




Sevgili
MESAM
Üyeleri

Merhaba, 

MESAM yönetimi olarak 980 oyun 906’sı ile seçildiğimiz 
bu görevde ikinci senemize doğru ilerliyoruz.

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, geçen bu kısa za-
manda yıllara bedel çalışmalara imza attık. 2023 Genel 
Kurulu’na giderken öngörülen tahmini bütçe 95 milyon 
TL iken şimdi neredeyse bu rakamın 3 katına ulaşmış 
durumdayız.

REKOR DAĞITIMLAR 

Temmuz 2021’den bugüne kadar üyelere dağıtılmış 
olan tutarımız ile rekor kırdık.

LİSANSLAMADA DEVRİM

Lisanslama, bir telif birliğinin adeta kalbidir. 
Dijital lisanslamalardaki gelirlerimizi, ilgili kuruluşlarla 

yaptığımız müzakereler sonucu Avrupa standartlarına 
çıkardık. 

UMK olarak adlandırdığımız otel, cafe, bar, restoran 
vb. işletmelerin lisanslamalarında ise her geçen gün rekor 
denilebilecek rakamlara ulaşmaktayız.

1391 belediyenin lisanslanmasında Türkiye Belediyeler 
Birliği ile çok ciddi yol kat ettik.                          

MESLEK BİRLİKLERİNİN İÇİNDE BİR İLK!                                                                                                                                             
  

MESAM’ın artık kendisine ait bir binası var!
Söz verdiğimiz gibi MESAM üyelerine layık, içerisin-

de kâr amacı gütmeyen MESAM Cafe yani üyelerimizin 
her zaman arzuladığı MESAM Lokali ve en üst katında 
kültür-sanat kanalı MESAM TV’nin olacağı binamız tüm 
üyelerimize hayırlı olsun. Toplam 1750 m2 ve 8 kattan oluşan 
binamızda üyelerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.

VEFA… 

Asli görevi telif toplamak olan MESAM’ın, yaşayan 
ve ebediyete intikal etmiş üyeleri ile ilgili de çalışmaları 
devam ediyor.

Sivas Kangal Minarekaya Köyü’nde yapımına 9 sene 
önce başlanan ve maddi imkânsızlıklardan dolayı bir türlü 

tamamlanamayan kültür evinin yapımını MESAM olarak 
tamamladık. MESAM kasasından bir kuruş çıkmadan 
sponsorluk desteğiyle yapılan kültür evinin açılışını 2 
Temmuz Madımak Katliamı yıldönümünde gerçekleştir-
dik.                                                                                                                                                                                       

ÜYELERİMİZ, GÖZBEBEĞİMİZ 

MESAM üyelerinin özel sağlık sigortası poliçeleri 
yenilendi. 441 tamamlayıcı sağlık sigortası + 1.759 özel 
sağlık sigortası olmak üzere toplam 2.200 üyeye özel 
sağlık sigortası yapıldı.     

Merkezi Paris’te bulunan Cardif Sigorta ile anlaşma 
sağladık. Teliflerinizde bir kuruş kesinti olmayacak ve 
tamamının genel sekreterlik payından karşılanacak şe-
kilde 13.000 üyemizi kapsayacak özel bir sigorta yaptık.

MESAM KART ve MESAM CEPTE İLE HAYATINIZI 
KOLAYLAŞTIRACAĞIZ 

MESAM Cepte uygulamamızı App Store ve Google 
Play Store’dan indirebilirsiniz. Uygulamanın içerisinden 
eser, film, albümlerinizi, konser etkinliklerini, lisanslı 
mecraları, edisyon sözleşmelerini, temsili ve mekanik 
dağıtım hak edişlerinizi görüntüleyebilirsiniz. 

Uygulamanın içerisine barkod olarak entegre edilecek 
ve içerisinde 100 civarında indirim yapan kurum ve kuru-
luşlar olacak MESAM Kart çok yakında sizlerle olacak.

HUSUSİ PASAPORT

Yeşil Pasaport her ne kadar yasal düzenleme gerektirse 
de biz bununla ilgili yoğun bir çalışma içindeyiz. Ancak 
yeşil pasaport çıkana kadar hiç olmazsa hizmet pasapor-
tuyla üyelerimiz vize kuyruklarına takılmadan yurt dışına 
gidebilsinler diye İçişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’yla 
tam bir görüş birliğine vardık. Çok yakında üyelerimizin 
MESAM’ı arayarak yurtdışı konserlerini beyan etmesi ve 
konser davetlerini de bizimle paylaşmaları halinde bizim 
üzerimizden Kültür Bakanlığı’yla ve bakanlığın yazısıyla 
İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek yazılarla kısa süre 
içerisinde hizmet pasaportu ellerine geçecektir. 

Şeffaf ve eleştiriye açık yönetimimizle sizlere hizmet 
vermekten gurur duyuyor ve layık olmaya çalışıyoruz.
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RECEP ERGÜL
Yönetim Kurulu Başkanı
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l MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Ergül, MESAM’daki değişim ve reformları 
anlatıyor...

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

l Recep Ergül’den Konser ‘Baskın’ları 
Açıklaması

l Türk Dünyası Meslek Birlikleri 
Konferansı, İkinci Kez Toplandı

l Doğduğu Köyde Muhlis Akarsu Kültür 
Evi’ni Açtık

l Madımak’ı Unutmadık

l Musa Eroğlu: “Müziğin İçinde Büyüdüm”

l Fuat Güner, Bir Ömre Sığan Müzik 
Yolculuğu

l Azerbaycan Fikri Mülkiyet Hakları 
Yürütme Merkezi Direktörü, Guliyev Necef 
Zakiroğlu İle Çok Özel…

l Blokzincir İle Telif Eserlerinin Haklarının 
Korunması

İÇİNDEKİLER

l İlhan İrem’in Ardından…

l Salih Turhan İle 40 Yıla Sığdırdıkları

l Lütfü Gültekin: “Müzik Benim İçin Bir 
Yaşama Biçimi”

l Mersinli İsmail: “Çocukluğumu Doyasıya 
Yaşayamadım Ama Müziğim Sayesinde 
Dünyayı Dolaştım”

l Murat Sincer, Müzikte 40. Yılını Yaşıyor

l Halk Ozanı Selahattin Akarsu’nun 
Kaleminden, ‘Halk Ozanı Kimdir?’

l Ayşe Önder: “En Sevilen Dizi Müziklerim, 
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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek 
Birliği (MESAM) adına İmtiyaz Sahibi:
Recep ERGÜL

Genel Yayın Yönetmeni:
Tuba AKKAVAK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Mehmet BİTMEZ
 
Yayın Koordinatörü:
Elif Esra KESER
 
Yayın Kurulu:
İskender PAYDAŞ, Fuat GÜNER,
Hülya ŞENKUL, Selim ÇALDIRAN,
Zülfikar BEYHAN, Hülya POLAT, 
Selahattin AKARSU, Abdulkadir DOĞAN
 
Danışma Kurulu:
Mustafa  KUL, Dr. Haydar TANRIVERDİ, 
Prof. Dr. Hayrettin İVGİN, Hasan KAPLAN, 
Selahattin DÜNDAR, Songül DÜNDAR
Dr. Göktan AY
 
Yayın Hazırlık:
Beste ERTAN
Nilüfer PAZVANTOĞLU

Görsel Yönetmen:
Aynur ÇOLAK

Baskı: 
Elyaf Matbaa Baskı Hizmetleri
Yedikule Çırpıcı Yolu 
Topkapı Ticaret Merkezi 2 No: 81
Cevizlibağ / İSTANBUL 
Tel: 0212 699 99 70

İletişim:
MESAM
Sıracevizler Cad. Esen Sok.
Saruhan Plaza No: 6 Kat: 6 34381
Bomonti / Şişli / İstanbul
E-posta: mesam@mesam.org.tr
Telefon: +90 212 296 99 10
Fax: +90 212 296 99 24 - 26
Whatsapp Hattı: 0530 053 59 29

TÜRKİYE MUSİKİ ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ DERGİSİTÜRKİYE MUSİKİ ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ DERGİSİ

EYLÜL 2022 / SAYI 28
İÇİNDEKİLER

l İrsel Çivit, Bol Ödüllü Film Müziklerinin 
Yapımcısı

l Levent Gürsel: “Güldüm Şarkı Yazdım, 
Ağladım Beste Yaptım”

Selma 
Sallıoğlu: 
“Opera 
Benim 
Gözbebeğim”

l Neşet Ertaş’ı 
Ölümünün 10. Yılında 
Saygıyla Anıyoruz

l Geçmiş Yüzyılların En 
Önemli Kürt Şairi ve 
İslam Bilgini Feqîyê 
Teyran

l Ayın Kültür-Sanat 
Ajandası

44

50

51

52

l Eylül 2022’de Kaybettiğimiz 
Sanatçılarımız…

l MESAM’a En Sık Sorulan Sorular

56

60

46

48



VİZYON EYLÜL 20226

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

Merkezi Paris’te bulunan Cardif Sigorta ile 13.000 
üyemizi koşulsuz kapsayan; teliflerinden bir kuruş 
kesinti olmayacak ve tamamı Genel Sekreterlik 
payından karşılanacak şekilde sosyal güvence için 
imzalar atıldı. Bu sigorta, üyelerimiz hastalanıp rapor 
aldığında raporun her günü için günlük 1000 TL ödeme 

yapıyor. Vefat ve kaza halinde büyük bir tazminat 
ödüyor. Bir ses sanatçısının kulak burun boğaz 
sorununda, enstrüman çalan sanatçının çalmasına 
engel bir sağlık durumu oluştuğunda her raporlu 
gününü için 1.000 tl ödüyor ve sanatçının iş kaybını 
tamamlamaya çalışıyor. Cardif Sigorta ile imzalanan 

sosyal güvence 
kapsamında, 
üyemize iş kaybı 
yaratacak hastalık 
durumunda toplamda 
20.000 TL, işe engel 
kaza sonucu vefat 
durumunda ise 
toplamda 30.000 TL 
tazminat ödeyenek. 
Göreve geldiğimizden 
beri yapılan tasarruf 
kalemleriyle 
üyelerimize 
verdiğimiz hizmetten 
gurur duyuyoruz. 
Tüm üyelerimize 
hayırlı olsun...

