


Haklarınız MESAM ile 
güvence altında



Değerli MESAM Ailesi,

1986 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan MESAM, Türkiye’nin müzik sektöründeki en büyük meslek birliği olarak geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi başarılı çalışmalarını sürdürdü. Siz pek değerli meslektaşlarımın da bildiği üzere, MESAM’ın 9. Olağanüstü ve 15. 
Olağan Genel Kurul Toplantıları 31 Mayıs’ta İstanbul’da yapıldı. MESAM üyelerinin büyük ilgi gösterdiği bu toplantılarda göreve layık 
görüldük. Yönetim Kurulu’nda görev yapan arkadaşlarımızla birlikte hedeflerimize ulaşmak amacıyla özveri ve uyum içinde var 
gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz ve siz değerli üyelerimizin de desteğiyle 
bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu zamana kadar Yönetim Kurulumuz ve profesyonel kadromuz ile beraber yürüttüğümüz telif hakları için yapılan toplantı ve 
çalışmaları sizlere özetlemek isterim;

• Genel Kurul Toplantıları’nın ardından faaliyetlere başladığımız yeni dönemde; T.C Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
ERSOY’un göreve gelmesinin hemen ardından makamında yaptığımız ziyarette telif hakları yasası ile ilgili görüşlerimizi ilettik. 
Ayrıca Telif Hakları Genel Müdürlüğü’ndeki görev değişikliğinin ardından görevi devralan Dr. Ziya TAŞKENT ile telif hakları yasası ile 
ilgili yapılan toplantılarda yasa taslağı hakkında meslek birliğimizin görüşlerini paylaştık. Müzik meslek birlikleri öncülüğünde müzik, 
sinema ve edebiyat alanındaki 27 meslek birliğinin katılımı ile 5846 sayılı FSEK ile ilgili değişiklik taslağının tartışıldığı toplantıda da  
çalışmalarımız ile yer aldık.
 
• Yönetim Kurulu Üyelerimiz  ve MSG Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya gelerek eser sahibi haklarının ortak bir protokol çerçevesinde 
daha etkin ve hızlı takip edilmesi adına oluşturulan MESAM – MSG İşbirliği Protokolü taslak metni üzerinde uzlaşı sağladık.

• Uluslararası Eser Sahipleri Meslek Birlikleri Konfederasyonu CISAC ve Uluslararası Mekanik Haklar Konfederasyonu 
BIEM tarafından organize edilen Mekanik Haklar Toplantısına katıldık. Dünyanın farklı ülkelerinden müzik meslek birlikleri 
profesyonellerinin iştirak ettiği Mekanik Haklar Toplantısı’nda dünya pazarında yaşanan gelişmeler, lisanslama sorunları, denetim 
faaliyetleri, korsanla mücadele faaliyetleri ve özel kopyalama konuları görüşüldü. 

• Yine Uluslararası Eser Sahipleri Meslek Birlikleri Konfederasyonu CISAC’ın düzenlediği 55 meslek birliğinden 106 profesyonel 
katılım gösterdiği Medya Teknik Komitesi ‘ne katıldık. İnteraktif lisanslama kapsamında yenilikler ile streaming ve dijital müzik 
servisleri hakkında güncel uygulamalar, yeni teknolojilerin kullanımlarına bağlı olarak sektörün geleceği, web sayfalarının 
lisanslanması, korumasız müzik servisi sunan kapalı devre müzik servisleri gibi çeşitli konular görüşüldü. Ayrıca, “Özel Kopyalama 
Toplu Yönetiminde Son Trendler Semineri’ne katılarak Avrupa’daki yasal ve  güncel sektörel gelişmeler, telif hakları, lisanslama 
faaliyetlerinde yaşanan güçlükler ve özel kopyalama alanındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirildik.

Yukarıda kısaca aktardığım üzere alanımızda tüm yeniliklerin ve bilgilerin takipçisiyiz. Telif haklarının gelişen yapısına ve çağın 
gereklerine uygun şekilde, eser sahiplerinin hak ve çıkarlarını en doğru şekilde temsil etmek ve korumak vizyonu ile hareket eden 
Yönetim Kurulumuz ve yıllar içinde biriken çok değerli tecrübeleri ile uzman kadromuzun, Türk mevzuatına ve CISAC kurallarına uygun 
olarak temsil ettiğimiz ulusal ve uluslararası repertuarı korumak için çalışmalara devam edeceğine emin olabilirsiniz. 

Her zaman belirttiğimiz gibi daha güçlü bir MESAM demek, daha güçlü bir telif mücadelesi demektir. MESAM eser sahiplerinin bugünü 
ve geleceğidir. İnanıyorum ki MESAM, üyelerinin desteği ve güveniyle sürekli büyüyen ve gelişen, küresel alanda da sesini duyuran daha 
güçlü bir meslek birliği olacaktır.

Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyor; en içten duygularımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Arif SAĞ 
Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN’DAN
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Halk müziği, toplumların yaşantısından kaynaklı duygu 
ve düşünceleri işleyerek dile getiren ve ait olduğu 
toplumun kültürünü yansıtan sözlü veya sözsüz 
ezgiler olarak tanımlanabilir. Alman müzikolog Hugo 
Riemann’a göre halk müziği; ‘‘ezgi ve sözleri kimin 
tarafından yapıldığı belli olmayan, birçok sebeple 
halk tarafından kabul edilmiş ve halk ezgisi ifadesine 
bürünmüş, melodik ve armonik bünyesi kolayca 
anlaşılan ve popüler bir eda taşıyan müzik türü’’ olarak 
tanımlanmıştır. Özetle belirtecek olursak; halk müziği 
folklorik bir niteliğe sahip belirli bir toplumun kültürünü 
yansıtan müzik türüdür.

Nida Tüfekçi, Anadolu Halk Müziği’nin özelliklerini 
şöyle sıralamıştır: 

1. Çoğunlukla  sahibinin  bilinmemesi. 
2.Halk tarafından benimsenip onun ifadesine 
bürünmüş olması. 
3.Kulaktan kulağa verilmek suretiyle hayatını 
sürdürmesi. 
4. Gelenek haline gelmesi. 
5. Zaman içerisinde derin bir geçmişi olması. 
6. Halkın ortak malı olması. 
7. Mekan içinde yaygın olması. 
8. Yöresel dil ve müzik özelliklerini bünyesinde taşıması. 
9. İddiasız olması. 
10. Kişisel yapım olmaması.

Bir diğer değerli müzikolog ve folklor araştırmacısı Halil 
Beddi Yönetken’e göre Anadolu Halk Müziği, “folklorik, 
anonim bir değer taşıyan, vücuda getiricisi belli olmayan, 
Türk köylüsünün, Türk aşiretinin, Türk aşıklarının 
müziği”dir. Prof. Dr. Erman Artun ise “Halk Kültürü ve 
Folklorun Türk Kültüründeki Yerine Kültürel Değişim 
ve Gelişim Açısından Bakış” başlıklı makalesinde halk 
kültürünün önemini şu şekilde vurgular: “Halk kültürü, 
kültür varlığının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Halk kültürü yüzyılların deneyimlerinden süzülerek 
biçimlenmiş, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze 
gelmiş bir değerler bütünüdür. Sözlü gelenekte 
yaşatılan ürünlerle beslenen halk kültürünün özünde, 
bağlı bulunduğu kültüre ait örnek değerler ve ahlak 
anlayışı vardır. Halk kültürü, toplumsal ve kültürel 
birlik oluşturan ortak ve kültürel özellikleri bulunan 
toplulukların ürünleridir. Türk halk kültürü ürünlerine, 
Türk toplumunun sağduyusu, günlük hayatı, dini, 
geleneği, dünya görüşü, beğenisi yansır.” Bu anlamda 
Türk kültürünü oluşturan ve gelişmesine katkı sağlayan 
en önemli ögelerden biri de Anadolu Halk Müziği’dir.

Anadolu Halk Müziği’nin Kökenleri ve Tarihsel 
Gelişimi

Anadolu Halk Müziği’nin kökeninde Türk’e özgü 
anlamına gelen “türkü” bulunmaktadır. Halk tarafından 
benimsenen, kulaktan kulağa söylenerek yayılan 

Anadolu 
Halk MüzİĞİ
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ve gelenek halini alan ezgiler halk türküsü olarak 
tanımlanmıştır. Türkülerin diğer halk şiirlerinden en 
büyük farkı belli bir ezgiyle söylenmesinden kaynaklıdır; 
çünkü şiirler ezgiyle söylendiklerinde türkü haline 
gelirler. 

Ömer Can Satır’a göre ‘‘Günümüzdeki Türk Halk Müziği, 
temelde Orta Asya kültürü olmak üzere, Hitit, Frig, 
Helen, Bizans, Selçuklu kültürlerinden izler taşır. Bu 
yönüyle geniş bir sahada yaygınlık gösterir.’’ Benzer 
biçimde Anadolu Halk Müziği’nin kökenleri Şamanlar’a 
kadar uzanmaktadır. Satır, halk müziğinin kökenlerini şu 
şekilde ifade etmektedir: ‘‘Türk Halk Müziği’nin ilk şeklini, 
Yakutların Bahşı ya da Baksı; Altay Türklerinin Kam; 
Tonguzların Şaman; Oğuzların Ozan adını verdikleri 
(bugün Âşık denilen) şairler oluşturmaktadır. En önemli 
özellikleri kopuz eşliğinde şiirler seslendirmeleridir. 

Ahmet Say, Türkiye’nin Müzik Atlası isimli kitabında âşık 
ve ozan kültürünü şu şekilde anlatmıştır: ‘‘Bu dönemde 
yaşayan âşıklar halk müziği geleneklerini devam 
ettirmişlerdir. En önemli âşıklar; Âşık Paşa (1272-1332), 
hem hece, hem aruz ölçülerini kullanarak divan ve 
halk şiirinin başlangıçtaki örneklerini yaratmıştır. Divan 
şiirinde Mevlana’nın, halk şiirinde ise Yunus Emre’nin 
etkisinde kalmıştır. Türkçe’ye gönülden bağlıdır ve halk 
dilini savunmuştur. Doğum tarihi bilinmeyen, ancak 1404 
yılında Halep’te öldürülen Nesimi, ezgilerinde kendine 
özgü mistik duyuşu, coşkulu bir şiirsellikle işlemiştir. Bazı 
şiirlerinden 1398’de doğduğu, Edirne ve Filibe gibi Balkan 
diyarlarında gezdiği anlaşılan 15. yüzyıl ozanı Kaygusuz 
Abdal, gerçeküstü zıtlıklarla, hiciv ögelerine yönelmiştir. 
Ona göre, “Kelebek buğday ekmiş”, “Sivrisinek buğday 
biçmeye başlamış”, “Ergene’nin köprüsü susuzluktan 

bunalmış”tır. Ölümü 1560-1570 yıllarında olan Pir Sultan 
Abdal, ezgilerinde ve şiirlerinde, mistik görüşlerini 
güçlü tekniğiyle birleştirerek, duyarlıklı bir lirizm 
yaratmıştır. Şiirlerinden 3. Murat döneminde (1574-
1595) yaşadığı anlaşılan Köroğlu, yalın bir dille gerçekçi 
bir şiir yaratmıştır. Doğumu 1606, ölümü 1679 olarak 
tahmin edilen Karacaoğlan, halk ozanları geleneğinin en 
ünlü kişiliklerindendir. Şiirlerinin ve ezgilerinin değeriyle 
sivrilen Karacaoğlan, şiirlerinde genellikle kullandığı 6+5 
ve 4+4 ölçülerinin tekdüze uyumuyla yetinmeyerek, 
ölçüyü belli etmeden zorlayan yeni sesler bulmuştur. 
Yaklaşık 1785-1865 yıllarında yaşadığı sanılan Dadaloğlu, 
toplumsal çelişkileri tok sözlü bir deyişle sergilemiş, öte 
yandan şiirsel incelik ve buluşlardan uzak kalmamıştır. 
Erzurum yakınlarındaki bir köyde doğan ve 1860 yılında 
ölen Emrah, halk şiirinin yenilenen formları içinde değişik 
bir şiirsel anlatıma yönelmiştir.’’ 

Cumhuriyet Dönemi’ne geldiğimizde Anadolu Halk 
Müziği ile ilgili pek çok düzenlemenin yapıldığına şahit 
oluruz. Örneğin; Cumhuriyet döneminde ilk defa Dârü’l-
Elhân halk müziği derlemelerine başlanmıştır. 1927-
1929 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı 
850 adet türkü derlemiştir. 1936 yılına geldiğimizde 
duayen Türk bestecisi Adnan Saygun, Macar besteci 
Bartok ile birlikte 100’ü aşkın türkü derlemesine imza 
atmış ve bu çalışmaları plaklara arşivlemiştir. 1937-1952 
yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı tarafından 
10.000’i aşkın türkü derlenmiştir. 1960’lardan itibaren ise 
pek çok isim Anadolu Halk Müziği’ne damga vuran eserler 
ortaya koymuştur. Çalışmalarıyla Anadolu Halk Müziği’ne 
yeni bir soluk getiren Ruhi Su, türküleri şan tekniğiyle 
kaynaştırarak tonlamaya ağırlık vermiş; Âşık Mahzuni 
Şerif, toplumsal gelişmeler ışığında Anadolu Halk 
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Müziği’ni toplumsal ve siyasi içerikli türkülerle beslemiş; dönemin ozan geleneğinin en büyük isimlerinden 
biri olan Âşık Veysel, dilindeki sadeliği ezgilerine yansıtarak sazıyla tarihe geçmiştir.

Sonuç olarak; Türk toplumunun en önemli kültürel değerlerinden biri olan Anadolu Halk Müziği, 
yüzyıllardır halkın estetik zevkleriyle yenilenerek varlığını ve güncelliğini korumaya devam etmektedir. 
Zaman içerisinde yaşanan pek çok teknolojik gelişmeyle birlikte Anadolu Halk Müziği’ne kimliğini veren 
çalgılar, usuller ve formlar birtakım değişim ve dönüşümlere tabi olmuş olsa da Türk toplumunun özünü 
taşıyan Anadolu Halk Müziği aynı sanatsal ve kültürel değeri korumayı başarmıştır. 

Kaynakça

ARTUN, Emre. Halk Kültürü ve Folklorun 
Türk Kültüründeki Yerine Kültürel Değişim ve 
Gelişim Açısından Bakış, 2006

SATIR, Ömer Can. Türk Halk Müziği, 2015

SAY, Ahmet. Türkiye’nin Müzik Atlası, 1998
 
TÜFEKÇİ, Nida. Cumhuriyet Dönemi 
Türkiye Ansiklopedisi, 1986

Âşık Veysel, dilindeki 
sadeliği ezgilerine 
yansıtarak sazıyla tarihe 
geçmiştir.
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Müzik serüveniniz nasıl başladı ve zaman içerisinde 

müziğe bakışınız ve besteciliğiniz ne tür dönüşümlere 

uğradı?

Müziğe, 1947 yılında 15 yaşındayken Askeri Mızıka Okulu’nda 

başladım. O dönemler, Ankara’nın Yenice Mahallesi’nden 

gelmiş bir çocuk olarak müzikle pek bir ilgim yoktu. Orada 

bana küçük bas denilen bir çalgı verdiler, üç ay sonra çalgı 

bozuldu ve çalgısız kaldım. O sırada bir müzik kitabı elime 

geçmişti. Cemal Reşit Rey ile Hulusi Öktem’in birlikte 

yazdığı “Ortaokullarda Müzik” isimli bir kitap. O kitaptaki 

bir şarkı çok hoşuma gitmişti. Sonra, ‘‘Bu adam yazmış ben 

de yazamaz mıyım?’’ diyerek başladım beste yapmaya. 

Okulun üst katında armoni mızıkası vardı, çok sesli müzik 

yapıyorlardı ve orası İhsan Künçer sayesinde dünya 

çapında bir armoni mızıkası olarak faaliyet göstermekteydi. 

Ben de onun gibi çok sesli eserler yazmaya giriştim. 

Armoni, kontrpuan, kompozisyon bilmiyordum ama bir 

yandan da öğrenmeye çalışıyordum. O esnada elime 

Musiki Terbiyesi isimli çeviri bir kitap geçti. O kitapta 

keman, kompozisyon, piyano gibi çeşitli dallarda müzik 

eğitiminin nasıl alınacağına dair pek çok bilgi vardı. Kitabın 

yazarı kompozisyon bölümü için de 11 yıllık bir eğitimi 

öngörüyordu. 11 yıllık eğitimin tamamlanmasından sonra 

da şöyle bir cümle vardı: ‘‘Ey okuyucu! 11 yıllık eğitim 

verdin ama hiç beste nasıl yapılır bundan bahsetmedin. 

Bu 11 yılın sonuna kadar beste yapmamışsan vazgeç, 

sen beste yapamazsın.’’ Ben de beste yapıyordum 

ama pek bir şey bilmiyordum. Sonra kafaya koydum ve 

konservatuvara gitmeye karar verdim. Piyano için yedi 

parça, bando için iki uvertür yazmıştım; aynı zamanda 

oda müziği eserlerim vardı ve sürekli yazıyordum. 

PORTRE

MUAMMER
SUN
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Ama müzikal okulundan ayrılmadan konservatuvara 

giremezdim ve ayrılmak için de 350 lira gibi bir rakam 

gerekiyordu. O günün parasıyla bu büyük bir rakamdı ve 

bu parayı bulabileceğim bir yer de yoktu. Ben de okuldan 

kaçtım ve iki ay saklandım. O süre zarfında da Adana’da, 

İskenderun’da çalgıcılık yaptım. Uzun zaman firar ettiğim 

için “kaydı lüzumsuz görülmüştür” şeklinde bir karar alıp, 

beni okuldan çıkardılar. Bu bilgiyi alır almaz Ankara’ya geri 

döndüm ve konservatuvar sınavına girdim. Adnan Saygun, 

Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses ve Mithat Fenmen gibi 

bir jüriden sınıf atlatılarak konservatuvara seçildim. 

1950’li yıllarda konservatuarda öğrenciyken bir yandan da 

halk müziği derlemeleri yapmak istiyordum. İstanbul’da 

Yapı Kredi Bankası Halk Oyunları Festivali düzenlenmişti. 

Ben de orada derleme yaptım. Konservatuvarda 

kompozisyon bölümü 9 yıldır, ben burayı 7 yılda 

bitirdim. Yine o dönem evlenmiştim ve üç çocuğum 

vardı. Geçimimizi sağlamak için Bulvar Palas’ta, düğün 

salonlarında akordeon ve piyano çaldım. Hep istedim ki 

bugünkü gibi yarışmalar olsun, eser ısmarlamaları olsun 

ki ben de beste yaparak geçimimi sağlayayım. Ne yazık 

ki olmadı; ama ben hep bu düzeni değiştirmek istedim. 

Mezun olduktan sonra konservatuvara öğretmen olarak 

atandım. 1961’den itibaren de hem müzik hem de kültür-

sanat düzeninin değişmesi için yazılar yazdım. Bu yazılar 

Opus, Oyun ve Ajans Türk Dergisi’nde yayınlandı. 1969 

yılında ise o yazıların hepsini topladım ve “Türkiye’nin 

Kültür, Müzik ve Tiyatro Sorunları” ismiyle kitaplaştırdım.

 

1969’da TRT Yönetim Kurulu’na seçildim ve TRT 

Korosu, Müzik Dairesi Başkanlığı, TRT Çocuk ve Gençlik 

Koroları gibi alanlarda çalışmalar yaptım. Yedek subaylık 

görevinden döndükten sonra ise komünist olduğumu 

söyleyerek beni konservatuvara almadılar. Sonra araya 

birileri girdi ve Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarlığı’na 

müşavir olarak atandım. Mithat Fenmen’in müdürlüğü 

zamanında ise konservatuvara geri döndüm. Yine aynı 

dönemlerde Murat Katoğlu ile birlikte TRT Kültür-Sanat 

Bilim Ödülleri sistemini kurduk. Amacımız, TRT vasıtasıyla 

Türkiye’de mevcut olan kültürel ve sanatsal birikimi 

ortaya çıkarmak ve yine TRT vasıtasıyla halkın yararına 

sunmaktı. Çok ilgi gördü, fakat arkasından gelen 1971 faşist 

darbesi o sistemi durdurdu. 12 Mart döneminde de bu 

ödül sisteminin şartnamesini hazırlamış olduğumuz için 

bizi mahkemeye verdiler. Mahkeme de beraatimize karar 

verdi. Ama o dönem pek çok arkadaşımız işkence gördü. 

Kötü günlerdi. Bizden kurtulmak için de TRT Yönetim 

Kurulu’nun seçilme kanununu değiştirdiler. Böylece 

TRT’nin özerkliğini kaldırmış oldular. 

İstanbul’da Çağdaş Müzik Yayınevi isimli bir yer açmış 

ve kendi kitaplarımı yayınlamaya başlamıştım. O sırada 

İzmir’de bugünkü eşime aşık oldum. 1975’te İzmir’e gittim; 

işsizdim ve güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı 

için ne Ankara ne İstanbul ne de İzmir konservatuvarlarına 

tayinim gerçekleşemedi. 1975-1980 yılları arasında 

İzmir’de kaldım. Sonra İstanbul’a sürgün olarak gittik 

ve o sırada 12 Eylül karşı devrimi oldu. Artık bunlarla 

uğraşmak istemediğim için de 1982’de emekli olmaya 

karar verdim. 1987 yılında da Hacettepe Üniversitesi 

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda öğretmen olarak 

çalışmaya başladım. 

Müzik dünyasındaki çağdaş gelişmeleri yakından 

takip etmiş olmanıza ve Türk müziğinin geleneksel 

enstrümanlarını bestelerinizde kullanmamış 

olmanıza rağmen müzikal üretimleriniz geleneksel 

Türk müziği çizgisinden hiç çıkmıyor. Türk müziği 

geleneğine ve yerel kültüre bu denli bağlı olmanızı 

siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Askeri Mızıka Okulu’ndan beri Halk Müziği’ne 

düşkünüm. Çünkü annem çok güzel türkü söylerdi. 

Mızıka Okulu’ndayken annemin söylediği türküleri 

notaya almıştım. Geleneksel Halk Müziği ve Türk Sanat 

Müziği hep ilgi alanım içerisinde oldu. Türk ve Anadolu 

kültürüne bağlı kalmaya ve müziğimi de Türk kültürüne 

dayandırmaya çalışıyorum ve bence doğal olan da bu. 

Ve inanıyorum ki bir besteci ya da sanatçının tarih ve 

coğrafya bağlılığı olmalıdır. 

Dünyaca ünlü bestecilerin yaşantılarına 

baktığımızda pek çoğunun kendi yerel kültürleriyle 

yakın bağlar içerisinde olduğunu ve müzikal 

üretimlerini bu çerçevede gerçekleştirdiklerini 

görüyoruz. Sizce Türk bestecilerin dünya çapında 

çok ses getirememesi böyle bir durumla bağlantılı 

olabilir mi?

Alman, Fransız, Rus, İngiliz müziği gibi kendi niceliği 

olan müzik usulleri var. Çok sesli müzik açısından 

baktığımızda bu müziklerin hepsi birbirine benzer 

sanırız; ama aslında hepsi birbirinden farklıdır. Bu 

farklılık da ulusal farklılıklardan kaynaklıdır ve kendi 

kültürlerinin verilerine dayanır. Böylece hem ulusal 

varlıklarını dünyaya tanıtmış olurlar hem de dünya 

kültürüne katkıda bulunurlar. Bana göre, kültür ve 

sanat alanında bir şeyler yapıyorsak dünya kültürüne 

katkıda bulunmak ve katılmak zorundayız. Ama Türk 

bestecilerin dünya çapında çok ses getirememesini ben 

daha farklı şeylere bağlıyorum. Birincisi, bu bestecilerin 

eserlerinin notalarının basılması gerekiyor. Fakat bizde 

bu eserleri basacak yayınevi yok. Avrupa, Amerika, Rus 

müziklerinin hepsinin notaları basılır ve birisi bu eserleri 

çalmak istediği zaman da bu notalar kiralanır. Türk 

bestecilerin eserleri ise ne yazık ki basılmıyor. İkincisi, 

CD meselesi. Türkiye’de CD alanı büyük ölçüde Kalan 

Müzik ile sınırlı. Onların da ilgi alanı Halk Müziği, yerel 

müzikler vb. tek sesli müzikler üzerinden ilerliyor, çünkü 

satabilecekleri müzikler bunlar. Mesela biz Cumhuriyet 

ve Kurtuluş filmlerinin müziklerinden bir CD ve bir de 
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Adnan Saygun ile birlikte çok sesli türküler üzerine bir 

CD yaptık; ama yalnızca bin adet satabildiler. Yani Türk 

bestecilere ait eserlerin CD’lerinin daha çok yapılması 

gerekiyor. Bunun için özel teşebbüs para yatırmıyor 

ama devlet bu işi yapabilir. Bunun örneğini bir zamanlar 

SSCB’de görmüştük. Üçüncüsü, eserlerin tanıtımı için 

de özel gayret sarf edilmesi gerekiyor. Mesela Finlandiya 

Hükûmeti, dönemin çok ünlü kemancısı Yehudi Menuhin’e 

Finlandiyalı besteci Sibelius’un keman konçertosunu 

dağıtması için belli bir ücret vermiştir. Böylece Sibelius’un 

eserleri dünya çapında tanınır bir hale gelmiştir. Bunlar ne 

yazık ki Türkiye’de yok. 

Peki kendi döneminizdeki konservatuvar ortamını 

ve eğitmenleri düşünerek bugünkü müzik eğitimi 

hakkında neler söylemek istersiniz?

Kompozisyon derslerini Adnan Saygun ve Necil Kazım 

Akses gibi isimlerden aldım. Piyano hocalarımız da yine 

çok ünlü isimlerdi. Yani bütün alanlarda çok değerli öğretim 

üyeleri vardı. Onların yerlerine yetişenler onlar kadar çok 

ses getirmedi belki ama bugün de çok değerli isimler var. 

Mesela Fazıl Say, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet 

Konservatuvarı’ndan mezundur. Günümüzde bestecilik 

çok daha değerli bir konuma geldi. Bu sebeple bizler de 

yeni yetişen genç bestecilerden ümitliyiz.

Eğitmenlik sürecinizde koro, solfej, armoni, kontrpuan, 

füg, enstrümantasyon, orkestrasyon, modal müzik 

ve kompozisyon gibi pek çok dersler verdiniz. Hatta 

pek çok konservatuvar ve müzik bölümü öğrencisinin 

‘solfej’ konusundaki başucu yazarlarından birisiniz. 

Türk müziği ve müzik eğitimi için verdiğiniz emeklerin 

karşılığını hem maddi hem manevi olarak alabildiğinizi 

düşünüyor musunuz? 

Emeklerimin karşılığını devletin verdiği öğretmen maaşıyla 

aldım tabii. Zaten büyük bir şey de beklemiyordum. Ayrıca 

eğitim alanında birçok okul şarkısı yazmıştım, onların 

yanı sıra halk türkülerini derlediğim bir kitabım var, “Kır 

Çiçekleri” isminde. Yine eğitim müziği bestecilerinin 

eserlerinden oluşan okul şarkıları üzerine iki kitap, “Türk 

Müziği Makam Dizileri”, “Aralık Bilgisi ve Tonal Diziler” isimli 

birer kitabım var. Bunların hepsi sürekli satışı olan kitaplar. 

“Solfej 1” isimli kitabım ise bu kitaplar arasında birinci 

sırada. Yani doğruyu söylemek gerekirse, emeklerimin 

karşılığını alıyorum diyebilirim. 

Türk müziğinin hem halk hem de geleneksel 

kaynaklarından esinlenerek üretmiş olduğunuz 

bestelerin yanı sıra Cumhuriyet tarihinin pek 

çok ilklerine de imza attınız. Örneğin; Ankara 

Radyosu Çoksesli Korosu ve TRT Müzik Dairesi’nin 

kurucususunuz. Bu oluşumların şu anki faaliyetleri 

hakkında neler düşünüyorsunuz?

Çoksesli Koro’nun kadrolu olmasını çok istemiştim; çünkü 

böyle olursa çok ses getirecekti. Nitekim kadrolu da oldu. 

Fakat Türk bestecilerin bütün eserlerini icra eden ve onlara 

yayınlarında öncelik veren bir fonksiyonu olmadı. Yani hem 

yabancı eserleri hem de Türk eserlerini yönetsin ama Türk 

eserleri öncelikli olsun istemiştim. Çünkü bunlar halka çok 

sesli müziği sevdirecek eserler olur diye düşünmüştüm, 

ama benim düşündüğüm gibi olmadı. Yine de hala yaşayan 

çok değerli bir koro olduğunu düşünüyorum. TRT Müzik 

Dairesi’nin şu anki durumunu pek bilmiyorum açıkçası 

ama bir planlama yapıldığını da sanmıyorum. Öncelikleri 

tespit eden bir kurum olması gerekirdi. 

Peki kurucusu olduğunuz Çocuk ve Gençlik Koroları’nın 

bugünkü işleyişleri hakkında neler düşünüyorsunuz?

Çocuk ve Gençlik Koroları, bütün Türkiye şarkı söylesin 

diye düşünülerek 1969’da kurulmuştu. Böylece her 

ilde bir çocuk korosu bir de gençlik korosu olsun diye 

düşünmüştüm. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük illerde de 

her ilçede kurulmasını istemiştim. Bu konu hakkında müzik 

öğretmenleriyle de çok çeşitli çalışmalara başlamıştık. 

Böylece zaman içerisinde 166 adet çocuk ve gençlik 

korosu kurulmuştu. Bütün Türkiye’de müzik öğretmenleri 

bu koroları benimsediler. Şimdi her yıl haziran ayında 

Ankara’da koro festivali oluyor ve bu festivale 100’den 

fazla koro katılıyor. İstanbul ve İzmir’de de koro festivalleri 

yapılıyor ve Türkiye’nin her bölgesinden gelen korolar 

katılım sağlıyor. Şimdi hemen hemen her üniversitede 

bir müzik birimi var ve o birimlerin hepsinde de koro var. 

Ben de bu korolara hep davet ediliyorum. Açıkçası müzik 

öğretmenlerinin çabaları sayesinde gerçekleşen tüm 

bu gelişmeler benim hayallerimi aştı. Bu anlamda çok 

memnunum. 

Radyo ve TV kanallarının  Çağdaş Türk Müziği 

eserlerine yeterince yer verdiğini düşünüyor 

musunuz? Bu konuda ne tür çalışmalar yapılmasını 

önerirsiniz?   

Özellikle ticari televizyon kanallarının bu tarz şeyleri akıl 

11  



ettiklerini bile sanmıyorum. Eskiden Ankara Televizyonu 

yapardı ama şimdi o da pek yapmıyor. Radyolardan da 

sadece TRT 3 ara sıra yer veriyor. Açıkçası Çağdaş Türk 

müziği eserleri Türkiye’nin radyo ve televizyonlarının 

dışında gelişiyor. Bu anlamda bir desteğe ihtiyaç var, bu 

meseleye de önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Müzikten kazanmış olduğunuz ilk telifin hikayesini 

bizlerle paylaşır mısınız?   

1965’te TRT’nin açtığı orkestra eseri yarışmasına 

katılmıştım. Oradan bana 5000 lira ödül verdiler. Ferit 

Tüzün, Bülent Tarcan ve benim birer eserimiz sıralama 

olmadan ödüle değer görülmüştü. Yani ilk telif hakkım bu 

5000 lira olmuştu diyebilirim. 1965’ten sonra da TRT’nin 

çocuklar için hazırlamış olduğu bir dizi vardı; onlar için 

besteler yaptım ve her biri için 500 lira aldım. 

Türkiye’de müzik alanında telif hakları meselesiyle 

ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce telif hakları 

yeterince kapsamlı biçimde korunabiliyor mu?

