ‹lk o zaman bu kadar net yüz-

lefltim bu soruyla.  Alevilerde saz çalan kad›n o

toplumda aziz gibi kabul görürken neden

beni bu kadar d›fllam›fllar? Sonuçta

bu tavr› o dönemlerde köyümün

cehaletine yordum ama uzun
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bir süre de Alevilerin böyle saz çalan bir kad›n›

d›fllayaca¤›n› kabullenemedim. 

Sonra nas›l flekillendi yaflam›n›z?

fiB: Ailecek Ankara’ya göç ettik. A¤abeyim ora-

da subayd› zaten. O da saz çalard›. Ankara’day-

ken Rahmetli Mahmut Erdal ve Kurbani K›l›ç

sayesinde Ali Ekber Çiçek’le tan›flt›m. Kurbani

K›l›ç, afl›k çevresinde çok tan›nan, sürekli et-

kinlikler ve semahlar düzenleyen bir isimdi.

Ben de onun sayesinde etkinliklerde boy gös-

termeye bafllad›m. Derken Muzaffer Sar›sö-

zen’le tan›flt›m. Üstad, anneme ve babama ‘Bu

k›z› radyoya verin’ diyerek çok gidip geldi. Fa-

kat annem de babam da dizlerinin dibinden

ayr›lmam› istemiyordu. Tek k›zd›m. Gözlerinin

bebe¤iydim. ‹zin vermediler. 

Asl›nda orada büyük bir flans yakalanm›fl

de¤il mi?

fiB: Çok büyük bir flans hem de… E¤er baflla-

m›fl olsayd›m, flimdi radyodan emekliydim her-

halde. Belki baflka dallara da s›çrard›m, kim bi-

lir? Mesela tiyatro olabilirdi. Çünkü tiyatro yö-

nüm de çok vard›. ‹lkokulda hem tiyatro yöne-

tiyor hem de oyundaki baflrollerden birini oy-

nuyordum. Oyun Kore Savafllar›’yla ilgiliydi ve

ben de Oben adl› bafl kahraman›n eflini oynu-

yordum. A¤lamam gereken bir sahne vard›, bir

türlü a¤layam›yordum. Oyunu sahneye koyma-

m›z› sa¤layan ö¤retmenim a¤lamam için bir

tokat att› bana, iflte o zaman sicim gibi yafllar

döküldü gözlerimden. Sadece kendi köyümüz-

de de¤il, civar köylere de gidiyor ve oyunumu-

zu sergiliyorduk. Tabii bütün bunlar annemin

hiç hofluna gitmiyordu. Hep yar›m b›rakt›m, ni-

ye b›rakt›m. Cehaletin ilkesinden b›rakt›m. Ca-

hil insanlar yapt›klar›m› yad›rgad›lar, baflka

fleyler eklediler yapt›klar›ma ve onu yayg›nlafl-

t›rd›lar. Öyle öyle derken so¤udu gitti içimdeki

heves de.

Tabular ve gelenekçi bak›fl yaflam›n›z› çok

etkilemifle benziyor.

fiB: Bu yaflad›klar›m en çok annemi üzdü. Tek

k›z›n›n ad›n›n böyle dilden dile dolaflmas›, bir

ö¤retmenin yan›na kat›l›p köy köy tiyatro oy-

namas› onun için kolay kabullenilecek bir du-

rum de¤ildi. Anne içgüdüsü ve onun himayeci

tavr›, biraz da geleneksel bak›fl aç›s› böyle his-

setmesine nedendi belki de. Babam ise a¤abe-

yinin de afl›k olmas›ndan dolay› durumu daha

h›zl› kabullendi. Öte yandan yafl›m›n oldu¤u

gibi görünmüyordum, ilkokul beflinci s›n›ftay-

d›m ama görkemli bir k›zd›m. Bu da söylentile-

ri art›r›yordu. 

Gelelim afl›kl›k gelene¤ine ve kad›nlar›n

afl›klar diyar›ndaki yolculu¤una. Kimlerdi

öncüleriniz? Nas›l çileli bir yol olmufl kad›n-

lar›n yolculu¤u, biraz bundan söz eder misi-

niz? 

fiB: Bende Alevi Bektafli kad›n afl›klar›n antolo-

jileri var. Buna göre bir as›r önce yaflayan Züh-

re ad›ndaki bir kad›n ilk saz çal›p türkü söyle-

mifl hatta bu yüzden idam›n› istemifller. Çünkü

devletin yanl›fll›klar›n› dile getiren türküler söy-

lüyormufl. Cesur bir kad›nm›fl. Ben ikinci ku-

18 vizyon

söylefli

“Annemin sekiz
çocu¤u ölmüfl,
sadece ben ve

a¤abeyim 
hayatta kalm›fl›z,

o yüzden 
üzerimize 

titrerdi. Babam
da öyleydi ama

kimseyi, annemi
bile dinlemedi

ve bana saz›
ald›. Ufkumu da
yolumu da açan

babam oldu.”

Sene 1968’ler. Kurbani K›l›ç’›n düzenle-
di¤i, ‹smet ‹nönü’nün resmi konuk ola-
rak kat›ld›¤› bir gece vard› yine. Hem
semah dönüyoruz, hem folklör oynuyo-
ruz hem de Halk Müzi¤i söylüyoruz.
Ben de ‘Yayla Güzeli’ seçildim o gece. ‹s-
met Pafla’n›n bafl›ma tac›m› koyarken
resimlerim bile var. Bir de ‘Ela Gözlüm,
Ben Bu Elden Gidersem’ adl› türküyü so-
lo okudum. Muzaffer Sar›sözen, türkü-
nün ard›ndan anneme ve babama, ‘bu
k›z› radyoya verin’ dedi. Bizimkiler iste-

medi. Bunun üzerine Sar›sözen, ‘Ben bu
k›za radyoda bu türküyü okutturaca¤›m’
dedi. Radyoda ilk kez taflradan gelen bir
k›z, bu türküyü okuyordu. Müthifl bir
yank› uyand›rd› uyand›rmas›na ama be-
raberinde d›fllanmay› getirdi.  Çevreden
tan›d›klar anneme babama, ‘Bu k›z›n
radyoda ne ifli var?’ diye sormaya baflla-
d›. O zamanlar sanatç›lara hor bak›l›yor-
du. ‹kinci s›n›f bir insan gibi görülüyor-
du sanatç› tak›m›. Sonra ne radyo oldu
ne de baflka bir f›rsat do¤du. 

TAfiRADAN GELEN KIZIN SÖNEN HAYALLER‹
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flaktan say›l›r›m. fiah Turna, Sinem Bac›,

Asl› Bac› gibi isimler de benimle ayn›

kuflaktan. 

Siz ve akranlar›n›z yolu açanlardans›-

n›z. Epey de s›k›nt›l› süreçlerden geç-

tiniz. Sizden bayra¤› devralacaklar

daha az yorulacaklard›r. Bu anlamda

flansl›lar asl›nda, de¤il mi? 

fiB: Daha flansl› olacaklar› kesin ama

ben flahsen öyle birilerini göremiyo-

rum. Yok gibiler, bence bu gelenek bi-

zimle beraber kapanacak gibi. Çünkü

art›k insanlar saz› al›p afl›kl›k yapmak

yerine gidip kaset ç›kar›yor. Birileri çal›-

yor, onlar söylüyor. Bu flekilde daha çok

para kazan›p mutlu oluyorlar. ‹fl paraya

döndü art›k. Nerede para varsa art›k se-

si güzel olan, saz› güzel olan orada.

Afl›kl›k biraz tarihe gömülüyor gibi bu

da beni fazlas›yla üzüyor. 

Sizce afl›kl›k gelene¤inin temelinde

ne yat›yor? 

fiB: Afl›k özüne ba¤l› olmal›. Afl›kl›k saz›-

n› elinden b›rakmamakt›r. Araflt›r›p halk

türkülerini yeniden canland›rmakt›r. Sa-

dece kendi eserlerini de¤il, geçmifl afl›k-

lar› Karacao¤lan’›, Dadalo¤lu’nu yad et-

mek, onlar› da okumak ve aktarmakt›r. 

Peki afl›kl›k gelene¤inde kad›nlara

nas›l bir rol düflüyor? 

fiB: ‘Kad›ndan afl›k olur mu?’ diyerek

çok d›flland›¤›m zamanlar oldu. Biz va-

r›z, bir baflkas› olmas›n gibi bir düflünce

vard› belki de. Ama ben hiçbirini dinle-

medim, usursamad›m da, ç›kt›m saz›m-

la sahneye, bang›r bang›r devrim türkü-

lerini okudum. Toplumsal konulara de-

¤indi¤im için çok alk›fl al›yordum, bu da

baz› afl›klar›n pek hofluna gitmiyordu. 

Yavuz Bey, afl›k gelene¤inden gelen

bir kuflak olarak size de ayn› soruyu

yöneltelim.

YB: O alanda bile kendi aralar›nda k›s-

kançl›k var. Ne kadar ilerici ve ça¤dafl

gözükse de asl›nda göründü¤ü gibi ol-

muyor hiçbir fley. O ça¤dafll›¤›n içerisin-

de de kendisine ait bir k›skançl›k ve

muhafazakarl›k var. Afl›kl›k gelene¤in-

deki tafllama gibi baz› yöntemler erkek

afl›klar taraf›ndan çok kullan›l›rd›, anne-

min ise daha kendine özgün bir duyuflu

ve yorumu vard›. Ülkenin sorunlar›ndan

yola ç›k›p, o an gündemde yaflanm›fl ne

tür bir ac› olay varsa onun üzerinden

hareketle biraz da kitlesel konserler ve-

riyordu. Küçükken tan›k oldu¤um kimi

olaylara bakt›¤›mda o dönem de flimdi-

ki gibi popüler kültürde yer alan sanat-

ç›lar aras›ndaki k›skançl›k ve birbirinin

ifline engel olma gibi durumlar›n yaflan-

d›¤›n› hat›rl›yorum. 

fiB: Olmaz m›? Ankara Festivali’nde sa-

z›m k›r›ld›. Köylümüz bir afl›k da festiva-

lin konuklar› aras›nda, ondan saz›n› is-

tedim, vermedi. Farkl› ideolojik görüfl-

lerde olmam›za ra¤men Afl›k Reyhani

saz›n› vermiflti. 

Erkek afl›klardan size hiç destek olan

yok muydu? 

fiB: Bana en çok Kurbani K›l›ç ve Muzaf-

fer Sar›sözen destek verdi. Biraz da Ali

Ekber Çiçek. Daha çok kendi kendimi

gelifltirdim. 

YB: Ali K›z›ltu¤, Afl›k Reyhani, Afl›k Mah-

zuni fierif de hep annemin yan›nda

olan isimlerdi. 

fiB: Ben sahnedeyken halktan önce be-

ni onlar›n alk›fllamas›, beni lanse etme-

leri bunlar hep bir destekti benim için.

Bir yanda biten evlili¤inizin ard›ndan

tek bafl›n›za çocuklar›n›z›n sorumlu-

lu¤unu ald›n›z di¤er yanda sazla hal-

vet olma durumu… Zor oldu muhak-

kak. Dayanma gücünü ve cesareti ne-

rede buldunuz? 

fiB: O cesareti saza olan aflk›n›zda ve

türkülerde buluyorsunuz. Kendi ürettik-

lerinize olan sevdan›z da sizi b›rakt›rm›-

yor, saz› tekrar elinize veriyor. Eflimden

ayr›ld›ktan sonra uzun süre ifl bulama-

d›m. Zorland›¤›m›z zamanlar oldu. Saz

çalmaya gitti¤imiz yerlerde ufak karfl›-

l›klar al›yorduk. Arif Sa¤ ile konserlere

ç›k›yorduk. Program›m› bitirirdim ama

sahneye yeniden ça¤r›l›rd›m hep. Çün-

kü benim türkülerim kendi yazd›¤›m

sloganl› türkülerdi, ‘Da¤lar› deleyim, ya-

n›na geleyim’ türküleri de¤il. Herhalde

bizi o aflk, o sevgi götürdü paras›z pul-

suz konserlere. Çünkü halk›n önünde

olmak, o devrim türkülerini söylemek

var ya baflka bir heyecand›. Paray› filan

gözünüz görmüyordu. O dönem kimi

19vizyon

söylefli

Yavuz Bingöl: Afl›kl›k gelene¤inin de-
vam etmesi bir arz-talep meselesi. Ben
bunu kendi içimde yaflat›yorum ama
bunu topluma sevdirmek baflka bir ça-
ba gerektiriyor. Bu neye benziyor bili-
yor musunuz? Televizyonda reyting al-
mayan program›, o ifl için geride 70 ki-
flinin eme¤inin oldu¤unu göz ard› edip
arz-talep meselesi diyerek hemen kal-

d›r›yorlar ya buna benziyor. Ozanlar
Derne¤i’nin ‹stanbul, Ankara ve yur-
dun çeflitli flehirlerinde flubeleri vard›
bir zamanlar, teker teker kapand› hep-
si. Afl›klar›n üye oldu¤u bir iki dernek
kald› kala kala. Bunlar› yaflatabilmek
için ne yaz›k ki bize düflen ya yard›m
konserlerine gitmek ya da ba¤›fl yap-
mak oluyor. 

AfiIKLIK GELENE⁄‹N‹N 
DEVAMI ARZ-TALEP MESELES‹

16-23 Sahsenem-yavuz bingol YB-2 .qxd  12/24/09  6:07 PM  Page 25



partiler benden çok faydaland›. Hala da

faydalan›yor. 

Tekrar müzi¤e dönelim, Kars’tan, An-

kara’ya sonra da ‹zmir’e göç ettiniz.

Bu geçifl sizin müzik dünyan›z›, afl›k

ruhunuzu nas›l etkiledi?

fiB: Ne o¤lumda ne de bende saz›m›z›n

ve türkülerimizin sesi hiçbir flekilde de-

¤iflmedi. Saz›m nereye gidersem gide-

yim benimle beraberdi. Bugüne kadar

iki saz›m oldu. fiu an kulland›¤›m da 30

y›ll›kt›r. 

YB: Anadolu’yu annemle birlikte çok

dolaflt›k. Kara trenlerde yolculuk ediyor-

duk. Babam›n tayini ç›kt›kça yer de¤ifl-

tirdik. ‹lkokulu befl ayr› okulda okudum

(Kars, Konya, Ankara, ‹stanbul ve yeni-

den Ankara). Bunun asl›nda ne kadar

büyük bir zenginlik oldu¤unu çok son-

ralar› anl›yorsunuz. Ege’nin de bizim

kendi müzik kültürümüze ayr› bir zen-

ginlik katt›¤›n› düflünüyorum. Ayr›ca

konservatuarda okudum. Klasik müzik

e¤itimini geleneksel müzikle harmanla-

d›m. Asl›nda yaflad›¤›m›z her fley bize

ayr› bir zenginlik katt›. Saz çal›p türkü

söyleyen çok ama ozanl›k gelene¤i bafl-

ka bir fley. Annemin dedi¤i gibi yok ol-

maya yüz tuttu. 

Afl›kl›kta iki yol var galiba; biri sizin

gibi toplumsal meseleleri dile getir-

me tavr›, di¤eri de…

fiB: Bir de suskun afl›klar vard›r. 

YB: Afl›kl›k gelene¤i yavafl yavafl yok

oluyor, çünkü usta ç›rak iliflkisi kalmad›.

Kalsa da günümüzde daha modern, da-

ha baflka al›flverifller içerisindeler. Eskisi

gibi de¤iller, dönüflüyorlar. Her fley de-

¤ifliyor, o üretim iliflkisi de de¤iflmeye

bafllad›. 30 y›l evvel benim annemle

yapt›¤›m al›flverifl baflka bir fley oldu.

Belki de onlara kent ozan› demek laz›m.

Onlar da kendi yaflad›klar› bölgenin so-

runlar›na de¤iniyor, ister sevda türküsü

olsun ister toplumsal olsun ama soruna

çok te¤et geçiyorlar. Biz biraz eski de-

¤erlere sahip olan bir kuflak olarak bu-

nu elefltirmiyoruz asl›nda bu de¤iflimi

sayg›yla karfl›l›yoruz. 

Afl›kl›k gelene¤inin hala örnekleri

varken neden korumac› bir tav›r için-

de olam›yoruz? 

YB: Kültür Bakanl›¤›’n›n bu konuda bir-

tak›m ad›mlar atmas› gerekiyor. Asl›nda

böyle de¤erler baflka ülkelerde pamuk-

lara sar›l›p korunuyor.

fiB: Fikri Sa¤lar’›n Kültür Bakanl›¤› dö-

neminde Avrasya ülkelerine sanatç› ka-

filesi gönderilecekmifl. O co¤rafyada

halk ozanl›¤› gelene¤i yo¤un biçimde

yafland›¤› için iki halk ozan›n› da kafile-

ye davet ettiler. Biri bendim, di¤eri de

Rahmetli Afl›k Mahzun fierif’ti. Ziyaret

s›ras›nda yörenin halk ozanlar›yla tan›fl-

t›k. Devlet ozan›na ailesinin büyüklü¤ü-

ne göre ev vermifl, alt›na araba vermifl,

bir de maafl ba¤lam›fl. 

YB: Bunun karfl›l›¤›nda da ozan›na sa-

dece yaz, üret, edebiyat›ma, kültürüme

katk›da bulun demifl. 

fiB: Bizim ülkemizde de a¤z›n› açan

ozan tepesine vurulup hapislere at›ld›. 

YB: Evet de¤iflen birtak›m durumlar,

al›flkanl›klar oldu¤u gibi hiç de¤iflme-

yen fleyler de var. Usta ç›rak iliflkisi de-

¤iflti ama ideolojik olarak Türkiye

1940’ta ne durumdaysa flimdi de o du-

rumda. Ben Avrupa Birli¤i falan hepsi-

nin hikaye oldu¤unu düflünüyorum. Ka-

fa yap›lar› de¤iflmiyor, yöntem de¤iflmi-

yor, devletin politikalar› de¤iflmiyor.

Bence bir 15-20 y›l›m›z daha var. 

20 vizyon

söylefli

“Bence bu gelenek bizimle

beraber kapanacak gibi.

Çünkü art›k insanlar saz›

al›p afl›kl›k yapmak yerine

gidip kaset ç›kar›yor. ‹fl 

paraya döndü art›k. 

Nerede para varsa art›k

sesi güzel olan, saz› güzel

olan orada. Afl›kl›k biraz

tarihe gömülüyor gibi bu

da beni fazlas›yla üzüyor. “
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Peki bu yolda sizin gibi göz önündeki

sanatç›lar›n ataca¤› hiç bir ad›m yok

mu?

YB: Ben özel kanallar›n birinde annem-

le birlikte müzik program› yapt›m. Prog-

ram eski ozanlar› and›¤›m›z, yeni kuflak

ozanlardan da davet edip türküler söy-

ledi¤imiz tarzda mesaj› olan bir çerçe-

veye sahipti. Ancak yedi bölüm sürdü.

Reyting almay›nca kabul de görmüyor-

sunuz. Özlemlerimizi böyle projelere

yönlendirebiliyoruz, destek vermek isti-

yoruz ama devletin, yerel yönetimlerin,

televizyonlar›n da bunlar› desteklemesi

laz›m. Bizim bireysel deste¤imiz ya da

liderli¤imiz yetmiyor. Örne¤in Leb De¤-

mez diye bir afl›kl›k tarz› vard›r. ‹ki du-

dak aras›na kürdan gibi bir ayraç konur

ve dudaklar birbirine de¤meyecek flekil-

de türkü söylenir. Buna göre kelimeler

seçilir. Gerçekten ayr› bir yetenektir.

fiimdi düflünebiliyor musunuz benim

Leb De¤mez tarz›n› televizyonda icra

etti¤imi ve bunun da insanlara ilginç

gelip izlendi¤ini? ‹flin do¤rusu gerçek-

ten buna cesaretim yok!

fiB: Bu devletin ay›b›.

YB: Liderli¤e gelince, ben konservatuar-

da okudum, klasik müzik e¤itimi ald›m.

Müzi¤in yan› s›ra oyunculuk da yap›yo-

rum. Biraz farkl› bir kulvarday›m bu an-

lamda. Ayr›ca Alevili¤imi ve ozanl›k tara-

f›m› çok ön plana ç›karm›fl biri de¤ilim.

Oysa bu özelli¤ini her f›rsatta vurgula-

yan arkadafllar›m›z var, onlar›n afl›kl›k

gelene¤inin kaybolmamas› için ön ayak

olmalar› gerekiyor. Onlar da yapmazsa

hakikaten korkulan olur. Ben böyle bir

annenin evlad›, Alevi kökenli bir sanatç›

olarak her zaman elimden geleni yap›yo-

rum ama daha fazlas› olmuyor. 

O¤lunuzun oyunculuk yetene¤ini na-

s›l buluyorsunuz? Küçükken bu yete-

ne¤i belirgin miydi? Yoksa o genler

sizden ona m› geçti? 

fiB: Biz zaten oyun oynayarak bu günle-

re geldik. Hayat flartlar›yla oyun oyna-

d›k. O evin büyük a¤abeyi olarak aktör

rolündeydi ben de anne olarak aktris-

tim. Bu yüzden Yavuz’un oyunculukta

bu kadar baflar›l› olmas› beni hiç flafl›rt-

mad›. Öte yandan Yavuz’un türkü söyle-

mesi de beni sonsuz mutlu ediyor. Onu

dinlemeye doyam›yorum. 

Ama bir albümü için ‘o¤lum olmasay-

d› kasetini almazd›m’ demiflssiniz…

YB: Espriyle kar›fl›k söyledi¤i bir cüm-

leydi o ama ciddiye ald› kimileri. Olay›n

özü de flu: Albümlerimde türkülere,

ça¤dafl türkü yorumlar›na ve senfonik

düzenlemelere yer veriyorum. Annem

türkü sevdal›s› bir insan olarak haliyle

tüm parçalar›n türkü olmas›n› istiyor. 

fiB: Ben türküyle do¤muflum, türküyle

büyümüflüm. Bunun d›fl›ndakilere me-

safeli bakmam kadar do¤al ne olabilir?  

O¤lunuzu tiyatroda nas›l buldunuz?

fiB: Onu sahnede izlerken neler hissetti-

¤imi tarif edemiyorum daha. Sonsuz

derecede mutlu ediyor. 

Yavuz Bey, müzik, diziler ve sinema

derken yak›nda sizi kamera arkas›n-

da da görürsek flafl›rmayaca¤›z.

YB: ‹flin tekni¤ini ö¤rendi¤imde kendi hi-

kayemi çekmeyi düflünüyorum aç›kcas›.