13.000 ÜYEMİZE KOŞULSUZ ŞARTSIZ ‘SOSYAL GÜVENCE’

MESAM 35. YILINA YAKIŞIR ŞEKİLDE 
YENİ FAALİYETLERİNE KENDİ BİNASINDA 
DEVAM EDECEK
1986 yılında kurulan MESAM, şimdiye kadar 
faaliyetlerini kiraladığı binalarda sürdürmekteydi. 
Son olarak faaliyet gösterdiğimiz Şişli 
Bomonti’deki yerimize artan üye ve personel 
sayımızla birlikte sığamaz hale gelmiştik. Hem 
üyelerimize ek hizmetler sunabileceğimiz hem de 
çalışanlarımızın sizlere daha iyi hizmet sunabilmesi 
adına refah içinde çalışabileceği daha büyük bir 
yer arayışındaydık.
Göreve geldiğinden beri verdiği sözleri yerine 
getirmek için çabalayan yönetimimizin son 5 
aydır yoğun çalışmaları neticesinde, Mecidiyeköy 
gibi ulaşımı kolay ve merkezi olan bir bölgede 
binamızın satın alımını 14 Ekim Cuma günü 
gerçekleştirdik. Bu satın alma, ülkemizin ekonomik 
koşulları göz önünde bulundurularak en uygun 
satış bedeli üzerinden tamamlanmış olup, en 
düşük kredi faizi ile gerçekleştirildi.
İçerisinde kâr amacı gütmeyen MESAM Cafe yani 

üyelerimizin her zaman arzuladığı MESAM Lokali 
ve en üst katında kültür sanat kanalı MESAM 
TV’nin olacağı binamız 1750 m2, 8 kattan oluşuyor.
Konuyla ilgili şeffaf yönetim politikamız 
doğrultusunda sosyal medyamız ve YouTube 
kanalımızda binanın satın alımıyla ilgili paylaşımlar 
gerçekleştirilmiştir.
35. yılımıza kendi binamızda girecek olmanın 
mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz.
MESAM’ın yeni binası tüm üyelerimize hayırlı 
olsun. Sizleri ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.
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MESAM’DAN HABERLER
İş Birlikleri, Anlaşmalar, Ziyaretler, Anmalar, Kutlamalar

MESAM ve MSG olarak ihraç 
edildiğimiz CISAC’a (Uluslararasi 
Söz Yazarları ve Besteciler 
Konfederasyonu) yeniden 
üye olarak kabul edilmemizin 
ardından, CISAC Doğu Avrupa 
Direktörü Mitko Chatalbayev 

ile Sylvan Piat ziyaretimize geldi. Yaklaşık 4 saat süren ve oldukça 
verimli geçen toplantımızda CISAC yetkililerine, Avrupa’daki bazı 
meslek birlikleri ile yaşadığımız sorunları anlattık ve çözümler 
üzerinde konuştuk. Mitko ve Sylvain’e değerli ziyaretleri için her iki 
meslek birliğimiz adına teşekkür ediyoruz.

CISAC DOĞU AVRUPA DİREKTÖRÜ 
MİTKO CHATALBAYEV İLE SYLVAN 
PLAT’IN MESAM-MSG ZİYARETİ

VİZYON EYLÜL 2022

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Recep Ergül, Genel Sekreterimiz Av. 
Gülcan Tutkun ve sektördeki diğer tüm meslek birlikleri başkanları, 
T.C Kültür ve Turizm Bakanı’mız Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettiler. 
Toplantıda lisanslama konularında yapılacak işbirliği ve müzik 
sektörünün diğer sorunları konuşuldu. 

TURİZM BAKANIMIZ SN. MEHMET 
NURİ ERSOY İLE MÜZİK SEKTÖRÜNÜN 
SORUNLARINI KONUŞTUK

BELEDİYELER BİRLİĞİ 
İLE GÖRÜŞTÜK
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sn. Recep Ergül, Genel 
Sekreterimiz Av. Gülcan Tutkun 
Türkiye Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri Sn. Hayri Baraçlı 
ve çalışma arkadaşları ile bir 
araya geldiler. Görüşmede 1391 

SİVAS VALİLİĞİ’Nİ 
ZİYARET ETTİK
Sivas’ta yaptığımız etkinlikler 
kapsamında Yönetim Kurulu Başkanımız 
Recep Ergül, Genel Sekreterimiz Av. 
Gülcan Tutkun, Yönetim Kurulu üyemiz 
Abdülkadir Doğan, danışmanımız 
Mustafa Kul, Sivas Valisi Dr. Yılmaz 
Şimşek’i ziyaret etti. Sivas Valiliği’nden, 
şehre gelen ziyaretçilerin Muhlis 
Akarsu Kültür Evi’ni de ziyaret etmeleri 
için Kültür Evi’nin Kültür ve Turizm 
Kataloğu’na eklenmesini talep ettik. 
Taleplerimizi karşılayan sayın valimize 
çok teşekkür ediyoruz.

belediyenin lisans çalışmasında 
sona gelinmesinin yanı sıra, 
belediyelerin yaptıkları festivallerde 
tüm yorumcu sanatçılara fırsat 
verilmesi konusunda TBB’nin 
bir tavsiyede bulunmasını talep 
ettiler. MESAM olarak üyelerimizin 
haklarının takibindeyiz.



Konserde sanatçı, saz heyeti, bilet satan, ışık 
ve ses sistemini kuranların emeğinin karşı-
lığını aldığı, ancak esere asıl can verenlerin 

emeğinin karşılığını almadığı bu çarpık düzende 
üyelerimizin haklarını savunuyoruz. Aslında bu 
konser baskınlarının sanatçıyla hiçbir ilgisi yok. Biz 
13.500 üyesi bulunan büyük bir meslek birliğiyiz. 
Zaten telifini toplamak istediğimiz konserlerin sa-
natçılarının büyük bir kısmı üyemiz. Bu atılımların 
hepsi organizasyon şirketlerine yönelik yapılmış 
atılımlardır. Görevimiz, eserleri ortaya koyan sa-
natçıların haklarını savunmak. 

Yıllardır canlı konserleri organize edenler gelir-
lerinin yüzde 6’sına tekabül eden telifi vermemek 
için her yola başvuruyor. Zaman zaman paravan 
şirketler kullanıyorlar, yasa takmıyorlar. 1980’li yıl-
larda korsan kasetçilik neyse bu aynı şeydir. Bu bir 
insan hakkı ihlalidir. Çünkü telif insan hakkı demektir. 
Konserlerle alakalı organizatör arkadaşlarla birebir 
görüşmeler yaptık. Konser gelirlerinin yüzde 6’sının 
eser sahiplerine verilmesi gerekiyor dedik. Ancak 
hiçbir şekilde müzakere sürecine yanaşmıyorlar. 
Böyle olunca da biz tespit yapıyoruz. O konserin 
orada yapıldığına dair tutanak tutuluyor ve bunun 

adı tespittir. Bunu noteri lisans personeli ve hukukçu 
yapıyor. Bazen arkadaşlarımıza zorluk çıkardıkları için 
kolluk kuvvetlerine başvurmak zorunda kalıyoruz.

Bu tespitler sanatçılara değil organizasyon 
şirketlerine yöneliktir. Ama önce sanatçıların telif 
bilincine sahip olması lazım. Avrupa’da böyle bir 
kültür var kaçak hiçbir şey olmuyor, sözleşme ya-
pılıyor, telif ödeniyor herkes parasını almış oluyor. 
Tespitten sonra organizasyon şirketi hala sözleşme 
yapmaya yanaşmıyorsa o zaman mahkemeye gi-
diyoruz. Mahkemeye giderken de elimizde tespit 
belgesi oluyor.

    Bu tespitler sadece konserlerle de kalmayacak 
düğün salonları, restoranlar, AVM’ler, kafeler, oteller 
ve toplu taşıma araçlarının telif ödemesi gerekiyor. 
Telif tarifeleri son derece düşük ve bakanlık onaylı. 1 
milyonluk konserde meslek birliklerine ödeyecekleri 
toplam tutar 60 bin liradır. Onlar 10 konserde 600 
bin, 100 konserde 6 milyon yapar diye hesaplıyorlar. 
İyi ama 100 konserden 100 milyon kazanıyorlar. 
Organizasyon şirketleri gelip sözleşme yapana 
kadar tespitlerimiz olacak. Üyelerimizin emeklerinin 
peşini bırakmayacak ve ülkemizde telif bilincini 
yerleştirene kadar bu haklı davamızı sürdüreceğiz. l
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RECEP ERGÜL’den 
Konser ‘Baskın’larıyla ilgili açıklama
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22 Temmuz 2022 Tarihinde Bakü’de Gerçekleşen ‘Activities of Collective 
Management Organizations to Protect the Rights of Authors and Holders of 

Related Rights at the Present Stage’Konferansı Toplantı Notu…
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İLKİ 27 MAYIS 2022’DE 
BAŞKANIMIZIN ÇAĞRISIYLA 

YAPILAN VE 9 ÜLKENİN KATILDIĞI 
TÜRK DÜNYASI MESLEK 

BİRLİKLERİ KONFERANSI’NIN 
İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİ

Eğitim Bakanlığı temsilcileri ve milletvekillerinden oluşan 
yaklaşık 70 kişi katıldı. 

Toplantıda bölgedeki lisanslama faaliyetlerinin ye-
tersizliğinden, yasal düzenlemeler olmasına rağmen iş 
birliği eksikliğinden dolayı lisans gelirinin neredeyse hiç 
toplanamadığından bahsedildi. Kısa kısa ve çok sayıda 
konuşmacı kendi kurumunu tanıtarak iş birliğine açık olduğu 
beyanını sundu. Türk meslek birliklerinin tecrübesinden 
ve teknik bilgisinden yararlanmak istediklerinin özellikle 
altını çizdiler. MESAM ve MSG de bu konuda her türlü iş 
birliğine açık olduklarının ve bölgenin ihtiyacına göre çeşitli 
iş birliği modellemeleri geliştirilebileceği mesajlarını verdi. 
Ayrıca hâlihazırda Azerbaycan’da özellikle eser sahipleri 
meslek birlikleri arasındaki akreditasyon sorunundan ve 
konuyla ilgili yasal ihtilaflardan bahsedildi. Toplantı so-
nunda, katılan meslek birlikleri temsilcileri tarafından iyi 
niyet deklarasyonunu içeren bir bildiri metni imzalandı. l 

* MESAM Genel Sekreteri

22 Temmuz 2022 tarihinde Bakü’de Fairmont Otel’de 
‘Activities of Collective Management Organizations to 
Protect the Rights of Authors and Holders of Related 
Rights at the Present Stage’ konulu bir konferans gerçek-
leştirildi. Söz konusu konferansın ev sahipliğini COPAT 
(Enforcement Centre on IP Rights Intellectual Property 
Agency of The Republic of Azerbaijan) yaptı. 

Konferansa MESAM’ı temsilen Recep ERGÜL, Fuat 
GÜNER, Mustafa KUL ve Av. Gülcan TUTKUN; MSG 
tarafından ise Ömer ÖZGÜR ve Bengü FİRUZ katıldı. Top-
lantıya Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan 
ve Rusya’dan eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerini 
temsil eden meslek birliklerinden temsilciler, Azerbaycan 
Türk Büyükelçiliğinden Basın Danışmanı, TRT Temsilcisi, 
Azerbaycanlı eser sahipleri, icracıları, film yapımcıları, 
tiyatrocular, Azeri Adalet Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, 

Av. GÜLCAN TUTKUN *
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Bundan tam 29 yıl önce, 2 Temmuz 1993 tarihinde düzenlenen Pir Sultan Abdal 
Şenlikleri için Sivas’ta bulunan içlerinde Sivaslı halk ozanı Muhlis Akarsu’nun da 

bulunduğu tam 33 yazar ve sanatçı kaldıkları otelde yaşamını yitirmişti. MESAM’ın 
yeni yönetimi, göreve geldiğinde söz verildiği üzere Muhlis Akarsu’nun adını 

taşıyan kültür evinin yapımını sanatçının kendi köyünde gerçekleştirdi.

DOĞDUĞU KÖYDE 
MUHLİS AKARSU 

KÜLTÜR EVİ’Nİ AÇTIK



Sivas Kangal Minarekaya Köyü’nde yapımına 
dokuz sene önce başlanan ve maddi imkân-
sızlıklardan dolayı bir türlü tamamlanamayan 

kültür evinin yapımını, başkanımız Recep Ergül 
öncülüğünde MESAM olarak tamamladık. 