Kitaplarımı yayınlamak isteyen yayınevleri %10 telif 

hakkımı vermediği için 1974 yılında Sun Yayınevi isimli bir 

yayınevi kurdum. Böylece yazdığım kitapların basımını 

kendim üstlendim. Şimdi oranın işlerini eşim yürütüyor. 

Fakat Amerika’daki ya da Avrupa’daki gibi sıkı bir telif 

hakları sistemimiz olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda 

MESAM’a güveniyorum. Çünkü telif hakları meselesi 

daha fazla örgütlenmekle bağlantılı.

Genç bestecilere ne tür tavsiyeler vermek istersiniz? 

Sizin için başarılı bir besteci olabilmek için atılması 

gereken en önemli adımlar neler olmalı?  

 

İnsan bir çeşit akümülatör gibi, enerji alırsa enerji 

verebilir. Bugün gençler pek çok medya aracı 

sayesinde yoğun bir kültürel bombardıman altında 

yaşıyor. Özellikle de yabancı kültürlerin bombardımanı 

altında… Bu kültürler de yüksek kültürler olduğu için 

insan üzerinde oldukça etkili oluyor. Bununla birlikte 

bir bestecinin kendisini oluşturan kültürü de tanıması 

gerekir diye düşünüyorum. Yani bilinçli biçimde kendi 

halk kültürüne, klasik müzik kültürüne de açılması 

lazım. Sadece müzik kültürüne değil halk edebiyatı’na, 

Osmanlı edebiyatı’na hatta minyatürlere, masallara, 

çocuk tekerlemelerine varıncaya kadar Türkiye 

toplumunun yarattığı birikime kendisini bilinçle açması 

gerekli. Çünkü insan beste yaparken çoğunlukla 

daha önceden edinmiş olduğu birikimi kağıda döker. 

Türkiye’de çok karışık bir kültür ortamı olduğu için, bu 

bilinç yerleşmediği takdirde, bestecinin Türk kültürü 

ürünleri yaratması da zorlaşıyor. Bu sebeple kendilerini 

Türk kültürüne açmaları gerektiğini düşünüyorum.
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Kapitalist toplumlardaki meta üretiminin 
kültürel faaliyetin bir parçası olarak 
piyasaya sürülmesi ve talebin 
kontrol edilerek yönlendirilmesi yeni 
alışkanlıklar ve beğenilerin yaratılması 
anlamını taşır. Türkiye’deki müzik 
üretimi ise uzun bir süre Batılı ülkelerin 
aksi yönünde örgütlenmiş ve hem 
yeni hem de genç dinleyici kitlelerin 
oluşmasına engel olmuştur. Bu sebeple 
Türkiye’de uzun yıllar boyunca tüketim 
kalıpları oluşmamış ve dönemsel olarak 
değişen yaşam biçimleri ya da tarzları 
ortaya çıkmamıştır. Bu bazı açılardan 
olumlu olarak görülebilse de; müzik 
sektörü açısından baktığımızda sermaye 
birikiminin ve endüstriyel bir üretim 
modelinin gelişmesine engel olmuştur. 

Türkiye’deki müzik pazarının gelişimi 
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren 
yükselen bir grafik çizerken; bu pazarın 
en önemli özelliklerinden biri yerli 
müzik türlerinin yabancı müzik türleri 
üzerindeki mutlak egemenliğidir. 
Özellikle 90’lı yıllarda Türkiye’deki 
müzik pazarı yüzde 90’dan fazlası kaset 
formatında olmak üzere yılda ortalama 
50 milyon albümün satıldığı bir pazara 
dönüşür. Bu dönemde, Türkiye’de 
albüm yapmak için müzisyen eğer 
herhangi bir plak şirketi ile anlaşmalı 
değilse önce bir demo yapıp anlaşma 
imzalanacak bir firma arardı.  Plak 
şirketi bulunup anlaşma yapıldıktan 
sonra şirket müzisyene bir prodüktör 
bulur, stüdyo ayarlanır ve albüm 
çalışmalarına başlanırdı. Daha sonra 
plak şirketi kaydedilen albümü plağa, 
kasete ya da CD’ye basar ve dağıtımcı 
firmaya gönderirdi. Satıştan kazanılan 
oran üzerinden de müzisyene pay 
verilirdi. Bu üretim modeli günümüzde 

MÜZİK ÜRETİMİNİN
DEĞİŞİMİ
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geçerliliğini sürdürüyor olsa da format 
ve promosyon yöntemlerinde birtakım 
dönüşümlere uğramıştır. Dijitalleşmeyle 
birlikte alternatif üretim ve pazarlama 
modellerinin oluşması ve zaman içindeki 
gelişimi Türkiye’deki müzik üretimini ve 
genel olarak müzik piyasasını da köklü 
değişimlere tabi tutmuştur.  

Kaset formatının tamamen ortadan 
kalktığı dijital çağda müzik üretmek 
ve üretilen müziklerin tanıtımlarını 
yapmak daha agresif bir hal alırken; 
streaming yapan dijital platformların 
artması müziğe doğrudan ulaşımı da 
mümkün hale getirmiştir. İnternetin 
yükselişi müzisyenlere alternatif 
üretim kaynakları yaratmış ve 
günümüzdeki müzik üretimi büyük 
firmaların egemenliğini de sarsmıştır. 
Zira alternatif üretim ve pazarlama 
metotları sayesinde üretici ve dinleyici 
(tüketici) arasında doğrudan bir 
iletişim kurulmaktadır. Sosyal medya 
platformları sayesinde aracıların yavaş 
yavaş ortadan kalkmaya başlaması 
müzik endüstrisini de yapılandırmıştır. 
Türkiye  müzik endüstrisi de bu 
gelişmeler doğrultusunda yeniden 
şekillenmeye ve alternatif üretim ve 
tanıtım yöntemlerini benimsemeye 
başlamıştır. Dijitalleşme ile birlikte 
müziğin üretim aşamasının kolaylaşması 
ve birçok aracının ortadan kalkmasıyla 
dinleyicilere doğrudan ulaşmak 
mümkün hale gelmiştir.  Aynı zamanda 
çeşitli dijital müzik programlarının 
ortaya çıkmasıyla birlikte üretim 
aşamaları hızlanmış ve müzik eğitimi 
almamış kişiler de bilgisayar ortamında 
kendi şarkılarını yapabilir hale gelmiştir. 
Bu durum tüketim sürecini de 
hızlandırırken üretilen her şeyin kalitesi 
ve verimi de değişmeye başlamıştır.

Türkiye, geleneksel metotlarla müzik üretmenin yanı sıra alternatif müzik üretim 
yollarının da çokça ve verimli biçimde kullanıldığı ülkelerin başında gelmektedir. 
Özellikle, son dönem Türk müzik endüstrisinde yeni bir dalga yaratan ve Üçüncü 
Yeniler çatısı altında toplanan pek çok müzisyen, besteci ve müzik grubunun 
üretim metotlarını incelediğimizde, dijitalleşme süreciyle oluşan yeni alternatif 
üretim modellerini tercih ettiklerini görüyoruz. Yine aynı isimlerin, üretim 
faaliyetlerinin reklam ve tanıtımı için sosyal medya ve streaming platformlarını 
kullanıyor olması da Türkiye’de müzik üretmenin eskisi kadar zor olmadığını 
gözler önüne sermektedir. 

Dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerle üretim maliyetlerinin önemli oranlarda 
düşmüş olması, indie olarak tabir edilen bağımsız şirketlerin pazara girmesini 
kolaylaştırırken müzik pazarının genişlemesini de sağlamıştır. Böylece yeni 
yetenekler keşfedilmiş ve yine bu sayede yeni akımlar doğmuştur. Aynı şekilde 
bu yenilikler Türk müzik endüstrisinde tekelleşmenin oluşmasına da engel 
olmuştur. Fakat dijitalleşme ile birlikte müzik eserleri sahiplerinin telif haklarının 
korunması ve geliştirilmesi meselesi çok daha elzem bir hale gelmiştir. Bu 
sebeple, müzik eseri sahiplerinin hak ve çıkarlarını en etkin şekilde korumak 
ve bu eserlerden elde edilecek hakları, doğru ve ekonomik yöntemlerle eser 
sahiplerine kazandırmak Türkiye’de üretilen müziğin kalitesini de artıracaktır. 
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Fethi MERDİVAN

Öncelikle halen üzerinde sıcak tartışmalar ve 
görüşmeler devam ettiği için 5846 sayılı FSEK’de 
değişiklik öngören tasarı hakkında görüşlerinizi almak 
isteriz. Sizce mevcut FSEK’de değişiklik yapılması 
gerektiğini düşündüğünüz en önemli konu nedir? 

Müzik eseri sahipleri yönünden mevcut yasada yeterli 
koruma olduğunu düşünüyor musunuz?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (FSEK) 
yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin taslak 2017 
yılının Mayıs ayında Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü’nün internet sitesinde kamuya sunulmuştu. 
Anılan tarihten sonra değişikliklerin içeriği ile ilgili birçok 
toplantı yapıldığı, görüşler oluşturulduğu, eleştiriler 
yapıldığı ve bunların bakanlığa iletildiğini duydum. Bakanlık 
tarafından iletilen görüş ve eleştirilerden istifade edilerek 
değişiklik taslağında bazı yeni düzenlemeler yapıldığı, 
düşünülen bir kısım değişikliklerden vazgeçildiği şeklinde 
bazı söylentiler de var. Bu normal bir süreç, yapılması 
öngörülen değişiklikler için muhataplarının görüşleri 
elbette önemlidir ve göz ardı edilmemelidir. Fakat 
kamuya sunumdan bu yana çok uzun zaman geçti. Bunun 
sonucu olsa gerek, “Acaba değişiklikler yasalaşacak mı?” 
sorusu herkesin zihninde.  Umarım ülkemiz ve yasanın 
hedeflediği amaçlar bakımından iyi bir netice elde edilir.

Benim düşünceme göre FSEK’de değişikliğe ihtiyaç 
duyulan en önemli konu, “hukuka uygun biçimde 
çoğaltılmış ve kamuya sunulmuş içeriği genel olarak 
müzik eserlerinin icrasından oluşan yapımlarla ilgili olarak 
hakların yeniden düzenlenmesi, toplu hak takibinin 
yöntemi ve izinsiz yararlanmanın hukuki sonuçlarıyla” 
ilgilidir. Çünkü FSEK’deki mevcut hükümler düzenleme 

bakımından bazı çelişkiler içermekte. Bu da yorum 
zorluklarına ve dolayısıyla uygulamada ciddi sıkıntılara 
neden olmaktadır. Örneğin; müzik icrasının tespitlerini 
içeren yapımlar bakımından her bir hak sahibi münhasır 
nitelikte temsil ve umuma iletim hakkına sahip. Muhatapların 
karşılarında sadece müzik sektörü bakımından en az üç 
meslek birliği olacağı kesin. Bunlar; müzik eseri sahipleri, 
icracı sanatçılar ve müzik yapımcıları meslek birlikleri. 
Biliyoruz ki, bu alandaki büyük üye sayısına sahip bazı meslek 
birlikleri bu yönden birlikte hareket etme kararı aldılar ve 
birlikte hareket ediyorlar. Ancak iyi niyetli bu fiili oluşum da 
yeterli bir çözüm getirmiyor. Zira aynı alanda birden çok 
meslek birliğinin kurulabilmesi/kurulmasıyla, anılan yeni 
meslek birlikleriyle de muhatapların yeni yazılı kullanım 
anlaşması yapması gereği doğuyor. Öte yandan FSEK’de 
fonogram yapımındaki her bir hak sahibine münhasır hak 
sahipliği tanınırken, bununla birlikte diğer yandan da FSEK 
m.80/II hükmünde “Fonogramlara tespit edilmiş icraların 
ve filmlerin, her ne suretle olursa olsun umuma iletilmesi 
halinde, bunları kullananlar, eser sahiplerinin yanı sıra, 
icracı sanatçılara ve yapımcılara veya ilgili alan meslek 
birliklerine de bu kullanımlara ilişkin uygun bir bedeli 
ödemekle yükümlüdürler.” şeklinde bir düzenleme var. İki 
farklı içerikteki hüküm karşısında, umuma iletim hakkının 
icracı sanatçılar ve yapımcılar bakımından münhasır hak 
mı, yoksa uygun bedel hakkı mı olduğu konusunda tereddüt 
doğuyor. Öte yandan fonogramlardaki müzik icralarının 
umuma yönelik dinletilmesi ve iletilmesi eyleminin, eser 
sahibi yönünden dolaylı temsil, bağlantılı hak sahipleri 
(icracı, sanatçı ve yapımcı) yönünden umuma iletim olarak 
düzenlenmiş olması da yorum zorluğunu ve farklı anlayışları 
doğurmakta. Mevcut kanunda, bu tür umuma iletimlerden 
doğan tazminat, sözleşme bedeli veya uygun bedel diyelim 
hak devredilmezliği veya feragat edilmezliği konusundan da 
hüküm yok. Bunun sonucu olarak, “umuma iletim hakkının 
devredilmiş olması varsayımında umuma açık mahallerde 
gerçekleşen umuma iletim eyleminin karşılığı olan bedelin 
kim tarafından talep edilebileceği” sorusunun bile cevabı 
açık değil.  Yine FSEK m.41. hükmü sanki canlı icraları da 
içerecek biçimde kaleme alınmış. Oysa canlı icraya izin 
verip vermeme toplu hak takibinin değil, eser sahibinin 
münhasır yetkisinde kalmalı. Toplu hak takibine konu olan 
ürünlerin izinsiz kullanımındaki müeyyideler kanunda 
var. Ancak dağınıklık veya kısmi belirsizlikler nedeniyle 
anlaşılması güç.  Tabii sorun yaratan daha birçok hüküm var. 
Ancak hepsini bildirmek şu anki söyleşide mümkün değil. 
Ama belirttiğim ve ifade edemediğim hükümler nedeniyle 

FİKRİ haklar ve 
yargı uygulamaLARI
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uygulamada hakların takibi ve izinsiz kullanımların tespiti ve 
müeyyideye tabi tutulması bakımından sorunlar doğuyor. 
Bunun en somut örneği izinsiz kullanım gerçekleştirenlerin 
ödemesi gereken bedelin ne olması gerektiğine yönelik 
kararlar ve bununla ilgili tartışmalar.  

Müzik eseri sahipleri yönünden mevcut yasada yeterli 
koruma olduğunu düşünüyor musunuz?

Mevcut FSEK hükümlerini, geçmişten bu yana yapılan 
değişikliklerin nedenlerini, mehaz alınan uluslararası 
anlaşmalar ile eş düzeyde koruma hedeflenen Avrupa Birliği 
düzenlemelerini gözeterek yapıcı bir şekilde yorumlarsak, 
-genişletilmiş toplu lisanslama bir tarafa bırakılırsa- müzik 
eseri sahipleri bakımından FSEK’de yeterli koruma olduğunu 
söylemek mümkün olabilir. Ancak bu çıkarım elbette ki şarta 
bağlı ve iyimser bir bakış açısının ürünü. O zaman siz de 
bana sorabilirsiniz: “Biraz önce FSEK hükümlerinden yorum 
zorluklarına yol açan hükümler var dememiş miydiniz?” 
Farkındayım tabii ki. Biz bu konuda ilk baskısı Şubat 2013 
tarihinde kamuya sunulan “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
Yorumu” isimli bir kitap hazırlamıştık. Anılan kitapta mehaz 
düzenlemeler ve amaçlar gözetilerek “evet hükümler net 
ve açık değil, ama şu şekilde yorumlanmalıdır” bağlamında 
açıklamalar yapmıştık. Görüyorum ki hazırlanan değişiklik 
taslağı bizim kitabımızdaki yorumlarla ulaştığımız sonuçları, 
bu kez yasa hükümleriyle net biçimde ifade etme çabasında. 
O zaman şunu söyleyebiliriz: Mevcut FSEK mehaza ve 
amaca uygun yorumlanırsa eser, icra ve yapımlarla ilgili 

ortaya koyduğu koruma sistemi, hedeflenen AB 
düzenlemelerinden çok fazla geri kalmamıştır. 
Fakat idari ve özellikle yargı uygulamasında bizim 
bahsettiğimiz ve olması gerektiğini bildirdiğimiz 
yorum biçimleri benimsenmeyip farklı yollara 
sapıldığına göre FSEK’de değişiklik yapılması zorunlu 
hale gelmiştir.     
   
FSHHM’lerde açılan tazminat talepli davalarda 
zorunlu arabuluculuk uygulamasının başladığını 
görmekteyiz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?  

Evet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) 
6.12.2018 gün ve 7155 sayılı Kanunun 20.maddesiyle 
eklenen 5/A maddesiyle ticari davalarda, dava 
açılmadan evvel arabulucuya başvuru yapılmış 
olması dava şartı haline getirildi. 6102 sayılı TTK’nın 4. 
maddesinde fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuatta 
öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari 
dava olarak tanımlanmaktaydı. Dolayısıyla FSEK 
hükümlerinde öngörülen hususlardan doğan hukuk 
davaları da zorunlu arabuluculuğa  tabi tutulmuş oldu. 
Hukuk davalarının hepsi değil. Bu davalardan, konusu 
bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat 
talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya 
başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiş 
oldu. Getirilen hüküm gereği artık Müzik Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği daha önce sözleşme yaptığı 
yararlanıcılardan herhangi bir para alacağını dava 
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etmek istediğinde öncelikle arabulucuya 
başvuru yapacak, şayet anlaşma sağlanamaz 
ise dava açabilecektir; yine temsil ettiği 
eserlere yönelik bir ihlal gerçekleştiğinde 
tazminat istemlerini doğrudan dava konusu 
yapamayacak ve önce arabulucuya başvuru 
yapmak zorunda olacaktır. Eser, icra veya 
yapımdan doğan hakların ihlali halinde hak 
sahibinin tazminat istemi dışındaki ref, men 
ve benzeri nitelikteki talepleri bakımından 
arabuluculuğa başvuru zorunlu değil. 
Getirilen sistemin doğal sonucu olarak, ihlal 
eylemi vuku bulduğunda bir yandan ref ve men 
talepleri bakımından dava süreci başlatılıp 
sürdürülecek, diğer yandan da tazminat 
istemleri bakımından zorunlu arabuluculuk 
süreci işletilecektir. Anlaşma sağlanamaması 
durumunda tazminat istemleri de dava 
konusu edilecek ve açılacak davanın ilk açılan 
ref ve men istemli dava ile birleştirilmesi 
sağlanacaktır. Arabuluculuk sistemiyle yetkili 
olarak görevlendirilen kurum yetkilileri, telif 
hukukunda arabuluculuğun çok başarılı 
sonuçlar vereceğini, önceki tarihlerde 
ihtiyari arabuluculuğa yapılan başvuruların 
büyük oranda olumlu sonuçlandığını 
ifade ediyorlar. Zaman içerisinde zorunlu 
arabuluculuk sisteminin başarılı olup 
olmadığı anlaşılacaktır. Burada bir endişemi 
belirtmek istiyorum. Arabuluculuk sistemine 
telif hukukunu bilen bir uzmanın yardımcısı 
olmadan katılanların, süreç sonunda imza 
edecekleri anlaşma tutanağı ile geleceğe 
dönük hukuki sonuçlar doğuracak biçimde 
hakların devrine yönelik ibarelerin yazılması 
halinde mağduriyet yaşama riskleridir. 

Son yıllarda bazı Yargıtay kararlarında, FSEK 
m.68 uyarınca açılan davalarda hesaplama 
yapılırken sözleşme yapılsa idi ödenecek 
bedelin 3 katının esas alınmadığı, tazminatın  
eser bazındaki  ihlal üzerinden belirlendiği 
görülmektedir. Bu yöntem, FSEK m.68 ile 
öngörülen fikir ve sanat eserlerinin lisanslı 
kullanımı teşvik amacına uygun mudur? Fikir 
ve sanat eserlerinin lisanssız kullanımının 
caydırıcılığı için hesaplama yöntemi olarak ne 
önerirsiniz?

FSEK’in 68.maddesi uyarınca müzik eserinin 
izinsiz temsili veya umuma iletimi halinde 
eser sahibinin sözleşme yapılması halinde 
isteyebileceği bedelin veya FSEK hükümleri 
uyarınca tespit edilecek rayiç bedelin en çok 
üç kat fazlasını telif tazminatı olarak isteme 
hakkı vardır. Fonogramlara tespit edilmiş 
icra konusu musiki eserlerinin umuma 
açık mahallerde umuma iletimi FSEK m.41 
hükmünde ve yayın araçları ile umuma 
iletimi de FSEK 43. madde hükümlerinde 
düzenlenmiştir. Anılan hükümler uyarınca 
meslek birliklerinin umuma iletim karşılığı 
tarifeler oluşturması ve bu tarifeleri esas 
alarak kullanıcılar ile 1 yıllık sözleşmeler 

yapması gerekmektedir. Zira tarifelere ilişkin sözleşmelerde 
takvim yılı esas alınır ve bu tarifeler takvim yılı başından itibaren 
geçerli olur. Dolayısıyla meslek birliğinin müzik eserinin kullanımı 
için sözleşme yapılması halinde isteyebileceği bedel bellidir. Bu 
bedel, tarifede yazılı 1 yıllık kullanımın karşılığı olarak saptanmış 
olan bedeldir. Eserin izinsiz kullanımı halinde emsali de yine 
aynıdır. Dolayısıyla meslek birliği musiki eserlerini izinsiz umuma 
iletimini gerçekleştiren, ihlal edenden 1 yıllık tarife bedelinin 
tazminini isteyebilir. Mahkemelerin de bu bedeli hüküm altına 
alması FSEK m.68 gereğidir. Esasen FSEK m.76/3 hükmü de 
bunu temin etme amaçlıdır. Aksi düşünce halinde, örneğin ihlal 
konusu musiki eseri sahibinin meslek birliğine yetki verdiği tüm 
eserlerin kullanımı karşılığı bedel, tazminat olarak ödenmelidir 
derseniz, kimse meslek birlikleriyle 1 yıllık tarifeler üzerinden 
sözleşme yapmaz. Zira mütecaviz,  ihlal eylemi tespit hiç bedel 
ödemeyecek; ihlal tespit edilirse de çok küçük bir rakamı tazminat 
olarak ödeyip sorumluluktan kurtulacaktır. Bu şekildeki kararların 
FSEK hükümleriyle örtüşmediğini değişik ortamlarda ifade 
etmiştim. Bahsedilen yargı kararları gereği, bir yıllık tarife bedelinin 
tazminat olarak hükmedilebilmesi için meslek birliğinin temsil 
ettiği eserlerin umuma açık mahalde 365 gün kesintisiz biçimde 
umuma iletilmiş olması gereklidir. Bir umuma açık mahalde, 
bir yıllık süre içerisinde kesintisiz yani 365 gün ihlal eyleminin 
tespit edilebilmesi imkânı yoktur. Kanun koyucunun imkânsızı 
düzenlemiş olması düşünülemez. Öte yandan anılan kararlardaki 
tespit yöntemi de kararın gerekçesi ile çelişmektedir. Anılan 
hesaplama yönteminin lisanslı kullanımı teşvik ettiğini söylemek 
zor. Yapılması gereken FSEK’in öngördüğü biçimde tazminat 
hesaplanmasıdır. FSEK değişiklik taslağında, tamamen bu sorunu 
çözme amaçlı olarak kanunun 68 ve 76. madde hükümlerine yeni 
metinler eklenmiş olduğu görülüyor.  

Meslek Birliğimiz, 160’dan fazla imzaladığı uluslararası karşılıklı 
temsilcilik sözleşmeleri ile yabancı müzik eseri repertuvarlarını 
da ülkemizde temsil etmektedir. Ancak bazı ceza 
mahkemelerince, meslek birliğimizin yabancı müzik eserlerinin 
izinsiz müzik kullanımı dolayısıyla açtığı davalarda, bu karşılıklı 
temsilcilik sözleşmeleri ülkemizde toplu hak takibi yapmak 
için yeterli sayılmamakta, fiili olarak uygulaması neredeyse 
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imkânsız olarak yabancı eser sahibinden yetki belgesi 
istenmektedir. Bu belge sunulamadığı zamanlarda açılan 
davalardan sonuç alınamamaktadır. Bu konu hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 10.12.2007 gün ve E. 2006/12916, 
K. 2007/15617 sayılı kararıyla müzik eseri meslek birliğinin, 
yabancı ülkede kurulu meslek birliği ile imzaladığı “Karşılıklı 
Temsilcilik Sözleşmesi” çerçevesinde yabancı meslek 
birliğinin repertuvarındaki eserler için Türkiye’de koruma 
bağlamında hukuki yollara başvurabileceğini, bunun 
için yabancı meslek birliğine üye olan eser sahiplerinin 
hangi eserleri için yetki verdiğinin imza olunan sözleşme 
ve eklerine dayanarak tespit edilmesi gerektiğine karar 
vermişti. Anılan kararda eser sahiplerinin yabancı meslek 
birliğine yetki belgesi vermesinden söz edilmemekteydi. 
Eğer Türkiye’deki meslek birliğine, yabancı bir meslek birliği 
ile iş birliği yapabilme imkânını vermiş iseniz, bu iş birliği 
gereği yapılacak hak takiplerinde artık yetki belgesi şartı 
aranmamalıdır. Çünkü yabancı ülke hukuku, hakkın takibi 
için meslek birliğine yetki belgesi verilmesini aramıyor 
olabilir.   

Son yıllarda internet üzerinden yayın yapan platformların 
da ortaya çıkması ile TV/dijital alan mecraları geçişken 
hale gelmiştir. Teknolojinin hızlı gelişimi nedeniyle bu 
mecraların çeşitliliği yargı kararlarında hangi açıdan 
zorluğa neden olmaktadır?  

FSEK hükümleri uyarınca bir eserin gerek uydu, kablo ve 
karasal yayın yoluyla, gerekse dijital ortamda gerçekleşen 
yayın yoluyla kamuya sunulması umuma iletim niteliğinde 
bir eylemdir. Fiilin nitelendirilmesinde önemli olan yayın 
akışına yararlanıcının müdahale edememesidir. Eğer dijital 
ortamdaki yararlanmada, kişinin istediği yer ve zamana 
yönelik tercih sağlanıyorsa, bu durumda umuma iletimin 
diğer bir şekli yani “eserin gerçek kişilerin istediği yer ve 
zamanda erişimine sunulması” gerçekleşir. Bir eser, izinsiz 
olarak televizyon yayını veya dijital ortamda gerçekleşen 
yayınla umuma iletiliyorsa, her ikisinde de aynı hukuki 

normlar uygulanacaktır. Sorun, uygulanacak hükümlerin 
değil, ihlalin varlığının belirlenmesiyle ilgili olarak çıkacaktır. 
Yayınlar 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanuna tabi. Önceleri dijital 
ortamdaki yayınlar anılan bu yasa kapsamında değildi. 
Ancak 6112 sayılı yasaya 21.3.2018 gün ve 7103 sayılı 
Yasanın 82. maddesiyle eklenen 29/A maddesiyle yayın 
hizmetlerinin internet ortamından sunumu da anılan kanun 
kapsamına alındı. İlgili mevzuat gereği radyo ve televizyon 
kuruluşları yayınlarını kaydetmek ve belli bir süre saklamak 
zorunda. Hüküm dijital ortamda yayın yapanlara da teşmil 
edilirse, yayının içeriğinin saptanması bakımından ispat 
kolaylığı sağlanmış olacaktır.

Toplu lisanslama hakkı, FSEK ile meslek birliklerine 
verilmiş bir haktır. Ancak son zamanlarda, özellikle 
umuma açık mahallerde “müzik donanım hizmeti” adı 
altında telifsiz olduğu iddia edilen ve meslek birlikleri 
repertuvarında yer almayan repertuvarı içeren müzik 
yayını hizmeti veren şirketlerin faaliyet gösterdiği 
görülmektedir. Bu şirketlerin verdiği hizmetin, FSEK’de 
meslek birliklerine tanınan toplu lisanslama hakkını 
düşündüğünüzde FSEK’e uygunluğu hakkında ne 
düşünüyorsunuz?  

FSEK’in 42/son madde hükmü gereği, eser sahipleri ile 
bağlantılı hak sahiplerinin bu kanunla tanınmış hakları, 
ülke içinde yasaya uygun olarak kurulan meslek birlikleri 
dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar 
tarafından takip edilemez. Hükmün düzenlediği eser ve 
bağlantılı hak sahiplerine tanınan hakların takibi yetkisi. 
Meslek birliklerinin yetkisinin dayanağı da FSEK m.42/A-
son hükmü gereği eser veya bağlantılı hak sahiplerinin 
meslek birliğine verecekleri yetki belgesi. Şu andaki 
düzenleme gereği meslek birliği yetki belgesi ile takip 
ve temsil yetkisini edinmediği eser ve bağlantılı haklar 
için takip yapamaz. Fakat meslek birliklerinin de sadece 
yetki belgesi almak şartıyla yapabileceği FSEK m.41 ve 
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43 kapsamındaki toplu lisanslama faaliyetini, başka kişi 
ve kuruluşlar da toplu lisanslamaya bürünecek biçimde 
yapamazlar. Aksi halde hükmün anlamı kalmaz. Elbette ki 
meslek birliklerinin yetkisi haricinde kalan eserleri içeren 
çoğaltılmış nüshaların umuma açık mahallere satılması 
toplu lisanslama olarak değerlendirilmemelidir. Fakat 
eylem, FSEK m.41 hükmünün kapsamına girecek biçimde 
gerçekleşiyorsa, kanaatimce artık m.42/son hükmüne 
aykırılık başlamış demektir. Bu sorun, genişletilmiş zorunlu 
ve toplu lisanslamaya ilişkin tasarı hükümlerinin (tabi halen 
tasarı metninde kalmış ise) yasalaşmasının ne kadar elzem 
olduğunu gösteriyor.     

Güncel kararlarda, umuma açık mahallerde, radyo 
/ TV aracılığıyla yeniden iletim şeklinde izinsiz 
müzik kullanımının, FSEK kapsamında ihlal olarak 
değerlendirilmediği görülmektedir. Umuma açık 
mahallerde bu şekilde izinsiz müzik kullanımının ihlal 
olup olmadığının, iletim aracına göre değerlendirilmesi 

FSEK açısından doğru mudur? 

FSEK’in 25.maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklik 

öncesinde “eserin yayından alınarak 
umumi mahallerde temsil edilmesi 
hakkının eser sahibine ait olduğuna” ilişkin 
açık hüküm vardı. Fakat 2001 değişikliği 
ile 25.madde şu andaki halini aldı. FSEK m 
25.hükmünde belki açık değil, ama müzik 
eserinin radyo veya televizyon yoluyla 
gerçekleşen yayınının umuma açık mahalde 
dinletilmesi ve gösterilmesi de umuma 
iletim niteliğinde bir eylemdir. Zira 25. 
maddede yer alan “eserin diğer biçimlerde 
umuma dağıtılmasına veya sunulmasına” 
ibaresi bu eylemi de kapsar. Öte yandan 
FSEK m.41 hükmünde kullanımın izinsiz 
sayılması için yararlanmanın yöntemi 
konusunda da bir sınırlama yapılmamıştır. 
Bu şekildeki yararlanmanın internet 
ortamına konulan eserden faydalanılarak 
yapılması da umuma iletimdir. FSEK 
m.25 hükmünde eylemin umuma iletim 
sayılması için gerçekleşecek teknik 
yöntemler konusunda bir sınırlama yoktur. 
Fakat hükümde fazlasıyla teknolojiye atıflar 
yapılması böyle bir sanı uyandırmaktadır.