Hani yönetmenlerin ilk filmleri olur ya

ben de ilk filmimde kendi hikayeme yö-

netmenlik yapmak istiyorum. Hikayesi de

daha çok annemin anlatt›klar›yla ilgili. 

Müzik sahnesi mi, televizyon seti mi,

sinema perdesi mi, tiyatro sahnesi

mi? Hangisi daha cazip? 

YB: fiark› söylemek gerçekten benim için

21vizyon

söylefli

“Alevili¤imi ve ozanl›k 

taraf›m› çok ön plana

ç›karm›fl biri de¤ilim. 

Oysa bu özelli¤ini her 

f›rsatta vurgulayan 

arkadafllar›m›z var, onlar›n

afl›kl›k gelene¤inin 

kaybolmamas› için ön

ayak olmalar› gerekiyor.”
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22 vizyon

apayr›. Ömrümün sonuna kadar türkü söyle-

mekten vazgeçmem ama galiba oyunculukta

da baflka bir duygumu tatmin ediyorum. Oyun-

culuk yaparken kendimi iyi hissediyorum.

Oyunculukta siz kendinizden bekliyor muy-

dunuz bu performans›? Çok do¤al bir oyun-

culu¤unuz var.

YB: ‹flin do¤rusu beklemiyordum. Ama o do-

¤all›k dediniz çok b›çak s›rt› bir durum. Do¤al

olay›m derken s›radan ve banal de olabilirsi-

niz. Bu t›pk› mütevaz›l›kla kibirlik aras›ndaki

ince hat gibi. Dengeyi çok iyi kurmak gereki-

yor ve bu da sizin çok kendi içinizde tahlil ede-

bilece¤iniz bir durum ya da ayar de¤il. Önünü-

ze bir elbise konuyor. Sorun bunun içine girip

giremeyece¤iniz? En küçük bir tereddüt bile o

ifli do¤al olmaktan ç›kar›r ve s›radan bir ifle dö-

nüfltürür. O yüzden ben içimdeki o sesi dinle-

rim. Bu güne dek tereddüt yaflad›¤›m hiçbir

projeyi kabul etmedim. Çok hissederek ve ya-

pabilirim diyerek kabul ettiklerim de bana o si-

zin de ifade etti¤iniz do¤al oyunculu¤u getirdi

san›r›m. Galiba bende do¤al bir yetenek var. 

Cannes Film Festivali’nde ‘Alt›n Aslan’› alan

‘Üç Maymun’daki rolünüze nas›l haz›rland›-

n›z?

YB: Çok prova yapt›k. Hikayedeki Eyüp, her

gün gazetelere yans›mayan karakterlerden bi-

ri. Eyüp insan›n bafl›na gelmedikçe ne yapaca-

¤›n› bilemeyenleri temsil ediyor biraz. Her fle-

yin fark›nda, biliyor, görüyor, hissediyor ama

kar›s›n› çok sevdi¤i için tüm olanlar› sineye çe-

kiyor. Ne dövüyor, ne sövüyor, ne bofluyor, ne

de öldürüyor. Bence Türkiye’de buna benzer

çok olay yaflan›yor. 

Tiyatro oyunundan söz edelim biraz da.

Oradaki al›flverifl daha m› heyecan verici?

YB: Tiyatro gerçekten çok farkl›. ‘72. Ko¤ufl’

için iki ay boyunca, günde alt›-yedi saat çal›fl-

t›k. Oyunda Kaptan’› oynuyorum. Bir de Kerem

Al›fl›k’›n oynad›¤› Berbat diye bir karakter var.

Onu oynamam› isteselerdi tereddüt edebilir-

dim. Ama kaptan› çok hissederek oynuyorum.

Tiyatro sahnesi geri dönüflü olmayan bir yer.

Her gün farkl› bir seyirciye oynuyorsunuz. El-

bette elinizdeki tekst üzerinden ilerliyorsunuz

ama yine de bugün fluray› flöyle tonlayay›m ya

da oynayay›m diyebilme flans›n›z var. Çok

zevkli ve heyecan verici bir ifl. 

Dramatik rollerin yan› s›ra bir de komedide

rol ald›n›z. ‘Eflref Saati’ adl› televizyon dizi-

sindeki kabaday› rolü üzerinize iyi oturmufl-

tu. Siz de keyif ald›n›z m›?

YB: ‘Eflref Saati’, benim için çok özel bir projey-

di. O rolde kendimi bulmufltum. Elaz›¤ flivesiy-

le konufluyordum, gerçi kendi sesim de¤ildi

ama settekiler ‘Keflke kendi sesinle oynasayd›n’

dediler. Krize s›¤›n›p diziyi bitirdiler.

Hayalinizde rol almak istedi¤iniz bir proje

var m›?

YB: ‹yi bir polisiyede oynamak isterim. Bugü-

nün tabiriyle daha aksiyon bir ifl olabilir. Bir de

romantik komediyi denemek isterim. Neticede

bugüne kadar oynad›klar›m›n d›fl›nda olmas›

benim için k›stas. 

Müzikal kariyerinizin dönüm noktalar› ne-

lerdir?

YB: 1995’te ç›kard›¤›m ilk solo albüm ‘Sen Tür-

söylefli

fiahsenem Bac›:
“Afl›k özüne ba¤l›

olmal›. Afl›kl›k
saz›n› elinden

b›rakmamakt›r.
Araflt›r›p halk

türkülerini
yeniden 

canland›rmakt›r.
Sadece kendi

eserlerini de¤il,
geçmifl afl›klar›
Karacao¤lan’›,
Dadalo¤lu’nu

yad etmek,
onlar› da 

okumak ve
aktarmakt›r.” 
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23vizyon

külerini Söyle’ ilk dönüm noktas› diyebilirm.

Solo albüme kadar olan süreci de flöyle özetle-

yebilirim. Annemle yapt›¤›m üç-dört albüm

var. Bu arada bine yak›n sokak dü¤ününde çal-

d›m. Konservatuarda piyanoya bafllam›flt›m

ama okuldan at›ld›ktan sonra uzun bir süre

çalmad›m. Askere gitti¤imde yeniden piyanoya

a¤›rl›k verdim. ‹lk solo albümün alt yap›s›n› as-

kerde att›m diyebilirim. Çünkü 1,5 y›l boyunca

nas›l bir müzik yapmak istedi¤imi düflündüm.

‹lerde yapaca¤›m müziklerin altyap›s›n› asker-

de att›m. Döndükten sonra sanatç›lar›n arka-

s›nda çalma dönemim bafllad›. 1988’de ‹zmir

Fuar›’nda Nihat Ayd›n ile birlikte ‘Grup Umuda

Ezgi’yi kurduk. Grup Yorum ve Grup K›z›l›rmak

gibi devrimci müzik yap›yorduk. Politik flairle-

rin fliirlerine kendi bestelerimizi yap›p söylü-

yorduk. fiimdi anl›yorum, Türkiye’de faili meç-

hullar›n en yo¤un yafland›¤› dönemde biz dev-

rimcilik yap›yormufluz. Bizi de yok edebilirlerdi.

Ankara’da sivil bir araç taraf›ndan pek çok kez

takip edildi¤imi hat›rl›yorum mesela. Grupla

birlikte 1988-1995 y›llar› aras›nda epey kon-

serler verdik. ‹zin verilmeyen konserlerimiz,

gözalt›lar›m›z ve ev bask›nlar›m›z oldu. Sonra

gruptan ayr›ld›m ve kendi albümümü ç›kard›m. 

Gruptan ayr›lma karar› nas›l ç›kt›? Ayr›l›kla

beraber devrimci tav›r da sona m› erdi?

YB: Her grubun bir hamal› oluyor, ben de bu

iflin hamall›¤›n› yapmaya bafllam›flt›m. Mesela

grupta besteyi siz yap›yorsunuz ama müzik

dendi¤inde grubun ad› yaz›yor. Bizim grubun

böyle bir handikap› oldu. Bir de gruptakiler ya-

flamlar›n› devam ettirebilmek için konserlerle

yetinmeyip barda müzik yapmaya bafllad›lar.

Politik müzik yapan bir grup barda müzik yap-

mamal› diye ayr›ma düfltüm ve kendi müzi¤imi

yapma düflüncesiyle ayr›ld›m. 

‹kinci dönüm noktas› hangisi? 

YB: 1999’da ç›kard›¤›m ‘Sitemdir’ adl› dördün-

cü albümle beraber müzikal kariyerimde yeni

bir dönem bafllad›. Bu albüm o güne kadar

yapt›¤›m ifllerden çok baflka bir yer tutar. Çün-

kü hem kendi flark›lar›m var hem de çok sesli

çal›flmalara yer vermifltim. Piyanist Mehvefl

Emeç’le baz› senfonik çal›flmalar›m›z oldu, 120

kiflilik Senfoni Orkestras› eflli¤inde birlikte kon-

serler verdik. Bunu televizyon, sinema ve tiyat-

rodaki farkl› projeler takip etti. 

Peki annenizle birlikte sadece türkülerden

oluflan bir albüm yapma planlar› var m›? 

YB: ‹nflallah yapaca¤›z. Annem dünden haz›r

zaten ama önce fliirlerinden oluflan kitab›n› bi-

tirmesi gerekiyor. 

fiB: Daha önce ‘fiahsenem Bac› ve O¤lu’ olarak

yapt›¤›m›z kasetlerin birinde, birlikte okudu¤u-

muz ‘K›lavuzsuz Dost’ adl› bir türkü var, onu

yeniden Yavuz’la birlikte okumak istiyorum. Bir

de ‘Periflan’› Yavuz’dan dinlemek istiyorum. 

YB: Onu Erkan O¤ur ve ‹smail Hakk› okuyacak. 

Sizin annenizde, anneninizin de sizde en

hayranl›k duydu¤u özellik nedir?

YB: Annemin hala köklerine duydu¤u derin

ba¤l›l›k ve zorluklar karfl›s›ndaki dirayetine

hayran›md›r. Gard›n› hiç düflürmez. Zaten öyle

olmasayd› s›k›nt›l› dönemleri afl›p bugünlere

gelemezdik herhalde.

fiB: Yavuz benim ilk göz a¤r›md›r. Türküleri ya-

flatt›¤› ve ba¤lama çald›¤› için onu çok seviyo-

rum. 

söylefli

Yavuz Bingöl:
“Ömrümün
sonuna kadar
türkü 
söylemekten
vazgeçmem ama
galiba 
oyunculukta da
baflka bir 
duygumu tatmin 
ediyorum.
Oyunculuk
yaparken 
kendimi iyi
hissediyorum.”

0Yavuz Bingöl son
dönem sinema film-
lerindeki oyunculuk
yetene¤iyle de dikkatleri
üzerine topluyor.
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25vizyon

20’li yafllar› süren genç k›z görüntüsü,

uzun, gür ve büyüdükçe koyulaflsa da hala tu-

runculu¤unu kaybetmeyen k›skand›ran saçlar›,

çilli yüzü ve annesinden ald›¤› gözleriyle Ça¤r›,

tam da hayal etti¤im gibi ama …. Biraz konu-

flunca sanki o bedenin alt›nda bambaflka bir ruh

gizlenmifl gibi. Hani hayat›n tozlu yollar›ndan

geçmifl, kimi ac› deneyimleri geride b›rakm›fl,

kendi kurulu dünyas›nda kendince huzuru ve

mutlulu¤u bulmufl biri sanki. Evet insan diyo-

rum kad›n de¤il, çünkü o cinsiyetsiz k›lm›fl ken-

dini, insan olman›n kad›n ya da erkek olmaktan

daha önemli oldu¤unu söylüyor. En az›ndan

kendi için böyle bir ç›karsamas› var. 

KOLAYI VARKEN ZORU SEÇMEK N‹YE?

Ça¤r›, kendi ad›n› tafl›yan albümüyle çocuklu-

¤undan beri içinde yaflatt›¤› müzik tutkusunu

ilk kez somutlaflt›rm›fl. Üstelik müzikle dopdolu

bir ortamda büyümesine, annesinin ünlü bir yo-

rumcu olmas›na, çevresinde sürekli popüler

müzik insanlar›n› görmesine ra¤men o zoru ter-

cih etmifl ve neredeyse ilmek ilmek örmüfl kendi

yolunu. Bir ara umutsuzlu¤a kap›lm›fl ama vaz-

geçmemifl. Gerçi flimdi de ilerisi için net bir ön-

görüsü yok. Henüz yolun çok bafl›nda oldu¤unu

biliyor ve bunu da biraz korkutucu buluyor. “Is-

rarc› de¤ilim, müzik olmazsa baflka bir fley yapa-

r›m” diyor. 

TEK HAYAL‹M MÜZ‹KT‹

“Do¤du¤umdan beri hep bu ifli yapmak istiyor-

dum” diyerek müzik aflk›n› abartarak tasvir edi-

yor Ça¤r›. Belki de abartm›yor, ne de olsa mü-

zisyen annesi sayesinde daha anne karn›nda

notalarla bulufluyor. Anaokulunda flark› söyle-

mek için sesinin fazla kal›n oldu¤unu söyleyen

ö¤retmenine hiç ald›r›fl etmeden tek hayalinin

peflinden gidiyor. “Ben hep flark› söyleyece¤im

dedim kendi kendime ve küçük yafllardan itiba-

ren buna haz›rland›m. Birçok sanatç›n›n çocu-

¤u, efli, kardefli bir flekilde tan›n›yor ama benim

annemin k›z› oldu¤um dahi pek bilinmiyor.

Çünkü ben bu ifli yapaca¤›m› bildi¤im için fazla

ortalarda görünmedim” diyor. Sanki annesinin

ismini bile telaffuz etmekten kaç›n›yor gibi. Za-

ten onun soyad›n› da kullanm›yor, kendi ad›yla

kendi kanatlar›yla uçuyor.

MAGAZ‹NC‹LERE MALZEME OLMUYOR

Evet, Ça¤r›’n›n popüler bas›n›n malzemesi ol-

mamak gibi bir derdi var ama bundan çok daha

önemlisi magazincilerin haber ç›kard›¤› mekan-

lardan uzak duran halet-i ruhiyesi. Bu yüzden

albümünü ‘sesiz sedas›z ç›kard›’ diyor medya

onun için. Hani kimilerinin yapt›¤› gibi tam al-

büm ç›k›fl zaman› skandal yaratm›yor, kendince

bir yol tutturuyor. “Nedenini bilmiyorum ama

e¤lence anlay›fl›m yafl›tlar›mdan farkl›. Ben öyle

mekanlarda befl dakikadan fazla duram›yorum,

hemen kaç›yorum” diyor. Bu durumun nedenini

o k›saca “yarad›l›fltan” diye aç›klamakla yetini-

yor. Kendini böyle yerlerde yabanc› gibi hissetti-

¤inden, evde olmaktan daha keyif ald›¤›ndan

söz ediyor ve ekliyor: “Ait oldu¤um yer huzur

buldu¤um her yer ama kesinlikle sokak de¤il.

Hem kendimden korktu¤um hem kendimi koru-

mak için insanlardan uzak duruyorum. Çünkü

ÇA⁄RI:

bir peri k›z›…
Çocuklu¤undan beri içinde tuttu¤u müzik aflk›n› ilk albümü “Ça¤r›” ile 

müzikseverlere duyuran Ça¤r›, hedefe bir an önce varmak yerine hedefe giden yolun

tad›n› ç›karmay› ye¤liyor. Bütün derdi iyi bir insan olmak ve iyi müzik yapmak. Asl›nda

ne bulundu¤u yafl›n ne bulundu¤u ça¤›n insan›. Sanki masallardan ç›kan bir peri k›z›…

genç yetenek
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karfl›mdakine çok çabuk güveniyor, her fleyimi

anlat›yorum. S›n›r koymam gereken noktay› ço-

¤u zaman kaç›r›yorum fazla iyi niyetli oldu¤um

için savunmas›z kal›yor ve do¤al olarak hayal k›-

r›kl›klar› yafl›yorum.”   

Korku duygusu Ça¤r›’ya pek yak›flm›yor asl›nda

çünkü müzik yapma konusundaki inatç› tavr›-

na, iflin kolay›na kaçmay›p basamak basamak

ilerleme çabas›na ve kendi duruflundan – du-

rulu¤undan ödün vermeyen tarz›na bakt›¤›-

m›zda korku belki de Ça¤r›’n›n en uza¤›na dü-

flen duygu hali… 

‹K‹NC‹ KL‹P ‘F‹LM MET‹N‹’

Ça¤r›’n›n albümünde sekiz parça var, asl›nda ye-

di say›l›r, biri akustik versiyon olmak üzere iki

kez düzenlenmifl. fiark›lar›n dördünün sözü ve

müzi¤i Ça¤r›’ya ait. ‹lk klip ‘Kap›y› Kapat’, ikinci

klip ‘Film Metini’ adl› parçaya çekilmifl. Klipler

aras›nda bir devaml›l›k da sa¤lanm›fl. ‹lk klipteki

kay›k figürü ikinci klibin de aç›l›fl›nda yer alm›fl,

sonra hikaye de¤iflmifl. Ça¤r› ikinci klipteki fikrin

annesinin uzun y›llard›r yapmak isteyip de bir

türlü yapamad›¤› bir filmden esinlenilerek ger-

çeklefltirildi¤ini söylüyor. Üstelik klibin ilginç bir

özelli¤i daha var; ‘kast’ olarak kamera önünde

rol alanlar›n hepsinin asl›nda kamera arkas›nda

görevli ekip olmas›.Yani tam bir imece çal›flmas›

olmufl. 

S‹NAN AKÇ‹L VE ‹ZEL’IN DESTE⁄‹

Sinan Akçil ve ‹zel’le olan dostlu¤unun uzun y›l-

lara dayand›¤›ndan söz ediyor Ça¤r›. Hatta Si-

nan’la birlikte albümle ilgili ilk demoyu yap›fllar›

befl-alt› y›l öncesine dayan›yormufl. Albüm de

dedi¤ine göre iki y›l önce haz›rm›fl zaten ama ifl-

te flartlar denk düflmemifl. Anlafl›lan epey dem-

lenmifl bir albüm dinliyoruz biz. Ça¤r›, “Ben hiç-

bir fleyin tesadüf olmad›¤›na, bir baflka deyiflle

kadere çok inan›yorum. Demek ki böyle olmas›

gerekiyormufl” diyerek tevekkülü elden b›rakm›-

yor. Bir de albüm için ilk çektikleri klibi çöpe at-

t›klar›n› söylüyor: “Haziranda ilk klibi çekmifltik

ama sonra klip hiç hofluma gitmedi. Çünkü ne

ilk ç›kmak istedi¤im flark› oydu ne de klipteki

bendim. Biraz çevremdekilerin zorlamas›yla o

flark›ya karar vermifltik. Eylülde ‘Kap›y› Kapat’a

klip çektik ve bu benim daha çok hofluma giden

bir çal›flma oldu. Çünkü gerçek hayattaki Ça¤r›

klipteydi. Rahat ve spor tarz›m klibe de yans›d›.” 

SABAHIN KÖRÜNDE CANLI fiARKI

Ça¤r› bu aralar neredeyse bütün flov ve sohbet

programlar›ndan davetler ald›¤›n› ama daha çok

radyolara konuk olmay› tercih etti¤ini söylüyor.

‹lk röportaj›n› da TRT’nin yeni aç›lan müzik ka-

nal›na vermifl. Radyolarda flark›lar›n› canl› söyle-

mekten büyük keyif al›yormufl. Sabah›n körü de

26 vizyon

‹kinci klip, ilkinin
b›rakt›¤› yerden

bafll›yor. Yani bir
devam klibi asl›nda.

‹kinci klip, albümdeki
“Film Metini” adl›
flark›ya çekilmifl.

“Ait oldu¤um yer

huzur buldu¤um

her yer ama 

kesinlikle sokak 

de¤il. Hem 

kendimden 

korktu¤um hem

kendimi korumak

için insanlardan

uzak duruyorum.”
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olsa hiç gocunmay›p söylüyormufl. Zaten

en büyük hayali sahneye ç›k›p flark›lar›n›

canl› canl› söylemek. Özellikle de üniver-

site konserleri vermeyi çok istiyor. “Sah-

ne baflka bir heyecan, acayip bir adrena-

lin pompalan›yor vücudunuza” diyor. Te-

levizyon ve medyadan de¤il de daha do-

¤al bir yoldan, konserler arac›l›¤›yla din-

leyenlere ulaflmay› daha anlaml› bulu-

yor. Böyle oluflacak bir hayran ve dinle-

yen kesimin belki de samimiyetine inan›-

yor. 

Öte yandan asl›nda sahne tozu yutma

konusunda deneyimsiz de say›lmaz. Li-

sede kurduklar› Rock grubu sayesinde

pek çok kez solist olarak sahne alm›fl.

Ayr›ca annesi de zaman zaman onu kon-

serlerinde sahneye ça¤›r›p birlikte flark›

söylemelerine vesile olmufl. Adrenalin

saptamas› da herhalde bu deneyimlerin

paralelinde olsa gerek. Evet annesi -ki

art›k ismini zikredelim de bu gizem per-

desi aralans›n; Emel Müftüo¤lu- asl›nda

onun müzikle ilgilenmesini pek isteme-

mifl fakat engel de olmam›fl. 

“MÜZ‹K OKUMAK ‹ST‹YORUM”

Ça¤r›’n›n müzikle dolu dizgin giden hika-

yesinde üretim sürecinin de çocukluktan

bafllad›¤›n› söylemeliyiz. Me¤er ilkokul-

dan beri fliir yaz›yor, on yafl›ndan bu ya-

na da beste yap›yormufl. Genç sanatç›

flan dersleriyle bafllad›¤› gidifli akademik

e¤itimle perçinlemek istemifl ama iflte

orada da bu ülkenin gerçekleri gündeme

gelmifl. Ailesinin tavsiyesine uyup kon-

servatuar yerine Bilgi Üniversitesi Sine-

ma TV ö¤rencisi olmufl. Ama müzikten

hiç vazgeçmemifl. “Müzik okumay› çok

istiyorum” diyor ve albümden kazanaca-

¤› parayla e¤itim masraflar›n› karfl›lama-

y› umuyor. 

OYUNDA YARIfiIRIM MÜZ‹KTE ASLA

Dar›ca Hayvanat Bahçesi, lunaparklar,

kanaviçe ifllemek, kitap, bilgisayar oyun-

lar›, sinema, tabu ve scrabble gibi oyun-

lar Ça¤r›’n›n dünyas›n› dolduran di¤er

unsurlar. Özellikle, oyunlarda çok iddial›

ve ‘kimse beni yenemez’ diyor. Bilgisa-

yarda yeni versiyon bir oyun piyasaya

girdi¤inde hemen aran›p haber verilen

hat›r› say›l›r bir müflteri ayn› zamanda.