Kültür evinin açılışını, 2 Temmuz Madımak 
Katliamı yıldönümünde Madımak Otel’in önünde 
canlarımızı anarak başladığımız günün akşamında 
Minarekaya Köyü’nde gerçekleştirdik. Sivas Vali-
liği’ne yaptığımız ziyarette, Sivas Valisi Sayın Dr. 
Yılmaz Şimşek’ten kültür evinin turist rehberine 
ekleneceği sözünü aldık.
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ŞEVVAL BÜŞRA HANÇER

 (20 Şubat 1948-2 
Temmuz 1993), Türk 
halk ozanıdır. 1965 
yılında İdareli Kullan 
/ Çıkarım Dağlara 
Ederim Seyran 
adını verdiği ilk 
45’liğini yayınladı. 
1970’li yılların 
başında İstanbul’a 
yerleşti. İstanbul’a 
yerleşene kadar 
15’e yakın 
45’lik çıkardı. 
1974 yılında 
Muhlis Akarsu 
adını verdiği 
ilk albümünü 
yayınladı. Daha 
sonra aynı yıl içinde Muhlis Akarsu 1, Muhlis Akarsu 2 
ve Muhlis Akarsu 3 adındaki albümleri yayınladı. Bir seri 
haline getirdiği bu albümlerin sonuncusu Muhlis Akarsu 8 
(1978) adlı albümdü. 

Bu seri albümleri yayınlarken bir yandan 45’lik ve 
farklı albümler yayınlamaya devam ediyordu. 1974-
1978 yılları arasında 25’e yakın 45’liği yayınladı. 1970’li 
yıllarda yayınladığı albümlerin yanı sıra katıldığı radyo 
ve televizyon programlarıyla tanınmaya başlandı. 1-4 
Temmuz 1993 tarihleri arasında düzenlenecek olan Pir 
Sultan Abdal Şenlikleri’ne katılmak için eşiyle birlikte 
Sivas’a gitti. Şenliklerin ikinci günü olan 2 Temmuz’da 
kaldığı Madımak Oteli’nde 34 kişi ile birlikte yakılarak 
öldürüldü. Olayda Muhlis Akarsu’nun eşinin yanı sıra 
birçok sanatçı hayatını kaybetti. 

Ünlü halk ozanı Muhlis Akarsu, şenlikler için gittiği 
Sivas’ta son konserini verdi. Akarsu, yaşamı boyunca 
40’tan fazla 45’lik plak, 4 uzunçalar, 38 albüm ve yüzlerce 
deyiş bıraktı Ölümünün ardından Sivas Ellerinde Ömrüm 
Çalınır (1993) adında bir albüm yayınlandı.  

Başkanımız Recep Ergül, açılış sonrasındaki 
konuşmasında herkese önemli bir çağrıda bulundu. 
Bu çağrısında elinde Muhlis Akarsu’ya ait olan fo-
toğraflar, mektuplar, belge, bilgi, hatıra, CD, kaset 
gibi Muhlis Akarsu’dan bir parça taşıyan her şeyi 
kültür evine bağışlamalarını rica etti. 

Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli 
Ağbaba, CHP Milletvekilleri Mürsel Alban, Mustafa 
Sezgin Tanrıkulu, Kadim Durmaz, Ulaş Karasu, 
eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve aynı 
zamanda MESAM Yönetim Kurulu Başkan danış-
manı Mustafa Kul ve yaklaşık 200’den fazla ozan 
ve sanatçı katıldı. l

20. YÜZYIL ÂŞIĞI VE HALK OZANI
MUHLİS AKARSU



• Muhlis Akarsu – 45 yaşında, sanatçı
• Edibe Sulari – 40 yaşında, sanatçı
• Asım Bezirci – 66 yaşında, araştırmacı,

yazar
• Hasret Gültekin – 22 yaşında şair,

sanatçı
• Nesimi Çimen – 62 yaşında, şair,

sanatçı
• Muhibe Akarsu – 45 yaşında, Muhlis

Akarsu’nun eşi
• Gülender Akça – 25 yaşında
• Metin Altıok – 53 yaşında, şair, yazar,

felsefeci
• Mehmet Atay – 25 yaşında, gazeteci,

fotoğraf sanatçısı
• Sehergül Ateş – 30 yaşında
• Behçet Sefa Aysan – 44 yaşında, şair
• Erdal Ayrancı – 35 yaşında
• Belkıs Çakır – 18 yaşında
• Serpil Canik – 19 yaşında
• Muammer Çiçek – 26 yaşında, aktör

• Carina Cuanna Thuijs – 23 yaşında, 
Hollandalı akademisyen

• Serkan Doğan – 19 yaşında
• Murat Gündüz – 22 yaşında
• Gülsüm Karababa – 22 yaşında
• Uğur Kaynar – 37 yaşında, şair
• Asaf Koçak – 35 yaşında, karikatürist
• Koray Kaya – 12 yaşında
• Menekşe Kaya – 15 yaşında
• Handan Metin – 20 yaşında
• Sait Metin – 23 yaşında
• Huriye Özkan – 22 yaşında
• Yeşim Özkan – 20 yaşında
• Ahmet Özyurt – 21 yaşında
• Nurcan Şahin – 18 yaşında
• Özlem Şahin – 17 yaşında
• Asuman Sivri – 16 yaşında
• Yasemin Sivri – 19 yaşında
• İnci Türk – 22 yaşında
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MUHLİS AKARSU (1948 –1993)
Türk halk ozanı, 1965 yılında ‘İdareli Kullan / Çıka-

rım Dağlara Ederim Seyran’ adını verdiği ilk 45’liğini 
yayınladı. 1970’li yılların başında İstanbul’a yerleşti. 
İstanbul’a yerleşene kadar 15’e yakın 45’lik çıkardı. 
1974 yılında ‘Muhlis Akarsu’ adını verdiği ilk albümünü 
yayınladı. Daha sonra aynı yıl içinde ‘Muhlis Akarsu 
1’, ‘Muhlis Akarsu 2’ ve ‘Muhlis Akarsu 3’ adındaki 
albümleri çıktı. 

Bir seri haline getirdiği bu albümlerin sonuncu-
su ‘Muhlis Akarsu 8’ adlı albümdü. Bu seri albümleri 
yayınlarken bir yandan 45’lik ve farklı albümler yayın-
lamaya devam ediyordu. 1974-1978 yılları arasında 
yirmi beşe yakın 45’lik yayınladı. 1970’li yıllarda yayın-
ladığı albümlerin yanı sıra katıldığı radyo ve televizyon 
programlarıyla tanınmaya başlandı. 1-4 Temmuz 1993 
tarihleri arasında düzenlenecek olan Pir Sultan Abdal 
Şenlikleri’ne katılmak için eşiyle birlikte Sivas’a gitti. 
Şenliklerin ikinci günü olan 2 Temmuz’da kaldığı Ma-
dımak Oteli’nde 34 kişi ile birlikte yakılarak öldürüldü. 
Olayda eşinin yanı sıra birçok sanatçı hayatını kaybetti. 
Şenlikler için gittiği Sivas’ta son konserini vermişti. 

Muhlis Akarsu, yaşamı boyunca 40’tan fazla 45’lik 
plak, 4 uzunçalar, 38 albüm ve yüzlerce deyiş bıraktı. 
Ölümünün ardından ‘Sivas Ellerinde Ömrüm Çalınır’ 
albümü yayınlandı.  

 
NESİMİ ÇİMEN (1931- 1993)
 1931 yılında Adana’nın Saimbeyli ilçesinde doğdu. 

Daha sonra tüm ailesiyle birlikte Kayseri’nin Sarız il-
çesine yerleşti ve bir köy ağasının yanında maraba 
olarak çalışmaya başladı. 12 yaşındayken saz çalmaya 
başladı. Ağanın kızı Dilber’e aşık olunca, birlikte Kay-
seri’den kaçıp Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine 
bağlı Sevdili Köyü’ne yerleştiler. 

Anadolu Aleviliği’nin yoğun yaşandığı bu bölgede 
uzun süre kaldıktan sonra İstanbul’a taşındı. İşçi 
olarak Almanya’ya gitmek için çabaladı, fakat nefes 
darlığı olduğu için başaramadı ve ailesiyle beraber Os-
maniye’nin Kadirli ilçesine göç etti. Bu dönemde 
yazar Yaşar Kemal ile tanıştı ve onun da yardımıyla 
bir fabrikada işe başladı. Greve çıkan işçilerin başına 
geçince işten atıldı ve ailesinin geçimini sağlamak için 
ozanlığa başladı. Atıf Yılmaz’ın ricası üzerine ‘Murad’ın 
Türküsü’ adlı filmde küçük bir rol oynadı.

Küçük yaşta türkü derlemeleri yapan Nesimi, 
topladığı folklor değerlerini radyo arşivlerine kazan-
dırdı. Şah İsmail Hatayi, Pir Sultan Abdal ve diğer 
usta ozanların nefeslerini söyleyerek kendisini tanıttı. 
Nefeslerini, türkülerini bağlama ile değil, göğsünde 
taşıdığı cura eşliğinde söyledi ve cura çalmada ün 
kazandı. Kendi yazdığı deyişlerini de okuyup söylemiştir.

2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta, Madımak Oteli’nin 
yakıldığı ve 33 kişinin öldürüldüğü Sivas Katliamı’n-
da hayatını kaybetti. Eşi Makbule Çimen ağır yaralı 
olarak kurtuldu. Cenazesi İstanbul Karacaahmet 
Mezarlığı’na defnedildi. Balet ve müzisyen Mazlum 
Çimen’in babasıdır. Torunu Saki Çimen piyanisttir.

ASIM BEZİRCİ (1927-1993)
Türk yazar, eleştirmen, şair ve çevirmen. Bezir-

ci; deneme, eleştiri, inceleme, seçki ve araştırma ala-
nında birçok esere imza attı. 1927 yılında Erzincan’da 
doğdu. 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun 
oldu. Aynı yıl bir gazetede politik fıkralar yazmaya 
başladı. Çeşitli dergilerde Halis Acar adıyla yazıları 
yayınlanan Bezirci, 1960’tan sonra kendi adıyla yazmaya 
devam etti. İkinci Yeni ve Divan edebiyatını eleştiren 
yazılar yazdı. Yakın arkadaşı Rıfat Ilgaz hakkında bir 
inceleme yayınladı. Uzun dönem muhasebecilik yaptı 
ve bu meslekten emekli oldu.

Asım Bezirci, Sivas Katliamı sırasında Madımak 
Otelinde ölen 37 kişiden birisi olarak 2 Temmuz 
1993’te 66 yaşında hayatını kaybetti. Ayrıca hayatını 
kaybedenler arasındaki en yaşlı insandı. Cenazesi 7 
Temmuz 1993’te Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

EDİBE SULARİ (1953-1993)
Ünlü halk ozanlarımızdan Aşık Davut Sulari’nin 

en küçük kızı, Seyit Mahmut Hayrani’nin torunların-
dan olan Edibe Sulari, ilkokulu Çayırlı’da bitirdikten 
sonra Erzurum Sağlık Okulu sınavlarını kazanarak 
Ebe Bölümü’ne devam etti. Ancak öğreniminin ikinci 
yılında babası Davut Sulari, onu okuldan alarak kendi 
kültürüyle besledi. Babasının katıldığı tüm cem tö-
renlerinde bulundu. Alevi kültürünü iyice özümsedi. 
1970’li yıllarda babasıyla beraber Avrupa’ya göç ederek 
sazıyla sözüyle dolaştı, konserler verdi. İsviçre’nin 
Basel kentinde yerleşti.

Basel’de yaşadığı halde Avrupa’da ve Türkiye’de 
yapılan Alevi-Bektaşi kültür etkinlikleri ile cem tören-
lerine katılmayı ihmal etmedi. Sivas’taki Pir Sultan 
Etkinliği’ne de Basel’den kalkıp gelmişti. 2 Temmuz 
1993 günü Sivas’ta, Madımak Oteli’nin yakıldığı ve 
33 kişinin öldürüldüğü Sivas Katliamı’nda hayatı-
nı kaybetti. Edibe Sulari, yakınlarının isteği üzerine 
babasının ve annesinin gömülü bulunduğu Çayılı 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

HASRET ŞÜKRÜ GÜLTEKİN (1971-1993)
Alevi Kürt kökenli Türk, halk ozanı, halk şairi, Türk 

halk müziği ses sanatçısı, müzisyen, bestekar, söz 
yazarı ve bağlama virtüözüydü.