Umuma açık mahallerde lisanslı müzik 
kullanımı için öngörülen sertifika 
sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tasarının 44. maddesiyle eserleri 
kullanan umuma açık mahallerin 
sertifikalandırılması, Ek madde 10 
hükmüyle de sertifika almamanın idari 
müeyyideye bağlandığı görülmektedir. 
Yararlı olabileceğini düşünüyorum. 
Fakat geçmişteki bir kısım karar ve 
uygulamalar karşısında, bazı kurum ve yargı 
makamlarının umuma açık mahallerde 
izinsiz müzik eserinin umuma iletiminin 
artık 71.madde kapsamında suç olmadığı 
ve sadece idari para cezasına bağlandığı 
şeklinde yoruma gideceği endişesini 
taşımıyorum desem fikrimi tam ifade 
etmemiş olurum. 
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güçlendirilmesi ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 
yürütülmesi amacıyla kullanılır. Bu hesapta kalan 
miktarın dağıtımı ve kullanımına ilişkin usul ve 
esaslar Kültür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılacak bir 
yönetmelikle belirlenir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki 
kültür mirasının korunmasına yönelik faaliyetler için 
Bakanlık bütçesine gerekli ödenek konulur. (Değişik 
fıkra: 14.07.2004 t. 5217 s. K. m.17)”

FSEK 44. maddesinin yukarıda belirtilen fıkralarının 
gerekçesi ise şu şekildedir: 
“Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar 
disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile, fikir ve 
sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü 
teknik cihazın ticari amaçlı imalatı veya ithalatı 
üzerinden yapılan kesintilere ilişkin hüküm 2001/29/
AT sayılı sayılı Bilgi 21 / 31 Toplumunda Telif Hakları ve 
Bağlantılı Hakların Bazı Yanlarının Uyumlaştırılması 
Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin 
5’inci maddesinin ikinci paragrafının şahsi kullanım 
istisnasına ilişkin (b) bendi göz önünde bulundurularak 
yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda özel hesaptaki 
tutarın, mevcut hükümde de olduğu gibi, 1/4 ünün 
Maliye Bakanlığına aktarılması, geriye kalan tutarın 
yarısının 38’inci maddenin birinci fıkrası uyarınca 
yapılan çoğaltımların telafisi amacıyla, temsil ettiği 
hak sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili meslek birlikleri 
veya ortak lisanslama birliklerine aktarılması, diğer 
yarısının ise fikri mülkiyet sisteminin güçlendirilmesi ile 
kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla 
Bakanlıkça kullanılması öngörülmüştür. Ayrıca bu 
hesapta kalan miktarın dağıtımı ve kullanımına ilişkin 
usul ve esasların Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
düzenleneceği belirtilmiştir.”
Söz konusu gerekçe kaynağını, Anayasa’nın 64. 
maddesinde bulmaktadır. Buna göre “Sanatın ve 

Özel Kopyalama Harcı’nı kısaca, fikir ve sanat 
eserlerinin çoğaltılmasına yarayan teknik 
cihazlar üzerinden alınan bir nevi dolaylı 
bir vergi türü şeklinde tanımlayabiliriz. Bu 
uygulamanın temelini; fikir ve sanat eserlerinin 
çoğaltılması sırasında meydana gelebilecek hak 
ihlallerinden kaynaklanan zararın kaynakta tazmin 
edilmesi düşüncesi ve amacı oluşturmaktadır. 

I-ÖZEL KOPYALAMA HARCI’NIN HUKUKİ 
DAYANAKLARI

Özel Kopyalama Harcının doğrudan hukuki 
dayanağı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nun (“FSEK”) 44. maddesi 2 ve 3.fıkralarında 
yer almaktadır. Anılan maddedeki düzenleme şu 
şekildedir: 
 
“Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar 
disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile, fikir ve 
sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü 
teknik cihazı ticarî amaçlı imal veya ithal eden gerçek 
ve tüzel kişiler, imalat veya ithalat bedeli üzerinden 
yüzde üçü geçmemek üzere Cumhurbaşkanı 
(Değişik fıkra: 02.07.2018 t. 700 s. KHK. m.24: 
“Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” 
şeklinde değiştirilmiştir. ) kararıyla belirlenecek 
orandaki miktarı keserek, ay içinde topladıkları 
meblağı, sonraki ayın en geç yarısına kadar Kültür 
Bakanlığı adına bir ulusal bankada açılacak özel 
hesaba yatırmakla yükümlüdürler. Özel hesapta 
toplanan bu tutarların dörtte biri Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına aktarılır ve 
bütçeye gelir kaydedilir. (Son cümle, Değişik fıkra: 
14.07.2004 t. 5217 s. K. m.17 eklemiştir.)
Bu hesapta kalan miktarlar fikrî mülkiyet sisteminin 

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

ÖZEL KOPYALAMA
HARCI
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Sanatçının Korunması” başlıklı maddede düzenleme şu 
şekildedir:
“Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat 
eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, 
desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken 
tedbirleri alır.”

Özel Kopyalama Harcı’nın uygulamasının hukuki 
temellerinin daha iyi anlaşılması açısından, ülkemizin 
taraf olduğu uluslararası sözleşmelere baktığımızda da 
ilgili maddeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 
 
- Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 27. 
maddesinin 2. fıkrası 
“Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat 
eserlerinden mütevellit manevi ve maddi menfaatlerin 
korunmasına hakkı vardır.”

- Bern Konvansiyonu’nun 9. maddesi 
“(1) Bu sözleşme ile korunan edebiyat ve sanat 
eserlerinin sahipleri, hangi biçim ve yöntemle olursa 
olsun, eserlerinin çoğaltılmasına izin vermek hususunda 
inhisârî hak sahibi olacaklardır.
(2) Bu eserlerin, eser sahibinin yasal çıkarlarına zarar 
vermemek ve eserin normal kullanımına engel olmamak 
kaydıyla, bazı özel durumlarda çoğaltılmasına verilecek 
izin, Birlik ülkelerinin mevzuatı ile düzenlenecektir.
(3) Her türdeki ses veya görüntü kayıtları, bu 
konvansiyonun amaçları kapsamında çoğaltma olarak 
kabul edilecektir.”

- İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın 
Kuruluşlarının Korunmasına Dair 26.10. 1961 Tarihli 
Roma Sözleşmesi’nin 
  • 7. maddesi: “(1) Bu Sözleşme ile icracı sanatçılar 
için sağlanan koruma; ................ (c) izinleri olmaksızın 
çoğaltılmış icralarının; (i) eğer ilk tespit izinleri olmaksızın 
yapılmışsa; (ii) eğer çoğaltma, icracı sanatçıların izin 
vermiş oldukları amaçlar dışında başka bir amaçla 
yapılmışsa; (iii) eğer ilk tespit, 15’inci maddeye göre 
yapılmış ve bu madde hükümleri ile güdülen amaçlardan 
başka amaçlar güdülerek çoğaltılmışsa, izinleri 
olmaksızın çoğaltılmasını önlemeyi içerecektir.”
 • 10. maddesi: “Fonogram yapımcıları, kendi 
fonogramlarının doğrudan veya dolaylı olarak 
çoğaltılmasına izin verme veya önleme hakkına sahip 
olacaktır.”

- Bilgi Toplumunda Telif Hakları ve Bağlantılı Hakların 
Belirli Yönlerinin Uyumlaştırılması Hakkında 22 Mayıs 
2001 Tarihli ve 2001/29/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu 
ve Konsey Direktifi 2. maddesi: 
“Üye Devletler, (a) eser sahipleri için eserlerinin; (b)
icracılar için icralarının tespitlerinin; (c) fonogram 
yapımcıları için fonogramlarının; (d) filmlerin ilk tespitini 
gerçekleştiren yapımcılar için filmlerinin aslının veya 
nüshalarının; (e) yayın kuruluşları için kablo veya uydu 
dâhil olmak üzere, telli veya havadan iletilen yayınlarının 
tespitlerinin her türlü yöntem ve şekilde, doğrudan veya 

dolaylı, geçici veya kalıcı, kısmen veya tamamen 
çoğaltılmasına izin verme ve yasaklama münhasır 
haklarını sağlar.”

Özel Kopyalama Harcı’nın hukuki dayanakları yukarıda 
sayılmakla beraber, söz konusu hukuki dayanakların 
mahkemeler önünde ne şekilde uygulandığına dair 
daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen okuyucularımız 
için Avrupa Adalet Divanının 2 tane önemli kararı 
olduğunu, bu kararların Padawan (Case C-467/08) 
ve ACI Adams (C-435/12) olduğuna işaret etmek 
isteriz.  

II- DÜNYADA ÖZEL KOPYALAMA HARCI 
UYGULAMASI

Özel Kopyalama Harcı’nın diğer ülkelerdeki 
uygulamalarına baktığımızda; uygulamanın amacının 
genel olarak ortak olduğu görülmekle birlikte, 
hedeflenen amaca ulaşılmasında yeknesak bir 
tablonun olmadığı da ortaya çıkmaktadır. Bu konuda 
elimizdeki en önemli kaynak, Uluslararası Eser 
Sahipleri Meslek Birlikleri Konfederasyonu CISAC’ın 
düzenlediği raporlardır. 

CISAC’ın (International Confederation of Societies of 
Authors and Composers/Uluslararası Eser Sahipleri 
Meslek Birlikleri Konfederasyonu) 2017 tarihli Global 
Özel Kopyalama raporunda yer alan verilere göre, 
Özel Kopyalama Harcı uygulamasına ilk başlayan 
ülkeler şunlardır: Almanya (1965), Avusturya (1980) 
ve Macaristan (1982).   

CISAC’ın söz konusu raporunda yer alan aşağıdaki 
tablo, Özel Kopyalama Harcı uygulamasının dünya 
genelindeki dağılımını göstermektedir.  Tabloya göre 
örneğin, dünya genelinde en az 74 ülkede uygulamaya 
ilişkin yasal düzenleme vardır, ancak bunlardan 
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sadece 38 ülkede Özel Kopyalama Harcı sistemi verimli bir 
şekilde uygulanmaktadır.   

Yine konuyla ilgili diğer bir önemli kaynak, World Intellectual 
Property Organization/Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“WIPO”) 
verilerdir. WIPO’nun 2016 tarihli Özel Kopyalamaya İlişkin 
Uluslararası Anket’te yer alan aşağıdaki tabloda da görüleceği 
üzere; 2013-2015 yılları arasında toplanan Özel Kopyalama 
Harcı’ndan, kişi başına düşen en yüksek gelire sahip ilk üç ülke: 
Fransa, Macaristan ve Belçika’dır.   

CISAC’ın yukarıda anılan raporunda yer alan aşağıda tablo, 
2017 yılında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde toplanan 424,3 
Milyon Avro tutarındaki Özel Kopyalama Harcı’nın mecralara 
göre dağılımını göstermektedir. Buna %43,1 ile Radyo - TV ilk 
sırada gelmektedir. 

Yine Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine ilişkin verilerin 
yer aldığı aynı rapordaki aşağıdaki tabloya göre 2017 
yılında toplanan Özel Kopyalama Harcı’nın en büyük 
kısmı, müzik alanından gelmektedir. 

Okuyucularımızın dikkatini çekmek istediğimiz diğer 
bir tabloda ise, yine Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden 
gelen verilere göre Özel Kopyalama Harcı konusu 
olan teknik cihazlara ilişkin dağılım gösterilmektedir. 
Bu tablodaki dağılım, 2009 ve 2018 yıllarına ilişkindir. 
Teknolojinin gelişimine paralel olarak, dağılımdaki 
değişim de görülmektedir. Aradan geçen 9 yıllık 
süreçte, tüketicilerin kullanım sıklığının değişmesine 
bağlı olarak CD ve akıllı telefonlar açısından veriler de 
oldukça farklılık göstermiştir.  

Aşağıdaki tabloda ise, yine 2009 ile 2018 yılları arasında, 
toplanan toplam harç miktarı ile harcın toplandığı 
teknik cihaz sayısına ilişkin veriler dikkate alındığında 
oluşan farklılık göze çarpmaktadır. 2009 yılında harca 
konu teknik cihaz sayısı, cihazlar üzerinden toplanan 
harç miktarından fazla iken, 2018 yılında bunun tam 
tersi bir durum ortaya çıkmıştır. Bu durumun nedeni, 
teknolojinin gelişiminin sanal mecralara kayması olarak 
açıklanmaktadır.  
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Bu defa, Rusya’ya bakarsak ve toplanan Özel Kopyala Harcı’nın eser 
sahipleri ve bağlantılı hak sahipleri arasındaki ne şekilde dağıtıldığına ilişkin 
tabloya baktığımızda ise, harcın müzik ve sinema sektörleri arasında eşit 
şekilde dağıtıldığını, müzik alanında pay dağılımın ise %40 eser sahipleri, 
%30 icracılar, %30 fonogram yapımcılar şeklinde olduğu görülmektedir. 
Harcın, toplam %35’lik kısmı idare tarafından ve ilgili fonlara aktarılmak 
üzere kesilmektedir.  

* Tablo, 11-12 Aralık 2018 tarihinde CISAC’ın Budapeşte’de gerçekleştirdiği 
Özel Kopyalama Harcı konulu seminerde sunum yapan Ivan Zadorozhniy’nin 
(RUR/Rusya Meslek Birliği Uzmanı), “The Russian experience in Private 
Copying” başlıklı sunumunda alınmıştır.

Özel Kopyala Harcının başarılı uygulandığı ülkelerden yola çıkıldığında, 
uygulamanın başarılı olmasının temel öğelerinin:

     •  Sağlam bir hukuk alt yapısı (sektör temsilcilerinin ve konuyla ilgili uzman 
görüşleri alınarak oluşturulan yasalar, ihtisas mahkemelerince verilen 
istikrarlı içtihatlar gibi), 
  • Doğru sektör/pazar araştırması (ekosistemin ekonomik ve teknolojik 
detaylarını içeren verilerin elde edilmesi, teknolojik gelişmeleri ve eğilimleri 
öngörebilen veriler gibi),  
 • Uygun tarife sistemi (adil ve rekabeti zedelemeyecek tarifelerin 
belirlenmesi, teknolojik gelişmeler karşısında esnek yapıların öngörülmesi 
gibi) ve 
  • Etkin kontrol mekanizmaları (ilgili idari birimler arasındaki işbirliği, harç 
uygulamasında ileri teknolojik imkânlardan faydalanılması, ihlallere karşı 
caydırıcı önlemler gibi) olduğu görülmektedir.  

III- ÖZEL KOPYALAMA HARCI 
UYGULAMASININ GELECEĞİ

Özel Kopyalama Harcı’nı hâlihazırda 
başarılı şekilde hayata geçiren ve uygulayan 
ülkelerde, teknolojinin günümüzde çok 
hızlı şekilde değişmesi ve bununla birlikte 
mülkiyet şekillerinin de değişmesi nedeniyle 
konuyla ilgili yeni tartışmaların yapıldığı 
da görülmektedir. Cloud gibi değişen 
depolama ve kopyalama sistemlerinin 
ortaya çıkması, streaming modellerinin 
çoğalması, çoğalan sanal satış kanalları, 
cihaz çeşitliliğinin artması,  bu anlamda yeni 
tartışma başlıkları olarak belirmektedir. Zira 
özellikle yeni dijital kopyalama ve depolama 
kullanımlarının artması ve sanal satış konuları, 
Özel Kopyalama Harcı’nın uygulaması 
sırasında tarife belirleme, harcın toplanması 
ve dağıtılması alanlarında zorluklara 
ve hak sahiplerinin veya yükümlülerin 
belirlenmesinde sıkıntılara neden olmaktadır.  

Dünyada ileri teknolojik gelişmeler nedeniyle 
bu tartışmaların yaşandığı sırada, Özel 
Kopyalama Harcı ile ilgili bir düzenlemenin 
FSEK’de yer almasına ve uzun yıllardır bu 
harcın toplanmasına rağmen, fikir ve sanat 
eserleri alanında emek veren hak sahiplerinin 
bu harçtan halen pay alamaması üzüntü 
vericidir ve adil değildir. 

İnsanlığın gelişiminde çok önemli bir yer tutan 
fikir ve sanat eserleri üretiminin çoğalması 
ve temel hak ve hürriyetler arasında yer alan 
eser sahipliğinden doğan hakkın koruma 
altında olmasını teminen Özel Kopyalama 
Harcı’nın uygulamasının önemi, ülkemiz 
açısından da yadsınamaz. Bu nedenle, çeşitli 
mecralarda da defaatle ifade edildiği üzere; 
FSEK değişiklik taslağının yasalaşmasının 
beklenmesine gerek kalmaksızın, mevcut 
yasalardaki düzenlemelerin şimdiye kadar 
toplanan Özel Kopyalama Harcı’nın hak 
sahiplerine adil şekilde dağıtımı ve gelecekte 
de bu sistemin düzenli şekilde uygulanması 
anlamında vakit kaybedilmeksizin gerekli 
yasal ve idari işlemlerin yapılmasına ilişkin 
beklentimiz büyüktür. 
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Son dönemde çok konuşulan yeni bir projeniz 
var: ‘Gezici Bağlama Atölyesi’. Bu atölye fikri nasıl 
doğdu ve hayata geçirildi?

Ülkemizde ne yazık ki Doğu ile Batı arasında bir fırsat 
eşitsizliği var. Buna karşılık olarak, ‘‘kendi heybemden 
ne yapabilirim?’’ diye sorarak başladım. İlk olarak, 
geçtiğimiz Eylül ayında Tunceli, Erzurum ve Erzincan 
illerinde sınav yaptık. Yaklaşık 250 öğrenci katıldı bu 
sınavlara. Yapmış olduğumuz yetenek sınavlarıyla 
onların içinden 25 kişi seçtik. Bu sınavda adayların 
algılarına, yatkınlıklarına ve seslerine bakarak karar 
verdik. Şimdi süreç düşündüğümden çok daha hızlı ve 
kolay bir şekilde ilerliyor. Ayda bir kez proje için atölyeye 
gidiyorum. Benim gitmediğim zamanlarda da farklı 
bölgelerdeki asistanlarımız tarafından haftalık olarak 
düzenli dersler veriliyor. Ben de bu asistanlarımızla 

sürekli irtibat halindeyim. Onlarla da çok güzel bir 
bağ yakaladık, herkes bu projeye gönülden destek 
veriyor. Çocuklar çok mutlu. Ben 90’lı yıllardan beri 
ders veriyorum; ama bu kadar hızlı ilerleyen bir sınıfım 
daha olmamıştı. En başarılı grubumdan bile belki 7-8 
kat daha hızlı gidiyor. Çünkü bu çocuklar doğal olarak 
‘aşık geleneği’nin içindeler, halk müziğinin doğmuş 
olduğu yerdeler; sadece yanlarındaki aşığın farkında 
değiller, aşığın içindeki cevheri bilmiyorlar. Ben onlara 
bunu hatırlatmaya çalışıyorum ve hatırlattıkça da çok 
çabuk yol alıyorum. İstanbul’daki öğrencilerime bu işin 
ne kadar önemli olduğunu belki 2 yılda anlatabiliyorum 
ve 20-30 öğrenci içinden yalnızca 2 kişi bu geleneğin 
ne denli önemli olduğunun farkına varabiliyor. Fakat 
Doğu’daki öğrencilerimin hemen hepsi 2 saat içindeki 
bir muhabbette konuya vakıf olabiliyorlar. Bu yüzden de 
yolumuz hızlı ilerliyor.   

GezİCİ 
Bağlama 
Atölyesİ

Erdal ERZİNCAN
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Bu büyük proje ile tam olarak neler yapmayı 
hedefliyorsunuz?

Biz bu projeye imkanı olmayan çocukları imkanla 
buluşturmak olarak başlamıştık; fakat şimdi projenin 
olumlu yan etkileri de ortaya çıktı. Projenin şimdi müziğe 
bir katkısı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yaptığımız 
iş halk müziği yani halkın müziği ve bu müzik türü 
doğaya yakın yerlerde ortaya çıkıyor. Bu açıdan oradaki 
çocukların halk müziğine olan yatkınlıkları çok daha ileri 
seviyede. Bende çocukların bu doğal özelliklerinden 
faydalanıyorum ve bu projenin hem bağlamaya hem 
de halk müziğimize ileride katkısı olabilecek bir sinerji 
yaratabileceğini düşünüyorum. Böylece başladık ve 
ömrümün sonuna dek devam ettirmek istediğim bir 
proje oldu. Hayatıma çok farklı bir renk kattı. İstanbul’daki 
öğrencilerimden oluşan bir bağlama orkestram var; 
onlarla konserler verdik, albüm yaptık. Şimdi de benzer 
bir projeyi ‘Gezici Bağlama Atölyesi’ndeki çocuklarla 
birlikte hayata geçirmeyi düşünüyorum. Herkesin 
kendi cephesinden, kendi heybesinden insanlara 
dokunabileceği bir şeyler verebileceğini düşünüyorum; 
bu da benim kendi heybemden insanlara aktarabildiğim 
bir şey. Bana göre bu küçük bir şey. Çok daha büyüğünü 
verebilecek insanlarımız olduğunu düşünüyorum 
ve bunu hatırlatmak istiyorum. Bu uzun bir yolculuk, 
ömrümün sonuna kadar devam ettirebileceğim bir 
yol ve bu yolda karşımıza yeni hedefler, yeni yollar 
da ekleniyor. Bunların hepsini bir arada götürmeye 
çalışırken insanların da bana yardımcı olmaya 

çalıştıklarını görüyorum. Gittiğimiz coğrafyalardaki 
köyleri dolaşıyoruz ve her dersimiz farklı bir köyde oluyor. 
Biz orada ders yaparken köylüler bize yemek yapıyorlar, 
destek olmaya çalışıyorlar, sınıf ortamı yaratmaya 
çalışıyorlar; sınıflarımız bir gün geniş bir köy evi oluyor, 
bir gün 30 yıldır kullanılmayan bir köy okulu oluyor. 
Bir bakıyorsunuz oradan bir belediye başkanı gelip 
sınıfımızı temizliyor. Bunlar çok güzel, çok anlamlı şeyler. 
Bu anlamda destek görmek işimizi çok kolaylaştırıyor 
ve çok motive oluyorum. Bunu tüm Türkiye’ye yayarsak 
daha anlamlı olur diye düşünüyorum; ama bu benim tek 
başıma yapabileceğim bir şey değil. Ben sadece bunu 
hatırlatmak istiyorum. 

Erdal Erzincan dendiğinde akla gelen şeylerin 
en başında ‘bağlama’ ve ‘şelpe’ var. Peki sizin 
bağlamayla ilk karşılaşmanız nasıl gerçekleşti ve bu 
aşk nasıl doğdu?

Bağlama ile ne zaman tanıştığımı hatırlamıyorum, 
gerçekten o kadar küçüktüm. Annem ve babamın bana 
hatırlattığı küçük anektodlar var. Babamın çok büyük bir 
bağlaması vardı ama bana vermiyordu, ben de ondan 
gizli almaya çalışıyordum. Bana vermedikleri için de 
evdeki bir süpürgeyi kendi bağlamam olarak görüp, 
yıkayıp duvara asarmışım ve onu çalmaya çalışırmışım. 
Belli bir zaman sonra ise özellikle babamın bana çok 
katkısı oldu. Bana çok yol gösterdi ve gitmem gereken 
her yere götürmeye çalıştı. Evin içerisinde bağlama 
çalmam için sürekli yardımcı oldu. Bu sayede babam 
benim ilk öğretmenimdir diyebilirim. 

Bağlama çalarken şelpe tekniğini kullanmayı tercih 
ediyorsunuz. Peki bu teknik nasıl gelişti?  

Şelpe ile 1988-1989 yılları arasında tanıştım. Aslında 
kökleri çok eskiye dayanan bir gelenek ama tezeneli 
icra kentlerde yaygınlaştıktan sonra şelpe tekniği 
unutulmuş. Bu tekniğin kullanılışına Arif Sağ Hocamızın 
bir konserinde denk geldim. Çok ilgimi çekti ve öncelikle 
onun çaldığı parçaları anlamaya çalıştım. Bu tekniğin 
Anadolu’da çok fazla kullanıldığını ve bu tekniği icra 
eden çok iyi ustalar olduğunu öğrendim. Mesela 
Ramazan Güngör bu konuda bize çok iyi bir referans 
oldu. Fethiye’ye onun yanına gittim. Bu tekniğin Alevi-
Bektaşi geleneğinde de çok önemli bir yeri olduğunu 
gördüm. Sonrasında da hem tezeneli hem de şelpe 
icrasını devam ettirmeye çalıştım. Özellikle 1990’lı 
yıllardan itibaren bağlamanın şelpe tekniği ile birlikte çok 
önemli bir açılımı oldu. Böylece bağlama her iki teknikle 
de çalınabilen bir hüviyet kazandı. Bu çok değerli bir 
zenginlik. Şelpe tekniği, benim tezeneli icrama da çok 
farklı bir renk katmıştır. 

‘Bağlama İçin Besteler’ isimli çok yeni bir kitabınız ve 
enstrümantal bir albümünüz satışa çıktı. Bu kitapta 
ve albümde bizleri neler bekliyor, biraz içeriğinden 
bahsedebilir misiniz?
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Bu kitapta bağlama tekniğinin virtüözite özelliğinden 
bahsediyoruz. Çünkü bağlamada enstrümantal 
olarak teknik kapasitenin çok fazla gösterilemediğini 
görüyoruz. Çünkü bağlama çalıp-söyleme geleneği ile 
bize teslim edilmiş bir enstrüman. Mesela Neşet Ertaş, 
Hacı Taşan, Muharrem Ertaş, Aşık Veysel… Bu isimlerin 
hepsi çalıp-söyleme geleneği içerisinde bu çalgıyı 
bizlere tanıtmışlar. Bu çok kıymetli; ama bir taraftan da 
modern yaşam içerisinde enstrümantal müzik diye bir 
alan var ve bağlamanın enstrümantal repertuarı çok 
yeterli değil. Var olanlar da genelde uyarlanmış eserler. 
Bağlama enstrümanı için de bazı eserlerin bestelerinin 
yapılması gerektiğini savunanlardan biriyim. 20-25 yıldır 
bu düşünceyle yaptığım çalışmalar var zaten. Son 4-5 
yıl içerisinde de bunlara çok yoğunlaştım. Beste sayısını 
çoğalttım ve metodik bir dille de notasyonunu yazdım 
ve yazdığım şekilde bir de CD olarak ses kaydı hazırladım. 
Şimdi iş okuyucuya düşüyor. Faydası olur mu bilemiyorum 

ama iddiam şudur: böyle bir çalışmaya kesinlikle ihtiyaç 
var ve ‘Bağlama İçin Besteler’ bu ihtiyacı doldurmak adına 
yapılmış bir çalışma. 

Müzik sektöründeki telif hakları meselesi hakkında 
neler düşünüyorsunuz, sizce bu konuda ne tür 
çalışmalar yapılmalı? 

Herkes bir şekilde müzik dinliyor; kimi sosyal medyada, 
kimi otobüste, minibüste veya gittiği herhangi bir 
dükkanda…  Her yerde müzik dinliyoruz ve bunun mutlaka 
bir telifi, karşılığı olması gerekli. Bunun için bir kurum 
var. MESAM diye bir kurumumuz var ve bu kurumun 
kurulduğundan beri çok önemli hizmetleri oldu. Hayalini 
bile kuramadığımız bazı haklar da elde edildi. Ama bunun 
için sadece kurumların değil bütün vatandaşların ve 
devletin de katkısı olması gerekiyor. Çünkü burada ciddi bir 
emek var. Daha iyi müzik için kullanıcıların hassasiyetleri 
de çok önemli. Bu düşünce oturmadan hiçbir kurum telif 
meselesini çözemez. 
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Müzik, sinema filmlerinin ve sinemasal anlatıların ayrılmaz 
bir parçası gibidir. Sinema sanatının doğuşundan bu yana 
filmlerdeki müzik kullanımı da önemini korumakta ve 
müzik, duyguları harekete geçirici bir öğe olarak filmin 
dramatik yapısına hizmet etmektedir. Bir filmin ses evrenini 
oluşturan bileşenlerin başında gelen müzik, sinematografik 
yapı içerisinde de oldukça büyük bir konuma sahiptir. Bazı 
filmlerde, filmin seyirci üzerinde yaratmak istediği duyguyu 
pekiştirmek, bazı filmlerde ise seyircinin alt metni okumasına 
katkı sağlamak için hikayenin evreni ile uyumlu biçimde 
yaratılan müzikler seyirci algısını doğrudan etkilemektedir. 
Kimi bağımsız nitelikli filmlerde, müziğin yabancılaştırıcı bir 
öğe olarak kullanıldığına da şahit oluruz. Bu durum, filmlerde 
müzik kullanımının sinemasal anlatı üzerinde belirleyici bir 
etki ve işleve sahip olduğunun kanıtlarından biridir. 

Doç. Dr. Mustafa Sözen sinemada müzik kullanımı üzerine 
yapmış olduğu bir çalışmada; ana akım sinemaya ait 
filmsel anlatılardaki müziğin hemen her zaman duygusal 
bir gösteren olduğunun ve seyirciyi mevcut gerçeklikten 
kopartarak, hayalle gerçek arası bir zemine çektiğini dile 
getirir. Burada seyircinin bir filmi büyüleyici bulmasının 
başlıca nedenlerinden biri anlatıya eşlik eden müziğin, 
seyirciyi gerçek ile hayal arasında yaratılan bu dünyaya dahil 
edebilmesidir. Filmde yer alan görüntüleri tamamlayıcı 
biçimde kurulan müzik; seyircinin ruh halinden algısına, 
seyirciye yeni bakış açıları sunmaktan birbirinden farklı 
duygulanımlar arasında geçiş yapabilmesine dek pek 
çok işleve ve etkiye sahiptir. Mesela, oldukça kalabalık 
bir caddede yürürken kulaklıktan gelen müzik sayesinde 
farklı bir duygusal dünyaya girerek kendimizi kalabalıktan 
soyutlamayı başardığımız o anları düşünelim. Sinemasal 
anlatılarda da müzik benzer bir işleve bürünür ve seyircinin 
duygularını harekete geçirerek dramatik yapıya hizmet eder.

Sözen’in aynı çalışmasından aktardığı şekliyle, müzik 
kullanımı filmlerde birbirine farklı örüntülerle bağımlı olan 
sekiz fonksiyon üzerinden tasarımlanmaktadır:

- İlk olarak, yabancı sesleri maskeler,

- İkinci olarak, çekimler arasında zamansal sürekliliği sağlar. 
Örneğin, birbirlerine bakan iki insanın yakın çekimleri 
arasındaki kamera dönüşümleri arasında oluşan zamansal 
boşluklar buna örnek verilebilir, 

- Üçüncü olarak, sahnenin önemli özelliklerine, yapısal ya da 
bağlamsal nitelikleri içinde seyircinin dikkatini yönlendirebilir: 
Sözgelimi sahnenin gerektirdiği ambiyansı uyaran/yaratan 
veya özel bir odaklanmayla ilişkilendirilmiş olabilir, 

- Dördüncü olarak, bir filmin açılış jeneriğindeki müzik, birçok 
filmde filmin ambiyansını yansıtma özelliğini taşıyacak 

şekilde tasarlanabilir, 

-Beşinci olarak, anlatının özellikle belirsiz durumlarında, 
anlam iletişimini ve/veya anlatıya belirginlik sağlayıcı 
şekillerde oluşturulabilir, 

-Altıncı olarak, müzik, bellekte ilişkisel olarak öyküdeki olay 
veya oluşumlarla entegre olur ve leit-motif tekniği aracılığıyla 
geçmiş/gelecek olayların simgesel yansıtımını sağlayabilir,

-Yedinci olarak, müzik, uyarılmayı arttırarak filmin bütünü 
bağlamında, öyküyü deneyimleme duygusunu artırabilir,

-Sekizinci olarak ise, bir sanat formu olarak müzik, öyküye 
estetik katkılar getirerek, filme sanatsal anlamda -çarpan 
etkisi (multiplier effect) bağlamında- onu üst düzeylere 
taşıyabilir (akt. Sözen, 2015: 40-41).