Öte yandan yar›flma ve rekabet duygusu

müzikte hiç kendini göstermemifl. Lise-

deyken okulun rock grubuyla yar›flmala-

ra kat›lmas› için yap›lan tüm ›srarlar› iki

gerekçeden ötürü reddetmifl: “Yar›flmay›

kazansam ‘annesi yüzünden torpil yap›l-

d›’ diyecekler, kaybetsem bu kez ‘yete-

neksiz’ yorumunu yapacaklar.”  

Peki lunapark ve hayvanat bahçesinin hi-

kayesi ne? Çocukça geliyor belki ama an-

lat›rken gözlerinin parlad›¤›n› söylersek

belki de içindeki çocu¤un hiç büyümedi-

¤ini daha iyi ifade etmifl oluruz. Ça¤r›,

haftada üç gün Bostanc› Lunapark›’ndaki

adrenalin dozu yüksek aletlere binmek-

ten müthifl keyif ald›¤›n› söylüyor. Ayr›ca

annesinin alerjisi sebebiyle evde besle-

yemedi¤i hayvanlara duydu¤u sevgiyi de

Dar›ca Hayvanat Bahçesi’nde gideriyor. 

“KEND‹M‹ ‹NSAN OLARAK 

BEN‹MSED‹M”

Ça¤r› için gerçekten iyi bir insan olmak

ideallerin en bafl›nda geliyor. ‹nsan ol-

ma vasf› her fleyin üstünde; bak›n kendi

cümleleriyle nas›l tan›ml›yor bunu: “Ben

kendimi k›z ya da erkek olarak bir cinsi-

yete indirgemiyorum, insan olarak be-

nimsiyorum. Gerçekten iyi bir insan ol-

mak, kimseye kötülük yapmamak, hak

yememek, yalan söylememek benim

için vazgeçilmez de¤erler. E¤er birileri

bana bunun aksi davran›rsa gerçekten

çok can›m yan›yor. Tepkilerim sert ve

haflin oluyor.”  

‹flte o haflin ve sert ifadeler baz› flark›

sözlerinde de dikkat çekiyor. ‹tiraflar,

özelefltiriler, k›rg›nl›klar, sitemler o yafl-

lar›n yaflad›¤› hangi duygu hali varsa

hepsinin karfl›l›¤› flark›larda var. 

Peki Ça¤r› bütün bunlar› anlatmak için

neden popu tercih etmifl. Yan›t› flöyle:

“Ben her tür müzi¤i dinliyorum. Lisede

rock müzik yap›yordum zaten ama ba-

na kal›rsa kiflili¤im ve ses rengim flu an

yapt›¤›m tarza daha uygun. Bir de par-

çalar böyle ç›kt›, bunun için özel bir ça-

ba harcamad›m.” 

UZUN SOLUKLU B‹R ‹L‹fiK‹

Ça¤r› ile sohbetin sonuna geldi¤imizde

yaflam›n›n merkezine koydu¤u müzikle

iliflkisinin nereye do¤ru evrilece¤ini sor-

dum. Uzun soluklu bir iliflki olmas›n› um-

du¤unu söyledi ama ›srarc› olmayacak-

m›fl. “Elimden geleni yapaca¤›m, gerek

özel hayat›mda gerekse iflimde en do¤ru

düflündü¤üm ad›mlar› atmaya devam

edece¤im. Bakt›m iyi bir yere oturmaya

bafllad›m ikinci albümü hemen yapar›m.

Ama olmuyorsa da b›rak›r›m. Baflka bir

yola girerim. Evet bu benim büyük bir

hayalimdi ama olmuyorsa zorlaman›n

bir anlam› yok bence.”

Sohbetin son noktas›n› Ça¤r› flen kah-

kahas› ve kendini elefltiren flu cümleler-

le koydu: “Ben asl›nda çok gerçekçi bir

insan›m. Müzik olmazsa ikinci seçene-

¤imle ilgili birçok hayalim var. Ne ko-

mik oldu flimdi bir yandan gerçekçiyim

diyorum sonra hayalimden söz ediyo-

rum.” Bunun yorumunu da size b›rak›-

yorum…
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Kerem Ökten, flu aralar Orta Do¤u mü-

zik piyasas›n›n parlayan y›ld›z›, telekomünikas-

yon flirketlerinin aranan delisi(!), yorumcular›n

da vazgeçilmez bestecisi ve prodüktörü. Yine

pek çok müzik insan›nda oldu¤u gibi bir koltu-

¤a pek çok karpuzu s›¤d›ran yetenekte biri. Biz

sorduk, o yan›tlad›. Üstelik de hiç gocunma-

dan, hiç k›zmadan…

Yeniden MESAM’das›n›z. Biraz geriye gide-

rek MESAM’la yeniden buluflmaya kadar ge-

çen süreci özetler misiniz? 

31 yafl›ndayken MSG’nin (Musiki Eseri Grubu

Meslek Birli¤i) baflkanl›¤›na seçildim. Baflkanl›k

süresi boyunca da ayn› amaca hizmet eden iki

müzik meslek birli¤i, MESAM ve MSG’nin bir-

leflmesi konusunda epey yol kat etmifltik. Tek

ses olman›n önümüzdeki engelleri aflmada bi-

ze h›z ve esneklik kazand›raca¤›n› anlatmaya

çal›flt›k, bunun için toplant›lar düzenledik. Tam

büyük bir uzlaflma arifesindeydik. Ben de o dö-

nemde bunun bir bayrak yar›fl› oldu¤unu, biz-

den sonrakilerin de ayn› heyecanla yol almas›-

n› istedi¤im için baflkanl›ktan ayr›ld›m. Ancak

sonra gördüm ki getirdi¤imiz noktadan ileriye

gidilmedi¤i gibi daha geriye gidilmifl. 

Müzik meslek birliklerinin birleflmesi konusun-

da anlad›¤›m kadar›yla ortak hareket idealinin

d›fl›nda kalan da MSG. Dürüstçe söylemem ge-

rekirse burada bir meslek birli¤inden vazgeçi-

lecekse bu MESAM olmamal›. Her iki meslek

birli¤indeki deneyimli profosyonellerden olu-

flacak daha güçlü bir ekiple ön koflulsuz bir bir-

leflimden söz ediyorum. Çünkü MESAM ilk

meslek birli¤imiz, üstelik hepimizin üzerinde

eme¤i var. Ben de en baflar›l› eserlerimi ME-

SAM flemsiyesi alt›nda gerçeklefltirdim. Benim

yeniden MESAM’a geliflim tek bir meslek birli¤i

olmas› konusunda somut ad›m at›labilmesi

ad›na verdi¤im bireysel bir tepkidir. Tüm ca-

miaya bu mesaj› aç›k yüreklilikle verebilirim. 

MESAM’› zorlayan baflka s›k›nt›lar da var.

Meslek birlikleri sivil toplum örgütleridir ve il-

gili bakanl›k taraf›ndan denetlenir ayn› zaman-

da özerklikleri de önemlidir. Rutin denetleme-

lerin d›fl›nda üyelerin iradesini devre d›fl› b›ra-

kabilecek direkt müdahalelerin bu özerkli¤e

gölge düflürece¤i kan›s›nday›m. Kald› ki iki se-

ne boyunca MESAM’la karfl› saflarda ama ayn›

hak için mücadele ettik. Ben ortak etik de¤er-

lerle hareket edilmesi ve bugün MESAM’a yap›-

lan diretmenin gün gelir di¤er meslek birlikle-

rine de yap›labilece¤i olas›l›¤›n›n da göz ard›

edilmeden ortak bir ad›m at›lmas› gerekti¤ini

düflünüyorum. Ayn› parkurda koflturanlar için

KEREM ÖKTEN:

ortak hedefler için 
tek ses olmal›y›z
Son ç›kard›¤› hip hop albümü ‘Turko’ ile deneysel bir aray›fl›n peflinden giden besteci,

aranjör, prodüktör Kerem Ökten, isme yaz›l› flark› projesiyle de ak›ll› bir adam›n 

yapamayaca¤› bir ifle soyunmufl: Tam 6600 adet isme flark› yapm›fl. Kerem Ökten

yeniden MESAM’da. Ünlü besteci meslek birlikleri aras›nda MESAM’›n paydafll›¤›nda

büyük bir uzlaflmay› hayal etti¤ini ve bunun için çal›flaca¤›n› söylüyor. 

röportaj

Röportaj: Türkflan Karatekin
Foto¤raf: Sinan Kesgin
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bile bazen beraber hareket edilmesi gereken

kritik anlar vard›r ve bana sorarsan›z bu da o

anlardan biridir. Üstelik biz di¤er sivil toplum

örgütleri içinde ayr›cal›kl› bir konumday›z, çün-

kü yorumcusu ve eser sahibiyle toplumu yön-

lendiren bir kesimi temsil ediyoruz. Meslek bir-

liklerinin yönlendirilmesi toplumun da dolayl›

olarak yönlendirilmesi demektir. 

Bunlar› mesaj kayg›s›yla m› söylüyorsunuz?

Benim tepkim ayn› alanda iki meslek birli¤i fik-

rine. Farkl› tarifeler, farkl› çözümlemeler, farkl›

da¤›t›m kriterleri ve sonuç, eser sahibinin gele-

ce¤inin tart›flmas›z kararmas›. Birçok arkada-

fl›m gibi bende sadece müzikle ilgileniyor ve

geçimimi müzikle sa¤l›yorum, tek hazinem

eserlerim. Dünya normlar›na bak›ld›¤›nda ko-

mik say›labilecek lisanslama faaliyetleri ile hak-

lar›m›z›n toplanamamas›na karfl›n kay›plar›m›z›

düflünürsek kuru bir mesajdan ziyade bir flika-

yet desek daha do¤ru olur san›r›m. MSG’nin

burada MESAM’›n yan›nda olmas› gerekti¤ini

düflündüm. Bakt›m böyle bir tepki alam›yo-

rum, iflleyifl de bana göre geriye gidiyor, bir k›-

v›lc›m olsun, mücadele vereceksek birlikte ve-

relim düflüncesiyle MESAM’a tekrar geri gel-

dim.

Yönetimde görev almay› düflünüyor musu-

nuz? 

Hiçbir zaman yönetimde görev almak ya da ön

planda olmak gibi bir çabam ve kayg›m olma-

d›. MSG’ye üye oldu¤umda arkadafllar baflkan-

l›¤› teklif ettiler, ben de y›llard›r yap›mc›lara ve

yorumculara karfl› haklar›m› savunan bir sanat-

ç› olarak bu tecrübelerimi aktarmaktan mutlu

olaca¤›m› söyleyerek görevi kabul ettim. Ma-

kam ve koltuk hedefiyle gelmedim. fiimdi de

MESAM da ayn› amaçlarla göreve haz›r›m. 

MESAM benim deneyimlerimden veya ener-

jimden yararlanmak isterse bunun için bir ön

koflulum yoktur. Birikimlerimi paylaflmak her

zaman benim standard›md›r, opsiyonelim de-

¤ildir. 

Dört meslek birli¤inin birleflmesi neden bu

kadar önemli?

Dünyan›n birçok ülkesinde ayn› alanda tek

meslek birli¤i vard›r ve bu da onlara daha h›zl›

hareket edebilme avantaj› kazand›r›r. Baflkanl›-

¤›m dönemimde kullan›c›lar hep “Hangi biri-

nizle anlaflaca¤›z?” argüman›yla karfl›m›za gel-

diler. Bu bize telif haklar› konusunda iki sene

kaybettirdi. Ayr›ca iki meslek birli¤inin masraf-

lar› her ikisinin de üyelerinin cebinden ç›k›yor.

Oysa tek bir kurum ülkemizdeki eser sahipleri-

nin haklar›n›n korunmas› ve da¤›t›m›n› sa¤la-

yabilir. ‹ki kurum demek hem büyük bir ekono-

mik yük hem de hantall›k demek. MESAM, ku-

rulan ilk müzik meslek birli¤i. Bir altyap›s› var,

deneyimli, kullan›c›lar nezdinde de en bilinen

meslek birli¤i. Burada öncünün MESAM olmas›

laz›m. MÜYAP ve di¤er meslek birliklerinin

onun arkas›ndan gelmesi gerekirken h›zl› hare-

ket edilemedi¤i için flimdi di¤er ba¤lant›l› hak

sahipleri bir nevi eser sahibi gibi hareket eder

hale geldi. Bu bölünme ortadan kalksa bütün

kullan›c›lar MESAM’la muhatap olacak, di¤er

ba¤lant›l› hak sahipleri de onu takip edecek.

Bu iç çat›flma hem yabanc› repertuar›n hak sa-

hipli¤i konusunda flaibeleri hem kullan›c›lar›n

elindeki argüman› yok eder, hem de art›rd›¤›-

m›z parayla lisanslama faaliyetlerine çok daha

s›k› sar›l›p daha büyük at›l›mlar yapmam›za

imkan tan›r. 

Umar›z mesajlar›n›z ve ça¤r›n›z tüm müzik

sektörüne hizmet edenler taraf›ndan duyu-

lur ve özlenen tek ses tek yürek ideali bir an

önce gerçeklefltirilir. fiimdi gelelim sizin mü-

zikal kariyerinize. 10 yafl›ndan beri müzikle

iç içesiniz. Kim soktu akl›n›za müzi¤i? 

10 yafl›ndan da önce müzik girmifl hayat›ma.

Müzik ö¤retmeni annem ve gazeteci babam

Türk Sanat Müzi¤i’ne hayranlar. Do¤du¤um

andan itibaren benim bafl›ma bir el radyosu b›-

rakm›fllar. Konuflmaya bafllamadan önce flark›

söylemeye bafllam›fl›m. ‹ki yafl›mda flark› söyle-

di¤imi duyan babam, bendeki yetene¤i fark et-

mifl. Eski jenerasyon gazetecilerdendir kendisi,

onun öngörüsü benim müzikal serüvenime

epey erken bafllamama vesile olmufl. ‹lkokulun

ard›ndan Türk Musikisi Devlet Konservatuar›’n›

yüksek bir puanla kazand›m. 25 sene önce be-

nim için hayal olabilecek birçok fleyi flu anda

yafl›yorum. Öyle ki çok genç bir yaflta meslek-

tafllar›m›n temsilcili¤ini yapabilecek noktaya

geldim. 

30 vizyon

röportaj

“Meslek birlikleri
aras›ndaki uzlaflma

hem yabanc›
repertuar›n hak

sahipli¤i 
konusunda

flaibeleri, hem 
kullan›c›lar›n 
elindeki ‘kimi

muhatap alal›m’
argüman›n› yok

eder, hem de
art›rd›¤›m›z parayla

lisanslama 
faaliyetlerine çok

daha s›k› sar›l›p
daha büyük

at›l›mlar
yapmam›za 

imkan tan›r.” 
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Beste yapmaya ne zaman bafllad›n›z?

Çok küçük yafllarda bafllad›m. ‹lk defa 15 ya-

fl›nda bütünüyle kendi eserlerimden oluflan bir

albüm yapt›m. ‹kinci albüm derken sahne ça-

l›flmalar›m da devam ediyordu. Sonra çal›p

söylemeyi b›rakt›m. ‹flin mutfa¤› her zaman

daha çok ilgimi çekiyordu. Ünlü flark›c›lara ve

büyük orkestralara sahnede klavyemle efllik et-

tim. 

Besteleri ortaya ç›karma sürecinde sizin for-

mülünüz nedir?

24 saat uyku dahil olmak üzere müzikle yafla-

d›¤›mdan beste için ayr› bir zaman ay›rmama

gerek yok. Antenlerim sürekli aç›kt›r, çevremde

olup biten her an zihnimin geri plan›nda müzi-

kal formlara dönüflebilir. Söz yazar›, besteci,

aranjör ve müzik yönetmenli¤i yap›yorum.

Bende bütünüyle farkl› bir renk oluflmas›n›n

sebebi herhalde her fleyi kendim yap›yor ol-

mam. Dolay›s›yla son derece esnek hareket

edebiliyor, birini b›rak›p di¤erine geçebili-

yorum.

‘Deli Divane’yi yapt›¤›n›z sene Kral TV’den

‘Y›l›n Bestecisi’ ödülünü ald›n›z. fiark›n›n ç›-

k›fl öyküsü nedir? Sonra hangi parçalar yine

böyle büyük sükse yapt›? 

Fantezi müzikte bu flark›n›n on y›ll›k saltan› ol-

du diyebilirim. 1996’daki ‘Deli Divane’yi yapt›k-

tan sonra yine Ebru Gündefl’in seslendirdi¤i

‘Sen Allah'›n Bir Lütfusun’, Sibel Can için yapt›-

¤›m ‘Emret Öleyim’, ‘And ‹çelim’, Ebru Yaflar’›

lanse eden ‘Seni Anan Benim ‹çin Do¤urmufl’

hemen ilk akl›ma gelenler. Bunlar hep milyon-

larla ifade edilecek sat›fl rakamlar›na ulaflt›, yo-

rumcular›na çeflitli ödüller kazand›rd›. Son dö-

nemde yapt›¤›m bu tarz çal›flmalara ara ver-

dim. Çünkü 2001 y›l›ndan bu yana Orta Do-

¤u’dan ciddi talepler gelmeye bafllad›. 

Orta Do¤u’da nas›l keflfedildiniz?

Yapt›¤›m çal›flmalar Orta Do¤u’daki Arap flark›-

c›lar›n çok dikkatini çekmifl. O bölgenin bütün

y›ld›zlar›n› bar›nd›ran en büyük flirketi Rota-

na’dan yetkililer gelip benimle çal›flmak iste-

diklerini belirttiler ve sonra da Jawad Al Ali

isimli solistlerini bana yönlendirdiler. Geçen

aylarda Orta Do¤u’daki onuncu y›l›m› Amirates

FM in konu¤u olarak onlarla befl saatlik bir

canl› yay›n program›yla kutlad›k onlarla. Bu sü-

re içinde tamam› Türkiye’de yap›lm›fl 60’a ya-

k›n flark› ve prodüktör olarak imza att›¤›m 40’a

yak›n klip bu pazara sunuldu. Asl›nda Orta Do-

¤u’daki kariyerimin bafllamas›nda bölgedeki

yo¤un talebin yan› s›ra bizdeki müzik sektörü-

nün biraz k›s›r döngü içerisine girmesi de etkili

oldu. 

31vizyon

röportaj

Kerem Ökten, Anadolu ozan›
Afl›k Veysel’in portresinin
önünde resmini çekerken, ayr›
bir heyecanlan›yor. Çünkü
dedesi Afl›k Veysel’i tan›m›fl
flansl› insanlardan biriymifl. 

Eser sahipleriyle sanatç›lar› buluflturan portal:

www.bestekarlar.com
Birçok bestekar arkadafl›m›z eserlerini flark›c›lara ulaflt›rmakta ciddi sorunlar
yafl›yor. Bunun için Taner ‹flçi’nin ortaya att›¤›, benim de MSG’de
düflündü¤üm bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik.  Eser sahiplerinin
ba¤›ms›z bir platformda gelip eserlerini yükleyebilecekleri ve bu eserlerin
kendi seçtikleri sanatç›lara direkt ulaflabilece¤i www.bestekarlar.com
ad›nda ba¤›ms›z bir portal yapt›k. ‹ki bine yak›n da üyemiz var. Sanal bir
ofis olarak düflünün bunu, tarafs›z bir platformda hiçbir engele tak›lmadan
eser sahipleri flark›lar›n› istedikleri kifliye sunabilecekler. Bir güzel yan› da bu
site arac›l›¤›yla dijital imza kullan›larak eser tastiklerininin de yap›labilece¤i.
Eser tasdiki gibi ifllemleri cüzi bir ücret karfl›l›¤›nda portal üzerinden yapa-
biliyoruz. Noter gibi düflünebilirsiniz yani. 
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vizyon

röportaj

Son olarak kariyerime eklenen yeni bir

halka daha var; o da dünyada ilk defa

Türkçe, Hintçe ve Arapça bir flark› yap-

t›k. Klip bütün Arap televizyonlar›nda

yay›na girdi. Önümüzdeki günlerde bu-

nu Türkiye’de de yay›nlamay› düflünü-

yorum.

Orta Do¤u sizin için parlayan y›ld›z

galiba…

‹flin aç›kças› ben o co¤rafya için parla-

yan bir y›ld›z›m. Çünkü Araplara Arap

müzi¤ini dinletiyoruz. Türkiye’de popü-

ler olan tüm parçalar›m› bu bölgenin

sanatç›lar› yorumlad›. ‹lk Türk-Arap dü-

etini de Sibel Can ve Cevat Ali yapt›. 70

milyonluk Türkiye’ye birde Orta Do-

¤u’yu ekledi¤imde ne kadar büyük bir

co¤rafyada yapt›¤›m müziklerin be¤e-

nildi¤ini ve takip edildi¤ini görebiliyo-

rum ve bu beni çok mutlu ediyor. 

Bu kadar popüler olman›z›n telif aç›-

s›ndan yaratt›¤› katma de¤eri merak

ediyoruz. O bölgede ifller nas›l ilerli-

yor? 

Orta Do¤u’da ne telif, ne meslek birli¤i

ne de bu bilinçten söz

edilebilir. Dolay›-

s›yla telif anla-

m›nda da bir

beklentimiz

yok ama

hedefle-

di¤iniz gelirleri ana bütçemize yans›t›-

yoruz. Sadece beste üretmedi¤im, mü-

zik yönetmenli¤i ve direktörlü¤ü de

yapt›¤›m için proje olarak oluflturdu-

¤um bütçenin içinde bu kalemi de eri-

tiyorum. Zaten bu pazara girerken ne

kadar kazan›r›m diye girmedim, ifle

böyle bakabildi¤im için baflar›l› ve kal›c›

oldu¤umu düflünüyorum. Orta Do¤u

müzikal kariyerim için önemli bir döne-

meçti, çünkü makamsal müzi¤in mem-

ba› oras›.

Fantezi müzi¤i neden tercih ettiniz?