6 yaşında bağlama çalmaya başlayan Hasret Gül-
tekin, ilerleyen dönemlerde profesyonelliğe adım 
atarak şelpe tekniğini uygulamaya başladı. 1980’lerin 
ortalarında çeşitli albümlerin yapımlarında yer alan 
Hasret Gültekin, 1987 yılında profesyonel olarak ilk al-
bümünü çıkarmıştır. Çok zor bir dönemde ‘Newroz’ adlı 
albüm serisini hazırladı. Bu çalışmalarıyla birbirine 
yakın bir süreçte hazırladığı ikinci solo albümü ‘Gece 
ile Gündüz Arasında’ ise onun ileride ‘bağlama dev-
rimcisi’ olarak anılmasına vesile olan bir yeniliği be-
raberinde getirdi. 1991 yılında ise kendi tabiriyle ilerici 
müzik adını verdiği ‘Rüzgarın Kanatları’ isimli albümünü 
dinleyicilerine sundu. Albüm, Hasret Gültekin’in ilerici 
müziğinin yanı sıra ‘Derman Sendedir’, ‘Çeke Çeke’, 
‘Yaralı Ceylan’ gibi eserlere yaptığı yeni düzenleme 
ve intro’lardan, ezgilerde kullanılmış çok sesliliğe, 
yıllardır alışılagelmiş deyiş yapısını deyişlerin ana 
hatlarını, özünü bozmadan batı müziği ve ritmleriyle 
bir araya getirmesi, halk müziği adına bir devrim 
olarak nitelendiriliyor. 

2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlik-
leri için gittiği Sivas’ta son konserlerini verdi ve Sivas 
Katliamında Madımak Oteli’nde 33 kişi ile birlikte 
yakılarak öldürüldü.
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“BİZDE MÜZİK, AİLEDEN 
GELEN BİR GELENEKTİ; 

MÜZİĞİN İÇİNDE BÜYÜDÜM”

MUSA EROĞLU



- Merhaba hocam… Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 
Kendinizi bulduğunuz ve sizi en iyi anlatan eseriniz 
hangisidir?

Ben, 1944 yılında İçel’in Mut ilçesi Kumaçukuru köyünde 
doğmuşum. Bizim köyde okul olmadığı için, yakınları-
mızdaki Bağcağız köyü okulunda okudum. Daha sonra 
eğitimimin kalanını kendi imkânlarımla, araştırmalarımla 
tamamladım. Bizde müzik, aileden gelen bir gelenekti. 
Dolayısıyla müziğin içinde 
büyüdüm. Sonrasında onu 
başka bir boyuta taşıyarak 
bugüne kadar geldim. 

Sorunuzun ikinci bölü-
müne gelince: Çok büyük 
şairlerimiz ozanlarımız ve 
onların şiirlerinden beste-
lenmiş çok güzel türküle-
rimiz var. Ben 400 kadarını 
besteledim ve birçoğunu 
seslendirdim. İçlerinde en 
çok sevdiğim bana en yakın 
olan ‘Anadolu’ya Ağıt’ isimli 
bestemdir. Şiirin sözleri Ali 
Çağan’a aittir. 

Anadolu insanı, ozan-
lardan ve bilge kişilerden 
bugüne kadar gelebilen şi-
irleri ve sözleri söylemeyi 
çok sever. Ben de onlardan 
biriyim. Onun için, seçtiğim 
şiirler benim dünya görü-
şüme uygun ve bana yakın 
şiirlerdir. Bu anlamda günü-
müz yaşayan ozanlarından 
Hasan Kaplani’nin ‘Kerbela 
Destanı’ da etkilendiklerim 
arasındadır. 

Sanatçılar, toplumu ileri-
ye taşıyan eserler vermelidir. 
Sadece bu vizyona sahip 
olan sanatçılar gelecekte var olabilir.

- Türkülerin bilge dervişi, modern çağın ozanı gibi 
sıfatlarla anılıyorsunuz. Sizin gibi kalıcı olmanın, devirleri 
aşmanın sırrı nedir? Sanatçılar bunu nasıl başarabilir?

Öncelikle abartısız kısmına teşekkür ediyorum, sağol-
sunlar. Bunlar her sanatçıyı teşvik edecek güzel sözler. 
Sanatçı, topluma karşı samimi ve saygılı olmalıdır. Kendisi 
de o toplumun ferdi olduğunu asla unutmamalıdır. Mü-
ziğini itina ile icra etmeli, yeteneğinin sınırlarını zorlayıp 
toplumun hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak 
sürekli gelişim içinde olmalıdır. Realite budur.

“İNSAN ÇOK ŞEYLER YAPMAK İSTİYOR FAKAT 
ÖMÜR KİFAYETSİZ”

- Sanat hayatınızda yapmak isteyip de yapamadı-
ğınız bir şey oldu mu?

Oldu tabii... Bir Diyarbakırlı gibi, bir Urfalı gibi ya da 
Elazığlı gibi bir ‘Hoyrat’ söyleyemedim. Onlara buradan 
sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. İnsan çok şeyler 
yapmak istiyor fakat ömür kifayetsiz...
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TUBA AKKAVAK Türkülerin bilge dervişi, modern çağın 
ozanı, Türk halk müziğinin güçlü 
sesi… Bugüne kadar bestelediği 
400’ün üzerinde eseri bulunan Musa 
Eroğlu, “Sanatçı, topluma karşı 
samimi ve saygılı olmalıdır” diyor. 
Detayları sohbetimizde…

- Günümüzün müzik endüstrisini nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Çağımız malum iletişim çağı. İnternet, cep telefonları, 
sosyal medya sanatçı ile dinleyicisini anında karşı kar-
şıya getiriyor. Dolayısıyla sanatçı yaptığı sanatla alakalı 
her türlü yorumu ve değerlendirmeyi açıkça görebiliyor. 
Bununla birlikte görüntü ve ses taşıyıcılarının da desteği 
ile sanatçı kendini çok daha iyi ifade edebiliyor.

- MESAM’ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Bu soruyu beğendim. Öncelikle ses sanatçılarının 

ve eser sahiplerinin telif haklarını gözeten bir kurumun 
bünyesinde olmaktan çok memnunum. MESAM’ın bu 
çalışmalarını daha da genişletmesi sosyal destek ve yurt 
dışı konserlerinde pasaport ve vize sorunlarını kolayca 
çözülmesi için gerekli hukuksal adımların atılması ka-
nımca çok yararlı olacaktır. Sanatçılar her türlü desteği 
hak ediyor.

- Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
O kadar çok şey var ki... Akılla, bilimle kavgasız ve 

sevgiyle ilerleyen bir toplumun sanatçısı olmaktan daha 
güzel ne olabilir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. l



- İlk müzik grubunuz Kaygısızlar’ı nasıl kurdunuz? 
Mazhar Alanson ile yollarınız nasıl kesişti?

Kaygısızlar grubunu yakın arkadaşım Semih Oksay 
ile birlikte 1966 senesinde kurduk -ki hâlâ haftada en 
az bir-iki kere buluşuruz kendisiyle-. Semih, makine 
mühendisidir, lakabı da ‘Einstein Semih’tir. Olağanüstü 
bir çocuktur. O basgitar çalardı, ben gitar çalıyordum. 
Yine aynı sene bir gün Kalamış’a yürürken Mazhar ile 
karşılaştık, elinde Beatles‘ın ‘Rubber Soul’ albümü vardı. 
Ben albümünü görünce, “üff yeni albüm çıkmış bunu 
mutlaka, dinlemem lazım, mümkün mü” dedim, o da öyle 
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ELİF ESRA KESERMüzik macerası çocuk yaşında dayısının 
sapı gövdesinden ayrı bir gitarıyla 
başladı. Ama müzik tutkusu öyle büyüktü 
ki, kendisinin de ‘Hayatımın kırılma 
noktası’ diye tarif ettiği mesleği inşaat 
mühendisliğini tamamen bırakmasına 
neden oldu. Hepimizin çok sevdiği 
Mazhar-Fuat Özkan grubunun üyesi Fuat 
Güner’den her satırı harika anılarla dolu 
müzik yolculuğunu dinledik…
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“MÜZİK, SÖZ OLMASA DA 
VAR OLAN BİR ŞEYDİR VE 
BENCE ÇOK ÖNEMLİDİR”

FUAT GÜNER



bir albüme sahip olmanın hazzıyla 
ve mutluluğuyla ‘tabii dinleriz’ dedi. 
Beraber o zamanki davulcumuz Ender 
Arol’un evine gittik. Albümü dinliyo-
ruz, Mazhar da eşlik ediyor, bayağı 
da güzel söylüyor. ‘Senin müzikle 
aran iyi galiba’ dedim. Kendi grubu 
varmış Moleküller adında. Ben, Sa-
int-Joseph’de okuyorum, Mazhar 
da bizim okulun altındaki Maarif Ko-
leji’nde... Yolumuz öylece kesişmiş 
oldu. Ender Arol ile bir müddet sonra 
yollarımız ayrılınca -ki sonra rahmetli 
oldu- yine sonrasında rahmetli olan 
Ali Serdar katıldı aramıza. Böylece 
4 kişilik grubumuzla müzik yolculu-
ğumuz başladı.

- Siz ilk solo albümünüzü ne 
yayınladınız?

Benim ilk albümüm ‘Aziz Fuat 
Güner’ adı altında 2000 yılında ya-
yınlandı. Benim için çok değerli bir 
albümdür. Düzenlemesini ve çalımını 
dünya çapında müzisyen Erdal Kızılçay yapmıştır.

İLK DÖNÜM NOKTAMIZ BARIŞ MANÇO İLE 
BİRLEŞMEMİZ...

- Müzik kariyerinizdeki dönüm noktası neydi?
Müzik kariyerimizdeki dönüm noktası tabii ki Eurovisi-

on Şarkı Yarışması’dır. Ama isterseniz, biraz daha geriye 
giderek anlatayım: Birkaç dönüm noktamız var aslında... 
İlk dönüm noktası, bence Barış Manço ile birleşmemiz 
oldu. Barış Manço & Kaygısızlar olarak 1967 senesinde 
bir araya geldik ve beraber çalışmaya başladık. ‘Seher 
Vakti’, ‘Kol Düğmeleri’ ve pek çok şarkıyı birlikte kaydettik, 
konserlere çıktık. Barış Manço ile beraber yaptığımız ilk 
45’liklerden sonra bir tane de biz Mazhar& Fuat olarak 
45’lik yaptık, onun da hikayesini anlatayım. Rahmetli Cem 
Karaca bizim dostumuzdu. Kalamış’ta bir gün buluştuk, 
o zaman da ‘Resimdeki Gözyaşları’ çıkmış, kayıtları çok 
güzel. ‘Cemciğim, nerede yaptın bunun kayıtlarını?’ diye 
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Genç 
müzisyenlere 

tavsiyeleriniz nelerdir?
1. Çok sevmeleri gerekiyor yaptıkları 

işleri.
2. Sabretmeleri gerekiyor. Çünkü öğrenmek 

çabuk olmuyor.
3. Gerçekten emek sarf edip çalışmaları 

gerekiyor. Bizde, ‘Bu işin ilk beş-on senesi zordur 
sonrası kolay’ gibi bir espri vardır. Öyle hemen bir 

ay sonra olmuyor bu işler. Allah size öyle özel 
bir yetenek vermemişse… Derinlemesine 

müzikten bahsediyorum, öyle çabuk 
öğrenecek bir şey değil. Sonu yok. 