Bu bilgiler ışığında, son dönem Türk sinemasına yön veren 
yönetmenlerle birlikte çalışan müzisyenler Çiğdem Erken 
ve Yıldıray Gürgen ile müzik-sinema ilişkisi üzerine keyifli bir 
röportaj gerçekleştirdik. 

Kaynak: Sözen, Mustafa (2015). Anlatımsal Bir Öğe Olarak 
Sinemada Müzik Kullanımı Yapılanmalar, İşlevler, Analizler.

MÜZİĞİN
FİLMLERDEKİ ÖNEMİ
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Akademik bir kariyer geçmişiniz var. Sonrasında hem tiyatro hem de 
film ve dizi müzikleri üretimine başlamışsınız; hatta ‘Zengin Mutfağı’ 
ve 12. Gece isimli oyunlar için yaptığınız müziklerle 2 kez Afife Tiyatro 
ödülü de almışsınız. Akademiden sonra sektöre geçişiniz nasıl 
gerçekleşti, bu süreç sizi zorladı mı?

Aslına bakarsanız akademik kariyerim ve sahne hayatım bir arada yol 
aldı. Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimim ve sonrasında halen 
devam eden öğretim üyeliği çalışmalarım boyunca bir yandan da 
tiyatro ile başlayan sonrasında televizyon ve film müzikleri ile devam 
eden bir çalışma hayatım oldu. Yoğun akademik yaşantım sektördeki 
çalışmalarımı vakitsel açıdan kısıtlıyor zaman zaman ama bu işler kalp ve 
ruh meselesi. Kalbim sahne müziğinde atıyor.

Daha önce Benim Adım Feridun isimli sinema filmi ve bir televizyon 
dizisi olan Gülizar için Çağan Irmak ile birlikte çalıştınız. Geçtiğimiz 
yıl ise 20’den fazla müzisyenle birlikte, Çağan Irmak’ın son filmi Bizi 
Hatırla’nın müziklerini hazırladınız. Bu işbirliği nasıl doğdu? Çağan 
Irmak’la çalışmak sizin için nasıl bir deneyimdi?

Onunla tanışmadan önce Çağan Irmak ile çalışmak benim hayalini 
kurduğum bir şeydi. Biz müzisyenler onun filmlerinde müzikle kurduğu 
bağı çok sevdik çünkü. Filmografisine baktığınız zaman hem filmleri için 
bestelenmiş özgün müzikler hem de Çağan’ın müzik tarihimizden seçip 
kullandığı şarkılar çok özel bir zevkin ürünüdür. Çağan müzikle yaşayan 
müziğe gönül vermiş ve çok iyi anlamış bir yönetmendir. Ben onun 
filmlerini hayranlıkla seyrederken o da benim şarkılarımı dinliyormuş 
meğerse. Bu sayede tanıştık ve çalışmaya başladık. Birlikte çalıştığımız 
her eser benim için müthiş bir deneyim oldu. Bana çok ilham veren bir 
adam öncelikle. Senaryolarını bana yolladığı zaman hemen aklımdan 
bir şeyler akmaya başlıyor. Yazdığım temaları ona yolluyorum ikimizi 
de heyecanlandıran şeyler üzerinden çalışmaya devam ediyoruz. 
Ruhlarımız birbirine çok yakın..

Bir filmin müziğini yaparken üzerinde en çok durduğunuz ve sizi en çok 
tetikleyen faktörler neler oluyor?

Öncelikle önüme gelen senaryoyu defalarca okuyan bir müzisyenim. 
Sadece bir kez okuyup konuyu ve karekterleri anlamakla yetinmem. 
Sanki o senaryonun içinde benim için bırakılmış bir ipucu varmış ve onu 
bulmam gerekiyormuş gibi bir dedektif edası ile kendime sapabileceğim 
yönler ararım. Özellikle film için şarkı yazmanız gerekiyorsa metni 
süzgecinizden geçirmeniz lazım. Yönetmeni dikkatle dinlemek ve 
anlamak da çok önemli. Yönetmene koşulsuz şartsız teslim olmak 
anlamında olmasa da onun istediklerini yerine getirmeye çalışırken 
bir yandan da hikayeye faydası olabileceğini düşündüğüm önerilerimi 
sunarım.

Film müziği üretim süreci sizin için nasıl 
gerçekleşiyor?

Ben melodinin gücüne çok inanan bir 
müzisyenim. Her şeyden önce kendimce 
çok özel olması gereken o ana melodiyi 
piyanoda doğaçlama yolu ile bulurum. 
Üzerinde çalıştığım her tiyatro metni ya da 
senaryo için öncelikle “ouverture” tadında bir 
tema yazarım. O benim için sahne müziğine 
duyduğum arzuyu kutlama halidir. Tabii ki her 
metnin isterleri vardır ama bunun dışında 
yönetmenin dünyasıyla kurduğum duygusal 
bağ çok önemli. Bütün bunların benim 
kafamda yarattığı hayal dünyası üzerinden 

RÖPORTAJ

ÇİĞDEM 
ERKEN
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çalıştığını görüyoruz. Sizin de Çağan Irmak’la böyle 
bir ortaklığınız olur mu dersiniz?

Çağan’la aramızda derin bir bağ olduğunu 
söyleyebilirim. O artık benim için aileden biri. Umarım 
dostluğumuz ve müzikal ortaklığımız uzun yıllar 
devam eder.

kayıtlarıma başlarım. Bu aşamada enstrümanları 
seçmek yepyeni bir dünya kurmak gibi benim için. 
Seçtiğim her enstrüman kafamda metaforik bir anlam 
taşır. Çok önemli noktalardan biri de bu işleri yaparken 
baş vurduğum ortaklıklar. Aranjmanları hazırlarken, 
stüdyo kayıt ve mix aşamalarında tanıdığım en iyi 
müzisyenlerle çalışmaya özen gösteririm.

Sizce, gerçekten etkileyici ve kalıcı bir film müziği 
nasıl olmalı?

Bunun kesin bir tarifi olduğunu sanmıyorum. Sonunda 
bir filmde karşınıza çıkan her şey yönetmenin 
estetik tercihler bütünü olarak karşımıza çıkar. 
Ancak bir müzisyen olarak yönetmenle ne kadar 
bütünleşebilirseniz müziğiniz hem filme hem de 
yönetmenin çalışma sürecine o denli iyi etki eder. 
İçindeki müzikal duygu yüksek olan bir yönetmen 
sizin yazdığınız bir temadan ilham alabilir. Bir de sahne 
müziğinde kullanılan dozun çok belirleyici olduğunu 
düşünüyorum. Müzik sahnenin diğer öğeleri ile doğru 
harmanlanmalı.

Filmlerde müzik kullanımı oldukça önemli ve 
değerli bir konuma sahip. Hatta bazı filmler sadece 
müzikleriyle bile büyük olay yaratabiliyor. Sizin için 
böyle filmler var mı?

Müziklerinden çok etkilendiğim bir çok film var. 
Özellikle muhteşem bir Tornatore filmi olan Cinema 
Paradiso için yapılan müzikler benim film müziğine 
ilgi duymamı sağladı. Lars von Trier ve Stanley Kubrick 
filmlerinin neredeyse tamamında müzik anlayışını 
dahiyane buluyorum. Ayrıca “Il Postino”, “The Piano”, 
“Being John Malkovich”, “Les Enfants de Siecle” 
filmlerinin müzikleri favorilerim arasında.

Özellikle Hollywood gibi ana akım endüstrilerde 
‘film müziği bestecisi’ deyince öne çıkan pek çok 
isim olabiliyor. Peki film müziği alanında size ilham 
veren isimler var mı?

Ennio Morricone’nin yazdığı her şey benim için çok 
ilham verici olmuştur. Tabii ki bu bir zevk meselesi 
ancak Luis Bacalov ve Jeff Beal da inanılmaz 
yaratıcılar benim gözümde. Aynı zamanda özellikle 
ortak coğrafyamız nedeni ile olsa gerek Eleni 
Karaindrou ve Evanthia  Reboutsika kendime çok 
yakın bulduğum besteciler. Soundrack dinlemek ve 
incelemek benim için ayrı bir ilgi alanı. Bu nedenle 
de yaptığım film müziklerini mutlaka albüm olarak 
yayınlıyor ve kendimce film müziği tarihine kayıt 
düşmeye çalışıyorum.

Sinema dünyasının büyük yönetmenlerine 
baktığımızda, bu isimlerin neredeyse tüm 
filmlerinde aynı besteciler ya da müzisyenlerle 
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Organize İşler, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, Mucize 
gibi gişede başarıya ulaşmış pek çok filmin müzikleri 
sizin imzanızı taşıyor. Bu projelerle bir araya gelmeniz 
nasıl gerçekleşti?

Öncelikle müzik sektöründe bilen çoktur, 1990 yılından  
bu yana değerli ses sanatçılarımızla bazen aranjör 
bazen besteci olarak çalıştım. Sıfırdan sinema yada 
dizi çalışmalarında bulunmadım, bir geçmişim vardı. 
Doksanlarda birkaç ses sanatçımızın dizi projelerinde 
besteci olarak bulundum. Tabiki o çalışmalar bugünkü 
gibi değildi. 2004 yılında sevgili Yılmaz Erdoğan, bana ve 
Deniz Erdoğan’a “Organize İşler” filminde müzik yapma 
görevini verdi. Çalışmamız sonucunda filmin ana teması 
olan jenerik müziğini yapmış olduk. Açıkcası sözlü bir 
çalışma olmadığı için çok hoşuma gitti çünkü solist 
müziğin ta kendisi olmuştu. Böylece müziğimle insanlara 
ulaşabildiğimi gördüm. O yıllarda çok uzun bir süre bütün 
haber programlarında ne zaman dolandırıcılık yada 
hırsızlıkla ilgili bir haber çıksa “Organize İşler” filminin 
jenerik müziği alta fon olmuştu. Sonrasında Mahsun 
Kırmızıgül bana “Beyaz Melek” film projesinden söz etti. 
Müzikleri orkestra eşliğinde yapmak gibi bir hayalimiz 
vardı fakat bunun için nerden nasıl başlarız hiçbir  fikrimiz 
yoktu. Konuyla ilgili yaptığım araştımalar sonucunda Prag 

Filarmoni Orkestrası’nın uygun olduğuna karar verdim.

Hemen sonrasında bu işin en büyük isimleriyle Londra’da 
besteleme, eserleri çaldırma ve mix aşamalarını 
gerçekleştirdik. Bu süreç sonucunda öğrendik ki “Beyaz 
Melek” sinema tarihimizin canlı filarmonik orkestrası 
eşliğinde çalınmış ilk filmidir. Tabi ki yakınlarımın katkılarıyla 
bu projelere dahil oldum.

Film projeleri dışında son dönemde Vatanım Sensin, 
Payitaht Abdülhamid ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerin 
müziklerini de siz yaptınız. Film ve dizi müziği yapmak 
arasında sizce ne tür farklar var?

Öncelikle şunu ayırmak gerekiyor; sinemada iki saate 
bilemedin en çok iki buçuk saate karanlık bir odaya giren 
insanların bi beklentisi var ve o sürede izleciye  bir görsel 
şölen eşliğinde kulaklarına uygun gelecek ve yönetmenin 
hayalini gerçekleştirebileceğin bir hikaye anlatmakla 
sorumlusun. Yani bunu söylerken biz bestecilerin tercihleri 
pek de sonuca yansımadığını söyleyebilirim. Aslında çoğu 
zaman duyduğunuz müzik yönetmenin bizzat tercihidir. 
Fakat bazı yönetmenler var tercihi besteciye bırakır. Bana 
göre bunu aslında anlamak zor değil. Müziği zengin ve güçlü  
bir  armoniyle  sanatsal bir yaklaşım duyuyorsanız, biliniz ki 
yönetmen tercihi müzisyene bırakmıştır. Yönetmenlerin 
zengin armoniyi tercih ettiklerini görmek çok nadirdir. 
Malum ülkemizde armoni konusunda çıtamızın çok yüksek 
olduğunu söylemek zor. 

Dizi müziği dediğimizde uzun bir süreden bahsediyoruz. 
Her hafta belli bir vakitte iki buçuk bazen üç saati bile 
aştığını görmemiz mümkün. Dizilerimizin süreleri 
gerçekten çok fazla. Bütün ekip çok zor şartlarda her hafta 
dizinin müziğini yetiştirmekle uğraşmaktadır. Tabi her 
hafta yayınlandığından insanlara sunduğun söz konusu 

RÖPORTAJ

YILDIRAY
GÜRGEN
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fon müziği ya dialog altı silik varla yok arası bir müzik 
olacak yada bazı sahnelerde en önde olup sesi köklenmiş 
olacak. Böylelikle sizi belli duygulara yönlendirir. Fazla 
düşündürmeden direk izleyciye hipnoz etkisi yaratmak 
zorunda yoksa dikkatleri dağılır ve muhtemelen kanalı 
değiştirmeye yönlendirir. Dolayısıyla izleyiciyi sürekli 
meşgul etmek zorundasın ki kanalı değiştirmesin . Bir 
nevi müziğin ana nedeni manipülasyon yani görseli 
desteklemek tamamen hipnoz için. Farkındaysanız hiç 
sanattan bahis etmedim çünkü sanata pek yer yoktur. 
Amaç insanların zaping yapmalarını önlemek açıkcası. İki 
türün arasındaki en belirgin fark  budur .

Bir filmin müziğini yaparken üzerinde en çok durduğunuz 
ve üretiminizi en çok tetikleyen faktörler neler oluyor?

Benim bu konuda aslında çok net bir cevabım yok. Filmi 
ilk kez izlediğimde hep empati kurmaya çalışırım yani ben 
olsaydım sorusu çok geçer içimden ve mevcut hislerimle 
o durumda “ben bunu nasıl notaya dökerim ki başkaları 
sözsüz bi şekilde anlatmak istediğim şeyi anlasın”. 
Böylece filmi izleyenler görselle beraber duydukları 
müzikle anlatılanı anlayabilsin. Yani bir nevi görünmeyen 
bir oyuncu gibi hep var ama görünmeyen bir anlatıcı gibi 
yaklaşırım. Tabi yönetmenin dilinden anlatmak sonuçta 
besteci olarak onun hayalini hayata geçiriyorsun. 

Film müziği üretim süreci sizin için nasıl gerçekleşiyor?

Her bestecinin kendine göre yöntemleri var elbette. 
Benim de kendime göre bir prosedürüm var. Avustralya’da 
büyüdüğüm ve Türkiye’de eğitim görmediğim için senaryo 
okumak benim için yetersiz olabiliyor. Bundan dolayı 
yönetmenle oturup günlerce hikayeyi nasıl anlatmak 
istediğini istişare ederek dinlerim, yani aslında filme 
başlamadan her ince ayrıntıyı bilmeliyim çünkü projenin 
müziği bazen projenin büyük bir kısmını kaplar Gördüğün 
kadar duyduğun sesler de bir o kadar önemli ki duyguları 
harekete geçirme konusunda yönetmenin en büyük 
yardımcısıdır. Çekimler bir yandan devam ederken 
yönetmenle bazı çalışmalarımı paylaşıp ortak bir yol bulup 
ordan başlayarak ilerlerim. Bir filmi anlatmak için  bazen üç 
nota bile yetiyor bazen binlerce nota yetmiyor. Sonuçta 
hepsi yönetmenin dünyasını tercüme etmek için vardır; 
yani  yönetmenin  hislerine iyi tercüman olmak için. Bence 
yönetmeni iyi tanımak gerekiyor ki müzikte ortak noktalar 
bulup üretim süreci ilerlesin. Yoksa kendi kendine müzik 
yapar ve bir tek sen dinlersin.

Sizce, gerçekten etkileyici ve kalıcı bir film müziği nasıl 
olmalı?

Çok zor bi soru bu ama kısaca şöyle özetleyeyim; bana 
göre eğer bir filmi izleyip sonrasında bazı sahneleri 
hatırlayabiliyorsan orada çok başarlı bir müzik çalışması 
olmuştur. Bu, sesizlik de olabilir çünkü her zaman nota 
gerekmeyebilir. Bazen sadece düz sesler bile bin notadan 
fazla etkili olabilir. Ama eğer filmin hikayesine çok uygun bir 
melodi bulduysan ve başarlı bir şekilde bunun türevlerini 
yapıp doğru yerlerde uygulayabilirsen etkisi izlerken 
fazlasıyla izleyiciye geçecektir .

Filmlerde müzik kullanımı oldukça önemli ve değerli bir 

konuma sahip. Hatta bazı filmler sadece müzikleriyle bile 
büyük olay yaratabiliyor. Sizin hayatınızda böyle filmler var 
mı?

Tabi etkilendiğim filmler var.

1.The Last Temptation of Christ - Music Peter Gabriel
Bu filmi ilk izlediğimde yaşım çok ilerlememişti. Filmi algılamak 
ve bir sonuca varmak meseleyken müzik çalışmasına 
vurulmuştum. Bana göre dünyanın ilk büyük etki yaratan Etnik 
dünya film müziği akımın habercisiydi çünkü eşi benzeri yoktu. 
Çok yaratıcı bulmuştum, hala dinlerim .

2.Once upon a time in America – Ennio Moricane 
Bence fazla söze gerek yok, bir baş yapıt .

3. Psycho - Bernard Herrmann
Yine bir baş yapıt. Her yönüyle zamanın çok önünde ve bana 
göre modern film müziği baştan sona Bernard Herrmann’a 
borçludur. Müthiş bir zeka .

4.Batman Begins - Hans Zimmer James Newton Howard
Son zamanların en etkili ve çizgi romanların en baş örneği 
diyebiliriz. Son 14 yılldır nerdeyse her çizgi roman kahraman 
filmlerinin örnek aldığı soundtracktir. Hybrid tarzı çalışmanın 
el alıcı tarafı elektronik ve akustik karışımın dengesi her yaşta 
dinleyeni yakalamayı başarmasıdır. Belki son 14 yılın en çok 
çalınan film müziği diyebilirim.
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Üstelik küresel pazara ihraç edilen Türk dizileri, Ortadoğu’dan 
Güney Amerika’ya kadar pek çok bölgede reyting rekorları 
kırıyor. Yurt dışında popülerlik kazanan diziler milyonlarca dolar 
kazandırmasının yanı sıra ülke turizmine de büyük katkı sağlıyor. 
Türkiye’nin kültürel ve sosyal tanıtımında önemli bir rol oynayan 
Türk dizileri için 2023 yılı sektörel ihracat hedefi ise ‘1 milyar dolar’ 
olarak açıklandı. 

100’den fazla ülkeye satılan Türk dizileri arasında ciddi bir rekabet 
olduğu da göze çarpıyor. Örneğin; dizi ihracatı deyince akla gelen 
ilk isimlerden biri olan Global Agency’nin sahibi İzzet Pinto, en 
fazla ülkeye satılan dizilerde ilk 5’i şöyle açıklıyor: ‘‘Muhteşem 
Yüzyıl, Binbir Gece, Paramparça, Aşk ve Ceza, Anne.’’ Yine Pinto’ya 
göre, Türk dizi sektörünün dünyadaki konumu ve önemi de her 
geçen yıl ivme kazanıyor. Türk dizilerinin Türkiye’nin ‘yumuşak 
gücü’ olduğunu dile getiren Pinto konuyla ilgili verdiği bir demeçte 
şunları söylüyor: ‘‘Türk dizileri Türkiye’nin ‘yumuşak gücü’ olarak 
görülüyor. Hatta o kadar büyük etkisi var ki, CNN ve BBC sırf 
bu konuyu işlemek için Türkiye’ye geldi. Oyuncularla röportaj 
yaptılar, halkla röportaj yaptılar. Politikacıların yapamadığını, dizi 
oyuncuları ve yapımcılar yapabiliyor. O yüzden devlet de bizi 
destekliyor. Her sene en başarılı olan yapımlara ödül veriyorlar. 
Bu da bence sektörde heyecan yaratıyor.’’

Türkiye’nin yurt dışına ilk deneme satışı olan ‘Gümüş’ dizisi, 
yayına girdiği ilk günden itibaren müthiş bir başarı yakalayarak 
diğer Türk dizilerinin de önünü açmış olması sebebiyle Türk 
dizi sektöründe bir milat yarattı. Ancak konuya bir açıklık 
getirmek isteyen yapımcı Timur Savcı, Gümüş dizisinin Türk dizi 
sektöründe bir milat olduğunu; fakat yurt dışına satılan ilk dizinin, 
gösterimi TRT’de yapılan ‘Çalıkuşu’ olduğunu da belirtiyor. 
Ortadoğu’dan Balkanlar’a, Doğu Avrupa’dan Rusya’ya, Güney 

Türk dizileri, Türkiye’nin dış pazardaki 
‘yumuşak gücü (soft power)’ olarak 
yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Hatta 
öyle ki, son dönemde yapılan açıklamalar 
Amerikan dizilerinden sonra, yurt dışına 
en çok ihraç edilen dizilerin Türk yapımları 
olduğunu ortaya koyuyor. 

TÜRK DİZİLERİNİN
YURT DIŞINDAKİ
BAŞARISI

Amerika’dan Afrika’ya dek 100’den fazla ülkeye ihraç 
edilen Türk dizilerine yönelik talep ise son 5 yıl içinde 5 kat 
artmış durumda. Özellikle son dönemde Arjantin, Peru, Şili, 
Uruguay, Paraguay gibi Güney Amerika ülkelerinde prime 
time ya da gündüz kuşağı fark etmeksizin ekranlarda boy 
gösteren Türk dizileri reyting rekorları kırıyor. Türk dizilerinin 
özellikle bu bölgelerde yoğun ilgiyle karşılanmasının 
sebebinin ülkeler arasındaki kültürel, sosyal, ekonomik 
ve dini benzerliklerden kaynaklı olduğunu söylemek 
de  mümkün. Örneğin; Güney Amerikalı bir izleyici, Türk 
dizilerini Amerikan dizilerindeki gibi klişeler olmaması 
sebebiyle tercih ettiğini ve Türk dizilerinde cinselliğin fazla 
abartılmıyor olmasının bir avantaj olduğunu dile getiriyor.

Arjantin, Şili, Uruguay gibi Güney Amerika ülkeleri Türk 
dizilerinde cinselliğin abartılı kullanılmadığını düşünseler 
de Arap ülkeleri bu durumun tersini düşünüyor. 
Özellikle gençlik dizisi satma girişimlerimiz, Arap TV 
yapımcılarından gelen ‘cinselliğin aşırı kullanımı’ yorumları 
sebebiyle sekteye uğruyor. Hatta, ilk kez 2007 yılında 
Suudi izleyicileriyle buluşan ‘Gümüş’ dizisi, ülkede yoğun 
tartışmalara yol açarak vatandaşlar ve din adamlarını 
karşı karşıya da getirmişti. Bu sebeple Arap ve Ortadoğu 
ülkelerine gençlik dizilerinden çok dram içeren diziler 
ihraç ediliyor. Bu konu hakkındaki en büyük gelişme ise 
geçtiğimiz yıl yaşandı. Türk dizilerinin Suudi Arabistan’daki 
gösterimini üstlenen Dubai merkezli MBC kanalı, 5 Mart 
2018 itibarıyla bünyesindeki tüm kanallarda Türk dizilerinin 
gösterimini durdurma kararı aldı. MBC kanalı söz konusu 
kararına gerekçe olarak ise ‘bölüm başına verilen ücretlerin 
yüksek olmasını’ gösterdi.
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Kısa Kısa...
Son dönemde, diziler haricinde farklı yarışma programı 
formatları da yurt dışına ihraç edilmeye başlandı.

Türk dizilerine yönelik yoğun talep bölüm başı fiyatları da 
artırdı. 

Uruguay’da ‘El Sultan’ adıyla yayınlanan ‘Muhteşem 
Yüzyıl’ dizisi reytinglerde ikinci sıraya kadar yükseldi.

‘20 Dakika’ isimli Türk dizisi İsveç’in devlet televizyonu 
SVT’de prime time’da yayınlandı ve büyük bir başarı elde 
etti. Bu başarının ardından aynı kanal ‘Paramparça’ isimli 
Türk dizisini de satın aldı.

‘Binbir Gece’ dizisi Sırbistan’da oldukça popüler olunca 
bir Sırp kanalı dizinin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve 
Halit Ergenç’i bir şov programında ağırladı.

Diziler sayesinde Arap ülkelerinde çok sevilen ve 
büyük şöhret olan Türk oyuncular bazı ülkelerin reklam 
filmlerinde de oynadı. 

Türk dizilerinde yer alan pek çok oyuncuya, yabancı 
hayranları tarafından, fan sayfaları açıldı.

Muhteşem Yüzyıl: Özellikle Ortadoğu ve Arap ülkelerinde büyük bir 
popülarite yakalayan Muhteşem Yüzyıl dizisi yayınlandığı ülkelerde 
ciddi reyting rekorları kırdı. Dünya genelinde 70 civarı ülkede 
yayınlanan dizi, Alman Focus dergisine göre dünya çapında 400 
milyon kişi tarafından izlenmiştir.

Aşk-ı Memnu: Türk televizyon tarihinin en olay yaratan ve tekrar 
gösterimleriyle de reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi özellikle 
Pakistan’da en çok izlenen ve sevilen Türk dizisi. Ortadoğu ve Güney 
Amerika ülkelerinde de oldukça sevilen dizinin hayranları Beren Saat 
için fan sayfası bile açtılar.

Gümüş: Gümüş dizisinin final bölümü Ortadoğu ülkelerinde 85 
milyon kişi tarafından izlenerek önemli bir rekora imza atmıştır. 
Ortadoğu’da MBC kanalında yayınlanan dizinin başrol oyuncuları 
Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden ise yüksek seviyelerde hayran kitlesi 
kazanmıştır.

Fatmagül’ün Suçu Ne?: Kültürel düzeyde Türkiye ile oldukça 
benzerlikleri bulunan Güney Amerika ülkelerinde yoğun bir izlenme 
oranına sahip olan Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisi de dünya çapında 
büyük başarılar elde etmiş dizilerimizden biri.

Kara Sevda: Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün başrollerinde yer 
aldığı Kara Sevda dizisi,  Uluslararası Emmy Ödülü’nü kazanan ilk 
Türk dizisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Dizi halen Yunanistan, 
Peru, Arjantin, Uruguay ve pek çok Ortadoğu ülkesinde izlenmeye 
devam ediyor.

Binbir Gece: Ortadoğu, Balkanlar ve Güney Amerika’da izlenme 
rekorları kıran Binbir Gece, 2014 yılında Şili’de en çok izlenen dizi 
olarak kayıtlara geçti.

Ezel: Dış pazarda en fazla rağbet gören yapımlardan biri olan Ezel 
özellikle Güney ve Orta Amerika ülkelerinde büyük başarılar elde 
etmiştir. ABD’nin en büyük film şirketlerden biri olan 20th Century 
Fox’un Ezel’in senaryosunu satın aldığını da belirtmekte fayda var.

Adını Feriha Koydum: Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy’un 
paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisi; Pakistan, Çin, Hindistan, 
Hırvatistan, Ukrayna, İran ve Slovakya gibi ülkelerde yayınlanarak 
milyonlara ulaşan bir hayran kitlesi yaratmıştır. 

Hangİ DİZİ 
Nerelerde 
İzlenİyor?
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Hangİ DİZİ 
Nerelerde 
İzlenİyor?

• Bir TV dizisinin müziklerini yaparken üzerinde en çok 
durduğunuz ve üretim aşamanızı en çok etkileyen faktörler 
ne oluyor?

• Türk dizilerinin yurt dışında yayınlanması ve çok ses 

getirmesi hakkında neler düşünüyorsunuz?

• Yurt dışında yayınlanan Türk dizileri sizce Türkiye’nin 

tanıtımında ne kadar etkin bir rol oynuyor?

• Sizce bir dizi müziğinin başarılı ve kalıcı olmasının sırrı 

nedir?

• Türkiye dışında takip ettiğiniz dizilerde müzikleriyle öne 

çıkan bir yapım var mı?

Nail
Yurtsever

M. Cem 
Tuncer

Bir TV dizisinin müziklerini yaparken üzerinde en çok durduğumuz ve üretim aşamasını 
en çok etkileyen faktör dizinin giriş müziği olan jenerik oluyor. Dizinin senaryosu ve ruhuna 
uygun temayı bulmak önemli; bir bina inşa ettiğimizi düşünürsek binanın giriş kapısı gibi. 
Jenerik müziğinde hemfikir olduktan sonra diğer temalar üzerine inşa ediliyor.
 
Dizi müziklerine 2000’li yılların başında başladığımızda bu denli büyümüş bir sektör yoktu. 
Şimdi büyük bir dizi sektörü var ve bunun ihracatı yapılıyor. Ortadoğu’dan Güney Amerika’ya 
kadar pek çok bölgede reyting rekorları kıran dizilerimiz var. Ülke ekonomisinden tutun gelen 
turist sayısına kadar pek çok şeyi etkilediği kesin. 
 
Önemli oranda denebilir. En başında çok önemli bir reklam aracı; ülkenin kültüründen 
markaların tanıtımına, turizme, giyim sektörüne varana kadar… 
 
Bir dizi müziğinin başarılı ve kalıcı olmasının sırrı; yapılan müziğin dizinin ruhuna uygun 
olması, onu yansıtabilmesinde saklı.
 
Game Of Thrones. 

Çalışma aşamasında iken çoğu zaman biz de senaryoya dahil olup müziği karakterlere göre 
şekillendirmeye başlıyoruz. Yönetmenlerle yaptığımız fikir alışverişi üretim aşamasını en 
çok etkileyen faktörler arasında ve artık tecrübe gereği içimizden gelen bir yön duygusuyla 
üretim gerçekleşiyor.

Dizilerimiz son 20 yılda teknik, oyunculuk, müzik ve yapım anlayışı açısından çağ atladı. 
Dünyada ses getirme sebeplerinin başında iyi senaryo, müzik ve oyunculuk geliyor.

Ticari açıdan büyük bir fayda sağladığı kesin. Ülke ekonomisine ciddi bir katkısı var. Tanıtım 
açısından faydası elbette vardır ama bundan yararlanıp fayda sağlayabilmek için bir turizm 
politikası gerekir. Ülkemizin ne sanat ne de turizm politikası olması gerektiği gibi ilerliyor. 
Japonya’dan senaryo alıp Türkiye’ye uyarlayarak Arjantin’de yayınlayınca ne tür bir Türkiye 
tanıtımı olur o da ayrı konu...

Eğer senaryo ve görüntü okumayı biliyor ve bunu duygunuzla örtüştürüp hayalinizdeki 
sesleri müzik eseri haline getirebiliyorsanız bu etkileyici ve kalıcı oluyor. İnsanların gönlüne 
dokunan müzikler yazılmalı. 

Son zamanlarda Netflix dizilerinin çoğunda güzel müzik ve bestecilik örneklerine denk 
geliyorum. Ama bundan önce, Amerika’da son 30 yıldır yapılan her dizi müziğiyle öne 
çıkmıştır diyebilirim. Örneğin; Küçük Ev, Dallas, A Takımı, Kara Şimşek, Bonanza, Alf, 
Görevimiz Tehlike, Yalan Rüzgarı... Bunların hepsi müzikleriyle öne çıkan yapımlardır.  

Üyelerİmİze
Sorduk?
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Öncelikle, senaryo üzerindeki karakterler üzerinden çalışıyoruz. O karakterlerin 
birbirleri ile benzerlik ve zıtlıkları üzerinde düşünerek müzik yazmaya başlıyoruz. Tabii 
dizinin geçeceği zaman ve mekanlar üzerinde de hem senaryo üzerinden hem de 
yönetmen ve yapımcılardan gelen bilgiler doğrultusunda bir müzik dili oluşturuyoruz. 