Belli kavramlar› mecburen hepimiz ar-

t›k kullan›yoruz ama benim yapt›¤›m

fantezi müzik de¤il, Türk enstrümanlar›

ile bat› ‘sound’lar›n›, karar›nda bir araya

getirip insanlar›n hislerine tercüman ol-

mak. Ben müzi¤i kategorik olarak gör-

müyorum. Müzikal altyap›m oldu¤u

için analitik bak›yorum. Benim için hip-

hop ile sanat müzi¤i aras›ndaki fark

kuvvetli ve zay›f zamanlar aras›ndaki

farkt›r. Notalar›n oluflturdu¤u flifreleri

görerek hareket ediyorum. Havadaki

sinyalleri alg›l›yorum, encode ediyorum

ve müzik diline dönüfltürüyorum. Me-

mur çocu¤u olmam sebebiyle Ana-

dolu epey gezdi¤im için yöresel ve

yerel seslere de aflinay›m. Bütün

bunlar benim müzikal bak›fl›m›n

yap› tafllar›n› oluflturuyor. Oturup,

flimdi neden hofllan›rlar diye dü-

flünmüyorum. Toplumdan kopuk

de¤ilim, kendimi de farkl› bir

yerde görmüyorum. Herhal-

de Türk halk›, bu zamana

kadar kendine yak›n bul-

du¤u için yapt›¤›m müzi-

¤i dinlemekten hofllan›-

yor. Çünkü ben onlar›n

düflünüp de söyleye-

mediklerini söylüyo-

rum. Asl›na bakar-

san›z bu da dünya-

n›n en zor ifllerin-

den biri diyebili-

riz. Ticari olsun diye de yapmad›m bu

çal›flmalar›. Ama ticarete konu oldu ve

belki o dönem için bu alandaki ticare-

tin seviyesini yükseltti. 

Peki hiphop albümü nereden ç›kt›? 

Makamsal müzikte benim için karanl›k

bir alan kalmad›. Ancak bir yandan da

kendimi gelifltirmem gerekiyordu. Her

zaman bu çaba ve düflünceyle yafla-

d›m. Y›llar önce Raga Oktay, Murat Ke-

killi, Deniz Arcak için yapt›¤›m farkl› de-

nemeler olmufltu. Bunun üzerine de-

neysel bir yola girdim. K›sa zamanda

çok fley anlatabilme düflüncesiyle Hip-

hop, R&B kar›fl›m› ‘Turko’ adl› bir albüm

yapt›m. Asl›nda bu müziklerin flan tek-

nikleri ve trafiklerinden yararland›m.

Albümde yer alan bir flark›m, dünya flir-

keti Lolas World’un ‘Childrens Garden’

isimli albüme Türkiye’den seçilen flark›

oldu. Albüme 40 dünya ülkesinden 40

sanatç› birer eseriyle kat›ld›. Bu sayede

Avrupa’da da bir ‘single’›m›z ç›km›fl ol-

du. Ayn› zamanda bu flark›n›n 30 sani-

yelik bölümünden yola ç›karak baflka

bir proje gelifltirdim. ‹sme özel flark›lar

ürettim. 

Nedir ‘isme özel flark›’? Detayland›r›r

m›s›n›z?

Bizim dilimizde receplerin, eminelerin

ve birkaç ismin daha flark›s› var da ne-

den di¤er isimler için özel flark›lar ol-

mas›n diye düflündüm ve üflenmeyip

1100 isme özel flark› yapt›m. Projemi

Turkcell’le paylaflt›m. 1.5 milyon abo-

nenin telefonlar› benim isme özel yap-

m›fl oldu¤um flark›larla çal›yor. Bu dün-

yada ilk kez düflünülen ve yap›lan bir

hizmet. Uygulama dikkat çekti ve di¤er

operatörlerden de teklif geldi. Böylece

6600 isme daha özel flark› yapt›m ki bu

da iki senemi ald›. fiimdi Arap GSM

operatörleri ile ba¤lant›lar›m var. 

Bilgi için: www.keremokten.com
facebook; kerem ökten music world
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34
vizyon

Hong Kong Üniversitesi’nde 

müzik profesörü olarak görev yapan 

Victor A. Vicente Mevlana müzi¤ini ele 

ald›¤› araflt›rma tezi sonras›nda bafllad›¤› 

içsel yolculu¤u, yaflad›¤› ilginç deneyimleri 

ve yabanc› kültürden gelen biri olarak

Mevlana’n›n onda yaratt›¤› dünyay› MESAM

Vizyon okurlar› için kaleme ald›.  

güncel

Yaz›: Victor A. Vicente
Çeviri: Elif Gamze Arslan

Dünyaya bakman›n en insanc›l yolu; 

Mevlana 
ve 
Tasavvuf
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2002 yaz›nda Anadolu’ya yapt›¤›m ilk

ziyaretten beri Türk müzi¤i ve kültürü ö¤renci-

siyim. Etnomüzikoloji dal›nda doktora yapt›¤›m

için buraya bir tez konusu bulmaya, ayn› za-

manda bir çeflit bilgelik ve ilham aray›fl› sebe-

biyle geldim. Türkiye’de geçirdi¤im süre bo-

yunca Bursa’da oryantal müzi¤i, fianl›urfa’da

halk müzi¤ini, Antalya’da Türkçe tekno müzi¤i

ve Türkiye’nin her yerinde ezan sesini dinle-

dim. Tüm bunlar d›flar›dan araflt›rmac›lar tara-

f›ndan ilgi gören ve gerçekten ciddi araflt›rmay›

hak eden bafll›klar. Ancak çok k›sa sürede anla-

d›m ki ben “tasavvuf müzi¤i” üzerine çal›flmal›

ve onun hakk›nda yazmal›yd›m.

TASAVVUFTAK‹ SEMBOL‹ZM 

Tasavvufla ilk karfl›laflmam Türkiye’ye olan ge-

zimden birkaç y›l öncesine, bir seminerde izle-

di¤im Mevlevi Semazenlerin döndükleri, Mev-

lana ve Haf›z hakk›nda bir fliiri tan›tt›klar› bir vi-

deoya uzan›yor. fiiirdeki sembolik anlamlar›n

farkl› katmanlar› ve bu katmanlar›n hala oriji-

nal Farsi’nin çevirisinde bile bulunuyor olmas›

merak›m› uyand›rm›flt›. Müzi¤in ve sema sere-

monisinin sahip oldu¤u o sonsuz katmandaki

sembolizmi beni derinden etkiledi. Dikkatimi,

say›lar ya da flekiller gibi kendini günlük ya-

flamda gösteren muazzam say›daki sembollere

yönelttim. Hatta duruma göre giyinmeye, gü-

nün spesifik özelliklerine göre belli renkler ya

da stiller tercih etmeye bafllad›m. Müzi¤i icra

etti¤imde ise enstrüman›n ve çal›fl fleklimin

kültürün bask›n olan felsefesini nas›l yans›tt›¤›-

n› anlamaya çal›flt›m. Hem Bali Gamelan (En-

donezya'n›n Bali ve Cava adalar›na özgü, vur-

mal› çalg›lardan oluflan orkestra) hem de Avru-

pa Rönesans müzi¤i çal›yordum.  

MEVLANA’NIN TÜRK KÜLTÜRÜNE ETK‹S‹

Mevlana’n›n ö¤retisi tamamen aç›k, davet edici

ve her fleyi içine al›yor. Üstelik ben bunun için-

de inan›lmaz bir rezonans buluyorum. Bir Kato-

lik olmama ra¤men her zaman çok say›da kut-

sal yol oldu¤unu biliyor ve bu gerçe¤e sayg›

duyuyorum. Mevlana’da, hayat›m› nas›l yafla-

maya çal›flt›¤›m›n ve in-

sanlarla etkileflimde bulun-

du¤umun hem kiflisel hem

de müzikal olarak fliirsel bir

anlat›m›n› buldum. As-

len Mevlana taraf›n-

dan söylenmemifl

olmas›na ra¤-

men “Gel, gel,

ne olursan” di-

zeleri, her ne

kadar günü-

müzde basma-

kal›p bir hale

gelmifl olsa da,

onun felsefesini

en iyi özetleyen ve

dünyaya bakman›n

oldukça hümanistik bir

yolu olarak kalan dizeler-

dir. Tezimi formüle etmekle

mücadele ederken, Türk insan›n›n

s›n›rs›z cömertli¤i ve misafirperverli¤i-

nin Mevlana’n›n en temel mesaj›n› ne kadar

derinden içerdi¤ini görerek hayret ettim. Y›llar

sonra fark ettim ki asl›nda bu durum beni Mev-

lana müzi¤inin Türk kültürü üzerindeki etkisi,

gücü ve varl›¤› hakk›nda yazmaya sevk etmiflti.   

MEVLANA’NIN DAVET‹

Türkiye’deki k›sa gezimden sonra Amerika’ya

tamamen enerji dolmufl olarak döndüm. Biraz

Türkçe ö¤renmifl, Türk kültürü hakk›nda çok

fazla okumufl ve sürekli Türkçe müzik dinlemifl-

tim. ‹ki y›l sonra kendimi seyahatime devam

etmeye ve daha çok alan çal›flmas› yapmaya

haz›r hissettim. Araflt›rmam› Konya’da yani

Mevlana ve tasavvuf müzi¤inin ruhani merke-

zinde yapt›m. 

Araflt›rmam› sürdürürken devaml› vazgeçiril-

meye çal›fl›ld›m, insanlar bana böyle dinsel bir

konuyu (en az›ndan bu konu için) böyle laik bir

ülkede çal›flmamam› önerdiler. Benim yapmak

istedi¤im flekildeki bir çal›flma “araflt›rma ola-

rak kabul edilmez” oldu¤u için araflt›rma vizem

vizyon

güncel
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“Her zorlu¤un
sonunda do¤an
bir ›fl›k vard›r.
E¤er elleriniz
diken yaralar›yla
kan revan içinde
kald›ysa güle
dokunman›za
çok az kalm›fl
demektir”

Mevlana
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bile garanti de¤ildi. Yine de Mevlana’n›n daveti

beni ça¤›r›yordu ve ben de “araflt›rma olmayan

araflt›rmam›” 2004-2005’te, bir y›ldan fazla bir

sürede turist vizesiyle yapt›¤›m geziler sonra-

s›nda tamamlad›m. 

D‹LB‹L‹MSEL ‹NCEL‹K

Çal›flmalar›ma bafllay›nca bir tuhafl›k fark ettim

ve bu, çal›flmam› önemli ölçüde tekrar formüli-

ze etmeme neden oldu. Çal›flmak üzere Türki-

ye’ye geldi¤im konu, bat›da genel olarak “Mev-

levi müzik” olarak biliniyordu. Ancak burada

konufltu¤um herkes benim Türkçemi düzeltir-

cesine “Mevlana müzi¤i” dediler. Bu bafllang›ç-

ta biraz kafam› kar›flt›rd› çünkü Mevlana bugü-

ne ulaflabilen hiçbir müzik bestelememiflti. Ya-

vafl yavafl anlad›m ki insanlar›n yapt›klar› asl›n-

da bilinçsizce neyin önemli alg›land›¤›n› aç›kl›-

yordu. Bütün müzik sistemi yaln›zca s›n›fland›-

r›lmam›flt› ayr›ca özel bir dini figürle ba¤lant›l›

olarak düflünülüp duyulmufltu.  Buna karfl›n

bat›da buna paralel gelebilecek bir örnek yok-

tu, mesela “‹sa müzi¤i” gibi bir olgu bat› dün-

yas›nda bulunmuyordu. En çok bu dilbilimsel

incelik Mevlana’n›n Türk kültürü üzerindeki et-

kisini lay›k›yla takdir edebilmeme yard›m etti.     

MÜZ‹KAL VE D‹NSEL ESTET‹K S‹STEM‹

Böylece, ben de oda¤›m› Mevlevi müzikten

Mevlana için yap›lan müzi¤e kayd›rd›m ve bir

ba¤l›l›k göstergesi olarak bu müzi¤in bestelen-

mesi, icra edilmesi ve dinlenmesi üzerine çal›fl-

maya bafllad›m. Baz› insanlar için bu müzi¤i

dinlemek Mevlana’y› onurland›rmak ve Allah’a

ibadet etmek anlam›na geliyor. Bu çizgide ina-

nan, Mevlana ve Mevlevilerle ba¤lant›l› çok da-

ha genifl bir semboller sisteminin parças› olu-

yor. Müzi¤i ve bu müzi¤in içeri¤ini yorumlama

yetene¤i de çok daha kendili¤inden ortaya ç›-

k›yor. 

Mevlana’n›n yaz›lar›n› tekrar okudu¤umda, ka-

y›tlar›m› yeniden gözden geçirdi¤imde ve bilgi

veren kiflilerin deneyimleri üzerine çal›flt›¤›mda

gördüm ki seyahat etmek at›fta bulunulan en

güçlü semboldü. ‹nsanlar, Afganistan’dan (as-

l›nda son araflt›rmalara göre Tacikistan da de-

nebilir) göç etmifl olan Mevlana gibi,  Türki-

ye’nin dört bir yan›ndan ve yurtd›fl›ndan Kon-

ya’ya seyahat eder, orada semah ve tasavvufla

ruhani bir yolculu¤a ç›karlar. Teorisyenler bu ri-

tüele ‘yolu takip etme’ ya da ‘seyir’ derler. K›sa-

cas› bu; uyumlu, ikna edici ve ruhani olarak

güçlü bütün bir müzikal ve dinsel estetik siste-

midir. 

ARAfiTIRMANIN ÜÇÜNCÜ BOYUTU

Do¤rudan temas halinde bulundu¤um tüm

müzisyenler, semazenler, Mevlana ziyaretçileri,

turistler, laiklik taraftarlar› gibi insanlarla olan

etkileflimim, araflt›rma tezimde müzik ve müzi-

kal estetik yoluyla ibadet etmenin yan› s›ra

üçüncü bir boyut oluflturdu. Bir müzik antropo-

logu olarak son zamanlarda oldu¤u flekliyle

müzikal gelene¤i belgeleme konusunda çok

Mevlana’n›n 
yaz›lar›n› tekrar

okudu¤umda,
kay›tlar›m› 

yeniden gözden
geçirdi¤imde ve

bilgi veren 
kiflilerin

deneyimleri
üzerine

çal›flt›¤›mda
gördüm ki 

seyahat etmek
at›fta bulunulan

en güçlü 
semboldü.

� Hong Kong Çin Üniversitesi (Chinese Univer-
sity of Hong Kong) de Asistan Müzik Profesö-
rü olan Victor A. Vicente, MM (müzikte yüksek
lisans) derecesini tarihsel müzikoloji alan›nda,
MA (yüksek lisans) ve Ph.D (doktora) derece-
lerini etnomüzikoloji alan›nda Maryland Üni-
versitesi’nden ald›. Portekiz ve Portekizce ko-
nuflan ülke müziklerinin yan› s›ra Türkiye ve
Orta Do¤u müzikal kültürleri konusunda da
uzmanlaflt›. Son çal›flmas›, Sufi ‹slam müzi¤i-
nin içindeki hareket konseptleri ve Türkçe pop
müzi¤indeki do¤u – bat› gerilimi üzerinedir.
Di¤er araflt›rmalar› ve ilgi alanlar› Rönesans
çok seslili¤i, Endonezya gamelan› ve Hint film
müzikleridir.  

Victor A. Vicente kimdir?

Victor A. Vicente

güncel
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hevesliydim, özellikle de bir nesildir böyle de-

tayl› bir etnografik çal›flma yaz›ya geçirilmedi¤i

için. Baz› insanlar bana Mevlevi müzi¤in art›k

Tasavvuf içermedi¤ini ve sadece turistlere gös-

teri amac›yla yap›ld›¤›n› söyledi. Ne var ki as-

l›nda flimdilerde turistik de¤eri yüzünden zen-

ginleflmifl olsa da birçok turist (yerli ya da ya-

banc›) bu müzi¤i dinlerken çok derin bir dinsel

deneyim yafl›yorlar.     

MEVLANA NEY DE⁄‹L,

REBAB ÇALIYORDU

Oda¤›m› Mevlevi müzikten uzaklaflt›rmak ve

yaflayan bir uygulamayla ilgilenmek, ayr›ca be-

nim Mevlana müzi¤inin sadece klasik ya da ta-

rihsel Mevlevi tarikat›n›n ayin-i flerifleri ile s›-

n›rlanmad›¤›n› anlamama da yard›mc› oldu.

Türkiye’de ve dünyadaki birçok insan Mevla-

na’y› folklordan popüler müziklere hatta Türk-

çe olmayan müzikal deyifllere kadar çok farkl›

çeflitte müzikal formlarla kutluyor (an›yor). As-

l›nda Mevlana’n›n düflüncesi ve fliirleri orator-

yolardan operalara rock flark›lar›ndan tekno

danslara kadar birçok fleye ilham vermifltir. Ba-

z›lar› sonradan ortaya ç›kan stili kabul etmekte

zorland›lar, bunu yaratanlar›n niyetlerini ve

motivasyonlar›n› sorgulad›lar. Ama bu birçok

insan›n bunlar›n içinde ruhsal bir de¤er buldu-

¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez. fiüphesiz Mevla-

na’n›n ömrü Osmanl›’n›n klasik Mevlevi stilini

görmeye yetmedi. Biz her ne kadar kendisini

neyle iliflkilendirsek de tarihi dokümanlar gös-

teriyor ki Mevlana asl›nda rebab (Yayla çal›nan

uzun sapl› bir saz) çal›yordu. Kapal› kulaklarla

dinlemek ne Mevlana’n›n ö¤retisinin ruhunu

korumaya ne de Mevlana’n›n dünya çap›nda

sevildi¤ini hat›rlamaya yararl› olur.       

SAYGI VE TAKD‹R GÖRÜYOR

Tezimi bitirdi¤im için Mevlana müzi¤i konu-

sunda Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve flimdi

ö¤retmenlik yapt›¤›m Hong Kong gibi dünya-

n›n birçok yerinde konuflma yapt›m. Gitti¤im

her yerde gördüm ki Mevlana ve onun müzi-

¤iyle yaflayan kal›c› miras› çok derin bir sayg›

ve takdir görüyor. Burada Hong Kong’da, t›pk›

benim hayat›m› zenginlefltirdi¤i gibi birçok in-

san›n hayat›n› zenginlefltirmeye devam ediyor.

Türkiye’de takipçilerinden ö¤rendi¤im onun

ö¤retileri ve dersleri, duydu¤um, çald›¤›m ve

çal›flt›¤›m müzi¤i fle-

killendirdi. Dünya-

daki di¤er birçokla-

r›yla birlikte, Mevlana

bana anlay›fl yolculu¤um-

da rehberlik ediyor ve anlam

aray›fl›mda daha derinlere inme ilha-

m› veriyor. 

Asl›nda 
Mevlana’n›n 
düflüncesi ve 
fliirleri 
oratoryolardan
operalara rock 
flark›lar›ndan 
tekno danslara 
kadar birçok fleye
ilham vermifltir.

� UNESCO taraf›ndan 2007 y›l› bütün dünyada
‘Mevlana Y›l›’ olarak ilan edildi. Gerçi ne Kültür Ba-
kanl›¤› ne medya ne de özel sektör Mevlana’y›
hakk›n› vererek dünyaya tan›tacak kapsaml›, an-
laml› ve yayg›n kutlamalar gerçeklefltiremedi. Bir
Mevlana filmi bile çekilmedi. Mevlana gibi bir
halk ozan› ve duygu insan›n› dünyaya anlatmak
öyle birkaç etkinlik, seminer, konser ve sema gös-
terisiyle olacak ifl de de¤ildi zaten. 

� Her y›l Aral›k ay›nda kutlanan Mevlana
Haftas› kutlamalar› kapsam›nda Kon-
ya’da Mevlana’y› anma törenleri yap›l›r.
Dü¤ün günü, vuslat günü anlamlar›na
gelen fieb-i Aruz, anma törenlerinin halk
dilinde bilinen di¤er ad›d›r. Yurdun ve
dünyan›n dört bir yan›ndan gelenler,
Mevlevi yolunun öncüsü Mevlana’y› zi-
yaret ederler. 

Mevlana Y›l›’ndan kimin haberi oldu?

Mevlana’da, hayat›m›
nas›l yaflamaya
çal›flt›¤›m›n ve
insanlarla etkileflimde 
bulundu¤umun hem 
kiflisel hem de müzikal 
olarak fliirsel bir
anlat›m›n› 
buldum. 
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Yüksek Sadakat’la, ‘Hürriyet Hakk›m›zd›r

– Tren Özgürlüktür’ projesi kapsam›nda Hasan-

keyf’te verdikleri muhteflem konser sonras›nda

bir araya geldik. Vokalde Kenan Vural, gitarda

Serkan Özgen, bas gitarda Kutlu Özmakinac›,

tufllu çalg›larda U¤ur Onatkut ve davulda Alpay

fialt’dan oluflan grup Kenan d›fl›nda tam kadro

karfl›m›zdayd›. Konser yorgunlu¤una bir de grip

eklenince Kenan, sohbetin sonuna do¤ru aram›-

za kat›ld›. Ancak grubuna öyle güveniyordu ki,

onun olmad›¤› s›rada söylenen her fleyi kendisi-

ne de mal edebilece¤imiz gönül rahatl›¤›yla ifa-

de etti. 

Yüksek Sadakat, ikinci albümü ‘Katil & Maktûl’ü

mart ay›nda piyasaya sürdü. Albümdeki ‘Ben Se-

ni Arayamam’, ‘Aflk Durdukça’, ‘Haydi Gel ‹çelim’

flark›lar›yla iyi bir ç›k›fl yakalayan grup, 2006’daki

ilk albümden çok daha iyi bir noktadalar. ‹lk al-

bümle, aralar›nda ‘Y›l›n En ‹yi Ç›k›fl Yapan Grubu’

ve ‘Y›l›n Grubu’ ödüllerinin de bulundu¤u 20’den

fazla ödül kazanm›fl, ‹stanbul’dan Adana’ya, ‹z-

mir’den Trabzon’a kadar Türkiye’nin dört bir ya-

n›nda onlarca konserde 300 bine yak›n müzikse-

verle buluflmufllard›. ‘Katil & Maktûl’ün flimdiye

kadarki konser temposu ve albüm sat›fllar› dikka-

te al›nd›¤›nda ilk albümden afla¤› kalmayaca¤›

çok aflikâr. 

MADALYONUN ‹K‹ YÜZÜ MÜZ‹K

‹lk albümün ard›ndan grubun kadrosunda baz›

de¤ifliklikler oldu. ‹lk kadroda yer alan Kutlu

Özmakinac›, Serkan Özgen ve U¤ur Onatkut’a

bu albümde davulda Alpay fialt, vokalde ise Ke-

nan Vural kat›ld›. 

Gruptaki herkesin Yüksek Sadakat’› oluflturmak

d›fl›nda müzikle ilgili profesyonel bir ifli de var.