Öğrendikçe bakıyorsunuz ki, 
daha öğrenilecek çok 

şey var.

sorunca, ‘Almanya’da’ dedi. ‘Biz de böyle kayıt yapmak 
istiyoruz’ deyince, Almanya’daki plak şirketini ayarladı 
ve biz gittik. İlk 45’liğimizi orada doldurduk. ‘Nem Alacak 
Felek Benim’, ‘Loy Diloy Laylaylom’ ve ‘Hüzün’ diye 
birkaç şarkı daha yaptık. Daha sonra 1971’de Mazhar& 
Fuat olarak ‘Türküz, Türkü Çağırırız’ albümünü yaptık. 
1971 senesinde Özkan Uğur aramıza katıldı, 1974’de 
Ayhan Sicimoğlu ile birlikte İpucu Beşlisi diye bir grup 
kurduk ve Türkiye’de yapılmış ilk klip olan ‘Heyecanlı Çok 
Heyecanlıyım’ şarkısını çıkardık. 45’lik plağın arkası da 
‘Hop Oturup Hop Kalk’ idi. Müzik kariyerimizdeki ikinci 
kırılma noktası da bence budur. Mazharla beraber 1984 
yılına kadar çeşitli çocuk oyunları, besteledik. Ama grup 
olarak çalışmamıza rağmen, albüm 1984 yılında denk 
geldi. Çünkü hepimiz eğitim alıyorduk bir yandan. Ben 
Sen Joseph’de, Mazhar, Devlet Tiyatrosu’nda okuyordu. 
Özkan da o sıralar çeşitli gruplarda gitar ve bas çalıyordu. 
Mazhar-Fuat-Özkan olarak ‘Ele Güne Karşı’ albümü bu 
döneme denk geliyor. Albüm, 26 hafta boyunca listelerde 
bir numara oldu. Biz de Türkiye’de tanınan bir grup haline 
geldik. Ertesi yıl, 1985’de ‘Diday Diday’ şarkısıyla Euro-
vizyon’da Türkiye’yi temsil ettik. O yıllarda tabii hemen 
hemen bütün Türkiye TRT seyrediyordu. Zaten ‘Ele Güne 
Karşı’ ile tanınmıştık ama ‘Diday Diday’ üstüne krema 
oldu. Bu ikinci kırılma noktası idi bizim için. 1988’de 
Türkiye’yi ikinci kez ‘Sufi’ şarkısıyla temsil ettik. Benim 
kişisel hayatımdaki kırılma noktası da inşaat mühendisliğini 
bırakıp tamamen profesyonel olarak müziğe geçişimdir.

‘ELE GÜNE KARŞI’

- Sizi en çok duygulandıran ve ifade eden eseriniz 
hangisidir?

Bunu tek bir şarkı olarak ayırmak gerçekten çok zor. 
Ama herhalde ‘Ele Güne Karşı’ ve ‘Yalnızlık Ömür Boyu’ 
şarkılarıdır. İkisi de, Ferhan Şensoy’un ‘Şahları da Vu-
rurlar’ oyununun şarkılarıdır aslında. Oyundaki ‘Döndü 
Pervaneler’ isimli şarkı, Mazhar’ın sözleriyle ‘Ele Güne 
Karşı’ya dönüştü. ‘Gam Yeme Sen Ey Süreyya’ da Şah 
Rıza Pehlevi‘nin eşi Süreyya’nın hayatını anlatan bir şar-
kıydı. O da, ‘Yalnızlık Ömür Boyu’ oldu. Mazhar tiyatroda 
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oyunları seyredip, üstüne bu sözleri yazınca ‘Ele Güne 
Karşı’ parçası, albümün başyapıtlarından biri haline geldi.

- Siz, yeni müzik gruplarını nasıl buluyorsunuz? 
Özellikle beğendiğiniz bir grup var mı?

Manga, Mor ve Ötesi, Yüksek Sadakat ve Flört   Ve 
Şimdi ismini hatırlayamadım birkaç grup daha var be-
ğeniyor ve başarılı buluyorum.  

- MESAM’ın kuruluşu eser sahiplerine ve müzik 
sektörüne neler kazandırdı? Neler değişti?

En önemli şey bence Türkiye’nin 1951’de uluslararası 
telif hakları yasasına dahil olması ve buna imza atmasıyla 
başlamıştır. Sevgili Yıldırım Gürses‘i tanıma şansına ve 
onuruna sahip bir sanatçı kardeşiniz olarak başladım 
bu telif hakları savaşına. Daha sonra sevgili Atilla Öz-
demiroğlu ile birlikte çok büyük bir savaş verdik. 7 yıl 
boyunca Atilla başkandı, ben de başkan yardımcısıydım 
MESAM’da. 50 bin liralık bir tahsilatı bir yıl içinde 3- 4 
milyon TL’ye çıkardık. Aslında bunun da altını biraz açmak 
lazım… O zamanlar televizyonlar, radyolar müzik çalan 

- Son olarak MESAM ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir?

Telif hakları, gerçekten insan hakkı. Genelde 
eseri yaratanlar bugüne kadar hep arka planda 
kalmıştır ve en çok hakları yenilen kitle olmuştur. 
Dolayısıyla ben de yorumcu olmama rağmen 
yaratıcılığın çok önemli olduğunu biliyorum. 
Çünkü ortada bir eser yoksa ne bir şarkıcı, ne bir 
yapımcı, ne bir aranjör, ne bir editör var. Önce 
eser olması lazım. Eser de enstrümantal olabilir, 
sözlü olabilir. Bakın, şairlik başka bir şey, müzik 
için söz yazmak başka bir şey. Tabii, güzel sözleri 
şarkı yapmak mümkün. Ama söz yazarlığında 

şunu kastediyorum: Müzikte sözün 
uyumu prozodi dediğimiz şey 
önemsenmesi gereken... Bence 
şiirsel bir mısra mutlaka müzik 
olarak da aynı yerde başlayıp 
aynı yerde bitmelidir ki, dinleyen 
rahat anlasın ne dediğinizi. Eğer 
siz yaptınız müzikteki sözleri iyi 
anlatırsanız, o insanın onu müziği 
sevme şansı daha fazla olur. Beste 
ve söz, birbirinden iki bağımsız 
değerdir. Dolayısıyla müzik, söz 
olmasa da var olan bir şeydir ve 
bence çok önemlidir. Çünkü müzik 
yoksa söz istediği kadar olsun bir 
söz şiir niteliğinde kalır. Ama müzik 
çok önemli dolayısıyla da yaratıcılık 
çok önemlidir.

GÜNER: “TELİF HAKLARI, 
GERÇEKTEN İNSAN HAKKI”

dahi notadan bihaberdik. Fakat ben bunun eksikliğini 
hissettim. Bir süre sonra bestelerimi kaydettirmek için 
Fransa’ya gittiğimde SACEM’e müracaat ettim. Bakın bu 
çok enterasan… Bestelerimle gittim, oturdum karşılarına. 
Bana dediler ki, ‘Sen bu besteler benim diyorsun. Nere-
den bilelim senin olduğunu? Biz senin besteci olduğuna 
neden inanalım?’ Beste yapma yeteneğim çok kuvvetliydi. 
Aldım gitarı elime, hemen önlerinde emprovizasyon yani 
anında yaratarak bir beste yaptım. Yarısında durdular. 
‘Tamam yeterli ama madem beste yapıyorsun, nasıl 
nota bilmiyorsun? diye sordular. Bestelerim için de ‘nota 
yazıp getireceksiniz’ dediler. Sukutu hayal içinde arka-
daşımın evine döndüm. Arkadaşımın önerisiyle solfej 
kitabı aldım, 3 ayda notaları söktüm. Nasıl yazılır, nota 
buymuş, senyo buymuş, röpriz buymuş... vs. Fakat bir 
süre sonra Türkiye dönmek zorunda kaldım. SACEM’e 
yine de kaydettiremedim parçalarımı. 

Geldim, Türkiye’nin en büyük müzisyenlerinden, hocala-
rından biri olan rahmetli Şerif Yüzbaşıoğlu’na gittim. Dedim 
ki, ‘Şerif abi ben müzik öğrenmek istiyorum artık. Beni 
piyanonun başına oturttu. İşte o zaman geniş armoninin 
ne olduğunu anlamaya başladım. Şanslıydım, çok güzel 
hocalarım oldu. İlk hocam Şerif Yüzbaşıoğlu’dur. Sonra 
sevgili Emir Fındıkoğlu, Atilla Özdemiroğlu, Onno Tunç, 
Turhan Yükseler... Tüm bu isimlerden çok şey öğrendim. l

mekanlar hiç telif ödemiyorlardı. Biz tedbir kararı aldık. 
Mahkemeden tedbir kararı çıkartınca, bütün televizyonlar 
ve radyolar bizimle anlaşma yapmak mecburiyetinde 
kaldılar. Çünkü onlara dedik ki, ‘eğer müziklerimizi kul-
lanmak istiyorsanız, bu bedelleri ödemek zorundasınız. 
Ödemek istemiyorsanız, o zaman eserlerimizi çalmayın’. 
Ama bu şu anlama geliyordu, filmlerdeki müzikleri de, 
jenerikleri de, reklam müziklerini de çalmayacaklar. İlla 
bir şey çalmak istiyorlarsa, ıslık çalmaları gerekiyor… 
Onları da bestelemek kaydıyla… Nitekim hemen bütün 
anlaşmaları oturup imzaladık. O dönem, yıllık reklam 
gelirlerinin yüzde 1’i üzerinden anlaşıyorduk. İlk telif 
mücadelemiz de böylece başlamış oldu.

- Sizin bazı enstrümanları çaldığınızı biliyoruz. Bunlar 
hangi müzik aletleridir? Eğitimini aldınız mı?

Aslında amatörce başladı. 1959 yılında dayımın bana 
hediye ettiği, sapı gövdesinden ayrı bir gitarla başladım. 
Marangozda tamir ettirdim, tabii ki iyi bir netice vermedi. 
Çünkü o zaman ‘lutiye’ dediğimiz enstrüman tamircisi 
yoktu. Marangozun yapıştırmasıyla da olmadı. Sonra 
Türkiye’nin önemli fotoğraf sanatçılarından biri olan ba-
bam Sami Güner’in desteğiyle yurt dışından gitar aldım. 
Uzun müddet hep arkadaşlarımızdan ‘do majör nasıl 
basılıyor? Abi fa majör bu mu, la minör bu mu, böyle mi 
basılıyor?’ diye diye öğrendik. Barış Manço ile çalışırken 
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- Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?
1979 yılında Azerbaycan’ın Sumgayıt şehrinde doğ-

dum. 1999 yılında Bakü Devlet Üniversitesi ‘Uygulamalı 
Matematik ve Sibernetik’ Fakültesi’nden ‘Ekonomik 
Sibernetik’ uzmanlığı ile mezun oldum. 2002 yılında aynı 
yükseköğretim kurumunda aynı uzmanlık alanında 
yüksek lisans derecesi aldım. 2000-2019 yılları 
arasında Bakü Yüksek Askeri Komutanlık 
Okulu’nda, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nda, 
‘İçerişeher’ Devlet Tarih ve Mimari 
Koruma Dairesi’nde ve Bakü Ulaş-
tırma Ajansı’nda çeşitli görevlerde 
çalıştım. 2 Nisan 2019’dan beri Azer-
baycan Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet 
Ajansı’na bağlı Fikri Mülkiyet Hak-
larını Yürütme Merkezi’nin direktörü 
olarak görev yapmaktayım.

- Kurumunuz ve işleyişi hakkında 
kısaca bilgi verebilir misiniz?