Türk dizileri yapım kalitesi olarak ve yapılan yatırımlar bakımından oldukça ciddi 
seviyelerde. Dolayısıyla hangi milletten olursa olsun, dizi izleyicisinin türü seven tüm 
bireyleri için çekici olması çok doğal. Umarım giderek daha çok yapımla dışarıda yer 
alırız.

Sanırım bireysel olarak herkes sevdiği bir yapımın ülkesi hakkında meraklanır ve o 
ülke hakkında fikir edinmek ister. Bu bağlamda, ülkemiz hakkında insanların merakını 
artırmak konusunda dizilerin rolü büyük diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi bazı 
dizilerimizin çekildiği yerler turistik ziyaret noktalarına bile dönüşüyor.

Her iş gibi öncelikle özenli yapılması gerekli. Melodik yapının seyirci üzerinde etkisi 
çok büyük, akılda kalıcı ve karakterler ile bütünleşen temalar yazmak, bu temaların  
orkestrasyonunu dizinin atmosferini yakalayacak bir ses dünyası ile kurgulamak da bir o 
kadar önemli. 

Özellikle Netflix yapımlarından birkaç dizinin müziklerini çok beğenerek takip ettim. 
Müziklerini Ben Frost’un yaptığı Alman yapımı ‘DARK’, müziklerini Kyle Dixon ve Michael 
Stein’ın yaptığı Amerikan yapımı ‘STRANGER THINGS’ ve müziklerini Alex Heffes’in 
yaptığı bir başka Amerikan yapımı ‘11.22.63’ isimli diziler aklımda kalanlar.

Dizi ya da sinema filminde çekilmiş olan bir görüntüyü tek başına müziksiz olarak 
seyrettiğinizde görüntünün bir kimliği olmuyor. Müzik, aslında yönetmenin de 
kafasındaki sahneyi bütünleştiriyor. Bu yüzden yapmış olduğunuz müziklerin 
görüntünün önüne geçmemesi lazım. Sahneyi taşıması ve senaryonun vermiş olduğu 
duyguyu seyirciye geçirmesi lazım.

Türkiye Tv dizilerinde birçok ülkeden ileride. Gerek oyunculuklar olsun gerekse dizilerde 
kullanılan teknik ekip ve ekipman birçok ülkeye göre çok ileride. Bir de buna doğru 
senaryolar eklenince başarı ve izlenme kaçınılmaz oluyor.

Çok etkin bir rol oynuyor. Sizin de bildiğiniz gibi tarih içerikli filmler ya da dizilerin yurt 
dışında izlenme oranları daha yüksek. Bu tarz diziler Türkiye’nin tarihini dünyaya 
duyurma açısından çok önemli. Tabi diğer dizilerin izlenme oranlarının yoğun olmasını 
sevilen sanatçıların/oyuncuların varlığına da bağlayabiliriz. Nasıl düşünürsek düşünelim, 
bunlar Türkiye’ye reklam olarak geri dönüyor.

Özgün olması, sahneye göre doğru bestelerin yapılmış olması ve doğru enstrümanların 
kullanılmış olması; bestecinin yönetmenin kurmak istediği dünyayı çok iyi anlamış 
olması ve gerçek anlamda ruhunu müziğe yansıtması olarak ifade edebilirim.

Yurt dışındaki çoğu dizileri takip etmeye çalışıyorum; gerek kullanılmış olan sound 
kalitesi olarak gerekse müzikal kimlik olarak. En beğendiğim diziler ve müzikleri ise 
Mr.Mercedes, Riverdale ve La Casa De Papel.

Ercüment Orkut

Barış Aryay
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Popüler müziği; en basit anlamı ile yığına ait müzik olarak 
adlandırabiliriz. İlk zamanlar gençlere yönelik bir tür 
olarak görülen popüler müziğin günden güne dinler kitlesi 
genişlemektedir. Popüler müziğin, değerinin düşük olduğu, 
genellikle az eğitilmiş kolay almaya alışmış kitlenin tercihi olan 
müzik olduğu anlayışı değişmektedir. Her türlü etmenle birlikte 
geniş kitleler tarafından dinlenen, sevilen ve tüketilen bir 
yapısı vardır. Popüler müzik batı ve batı dışı dünyada farklılıklar 
göstermektedir ve Türkiye’de popüler müziğin sınırlarını ve 
formlarını belirlemek oldukça zordur. En genel anlamı ile ana 
akımın içine giren ve tür ayrımı yapılmaksızın geniş kitleler 
tarafında dinlenen tüm müzikleri bu tanım içine almak en 
doğrusudur. 

Popüler müzik hakkında 20. ve 21. yüzyılda birçok çalışma 
yapılmaktadır ve son yıllarda müzikoloji araştırmaları içinde 
büyük bir alan kaplamaya başlamıştır. Günümüzde yüksek 
oranda dinlenen Popüler müzik kavramsal olarak, kesin ve 
doğru bir tanımlamayı kabul etmez (Shuker, 2002: 5). Bunun 
en önemli nedenlerinden biri, kavramın tamlayanı “popüler”in 
değişkenlik gösteren içeriğidir. İster “sıradan insan”ın üretimi 
olarak, ister kitle üretimi olarak (Storey, 2003), isterse de kültür 
endüstrisinin metası olarak kabul edilsin üretildiği ve tüketildiği 
toplumun sosyal ve ekonomik yapısına dair bir dizi anlamı ve 
anlatıyı barındırır. Bu anlam ve anlatıların analizinde ana eksen, 
Theodor W. Adorno (1944) ve Frankfurt Okulu, Antonio Gramsci 
(1971), Simon Firth (1978), Stuart Hall (1980), Richard Hoggart 
(1957) ve Birmingham Okulu’nun izinden giderek popüler 
müziği sınıflar arasındaki hegemonya ilişkilerinin tezahür ettiği 
alanlardan biri olarak ele almaktır. Bu nedenle popüler müzik 
çalışmalarında çoğunlukla bu ilişkilerin kendisine ve popüler 
müzik endüstrisinin işleyişine odaklanılır. Müzikbilimi ise bu 
çalışmalara en temel yöntemi olan müzik analiziyle katılır. 
Fakat bu noktada öncelikli olarak ne tür bir müzik analizinin 
devreye sokulması gerektiği düşünülmelidir. Zira Avrupa müziği 
geleneğini analiz etmek için geliştirilen parametrelerden yola 
çıkmak, örneğin parçaların makam, dizi ve usûllerini saptamak, 
formunu bulmak, yukarıda verilen tanım bağlamında popüler 
müziğin üretildiği ve tüketildiği toplumsal yapıyla bağlarını 
anlamada yetersiz kalır. Nitekim böylesi yaklaşımların özellikle 

Avrupa dışı müzik geleneklerinin ve popüler müziklerin 
analizinde yetersiz kalışı, müzikbilimciler tarafından 
sıklıkla nesnelcilik (Seeger, 1958) ve Avrupa-merkezci 
oryantasyon (Lomax, 1956 ve 1959) eleştirileriyle dile 
getirilmiştir. 

Dünyada 20. yüzyılda başlayan araştırmalar Türkiye’de 
oldukça geç gündeme gelmiştir. Toplumda bu derece 
yaygın dinlenen ve geniş kitleler tarafından tüketilen 
popüler müzik ile ilgili çalışmaların Türkiye’de azlığın 
saptanması üzerine 2007-2017 Yılları Arasında Türkiye’deki 
Popüler Müzik Üretiminin Betimsel ve Semiyotik Analizi 
başlıklı TÜBİTAK destekli bir araştırma projesi 15 Haziran 
2017’de başlamıştır. Proje, popüler müzik üretimine 
iki ön kabulle yaklaşır. Birincisi popüler müziği sosyal, 
ekonomik, politik ve psikolojik kalıpların bir araya geldiği 
bir üretim olarak görmektir. Başka bir deyişle, bu unsurları 
popüler müzik üretimini belirleyen değişkenler olarak 
kabul etmektir. İkincisi popüler müziği, bir araya gelerek 
anlamlar ve çağrışımlar oluşturan, böylece iletişimi 
sağlayan küçük birimlerden oluşan ifade bütünleri olarak 
görmektedir. Araştırmanın başlaması ile ilk iş olarak birçok 
meslek birliklerine gidilerek en çok dinlenen müziklerin 
listesi edinilmeye çalışıldı. Daha sonra Bağlantılı Hak 
Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP)’tan 
elde edilen en çok dinlenen şarkı listelerinden oluşturulan 
örneklem oluşturuldu. Her yıl için en çok dinlenen 40 

Prof. Songül Karahasanoğlu

2007-2017 Yılları Arasında 
Türkİye’dekİ Popüler Müzİk 
ÜretİMİNİn Betİmsel ve 
SemİYOTİk AnalİZİ
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şarkı ve toplamda 400 şarkılık liste;  Fiziki satış rakamları 
(bandrol kayıtları), Mobile Truetone: Mobil telefonlardaki 
orijinal kayıtlar, Mobile Ring Back Tone: Mobil telefonlarda 
arayan kişinin zil sesi yerine dinlediği orijinal kayıtlar, Mobile 
Interactive Voice Response: Mobil telefonlardaki interaktif 
sesli yanıt sistemlerinde dinletilen orijinal kayıtlar, Mobile 
Fulltrack (Download): Mobil telefonlara orijinal kayıtların 
indirilmesi, Renting Windows Media Audio: Orijinal kayıtların 
internet üzerinden belirli bir süre için indirilmesi, Download 
Windows Media Audio: Orijinal kayıtların bilgisayarlara MP3 
formatında indirilmesi, Streaming Windows Media Audio: 
Orijinal kayıtların internet üzerinden Windows Media 
Player aracılığıyla bilgisayara indirilmeden dinlenmesi, 
Radyo ve televizyonlarda en fazla yayınlanan şarkıların 
olduğu listelerden istatistik ile çıkarılarak saptanmıştır. Bu 
proje yapılırken Popüler müzik çalışmalarında genel olarak 
kabul edilmiş analiz parametrelerinin olmayışı, dolayısıyla 
başka müzik türlerindeki analiz parametreleri göz önünde 
bulundurularak popüler müziğe uygun bir sentez yaklaşım 
üretme gerekliliği doğmuştur. Öznel yaklaşımlardan 
uzaklaşarak analiz parametrelerini mümkün olduğunca 
somut şekilde belirlenmeğe çalışılmıştır. 
Proje ekibi, Yürütücü Prof. Songül Karahasanoğlu (İTÜ), 
Araştırmacı Doç. Dr. Elif Damla Yavuz (MSGSÜ), Danışman 
Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu (İTÜ), Bursiyerler İTÜ ve MSGSÜ 
den Onur Karabiber, Güncel Gürsel Artıktay, Nihan 
Tahtaişleyen ve Kader Tüngüç’den oluşmaktadır. 

Proje, popüler müzik üretimini, çözülmeye muhtaç anlam 
ve anlatılar bütünü olarak görür ve Türkiye’deki popüler 
müziklere müzikbiliminin içinden ve Avrupa merkezci 
anlayışın dışından geliştirdiği analiz yöntemleri ile bakar. 
2007-2017 yılları arasında Türkiye’deki popüler müzik 
üretimini analitik bir yaklaşımla ele almak, analizde 
standart, Avrupa merkezci müzik analizi yöntemlerinin 
dışındaki yöntemleri devreye sokmak, böylece Türkiye’deki 
popüler müzik çalışmaları için alternatif yöntemlerin 
sunduğu olanakları uygulamayla ortaya koymak, Türkiye’de 

popüler müzik üretiminde söylemlerin ve anlamların hangi 
müziksel birimlerin, kalıpların ve çağrışımların bir araya 
gelişiyle oluşturulduğunu saptamak, yaratılan söylemlerin 
ve anlamların farklı kalıplar ve çağrışımlarla dönüştürülüp 
dönüştürülmediğini saptamak, anlamların dönüştürüldüğü 
durumlarda dönüşümün toplumsal, ekonomik vb. faktörlerle 
ilişkisini sorgulamak, söylem ve anlam yaratımında görsel 
imgelerin etkisini sorgulamak, analiz için oluşturulan formlar 
aracılığıyla araştırma ekibi dışındaki bilim insanları için 
kriterleri ve toplanma şekilleri takip edilebilir ham verileri 
sağlamak ve kullanıma açmak  gibi amaçları vardır. Müzik 
analizi, söz analizi, görsel analiz formları hazırlanarak, tekil 
analizler yapılmış ve toplu sonuçlara ulaşılmıştır. Projenin 
esas hedefi olan anlam ve söylem yaratma süreçlerine 
girilmiştir. Halen devam eden araştırmanın amacı müzik ve 
müzikbilim dünyasına katkıda bulunmaktır. Bu araştırmadan 
çıkan sonuçlar aynı zamanda müzik üretimlerini anlamamızı 
ve geliştirmememizi sağlayacaktır.

KAYNAKLAR
Lomax, A. 1956. “Folk Song Style: Notes of a Systematic Approach to the 
Study of Folk Song”. Journal of the International Folk Music Council, 
Vol VIII, 48-50.
Lomax, A. 1959. “Folk Song Style: Musical Style and Social Context”. 
American Anthropologist 61 (6), 927-954.
Seeger, C. 1958. “Prescriptive and Descriptive Music Writing”. Musical 
Quarterly 44, 184-195.
Shuker, R. 2002. Understanding Popular Music. New York: Routledge, 
New York.
Storey, J. 2003. Inventing Popular Culture. Oxford: Blackwell Publishing.

SEMİYOTİK: Göstergebilim, simge, sembol ve İşaretlerin yorumlanmasını, 
üretilmesini veya işaretleri anlama süreçlerini içeren bütün faktörlerin 
sistematik bir şekilde incelenmesine dayanan bir bilim dalı
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MüzİĞİn Terapİ 
Amaçlı Kullanımı 
ve Ruh Sağlığı İle 
İlİŞKİSİ 

Müzik, tedavi amaçlı olarak Anadolu, Roma, Mısır ve Çin’de 
kullanılmıştır ve günümüz modern dünyasında terapi 
amaçlı  ruhsal sağaltım yöntemi ve tedavi edici bir unsur 
olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Şamanlarda müzik 
sağaltıcı bir yöntem olarak kullanılıyordu. Orta Asya da 
kopuz ve saz kötü ruhları kovan iyi ruhları çağıran önemli bir 
çalgı aleti olarak kullanılırken davul Altay Türklerinde ruhsal 
sağaltım aracı olarak kullanılan bir enstrüman olmuştur. 
Müzikle tedavinin Türk toplumlarında 6 bin yıllık bir geçmişi 
vardır. Selçuklu ve Osmanlılarda daha yaygın olarak 
şifahanelerde kullanılmış, Farabi, İbni Sina, Gevrekzade 
Hafız Hasan Efendi, Haşim bey gibi bilim adamları 
eserlerinde müzik terapisinden bahsetmişler, müziğin 
sağaltıcı potansiyeline kitaplarında yer vermişlerdir. 1960‘lı 
yıllarda ise müzikle tedavi yöntemi sistematik ve bilimsel 
metotlarla kullanılmış ve yaygınlaşmıştır. Dünyanın pek çok 
yerinde müzik terapisi hastane, klinik ve muayenehanelerde 
kullanılmakta olup bu alanla ilgili bilimsel araştırma ve 
eğitimler de yaygınlık kazanmaktadır. Beyin görüntüleme 
teknolojisinin gelişmesi ile araştırmalarda daha ölçülebilir 
sonuçların ortaya çıkması ve somut verilerin ortaya konması 
mümkün hale gelmiştir.

Müzik terapisi amaca yönelik organize bilgiye dayalı ve 
düzenlenmiş olması bakımından sistematiktir. Rastgele 
deneyimlerden oluşan bir durum değildir. Ölçme, tedavi, 
ve değerlendirme önemli kriterler olarak yer alır.Terapi 
olabilmesi için bir terapistin müdahalesi gerekir. Müzik 
dinleme veya müzik yapma değildir. Danışanın sağlık 
hedefine ulaşabilmesi için yardıma ihtiyaç duyması 
gerekmektedir ve planlanmış bir müdahale olarak   
terapistler tarafından uygulanan bir süreçtir. Müzik danışana 
kendisini sözel ve sözel olmayan bir şekilde anlatma olanağı 

sunar ve değişim için motivasyon yaratır. Müzik terapi 
sürecinde; empati, anlayış, doğrulama ve çözüm ana 
eksen olarak bulunmaktadır. Geribildirim, kavrayış, yardım, 
müdahale ve dönüşüm yaratılarak  ruhsal ve bedensel 
sağlığın iyileştirilmesi hedeflenir.

Terapide en önemli husus danışanın terapistle ve müzikle 
ilişkisidir. İç dünyada gömülü olan his ve duygular tekrar su 
yüzüne çıkar ve arkasında bunlara eşlik eden bilişler yeni bir 
anlamla tekrar işlenir. Baş edilemeyen anılar baş edilebilir 
duruma getirilir. Müzikle iletişim kurmak diğer insanlarla 
iletişim kurmanın deneyimidir. Kişisel farkındalık gelişmesi 
esastır.  Danışan kendisine, hayatına ve dünyasına ait 
parçaları bu süreçte uyumlu bir bütün haline getirir. Kişinin 
mahrum kaldığı durumlar, kaybettiği kişi ya da nesneler, 
travmalar, hastalıklar, ihmaller ile ilgili sağlık arayışında 
çözüm bulma, değersizlik duyguları ile baş etme, güvende 
hissetmeme, tehdit algısı, sağlık endişesi ile ilgili konuların 
üstesinden gelme sürecidir. Danışan ilişkilerini onararak 
yeniden düzenlemeye başlar. Sonuç odaklı değişim 
dürtüsü sağlayan bir süreçtir. İçsel süreçlerde yeniden  
harekete geçme ve devinim dönüşüm ortaya çıkmaya 
başlar.

Müzisyenlerde beynin sol hemisferinde dominant 
aktivasyon tespit edilmiştir. Melodi ayrımı ve tını sağ 
beyinde ritim ise motor alanlarla aynı lokalizasyonda 
bulunmaktadır. Sağ beynin daha iyi frekans çözünürlüğüne 
sahip olduğu tespit edilmiştir.

Müzik direkt beyni, kalp atışını, kan basıncını etkileyen; 
yaratıcılığın, olumlu duyguların artırılması, yalnızlık 
duygusunun giderilmesi, performans ve motivasyonun 
artması gibi iyileştirici özelliklere sahiptir. Direkt olarak 
duygulara etki ederek, zaman akışkanlığı ile  zaman 
sınırlamasını ortadan kaldırır.  Dolayısı ile bir müzik 
eserinden kişi yaşamının çok değişik anlarına ve 
zamanlarına aynı anda gidererek çok değişik duyguları 
aynı anda yaşayabilir. Müziğin iyileştirici ve terapötik  
etkisi eski çağlardan beri bilinmektedir. Müziğin dikkat ve 
konsantrasyonu artırma , kaygıyı azaltma özelliklerinin 
yanı sıra stres, ağrı ve izolasyonun azaltılmasındaki etkisi 
güçlüdür. Müzik ifade gücünü artırır, cesaretlendirir ve 
endorfin salgısını yükseltir. Beyinde alfa ve tetra dalgalarını 
değiştirerek öfkeyi yatıştırma etkisine sahip olup serotonin,  
dopamin, adrenalin ve testesteron gibi homonlar üzerinde 
etkilidir.

Ali Rıza ERDOĞAN
Uzman Klinik Psikolog

39  



Alzheimer hastalarında hezeyanlar, ajitasyon, anksiyete, 
apati ve anormal motor hareketlerinin azaltılmasında 
müzik kullanılmaktadır. Yapılan araştırmlar bu sonuçları 
destekler niteliktedir. Kanser hastalarında ağrı algısının 
azaltılması ve genelde ise uyku düzensizliklerini gidermede 
etkili bir unsurdur. Depresyon hastalarının tedavisinde 
son yıllarda müzik terapi uygulamaları ile ilgili çok fazla 
araştırma yapılmakta ve bu araştırma sonuçlarının müzik 
terapinin etkilerini ortaya koyduğu bilinen bir gerçektir.  
Dikkat dağınıklığının giderilmesinde, somatik yakınmaların 
azaltılmasında, zihinsel kapasitenin geliştirilmesinde, güven, 
sakinlik ve dinginlik oluşturulmasında müzik önemlidir.

Hanna Segal, sanatı depresif  kaygılar  ve onarım 
çerçevesinde görür. Depresif kaygı benlik tarafından 
katlanılabildiği sürece yaratıcılığın uyarımına dönüşür.  
Hatta depresif kaygıya, manik savunmaya başvurmadan 
tahammül edebilme becerisi iyi sanatçıları kötü 
sanatçılardan ayıran temel farktır. Sanatçı iç dünyaya ait 
malzemeyi mükemmel bir şekilde dışa vurur.

Eserin etkileme gücü; gerçeklik, samimiyet, ifade tekniği gibi 
alanlarla ilgilidir. Onarım ve yüceltme, acı ve kaybın kabulü 
aracılığı ile birleşir. Adeta memeden vazgeçişin bir tekrarı 
gibidir. Müzik bilinmeyen bilinçdışının arkaik özelliklerini 
temsil eder,  izleme, etkilenme, önceki yaşantının simgesel 
tekrarıdır ve onarıcıdır. Bunlar bilinçdışında olup bitmekte 
ancak beden ve duyumlar yolu ile bizi haberdar etmektedir. 
Söz insanın kendini ifadesi için yeterli değildir, anne karnında 
sözden önce ritim ve müzik vardır. Müzik, anı çağrışımlarına 
yol açar ve o anılardaki duyguları yaratarak anıyı yeni bir 
anlamla işler, sanatçı ise kontrollü olarak regrese olur ve 
dinleyicide de regresif bir etkiye yol açar.

Yeni bir müzik eseri ile karşılaşma yeni bir insanla karşılaşma 
gibidir, yalnızlığı azaltan bir etkisi vardır. Ezgiler sözlerden 
çok akılda kalır, alçak sesler yatıştırır, yüksek sesler 
heyecanlandırır aynı bir bebeğin etkilenmesi gibi. Yalnızlık 
sessizlik veya karanlık bizim için tehdit olduğunda, sesin 
güvencesini arama eğiliminde oluruz. Karanlıkta ıslık çalarak, 
yanımızda birisi olduğu yanılsaması yaratıp, mantığa aykırı 
bir güvenlik hissi oluştururuz.

Freud’a göre; anne sesinin bebeği yatıştırması gibi, müziğin 
yas, kayıp yaşayan insanı yatıştırma özelliği vardır. Müzik 
eseri karşısında yaşadığımız hazlar, ürperti, coşku, kargaşa, 
hüzün, iç dünyamızdaki kayıp nesne ve yasla buluşur. 
Freud, “ozanlar ve filozoflar benden önce bilinçdışını 
keşfetmişlerdi, benim yaptığım ise bilinçdışını inceleyecek 
bilimsel yöntemi bulmaktır” der. Sanatı ise narsist bir doyum 
sağlama ve yüceltme olarak görmektedir. Freud, müzikteki 
ritim, yinelemeler, sesteki beklenmedik yükselişleri ve 
susların çatışmalı duyguların bir bütün halinde uyumlu hale 
getirilmesi ile kaybedilen nesne ile duygusal bütünlüğü 
sağladığını belirtir. Duyguların çatışmalı olduğu bir iç 
dünyaya hitap eder, bu da dış dünya ve düzensiz seslerden 
korkan bebeğin anne sesi ile yatışmasına benzer bir etkiye 
sahiptir.

Maiello, sözcüklerin zihinsel etkinliğin ürünü olarak doğru 
veya yanlış olabileceklerini, seslerin ise ne doğru ne 
de yanlış olabileceklerini, yalnızca var olduklarını, aşırı 
gerileme durumunun (regresyon) sesin bu özelliğini 

belirginleştirdiğini fakat bilinçdışı ile bağlantısının sadece 
patoloji ile sınırlı olmadığını belirtir.

Theodor Reik, müziğin iç çatışmalardan uzak bir tüm 
güçlülük alanı oluşturduğunu, ezgilerin bizi bilinmezliğin 
tehlikelerinden koruduğunu söyler. 

Kohut, müzikal etkinliklerin, şiziotlerin sıklıkla istikrarsız olan 
dengesini sürdürmesini haz verici etkinliklere bir anlamda 
izin vererek desteklediğini, müziğin etkileme alanında 
zamanın akışkan olduğunu, müziğin ilk korkuları yenmek için 
bir araç olduğunu söylerken,  Mahler ise; müziğin kişiliğin 
parçalarını tehdit etmeden ve geçmişe göndermeler yapan 
özelliği ile dönüşümün önemli bir kolaylaştırıcısı olduğunu 
vurgular.

Fransız Psikanalist Smirgel, “Müzik eseri bir dalgıcın 
derin sularda bir batık krallığı keşfetmesi gibidir. Ansızın 
bilinçdışını aydınlatır ve ışık yüzeye kadar yayılır. Yapıtın 
içindeki unsurlarla bilince ulaşan simgeler estetik heyecan 
ve haz oluşturur. Çok etkilendiğimiz bir müziği bedensel 
olarak da yaşarız. Sözlerin olmadığı en erken dönemlere ait 
algısal düzeylere gerileriz (regrese oluruz). İlk haz aslında 
sözün olmadığı bir yerde, anne karnında başlar. Müzikte acı 
ve haz aynı anda yaşanır.” demiştir.

Freud’un Viyana’daki ilk öğrencilerinden biri olarak 
yetiştirilen bir psikanalist olan Theodor Reik ise: “Müzik 
insan duygularının evrensel dilidir. Söze dökülmeyenin 
ifadesi, müzik bilindik ama yabancı. Bir yerden hatırlanan 
ama nereden olduğu bilinmeyen, yitik zaman içinde 
kaybolmuşken birden ortaya çıkan yarı tanıdık imge, melodi, 
nostalji duygusuna yol açıyor. Annesinin kendisine melodiler 
söylediği çocukluk dönemi ile benzerlikler taşır. Nostalji (acı 
ve haz) yitirilmiş olana geri dönme isteği. Nostalji uyandıran 
anılar daha çok duygusal kökenlidir. Kayıp nedeni ile acı ve 
hatırlama nedeni ile ise doyum ile  zafer duygusu bir arada 
olur nostaljide.” diye not düşmüştür.

Tüm bunlar müziğin ruhsal dünyamızda sanıldığından daha 
etkili ve bilinçdışının derinliklerine etki eden ve bilinçdışında 
gömülü malzemeyi harekete geçirdiğini görmekteyiz. 
Terapide de amaç farkında olunmayarak bastırılan 
malzemenin bilinç düzeyine taşınması farkında olunacak 
hale getirilmesidir. Böylece de kişide değişim yaratarak 
zorlanılmakta olan sorunların üstesinden gelinmesidir.
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Sektöre ilk olarak Atıf Yılmaz’ın kült filmlerinden biri olan Gece, 
Melek ve Bizim Çocuklar’ın müziğini yaparak adım attınız. Atıf 
Yılmaz ile tanışmanız ve projeye dahil olmanız nasıl gelişti?

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni 1988 yılında 
kazandım. Doğduğum şehir Aydın ve büyüdüğüm şehir İzmir’den 
ayrılarak İstanbul’da mimarlık okumaya ve sahnelerde müzik 
yaparak sanat için yaşamaya başladım. Üniversitemizin tiyatro 
kulübünün sahnelediği oyunların müziklerini besteleyerek ve oyun 
esnasında canlı eşlik ederek edebiyat ve tiyatro sanatlarıyla da 
ilgilenmeye başladım. Tiyatro grubumuzun yönetmeni ve aynı evi 
paylaştığım arkadaşım Hüsnü Karşın, Atıf Yılmaz’ın ‘Gece Melek 
ve Bizim Çocuklar’ filminden başrol teklifi alınca beni de Atıf 
Yılmaz ile tanıştırdı. Ben de film için bir müzik eseri hazırlamam 
konusunda projeye dahil oldum. Filmin senaristi olan Yıldırım 
Türker’in yazdığı sözleri besteledim ve aranjesini hazırlayarak 
müzik yönetmenliğini de gerçekleştirdim. Erkan Oğur perdesiz, 
Erdem Sökmen klasik ve elektrik gitarıyla kayıtlarda yer aldılar. 
Filmin başrol oyuncularından Deniz Türkali eseri ilk kez seslendirdi 
ve İzzet Öz de müzik videosunun yönetmenliğini üstlendi. Eseri 
daha sonra ikinci albümüm olan ‘Tutunamadım’ da yer alması için 
Turhan Yükseler’in piyanosu eşliğinde kendim de yorumladım. 
Sinema sanatıyla tanışmam da böyle oldu.

Daha sonra 1994 yılında ilk albüm çalışmanız olan 
Serseri Mayın yayınlandı ve yine bu albümde yer 
alan ‘Yerine Sevemem’ parçası Türk müziğinin hit 
şarkılarından biri olarak tarihe geçti. Günümüzde 
hemen her şeyin sabun köpüğüne dönüştüğünü 
hesaba katarsak Yerine Sevemem’in asla 
eskimemesini neye bağlıyorsunuz?

‘Yerine Sevemem’ üniversite yıllarımda yaşadığım, 
tam olarak 1990 yılında söz ve müziğini bestelediğim, 
kavuşulması o dönem için mümkün olamayan bir aşkın 
duygusuyla ortaya çıkan bir eserdir. ‘‘Haydi albüm 
yapıyoruz, şarkı üretelim’’ değil, gerçekten yaşanan 
duyguların müzik aracılığıyla ve samimiyetle dışa 
aktarıldığı, devamında da tüm insanlarla paylaşıldığı bir 
çalışmam oldu. Milyonlarca insanın kalbine dokunmasını 
ve parçayı benimsemelerini buna bağlıyorum. Armonik 
yapısı ve balat kalitesiyle de evrensel bir eser olduğuna 
inanıyorum. Eserlerim aracılığıyla ruhumla bağ kurabilen 
herkese çok teşekkür ederim.   

Televizyon ve dizi sektörü için yapmış olduğunuz 
müzikler hep çok ses getirdi. Böylesi büyük bir 
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başarıyı siz nasıl yorumluyorsunuz? Doğru işler ile doğru zamanlarda 
buluştuğunuzu düşünüyor musunuz?

Film sanatı birçok sanat ve sanatçının yeteneklerini birlikte düşünmemiz 
gereken bir olgu. Dahil olduğum ve müziklerini hazırladığım her televizyon 
ve sinema projesinde bilgi ve yeteneğimi tüm enerjisiyle ortaya koymaya 
çalıştım. Bu projelerde, benim dışımdaki sanatçılar da aynı özveriyle ve 
kaygısızca eserlerini ürettikleri dolayısıyla bahsetmiş olduğunuz büyük 
başarılar oluşabildi. Ama sonuçta, siz diğer sanatlardan ayrı olarak da 
eserlerinizi güçlü oluşturduğunuz sürece insanların zihninde önemli bir 
yer elde ediyorsunuz.  

Geleneksel sesleri elektronik ve endüstriyel sesler ile harmanlayarak 
radikal işlere imza attınız. Peki bir film ya da dizi projesinin müziklerini 
yaparken ne tür bir müzik üreteceğinize nasıl karar veriyorsunuz? 
Üretim sürecinizi öğrenebilir miyiz?