Kutlu, uzun y›llard›r müzik üzerine yazan çizen

bir kalem. Bir dönem Bluejean dergisinin genel

yay›n yönetmenli¤ini yapm›fl, flimdilerde Hürri-

yet Gazetesi’ndeki köflesinde müzik dünyas›n-

daki geliflmeleri kendi perspektifinden ele al›-

yor. Serkan, müzik ö¤retmenli¤i yap›yor ve

onun deyimiyle “Yüksek Sadakat’le yapt›¤›m ifl-

lerden milyonlar da kazansam müzik ö¤ret-

menli¤ine devam ederim” diyecek kadar bu ifle

kendini adam›fl. Özellikle de çocuklara müzik

ö¤retmenli¤i yapmak denildi¤inde akan sular

duruyor onun için. U¤ur’un stüdyosu var ve

müzik teknolojisindeki geliflmeleri yak›ndan iz-

liyor. Kula¤› en yeni ‘sound’lar› keflfedecek ka-

dar hassas ve ayn› zamanda grubun da en

genç üyesi. Alpay’›n ise müzik aletleri satan bir

ma¤azas› var. Onlar için madalyonun iki yüzü

de müzikle dolu ve sanki iki yüz de birbirinden

güç al›yor gibi.

YÜKSEK SADAKAT:  

bir kahraman›n içsel 
yolculu¤u
‹kinci albümleri ‘Katil & Maktûl’de bir kahraman›n içsel yolculu¤unu anlatan Yüksek

Sadakat, ‘Hürriyet Hakk›m›zd›r - Tren Özgürlüktür’ projesi kapsam›nda Hasankeyf’te

bir konser verdi. Avrupa turnesiyle suyun öte taraf›na ‘merhaba’ diyen grup, Türk

müzi¤ini ‘rock’un enerjisiyle birlefltiriyor.

portre

Röportaj: Türkflan Karatekin
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BODRUM’A 20, HASANKEYF ‹LK 

Sohbete do¤al olarak Hasankeyf’teki

konserle bafll›yoruz. Gerimizdeki televiz-

yonda da konserden çekilmifl görüntüler

dönüyor. “Nas›ld›” diyorum, “o heyecan,

o coflku? “‹flte” diyorlar, ekrandaki coflku-

lu kalabal›¤› iflaret ederek. Gerçekten

kendinden geçmiflçesine alk›fllayan, flar-

k›lara tempo tutan bir dinleyici kitlesi var

ekranda. ‹yi de ben onlar›n flark›lar›ndaki

gibi fliirsel deyifllerle zenginlefltirilmifl bir

gözlemi ve yine böylesi bir yorumlay›fl›

duymak için sab›rs›zlan›yorum. Nihayet

Kutlu’nun söze bafllamas›yla murad›ma

eriyorum: “Ayn› anda hem 10 bin y›ll›k

bir tarihin yan› bafl›nda olmak hem de

çok özel bir co¤rafyan›n içinde flark› söy-

lemek ister istemez etkiliyor insan›. Bura-

da birçok ünlü sanatç› gibi bizim de kon-

ser vermemizdeki öncelikli amaç, Hasan-

keyf’in sular alt›nda kalarak böylesine

büyük tarihsel bir miras›n bir süre sonra

insanlar taraf›ndan görülemeyecek ol-

mas›na dikkat çekmek, bununla ilgili ka-

muoyundaki fark›ndal›¤› art›rmak ve

mümkünse bu gidifli tersine çevirmekti.

‹yi bir amaç için oradayd›k ve bunun ya-

ratt›¤› duygu yo¤unlu¤una daha önce

hiç çalmad›¤›n›z ve nas›l olaca¤›n› tah-

min edemedi¤iniz bir dinleyici pro-

filiyle birlikte

olman›n getirdi¤i heyecan eklenince ya-

flad›¤›m›z deneyim daha da anlam ka-

zand›. Kendi ad›ma enerjisi yüksek ve

çok keyifli bir konser geçirdim. Bütün bu

farkl› farkl› heyecan ve meraklar her biri-

miz için çok ama çok anlaml›yd›.”

Grup üyelerinin tamam› Hasankeyf’i bu

konser sayesinde görmüfl. Serkan, kon-

serin yap›laca¤› alana geldiklerinde bir

yanda Dicle ve Uzunköprü’nün yer ald›¤›

o muhteflem manzarayla büyülendikleri-

ni söylüyor. Piflmanl›klar da iflte o an ya-

flanmaya bafll›yor: “Bunca zamand›r 15-

20 kez Bodrum’a gidiyoruz da neden Ha-

sankeyf’e bir kez olsun gelmiyoruz? ‹flte

bu soruyu sorduk kendimize. Asl›nda ne-

denleri biliyoruz da. Bu konser sayesinde

gördük ki oraya gitmek, o insanlara ulafl-

mak çok kolay. Yöre halk› da çok cana

yak›n ve samimi. Ben aç›kças› daha önce

gitmedi¤ime piflman oldum.” 

Konser demiflken, Yüksek Sadakat, bu

dergi haz›rl›k sürecindeyken bir de Avru-

pa turnesi yapt›. Almanya ve Hollanda’da

konserler veren grup üyeleri, suyun öte

yan›nda da sevenleriyle bulufltu. 

YOKSA DEJAVU MU?

Hasankeyf’teki konserde Yüksek Sada-

kat’tan sonra sahneyi Süperstar Ajda

Pekkan ald›. Pekkan gece en sevilen flar-

k›lar›n› Hasankeyfliler için söyledi söyle-

mesine ama gönül isterdi ki en az›ndan

bir parçada Yüksek Sadakat’le düet yap-

s›n. “Katil&Maktûl” de 10. s›rada yer alan

‘‹çimde Ya¤mur’ adl› parça da bunun için

biçilmifl kaftan. Zira albümde bu parçada

Kenan’a o güzel sesi ve muhteflem yoru-

muyla Zeynep Casalini efllik ediyor. Sü-

perstar ve Hasankeyf konusunu bitirme-

den önce U¤ur’un, Ajda Pekkan’la ilgili

anlataca¤› bir an›s› oldu¤unu ö¤reniyo-

ruz. Me¤er ikilinin tan›flmas› y›llar önce-

sine dayan›yormufl! “Benim için Ajda

Pekkan’la ayn› sahneyi paylaflman›n iki

yönlü bir heyecan› vard›. 1984’te ben

sahneye ilk ç›kt›¤›mda Ajda Pekkan yine

oradayd›. ‹zmir Fuar›’nda ‘Büyük Kabare’

oynan›yordu ve ben de o gösteride da-

vulcunun arkas›nda duruyordum. Daha

befl yafl›ndayd›m. Davulcu boflta duran

bir tumbay› ve bagetleri elime tutufltur-

du, ben de kendimce tak›l›yordum. Be-

nim için Türkiye’nin en iyi sesi Ajda Pek-

kan’d›r, gerçekten süperstar s›fat›n› hak

eden bir isimdir. Onun flark›lar›yla büyü-

düm. Gençlik idolümle üstelik de Hasan-

keyf gibi tarihi bir mekanda ayn› sahneyi

paylaflt›¤›m için bu konser benim için

çok özeldi.” 

40 vizyon

portre

Kutlu: “Hasankeyf’te konser vermemizdeki amaç, 
böylesine büyük tarihsel bir miras›n bir süre sonra 

insanlar taraf›ndan görülemeyecek olmas›na dikkat 
çekmek, bununla ilgili fark›ndal›¤› art›rmak ve 

mümkünse bu gidifli tersine çevirmekti.”
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B‹R H‹KAYE, ON FARKLI BÖLÜM

Katil&Maktûl, konsept bir albüm olarak müzik

piyasas›na sunuldu ama grup ‘hadi konsept al-

büm yapal›m’ fikriyle yola ç›kmam›fl. fiark›lar

ortaya ç›kt›kça albüm de bu rotaya girmifl.

Konsept albüm en basit tan›m›yla belirli bir te-

ma etraf›nda dönen albüm demek. Tema ise

flark›lar› üretene kalm›fl bir durum. Bu albüm-

deki tüm flark›lar t›pk› ilkinde oldu¤u gibi Kut-

lu’nun elinden ç›kma, grup son düzenlemeyi

yapm›fl. Kutlu, flark›lar› olufltururken ayn› me-

selenin farkl› yönleriyle ilgili flark›lar ç›kt›¤›n›n

pek fark›nda olmad›¤›n›, sonra bütüne bakt›k-

lar›nda bunu hep birlikte gördüklerini söylüyor. 

Asl›nda bir fikir etraf›nda birleflen konsept al-

büm, müzi¤in ya da albümün kaliteli olup ol-

mamas›na etken de¤il, ancak kolay bir ifl olma-

d›¤› da kesin. Bu yüzden çok tercih edilmiyor

zaten. Serkan, konsept albümün müzikal bü-

tünlük ve içerik olarak iki türünden söz ediyor.

“Konsept albümde ya müzikal anlamda parça-

lar aras›nda bir bütünlük sa¤lars›n›z ya da sö-

zel anlamda bir hikaye anlat›rs›n›z. Bir de ikisi-

nin bir arada yap›ld›¤› ifller vard›r ki iflte o za-

man tad›ndan yenmez. Pink Floyd’un ‘The

Wall’ albümü gibi. Katil & Maktûl ise sözel an-

lamda bir kahraman›n içsel yolculu¤unu anla-

tan konsept bir albüm.” 

Kutlu, albümde bir hikayenin farkl› bölümleri

olmakla birlikte bölümlerin diziliflinde belli bir

kronoloji izlemediklerinin alt›n› çiziyor. Albü-

mü dinledikçe bu önerme de do¤ruluk kazan›-

yor. 

Yoksa albümün ‘Babam›n Evinde’ ile bafllay›p,

‘Yavafl’ ile devam etmesi, en sonda da ‘Haydi

Gel ‹çelim’i dinlememiz gerekirdi. 

ORTAK AKIL GRUP FELSEFES‹

Müzik dünyas›nda gruplar için tehlikeli say›labi-

lecek durumlar›n bafl›nda vokal ayr›l›klar› gelir

herhalde. Hele de vokal flark›lara sadece sesiyle

de¤il, söz ve besteleriyle katk›da bulunuyorsa

ayr›l›k sonras› o grubun toparlanmas› epey za-

man alabilir, flans›z olanlar ise müzik dünyas›n-

dan silinir gider. Yüksek Sadakat’te yaflananlar

farkl›. Kenan’la yeni bir soluk kazanan grup vo-

kal de¤iflikli¤ini kilometre göstergesinde lehleri-

ne çevirmifl. Davulda da Alpay, y›llar›n birikimiy-

le onlar›n yan›nda olmufl. Peki nedir bu grubun

DNA’s›? Kimi nas›l etkiliyor, kimden nas›l etkile-

niyor? Yan›t Kutlu’dan geliyor. “Grubun içersin-

de insanlar›n kendilerini ifade etme yollar›n› ka-

patmad›¤›n›z sürece, herhangi bir kiflilik sorunu

da yoksa DNA’n›n oluflmas› çok zor olmaz. Bü-

tün problemler bu iki sebepten ç›kar. Ya grup

bir-iki kifli taraf›ndan domine edilir ve öbürlerine

kendilerini ifade etme seçenekleri sunulmaz, s›-

k›nt› bafl gösterir ya da birinin egosantrik du-

rumlar› daha fazla tolare edilmez ve grupta ayr›-

l›k yaflan›r. Kenan’›n öyle bir ego problemi olma-

d›¤› için gruba rahatça nüfuz etti. Ancak as›l ko-

nu hiçbirimizin gruptaki varl›¤›n› bir süs varl›¤›

olarak görmemesidir. Hepimizin akl›nda müzi¤i

üretmek ad›na ‘k›sayol’lar olabilir ve zamandan

41vizyon

portre

Antik kent Hasankeyf,
Il›su Baraj›’n›n sular›

alt›nda kalacak.

Hasankeyf Konseri 2009 

Serkan: “Bunca
zamand›r 15-20 kez
Bodrum’a gidiyoruz
da neden 
Hasankeyf’e bir kez
olsun gelmiyoruz?
Bu konser 
sayesinde gördük ki
oraya gitmek, 
o insanlara 
ulaflmak çok kolay.

Kutlu: “Grubun
içersinde 
insanlar›n 
kendilerini ifade
etme yollar›n› 
kapatmad›¤›n›z 
sürece, herhangi
bir kiflilik sorunu
da yoksa DNA’n›n
oluflmas› çok zor
olmaz.”
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tasarruf edebilmek ad›na da bu yolu dik-

te etmek isteyebiliriz. Ancak unutmamak

gerekir ki k›sayol yapt›¤›n›z veya bunu

dikte etti¤iniz zaman grup elemanlar›n›n

ilerideki potansiyel kat›l›mlar›n› da bloke

etmifl olursunuz. Bu flekilde onlar da

kendilerini gereksiz gibi hissetmeye bafl-

lar ve sadece bir profesyonel gibi ifllerini

yap›p giderler. Biz böyle olmamas›na dik-

kat ediyoruz. O an can s›k›c›, anlams›z ya

da mant›ks›z gelse de dinliyor ve olama-

yaca¤›n› önce fikri ortaya atan›n yaflaya-

rak deneyimlemesini istiyoruz.” 

“fi‹‹R G‹B‹ YAZIYORUM”

Gelelim flark›lar›n sözlerine. Yüksek Sa-

dakat imzal› iki albümde de flark› sözle-

rinde yal›n ve naif bir anlat›m dikkat çe-

kiyor. Afl›k Veysel’in deyifllerindeki sadeli-

¤i an›msat›yor sözler. Öte yandan sat›r

aralar›nda bat›l› bir duyufl kendini hisset-

tiriyor. Bir sentezden mi bahsediyoruz,

yoksa matematiksel bir kurgudan m›, bi-

linmez. ‹lginç olan flu ki besteler, sözler-

den önce ortaya ç›k›yor. Bizim için flafl›r-

t›c› olsa da flark›lara hayat veren Kutlu

Özmakinac› için bu çok do¤al bir durum.

fiark› sözleri için fazlas›yla fliir gibi görü-

nüyor dedi¤imizde gülerek, “fiiir gibi ya-

z›yorum, do¤rudur” diyor. Nedenini de

flöyle aç›kl›yor: “Tek bafl›na müzik olma-

dan da okuyabilece¤iniz sözler oldu¤unu

kabul ediyorum. Aç›kças› böyle olsun di-

ye yapm›yorum. Önce besteyi yapt›¤›m

için de fliir de¤iller temelde. Çok oku-

makla alakal› bir durum. fiark›lar›n fliir al-

g›s› yaratan matematiksel bir görüntüsü

de var ama onlar müziklerin bana ifade

etti¤i hikayeler asl›nda. Fakat hiçbir za-

man benim hayat›mdan, geçmiflimden

ya da bildiklerimden ba¤›ms›z de¤iller.

Zaten hissetmedi¤iniz, bilmedi¤iniz, ya-

flamad›¤›n›z bir fleyi söylemeniz, onun

inand›r›c›l›¤›n› en baflta ortadan kald›ra-

cakt›r. Ben bir beste yapt›¤›mda oradaki

melodik yap›, beni hangi duygular› his-

setmeye yöneltiyorsa, sözleri yazarken

de o duygular›n pefline düflüyorum.” 

fiARKILARDA D‹N VURGUSU AZ 

Yüksek Sadakat’in kendini benzer grup-

lardan ayr›flt›rmas›nda sundu¤u argü-

manlardan biri kendileri gibi müzik ya-

panlar›n az oldu¤u önermesi. Peki, Yük-

sek Sadakat nas›l müzik yap›yor? ‹flte as›l

soru bu. Kutlu, Türkiye’de bugün rock

müzikle ilgilenen gruplar aras›nda dini

temalara vurgu yapan tek grup oldukla-

r›n› söylüyor. Gerekçesini de flöyle aç›kl›-

yor: “Din inançlardan ba¤›ms›z olarak,

hayat›n çok temel parçalar›ndan biri ve

ayn› zamanda kültürel bir olgu. Din hepi-

mizin hayat›m›zda oldukça etkili ve

önemli bir yer kapl›yorken nas›l oluyor

da flark›larda bu kadar az yer kapl›yor. ‹fl-

te garipsedi¤im nokta bu.” Alpay bu du-

rumu dinin tabu gibi alg›lanmas›na ba¤-

l›yor. A derken B anlafl›lma korkusu belki

de insanlar› al›koyan neden. Kutlu, yanl›fl

anlafl›lacak sözler yazmad›ktan sonra bu-

nun bir tehlike olmayaca¤›n› ifade ede-

rek, “Bizim sözlerimiz hem biçimselli¤i

ve içeri¤i zedelemiyor hem de insanlar›

rahats›z etmiyor. Anlatmak istedi¤imiz

konuya daha güçlü anlamlar kat›yor.

Mekke ya da Kudüs derken turistik bir

geziyi de¤il, içsel bir yolculu¤u anlatma-

TÜRK GELENE⁄‹N‹ YEN‹ BAfiTAN
YAZMAYI AMAÇLIYORUM
Hayal gücü ve biçime çok önem vermiflimdir. fiark› sözü dedi¤imiz asl›nda
geleneksel bir yap›d›r. Hangi kelimelerin flark›lar›n içerisinde daha iyi duraca¤›,
yüzlerce y›ll›k deneyimin ürünüdür. Öyle kelimeler, öyle yap›lar vard›r ki onlar
zaten yüzlerce y›ld›r denenmifl ve test edilmifltir. 

Ben bunlar› bugün tekrar tekrar farkl› kelimelerle üretmeye çal›fl›yorum. Türk
gelene¤ini yeni bafltan yazabilmeyi amaçl›yorum. Benim gibi baflkalar› da ola-
cakt›r ve gelenek yenilenecektir, ölmeyecektir. Yani modernlik ile gelenekselli¤i
ayn› anda bir araya getirmek gibi kolay olmayan ve benim kendi ad›ma birikimi-
mi çok fazla okumama ba¤lad›¤›m bir durum var. fiark› sözlerini de oradan
ç›kart›yorum.

Kutlu  Özmakinac›

Alpay fialt

42 vizyon

portre
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ya çal›fl›yoruz. Burada hiç kimseyi rahat-

s›z edecek bir nokta yok. Peki, neden bu-

nu flimdiye kadar kimse düflünmedi de

ben düflündüm? ‹flte bizim farkl›l›¤›m›z›n

bu oldu¤unu düflünüyorum.”

BÜYÜK B‹R F‹K‹R HIRSIZLI⁄I VAR

Albümdeki tüm eserler Kutlu Özmakina-

c› taraf›ndan üretildi¤inden hakl› olarak

telif sorusunun muhatab› da o oluyor.

Kendince adil bir de¤erlendirme yaparak

söze bafll›yor: “Benim flark›m› söyleyen

müzisyen arkadafl›n gidip yakas›na yap›-

flacak halim yok, çünkü çok zor flartlar

alt›nda çal›flt›¤›n› biliyorum. Fakat daha

büyük yay›nc›lar, radyolar, televizyonlar,

otellerin telif ödemeden flark›lar› kullan-

malar› beni çok rahats›z ediyor. Çünkü

ortada düpedüz bir fikir h›rs›zl›¤› var. Be-

nim yaratt›¤›m ve y›llar›m› verdi¤im bir

olay›n sonucunda ortaya ç›kan fikir ürü-

nünü kendi ç›kar› için pazarlayarak kulla-

n›yor ve bunun karfl›l›¤›nda bana hiçbir

fley vermiyor. Bu çok ama çok rahats›z

edici bir durum.”

TEKNOLOJ‹ MÜZ‹⁄‹ BAfiKALAfiTIRDI

Söyleflinin son sorusu müzik dünyas›n-

daki de¤iflime dair. Yüksek Sadakat

üyeleri bu de¤iflimi geliflim mi yoksa k›-

s›r bir döngü olarak m› yorumluyor?

Merak ettik sorduk. ‹lk yan›t Kutlu’dan

geldi: “Müzikteki en önemli de¤iflim,

türler veya yeni gruplar de¤il. Teknoloji

ve onun getirdikleriyle alakal› bir de¤i-

flim söz konusu. Ben dijitalleflmenin,

ses kay›t teknolojisinin keflfedilmesin-

den bu yana müzik endüstrisinde gün-

deme gelen en büyük geliflim ve de¤i-

flim oldu¤unu düflünüyorum art›k. Ne-

reye do¤ru gidece¤ini tahmin edebiliriz

ama tam olarak bende nereye do¤ru gi-

dece¤ini bilemiyorum. Sadece bireysel-

leflmenin daha da artaca¤›na, müzi¤e

insanlar taraf›ndan daha kolay ulafl›labi-

lece¤ine, müzi¤in daha kolay üretilebi-

lece¤ine ve ayn› zamanda genifl kitlele-

re müzi¤in daha kolay duyurulabilece-

¤ine inan›yorum. Daha kontrolsüz ama

daha yarat›c› bir ortam olaca¤›n› düflü-

nüyorum. Bence bunlar çok önemli ge-

liflmeler.”

Serkan teknolojinin bireysel özgürlükle-

ri art›rd›¤›n› ve isteyen herkesin evde

kendi albümünü yapabilecek donan›ma

kolayl›kla kavuflabilece¤i bir dijital dev-

rimi yaflad›klar›n› söylüyor. Eskiden ev-

de sinema zevkini yaflamak için ‘home

theatre’ sistemi kuruluyorken flimdi ba-

sit bir iki cihaz yard›m›yla herkesin ken-

di müzi¤ini yapabilece¤i bir duruma

geldik. Serkan birilerine ba¤l› kalmadan

böyle naif çabalarla müzik üreten çok

say›da grup oldu¤unu ifade ediyor. 

TEKNOLOJ‹ VAR, fiARKI YOK!

Grubun genç üyesi ve müzik teknoloji-

sindeki geliflmeleri profesyonel mesle¤i

gere¤i yak›ndan takip eden U¤ur’un da

bu konuda söyleyecekleri var: “Okullar-

dan yetiflen ve bu teknolojiyi özümse-

yerek gelen benden de genç bir nesil

geliyor ama flark› yok. fiu an müzik

dünyam›zda dikkat çeken bir flark› bul-

makta aç›kças› çok zorlan›yorum. Tek-

nik olarak süperler, müzik dünyas›ndaki

en son teknolojileri kullan›yorlar. Altya-

p›da güzel fikirler uygulan›yor, bazen

çok flafl›rt›c› uygulamalar bile yap›l›yor

ama maalesef flark›lar kötü. Müzikalite

tamam da flark› s›k›nt›s› bu son

dönemde çok yo¤un yaflan›yor. Herke-

sin ‘ben de yapar›m’ demesinden do¤an

bir flark› kirlili¤i bafllad›. Pop zaten böy-

leydi ama art›k Rock için de bu durum

söz konusu. ‹flim gere¤i önemli sanatç›-

lar›m›z›n dünyay› takip etmeye çal›flt›k-

lar›n› hemen fark edebiliyorum fakat

maalesef yap›lan flark›lar bunlar› kald›r-

m›yor. Hatta elektronik müzi¤in dilimiz-

le uyumunu da iyi kurabilmifl de¤iller.