Azerbaycan Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet 
Ajansına bağlı Fikri Mülkiyet Haklarını Yürütme 
Merkezi (bundan böyle - Merkez) 2017’den beri faaliyet 
göstermektedir. Merkez, tüzüğüne uygun olarak, Azer-
baycan folkloru örneklerine (geleneksel kültürel örnek-
ler) ve diğer somut olmayan kültürel miras örneklerine, 
entegre devre topolojilerine telif hakkı, ilgili haklar, fikri 
mülkiyet haklarının (bundan sonra - fikri mülkiyet hakları) 
yürütülmesine, mali haklarının toplu yönetimine, fikri 
mülkiyet alanında eğitime ve fikri mülkiyet kültürünün 
oluşumuna katkı sağlar. Merkez, görevlerini yerine ge-
tirirken ve haklarını kullanırken Ajans, devlet ve yerel 
özyönetim organları, uluslararası ve sivil toplum kuru-
luşları ve diğer tüzel kişiler ve gerçek kişilerle etkileşim 

içindedir. Merkez, kamusal öneme sahip faaliyetlerde 
bulunur. Merkez, fikri mülkiyet haklarının yürütülmesi 
için gereken önlemleri alır, Ajans tarafından uluslararası 
standart tanımlama numaralarının (ISBN, ISMN, ISSN, 
ISAN ve ISRC) verilmesi ile ilgili çalışmalarda yer almak 
da dahil olmak üzere, telif hakkı ve ilgili hak nesnelerinin 
(görsel-işitsel eser, fonogram, bilgisayar programı, veri 
seti, kitap) kopyalarına yapıştırılacak denetim işaretlerinin 

hazırlanmasını sağlar ve devlet siciline girilecek bu 
nesnelerle ilgili bilgilerin kayıtlarını tutar.

Fikri Mülkiyet Haklarını Yürütme Mer-
kezi, etkin faaliyetler oluşturmak ama-

cıyla toplu yönetim alanında faaliyet 
gösteren kuruluşlarla birlikte çalışır. 
Görsel-işitsel eserlerin ve fonog-
ramların kar amacı gütmeden ki-
şisel amaçlarla kopyalanması için 
telif tahsilatı alanında çalışmalar 
yapar ve ilgili taslak sözleşmeleri 

hazırlar. Merkez ayrıca, yazarların ve 
diğer hak sahiplerinin dijital ağlardaki 

mali haklarının yönetimine ve bu alanın 
özneleri ile etkileşimin oluşturulmasına 

aktif olarak katılır. 
Hakimler, avukatlar ve girişimciler için fikri 

mülkiyet alanında çeşitli konularda eğitimler, seminerler 
ve konferanslar düzenliyoruz.

“MESAM’LA DAHA YAKIN İŞBİRLİĞİ YAPMAYI 
AMAÇLIYORUZ”

- MESAM’la yapacağınız iş birliği hakkında dü-
şünceleriniz ve İleriye dönük olarak bu iş birliğinden 
beklentileriniz nelerdir?

22 Temmuz 2022 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti 
Fikri Mülkiyet Ajansına bağlı Fikri Mülkiyet Haklarını 
Yürütme Merkezince düzenlenen ‘Modern aşamada 
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“AMACIMIZ, AZERBAYCAN 
VE TÜRKİYE’DEKİ YAZAR VE 

İCRACILARIN FİKRİ MÜLKİYET 
HAKLARININ KARŞILIKLI 
OLARAK KORUNMASI”

GULİYEV NECEF ZAKİROĞLU

Azerbaycan 
meslek birliği 

Fikri Mülkiyet Haklarını 
Yürütme Merkezi’nin 

direktörü olarak görev yapan 
Guliyev Necef Zakiroğlu ile 
MESAM’la yapılan iş birliği 

ve gelecekteki ortak 
projeler hakkında 

konuştuk...



yazarların ve ilgili hak sahiplerinin haklarının korunmasına 
yönelik Kolektif Yönetim Örgütlerinin Faaliyetleri’ konulu 
Uluslararası Konferansta ‘Azerbaycan Profesyonel Film 
Yönetmenleri Birliği’ Kamu Birliği (APKG), ‘Yazar Hakları 
İçin” Kamu Birliği (MHU), “Dijital ve Görsel-İşitsel Yayın-
cılık Sektörü’ Kamu Birliği (RAYS), Türkiye Musiki Eseri 
Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Musiki Eseri Sahipleri 
Grubu Meslek Birliği (MSG), ‘Rus Yazarlar Derneği’ (RАА), 
Kazakistan Cumhuriyeti’nin Telif Hakkı ve İlgili Haklarının 
Korunması için Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş (Amanat), 
Özbekistan Cumhuriyeti ‘Telif Hakkı ve İlgili Hakların 
Korunması Derneği’ (UzAvtor), Kırgızistan Cumhuriyeti 
Bakanlar Kuruluna Bağlı Fikri Mülkiyet ve Yenilik Devlet 
Ajansı (KYRGYZPATENT) gibi kuruluşlarla işbirliğinin 
genişletilmesine ilişkin ortak bir Bildirinin imzalanması, 
ortak faaliyetimizin başlangıcıdır. Gelecekte, diğer ku-
ruluşlarla olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Musiki 
Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ (MESAM) meslek birliği 
(kolektif yönetim örgütü) ile daha yakın işbirliği yapmayı 
amaçlıyoruz. 

Azerbaycan ve Türkiye’den kolektif yönetim kuruluşları 
ile işbirliklerinin kurulması ve geliştirilmesi yönünde gay-
retlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu işbirliğinde 
amacımız Azerbaycan ve Türkiye’deki yazar ve icracıların 
fikri mülkiyet haklarının karşılıklı olarak korunmasıdır. Türk 
kolektif yönetim kuruluşlarıyla kuracağımız işbirliklerinin, 
telif hakları ve bağlantılı hakların korunması alanındaki 
tecrübemizi modern zamanların gereklerine uygun ola-
rak çeşitli düzeylerde ve aynı zamanda dijital ağlarda 
artıracağını kesin olarak söyleyebilirim, ve sonuçlarını 
bu alandaki hukuk ihlallerinin tespiti ve giderilmesi yö-
nünde yapılan çalışmalarda gösterecektir. Türk kolektif 
yönetim kuruluşlarıyla kuracağımız işbirliklerinin, telif ve 
ilgili hakların korunması alanındaki tecrübemizi çeşitli 
düzeylerde ve aynı zamanda dijital ağlarda modern çağın 
gereklerine uygun olarak artıracağını güvenle söyleye-
bilirim. İşbirliğimiz bu alandaki hukuk ihlallerinin tespiti 
ve giderilmesi yönünde yapılan çalışmalarda verimli 
sonucunu gösterecektir. 

Bildiğimiz üzere, çağdaş dünyamızda telif hakkı alınmış 
eserlerin dijital ağlarda daha geniş kitlelere dağıtılması ve 
insanların kullanımına sunulması günlük bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. Dünyadaki bu hızlı gelişme süreci de gelecekte 
dijital ağlarda telif haklarının korunmasını sağlamak için 
daha kapsamlı tedbirler alma ihtiyacını doğurmaktadır. 
Bu durumda Türkiye’den kolektif yönetim kuruluşlarının 
deneyim, etki ve yönetim mekanizmalarından (Türk uz-
manlar tarafından yazılmış yazılımlar, teknik destek vb.) 
yararlanmanın, telif haklarının genelde ve dijital ağlarda 
korunması doğrultusunda yapacağımız çalışmalara olumlu 
bir etkisi olacağını umuyoruz.

Aynı zamanda yazarların, hak sahiplerinin, uzmanların, 
öğrencilerin, araştırmacı bilim adamlarının ve diğer ilgili 
kişilerin faaliyet alanında bilgilerinin artırılması, uzmanların 
yetiştirilmesi (ortak eğitimlerin organizasyonu) alanlarında 
ortak işbirliğinin kurulmasının gelecekte her iki taraf için 
de faydalı olacağına inanıyoruz.

- Azerbaycan’da telif bilinci ne kadar oturmuş du-
rumdadır? Son dönemdeki gelişmelerden kısaca bah-
sedebilir misiniz?

Ülkemizde gerçekleştirilen reformlar çerçevesinde 
alınan sürekli tedbirler sonucunda fikri mülkiyet alanı da 
dahil olmak üzere her alanda önemli değişim gerçekleş-
miştir: Fikri Mülkiyet Kurumu tarafından uygulanan tutarlı 
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ve seri önlemler sonucunda fikri mülkiyet enstitüsünün 
bir bütün olarak iyileştirilmesi ve modern zorluklara yanıt 
verme olanakları genişletilmiş, yaratıcı kişilerin - yazarlar, 
mucitler - fikri mülkiyet haklarının korunması için daha 
güvenilir mekanizmaların iyileştirilmesi. Bu da toplumda 
ilerlemeyi, yaratıcı bir ortamın oluşmasını, telif hakkı 
bilincini, bilimsel ve teknik bilginin değerini ve uygula-
masını artıran, fikri mülkiyet koruma düzeyini, ekonomiye 
yönlendirilen yatırımların nitelik ve niceliği ile ilişkilendiren 
bir faktör olarak kabul edilir.

Kolektif yönetim kuruluşlarıyla çalışmak, telif hakkı 
bilincinin oluşmasında özel bir önem arzetmektedir. Mer-
kez, Azerbaycan Cumhuriyeti ‘Fikri Mülkiyet Haklarının 
Sağlanması ve Korsanlıkla Mücadele Hakkında’ kanu-
nunun 12. maddesi uyarınca Azerbaycan Cumhuriyeti 
topraklarında üretilen kitaplar, notalar, süreli yayınlar, 
görsel-işitsel eserler ve ses-video kayıtlarına sırasıyla 
ISBN, ISMN, ISSN, ISAN, ISRC uluslararası standart 
kimlik numaralarının verilmesine ilişkin gelecekte kuru-
lacak Ulusal merkezlerin faaliyetlerini koordine etmek ve 
sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.  

Gerektiğinde süreli yayınların (dergi, gazete vb.) ulusla-
rarası bir numaralandırma sistemi olan ISSN (International 
Standard Serial Number) için ülkemizde Ulusal Merkez 
olarak hizmet veren ‘Küresel İşbirliği ve Analitik Araştırma 
Merkezi’ Kamu Birliği’nin faaliyetlerinin etkin bir şekilde 
düzenlenmesini sağlamak amacıyla, Merkez çalışanları 
tarafından hukuki yardım sağlanmaktadır.

Kolektif yönetim alanında faaliyet gösteren kuruluş-
larla etkin faaliyetler oluşturulması yönünde çalışmalar 
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yürütülmektedir. Kurumun ilgili birimleri ve Merkez müdürü 
ile ortaklaşa gerçekleştirilen düzenli toplantılar, yapılan 
tartışmalar ve çalışmalar sonucunda, eser sahiplerinin 
haklarını toplu olarak yönetecek olan ‘Yazar Hakları İçin 
Kamu Birliği’ MHU, ajans nezdinde tescil edilmiştir (ak-
redite edilmiştir).

Görsel-işitsel eserlerin ve fonogramların kişisel amaç-
larla kar amacı gütmeden kopyalanması için telif haklarının 
(private copy) toplanması alanında işbirliği amacıyla Fikri 
Mülkiyet Ajansına bağlı Fikri Mülkiyet Haklarını Yürütme 
Merkezi ile ‘Azerbaycan Profesyonel Film Yönetmenleri 
Birliği’ arasında imzalanan işbirliği anlaşması uyarınca, 
ortak eylem yönergeleri belirlenmiş ve bu kuruluşla bir 
takım ortak faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Görsel-işitsel 
eserlerin ve fonogramların gelir elde edilmeksizin kişisel 
amaçlarla kopyalanmasında yer alan maddi taşıyıcıların 
türlerini belirlemek, bu tür maddi taşıyıcıları ülkeye ithal 
eden ve bunları ülkede üreten kuruluşların belirlenmesi 
yönünde hesap oluşturmak, mevzuatın gerekliliklerine 
göre bu kişiler için eğitim önlemlerinin uygulanması, 
görsel-işitsel eserle ilgili olarak, görsel-işitsel eser ya-
zarlarının, icracılarının ve yapımcılarının, fonogramla 
ilgili olarak icracı ve fonogram yapımcılarının telif hakkı 
alma haklarının sağlanması yönünde çalışmalara devam 
edilmiştir. 