Sesler ve oluşturduğu müzik sanatı sonsuzluğu ifade eder. Tüm duygular 
ve hayat bu titreşimlerin etkisiyle şekillenir. Dahil olduğunuz bir film veya 
dizi projesinin içerisinde birçok farklı karakter ve ortaya koymaları gereken 
davranış ve kişilik özellikleri vardır. Bu sebeple de sonsuz sayıda duyguyla 
karşılaşabilirsiniz. Bu karakterlerini iç seslerini tek bir müzik tarzıyla değil; 
tam tersine, sonsuz duygudaki sesleri harmanlayarak ve bunun bilgisiyle 
ortaya kayabilirsiniz. Kişisel albümlerim ve projelerim için oluşturduğum 
felsefi söylemler ve ortaya koyduğum duygular, benim bireysel 
sanatımla ve insanlara neyi hissettirmeye çalıştığımla ilgilidir. Ama benim 
dışımda bir sanatçı tarafından yazılmış bir senaryonun içinde bulunan 
karakterler ve söylemeye çalıştıkları, o eseri yazan senaristin oluşturmak 
istediği dünyayla ilgilidir. Profesyonel olarak yaklaşımım, aynı düşüncede 
olmasak bile izlediğim ve okuduğum senaryonun karakterlerine ve 
hikayesine en uygun olabilecek işitsel ve duygusal dünyayı tanımlamaktır. 
Bestelediğim müzikle ilgili bir müzik video veya ondan hareketli bir film 
oluşturulması söz konusu olduğunda da kendi söylemek istediklerime 

yardımcı olunmasını beklerim. Hayat, 
düşünceler değişsin ve gelişsin diye 
yaşanır. Önemli olan, insanların kendilerini 
neye daha yakın hissedeceklerine dair 
karar verebilmeleri için sonsuz sayıda 
felsefe ve düşüncenin ortaya koyulabiliyor 
olmasıdır. Bu doğrultuda, önüme gelen 
senaryo ve film ne olursa olsun, amacım 
o projeye uygun olabilecek duyguları 
taşıyan sonsuz varyasyonda müzikler 
besteleyebilmektir. Çıkış noktam her 
zaman, karakter analizlerine ve izlediğim 
sahnelere o an en uygun olabilecek müzik 
atmosferini oluşturmaktır. 

Türkiye’nin ilk elektronik müzik 
albümü ünvanını da alan ‘Trip’ isimli 
albümünüzden sonra ‘Ethnotronix’ 
albümüne, ardından da 2004 yılında, 
Lüksemburg‘ ta düzenlenen ve birçok 
tasarımcının işlerinin sergilendiği ‘Self 
Project’ kapsamında ‘Tüür’ başlıklı 
müzik terapi projesine imza attınız ve 
aynı proje ‘Tüür-Yağmur Duası’ adıyla 
ülkemizde de yayınlandı. Günümüzde 
ise meditatif içerikli trip-hop müzikler 
oldukça yaygınlaşmaya başladı. Geleceği 
mi gördünüz? 

Evet, 1997 yılında yayınladığımız üçüncü 
stüdyo albümüm olan ‘Trip’, beste ve 
aranjeleri dışında sözel olarak da ilk kez, 
tam olarak kendi söylemek ve işlemek 
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istediğim felsefi duyguları insanlara sunmuş oldu. ‘Trip’ için, 
sözel anlamda insan doğasında var olan temel duyguları işleyen 
bir ruhsal ve kişisel gelişim albümü de diyebiliriz. Çünkü bir 
psikiyatriste gittiğinizde de, doktorunuzdan, şarkı sözlerimde 
ele aldığım korkular, cesaret, bastırılmış duygular, cinsellik, 
koşulsuzca sevebilmek, özgür birey olabilmek vb.  başlıklarda 
telkinler alırsınız.

Albüm işitsel anlamda da elektronik sesler ve titreşimler, içsel 
konsantrasyon ve odaklanma yaşatabilecek döngüsel aranjeler 
barındırır. 2000 yılında yayınladığımız ‘Ethnotronix’ albümüm 
ise yalnızca elektronik değil akustik ve etnik titreşimleri de 
harmanlayarak sözlere bile gerek duymadan dinleyicisinin 
ruhuyla bağ kurabilen bir çalışmadır.
2003’te yayınladığımız ‘Tüür’ serisi ‘Yağmur Duası’ albümüm 
de müzikle terapinin insan ruhu ve duyguları üzerindeki etkisini 
açık bir şekilde ifade edebildiğim çalışmam oldu. Geleceği 
görmek mi yoksa sanatın geleceğini inşa etmek mi? Burası biraz 
göreceli sanırım; ama bir sanatçının en büyük misyonu, iyi bir 
kalp için insanoğlunun sağlığını pozitif yönde kılavuzlamak 
ve dualitenin dengesini sağlamak olmalı. Bana göre yapmaya 
çalıştığım her şey bu farkındalık üzerine kurulu.    

Müziğin şifasına inanan bir sanatçı olarak yıllardır müzikle 
terapi uygulamaları yapıyorsunuz ve bu konuda saymış 
olduğum albüm çalışmalarınız da mevcut. Müziğin bu gücünü 
ilk olarak ne zaman keşfettiniz ve meseleye dahil oluşunuz 
nasıl gerçekleşti? 

Bir müzik eserini dinlediğinizde, oradaki melodiler ve size 
verdiği duygular, o an içinde bulunduğunuz durum ne olursa 
olsun sizi kendi duygusuna uyumlayabilir. Sanatın birçok dalı 
ve eserinde de aynı yönlendirici etkileşimi yaşarsınız. Müzik 
tarihinin birçok aşamasında bu tür ruhsal ve psikolojik amaçlı 
terapi çalışmalarına rastlamamız mümkün. Zaten gerçek 
sanat, dünya tarihinde her zaman insan ruhunu yönlendiren 
bir duruş sağladı. Ama benim uyguladığım özgün yöntemler 
ve seanslarda müzik yalnızca bir araç.  Üstelik bu müzik 
yalnızca ruhsal değil fiziksel tüm rahatsızlıklarda da iyileşme 
sağlıyor. ‘OQ Healing’ yöntemlerimi uyguladığım yüzlerce kişi 

üzerinde, hayati risk taşıyan ve kronik yapıdaki tüm önemli 
hastalıklardan en basit cilt sorunlarına kadar iyileşmeler 
gerçekleşti. Hem ilaçla tedavi uygulamalarının yanında 
tamamlayıcı tıp olarak, hem de henüz çözüm üretilememiş 
birçok hastalık ve kişisel sorunda önemli başarılar elde 
edebildiğimizi gördük.   

Müzikle terapi uygulamalarınızı nasıl 
gerçekleştiriyorsunuz?

Müzikle terapiyi, ruhsal sorunları aşabilme ve duyguları 
dengeleme anlamında kişiye özel hazırladığım eserler 
aracılığıyla uygulayabiliyoruz. Dinlemeniz yeterli oluyor. 
Ama biofrekans müzikle iyileşme olarak adlandırdığım 
‘SkyGen’ projesi, yalnızca ruhsal değil fiziksel ve metabolik 
hastalıklarda da iyileşmeye yol açabiliyor. Seansları kişilere 
ve sorunlarına özel hazırladığım özel eserler aracılığıyla 
uyguluyoruz.  

“SkyGen Biofrekans Müzikle İyileşme Projesi” adı 
altında çalışmalarınız devam ediyor. Biofrekans müzikle 
iyileşme yöntem ve teknikleriyle hem fiziksel hem de 
ruhsal anlamda kişilerde iyileşme sağlandığını da dile 
getiriyorsunuz. Biofrekans müzik terapisi ve SkyGen 
projesi tam olarak nedir?

Nasıl ki TV, radyo ve telefon benzeri frekansları kulak 
organımızla duyamıyorsak, vücutta ve organlarda iyileşme 
sağlayan, uyguladığım yüksek titreşimli frekansları da 
duymamız mümkün olamıyor. Bedenimizdeki DNA, 
hücre ve organlar gibi yüzlerce yapılanmanın her birinin 
kendine ait bir manyetik alan frekansı var. Gün içerisinde 
duyabildikleri veya duyamadıkları binlerce kontrolsüz 
frekansa maruz kaldıkları için olması gereken manyetik 
rezonans değerleri sürekli bozulmakta. Bu nedenle 
manyetik bedenimizin sahip olması gereken sabit frekans 
değerlerine düzenli olarak uyumlanmaları gerekiyor. ‘OQ 
Healing’ iyileşme yöntemlerimi özel seanslar yoluyla 
uyguladığımız ‘SkyGen’ projesine katılmak isteyenlerin 
öncelikle manyetik alan taramalarını yapıyoruz. Böylece, 
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Bana göre her biri, halen yaşamakta ve üretmekte olduğum 
bir bütünün parçaları. Ve hepsi aynı koşulsuz sevginin bana 
sunmuş olduğu ilhamın parçaları. Bu sebeple biri diğerinden 
daha değerli veya değersiz değil. Yaratılış devam ediyor ve 
evren genişleyişini sürdürüyor. Bir gün ağırlığını kaldıramayıp, 
kendini içine çekerek kaybolduğunda; ben de dahil hepimiz 
nasıl bir ana melodinin parçası olduğumuzu kavramış ve 
sanırım bunu yalnızca Aşk’la öğrenmiş olacağız. 

Peki Gökhan Kırdar’ın Türkiye dışında en çok takip ettiği 
ve bu ismi dinlemeden geçmeyin diyebileceği bir isim var 
mıdır?

Pek çok isim var elbette. Bu isimlerin eserleri, manyetik beden 
titreşimimi ve enerji akışını başlatan özel eserler. Bence 
önemli olan ve insanlara önerebileceğim tek şey bu eserlerin 
peşinde ve keşfinde olmak.
 
İlerleyen günlerde bizi ne gibi yeni projeler ya da albüm 
çalışmaları bekliyor? 

Öncelikle, yaklaşan günler içerisinde özel bir uluslararası 
işbirliği söz konusu. Yalnızca (youtube.com/gokhankirdar) 
adresimden gerçekleşen yayınlar, artık tüm dijital platformlar 
üzerinden dinleyicilere ulaşmaya başlayacak. 10 yıldır 
hiçbir yeni albüm yayınlamadık ve birikmiş pek çok eserim 
var. Sırasıyla bu eserleri hem Türkçe, hem İngilizce olarak 
sunmaya başlayacağız. Sanırım, dünyada ilk kez gerçekleşen 
healing konserleri turnemiz de olacak.

Nitelikli sorularınız ve derginizde yer verdiğiniz için teşekkür 
ederim, Aşk’la… 

kayba uğrayan ve onarılması gereken frekans değerlerini ve 
dolayısıyla yaşadıkları veya farkında olmadıkları sorunları 
ve tedavi ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Uyguladığım ve 
saniyede binlerce kez titreşen healing frekanslarını 
kişiler kulaklarıyla duyamayacakları için, bu yüksek 
titreşimleri, kişiye özel kapalı devre linklerde, eserlerimin 
içine ekleyerek sunuyorum. Devamında ise her gün 
uğradıkları manyetik frekans kayıplarını tespit ederek eser 
linklerini güncelliyorum. Başlangıçta, kendileriyle birebir 
seans gerçekleştirip, aktif olmayan manyetik alanlarını 
onarmamız ve devamında uygulama eğitimlerini vermemiz 
gerekiyor. ‘OQ Healing’ seansları isteğe bağlı olarak 
dünyanın her yerinden telefonla da gerçekleşebiliyor. 
Telefonla healing, acil yardıma ihtiyaç duyduklarında daha 
hızlı olabiliyor. Nasıl ki hepimizin parmak izleri birbirinden 
farklıysa, seanslarda da en önemli nokta, htiyacımız olan 
frekansın vücutlarımıza uygulanıyor olmasıdır. İhtiyacımız 
olmayan frekanslar ise bize zarar verirler. Teknolojik çağ 
ve kontrolsüz olarak bilmeden maruz kaldığımız tüm 
frekanslar bizleri hastalandırır. ‘OQ Healing’ seansları ve  
‘SkyGen’ projesi manyetik beden ve dolayısıyla fizik beden 
sağlığımızı, yalnızca hastalıklar konusunda değil; çalışma ve 
sosyal yaşantımızı iyi yönde kontrol altında tutabilmemiz 
için de öğretisini, eğitimini ve yöntemlerini tüm insanlığa 
sunmayı amaçlıyor.  

Peki herhangi biri sizin tedavi yönteminizden faydalanmak 
için sizinle ve terapi merkezinizle iletişime nasıl geçiyor?

Günümüzde olabilecek en pratik ve hızlı iletişim yöntemi 
günümüzde mobil telefonlar. İlan ettiğimiz resmi bir 
hattımız var. Dünyanın her yerinden bu hat üzerinde bilgi 
ve yardım alabilirsiniz. WhatsApp: +90 536 3434511 veya 
E-mail: info@gokhankirdar.info

Bütün kainatın 12 ses frekansı üzerine kurulduğunu ve ses 
frekanslarının genel sağlık ve hormon düzeni için ne kadar 
önemli olduğunu dile getirmişsiniz. Bu meseleyi biraz 
açabilir miyiz? 12 ses frekansı neden bu kadar önemli?

Duyu organlarımız yalnızca yaşadığımız gezegen ve 
uyguladığı manyetik alan yerçekiminin belirlediği fizik 
kurallarını ve frekanslarını algılayabilir. Ama artık, içinde 
bulunduğumuz teknolojik çağ sayesinde kulaklarımızla 
algılayamadığımız frekansların varlığından haberdarız. 
Gerçek varlığımız zihnimizde, düşüncelerimizde ve 
düşsel dünyamızda gizlidir. Bunun dışında gördüğümüzü, 
duyduğumuzu, kokladığımızı ve tadına baktığımızı 
sandığımız her şey birer ses titreşimiyle şekillenen 
hologramik araçtır. Kainatın düşünsel yani enerjetik gerçek 
varlığımız için bir araç olduğunu düşündüğümüzde, her 
şeyin 12 frekansın katlarında ve kapsamında olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Bugüne kadar üretmiş olduğunuz tüm çalışmaları 
düşününce, sizi ve sanatınızı en iyi şekilde yansıttığını 
düşündüğünüz çalışmanızın hangisi ya da hangileri 
olduğunu düşünüyorsunuz?
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Tüm bu soruları yanıtlayabilmek adına, öncelikle, dijital teknoloji 
dendiğinde kastedilenin ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Sayısal ya da 
dijital olarak tabir edilen teknoloji, tüm içeriklerin (ses, görüntü, video, 
metin gibi) bilgisayar diline dönüştürülmesini ifade etmektedir. Dijital 
teknolojiler bahsedilen tüm içeriklerin üretiminden, saklanmasına, 
düzenlenmesinden, aktarılmasına kadar birçok aşamada analog 
sistemlere kıyasla büyük kolaylıklar yaratmaktadır. Bu teknolojiye 
dayalı araçların arasında internet, cep telefonları/mobil telefonlar, 
i-podlar gibi bilgisayar işlem gücüne sahip, sayısal, modüler, içeriği 
kişiselleştirilebilen daha birçokları sayılabilmektedir 
(Thompson, 1995: 23–25). **

Müziğin Dijitalleşmesi: Plaktan CD’ye Giden Yol

Analog sistemlerden sayısal (dijital) sistemlere doğru bir dönüşüm 
gerçekleştiren iletişim teknolojileri müzik endüstrisini yeniden 
yapılandırarak dijital müziğin doğuşunu müjdelemiştir. World Wide 
Web’in ortaya çıkışı ile tüm kitle iletişim araçlarında köklü bir devrim 
yaşanmış ve bu durum medyanın dijitalleşmesine sebep olmuştur. 
Dijitalleşen medyanın daha az maliyetlerle üretiliyor olması üretim-
dağıtım ilişkilerinin de küreselleşmesi anlamına gelir. Medyanın 
dijitalleşmesiyle enformasyonun bit’lere indirgenebilmesi müziğin 
üretim, dağıtım ve tüketim alışkanlıklarını doğrudan etkilemiştir. 
Analog ses kayıtlarının yerini dijital ses kayıtlarına bırakması plaktan 
kasete geçiş süreciyle başlamış; özellikle 1990’lı yılların sonuna kadar 
tahtından inmeyen kasetin, CD (Compact Disc) karşısında iktidarını 
kaybetmesiyle de müzik dünyası tümden dönüşmüştür. Çünkü CD, 
sesin sayısal bir formatta kopyalanması yolundaki ilk adım olarak, 
kasete oranla daha fazla müziğin depolanabilmesini sağlamıştır. Ses 
Kayıtları ve Müzik Teknolojileri isimli kitabın yazarı ve aynı zamanda bir 
ses mühendisi de olan Ufuk Önen, müzik endüstrisinin altın çağı olarak 
değerlendirdiği CD devrimini şöyle açıklıyor:

“1980’lerin başından 1990’ların ortasına kadar uzanan müzik 1.5, müzik 
endüstrisinin altın çağı olarak kabul edilebilir. Bu süre zarfında oldukça 
büyük değişimler oldu ve başta plak şirketleri olmak üzere endüstride 
yer alan herkes hiç olmadığı ve muhtemelen bir daha da olamayacağı 
kadar iyi gelir elde etti. Bu değişimlerden ilki (ve aynı zamanda Müzik 
1.5 modelinin başlangıç noktası) Compact Disc, yaygın olarak bilinen 
ve kullanılan kısa adıyla CD’dir. Ticari amaçla üretilen ilk CD Billy Joel’in 
52nd Street (1982) adlı albümü, satışı bir milyon kopyayı geçen ilk CD ise 

DİJİtal MüzİĞİn 
GeLİŞİMİ ve 
Dünyadakİ Önemİ

Teknolojinin soluksuz ilerleyişi ve gelişimi ile 
birlikte günümüzde dijital dönüşüme uğramayan 
tek bir şey bile kalmadı. Teknoloji cephesinde 
ivme kazanan bu görünümün müzik dünyasına 
ve bu alandaki çalışmalara sıçraması da elbette 
kaçınılmazdı. Nihayetinde beklenen oldu ve 
özellikle 20. yüzyılın sonlarına doğru müzik 
teknolojisinde köklü değişimler yaşandı. Dijitalleşen 
teknoloji ile birlikte müzik yapımındaki aşamalar 
çok daha pratik hale gelirken müziğe erişim de yerel 
düzeyden global bir düzeye geçti.  Nitekim, bugün 
Türkiye’de yaşayan bir müzisyenle Kanada’da 
yaşayan bir başka müzisyenin ortak bir üretimde 
bulunması artık mümkün. Böylece yerel müzik 
pazarında görünürlük sağlayabilen pek çok 
müzisyenin küresel müzik pazarına açılması da 
oldukça kolaylaşmış oldu. Üstelik bu durum müziğin 
üretiminden dağıtımına, ritüellerinden dinleyici 
algısına kadar hemen her şeyi yeniden düzenledi. 
Buna paralel olarak pek çok amatör ya da alternatif 
müzisyenin müzik yapma olanağı da kolaylaşmış 
oldu. 

Peki tüm bunlar nasıl gelişti? 
Müzik hangi ara dijitalleşti? 
Dahası bu dijitalleşmenin ucu
bucağı var mı? 
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Dire Straits’in Brothers in Arms (1985) albümüdür.”

Müzik 2.0: Müzik Dosyalarının Dijitalleşmesi

Dijital müzik tüketim alışkanlığının en büyük adımı ise 1994 yılında MP3 
(MPEG 1 Audio Layer III sıkıştırılmış ses dosyası) teknolojisinin kullanımı 
ile atılır. Akıllı cihazların henüz ortaya çıkmamış olması sebebiyle 
MP3’ler daha çok bilgisayar ortamında veya CD’lere depolanarak 
dinlenebilmiştir.

MP3’ün ortaya çıkmasıyla birlikte müzik dosyalarının da dijitalleşmeye 
başlaması sürecini, müzik endüstrisindeki klasik modelin dönüşümü 
olarak açıklayan Ufuk Önen müzik dünyasında çığır açan bu dijital 
devrimi şu şekilde aktarıyor:

“Müzik CD’leri için kullanılan sıkıştırılmamış dijital dosya formatında bir 
dakikalık mono ses kaydı 5 MB, bir dakikalık stereo ses kaydı ise 10 MB 
yer tutuyor. Bu hesapla 40 dakikalık stereo bir albüm 400 MB anlamına 
geliyor. Bugün için belki fazla büyük değil fakat 1990’ların telefon hatları 
üzerinden yapılan ‘dial-up’ internet bağlantılarını düşündüğünüzde 
toplam 400 MB büyüklüğünde bir dizi dosyayı indirmek neredeyse 
imkânsızdı. 128 kbps mp3 dosyalarının büyüklükleri normal (kayıpsız/
sıkıştırılmamış) dijital dosyalara göre onda biri olduğu için internet 
üzerinde bu dosyaların transferleri mümkündü. Düşük değerlerle 
kodlanmış mp3 dosyalarının ses kaliteleri her ne kadar kötü de olsa 
internet üzerinden bilgisayara parça indirme, indirilen parçaları 
başkalarıyla paylaşabilme fikri birçok insana cazip geldi.”

Winamp’ın ortaya çıkmasıyla birlikte MP3 kullanımı da artmış, 1999 
yılında kurulan Napster ise ‘peer-to-peer file sharing’ (P2P) sistemi ile 
internet üzerinden kullanıcılar arasında dosya paylaşımını mümkün 
kılmış ve kısa sürede popülerleşmiştir. 

Müzik 2.5: iPod, iTunes ve Streaming Platformları 

2000’li yılların başına geldiğimizde, müzik şirketleri internet üzerinden 
gerçekleştirilen dosya paylaşımlarını durduramayacağını farkederek 
yeni formüller üretmenin yollarını aramaya başlamıştır. Bu noktadaki 
devrim ise 2001 yılının Ocak ayında Apple firmasının piyasaya 
sunduğu yeni ürünü iPod ile gerçekleşir. Çok kısa bir sürede 21. yüzyılın 
Walkman’i haline gelen iPod, kullanıcılarına bilgisayarlarında yer alan 
MP3 dosyalarını cihazlarına yükleme imkanı vermiş ve böylece kullanıcı 
odaklı ilk dijital müzik kütüphanesi olarak kayıtlara geçmiştir. 2003 
yılında piyasaya sürülen iTunes ise bilgisayarlara ve akıllı cihazlara 
şarkıların indirilmesini sağlayarak dijital müzik dosyalarının para 
karşılığında satılmasını sağlamıştır. Müzik endüstrisinde gerçekleşen 
devrim niteliğindeki bu hamle ile telif hakları sorunu da çözülmüştür. 
Bu noktadan sonra ticarileşmeye başlayan dijital müzik, endüstrinin 
çalışma modellerini de dönüştürmeye başlamıştır.*  

Müzik 2.5 modelindeki bir diğer önemli gelişme ise streaming yani 
veri akışı sağlayan dijital müzik platformlarının ortaya çıkmasıyla 
gerçekleşmiştir. 2000-2007 yılları arasında Pandora, Spotify, 
Grooveshark, Rhapsody, Deezer gibi çeşitli streaming siteleri ve 
servisleri kuruldu. Bunlardan bazıları tamamen yasal olarak işe başladı: 
kullanıcılarından aylık ya da yıllık ücret alıp veya reklamlarla gelir elde 
edip plak şirketlerine ve sanatçılara telif ücreti ödüyorlardı. Diğerlerinin 

durumu ise biraz daha karışık ya da karanlıktı. 
Durumu karanlık olanlar günümüze kadar gelemedi. 
Streaming için Türkiye’de ilk yerli girişim daha sonra 
Turkcell tarafından satın alınan Fizy’di***

Müzik 3.0 modelinde, önceki modellerden farklı 
olarak sanatçı ve dinleyici arasındaki iletişim 
gelişmeye başladı. Dijital medya kanallarının, bu 
iletişimin kurulmasında büyük bir etkisi oldu. Dijital 
mecralarda paylaşım ve etkileşimi mümkün kılan 
sosyal medya platformlarının müzik sektöründe 
kullanımı, bu iletişimde büyük önem sahibi. 
Önceden sanatçı ve dinleyici arasındaki iletişimin 
yegane aracısı olan plak şirketlerinin bu iletişimde 
oynadığı rolün önemi bir nebze azalsa da plak 
şirketleri, Müzik 3.0’da prodüksiyon, dağıtım ve 
özellikle promosyon konusunda büyük bütçeler 
ve bağlantılarla sanatçıların daha fazla dinleyene 
ulaşmasını sağlayarak bağımsız yapımlardan 
ayrılıyor. Müzik 3.0, dijital iletişimin güçlenmesiyle 
sanatçıların sosyal medya ve benzeri kanalları 
kullanarak eskisinden daha büyük kitlelere 
ulaşmasını sağlıyor. Bu noktada halihazırda 
dinleyici kitlesi olan veya plak şirketlerinin daha 
fazla tercih ettiği türlerin yanında, alternatif ve 
farklı türlerde eserleri olan sanatçıların da dinleyici 
kitlelerine ulaşma şansı artıyor. Böylelikle dinleyici 
kitlesi oluşturan sanatçılar, sonrasında bağımsız 
yapım olarak devam etme veya plak şirketleriyle 
anlaşma seçimini yapma şansı elde ediyor.

Müzik 3.5 ile birlikte özellikle gençler arasında 
müzik dinlemek için en çok tercih edilen platform 
YouTube haline gelmişti. Diğer platformlar, 
orta yaşlı ve yaşlılar için hala önemini korurken, 
YouTube ve streaming site ve servisleri sıkça tercih 
edilmeye başlandı. YouTube’un, birçok müziğe 
ulaşma imkanı, sitenin uygulamalarının kullanıcılara 
erişim kolaylığı sağlaması ve legal olması, popüler 
olmasının sebeplerinden bazılarıdır. 2013 yılı 
ve sonrasında streaming gelirleri konusunda 
ilerlemeler kaydedildi. Müzik 4.0 ile birlikte Apple 
Music, Google Play ve Tidal gibi servisler de 
streaming pazarında yerlerini aldı. 2014 yılında ilk 
defa müzik endüstrisinde fiziksel ve dijital gelirler 
eşit hale gelerek bir ilk yaşanmış oldu.*** 

Küresel Müzik Raporu 2018 verilerine göre, 2017 
yılında küresel gelirlerde dijitalin payı %54’e ulaştı. 
Müzik endüstrisi, gelişen hizmetlerle birlikte genç 
ve yenilikçi yaklaşımlarla dinlemeyi de teşvik 
ediyor. Gelişen teknoloji, müzik sektörüne yalnızca 
yön vermiyor, aynı zamanda endüstrinin bir parçası 
haline gelen teknoloji de sektörle birlikte uyum 
içinde gelişiyor. Dijital mecralar ve sosyal medya, 
sanatçıların tanınması ve kitlelere ulaşması için 
hala büyük bir önem taşırken plak şirketleri de yeni 
ve dijital dünyaya ayak uyduracak şekilde, medya 
odaklı olarak dönüşüme uğruyor. Böylelikle müzik 
endüstrisinde yeni iş alanları oluşurken sanatçılarla 
olan iş birlikleri de daha verimli bir hale gelmekte. 
****

Kaynakça

*         Oğuz, Tarkan (2016). Dijital Müzik Tüketim Alışkanlıkları.
**    Thompson, J. B. (1995). The Media and Modernity.
***  http://www.ufukonen.com
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• Genel olarak müzik türlerinin pek çoğunda elektronik tınılara doğru 
bir geçiş söz konusu. Sizce bu yönelimin genel bir sebebi var mı? 

• Elektronik, rap ve indie müziğin müzik piyasasında baskın bir türe 
dönüşmeye başlaması sizce ne ifade ediyor?  

• Günümüzdeki dijital müzik yayıncılığının müzisyenler için daha 
özgür ve bağımsız bir ortam sağladığını düşünüyor musunuz? 

• YouTube, SoundCloud, Spotify, iTunes, Deezer, Fizy gibi kimisi 
ücretli kimisi ücretsiz pek çok dijital müzik platformu arasından, 
özellikle alternatif müzik yapanlar için, en etkili ve verimli ortamın 
hangisi ya da hangileri olduğunu düşünüyorsunuz? 

• Müzik dünyasındaki dijitalleşmenin yaratım sürecine bir etkisi 

Üyelerİmİze
Sorduk?

Dünya müziğinde böyle bir durum söz konusu. Haliyle Türk müziği 
de bundan etkileniyor. Her dönem farklı bir şey çıkıyor, dinleniyor, 
tüketiliyor ve sonra yenisi geliyor. Müzik de sürekli değişim halinde. 
Hayatlar dijital olunca müzik de öyle oldu.  

Müzik piyasasının hakimi olmuş müzik türleri ve müzisyenler bir süre 
sonra kendilerini tekrar eder bir hale geldi. Hep aynı ya da birbirine 
benzeyen melodiler, şarkı sözleri, konular... Hep aynı nakarat. Alternatif 
sesler her zaman vardı; ancak çıkış yapamıyorlardı. Sosyal medya ve 
Youtube sayesinde bu alternatif sesler ortaya çıkmaya başladı. Müzik 
piyasası o kadar aynılaşmıştı ki bu farklı sesler çok hızlı bir şekilde kendi 
dinleyicisini buldu. Bu yeni sesler de çoğunlukla rap ya da indie müzik 
yapanlardan çıktı. İnsanlar artık bir hikaye ve samimiyet istiyor. 

Dijital müzik mecraları müzisyenlere kendi bağımsız yaşam alanını 
yaratmasını sağladı. Nasıl müzik yapmak istiyorsan yapıyorsun ve 
insanlar bir şekilde seni buluyor. Eskisi gibi büyük bütçelere, tanıtımlara 
gerek yok. İyi müzik her şekilde dinleyicisini buluyor. Kendi şarkılarını 
yapabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Müzisyenin kendi 
şarkılarını kendisinin yazması, bestelemesi bağımsızlığını besliyor. 
Anlamı, derinliği ve samimiyeti olan şarkılar ancak bağımsız bir ortamda 
çıkar. 

Hepsi farklı ve hepsi de farklı bir kitleye ulaşmayı sağlıyor esasında. 
Kullanıcıları farklı çünkü. Spotify kullanıcısı ile YouTube kullanıcısı farklı 
mesela. Ücretli ya da ücretsiz dinleyenle iTunes’tan satın alan da farklı. 
Bir müzisyenin dinleyiciye ulaşabilmesi konusunda tüm platformların 
gerekli olduğunu düşünüyorum. 

Dijitalleşme yaratım süreçlerini her şeyden önce hızlandırdı. Sürekli 
olarak yeni isimler ve şarkılar çıkıyor. Kimisi iyi bir çıkış yakalıyor kimisi 

bir süre konuşulup unutuluyor. Daha hızlı bir 
sirkülasyon ve tüketim var. Kendini tekrar etmeden 
ve de vasatlaşmadan bu döngüde varolmak önemli. 
Bunu başaranlar da gerçekten özgün iş çıkaranlar 
olacak. 

Dijital müzik yayıncılığı tabii ki alternatif müzik 
yapanlar için büyük bir şans oldu. Müziği dijital 
platformlarda tüketenler alternatif seslere çok 
daha açık kulaklar. Müzik artık online dinleniyor. 
Her gün yeni sesler, şarkılar çıkıyor. Bu çok sesli 
ortamda sürekli üretim yapmak ve yeni şeyler 
denemek çok önemli. Klip konusu artık çok daha 
önemli çünkü YouTube en önemli müzik dinleme 
mecralarından biri. Yaratıcılık ve içerik şimdi her 
zamankinden çok daha önemli. Dijital yayıncılığın 
gelişmesi tabii ki altenatif iş yapan müzisyenler için 
avantajlı bir durum. Çünkü eskiden burun kıvrılan 
bir çok alternatif müzisyen bugün dijital satış ve 
dinlenme oranları sayesinde rüştünü ispatlamış 
durumda. Örnek vermek gerekirse… ‘Günah Benim’i 
çıkarmadan önce yolladığımız hiçbir büyük müzik 
firması geri dönüş yapmadı. Şarkı kötü müydü? 
Hayır, sadece farklı idi. Bir şekilde şarkıyı çıkardık 
ve çıktığı yıl tüm dijital platformlarda yılın en çok 
dinlenen şarkısı oldu. Yeni dijital mecralar bizi 
bugüne getirdi.