Bu durumun düzelece¤ini umut ederek

bir geçifl döneminde oldu¤umuzu dü-

flünmek istiyorum.”

Serkan Özgen

Kenan Vural

U¤ur Onatkut

43vizyon

portre

U¤ur: “fiu an müzik dünyam›zda dikkat çeken bir 
flark› bulmakta aç›kças› çok zorlan›yorum. 

Teknik olarak süperler, altyap›da güzel fikirler
uygulan›yor ama maalesef flark›lar kötü. “
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45vizyon

Mustafa Sevilen, iki dirhem bir çekirdek

bizi bekliyordu onu ziyarete gitti¤imizde. ‹çeri

buyur edilir edilmez de a¤z›ndan flu sözcükler

dökülüverdi: “El intizar efleddü minen nar”

(Beklemek ateflten gömlektir). Anlamad›k tabii

önce. Aç›klamas›n› yap›nca ne kadar k›ymetli

bir bekleyiflin özneleri oldu¤umuzun fark›na

vard›k. Mustafa Sevilen, flairli¤ini sohbet bo-

yunca da sürdürdü ve yeri geldikçe onun sesin-

den onun m›sralar›n› dinledik. Keyifli, uzun ve

renkli bir ustaya sayg› sohbetiydi yine…

ZEK‹ MÜREN MÜSTESNA B‹R SANATÇIYDI

Mustafa Sevilen, MESAM’in en k›demli üyele-

rinden. Yafl›n› sorduk, “Var iflte bir 25-30” dedi.

Y›llar saçlar›n› a¤artm›fl ama gönlü ve ruhu

genç kalm›fl üstad›n. Sebeb-i mucizesi efli

Ömür Han›m, onun deyifliyle ‘Ömür Sultan’ olsa

gerek. 

Sevilen, konuflmas›na Zeki Müren’le yaflad›¤› il-

ginç bir an›y› naklederek bafllad›. “Zeki Müren,

bir gün beni evine davet etmiflti. Sohbet s›ra-

s›nda Amerika’da yaflayan bir k›z arkadafl› oldu-

¤unu söyledi. Hatta duvar›nda da onun resmi

vard›, çok güzel bir k›zd›. Üniversitede okuyor-

mufl, bitirince Zeki’nin yan›na gelecekmifl. Ben

oradayken ac› bir telefon geldi ve elim bir trafik

kazas›nda k›z arkadafl›n›n vefat›n› ö¤rendi. Göz-

lerinden ya¤mur damlalar› gibi yafllar akmaya

bafllad›. Bana ‘Mustafa Sevilen Bey, iflte aflk›m,

iflte hüznüm, iflte elemim ve kederim sonsuzlu-

¤a gidiyor’ diyebildi. Bu sözleri duyar duymaz

bende de bir fley ç›kacak, bir ilah-› rabbani. Du-

ramad›m ve ka¤›d› kalemi ald›m elime, flu dize-

ler dökülüverdi:

fian›n gibi Zeki, hüznün de büyük
Bu yaln›zl›k sana çekilmez bir yük.
Duvarda çerçeven yuvan bile bofl
Uçmufl gönül kuflun günlerin bir hofl”

Mustafa Sevilen, ço¤unlukla gecenin sessizli¤i

içinde güftelerini kaleme al›rm›fl almas›na ama

bu kez an gelmifl ve taflm›fl kelimeler yüre¤in-

den. O da s›ca¤› s›ca¤›n› döküvermifl ka¤›da.

Böyle böyle bir klasör dolusu fliiri var. Bugün

100’ün üzerinde bestelenen güftesi oldu¤unu

söyleyen Mustafa Sevilen’in ilk bestelenen güf-

tesi de ‘Sevda isimli çiçek’ ad›n› tafl›yor. fiiirlerini

ço¤unlukla ‹rfan Özbak›r, Y›ld›r›m Gürses ve ‹l-

gün Soysev notaya dökmüfl. 

Y›ld›r›m Gürses için ‘gönlümün mihrac›nda tah-

MUSTAFA SEV‹LEN:

eserlerim okundukça
mutlu oluyorum
‘Bir Sen Kald›n ‹çimde’, ‘Hep Gözyafl› ve Elem’, ‘Hülyal› Bak›fllar›n’, ‘Affetmem Asla

Seni’, ‘Güller A¤las›n’, ‘Sarsam Seni Gül Dudakl›m’, ‘Eller Eller’ gibi unutulmaz

eserlerin söz yazar› Mustafa Sevilen’le müzik hayat›, Y›ld›r›m Gürses ve Zeki

Müren’le olan köklü dostluklar›n› konufltuk. Mustafa Sevilen, y›llard›r bas›nda ç›kan 

haberlerinden oluflturdu¤u külliyat› ve tafl plak koleksiyonunu da bizimle paylaflt›. 

ustaya sayg›

Röportaj: Türkflan Karatekin
Foto¤raf : Yüksel Alt›ntop
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t› olan sanatkar’ tan›mlamas›n› yapan sanat-

ç› “Ben Y›ld›r›m Gürses’i çok severdim. Onun

bestesi olan ‘Güller A¤las›n’ için bana çok

gelirler çünkü ses ve eser gerçekten dünya

çap›nda” diyor.

ANNES‹, “ÇUKUROVA BÜLBÜLÜ”

Mustafa Sevilen, Tanr› vergisi yetene¤ini hiç

tan›mad›¤› annesinden alm›fl sanki: “Çanak-

kale flehidi Cebeli ‹brahim Bey’in k›z› annem

fierife Han›m’a ‘Çukurova’n›n Bülbülü’ derler-

mifl. Ses güzelli¤iyle nam salm›fl. Özellikle

a¤›t söyler, sesi ve tavr›yla oradaki herkesi

a¤lat›rm›fl. Ne yaz›k ki annemi hiç tan›ma-

d›m, üç ayl›kken vefat etmifl. Beni de ba¤r›-

na ‘K›z›m›n son teberri¤i (hat›ras›)’ diyerek

anneannem basm›fl. befl-alt› yafl›na kadar

anneannemle yaflad›m, o ölünce de baba-

m›n yan›na ‹stanbul’a geldim. Babam hu-

kuktan mezun, hakimmifl. Annem, benden

önce bir k›z çocuk do¤urmufl. Bir gün k›z

kardeflim babas›n› göremeyince ‘Beyba

(Adana civar›nda babaya ‘Beyba’ denirmifl)

nerede?’ diye sormufl. Annem de ‘A¤lama

hatun a¤lama, sabahtan baban gelici, Anka-

ra’ya tel vurucu, Adana’ya kad› olucu’ yan›t›-

n› vermifl. Kad› hakim demek. Herhalde an-

nemden bana baz› yetenekler ›rsen (kal›t›m-

sal olarak) intikal olmufl.” 

EDEB‹YAT HOCASI AR‹F N‹HAT ASYA

Mustafa Sevilen’in çocuk yafllarda fliirle olan

dostlu¤u bafllay›nca ilk gençlik y›llar›yla bir-

likte fliir ve flark›lar›n okundu¤u dost meclis-

lerinin aran›lan isimlerinden biri olmaya

bafllam›fl. Hatta annesinin arkadafl› Hurflit

Hatun, onun yorumundan öylesine etkilen-

mifl ki ‘‹lerde sesi çok daha güzel olacak’ di-

yerek Mustafa Sevilen’i övmüfl. Fakat ger-

çekte ondaki cevheri ilk fark eden, Ada-

na’da, ortaokuldaki Türkçe ö¤retmeni Arif

Nihat Asya imifl. Arif Nihat, Mustafa Sevi-

len’in evlerine de konuk olan bir zat-› muh-

terem. Anneannesi Yeter Hatun, ö¤retmeni

yeme¤e davet eder, o da Mustafa’ya döne-

rek; “Yeter Hatun’un sofras›na davetliyim.

fiu cephaneyi al bakal›m” diyerek içinde fliir-

ler ve kitaplar olan çantas›n› iflaret edermifl.

Annesinden ald›¤› genetik kodlar Nihat ö¤-

retmenin k›lavuzlu¤unda daha da bir forma

girmifl. 

TAZM‹NAT DAVASINI KAZANDIM

Mustafa Sevilen’e bunca y›ll›k müzikal üreti-

minin karfl›l›¤›n› al›p alamad›¤›n› sorduk.

“Yok, ço¤unlukla hep dost ifli oldu o zaman-

lar. Eserlerim bestelenip okundukça bana

ayr› bir zevk veriyor. Duyunca mutlu oluyo-

rum. Ancak en k›zd›¤›m fley, insanlar›n iyi

niyetimden faydalanma çabalar›. Bu konuda

çok istismar ediliyor bizim gibi sanatç›lar. O

yüzden art›k daha temkinliyim” diyor. Önü-

müze serilen gazete külliyat›ndan ilginç bir

haber tam da teliflerle ilgili sorumuzun üze-

rine dikkatimizi çekiyor. Baflrolde Mustafa

Sevilen var. Tarih, 1970’ler olmal›. Gazete-

nin bafll›¤›nda  “Mustafa Sevilen bir plak flir-

ketini mahkemeye verdi” deniyor. Haberin

içeri¤inde “fiark› Sözü yazar› Mustafa Sevi-

len, kendisinden izin almadan bir eserini

pla¤a okutan bir firma aleyhine 50 bin lira-

l›k tazminat davas› açt›. Sanatç› söz yazarla-

r›n›n haklar›n› koruyabilmeleri için bir birlik

kurmalar›n›n flart oldu¤unu söylüyor” deni-

yor. Sevilen bu davay› kazanm›fl. 

K‹MLER GELD‹, K‹MLER GEÇT‹?

Anlat›lacak öyle çok an›, an›lacak öyle çok

isim var ki. Mustafa Sevilen, akl›na geldikçe

46 vizyon

ustaya sayg›

Zeki Müren’in 

yeri doldurulamaz
“Ses, nezaket ve zarafet yönlerinden Zeki Müren’in yeri asla doldurula-
maz. Türk Musikisine olan aflinal›¤› da hesaba kitaba gelmez. Milletini,
memleketini vatandafl›n› seven müstesna bir insand›. Ben kemali
(içtenli¤i) onda gördüm. Söylerken yürekten söylüyordu. Zeki Müren de
ses, bilgi, irfan, izan, anlay›fl, nezaket hepsi bir aradayd›.”  

Mustafa Sevilen’in
“Ömür Sultan” diye

hitap etti¤i efli Ömür
Han›m ve sevgili kedileri
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bizimle an›lar›n› paylafl›yor ve Türk Müzi-

¤i’ne damgas›n› vurmufl önemli isimleri

rahmetle an›yor. Tan›nan bir güfteci ol-

duktan sonra dönemin ünlü bestekar› Yu-

suf Nalkesen ve Türk Sanat Musikisi’nin

unutulmaz sesi Perihan Alt›nda¤ Sözeri

(geçen y›l kaybettik) ile zaman zaman bir

araya gelerek müzik sohbetleri yapt›kla-

r›ndan söz ediyor. Benzersiz sesi ve etkili

yorumuyla Hamiyet Yüceses’i de anma-

dan geçmiyor. “Hamiyet Yüceses bir bes-

teye güfte yazmam› istedi. Genelde böyle

›smarlama güfte pek yazmam ama onu

k›ramad›m. Güfteyi yazd›m, geç bir vakit-

ti, yine de Hamiyet Han›m’› aray›p, güfte-

yi okudum. ‘Kafir çocuk yine beni a¤lat-

t›n’ dedi, çok duyguland›.” 

Efi‹ VE ÇOCUKLARI EN BÜYÜK AfiKI

Ö¤rendi¤imize göre Mustafa Sevilen’in

gazetede tefrika halinde yay›nlanan ‘Bu-

selerin Kad›n›’ adl› bir hikayesi de varm›fl.

Türk Musikisi üzerine gazetelere pek çok

yaz› yazm›fl. Hatta bu yüzden Sar› Bas›n

Kart› sahibi bile olmufl. Mustafa Bey, hat›-

ras› oldu¤u için kart›n› cüzdan›nda sakl›-

yor. Bu arada hayat›n›n merkezinde Ömür

Sultan ve üç çocu¤u Servisimin, Besteni-

gar ve Fecrialem var. Prof. Dr. Fecrialem

Sevilen, Çapa T›p Fakültesi’ni birincilikle

bitirmifl tan›nm›fl bir kad›n hastal›klar›

doktoru, ayn› zamanda bir keman virtüö-

zü. Türkiye ve yurtd›fl›nda konserler veri-

yor. 

47vizyon

ustaya sayg›

Mustafa Sevilen’in 100’ün 
üzerinde bestelenmifl

güftesi var. Bestelenen ilk
güftesi ‘Sevda isimli çiçek’

ad›n› tafl›yor. Güftelerini
ço¤unlukla ‹rfan Özbak›r,

Y›ld›r›m Gürses ve ‹lgün
Soysev notaya 

dökmüfl. 

Sar› bas›n kart› sahibi olan ve köfle
yazarl›¤› da yapan  Mustafa Sevilen,

70’li y›llardan beri telif haklar› ve
müzik camias›n›n sorunlar› için

mücadele vermifl.
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proje
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49vizyon

Nezih Ünen müzi¤in pek çok kulvar›nda

üreten bir isim. TRT’nin unutulmaz dizilerinden

“Yar›n art›k bugündür”ün müzikleri onun elin-

den ç›km›fl. Hala dillerden düflmeyen “Süper

FM” j›ng›l› da onun imzas›n› tafl›yor. Kendi al-

bümlerinin ve unutulmaz flark›lar›n›n yan› s›ra

tan›nm›fl isimlerin de albüm yönetmenli¤ini

yapm›fl. Dizi, j›ng›l derken film müziklerine de el

atm›fl. Bu arada Berkley ve UCLA gibi müzik

dünyas›n›n mabedi say›lan okullarda ald›¤› e¤i-

timleri de hat›rlatal›m. Ayn› zamanda Bo¤aziçi

Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü’nden

mezun. Ama iki büyük tutkusu, müzik ve foto¤-

raf, mühendisli¤e a¤›r basm›fl. fiimdilerde bu iki

tutkusundan beslenen bir film projesiyle ilgili

yo¤un bir gündem yafl›yor. Son olarak Cannes

Film Festivali’nde düzenlenen Türk Gecesi’nde

filmden kareler eflli¤inde bir konser veren Nezih

Ünen’le son yap›t› “Anadolu’nun Kay›p fiark›la-

r›”n› konufltuk. 

BELGESEL DE⁄‹L, F‹LM

Nezih Ünen, yaklafl›k yedi y›ll›k uzun ve zahmet-

li bir çal›flman›n ürünü olan projesi için belgesel

tan›m›n› yeterli bulmuyor: “Belgeselden biraz

daha farkl›, müzikal yan› a¤›r basan, müzikle ile-

tiflim kuran bir film asl›nda. Kurmaca de¤il ama

daha çok sözler ve flark›larla kendini anlatan,

kurgusuyla da bir anlamda hikaye bar›nd›ran bir

film yapt›k”.

Neden peki? Müzikal üretimleri bir yandan sü-

rerken Nezih Ünen’i Anadolu’nun ucra köfleleri-

ne bir hafiye gibi götüren dürtü ne acaba? Uzun

zamand›r zihninde kurgulad›¤› bir projenin ha-

yat bulmas› bu belli ki. “Anadolu bence çok de-

¤erli bir müzikal içeri¤e sahip. Bu yüzden benim

için her zaman çok önemli bir kaynak olmufltur.

Üstelik bu kayna¤›n sundu¤u zenginlik ço¤un-

lukla modern anlamda ifllenmemifltir. Oysa kül-

türümüzü modernize edebilirsek onun de¤erini

daha iyi ortaya ç›karm›fl oluruz. ‘Anadolu’nun

Kay›p fiark›lar›’ bu önermeyi destekleyecek flekil-

de konuyla ilgili fark›ndal›k yaratmay› amaçla-

yan bir müzik ve sinema projesidir. Önce albü-

mü ç›kacak, sonra konserleri bafllayacak, birkaç

ay içinde de sinema filmi vizyona girecek”

YEN‹LENEN B‹R KEfi‹F G‹B‹...

Nezih Ünen, projeyle Anadolu müziklerini dün-

yan›n en ileri müzik teknolojileriyle birlefltirip

hem ülkemizde hem dünyada tan›nmas›na ve

sevilmesine vesile olmak istediklerinden söz edi-

yor. “Bildi¤imizi sand›¤›m›z türküleri, modern

düzenlemelerinden sonra dinledi¤inizde bam-

baflka tatlar al›yoruz. Gerçek güçlerini hissedebi-

liyoruz. Bir de bilmediklerimiz var; projeyle onla-

r› da tan›tm›fl oluyoruz. Kendimizi yeniden kefl-

fediyoruz” diyor. Onun gibi Anadolu kültürünü

modernize etme çabas›nda olan müzik gruplar›-

n›n olmas›ndan umut duyuyor: “Gençler bat›

müzi¤i ile kendi müziklerini sentezliyorlar” diyor. 

S‹NEMA VE MÜZ‹K B‹R ARADA

Nezih Ünen, film ve albüm fikriyle birlikte do-

¤an, konser aç›l›m›yla zenginlefltirilen proje

kapsam›nda Anadolu’yu kar›fl kar›fl gezmifl. Bu

NEZ‹H ÜNEN:  

Anadolu’nun sesini 
duyurmaya ihtiyac› var
Müzisyen, prodüktör, klip ve film yönetmeni Nezih Ünen, “Anadolu’nun Kay›p

fiark›lar›” adl› yeni projesiyle müzi¤imizin otantik yüzünü yar› belgesel yar› müzikal

tad›nda büyüteç alt›na al›yor. Film, albüm ve konser olarak tasarlanan projenin ana

fikri Anadolu’nun binlerce y›ll›k müzikal birikimiyle ilgili fark›ndal›k yaratmak.

proje

Röportaj: Türkflan Karatekin
Foto¤raf: Teoman Gürzihin, 

Can Sipahi
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u¤urda binlerce kilometre kat etmifl,

yüzlerce flehir, ilçe, köy dolaflm›fl, say›-

s›z insanla konuflmufl. Türkü ç›¤›ranlar›,

enstrüman çalanlar› filme çekerken,

seslerini de ayr›ca kaydetmifl: “Albüm-

deki müzikler düzenleme itibariyle

filmdekilerden farkl›. Ayn› flark›n›n al-

büm versiyonunda daha enerjik bir dü-

zenleme yaparken filmde daha konuya

uygun bir yaklafl›m› tercih ettik. ‹stedik

ki albümden de filmden de hatta kon-

serlerden de ayr› ayr› tatlar al›ns›n. Bu

yüzden epey yorucu olmakla birlikte

sonuç itibariyle doyurucu bir çal›flma

ortaya ç›kt›.”

fiimdiye kadar proje kapsam›nda ‹stan-

bul, Selanik ve Cannes Film Festivalle-

rinde özel konserler verilmifl. Nezih

Ünen, konserlerin hem içerik hem de

format›ndan ötürü ilgi çekti¤ini söylü-

yor: “Dünyada ilk defa perdede flark›

söyleyen insanlar›n solist oldu¤u, sah-

nedekilerin de onlara efllik etti¤i konser-

lerdi bunlar. Aralarda bizim konuk sa-

natç›m›z ya da vokalistimiz canl› bir-iki

parça söyledikten sonra tekrar perdeye

dönülüyordu. Bu yönüyle ‘Anadolu’nun

Kay›p fiark›lar›’ filmi, albümü ve konser-

leriyle dünyada birçok alanda ilk olma

özelli¤ini tafl›yan bir proje.

S‹NEMA C‹DD‹ B‹R ‹fiT‹R

Film ve albümden önce konserlerin bafl-

lamas›, üstelik de böylesi önemli bulufl-

malarda filmden parçalar eflli¤ine sunul-

mas› projeye duyulan ilgiyi art›rm›fla

benziyor. Nezih Ünen, film ve albümü

birlikte lanse etmeyi planlamalar›na ra¤-

men sonradan albüm ve konserin önce-

lik kazan›p filmin de onlar› takip etmesi

fleklinde plan› revize ettiklerini söylüyor.

“Asl›nda film de albüm de haz›r ancak

filmi vizyona sokmakta baz› sorunlarla

karfl›laflt›k. Ekonomik kriz do¤al olarak

bir etkendi. ‹kincisi de vizyondaki du-

rumdu. Aç›kças› filme bu hengâmede

yaz›k olsun istemedik. Geçen y›l Türk Si-

nemas› gereksiz say›da film üretti. Ge-

reksiz diyorum, çünkü flu anda vizyona

girmeye bafllayan filmlerin ço¤u giflede

hüsrana u¤ruyor. Oysa sinema biraz da-

ha ciddiye al›nmas› ve özenli yap›lmas›

gereken bir ifl bence. Eline kameray›

alan pald›r küldür film çekerek, sinema-

ya veya kendine bir katk›da bulunamaz.

‹ki y›l içinde üç tane film serisi ç›k›yor.

Bu ne acele, bu ne telafl.” 

SANATSAL VE POPÜL‹ST AMAÇLAR

“Peki filmin giflesinden umutlu musu-

nuz?” Nezih Ünen, bu önyarg›l› soruyu

yan›tlamaktan belli ki pek s›k›lm›fl. ‹çten

içe bir k›zg›nl›¤› da var. “Neden olmaya-

y›m? Aksine gayet gifle has›lat› bekledi-

¤im bir film. ‹nsanlar kendi kültürünü ve

türkülerini konu alan bir filme neden

gelmesinler ki? Üstelik çok emek var bu

filmde, ucuza da mal oldu¤u söylene-

mez.”

Türk seyircisine güvendi¤i için böyle bir

film yapt›¤›n› söylüyor Nezih Ünen ve

devam ediyor: “Türkiye’de sanatsal ve

popülist amaçlar›n aras›nda bir boflluk

var. Oysa bence do¤ru olan o ikisinin

aras›ndaki alan. Kaliteli yap›mlar popü-

list beklentilerle de¤il, kitleyi ciddiye

50 vizyon

proje

ANADOLU
MÜZ‹⁄‹N‹N GÜÇLÜ

MELOD‹K YAPISI
Bat› müzi¤iyle büyüdüm ama çocuk-
lu¤umdan beri sanat müzi¤ine afli-
nay›m. Kendimi bildim bileli bu iki
müzik aras›nda çok güzel birliktelik-
ler hissettim. Yapt›¤›m ilk profesyo-
nel ifl bir dizi müzi¤iydi. Anadolu
müzi¤indeki temalar› modernize
eden bir çal›flma yapt›m. Özel bir
radyo için haz›rlad›¤›m j›ng›l da iki
türün sentezlendi¤i ilk örneklerden-
dir. Melodik ve icra teknikleri itibariy-
le Anadolu müziklerinde çok yo¤un
bir melodik güç var. Bat› müzi¤inin
çok sesli ve modernize yap›s›, ens-
trüman ve güçlü formuna göre Ana-
dolu’daki melodik yap›lar çok daha
üstündür. Ben bundan hep etkilen-
dim.