Merkez ayrıca, yazarların ve diğer hak sahiplerinin 
dijital ağlardaki mali haklarının yönetiminde ve bu alan-
daki katılımcılarla etkileşim kurulmasında aktif olarak yer 
almaktadır. Merkez tarafından sağlanan hukuki yardım 
sonucunda, Nisan 2022 tarihinde ‘Dijital ve Görsel-İşitsel 
Yayıncılık Endüstrisi’ Kamu Birliği Ajans’ta tescil (akredite) 
edilmiştir. Halihazırda ülkemizde faaliyet yapan televizyon 

kanallarından, müzik eserlerinin 
kullanımı için “MHU” ve “RAYS” 
Kamu Birlikleri ile lisans anlaşması 
imzalanmasını önermeleri isten-
mektedir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 
İŞ BİRLİĞİ

- Telif bilincinin yaygınlaşma-
sı için atılacak adımlar nelerdir? 
Hayata geçirmeyi umduğunuz 
projeleriniz bulunmakta mıdır?

Fikri mülkiyet haklarının ko-
runması ve yürütülmesi alanında 
normatif yasal ve bilgi tabanının 
iyileştirilmesi ve dijital hakların 
yönetimi, kültürel mirasa ilişkin 
ulusal bir elektronik veri tabanının 
oluşturulması ve diğer hizmetle-
rin sağlanmasına ilişkin projelerin 
geliştirilmesi yönünde faaliyetler 
devam etmektedir.

Fikri Mülkiyet Haklarını Yürüt-
me Merkezi olarak bu alanda ve 
yurt dışında faaliyet gösteren toplu 
yönetim kuruluşlarıyla uzun vadeli 
işbirliğinin uygulanması için daha 
uygun koşullar yaratmak, düzenli 
mesleki ilişkiler kurmak ve sürdür-
meği faydalı buluyoruz. Gelecekte 
ortak çıkarları olan projelerin, prog-

ramların ve etkinliklerin geliştirilmesi ve uygulanması için 
gerekli malzeme, teknik ve bilgi desteğinin sağlanması, 
bilimsel-pratik faaliyetin öncelikli yönleri hakkında ortak 
bilimsel-metodik, analitik, uzman, sunum materyalleri-
nin yayınlanmasının organizesi, ortak çıkarlar alanında 
operasyonel bilgi alışverişi, eğitici televizyon ve radyo 
programlarının hazırlanması, tanıtım videoları yapılması, 
bilimsel ve pratik faaliyet alanında tek bir bilgi ortamı-
nın yaratılmasını amaçlayan etkili iletişim biçimlerinin 
geliştirilmesi, mesleki çıkarlar alanında yasal ilişkilerin 
düzenlenmesini iyileştirmek için teklifler hazırlanması, 
fikri mülkiyet alanında uzmanların eğitimi, söz konusu 
alanlarda işbirliği sürecinde, ulusal ve uluslararası bi-
limsel-pratik konferanslar, sempozyumlar ve uzmanlar 
arasında deneyim alışverişi düzenlemeyi amaçlıyoruz. l

Guliyev Necef Zakiroğlu
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BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN 
ESER SAHİBİNİN HAKLARININ 
KORUNMASINDA KULLANIMI

olarak hak sahiplerinin hak ettiği telif ücretinin hesaplan-
ması konusunda ilerleme kaydedilecektir. 

Telif Bedellerinin Ödenmesi ve Lisanslama Konusunda: 
Lisans sözleşmesinin akıllı sözleşme olarak yapılması da 

yine belirli avantajlar sağlayacaktır. Akıllı sözleşme, kısaca 
önceden saptanan koşulların gerçekleşmesi durumunda 
belirlenen borcun ifasını sağlayan algoritmik kod olarak 
tanımlanabilir. Bu anlamda, akıllı sözleşmelerde önceden 
taraflarca belirlenen koşulların gerçekleşmesi durumunda 
yine taraflarca belirlenen edim otomatik olarak ifa edilir. 

Lisans sözleşmesinin akıllı sözleşme olarak yapılabilmesi 
teorik açıdan mümkündür. Nitekim, FSEK m.52 hükmüne 
göre lisans sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır. Akıllı 
sözleşme de internet ortamında yapılması bakımından 
yazılılık şartını sağlar. Bununla birlikte, akıllı sözleşme 

için kullanılacak imza tekno-
lojisinin geçerli olup olmadığı 
konusunda öğretide tartışma 
bulunmaktadır. Kanaatimizce, 
lisans sözleşmesinin akıllı söz-
leşme olarak akdedilebilmesi-
nin önünde bir engel yoktur. 

Lisans sözleşmesinin akıllı 
sözleşme olarak yapılabilmesi 
çeşitli avantajlar getirecektir. İlk 
olarak, dinlemeyle eş zamanlı 
olarak meslek birliğine veya 
eser sahibine ödeme yapılabi-
lecektir. Dolayısıyla, eser sahi-
binin telif ücreti alması bakımın-
dan dinleme sayısının çokluğu 
bir önem taşımayacak, az sa-
yıdaki dinlemelerden dolayı da 
eser sahibi eş zamanlı olarak 

telif ücretini alabilecektir. Bu açıdan, meslek birliklerinin 
uyguladığı dağıtım dönemlerinin dijital ortam için daha 
kısa aralıklarla belirlenebilmesi olanaklı hale gelecektir.

Sonuç olarak değerlendirildiğinde, blokzincir teknolojisi 
dijital hak yönetim sistemi olarak ifade edilen ve dijital 
ortamda esere haksız erişimi engellemeyi amaçlayan 
sisteme ciddi katkı sağlayacaktır. Bu açıdan blokzincir 
teknolojisinin eser sahibine gerek telif ücretini temin 
konusunda gerekse de haksız erişimin men’i konusunda 
fayda sağlayacağı söylenebilir.  

Bu çalışmanın hazırlanmasında, Tuğçe Tomrukçu’nun 
‘Blockchain Teknolojisinin Eser Sahibi Haklarına Hukuki 
Yansıması’ adlı kitabı ile Barış Gözübüyük’ün Ticaret ve 
Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi’nin 2021 yılında yayınlanan 
7. Cilt 2. Sayıda yer alan ‘Gelişen Blokzincir Teknolojisinin 
Vadettikleri Karşısında Türkiye’de Müzik Alanında Faaliyet 
Gösteren Meslek Birliklerinin Rolü’ adlı makalesinden 
yararlanılmıştır. l  

* MESAM Hukuk Birimi

Blokzincir teknolojisi, bir bilgisayar kümesi tarafından 
yönetilen ve bir kişiye ait olmayan (merkeziyetsizlik), 
zaman damgalı, değiştirilemez kayıtlar zinciridir. 

Blokzincir teknolojisinin çeşitli özellikleri bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki, ‘blockchain’ teknolojisinin doğrulanabilir 
olmasıdır. Bu açıdan, blokzincir ağında yer alan her cihazın 
sistemin işleyişine katılması mümkündür. İkinci özelliği 
ise şeffaf olmasıdır. Buna göre, blokzincir ağında yer alan 
kullanıcıların sistem üzerinde denetim yetkisi mevcuttur. 
Üçüncü özelliği ise blokzincir teknolojisine girilen verilerin 
değiştirilemiyor olmasıdır. Sistem bir değişiklik girişiminin 
yaşanması halinde birbirine bağlı bulunan bütün blok-
larda değişiklik yapacak ve sonuç olarak veri bütünüyle 
değişecektir. Diğer bir özelliği, 
merkezi otoritenin olmamasıdır. 
Bu bakımdan, sistem üzerinde 
herhangi bir egemen yapının 
olduğu söylenemez. Blokzin-
cir teknolojisi aracı olmadan 
işlemi gerçekleştirme hedefi 
doğrultusunda oluşturulmuştur.  

Blokzincir teknolojisinin 
telif hakkının korunmasında 
kullanılması çeşitli avantajlar 
sağlamaktadır. Bunlar, başlıklar 
altında şöyle ifade edilebilir: 

Şeffaflık Konusunda: 
Blokzincir teknolojisinin 

kullanımı ile birlikte eser sa-
hiplerinin eserlerinin kullanımı-
na ilişkin verileri elde etmeleri 
kolaylaşacaktır. Bu konu bir örnek ile şöyle açıklanabilir. 
Spotify, Fizy gibi platformlar eserleri kullanıcı ile buluş-
turan aracı konumundadırlar. Müzik eserinin kullanımına 
ilişkin detaylı verinin elde edilmesi blokzincir teknolojisinin 
kullanımıyla mümkün olabilir. Yani blokzincir teknolojisi 
sayesinde bir eserin bölgesel olarak nerelerde daha çok 
dinlendiğini veya hangi yaş grubunun daha çok dikkatini 
çektiği tespit edilebilir. Halihazırda belirli platformlar 
blokzincir teknolojisini temel alarak bu tip verileri topla-
maktadır. Bunlara örnek olarak Utopia Music uygulaması 
verilebilir. Utopia Music uygulaması müzik eserinin ne 
kadar dinlendiğini tespit etmeyi ve olası ihlalleri engel-
lemeyi amaçlamaktadır.  

Meslek birlikleri dağıtım yaparken ellerinde bulunan 
veriyi kullanmaktadır. Eser üzerinde hak sahibinin birden 
fazla olduğu ve bu hak sahiplerinin farklı meslek birliklerine 
üye olabileceği dikkate alındığında blokzincir teknolojisinin 
bu süreçte kullanımı verinin tek elden meslek birliklerine 
sunulması konusunda ciddi kolaylık sağlayacak ve sonuç 

YİĞİTHAN YÜCEL *
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Geçtiğimiz 
aylarda 

kaybettiğimiz ünlü 
sanatçı İlhan İrem, pek 
çoğumuzun gençliği, 
çocukluğu idi... Her 

devrin, herkesin 
sanatçısıdır İlhan 

İrem...

İLHAN İREM



Kendisiyle bu sayımızda röportaj yapmayı düşündüğüm 
büyük usta İlhan İrem’i birkaç kez aramış ne yazık ki ken-
disine ulaşamamıştım. Sebebini 28 Temmuz tarihinde 

tüm sevenlerini bırakıp gittiğinde öğrendim. Giderken ardında 
milyonlarca hayranını gözü yaşlı bıraktı...  

Her yaşın, her kuşağın sanatçısıdır, benim çocukluğumdur 
İlhan İrem...

1 Nisan 1955 yılında Bursa’da dünyaya gelen sanatçının 
müzikle tanışması 1969 yılına denk gelmiştir. Dört yıl boyunca 
orkestra şarkıcılığı yapan, 1972’den sonra artık kendi şarkılarını 
okumaya karar veren sanatçı, akustik gitar ve solfej dersleri 
almıştır. Aynı yıl, Unkapanı’na gider. Orada ilk 45’liğini kendi 
parasıyla yapar. Bu ilk çalışmasından istediği sonucu alamaz. 
İkinci 45’liği çok ses getirir. İyi bir çıkış yakalar. 1974 yılında 
çıkan “Boşver Arkadaş” ve “Yazık Oldu Yarınlara” şarkılarıyla 
Altın Plak alır henüz 19 yaşındadır.