Kapsamlı korunduğunu düşünmüyorum. Eser 
sahiplerinin sorunları hala tam olarak çözülebilmiş 
değil. Müziğin dijitalleşmesi hızla oldu ancak telif 
haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler 
bu hızla olamadı. Kapsamlı bir koruma gerekiyor. 
Müzik o kadar çok mecraya aynı anda yayılıyor ki; 
YouTube, TV, radyo, sosyal medya, müzik dinleme 
platformları… Hak ihlallerini ve telif gerektiren 
durumları takip etmek de zorlaştı. 

Yeni nesilden iyi isimler çıkıyor evet. Kendi şarkılarını 
yapabilenler benim gözümde gelecek vaadeden 
isimler. İsim değil de böyle bir kıstas verebilirim.

İki yeni single çıkıyor art arda. Sonra da albüm 
çıkacak.

Eypio
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Sadece müzik türleri olarak bakmamak lazım, insanlar 
teknoloji geliştikçe yeni olan her deneyimi tatmak istiyor. 
Bu arayışlar devam edecek ve müzik akımları sürekli farklı 
sesler farklı metotlar geliştirme eğiliminde olacak. Nesiller 
yaşadıkları çağın atmosferine uygun tınıları tercih eder ve 
dünya artık dijital bir çağın etkisi altında.

Eskiden imkanlar müzik şirketlerinin tekeli altındaydı 
ve sadece ticari amaç güden türler müziğin modasını 
belirliyordu ama günümüzde bu etki çok azaldı. Şimdi kimse 
yetenek konusunda keşfedilmeyi beklemiyor. Bu kısaca 
özgürlük demek. Artık alternatif müzik diye nitelendirilen 
türler popüler olmaya başladı. Kısaca değişmeyen tek şey 
değişimin kendisidir.

Kesinlikle bu yadsınamaz bir gerçek. Baskı altında tutulan tüm 
müzik türleri yükselişe geçti, müzisyenler istediği eseri kaygı 
duymadan kitleleriyle kolaylıkla buluşturabiliyor. Bu daha 
özgün eserler, bağımsız türler ve yeni yetenekler anlamına 
geliyor.

Hepsi birbirinden değerli ama YouTube diğer platformlardan 
farklı. Çünkü hem görsel hem işitsel yayın imkanı ve dünya 
genelinde çok büyük bir etkisi var.

Olumlu bir çok etkisi var. Hepsinden önemlisi bağımsızlık. Bu 
yaratım sürecinde sanatçıya hız ve motivasyon veriyor.

olduğundan söz edilebilir mi? Eğer varsa bunun nasıl bir etki olduğunu düşünüyorsunuz?

• Dünya genelinde fiziksel albüm satışlarının oldukça düşük olduğu bir zaman diliminde yaşıyoruz. Dijital 
yayıncılık ise son sürat gelişmeye devam ediyor. Bu durumun alternatif müzik yapanlar için yarattığı avantajları/
dezavantajları ve müzik piyasasının geleceği hakkındaki fikirlerinizi öğrenebilir miyiz?

• Dijital çağda, müzik dünyasında kalıcı ve farklı olmak için sizce neler yapmak gerekiyor? 

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

• Şu sıralar yeni nesilden en çok kimleri takip edip, dinliyorsunuz? 

• Ufukta yeni albüm ya da EP çalışmaları var mı?

Norm
Ender

Bence artık hiç bir müzik türüne alternatif 
diyemeyiz. Kitleler benimsediği sürece her müzik 
türünün popüler olabilme şansı eşit. Bu genel 
anlamda müzisyenler için fırsat eşitliği oluşturuyor. 
Eskiden şirketlerin ve medyanın belirleyip baskı 
altında tuttuğu trendleri artık dijital dünya belirliyor. 
Bu müzik piyasası için bağımsız sanatçıların önünü 
açıyor ve özgün eserlerin oluşmasına olanak tanıyor. 
Bundan sonra herşeyin daha sıradışı daha iyi 
olacağını düşünüyorum.

Sanırım kalıcı olmak için son kullanma tarihi olmayan 
eserler üretmek lazım. Farklı olmak için yaşadığımız 
dünyayı taklit etmek değil, içimizde ki dünyayı takip 
etmek gerekiyor.

Şimdi bir kaç isim verip aklıma gelmeyenleri 
gücendirmek istemem. Ayrıca şu sıralar kendi 
çalışmalarıma yoğunlaşmış durumdayım açıkçası 
pek fazla takip edemiyorum.

Yeni çalışmalar yapıyorum, sürpriz olsun :)
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RÖPORTAJ

ZEYNETTİN
MARAŞ

Müzisyen bir aileden geliyorsunuz. Musikiyle erken 
yaşta tanışmış olmanız ve ailenizin bu konudaki 
desteği müziğe bakışınızı ve bestekarlığınızı nasıl 
etkiledi?

Evde şarkılar söylemeye başladığımda 10 yaşındaymışım.  
Ama şimdi o söylediğim şarkıları hatırlamıyorum; Türk 
sanat müziği miydi, yoksa pop müzik gibi, o zaman pop 
müzik diye bir şey yok ama hafif batı müziği var. Evde 
kendi kendime şarkılar söylüyorum. Annem çok güzel 
ud çalardı, udi Muazzez Hanım diye tanınırdı burada. 
Evlerde her ay bir komşunun evinde müzisyen ailelerle 
müzikli günler yapılırdı. Annem bir gün dedi ki; “Zeynettin 
sesin güzel,  gel beraber çalışalım”. Uduyla bana şarkılar 
öğretmeye başladı, o şarkılardan bir tanesini hatırlıyorum 
“Geçer her gün bir şirin kız buradan, o ne bir kaş, o ne bir 
göz, ne yaratmış yaradan”.  Seneler geçti, o zaman nota 
yok, fotokopi yok, ben bu şarkıyı radyoda duydum. Yesari 
Asım ‘ınmış meğerse.

Anneme ailesi 4 yaşında ud dersi aldırmış. O zaman 
evlenecek delikanlılar, annesi, babası,  kız kardeşi 
görücüye gidiyorlar kız istemek için, sorarlarmış; “Kızımız 
nasıldır, neler gelir elinden? Ud çalar mı?” diye düşünün; 
damada ud çalan gelin, demek ki o kadar revaçtaymış.

Her şeyde ne kadar kabiliyetli olursanız olun, ister 
bestekar, ister şair, ister ses sanatçısı olun bunlar 
sonradan olmaz. Sonradan bestekar, şair, ses sanatçısı 
da olunmaz. Hani, Amerika’ya gitse, en üstün kulak 
boğaz mütehassısına, bana iyi bir ses yap dese yapabilir 
mi? Trilyonlar verse imkanı yok. Tanrı öyle yaratıyor bazı 
insanları. 

İstanbul Belediye konservatuvarındaki yıllarınızda 
Münir Nurettin Selçuk gibi çok değerli hocalarla 
çalışmış ve daha sonra repertuvar hocalığı, 
koro şefliği gibi musiki eğitimi görevlerinde de 
bulunmuşsunuz. O dönemlerdeki musiki eğitiminden 
bahsedebilir misiniz?

İlkokulu bitirdim, ortaokul Kadıköy’de, gidip geliyorum, 
annem dedi ki; “aşağıdaki komşumuz (bahçeli evler, iki 

katlı, tek katlı villa buralar, apartman diye bir şey bilinmiyor 
bile), doktor Hamit Hüsnü Bey,  Türk müziğine olan aşkından 
doktorluğu bırakmış, Cumartesi günleri evinde müzik 
toplantısı yapıyormuş. Seni oraya götüreyim mi?”. Tabii 
hemen gittim. Doktor Hamit Hüsnü Bey ayakta, elinde 
notalar, şarkı okuyor. Sine Keman Nuri Bey (Nuri Duyguer), 
Yoğurtçu Parkı’nın orada Kadıköy’de oturur, bir numaralı 
keman üstadı o zaman. Bir de bestekar Astik Efendi’nin oğlu 
Boğos Efendi, o da şarkı söyler. Ama nasıl biliyor musunuz, 
ben ortaokul öğrencisiyken kısa pantolon vardı bizde, Boğos 
efendi böyle hafif beyaz sakallı usul vurarak bana şarkı 
geçerdi. Bazen usul vururken uyuklamaya başlar, o kadar 
yaşlıydı. Ben senelerce her Cumartesi oraya devam ettim. 
Lise çağlarında ise Erenköy’de bir topluluk vardı, oraya gittim. 
İki sene Haydarpaşa Lisesi’nde okudum. Son olarak 11. Sınıf 
Kabataş Lisesi’nden mezun oldum. 

Babam savcı ve noter. En son mesleği Samsun Savcısı. 
Müdde-i Umumi deniyor  o zaman. Annem ev hanımı, 
fakat güzel ud çalıyor. Babam hukukçu olduğu için beni de 
hukuka veririz diye düşünüyorlar. Liseyi bitirince olgunluk 
imtihanları vardı, olgunluk imtihanını veren üniversiteye 
direkt girerdi. Ben Kabataş Lisesi’nde olgunluk imtihanına 
girdim. İlk imtihanda edebiyat, hani daha yakın müziğe. 
Yazıyorum, sayfanın yarısına geldim, bir sıkıntı bastı bana. O 
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yarım sayfa kağıdı teslim ettim çıktım, bir daha hiçbirine 
girmedim. Şişhane meydanı var ya, oradan sonra dar bir yol 
Tepebaşı’na çıkar, Pera Palas var hatta. O dar yola girince 
solda bir taş bina, İstanbul Belediye Konservatuvarı. Doğru 
gittim oraya yazıldım. Hem işe devam ediyorum bu sefer 
Karaköy’de Denizcilik Bankası’nda, hem aynı zamanda 
konservatuvar. Bir şefimiz vardı Ekrem Çiftlikli diye, 
ondan izin aldım bir kere, bir daha aldım ama her hafta 
da zor geliyor. Baş memur arkadaşlar vardı orada , onlarla 
konuşmamdan sonra Ekrem Bey’e, şefimize iletmişler. 
Bakın bu çocuk hem işe geliyor, seviyorsun, hem de aynı 
zamanda konservatuvara devam ediyor ama her hafta 
senden izin almaya çekiniyor, ne mümkünse göster. O da 
Türk müziğine aşık bir kişi. Öğlen oldu mu yemekten sonra 
odasına çağırır birkaç kişi daha, hadi Zeynettin bize 2 şarkı 
oku derdi. 

Bir gün çağırdı beni, dedi ki; “Zeynettin sen konservatuvara 
devam ediyormuşsun, Salı günleri 10’dan 12’ye kadarmış. 
Benim yetkim yok, hiç kimseye söylemeyeceksin, ben 
veriyorum izin, bundan kimseye bahsetmeyeceksin. 
Salı günleri evinden çıkıp 10’da dersine gideceksin, 
12’de oradan çıkıp buraya yemeğe gelecek, işine devam 
edeceksin.” Boynuna sarıldım teşekkür ettim. 5 sınıf 
konservatuvar, haftada 4 saat. Nazariyat hocamız Şefik 

Gürmeriç, Türk Sanat Müziğinin nazariyatını yutmuş bir 
kişi, aynı zamanda piyanist. Şan hocamız Münir Nurettin 
Selçuk. Münir Bey zaten giriş imtihanında seçerek aldı 
öğrencileri. Sıralı dershaneler var, dersimizi görüyoruz 
diğer hocalar, Mesut Cemil geliyordu folklor diye bir derse. 
Onlarla derslerimizi yapıyoruz. Ben bir gün nazariyat 
dersimiz bitti, Şefik Gürmeriç’in yanına gittim dersten 
sonra. Dedim ki, “ben hem işte çalışıyorum hem buraya 
geliyorum. Çok da istiyorum burayı bitirmeyi. Acaba iki 
haftada bir gelsem, biraz bilgim var gösterdiğiniz şeylerle 
ilgili” dedim. “Sen öyle yapma, sen 1’le 2’ye aynı zamanda 
devam et, madem bu gösterdiklerimi biliyorsun, 3 senede 
bitirirsin” dedi. Ben de düşündüm, başladım 1’le 2’ye aynı 
zamanda.  1’le 2’nin imtihanını verdim, 1 senede 3’e geçtim 
ve 3 senede mezun oldum. Başka konservatuvar yoktu, 
seneler sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı 
kuruldu ki orası fevkalade. Mesela hiçbir şey bilmeden 
hevesle girenler oluyordu,  imtihanda da kazanmışlar. 
Ama diyelim ki 50 kişi sınıf,  5. Sınıfta 10-15 kişi mezun 
veriyordu. Yapamıyorlardı çünkü haftada 4 saat çok azdı. 
Kabiliyeti olanlar yürütüyordu. Ama çok iyi mezunlar da 
verdik. Hocalarımız, çok fevkalade; Şan hocamız Münir 
Nurettin’in  sınıfı ayrıydı. İskemleler, yuvarlak, kendisi 
başta ortada oturur, yanında şarkı öğretirdi bize. Eser 
öğretir, tavır öğretirdi. Münir Nurettin, Mesut Cemil, Refik 

50  



Fersan ve Şerif Muhittin Targan, bulunmaz insanlar.  Münir 
Nurettin’in 3 sene öğrenciliğini yaptım. Her yaştan öğrenci 
vardı bizde. Mesela Ayla Büyükataman, Ayla Doğanay’dı, 17-
18 yaşlarındaydı bize geldiğinde. 

Fakat Münir Bey’in 3 sene müddetçe öğrencilerden hiçbirine 
“sen” dediğini duymadım. Hepsine “siz” diye konuşmuştur. 

Musiki de dahil olmak üzere her konuda bilginin gençlere 
aktarılması, insanın bilgilerini kendine saklamaması 
gerektiğini savunan bir sanatçısınız. Dijitalin gelişmesi 
ile birlikte bilgiye ulaşımın kolaylaştığı ve gençlerin 
erişimi olan bilgilerin çeşitlendiği bir zamanda 
yaşıyoruz. Bu imkanların olmadığı zamanlarda musiki 
eğitimi almış biri olarak genç bestecilere tavsiyeleriniz 
nelerdir?

Tabii ki internetten ne öğrenirlerse kârdır. Hem ellerinin 
altında, kolay. Ama tanıdıklarından, akrabalarından, 
kendilerinin ve ailelerinin arkadaşlarından, Türk müziği 
içinde hayatını geçirmiş, hatta Türk Sanat Müziğine bir 
şeyler verebilmiş, beste olsun, güfte olsun, enstrüman 
olsun bir şeyler katabilmiş kişilerden büyüklerimizden 
çıkan her cümlenin ayrı bir faydası vardır. Mesleklerde 
de sanatın da her kısmında bu gayet mühim. Çok bilgili, 
çok fevkalade insanlar yetişmiş musikimizde. Mesela bir 
konserde biri geliyor diyor ki; hocam ben beste yapıyorum 
ama nota bilmiyorum. Yani hiçbir çalışması olmamış. Nasıl 
yapıyorsunuz besteyi diyorum, mırıldanarak yapıyorum 
diyor, sonra nota bilen bir dostuna yahut bu işi maddi karşılık 
olarak yapanlar da varmış, onlara notaya aldırıyorum, ne 
dersiniz diyor bana. 

Bestekarlık olsun, şairlik olsun, bunlar tanrı vergisi, 
tamamen tanrının bazı kişilere bahşettiği üstün vasıflar. 
İçinden bir şeyler geliyor olabilir. Eğer kendimi zorlayarak 
bir şeyler yapıyorum diyorsa olmaz zaten. Hiç alakası yoksa, 
ben beste yapayım diye oturuyorsa melodiler dizebilir, 
ama yine nota bilmesi lazım o melodileri zapt etmesi veya 
birilerine vermesi için. Öbür türlü zaten ben beste yapayım 
diye oturup da beste yapılmaz ki. Bakın şimdi göstereceğim 
sözlerim var, 4 ay mı oluyor, 6 ay mı oluyor geçen bir akşam 
bir mırıldanmalar geldi içimden hissettim, oturdum gelenleri 
müsveddeye çektim. Daha sonra temize çekilir, yani gönül 
işi. Sanat gönül işidir. Türk Sanat Müziği olduğu gibi bütün 
sanatlar, içerden, içinizden, ruhunuzdan, kalbinizden 
geliyorsa güzel bir şeydir. Bir de beste yapıyorum, nota 
bilmiyorum. Beste yapmak başka iş, varsa kabiliyetin beste 
içinden kafandan ezbere alırsın dört satırı melodileri, ama 
maksat o değil, içinden gelen olacak. Bana da versinler 
şimdi 3 tane güfte, desinler iddia üzerine, sabaha kadar 
oturayım, üçünü de ayrı makamda ayrı usulde bestelerim. 
Ama ne olur? Hiçbir şeye benzemez.

İnleyen Nağmeler ve Gizli Aşk gibi Türk Sanat 
Musikisi’nin en değerli iki eserinin bestesi siz ait. 
Anılarınızda bir yolculuğa çıkarak hem o dönemleri 

hem de bu parçaların üretim sürecini bir de sizden 
dinleyebilir miyiz?

1966 yılının Mart ayıydı. 25 tane şarkı yapmışım o zamana 
kadar. Ankara Radyosu’nda Muzaffer İlkar, Sadi Hoşses o 
zaman baş sesler, solistler yani. Daha nota bilmiyorum, ilk 
yaptığım bestem. Bir dergide Aşık Seyrani’nin sözleri vardı. 
“Aşkın arasına düşürme telaş, ister isen benden bal kara 
gözlüm. Muhabbet istersen semtime dolaş, istemezsen 
gamda kal kara gözlüm” gördüm, bunu bir türkü yaptım. 
Ama ne makam biliyorum ne usul, nota filan yok sadece 
sözleri var yazılı. Seneler geçiyor, ben konservatuvarı 
bitiriyorum. Bakıyorum hiç bilmediğim halde ben o 
türküyü Hüseyni makamında yapmışım; türkülerde en çok 
kullanılan,  türkülerin en çok yakıştığı makamdır. Ondan 
sonra bir zaman geçti, ablam Necla Tarzi dört satırlık bir 
şiir verdi bana, dedi ki bak türkü yaptım diyorsun al bunu 
bestele. Ben de aldım besteledim; “Gözyaşlarımı derdime 
derman ettiğim akşam, yanmış gönülü yarime ikram ettiğim 
akşam, imdat umarak göklere efgan ettiğim akşam, insaf 
diledim hicrine isyan ettiğim akşam”. Bu sefer Hicazkar 
makamında ve Curcuna usulünde yapmışım. Curcuna 
usulü kolay kullanılmayan bir usul. Daha başka usullerimiz 
vardır ki onlardan çok şarkı yapılır. Anneme okudum, annem 
de ezberine aldı, o müzik toplantılarında okuyoruz. Bedriye 
Hoşgör vardı, haftada bir gün dostlarına akşam yemekli bir 
gece yapardı Bedriye Hanım, kendi de ud çalardı. Birkaç 
müzisyen gelirdi; orada bir ses sanatçısıyla tanıştım, Suat 
Gün diye. Sonradan öğreniyorum Kıbrıslıymış, Kıbrıs’tan 
geliyor, burada konserler veriyor. O yemekte bak Suat bey 
(kendisi bestekar aynı zamanda), Zeynettin çocuğumuz 
beste de yapıyor dediler. E dinleyelim dedi, ben ud ile 
dinlettim onlara, dedim yalnız ben nota bilmiyorum, daha 
konservatuvardan evvel. Ne tarafta oturuyorsun çocuğum 
dedi, Suadiye’de dedim. Ben Kadıköy’deyim, adres vereyim 
sana gel notasını yazayım dedi. Teşekkür ettim, o gün gittim 
hakikaten ben okuyorum, o da rahat bir vaziyette notasını 
yazıyor, öyle kuvvetli. Notasını çizdi verdi bana, teşekkür 
ettim. O zaman fotokopi de yok, ben o notayı kendi yazımla 
güzel bir şekle getirdim. Benim de grubum var, Bostancı’da 
okuyorum. Bağdat Caddesi’nde gece akordeonlu gruplar 
yürüyerek, çalarak geçer, arada tek tük bir otomobil geçer, 
dolmuş hiç yok. Tesadüf tam yanımızdaki eve yazlığa 
Muzaffer İlkar’ın kızı geliyor, komşular, beni çok güzel 
sesi var diye anlatıyorlar. Çağırttı beni, ben de o notayı 
aldım gittim. Konuştuk, sohbet ettik, eskilerin büyüklüğü 
tabii amatör bir gence gösterdiği yakınlık. Bunca yıl geçti 
unutmuyorum, rahmet okuyorum. Şöyle aldı notayı, 
şöyle bir mırıldandı, ben bu şarkıyı okurum dedi, şaşırdım. 
Bildireceğim kızıma, size söyler bak dinleyin. Gittiler, kızı bir 
gün seslendi. Bugün şu saatte radyonuzu açın, Muzaffer 
şarkınızı okuyacak, daha 19-20 yaşındayım düşünün. 

İlk bestem bu şekilde başladı. Konservatuvara gittikten 
sonra iş değişti, bilimsel bir şekle girdi. 1966 yılı, evliyim, 2 
çocuğumuz var 25 şarkı yapmışım. Bir gün eşime dedim 
ki, “Yıldız, buramdan bir şey tazyik ediyor çıkmak için 
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zorluyor” dedim. O da böyle ara sıra oluyor diye hadi 
hayırlısı filan dedi, yattık uyuduk, 2-3 gece geçti geçmedi, 
gece saat 3’müş, “Uçan kuşlar martılar, yeşil tatlı bir bahar, 
gülen şen sevdalılar vardı” ağzımdan bu sözler, bu bir satır 
dökülüyor. Ve bir de şarkıların baş ara nağmesi vardır, 
bir de meyana girişte bir ayrı ara nağme vardır. Bir de o 
meyan ara nağmesi vardır. Bunları mırıldanarak yataktan 
fırladım, geçtim çalışma masamın başına. Bu uçan kuşlar 
martılar nakarat kısmı, bunların sözleriyle melodisini 
bir de o meyan ara nağmesini aldım ama bu benim 
bir saatimi buldu. Ondan sonra yattım, sabah kalktım 
kahvaltımı ettim çıktım dolmuşa bindim Kadıköy’e işime 
gidiyorum. Düşünüyorum, diyorum dün gece ne oldu? 
Katiyen hatırlayamıyorum. Ben bir şeyler mırıldandım, 
kalktım yazdım, neydi o? Yok, gelmiyor. Hani dedim ya ben 
beste yapıyorum ama nota bilmiyorum diyenler oluyor. 
İşte ben beste yapıyor da nota bilmiyor olsaydım İnleyen 
Nağmeler yoktu bugün. Nereden nereye. Ondan sonra onu 
genişletmek, ilaveler, düzeltmeler, 2 ay kadar bir çalışma… 
Son senelerde de Paris’te bir albüme girdi. Bir de Kanada 
Ottawa’da Zeynep Özbilen diye bir Türk hanım albüm 
yaptı, o İnleyen Nağmeler’e İngilizce söz yazmış, iki defa 
okumuş hem İngilizce hem Türkçe. 

Bu arada her zaman saygıyla ve büyük minnetle andığım 
kişiler oluyor; mesela o zamanlar İstanbul Radyosu Türk 
Sanat Müziği müdürü Ulvi Ergüner,  Neyzen Süleyman 
Ergüner’in oğlu. Ben de İnleyen Nağmeler’i arkadaşlarım, 
kardeşim hep birlikte burada çalıp söylüyoruz, konserler 
oluyor. Şarkıyı 1966’da yaptım, demek ki 4 sene dosyamda 
kalmış çünkü şarkı 70 yılında çıktı . Arkadaşlardan biri 
dedi ki; “Zeynettin abi, bu şarkınızı götürüp dinletsenize, 
Ulvi Ergüner İstanbul Radyosu TSM Müdürü fevkalade 
bir insanmış”. Ben de randevu aldım, gittim. “Ben 
konservatuvar mezunuyum, senelerdir çalınan birkaç 
şarkım var radyolarda, “İnleyen Nağmeler”,  büyük 
teşvik aldı,  grubumdaki saz sanatçısı arkadaşlarım size 
göstermemi istediler.” dedim. Elimde de nota, bakayım 
dedi, aldı, mırıldandı. Böyle bir durdu, bu dedi bambaşka 
bir şey. Bu şarkı bambaşka bir şey olmuş dedi. Siz bu notayı 
bana veriyor musunuz, veriyorum efendim. Çoğalttırmış, 
bütün sanatçılara ve koro şeflerine Muzaffer Birkan, 
Radife Erten, Tulun Korman, bunlar o zaman İstanbul 
Radyosu’nun koro şefleri. Hem koro şeflerine vermiş, 
hem de İnci Çayırlı’ya, o da benim konservatuvarda 
sınıf arkadaşım. Muzaffer Birkan’ın korosunda ilk olarak 
koro refakatinde Rahmi Sönmezocak okudu solo olarak. 
Muzaffer Birkan o kadar beğenmiş ki bir sonraki ay Hayri 
Pekşen’e okuttu. Radyoda başladı şarkı çalmaya, başkaları 
da okuyor aylar geçiyor. Ve halen günün şarkısı gibi, 53. yıl. 
4 ay sonra da Gizli Aşk’ı yaptım, ama öyle gece kalkıp filan 
değil. Ondan sonra arka arkaya bunlar gelince, bir tabir var 
ama ben o tabirleri kullanmam, Patladı derler, şarkı patladı 
diyorlar. Güzel bir şey tabii, yaptığınızın, ürününüzün 
ödülünü almak. 

İlk telifinizi ne zaman ve hangi eserinizden aldığınızı 
bizimle paylaşır mısınız?

Herhalde bu şarkılardan biriyle başladım. Ben MESAM’ın 
ilk üyelerindenim. MESAM’ın ilk kuruluşunu hatırlıyorum; 
Nevzat Sumer Nişantaşı’nda İstanbul Radyosu’nda kanun 
sanatçısıydı, bir de Sadettin Öktenay. İkisi Nişantaşı’nda bir 
daire tutmuşlar, MESAM’ın kuruluş çalışmalarını yapıyorlardı, 
ben de yanlarına giderdim . Nevzat Bey derdi ki; “Zeynettin 
Bey, bütün dünyada böyle birlikler kurulmuş, onun için 
inşallah birliğimizi kuracağız, sizler de yararlanacaksınız.” 

Genç bestecilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Nota bilmiyorum beste yapıyorum diyene tavsiyem; nota 
öğrensin. Yaptığı bestelere güveniyorsa, geçerli bir şarkı 
olacak iyi bir ürün çıkacaksa bir kere nota öğrensin. Nota, 
usul, makam, bunları bilmesi lazım. O zaman ne yapması 
lazım? Konservatuvara gitmesi lazım. Bu büyük bir bilim. TSM 
dedikleri gibi çok büyük bir umman ve benim bilmediklerim, 
unuttuklarım var. Mezun olduğum yıl mesela, bütün o 
makamların usullerin hepsiyle dopdoluydum. 

Nühüft diye makam var mesela, rahat-ül elvah diye başka 
bir makam var. Ama bunlar günümüzde hiç kullanılmıyor. 
Onun için,  ne olursa olsun beste yapıyor musun, nota bil. Bu 
kadarcık da zorunlu olsun. Ne yapacaksın? Konservatuvara 
gidemem, yaşım tutmuyor artık büyüdüm ben;  o zaman eğer 
imkânı varsa iyi bir hocadan özel ders alarak notayı öğrenecek. 
Öğrenir de, şöyle böyle olur. Çat pat derler ya hani, içinden 
bazı şeyler kalır aklında. Mesela ben hiç iddialı olmadım bir 
şarkı yaparken. Ne yapıyorsun ne var ne yok, var mı yeni bir 
şey dediklerinde, yapıyorum yeni bir şarkı diyorum, nasıl 
iddialı mı diye soruyorlar, iddialı olacağına inandığım bir eser 
dahi olsa iddialı olmadım. Sonradan hüsrana uğramak var, 
olmayabilir, dinleyici beğenmeyebilir veya beğenilmeyecek 
bir şeydir. O yüzden az beste yaparım. Benim 93 tane 
kadar şarkım var. Zaten fazla yapmazdım, senede 5-6 tane 
yapardım. Şimdi senede 1, senede 2, herhalde tanrı da yeter 
artık diyor, zamana uymak var. 
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Aklımıza kazınmış 
fİlm ve dİZİ müzİKLERİ 

Star Wars (1977)
Sinema tarihinin en kült yapımlarından biri olarak adını tarihe altın harflerle 
yazdıran George Lucas efsanesi Star Wars serisinin tema müziğiyle de büyük 
olaylar yarattığı kesin. Filmin aklımıza kazınan müziklerinin bestecisi ise 24 
Grammy ödülü de bulunan John Williams.

Titanic (1997)
Dünyanın en büyük gemilerinden birinde yaşanmış epik bir aşk hikayesini 
beyazperdeye taşıyan James Cameron yönetimindeki Titanic; film 
müzikleriyle de kalbimizi çalan dramalardan biri. Hem James Horner’ın 
besteleri hem de Celine Dion’un dokunaklı sesinden yükselen My Heart Will 
Go On parçası Titanic’in aklımıza kazınmasını sağlıyor.

Amelie (2001)
Audrey Tautou’nun başrolünde yer aldığı, Jean-Pierre Jeunet imzalı Fransız 
romantik komedi Amelie de hafızalara kazınan müzikleriyle öne çıkan 
filmlerin başında geliyor. Filmin unutulmaz müziklerinin bestecisi ise multi-
enstrümantalist Fransız müzisyen Yann Tiersen. 

Kill Bill (2003-2004)
Quentin Tarantino’nun bol şiddet içeren intikam filmi Kill Bill de müzikleriyle 
özdeşleşmiş yapımlardan biri. Başrolündeki Uma Thurman’a şöhretin 
kapılarını sonuna dek açan filmin müzikleri ise Grammy ödüllü müzisyen 
Robert Fitzgerald Diggs ya da sahne adıyla RZA’ya ait.

Game of Thrones (2011-)
Gösterime girdiği yıldan bu yana izlenme rekorları kıran Game of Thrones 
dizisi bu yıl sekizinci sezonuyla ekranlara gelecek. Olağanüstü epik hikayesi 
ile çok ses getiren ve şimdiden kültleşen dizi müzikleriyle de dikkatleri 
üzerine çekiyor. Özellikle jenerik müziğiyle çok ses getiren Game of 
Thrones’un bestecisi ise genç Alman müzisyen Ramin Djawadi.
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Yerli Yapımlar - Film

Ah Nerede (1975)
Yeşilçam’ın unutulmaz aşk klasiklerinden biri olan ve başrollerinde Gülşen Bubikoğlu 
ile Tarık Akan’ı buluşturan Ah Nerede; İstanbul’a eğitim için gelen çapkın Ferit’in 
Zehra’ya aşık olması ile gelişen olayları aktarır. Füsun Önal imzalı Ah Nerede Vah 
Nerede parçası ise filmle özdeşleşerek akıllarımızda yer etmiştir. 

Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)
Unutulmaz film müzikleri deyince, Yeşilçam’ın en kült filmlerinden biri olarak 
gönüllerimizde taht kuran Selvi Boylum Al Yazmalım’ın aklımıza gelmemesinin imkanı 
yok. Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin’i buluşturan ve yürek 
burkan bir aşk hikayesini ekrana taşıyan filmin müzikleri de en az kendi kadar kültleşti. 
Filmin aklımıza kazınan müzikleri ise usta müzisyen Cahit Berkay imzasını taşıyor.