“‹nsanlar kendi kültürünü ve türkülerini konu alan 

bir filme neden gelmesinler ki? Üstelik çok emek var 

bu filmde, ucuza da mal oldu¤u söylenemez.”
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alan onlara sanatsal de¤er tafl›yan, ayn›

zamanda da keyif alacaklar› ürünler su-

narak yap›l›r. Biz genelde kutuplaflmay›

çok seven bir milletiz. Çözüm yerine ku-

tuplaflmak istiyoruz. ‹yi maç seyretmek

yerine kavga etmek istiyoruz. Sanatta

da birileri var, bütün de¤erleri ayaklar

alt›na almaya haz›r, ‘yeter ki sats›n da

para kazanay›m’ diye düflüyor. Birileri

var seyirci ya da dinleyici hiç umurunda

de¤il. ‘Sanat yap›yorum, anlayan anlar,

anlamayan anlamaz’ anlay›fl›yla eser

üretiyor. Bence bu da kutuplaflma. Oysa

genifl kitleleri ele alan kaliteli yap›mlar

yapmay› hedeflemek laz›m. ‘Anado-

lu’nun Kay›p fiark›lar›’ böyle bir proje.

Elbette sadece para kazanmak amac›yla

yapmad›k ama seyirciyi de yok sayma-

d›k. Kaliteli bir ifl ortaya ç›karmak için

ciddi bir bütçe harcad›k. fiimdi seyirci-

nin de gelip bize para kazand›rmas› la-

z›m ki yeni ifller yapabilelim.”

B‹R ‹NAT U⁄RUNA…

“Anadolu’nun Kay›p fiark›lar›, her fleyden

önce ekip çal›flmas›n›n ürünü ama ayn›

zamanda tek bir kiflinin inad›n›n projesi”

diyor Nezih Ünen. Birden fazla ekip pro-

jede görev alm›fl. Örne¤in iki ayr› ekiple

iki kez Anadolu dolafl›lm›fl. Filmin müzik-

lerini yapan müzisyenlerle albümde ça-

lan müzisyenler aras›nda da farkl›l›klar

varm›fl. Yedi y›l dile kolay. Nezih Ünen,

bütün bu zaman boyunca bilfiil sürecin

içinde olan, projeyi iten kiflinin de kendi-

si oldu¤unu söylüyor. Evet gelelim, fil-

min vizyon tarihine. “En geç Mart 2010”

diyor yönetmen Nezih Ünen.

ANADOLU’DA KONSERLER

Müzik ve sineman›n biçimlendirdi¤i bir

projenin ad›nda ‘Anadolu’ olur da ona

isim veren co¤rafyada bunun yans›mas›

olmaz m›? Nezih Ünen, hem konser hem

de filmin galas›n› Anadolu’da yapmay›

çok istiyor. Bu yönde anlaml› mesajlar da

ald›klar›n› söylüyor: “Kars’tan iki ö¤renci,

mail atm›fllar ve ‘Derme çatma sinema

salonumuz var ama filminizin galas›n›

burada yaparsan›z çok mutlu oluruz.

Farkl› kültür ve görüfllerden insanlar›n o

salonda yan yana oturup filmi izlemesini

isteriz’ demifller. Ben de isterim bunu,

hatta filmi izledikten sonra oradaki

gençlerle sohbet etmeyi, ne düflündük-

lerini ö¤renmeyi çok isterim. Çünkü Ana-

dolu’nun de¤er verilmeye çok ihtiyac›

var ve bu de¤eri sonuna kadar hak edi-

yor.”

DEVAMI GELECEK

Nezih Ünen, ‘Anadolu’nun Kay›p fiark›la-

r›’n› bir sürecin bafllang›c› olarak görüyor

ve arkas›n›n gelece¤inden de emin. Hat-

ta bu yeni ad›mlar›n bir k›sm›n› kendisi-

nin atabilece¤ini müjdeliyor. “Bir hareke-

tin bafllamas›, bir inanc›n filizlenmesi bi-

zim için çok daha önemli. Anadolu kül-

türüne de¤er vererek, dünyaya ‘biz bu-

yuz’ demeliyiz. Ne ac› ki bunu hala yü-

reklice dillendiremiyoruz. Çünkü bu ülke-

de çok iyi müzik yapan rock gruplar›

‘Anadolu Rock’ kategorisinde alg›lanma-

maya özen gösteriyorlar. ‘Anadolu Rock’

olarak alg›lan›nca ikinci s›n›f bir rock

grubu olarak an›lmaktan endifle ediyor-

lar. Sanki bat› taklidi olunca birinci s›n›f

olunuyormufl gibi. Bu alg›y› de¤ifltirmek

isterim. Bence ‘Anadolu Rock’ bu ülkenin

gerçek rock müzi¤idir.”

KAZAN-KAZAN MODEL‹

Nezih Ünen projenin müzik meslek bir-

likleri ad›na katma de¤er yaratacak bir

özelli¤ini de vurgulayarak sözlerine son

veriyor. “Anadolu’nun Kay›p fiark›lar›’nda

yer alan türküler ço¤unlukla anonim ya

da halka mal olmufl eserler. Fakat kay-

detti¤imiz türküleri söyleyenler icralar›y-

la bir anlamda hak sahibi oluyorlar. Az

say›da insanla projeyi kotarmaya çal›fl›-

yor ve pek çok iflle ayn› anda u¤rafl›yo-

ruz ama yapaca¤›m›z önemli ifllerden bir

tanesi bütün Anadolu sanatç›lar›n› ilgili

meslek birli¤ine üye yapmak olacak. Bu

insanlar icralar›ndan kaynaklanan ve bi-

zim de gelifltirip halka sunaca¤›m›z eser-

lerden ilgili meslek birli¤i sayesinde para

kazanacaklar. Bir anlamda miras b›raka-

caklar. Projenin meslek birliklerine de

böyle bir yarar› olacak.” .

“Kaydetti¤imiz türküleri söyleyenler icralar›yla 

bir anlamda hak sahibi oluyorlar. Bu insanlar icralar›ndan

kaynaklanan ve bizim de gelifltirip halka sunaca¤›m›z 

eserlerden ilgili meslek birli¤i sayesinde para 

kazanacaklar.”

51vizyon

proje
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53vizyon

“Benim amac›m kültürlerin aras›nda bir

ba¤ oldu¤unu göstermekti ve bu iletiflimi de

ancak müzikle sa¤layabilirdim” diyor Marc Si-

nan projesinin ç›k›fl noktas›n› aç›klarken ve ekli-

yor: “‹nceledi¤iniz zaman bütün kültürlerde ve

dini kitaplarda bulabilece¤iniz ortak bir çekirdek

var: Hümanizm”. Merkezine Hz. Ayfle’nin hikâ-

yesini alarak bu fikrine hayat veren Marc Sinan

ile projelerinden hayat›na kadar birçok konuyu

konufltu¤umuz keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik.   

Ermeni as›ll› Türk anne ve Alman bir babaya

sahipsiniz. Bu farkl› kültürel yap› sizin müzik

dilinizi nas›l etkiledi?

Asl›nda ben kendime bile bu yap›n›n beni nas›l

etkiledi¤ini hala soruyorum. San›r›m bunun çok

net bir cevab› yok. Annemin annesi 1. Dünya

Savafl› s›ras›nda annesi ve babas›n› kaybetmifl 6

yafl›nda Ermeni bir çocuktu. Yani H›ristiyan kö-

kenli bir aileden geliyordu. Yaln›z kaybetmiflti

derken annesi ve babas› ölmemiflti. 1915 döne-

mindeki tehcir nedeniyle Karadeniz’den kaçma-

lar› gerekiyordu ve Karadeniz’den Rusya’ya ka-

dar uzanan bu kaç›fl s›ras›nda yolda çocuklar›n›

yani anneannemi kaybettiler. Ancak daha sonra

Müslüman bir aile anneannemi evlat edindi ve

kendi k›zlar› gibi bak›p büyüttü. Tabii annean-

nem için köklerinden kopmak mümkün olmad›.

Zaten 6 yafl da bu ba¤›n etkisini tafl›mak için ye-

terli bir yafl. Daha sonra anneannem ve dedem

Ordu Perflembe’de gayet normal bir hayat yafla-

d›lar ama anneannem her zaman anneme de

bana da o y›llara ait hikâyeler anlat›rd›. 

Peki, anneniz baban›zla nas›l tan›flm›fl?

Dedem Perflembe’nin eflraf›ndanm›fl. F›nd›kç›l›k

yap›yormufl ve 1930-1940 aras›nda çok varl›k-

l›ym›fl. Arabas› ve floförü bile varm›fl. Hatta Ka-

radeniz’e geldi¤inde ‹smet ‹nönü hep dedemin

arabas›n› kullan›yormufl. Fakat hastalanm›fl ve

varl›¤›n› kaybetmifl. Sürdürdü¤ü tek fley çocuk-

lar›n› iyi okullara göndermek olmufl. Annemi ‹s-

tanbul’daki özel bir liseye yat›l› olarak gönder-

mifl. Day›m da Robert Koleji’ne gitmifl. Annem

okulu bitirmifl ama üniversiteye devam edebil-

mesi için gerekli maddi imkânlar yokmufl. O da

‹stanbul’da bir süre çal›flarak teknik ressaml›k

ö¤rendikten sonra çal›flmak için Almanya’ya git-

mifl. Asl›nda ülkesine yeniden dönme niyetiyle

gitmifl ama orada babamla tan›fl›nca kalm›fl ve

evlenmifller. 

Klasik müzik dinleyerek büyümüflsünüz. 

Ailedeki bu sevgi kimden miras?

Babam müzi¤i özellikle de klasik müzi¤i çok se-

ven bir insand›. Hatta ben dünyaya geldi¤im za-

man evin bütün kap›lar›n› pencerelerini aç›p

Bach çalm›fl. San›r›m benim sevgimin kayna¤›

da oydu. 

Peki, neden gitar? 

Gitar de¤il farkl› bir enstrüman çalsayd›m her-

MARC S‹NAN:  

Hz. Ayfle’nin hikâyesi: 
‘Fas›l’
Geçti¤imiz aylarda ‹stanbul Kültür Sanat Vakf›’n›n düzenledi¤i Caz Festivali 

kapsam›nda Türkiye’ye gelen Marc Sinan, iddial› ve tabular› zorlay›c› projesi ‘Fas›l’›

müzik severlerle paylaflt›. Türkiye’de ilk kez icra edilen ve Hz. Ayfle’nin hikâyesini

temel alan proje Marc Sinan’›n Alman piyanist ve besteci Julia Hülsmann ve yazar

Marc Schiffer ile ortak çal›flmas›n›n bir ürünü.

proje

Yaz›: Elif Gamze Arslan
Foto¤raf: Emre Cayla

Johanna Diehl
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halde hayat›m çok daha kolay olurdu. Annem

bana hamileyken gitar dersi almaya bafllam›fl.

Ben çocukken de derslere devam etti. Ö¤ret-

men evimize geliyordu ve dersler boyunca ben

de hep odada oturup onlar› seyrediyordum. Bir-

kaç sene sonra bana “Sen de bir enstrüman çal-

mak ister misin?” diye sordular. ‹flte o zaman

“Gitar çalmak isterim” dedim.  

Baflka bir müzik dal›nda hiç test ettiniz mi ye-

tene¤inizi?

Bu projeden önce albüm olarak hayata geçme-

yen bir ‘swing’ projem vard›. Ancak ç›kan sonuç-

tan memnun kald›m, benim için deneysel bir

çal›flma oldu. Bu tarz farkl› denemelere devam

eder miyim, do¤rusu bilmiyorum ama bu or-

yantal tatlar ve do¤açlama çok hofluma gidiyor.

Buraya caz festivali kapsam›nda geldim fakat

ben bir caz müzisyeni de¤ilim çünkü caz stan-

dartlar›nda müzik yapm›yorum, nas›l yap›ld›¤›n›

ö¤renmedim. Ancak bizim projemizin çok bü-

yük bir do¤açlama yönü var ve e¤er müzikte

notalar yoksa ona hemen caz ismi veriliyor. As-

l›nda bu yanl›fl bir fley ama projeye bakt›¤›n›zda

elbette müzi¤in caz taraflar› var. Fakat kendimi

caz müzisyeni gibi hissetmiyorum. Asl›nda ken-

dimi klasik müzik dal›nda ilerleyen bir müzisyen

gibi de hissetmiyorum. Ben kendim için sanatç›-

y›m diyemem. Ben iyi gitar çalmaya çal›flan biri-

yim.

Fas›l projesine gelirsek projenin hikâyesinin

temelinde Hz. Ayfle var. Neden böyle dini bir

temay› seçtiniz hem de içinde bulundu¤u-

muz böyle kritik bir ortamda?

Asl›nda projenin ad› en baflta “Aisha’s Songs -

Hz. Ayfle’nin fiark›lar›” olacakt›. Benden baflka

hiç kimse bunu istemedi çünkü herkes korktu.

Sonuçta bir provokasyon olabilirdi ve bu asla is-

teyece¤im bir fley de¤ildi. Ben insanlar› Müslü-

man olsun H›ristiyan olsun Yahudi olsun çok se-

viyorum. Bugün ‹slamiyet’in güzel taraf›n›n Av-

rupa’da da Türkiye’de de anlafl›lmad›¤›n› düflü-

nüyorum.  Hz. Ayfle’nin benim için çok entere-

san bir hikâyesi vard›. Bir dinin bafllang›c›nda

böylesine inan›lmaz güçlü bir kad›n figürü ol-

mas› çok enteresan bir durum. Ayr›ca yine bu

dinin bafllang›c›nda Hz. Ayfle’den de önce yine

çok önemli baflka bir kad›n daha var: Hz. Mu-

hammed’in ilk efli ve kendisinden 15 yafl büyük

olan Hz. Hatice. ‹slâmiyet’in yoluna bütün varl›-

¤›n› ve miras›n› sermifl dolay›s›yla da kendini bu

dine adam›fl bir di¤er önemli ve güçlü kad›n fi-

gürü. E¤er dinsel aç›dan de¤il de buna bir hikâ-

ye gözüyle bakarsak harika bir fikre sahip olan

bir adam var ve bu fikir için ihtiyaç duydu¤u gü-

cü kar›s›ndan al›yor. Bu benim için çok güzel ve

dikkat çekici bir hikâye. 

Hz. Ayfle’nin hikâyesi de enteresan buldu¤um

bir hikaye: Çok genç bir k›z, çok güçlü bir adam-

la tan›fl›yor ve onun hem kar›s› hem de ilerledi-

¤i yolda çok güvenilen efli haline geliyor. Ölü-

münden sonra da bu miras› gelece¤e bilge ve

yafll› bir kad›n olarak Hz. Ayfle tafl›yor ve bunu

inan›lmaz bar›flç›l bir flekilde yap›yor. Bu çok

özel ve ilginç bir hikâye. Özellikle de günümüz-

de kad›nlara karfl› çok da destekleyici görünme-

yen bir dinin bafllang›c›nda ne kadar önemli ve

güçlü bir kad›n figürünün oldu¤unu anlatmas›

bak›m›ndan. Ayr›ca insanlar ‹slam’dan korkuyor-

lar. Bence korktuklar› dinin kendisi de¤il, yarat›-

lan imaj. Bu da dinin kendisiyle ilgili bir fley de-

¤il, bu gücün kötüye kullan›lmas›ndan kaynakl›

bir durumdur. Bu nedenle dünyada gerçek ‹s-

lâm’› göremiyorum ben. 

Siz bu hikâyeyi nas›l keflfettiniz?

Öncelikle flunu söylemeliyim ki ben dindar bir

insan de¤ilim yani H›ristiyan ya da Müslüman

de¤ilim. Ben sadece bizden çok daha büyük bir

gücün oldu¤una inan›yorum ama spesifik bir

dinsel bak›fl aç›m yok. Bana enteresan gelen, in-

54 vizyon

proje

“Bu çok özel ve 
ilginç bir hikâye.

Özellikle de 
günümüzde

kad›nlara karfl›
çok da 

destekleyici 
görünmeyen 

bir dinin 
bafllang›c›nda

ne kadar önemli
ve güçlü bir 

kad›n figürünün
oldu¤unu 
anlatmas› 

bak›m›ndan.”

Marc Sinan, Fas›l
albümününü kapa¤›nda aile

köklerinin uzand›¤›
Perflembe’nin foto¤raf›n›

kullanm›fl,

Fas›l projesinde Marc Sinan’a,
Alman piyanist ve besteci

Julia Hülsmann (ortada) ve
vokalde Yelena Kuljic efllik

etmifl.
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proje

celedi¤iniz zaman bütün kültürlerde ve

dini kitaplarda bulabilece¤iniz ortak bir

çekirde¤in olmas› ve ben bunu hüma-

nizm olarak adland›rmay› uygun buluyo-

rum. Gerçekten ararsan›z görebilirsiniz,

orada duruyor. Bu yüzden benim ama-

c›m kültürlerin aras›nda bir ba¤ oldu¤u-

nu göstermekti ve bu iletiflimi de ancak

müzikle sa¤layabilirdim. 

Bafllang›ç fikrimde dua eden biri ve bir

de tespih vard› ki, tespih tüm dinlerde

farkl› isimlerle dua etme mant›¤›nda yer

al›r. Temel olarak üzerinde minik toplar

dizili bir zincir var ve siz tekrar eden bir

replikle dua ediyorsunuz. Bunun da mü-

zikte bafllang›ç fikrime yans›mas› pasa-

kalyalarla oldu. Pasakalya çok tekrar içe-

ren bir müzik formudur. Müzi¤in içinde

tespih fikri bir form olarak kullan›lm›flt›r,

yani ayn› müzikal fikir tekrar eder. Bu

kendi içinde sürekli tekrarlar bar›nd›ran

müzi¤i dünyan›n her yerinde görebilirsi-

niz, kendini tekrarlama durumu sonunda

mistik bir his yarat›r. Ben de bunu yap-

mak istedim. Sonunda düflündüm ki ‹s-

lam müzi¤ini ve H›ristiyan müzi¤ini kom-

bine ederek kullanmak harika olabilir. Bu

konuyla ilgili ilginç metinler bulal›m ve

bu kombinasyonu hümanistik bir tabana

oturtal›m çünkü onlar ortak bir mesaja

sahipler: Hepimiz eflitiz, komflular›m›za

sayg› duymam›z gerek, bizden farkl›

olanlara sayg› duymam›z gerek, din, dil

ve ›rk ayr›m› yapmamam›z gerek, vb. ‹fl-

te bunun kayna¤›n› bulmal›y›z dedik.

Sonra Kur’an’dan metinler kullanmaya

karar verdik ve bununla müzik yapmak

istedik. Çok güzel bir bölüm de seçtik fa-

kat sonradan bunu hayata geçirmedik

çünkü yapmaya çal›flt›¤›m›z›n yanl›fl an-

lafl›lmas›ndan korktuk.  Provokasyona

neden olmak istemedik. Ard›ndan çok

güzel bir hikâye, bir aflk hikâyesini iflle-

meye karar verdik ve bu hikâyeyi müzi-

¤in içine yerlefltirerek isteyen herkesin

bunu görmesini sa¤lamak istedik. Benim

için enteresan olan k›sm› bu. ‘Fas›l’› din-

ledi¤iniz zaman içindeki tüm bölümler

Kur’an’dan bölümler içeriyor, tabi soyut

bir flekilde. Yani metinleri kullanm›yoruz

fakat içindeki melodiyi kullan›yoruz. 

Sizce mesaj›n›z yerine ulaflt› m›?

Bunu gerçekten bilmiyorum ama bildi-

¤im bir fley var, o da her kim dinliyorsa

biraz derinine indi¤inde bu mesaja ula-

flabilecektir. Yaln›z beni biraz mutsuz

eden bir durum var ki bu da müzi¤imin

mesaj›n›n yeterince anlafl›lmama ihtimâ-

li. Ben müzi¤in çok içindeyim ve gerçek-

ten art›k bunun dinlenebilirli¤inin de¤er-

lendirmesini yapam›yorum çünkü oldu-

¤u haliyle çok seviyorum müzi¤i. O ne-

denle baflka biri bunu çok karmafl›k bu-

lur mu bulmaz m› anlayam›yorum. Bu

noktan›n ötesine geçmifl durumday›m. 

Yeni bir projeniz var m›?

Birkaç y›l önce Orhan Pamuk’un ‘Benim

Ad›m K›rm›z›’ isimli kitab›n› okudum ve

sonra bir proje akl›ma geldi. 16. yüzy›l

‹talyan müzi¤i ve ayn› zaman›n ‹stanbul

müzi¤ini bir araya getirmeye adanacak

bir proje olacakt›. 400 - 500 y›l öncesine

gitti¤imizde çok farkl› bir müzik gelene-

¤iyle karfl›lafl›r›z. Temel olarak o dönem-

de elde ne varsa, neye ulafl›l›yorsa o çal›-

n›yordu. Sadece sahip olunan enstrü-

manlar› kullanarak müzik yap›l›yordu.

Bugünkü gibi de¤ildi yani bugün bir sen-

foniyi senfoni orkestras›yla beraber çal›-

yorsunuz. Ben de ‹stanbul ve Vene-

dik’ten 16. yüzy›la ait materyaller kulla-

narak müzik yapma fikrini bugüne uyar-

lamak istiyorum. 16. yüzy›lda çalanlar

gibi müzik yapmak, gerçeklefltirmek iste-

di¤im bir proje. 

Geleneksel Türk müzi¤i (TSM, THM)

konusunda ne düflünüyorsunuz ? 

Bence geleneksel Türk müzi¤inin keflfe-

dilmesi gereken bir hazine ama böyle bir

potansiyele sahip olmas›na ra¤men hak

etti¤i yerde de¤il. Popüler kültür, günü-

müzde müzi¤in üretilme ve sunulma fle-

killeri maalesef buna olanak vermiyor.

“Bence geleneksel Türk
müzi¤inin keflfedilmesi
gereken bir hazine ama
böyle bir potansiyele
sahip olmas›na ra¤men
hak etti¤i yerde de¤il.
Popüler kültür,
günümüzde müzi¤in
üretilme ve sunulma
flekilleri maalesef buna
neden oluyor.”

Marc Sinan’la Caz
Festivali’ndeki

konser öncesinde
bir araya geldik ve

“Fas›l’›n ortaya
ç›k›fl sürecini

konufltuk. 
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Yaz›: Naim Dilmener 1950’lerde bizi yönetenlerin en büyük

düflü, “her mahalleye bir milyoner” dikmekti.

1990 ve 2000’lerin yöneticileri ise daha da ce-

surdu. Onlar, boydan boya milyonerlerden olu-

flan mahalleler yaratma niyetiyle ç›kt›lar yola. ‹lk

hedefleri buydu. Sonraki hedef ise, cepteki bu

milyonlar›n tamam›n› almak, bununla yetinme-

yip (taksitli-taksitsiz kredi kartlar›, banka kredile-

ri, eflten dosttan al›nacak borç v.b. imkanlarla)

elimize geçirebilece¤imiz muhtemel paralar› da

soka¤a saçmam›z› sa¤lamakt›. Kolay da becerdi-

ler. Neredeyse her fleyin eksi¤i duyularak, hisse-

dilerek geçirilmiflti. 

“ELBET B‹R GÜN LAZIM OLUR”

1950-90 aras›, bizim de içine dalabilece¤imiz

çapta bafllat›lm›fl ithalat furyas›n›n bir kenar›na

tutunmak, hepimize çok cazip gelmiflti. Evimizi

binbir çeflit ›v›r z›v›rla (tabak, çanak, bardak,

çerçeve, biblo, ayna, yani akl›n›za ne gelir, hatta

ne gelmezse) doldurmaya bafllad›k. Üstümüzü

bafl›m›z› da komple yeniledik. Adidas ya da mu-

adili bir markayla ayaklar›m›z› sa¤lama ald›k ve

devam ettik. 

Herkes duramaz olmufltu. Vas›f Öngören’in

“Oyun Nas›l Oynanmal›?” adl› emsalsiz oyunun-

daki Güzin Özipek gibiydik; sat›n almadan dura-

vizyon56

Y›lbafl› gecesini bütün üzüntüleri unutturacak bir
nefleyle geçirmek için günler öncesinden planlar

yap›l›rd› eskiden. Y›lbafl› a¤ac›n›n önünde dergilere
kapak olacak pozlar verirdi ünlüler. Kimin, nerede,
nas›l e¤lendi¤i, ne yedi¤i ne giydi¤i merak konusu

olurdu. 2009’dan 2010’a geçerken, hele hele 
krizi de yaflarken eski çamlar bardak oldu. Süsü-

hediyesi gitmifl, kiri-çöpü kalm›fl; üstelik “yeflil”i de
gitmifl bir çam a¤ac› kald› elimizde. 

naim dilmener’den pop tarihi
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m›yorduk: Yine çarfl›-pazardan dönen Güzin

Özipek, bu sefer ne sat›n ald›¤›n› soran k›z›na

(Meral Taygun’a) ‘ampermetre’ diye cevap veri-

yor ve “Neyimize yarayacak ki?” hamlesini de,

büyük bir rahatl›k ve kolayl›kla, “Elbet bir gün

laz›m olur” diyerek savuflturuyordu. 

‹FLAH OLMAZ B‹R DEL‹L‹K

90’larla birlikte hepimiz böyle olduk. ‹flimize

yaras›n yaramas›n her fleyi sat›n al›yorduk ar-

t›k. Hiç kullan›lmayacak yemek masas› aksesu-

varlar› (peçetelikler, yumurtal›klar, servis altl›k-

lar›), yüz yafl›na ersek bile bize yetip de arta-

cak kadar bardak-tabak ve ampermetre gibi

aletler olmasa da, ne olduklar›n›, nas›l çal›flt›-

raca¤›m›z› bilemedi¤imiz onlarca fley. Sepetle-

rimizi doldurmak, kasada bunlar› tek tek indi-

rip sonra da torbalara doldurmak, kendimizi-

den geçiriyordu bizi. Her fleye hasrettik ya, ta-

d›n› ç›kar›yorduk biz de.

Hala da öyleyiz. Krize, befl paras›zl›¤›m›za ra¤-

men, hala öyleyiz. ‹flah olmaz, bir ‘delilik’ du-

rumu iflte.

A⁄AÇLARDAN ÇAM, SÜSLERDEN HER fiEY

Bizi yönetenlerin alt niyetlerinden biri de “her

eve bir çam a¤ac›” dikmekti. Yeni y›la en az bir

ay kala kuraca¤›m›z, renk renk toplarla süsle-

yece¤imiz, karfl›s›na geçip mutlu mutlu iç çe-

kece¤imiz çam a¤açlar›na da o saniye açt›k ka-

p›lar›m›z›. Elimize geçen her fleyi a¤ac›n dalla-

r›na as›yor, hediyeleri erkenden paketleyip di-

bine b›rak›yorduk. O mucizevi saat gelip de ai-

lecek ka¤›tlar› parça parça ederek “Hayat›m›n

hediyesi bu, çok teflekkürler!” diye ç›¤l›klar ata-

l›m diye paketleri dizmekteydik a¤ac›n etraf›-

na. Ne mutluydu bize. Bir zamanlar, ancak Tür-

kan fioray ya da Filiz Ak›n’›n önünde poz verdi-

¤i ‘o a¤ac›n alt›’n› iç geçirerek anmak zorunda

kalm›yor, bizzat kendimize bir a¤aç alt› yarat-

m›fl oluyorduk. Pencerelerimizden teslim bay-

ra¤›n› çekmek zorunda kalana kadar böyle

yapt›k.

UNUTULMAZ YILBAfiI A⁄ACI POZLARI

Ne olduklar›n› bilmedi¤imiz için pek de yokluk-

lar›n› hissetmedi¤imiz bir ton fley vard› 60 ve

70’li y›llarda, çam a¤ac› da bunlardan biriydi

iflte. Yoklu¤unu hissetmememiz, onu gördü¤ü-

müzde büyülenmememiz anlam›na gelmiyor-

du ama. 

Baflka bir dolu fleyle birlikte, bu da bir ihtiflam

unsuruydu bizim için. Paras› pulu olanlar›n

edinece¤i, önüne geçip poz vereceklerdi bir

fleydi bu da. Dergiler gazeteler de bunu böyle

biliyor ve ifltah›m›z› kabartmak, hayallerimizi

süslemek için hiçbir fedakarl›ktan kaç›nm›yor-

lard›. Yeni bir y›la giriliyor demek, bu a¤ac›n

önüne, en fl›k k›yafetleriyle ‘star’lar› dikmek de-

mekti ço¤u kere. Tüllerin, otrifllerin, kürklerin

de kareye girmesi için azami gayretin harcan-

d›¤› foto¤raflar süslerdi her yan›, özellikle

renkli foto¤raf basabilme gibi bir lükse sahip

olan dergilerin kapaklar›n›. fiu ça¤da renkli bir

foto¤raf›n, bir posterin, bir takvimin ayaklar›-

m›z› yerden kesebiliyor oldu¤unu kimseye an-

latabilmek mümkün de¤il ama öyleydi iflte... 

Ses dergisinin 61 y›l›n› bitirip 62 y›l›na girmek

üzere oldu¤umuz günlerine denk gelen ilk sa-

y›s›n› kap›flm›fl ve kapakta, omuzuna yaln›zca

beyaz bir kürk etol alarak dikilip duran (ad› her

neyse) kad›n› an›nda duvarlar›m›za m›hlam›fl-

t›k. Bir y›l kadar dururdu duvar›m›za ast›¤›m›z

foto¤raf, dal›p gidece¤imiz bir yenisi gelene

kadar ...

K‹M, NEREDE, NE YAPMIfi?

Yeni y›l›n gelifli, yaln›zca yeni bir foto¤raf-poz-

poster demek de¤ildi. Lüks içinde yaflamakta

olan ‘sevdi¤imiz artisler’in, 31 Aral›k’›, 1 Ocak’a

ba¤layan o ola¤anüstü gecede ne yapt›klar›n›,

nereye gittiklerini, ne yiyip ne içtiklerini ö¤ren-

me f›rsat› da bulmaktayd›k. Dergiler, gazeteler,

gözümüzün önüne dahi getirme imkan› bula-

mad›¤›m›z yemeklerden söz etmekte, filanca-

n›n bu yeme¤i hepimize tavsiye etti¤ini ekle-

mekteydi. Portakal, elma, armut gibi ‘tatl›’ fley-

lerin, hindi, tavuk, pilav gibi ‘tuzlu’ yiyeceklerle

birlikte nas›l piflirilebildi¤ini hiç anlamaz; so-

mon, jöle gibi di¤er yiyecekleri ise ‘züppe’lik ka-

bul eder geçerdik. Bunlarla kar›n doyar m›yd›

ki, flöyle (üç-befl y›l üst üste tekrarland›¤› için

art›k bizim de yiyebilece¤imize inand›¤›m›z) bir

bademli hindi olacakt› ki masam›zda, bizi tuta-

bilene aflk olsundu. Bu kadar badem de yeterdi

bize. ‹ster onlar yaps›n, ister Hilton’un aflç›lar›-

na yapt›rs›nlar, alt› badem ezmeli, üstü jöleli

pastalar› artistlerimiz yesindi art›k.

naim dilmener’den pop tarihi

vizyon 57

Ne mutluydu bize.
Bir zamanlar, ancak 
Türkan fioray ya da
Filiz Ak›n’›n 
önünde poz verdi¤i
“o a¤ac›n alt›”n› iç
geçirerek anmak
zorunda kalm›yor, 
bizzat kendimize
bir a¤aç alt› 
yaratm›fl 
oluyorduk. 
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O GÜZEL GÜNLER ‹Ç‹N

Ço¤u Hilton’da girerdi

yeni y›la. Çam a¤açlar›-

n›n önlerinde durup

pozlar›n› vermifl, bir cam

kürenin önünde durup falla-

r›m›za bakm›fl, yeni y›l›n hepi-

mize sa¤l›k ve mutluluk getire-

ce¤ini görmüfl, iyi dileklerini

sunmufllard› ya, ifl kendileri-

nin e¤lenmesine gelmiflti ve

önlerinde sabahlara kadar sü-

recek uzun bir gece vard›...

Bu gece baflkayd›, tad›n› ç›-

kartmak gerekirdi. ‹fle giyin-

mekle bafllayacaklard›. Kad›n

‘star’lar›m›z, Faize Sevim ya

da Zuhal Yorganc›o¤lu’na

özel kostümler diktirmifl

olurlard›. Erkekler ise ço-

¤unlukla Vakko çekmektey-

diler üstlerine. Zeki Müren,

kendi giyeceklerini kendisi

tasarlayanlardand›. Her y›l

için özel bir k›yafet çizmeye

hiç üflenmezdi. “Her yeni y›l

insanlar› bir yafl daha ihtiyar-

lat›r. Belki de bundan olacak

ki, insanlar, Y›lbafl› gecesini bütün üzüntüleri

unutturacak bir nefleyle geçirmek için günlerce

önceden planlar yaparlar, yak›nlar›na alacaklar›

hediyeleri peylerler” demekteydi flark›lar, anten-

ler, renk renk sinemalar... “Filiz Ak›n, o¤lu ile

efline; Belgin Doruk, efli, k›z› ve o¤luna; Ajda

Pekkan, annesine, Semiramis’e ve çok yak›n bir

erkek arkadafl›na; Sevda Ferda¤ ablas›na; Tür-

kan fioray Melofl, Nazan ve Rüçhan’a; Fat-

ma Girik, Memduh’a ve

ablas› Müyesser’e; Hülya

Koçyi¤it, Selim, Gülflah,

Feryal, Nilüfer ve annesi-

ne; Sadri Al›fl›k, Çolpan ve

Kerem’e” hediye alm›flt› ama

ne olduklar›n› “bütün ›srarla-

ra ra¤men” söylemiyorlard›,

sürpriz olsun istemekteydiler.

Belki hakl›yd›lar ama biz bozu-

lurduk. fiöyle tad›n› ç›kara ç›-

kara say›p dökmek, ifltah›m›z›

kabartmak varken, sürpriz de

ne demekti flimdi... Bak›n

Selda Alkor pafla pafla söyle-

mifl ve a¤z›m›z› üç kar›fl

aç›k b›rakm›flt›: “Kendime

bir hediye ald›m” diyordu

Selda Alkor, “fiiflli’de bir

58 naim dilmener’den pop tarihi

Portakal, elma, 
armut gibi “tatl›”
fleylerin, hindi, 
tavuk, pilav gibi
“tuzlu” yiyeceklerle 
birlikte nas›l 
piflirilebildi¤ini 
hiç anlamaz; 
somon, jöle gibi 
di¤er yiyecekleri 
ise “züppe”lik 
kabul eder 
geçerdik.
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59vizyon

naim dilmener’den pop tarihi

apartman...” Ahh elbette fiiflli... Bunlar›n hepsi

orada oturuyor gibiydi.

B‹LMEM A⁄LIYOR MUSUNUZ?

Hediyeleri, belki daha soka¤a ç›kmadan evdeler-

ken vereceklerdi birbirlerine, belki de yanlar›nda

tafl›yacak, gittikleri yerde, saat tam on ikiyi vur-

du¤unda gözleri parlayarak takdim edeceklerdi.

Muhtemelen bir k›sm› öyle, bir k›sm› da böyle

yapard›. Belgin Doruk, hediyelerini evde vere-

cekti herhalde. Y›lbafl›n› ge-

nellikle evde geçirmeyi se-

verdi sanatç› ve afla¤› yukar›

her y›l Ayhan Ifl›k ve eflini

de a¤›rlard› evinde. Di¤er

yak›n dostlar› Sadri Al›fl›k ve

Çolpan ‹lhan’› ise eve t›k-

mak konusunda o kadar ko-

lay kand›ram›yordu. Onlar

“bir ara u¤rayacaklar›n›”

söylüyor ve e¤lence yerleri-

ni ‘turluyordu’... Gazetecile-

rin “Yeni y›lda nereye gide-

ceksiniz?” sorusunu, Filiz

Ak›n, neredeyse her y›l “Türker bilir” diye cevap-

lamaktayd›. Kimimiz, flu flöhretine ra¤men efline

sayg›da kusur etmeyen sanatç›y› daha bir ba¤r›-

na basard›. Ayn› soruyu, Tamer Yi¤it, akl›na esti-

¤i gibi cevaplard›. Kimi y›llar, a¤z›m›z›n sular›n›

ak›tacak mekanlar s›ralard›, kimi zaman da “Be-

nim için y›lbafl› gecesinin di¤er gecelerden bir

fark› yok, ya erken yatar uyurum ya da bir sine-

maya giderim” derdi. 

HOfi GELD‹N YEN‹ YIL

Tamer Yi¤it gibi olanlar azd› ama herkes için

‘vur patlas›n çal oynas›n’ f›rsat›yd› bu gece. Çal›-

flanlar için bile. Mesela Ajda Pekkan, genellikle

sahnede olurdu o saatlerde ama “Gazinodaki se-

ans›m bittikten sonra her halde bir lokale gidip

e¤lenece¤im” diye eklemeyi hiç ihmal etmezdi.

“Lokal” dedi¤inizden de bol bir fley yoktu. Hilton

favori mekanlar›yd› ama, bir tek oras› de¤ildi

popüler olan. Yeflilköy’deki Ç›nar Oteli, Yeflil-

yurt’taki Klöb Mini, Yeniköy’deki Bo¤aziçi Gazi-

nosu, Bomonti’deki Klöb X, Harbiye’deki Ker-

vansaray, Elmada¤’daki Oriental ve Parizyen

de, artistlerimizin ak›n›na u¤rayan mekanlard›.

Her y›l, (özellikle yeni aç›lanlar›n aras›ndan)

üç-befl yer biraz daha öne ç›k›yor ve Sadri Al›-

fl›k-Çolpan ‹lhan çifti gibi, y›lbafl› gecesini eve

kapanarak geçirmekten nefret eden ünlülerin

ak›n›na u¤ruyordu. 

NEREDE O ESK‹ YILBAfiLARI

Bütün bunlar›, biz, afla¤› yukar› bir hafta sonra

ö¤renmifl oluyorduk. Haberler, foto¤raflar, gö-

rüntüler henüz flimdiki gibi son sürat akm›yor-

du. Onlar bütün bunlar›

yapmaktayken, biz, Esin

Engin’in hepimiz için bes-

teledi¤i “Hofl geldin yeni

y›l, hofl geldin yeni y›l, ne-

fle getirdin bize” flark›s›n›

m›r›ldan›yor ve bir gün bi-

ze de çok gösteriflli Y›lbafl›

kutlamalar›n›n k›smet ola-

ca¤›n› hayal ediyorduk.

Olmad› de¤il, oldu da.

A¤ac›n alt›nda kalma pa-

has›na oldu. Y›llar sonra,

bu günlerimizi yâd eder-

ken “o a¤ac›n alt›n›” hat›rlamak isteyenimiz ç›kar

m› bilmem. 2009’dan 2010’a geçerken, hele he-

le ‘kriz’in babas›n› da görmüfl olduktan sonra.

Yaz›k edildi bize.

O a¤ac›n alt›, an›l›r bir fley de¤il sonuçta süsü-

hediyesi gitmifl, kiri-çöpü kalm›fl, art›k “yeflil” de

de¤il üstelik. 

Hilton favori 
mekanlar›yd› ama,
bir tek oras› 
de¤ildi popüler
olan. Yeflilköy’deki 
Ç›nar Oteli, 
Yeflilyurt’taki Klöb
Mini, Yeniköy’deki 
Bo¤aziçi Gazinosu, 
Bomonti’deki 
Klöb X, 
Harbiye’deki 
Kervansaray, 
Elmada¤’daki 
Oriental ve 
Parizyen de,
artistlerimizin 
ak›n›na u¤rayan 
mekanlard›. 
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aral›k 2009-ocak 2010

60
vizyon

ajanda

Lina Sastri 
CRR Konser Salonu

23 Aral›k Çarflamba
Yüksek Sadakat 
Balans Jolly Joker -

‹stanbul

25 Aral›k Cuma
Johann Strauss 
Ensemble - 

Y›lbafl› Konseri
CRR Konser Salonu 

26 Aral›k C.tesi

Göksel 
Babylon - Istanbul 

Sattas - Reggae Band 
Ghetto - Istanbul

02 Ocak C.tesi

Philip Glass Piyano
Resitali

CRR Konser Salonu

Monica Molina
‹fl Sanat Kültür Merkezi 

12 Aral›k C.tesi

Yans›malar 
CRR Konser Salonu 

fievval Sam'la ‹stanbul
Musikisi - II

‹fl Sanat Kültür Merkezi 

15 Aral›k Sal›

fieb-i Arus - 
Uluslararas› Mevlana

Vakf› Sema Toplulu¤u 
CRR Konser Salonu

Borusan ‹stanbul 
Filarmoni Orkestras›

Lütfi K›rdar UKSS 

17 Aral›k Perflembe
Nev 
Balans Jolly Joker 

Amsterdam Night
Watch: The Soul

Snatchers 
Ghetto - ‹stanbul

18 Aral›k Cuma

Enderun'dan 
Na¤meler

CRR Konser Salonu 

22 Aral›k Sal›

Bu¤ra U¤ur'la 30 Y›l 
Ghetto - ‹stanbul

10 Aral›k Perflembe

L‹SANLI Nigel Kennedy 
Quintet: Jimi Hendrix

Experience
Babylon - ‹stanbul

Minstrel's Era 
CRR Konser Salonu -

‹stanbul

Replikas 
Ghetto - ‹stanbul

Ayhan Sicimo¤lu - 
Celia Cruz Revisited

Tepekule Kültür ve Kongre
Merkezi - ‹zmir

11 Aral›k Cuma

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

Bluesaint Blues Band  
Ghetto - Istanbul 

07 Ocak Perflembe

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI
L‹SANLI
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vizyon

ajanda

Sak›z Adas›’ndan
Paleo Rembetiko 

Babylon - ‹stanbul 

12 Ocak Sal›
Jimmy Edgar (Live) 
Ghetto - ‹stanbul 

Little Dragon
Babylon - ‹stanbul 

9 Ocak C.tesi

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.

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI Academy of St Martin
In The Fields - fief Sir

Neville Marriner 
‹fl Sanat Kültür Merkezi -
‹stanbu 

13 Ocak Çarflamba

L‹SANLI

Academy of St Martin
In The Fields - fief Sir

Neville Marriner 
‹fl Sanat Kültür Merkezi 

Borusan ‹stanbul
Filarmoni Orkestras›

Lütfi K›rdar UKSS

Gevende  
Ghetto - ‹stanbul 

14 Ocak Perflembe

L‹SANLI Yaflar 
Ooze Venue - Izmir 

Rupa & The April
Fishes Presenting

‘Este Mundo’ 
Babylon - ‹stanbul 

15 Ocak Cuma

L‹SANLI

Yeni Y›l Konseri:
Strauss Gecesi

‹fl Sanat Kültür Merkezi 

Gilles Peterson 
Babylon - ‹stanbul 

Feridun Düza¤aç
Ooze Venue - ‹zmir 

Neaera 
Studio Live - ‹stanbul 

Jozi Levi Brasil Project
feat. Berg Campos 

Ghetto - ‹stanbul 

08 Ocak Cuma

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANSSIZ

L‹SANSSIZ

Çocuklar ‹çin Notada
Yazmayanlar 

‹fl Sanat Kültür Merkezi 

17 Ocak Pazar

L‹SANLI

Kavela: Guest &
Friends 

Ghetto - ‹stanbul

21 Ocak Perflembe

L‹SANLI
Northern Lights:
Beady Belle 

Ghetto - ‹stanbul 

Funda Arar 
Ooze Venue - ‹zmir 

22 Ocak Cuma

L‹SANLI
Amsterdam Night
Watch: AIFF (Afro

Influenced Funk Federation)  
Ghetto - Istanbul 

Shantel DJ Set  
Babylon - Istanbul 

23 Ocak C.tesi

L‹SANLI

L‹SANLI

Goldie
Babylon - Istanbul 

Ayhan Sicimo¤lu &
Latin All Stars feat.

Lenia Diaz (Cuba)
Ghetto - ‹stanbul 

Client 
Bronx Pi Sahne

Arif Sa¤ - Sabahat
Akkira 

‹fl Sanat Kültür Merkezi 

16 Ocak C.tesi

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANLI

L‹SANSSIZ
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