Eşkıya (1996)
Ertem Eğilmez gibi büyük bir duayenin yanında başladığı sinema kariyerinde büyük 
başarılara imza atan Yavuz Turgul’un başyapıtı niteliğindeki Eşkıya, başrolündeki 
Şener Şen’in unutulmaz performansıyla akıllarımıza kazınmıştı. Filmin bu denli büyük 
bir başarıya imza atmasındaki bir diğer sebebin ise Erkan Oğur tarafından yeniden 
yorumlanan Fırat Türküsü olduğunu söyleyebiliriz.

Yerli Yapımlar - Dizi

Süper Baba (1993-1997)
‘Bana Bir Masal Anlat Baba’ isimli hit parçasıyla kalbimizde taht kuran Süper Baba 
dizisi 90’lı yılların unutulmaz yapımlarından biri. 3 çocuk sahibi boşanmış bir baba 
olan Fikret, nam-ı diğer Fiko’nun çocuklarıyla ilişkisini anlatan dizinin, Oya Küçümen 
tarafından seslendirilen bu hit parçasının sözleri Yavuz Turgul ve Cengiz Onural’a 
bestesi ise Cengiz Onural’a aittir. 

Şehnaz Tango (1994-1997)
Yayın hayatına 1994 yılında başlayan ve 4 sezon boyunca ekranlarda boy gösteren 
Şehnaz Tango; Perran Kutman ve Erdal Özyağcılar tarafından canlandırılan Şehnaz 
ve Muhsin karakterlerinin bir türlü nihayete eremeyen hikayelerini anlatıyordu. 
Müzikleriyle de aklımıza kazınan dizinin muhteşem jenerik müziğinin bestesi Özkan 
Turgay imzası taşıyor.
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İkinci Bahar (1998-2001)
Türkan Şoray ve Şener Şen gibi Yaşilçam’ın iki büyük ismini buluşturan 
İkinci Bahar; Antepli kebap ustası Ali Haydar ile iki çocuk annesi Hanım 
arasında gelişen aşk ve iş birlikteliğini konu alıyordu. Her bölümüyle 
izleyenleri ekrana bağlayan dizinin aklımıza kazınan müzikleri ise İncesaz 
ve Vedat Sakman’ın imzalarını taşıyor.

Kurtlar Vadisi (2003-2016)
Türkiye’deki mafya, derin devlet, ulusal ve uluslararası kirli oyunları 
senaryosuna katarak izlenme rekorları kıran ve geniş bir seyirci kitlesine 
ulaşmayı başaran Kurtlar Vadisi dizisi özellikle Polat Alemdar karakteriyle 
büyük yankı uyandırmış bir yapım. Osman Sınav tarafından yaratılan bu 
uzun soluklu dizinin aklımıza kazınan müzikleri ise Gökhan Kırdar’a ait.

Çemberimde Gül Oya (2004-2005)
Çağan Irmak tarafından yazılıp yönetilen ve 12 Eylül 1980 darbesi öncesi 
Türkiye’sinden kesitler sunan Çemberimde Gül Oya dizisi gösterildiği 
yıllarda izlenme rekorları kırarak büyük bir başarıya imza atmıştı. 
Müzikleriyle de oldukça beğenilen ve soundtrack albümüyle de ses 
getiren dizinin Hep Bana isimli öne çıkan parçası ise Dilemma grubu 
tarafından bestelenip seslendirilmiştir.

 
Aşk-ı Memnu (2008-2010)
Özellikle final bölümüyle tüm Türkiye’yi ekrana bağlayan ve Türk dizi 
tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizisi olarak tarihe geçen Aşk-ı 
Memnu; Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı isimli eserinden günümüze uyarlanmış 
bir yapım. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre 
gibi isimleri buluşturan yapımın en kendi kadar ses getiren müziklerinin 
bestesi ise Toygar Işıklı’ya ait. 

Muhteşem Yüzyıl (2011-2014)
Osmanlı İmparatorluğu’nun en başarılı padişahlarından biri olan Kanuni 
Sultan Süleyman’ın ve nikahlı eşi Hürrem Sultan’ın yaşamlarını gerçek 
ve kurgusal olaylardan esinlenerek ekrana taşıyan Muhteşem Yüzyıl; 
taht mücadelesi, saray hayatı ve entrikalarla örülü dünyası ile izlenme 
rekorları kırmış bir yapım. Unutulmaz dizinin aklımıza kazınan muhteşem 
müziklerinin bestesi ise Fahir Atakoğlu, Aytekin Ataş ve Soner Akalın gibi 
isimlerin imzasını taşıyor. 

Elveda Rumeli  (2007-2009)
1896-1897-1898-1907 yıllarında geçen ve dramatik bir kurgusu olan 
öyküyü anlatan dizi filmi. Dizinin oyuncu kadrosu ve teknik ekibinde Türk 
ve Makedonlar yer aldı. Kemal Sahir Gürel, Erdal Güney, Hüseyin Yıldız, 
Ayşe Önder ve İrşad Aydın tarafından yapılan dizi müzikleri Kalan Müzik 
tarafından yayınlandı. Enstrümantel ezgilerin yer aldığı şarkıların yanı sıra, 
Yasemin Göksu, Erdal Güney, Özge Metin, Ayça Damgacı, Esra Çetiner, 
Gülçin Santırcıoğlu, Tuna Orhan, Sırat ile Muammer Ketencoğlu ve Kadın 
Sesleri Topluluğu’nun seslendirdiği şarkılar yer alıyor.
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Mesam’dan
Haberler

Erol Sayan müzik alanında 
2018 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 

Büyük Ödülü’nü aldı.

Cahit Berkay, Süleyman Demirel 
Üniversitesi’nde fahri doktora aldı.

Aydın Doğan Vakfı’nın her yıl düzenlediği ülkemiz 

kültürünü zenginleştirme ve yaşam kalitesini 

yükseltme amacı taşıyan kişilere layık görülen Aydın 

Doğan Ödülü Arif Sağ’a takdim edildi. 

Üyemiz Sezen Cumhur Önal, İspanya tarafından 

verilen Orden de Isabel la Católica nişanına layık 

görüldü.

Fizy müzik ödüllerinde MFÖ tüm 

Zamanların En İyi Grubu ödülünü aldı.

Mehmet Güreli bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası 

Adana Film Festivali’nde En İyi Müzik Ödülü’ne layık 

görüldü.
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Altın Kelebek Ödülleri 

EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN  : SEVCAN ORHAN

YILIN ŞARKISI    : GAZAPİZM - HEYECANI YOK

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN    : EZHEL

EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ    : TOYGAR IŞIKLI / ÇUKUR

EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK   : MÜMİN SARIKAYA

EN İYİ PROJE     : YILDIZ TİLBE

ONUR ÖDÜLÜ   : GÖKÇEN KAYNATAN

Üyemiz Tolga Böyük’ün yer aldığı elektronik 

müzik grubu Islandman, Avrupa’nın en büyük 

caz festivallerinden Montreux Caz Festivali 

kapsamında düzenlenen yetenek yarışmasını 

kazanarak “Shure Montreux Caz Grubu 

Ödülü”nün sahibi oldu.

Üyemiz besteci ve orkestra şefi Murat Cem Orhan dünya 

genelinde 500’den fazla orkestra şefinin katılım gösterdiği 4. 

Uluslararası Evgeny Svetlanov Yarışması’nda finale kaldı.

Üyemiz Tunç Devrim Yoldaş “Masal” adlı eseriyle 

Hollywood Songwriting Contest/ Hollywood 

Şarkı Yazarlığı Yarışması’nda Dünya Müziği 

dalında birincilik ödülüne değer görüldü.

Üyemiz Oğuz Kaplangı, Edinburgh’da sahnelenen 

‘Gergedanlar’ adlı tiyatro oyunu için bestelediği müziklerle 

İskoçya’nın en saygın ödüllerinden biri olan CATS 2018’de 

(İskoç Tiyatro Eleştirmenleri Ödülü) En iyi Müzik ve Ses 

dalında ödüle değer görüldü.  

Üyemiz Aytekin Ataş Amerikan Eser Sahipleri ve Editörleri Birliğinin 

düzenlediği El Premio ASCAP 2019 ödüllerinde 2018 yılı içerisinde 

ABD Latin pazarında radyo ve TV mecraları üzerinde en çok 

çalınan 50 şarkı içerisinde Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Jenerik 

Müziği) eseri ile yer aldı.
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Primavera Sound Barcelona | 30 Mayıs - 2 Haziran

Barcelona’nın sıcaktan terleten günlerine girdiğimiz mayıs ayının sonlarında düzenlenen Primavera Sound 
2001’den beri düzenleniyor. Alternative, pop, rock ve electronic müzik türlerinde geniş bir kadroya sahip 
festivale 190.000’den fazla insan katılıyor. 

Rock am Ring / Rock im Park | 7-9 Haziran

1985’ten beri düzenlenen Rock am Ring ve Rock im Park bu yılda efsane bir festivalkadrosuna konukluk 
edecek. Toplamda 160.000 kişinin katıldığı festivallerden Rock am Ring Almanya’nın Nürburgring, Rock im 
Park ise Almanya’nın Nuremberg şehirlerinde Bavaria bölgesinde gerçekleşiyor.
Alternatif rock, heavy metal, punk rock ve elektronik türlerinden yüzlerce grubu izleme şansınızın bulunacağı 
festivaldeki sahne alacak isimler yakında açıklanacak.

Download Festival İngiltere | 14 - 16 Haziran 2019

Download Festival, her yıl 1980-1996 yılları arasında Monsters of Rock’a ve 2002’de Ozzfest’e ev sahipliği 
yapan İngiltere, Donington Park’ta düzenlenen üç günlük bir müzik festivalidir. 2003 yılından beri düzenlenen 
festivalde yüzlerce grup sahne alırken 100.000’leri aşan bir ziyaretçi geliyor.

Inmusic Festival | 21-28 Haziran

2006’da Zagreb şehrinde başlayan festival Hırvatistan’ın en büyük uluslararası açık hava festivali olarak 
geçiyor. Her yıl haziran aylarının sonlarına doğru düzenlenen 3 günlük festivalde rock, world, electronic, 
reggae, folk, hip hop, dance gibi çeşitli türlerden müzik grupları sahne alıyor.

DÜNYA
FESTİVALLERİ
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Roskilde Festival | 26 Haziran - 6 Temmuz

1971’den beri düzenlenen tarihi festivallerden Roskilde, Danimarka’da düzenleniyor. Mogens Sandfær ve Jesper 
Switzer Møller tarafından düzenlenen festivalbu senede iddialı bir şekilde geliyor. Rock, pop, electronic, reggae, 
hiphop, world türlerinde müzisyenlerin geldiği festivalde 5 büyük sahne bulunuyor.

With Full Force Festival | 28-30 Haziran

Almanya’nın Heavy metal ve Hardcore Punk karışımı önemli festivallerinden olan With Full Force bu yıl 25. yılını 
kutluyor. 1994’ten beri Leipzig’in Löbnitz civarlarında düzenlenen festival lokasyonunu geçtiğimiz sene Ferropolis 
olarak değiştirdi. 

Mad Cool Festival | 11 - 13 Temmuz

Avrupa’nın Coachella festivali olarak takma ad verilen Mad Cool, güneşin kavurduğu Madrid sokaklarını serinletiyor. 
Caja Mágica adlı spor kompleksinde düzenlenen etkinliğin ilk versiyonu 2016 yılında düzenlendi. Henüz genç bir 
festival olmasına rağmen sahne alan 150’den fazla grup ve 100.000’den fazla ziyaretçisiyle şimdiden ön sıralara göz 
kırpmış görünüyor.

Wacken Open Air | 1-3 Ağustos

Wacken Open Air bu yıl 29. kez her zaman olduğu gibi Hamburg’un Wacken kasabasında gerçekleşiyor. Bir 
Metalcinin Yolculuğu belgeselinin ardından her yıl sold out olan festival bu sene de metal müzik severlerin mabedi 
ve tapınağı olacak. Oraya gidenlere metal hacısı dendiğini de hatırlatalım. Geçtiğimiz yıl organizatörlerin hamlesiyle 
festivalde tüketilen bira miktarının fazlalığı doğrultusunda artık biralar yer altından bir boru hattı ile alandaki 
noktalara dağıtılıyor.
Sabaton (20th Anniversary Show), Parkway Drive, Wizards & Demons, Powerwolf, Airbourne, Rose Tattoo, Within 
Temptation, Meshuggah, Krokus, Dark Funeral, Avatar gibi gruplar sahne alacak.
 
Sziget Festivali | 7-13 Ağustos

Avrupa’nın en büyük kültür ve müzik festivallerinden olan Sziget her sene 400.000’den fazla insanı ağırlıyor. Sziget 
Fesztivál=Ada Festivali demektir. Macaristan’ın Tuna Nehri üzerinde düzenlenen festival her sene binden fazla 
performansa sahne oluyor. The Independent tarafından 2011 ve 2014 yıllarında Avrupa’nın en iyi festivallerinden 
biri olarak seçildiğini hatırlatalım. 1993’ten beri devam festivalde rock, pop, reggae, hiphop, indie, world, electronic 
türlerinde birçok grubu izleyebilirsiniz.
 
Summer Breeze Festival | 14-17 Ağustos

Summer Breeze, Almanya’nın Bavaria eyaletinde 1997’den beri düzenlenen heavy metal festivallerinden biridir. 
Ağustos ayının ortalarında düzenlenen festivalDinkelsbühl’de 40 binden fazla müzik severi buluşturuyor. 

La Route du Rock | 16-19 Ağustos

La Route du Rock, Fransa’nın Brittany bölgesinde 2006’dan beri düzenlenen alternatif müzik festivallerinden biridir. 
Ağustos ayının ortalarında düzenlenen festival 10 binden fazla müzik severi buluşturuyor.
 
ZaxidFest Festival | 16-18 Ağustos

2009 yılında Lviv şehrinde Rodatychi kasabasında başlayan ve devam eden festivalUkrayna’nın en büyük açık hava 
festivali olarak geçiyor. Festivalin konumu Polonya’daki “Magic Valley” alana 60 km yakınlıkta olduğunu da belirtelim. 
Her yıl ağustos aylarının sonlarına doğru düzenlenen 3 günlük festivalde 4 sahnede rock, metal, alternatif ve çeşitli 
türlerden müzik grupları sahne alıyor.
 
Iceland Airwaves Music Festival | Kasım

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

ORHAN ÖLMEZ
Sessiz Sessiz

NECİP CELAL ANDEL
Tüm Tangoları

KURTALAN EKSPRES
Sessiz Çığlık

BURCU TATLISES
Uzaklar

KARADENİZ’E KALAN 4 RUBATO
Üç

YONCA LODİ
Fazla Aşk

CEYLAN ERTEM
Seni Senin Gibiler Sevsin

MANUŞ BABA
İki Gözümün Çiçeği

SELAMİ ŞAHİN
Baştan Başa Sen

İSMAİL ÖZDEN
Payidar

VAHDET VURAL
Sultanım

FETİ
Kuş Ekmeği

FATMA TURGUT
Elimde Dünya

MUSTAFA KAYA
Yorgun Yıllar

ZİYNET SALİ
Bana da Söyle

NALAN
Aşk Senin Neyine

MÜSLÜM EKE & MUSTAFA EKE
Bir tel bir nefes II

JEHAN BARBUR
Ürkerek Söylerim

FERİDUN DÜZAĞAÇ
10’a Özel
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47. İstanbul Müzik Festivali / 11-30 Haziran / İstanbul 
47. İstanbul Müzik Festivali, 11-30 Haziran tarihleri arasında müziğe ve şehre farklı bakışlar sunuyor. 
Barok müziğin devleri Bach, Vivaldi, Handel’den 20. yüzyılın en çarpıcı bestecilerinden Şostakoviç’e, 
klezmerle yoğrulmuş caz müziğinden Osmanlı klasik müzik geleneğinin zenginliklerine, size bin bir 
türlü duygu yaşatacak 150 eser… Aya İrini Müzesi’nden Kapalıçarşı’ya, Rahmi M. Koç Müzesi’nden 
Süreyya Operası’na, Yeniköy’den Samatya’ya size İstanbul’u başka türlü yaşatacak 22 konser…
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 38. 

İstanbul Film Festivali bu yıl da 
ulusal ve uluslararası pek çok 
yapımı seyirciyle buluşturmaya 
hazırlanıyor. 

ENKA Kültür Sanat Tiyatro 
Buluşmaları, 12 Şubat-16 
Nisan tarihleri arasında sizleri 
ağırlamaya hazırlanıyor.

Cumhuriyet tarihinde en büyük 
işçi hareketi olan 1970 olaylarının 
zengin bir ailenin mutfağına 
yansıması. 1978 yılında İstanbul 
Şehir Tiyatrolarında Lütfü 
Usta’yı canlandıran Şener Şen, 
40 yıl sonra aynı rolde ve tekrar 
sahnede.

Sebastian Seidel’in komik olanın tadını 
çıkaran özgün metni, Yücel Erten’in 
usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin 
babacan yorumuyla bu toprakların 
tiyatro geleneğine de göz kırpan “Bir 
Baba Hamlet”, tiyatro yapma aşkının 
başdöndürücü güzelliğini gözler 
önüne seriyor.

Nazım Hikmet’in önemli eseri 
Kuvayi Milliye Destanı Şehir 
Tiyatroları’nda…. Hakan Yavaş’ın 
yönettiği oyun Musahipzade 
Celâl Sahnesi’nde seyirciyle 
buluşmaya devam ediyor. 

İngiliz yazar Tom Basden’ın kara mizah 
yüklü uyarlamasında, Joseph K. Franz 
Kafka’nın yüz yılı devirmesine rağmen 
zaman aşımına uğramayan Dava’sının 
yeniden görülmesi için modern 
dünyanın labirentlerine bırakılıyor.

İngiliz yazar George Orwell’in 1949 
yılında yayınlanan ve kısa sürede 
kült mertebesine erişmiş eseri 1984, 
1949 yılında yayınlanmıştır.

Amerikalı oyun/televizyon/şarkı sözü 
yazarı Sam Bobrick’in yazdığı Two 
Single People adlı oyundan uyarlanan 
İki Bekar’ın çevirisi Ekin Tunçay Turan 
tarafından yapılmış.

16. İstanbul Bienali / 14 
Eylül - 10 Kasım 2019 / 
İstanbul 
16. İstanbul Bienali bu yıl, 
14 Eylül-10 Kasım tarihleri 
arasında, 90’lı yıllarda sanat 
algısını dönüştüren Nicolas 
Bourriaud küratörlüğünde 
düzenleniyor. 

Mamut Art Project / 3-7 
Nisan 2019 / Akbank 
Sanat - İstanbul 
Bu sene yedinci edisyonu 
gerçekleşecek  olan  Mamut  
Art Project, 3-7 Nisan 
tarihleri arasında Küçükçiftlik 
Park’ta düzenlenecek.

Mürekkepten: Çin Güncel 
Sanatından Yorumlamalar / 
11 Nisan-28 Temmuz 2019 / 
Pera Müzesi – İstanbul 
Mürekkep resim geleneğinin 
farklı yorumlarına odaklanan 
sergi, çalışmalarını Çin’de 
sürdüren 13 sanatçının 
yapıtlarını bir araya getiriyor.

Sanat ve Tasarımla 
Geleceği Düşlemek / 18 Ekim 
2018-1 Nisan 2019 / Sakıp 
Sabancı Müzesi – İstanbul 
18 Ekim 2018’de kapılarını açan ve 1 
Nisan 2019’a kadar devam edecek 
olan “Rus Avangardı. Sanat ve 
Tasarımla Geleceği Düşlemek” 
sergisi, Sabancı Holding’in 
katkılarıyla Rus avangard sanatını 
ziyarete açıyor.
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All is True
Hem oyuncu hem de yönetmen kimliğiyle tanıdığımız Kenneth Branagh, All Is True’da 
William Shakespeare’i canlandırıyor. Film, Shakespeare’in son günlerine ve ailesiyle 
arasındaki ilişkiye odaklanıyor

Avengers: Endgame
Avengers: Infinity War’un kaldığı yerden devam edecek olan filmde, yine bu evrenden 
aşina olduğumuz hemen hemen tüm karakterleri görebileceğiz. Uzun yıllar boyunca, 
birçok filmle inşa edilmiş görkemli bir anlatının sonra halkası olacak Avengers: 
Endgame’in 2019’un en çok konuşulacak sinema filmlerden biri olması kuvvetle 
muhtemel.

Captain Marvel
Yönetmenliğini It’s Kind of a Funny Story, Mississippi Grind ve Half Nelson gibi filmlerle 
tanınan Anna Boden ve Ryan Fleck‘in üstlendiği Captain Marvel’ın başrolünde ise Brie 
Larson yer alıyor. Marvel Sinematik Evreni’nde kadın bir karakterin tek başrol olarak 
karşımıza çıkacağı ilk film olmasıyla dikkat çeken film, ayrıca Pınar Toprak’ın bir süper 
kahraman filminin müziklerine imza atan ilk kadın besteci olarak karşımıza çıkacak 
olmasıyla bizim için ekstra bir önem de taşıyor.

Cinayet Süsü
Ülke tarihinin en gizemli seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin 
hikâyesini konu alan filmde Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya, Feyyaz Yiğit ve 
Mert Denizmen gibi isimler yer alırken filmin yönetmenliğini de Ali Atay üstleniyor.

Der goldene Handschuh
Fatih Akın’ın 69. Berlin Film Festivali’nde Ana Yarışma’da da yarışan son filmi, 1970-
1975 yılları arasında Hamburg’un ”Red Light District” bölgesinde dört kadını öldüren 
seri katil Fritz Honka‘nın hikâyesini anlatıyor.

Ema
Ema, Pablo Larraín’in, diğer filmlerinin aksine farklı bir bakış açısı sunuyor. Gael García 
Bernal’ın bir dans koreografını canlandırdığı yapım, bir çiftin evlat edindikten sonra 
yaşadıkları sıkıntıları konu alıyor.

High Life
Fransız yönetmen Claire Denis, bu kez seyirciyi uzayın derinliklerinde hayatta 
kalmaya çalışan bir baba-kızın mücadelesine davet ediyor. Juliette Binoche ve 
Robert Pattison’un rol aldığı film, bilimkurgu ögeleriyle korku türünü harmanlıyor.

Joker
Geçtiğimiz yıl You Were Never Really Here‘daki performansıyla harikalar yaratan 
Joaquin Phoenix, filmde Joker karakterini canlandırıyor. Phoenix ile beraber filmin 
oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Zazie Beetz, Shea Whigham, Bill Camp, Marc 
Maron gibi önemli isimler yer alıyor.

Ford v. Ferrari
Film, otomotiv endüstrisinin efsanelerinden Carroll Shelby ile İngiliz sürücü Ken 
Miles’ın, eksantrik ve kararlı olan Amerikan mühendis-tasarımcı ekipleri ile birlikte, 
Henry Ford II tarafından görevlendirilerek sıfırdan bir yarış arabası üretmelerinin 
ve o yıllarda pistleri domine eden Ferrari’yi 1966 Le Mans Dünya Şampiyonası’nda 
geçmelerinin öyküsünü anlatacak.

2019’un
MERAKLA BEKLENEN
FİLMLERİ

All is True

Avengers: Endgame

Cinayet Süsü

High Life

Joker
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Karakomik

Karakomik Filmler
Son olarak bu yılın en çok izlenen yerli filmlerinden Arif v 216’yla karşımıza çıkan Cem 
Yılmaz, bir sonraki projesi için oldukça farklı bir yoldan ilerliyor. 60 dakikalık iki orta metraj 
film barındıran iki filmi Karakomik Filmler 1 ve Karakomik Filmler 2’yle karşımıza çıkacak 
Cem Yılmaz, bu filmlerin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yapıyor.

Grâce à Dieu
Çağdaş sinemanın ustalarından Fransız yönetmen François Ozon, yine tartışma yaratması 
muhtemel bir filmle dönüyor. Fransa’nın Lyon kentinde papazlık yapan Bernard Preynat’ın 
1986 ila 1991 yılları arasında reşit olmayan çocuklara cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya 
çıkmasını ele alacak film, yaşananları kurbanların gözünden anlatıyor.

Kız Kardeşler
Tepenin Ardı ve Abluka gibi başarılı işlerle Türkiye sinemasının önemli yönetmenlerinden 
biri hâline gelen Emin Alper’in yeni filmi Kız Kardeşler, dünya prömiyerini 69. Berlin Film 
Festivali’nde yaptı. Annelerinin ölümünün ardından besleme olarak verilen üç kız kardeşin, 
yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alacak filmin 
oyuncu kadrosunda Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir ve Kayhan Açıkgöz gibi 
isimler yer alıyor.

Once Upon a Time in Hollywood
1969’un Los Angeles’ında geçecek filmde artık Hollywood’da tanınmakta güçlük çeken, 
Sharon Tate’in kapı komşusu Rick Dalton ile onun uzun süredir birlikte çalıştığı dublörü 
Cliff Booth’un hikâyesi konu edilecek.

Spider-Man: Far From Home
Örümcek Adam’ın Marvel Sinematik Evreni’ne dahil olduğu Spider-Man: Homecoming’in 
devamı niteliğindeki filmin yönetmen koltuğunda yine Jon Watts oturuyor. Avengers: 
Endgame’de yaşanacakların ardından gelişen olayları izleyeceğimiz filmin kötüsü illüzyon 
yetenekleriyle suç faaliyetlerini organize eden Mysterio olacak.

The Dead Don’t Die
Son olarak 2016 yapımı Paterson’la bir kez daha kendisini bizlere hayran bırakan Jim 
Jarmusch, korku ve komediyi harmanladığı yeni filmi The Dead Don’t Die ile geri dönüyor.

The Irishman
Yaşayan en büyük yönetmenlerden Martin Scorses ile efsanevi oyuncular Al Pacino 
ve Robert De Niro… Suç filmi deyince akla gelebilecek belki de ilk üç isim Netflix filmi 
The Irıshman için bir araya geliyor. Bu rüya kadroyu, bir mafya tetikçisinin hikâyesinde 
izleyeceğiz.

The Lion King
Disney, 1994 yapımı klasikleşmiş animasyonun yeniden çevrimine imza atıyor. 2016 tarihli 
The Jungle Book’la iyi iş çıkaran Jon Favreau’nun yönettiği film Amcasının ihanetine 
uğramasıyla ilgili gerçekleri öğrenmesinin ardından Pride Rock’taki hakkını geri almak için 
dönen Simba’nın hikâyesini anlatacak.

Topal Şükran’ın Maceraları
2019’da heyecanla beklediğimiz filmlerden biri de Onur Ünlü imzalı Topal Şükran’ın 
Maceraları. Zira Topal Şükran’ın Maceraları, diyalogsuz bir film. Hem oyunculuk anlamında 
hem de Onur Ünlü sinemasının diyalogsuz hâlini görebilmek adına önemli bir deneyim 
olacak gibi görünen filmin başrollerinde Demet Evgar ve Serhat Kılıç‘ın yer alırken ikiliye 
Halil Babür eşlik ediyor. Filmin görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir üstlenirken kurgusu 
ise Adana’dan En İyi Kurgu Ödülü’yle dönen Ayris Alptekin’in imzasını taşıyor.

Kaynak: FilmLoverss

Kız Kardeşler

Once Upon a Time in 
Hollywood

The Irishman

Topal Şükran’ın 
Maceraları

Spider-Man: 
Far From 
Home
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KİTAP

AHMET SAY
Müziğin Kitabı

HALİL FATİH ALAGÖZ
Osman Necmi Gürmen’in Öykü 
ve Romanlarında Yapı ve İzlek

ELFİN TATAROĞLU
Bahriye

GÜLSEREN 
BUDAYICIOĞLU
Camdaki Kız

UMUT GÜNER
Kalbin Kaderin Olsun

MEHMET AKİF ERTAŞ
Armoni Karadeniz

RIZA OYLUM
Kadın - Sinema Defterim

JEHAN BARBUR
Çatıdaki Çimenler: 
Sen’e Yazılar

CEVHER CEYLAN
Steve jobs Olsa Ne 
Yapardı?
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM’ın Kurucu Başkanı olan, Türkiye’nin duayen kanun 
üstatlarından Nevzat Sumer, 1927 yılında Amasya’nın Merzifon ilçesinde doğmuştur. Çocukluğundan itibaren 
müziğe karşı büyük bir sevgi duyan Sumer, ud çalmayı öğrenerek müzik yaşamına adım atar. Bu konuda tatmin 
edici bir eğitim alamadığını düşünerek Ankara’daki yedek subaylığı sırasında iki mandallı bir kanun edinir ve 
kendini eğitmeye başlar. 

1952 yılında Ankara’da Ziraat Bakanlığı Mücadele Şubesi’ne tayininin gerçekleşmesinin ardından Faruk Kayacaklı 
tarafından kurulan müzik cemiyetine girer; fakat burada aldığı eğitimden pek tatmin olmaz. Sonrasında Melahat 
Pars’ın kurmuş olduğu müzik dershanesine kayıt olur ve ud sanatçısı Halil Aksoy’dan dersler alır. Ankara 
Radyosu’nun açmış olduğu ve jürisinde Münir Nurettin Selçuk gibi isimlerin bulunduğu özel yetenek sınavını 
kazanarak müzik kariyerine Ankara Radyosu’nda devam eder. Ankara Radyosu’nda çalıştığı dönemlerde 
buradaki ekibiyle birlikte Ankara Göl Gazinosu’nda da sahne almaya başlar. 1967 yılına kadar Ankara Radyosu’nda 
çeşitli görevlerde çalışan ve dersler de veren Sumer, radyoda çalışan müzisyenlerin haklarının korunması ve 
iyileştirilmesi için sendika çalışmaları başlatır. 

Sonrasında İstanbul’a gelir ve kısa bir dönem Maksim Gazinosu’nda çalışır. Bir yandan radyo ve gazino 
çalışmalarına devam eder, bir yandan da kanun icracısı olarak Cüneyd Orhon ile kayıtlar gerçekleştirir. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda çok sayıda öğrenci yetiştiren Sumer, uzun yıllar TRT İstanbul 
Radyosu’nda görev alır.Yaklaşık 30 yıl boyunca kanun eğitimcisi olarak pek çok öğrenci yetiştirir; birçok ünlü isme 
kanunu ile eşlik eder, çok sayıda konserde şef olarak görev alır. 2005 yılında çıkan bir yasa ile İstanbul Teknik 
Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’ndaki görevinden emekli olur. Aynı yıl kurduğu İstanbul Klasik Türk 
Müziği Orkestrası ile orkestra şefi olarak 48 saz eserini kaydeder. Müzisyenliği, eğitimci kişiliği ve sanatı ile Türk 
müziğine büyük katkılarda bulunan duayen kanun üstadı Nevzat Sumer; aynı zamanda Türk Musikisi Vakfı’nın 
kurucu mütevelli heyeti üyesidir.

28.11.2018 tarihinde kaybettiğimiz Kurucu Başkanımızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.

Nevzat Sumer
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Sonsuzluğa 
Uğurladıklarımız

Nuray HAFİFTAŞ (14.02.2018)

Hamit ÇİNE (15.02.2018)

Türkay ALTAY (23.02.2018)

Ayten ÇINAR (05.03.2018)

Göksel SÖNMEZOCAK (23.03.2018)

Ülkü TAMER (01.04.2018)

Cemal SAFİ (17.04.2018)

Ahmet KAÇAR (12.05.2018)

Şinasi ERDOĞAN (29.05.2018)

Onur Can ÖZCAN (04.06.2018)

Muammer ÖZTAŞ (20.06.2018)

Aydın Nafiz ORAN (03.07.2018)

Turgut BERKES (20.08.2018)

Kemal İNECİ (30.09.2018)

Nedim UÇAR (26.11.2018)

Nevzat SUMER (28.11.2018)

Refik DURBAŞ (01.12.2018)

Erdal EYİGÖZ (14.12.2018)

Nazire DEDEMAN (05.02.2019)

Alp Hakan YEŞİLYURT (09.02.2019)
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