1975 yılında Burgazada’da bir rüya görür. Sahile koşar ve 
gün aydınlandığında “Anlasana” şarkısı tamamlanmıştır. Bir 
röportajında: “Benim için çok özel ve önemli; ilahi bir buluşmadır 
o gün yaşadıklarım. Bu şarkı, sanat hayatımın temel taşıdır” diye 
açıklamıştır hissettiklerini...

ÇAĞDAŞ BİR OZAN

1986 yılında sözlerini yazdığı “Halley”, Melih Kibar tarafından 
bestelenir ve Türkiye’ye Eurovision Şarkı Yarışması’nda o yıla 
kadar alınan en iyi dereceyi getirir. İlhan İrem, 6 kez Altın Plak 
ödülü almıştır. Çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek 
çok kez “yılın erkek sanatçısı” ve “yılın sanatçısı” ödüllerine 
layık görülmüştür..

İlhan İrem Ankara’da bir konserinde ilk görüşte aşık olduğu 
Hansu İrem ile 1 Ekim 1991 tarihinde evlenmiştir. İlhan İrem 
sanat hayatında 70’li yılları “romantik dönem” olarak adlandırır. 
Bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiştir. 
“Olanlar Olmuş”, yöresel ve evrenselin harmanlanması,değişik 
orkestrasyon anlayışının, senfonik rock yapılanmasının ilk örneğidir. 
80-90 lı yıllarda içinde bulunacağım olanca özgün yorumumla 
benim için milattır” diyerek şarkının önemini vurgulamıştır.

1980-1987 yıllarında kendi derinliklerime yolculuk yaptım 
diyen sanatçı, soyut resim çalışmaları yapmış, zaman zaman 
kişisel resim sergileri de açmıştır bu yıllarda.

Çağdaş bir ozan olarak kabul edilen İlhan İrem; eserlerin-
deki mistik, metafizik, doğaüstü ve tasavvufi çağrışımların bir 
sonucu olarak, kendine özgü sanatıyla, sıradanlıktan uzak, farklı 
felsefesiyle devirleri aşacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır.

İlhan İrem’in dediği gibi: Işık ve sevgiyle... l
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Hazırlayan: TUBA AKKAVAK

1976   İlhan İrem 1973-1976
1979   Sevgiliye
1981   Bezgin
1983   Pencere
1985   Köprü
1987   Ve Ötesi
1988   Dünden Yarına
1989   Uçun Kuşlar Uçun
1990   Pencere… Köprü… Ve Ötesi…1992   İlhan-ı Aşk
1994   Koridor
1994   Romans
1995   Sevgililer Günü The Best Of İlhan İrem 1.1997   Aşk İksiri & Cadı Ağacı The Best Ofİlhan İrem 2.
1998   Hayat Öpücüğü The Best Of İlhanİrem / 3.
2000   Bezginin Gizli Mektupları2000   Uçuk Mavi Pencere
2000   Bulutlara Köprü
2000   Düşler ve Ötesi
2001   Seni Seviyorum
2003   Bir Meleğe Aşık Oldum / The Best Ofİlhan İrem/ 4.
2004   Işık ve Sevgiyle 30 Yıl
2006   Cennet İlahileri
2008  Tozpembe/Progressive Çocuk Şarkıları

1985  Pencere... Köprü... Ve Ötesi... (Öykü)

1987  Uzaklarda Biri Var (Denemeler)

1990  Katastrof (Şiirler)

1994  Delirium (Denemeler)

1998  Millenium / Sanalizasyon Fareleri, Yarasalar ve

Diğerleri (Denemeler)

2007  Siyah Kuğunun Şarkısı (Senfonik Şiir)

2014  Güneş Ülkesinin Karanlık İnsanları (Denemeler)

KİTAPLARI

ALBÜMLERİ / ŞARKILARI



- Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?
1956 yılında Elazığ’da doğdum. Liseyi Elazığ’da 

okudum. Ankara Meslek Yüksek Okulu Kamu Yönetimi 
Bölümü’nü bitirdim. 1977-1982 yılları arasında Başba-
kanlık Merkez Teşkilatı’nda memur/raportör olarak görev 
yaptım. 1982-1983 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’nda Folklor Araştırmacısı, 1982-1987 yılları arasında 
TRT Erzurum Radyosu’nda ses sanatçısı, 1987-2013 
yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Dev-
let THM Korosunda Ses Sanatçısı ve Koro Müdürlüğü 
görevlerinde bulundum. Çeşitli kurum, kuruluş, dernek, 
vakıf ve üniversiteler bünyesinde 25 amatör halk müziği 
topluluğu kurup yönettim. Ankara Keçiören, Mamak ve 
Adıyaman Belediye Konservatuarları’nı kurucu 
müdür olarak değişik sürelerle yönettim. 
TRT Kurumu repertuvarı dışında çeşitli 
yörelere ait yaklaşık 300 türkü der-
lemesi ile yaklaşık 3.000 türküyü 
kaynak kişi, mahalli sanatçı ve 
farklı icracıların ses kaydı, 
plak kayıtlarından notaya 
almak türküleri hazırladı-
ğım kitaplarda notalarını 
yayınladım. Halk müziği 
ve türkü külliyatlarına dair 
yayımlanmış 70 kitabım, 
20 tematik proje albümüm 
mevcut. Bir kısmının sözleri 
de şahsıma ait olmak üzere 
farklı, makam, tartım ve temalı 
Türkü, şarkı ve marş formunda 
150 bestem   bulunmaktadır. Yurt 
içinde ve dışında çeşitli konser, kongre, 
sempozyum, söyleşi vb. ilmi platformlarda 
halk müziğini, icracılıkla birlikte yazılı ve sözlü 
olarak temsil edip birçok ödül ve plaketle ödüllendiril-
dim. Azerbaycan VEKTÖR İlimler Akademisi’nce Fahri 
Doktora payesine layık görüldüm. TRT ve özel radyo ve 
TV kanallarında farklı başlıklarla yüzlerce halk müziği 
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“MESLEKİ AŞK OLMASA, 
40 YILA BU KADAR ÜRETİMİ 

SIĞDIRMAK MÜMKÜN 
OLAMAZDI”

SALİH TURHAN

programı hazırlayıp sundum. 2013-
2021 yılları arasında görev yaptığım 
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 
Devlet THM Korosu’ndaki ses sanat-

çılığı resmi görevimden 7 Şubat 2021 
tarihi itibarıyla emekliye ayrılıp hayatı-

mı ve mesleki çalışmalarını İstanbul’da 
sürdürmekteyim.

- Müziğin hayatınızdaki yeri nedir?
Bilindiği üzere müzik, insan hayatında hem 

bir meslek hem bir hobi olarak yer alabiliyor. Müzik 
konusunda ‘alaylı’ sayılırım. Bu konuda çeşitli kurum-ku-
ruluş amatör topluluklarında yer alarak ayrıca özel dersler 
alarak kendimi yetiştirmeye çalıştım. Elbette ki, öğrenme 
sonsuz bir kavram. Müziğin bendeki karşılığına gelince, 
başlangıçta hobi iken 1982 yılında TRT Erzurum Rad-

Kültür 
ve Turizm 

Bakanlığı Devlet Halk 
Müziği Korosu ses sanatçısı 

araştırmacı, yazar Salih 
Turhan, 40 yıllık zaman dilimine 

sığdırdığı ses sanatçılığının yanında 
araştırma, derleme, yazarlık ve 

eğitmenlik deneyimleriyle sanatçı 
kavramının hakkını veren önemli 

isimlerden biri. Kendisinden 
müzik dolu etkileyici 

hayatını dinledik.



yosu’ndaki resmi görevime başladığım andan itibaren 
hem bir meslek hem de hobi oldu. Bu iki kavramın yanına 
amatörlük ruhumu da ekleyerek, tam kırk yıldır esas ses 
sanatçılığım yanında araştırma, derleme, yazarlık ve 
eğitmenlik alanında önemli işler yaptığımı düşünüyorum. 
Biyografi kısmında da özetin özeti derecesinde bahset-
tiğim çalışmalardan da anlaşılacağı üzere işin gerisinde 
mesleki aşk olmasa kırk yıllık zaman dilimine bu kadar 
üretimi sığdırmak mümkün olamazdı. 

Özetle müziğe, çok yönlü olmak üzere müzik mes-
leğine aşığım ve mesleğimin idealisti, hiperaktifiyim. Üç 
oğlumdan en küçüğümüz, Murathan Turhan (Belçika’da 
yaşıyor kendisi), Hacettepe Devlet Konservatuvarı’nda 
devamında Belçika Kraliyet Konservatuvarı ve İTÜ MİAM 
Master derecesi yanında piyano, saksafon, akordeon gibi 
enstrümanları çalıyor olması müziğin şahsi ve yakın sosyal 
hayatımdaki da yerinin ne denli olduğu anlamına geliyor. 

NİTELİK, NİCELİK VE DUYGU KRİTERLERİ

- Sizi en çok duygulandıran ve ifade eden eseriniz/
eserleriniz hangisidir?

Elbette ki, her icranın her eserin her çalışmanın ayrı 
ayrı amacı, hedef kitlesi, fonksiyonu önemi söz konu-
sudur. Ancak kendi içlerinde nitelik, nicelik ve duygu 
kriterlerine tabi tutulduğunda sorunuza cevap vermek 
biraz daha kolaylaşıyor. 

Bu kriterlere göre;
a) İcracılık/yorumculuğuma dair örnek; 
Dokuz beyitlik klasik/divan şiiri güftesi, bünyesinde 

beş değişik makamı barındırması, forma yapısı, 12 da-
kikalık icra süresi itibarı ile bana göre genel Türk halk 
müziği repertuarı içerisinde en hacimli eser, şiiri Fehim’e 
ait olan Urfa Nevruz Makamı/Divanı’dır. Söz konusu eseri 
İlk okuyan Urfalı merhum Mahmut Güzelgöz (Tenekeci 
Mahmut), ondan iktibasla değerli sanatçı sayın Mehmet 
Özbek’in okumuş olduğu bu eseri yine onun ses kay-
dından meşk yoluyla 2011 yılında görev yaptığım Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kororkestrası eşliğinde icra etmiş 
olmak benim icracılıktaki düzeyim sayılır.

Yanıp bir narı ruhsare çerağan olduğun var mı?
Senin pervane veş şem’e şebistan olduğun var mı?
b) Besteciliğime dair örnek:
Bu konuda da tabii ki edebi ve müzikal kriterler söz 

konusudur. An itibarıyla büyük çoğunluğu türkü olmak 
üzere şarkı ve marş formunda 150 beste eserim bulu-
nuyor. Elbette ki, herbirinin farklı misyonu var ancak 
duygusallığın ağır bastığı sözü ve müziği bana 
ait olan ‘Babam’ ağıt/türküyü örnek verebilirim. 
13.01.2010 tarihinde kaybettiğim Elazığ-Ku-
yulu Köyü’nde hayatını çiftçi olarak yaşamış 
Mehmet Turhan adına yapmış olduğum beste.

Uluova kış gibi
Gözler dolu yaş gibi
Sevdası var iş gibi
Ah benim babam ah
Bazen kızardı babam
Bazen severdi babam
Amma severdi babam
Vah benim babam vah
c) Araştırma, Derleme Yayın/kitaplarıma 

dair örnek;
Bir kısmı ortak yayın olmak üzere an itibarıyla 

halk müziği/türkülerle ilgili farklı hacimlerde 
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yayımlanmış 70 kitabım mevcut olup, bunlar içerisinde 
nitelik ve nicelik itibarıyla en kıymetlileri; sanatçı arka-
daşım Neşe Ayışıt ile birlikte hazırladığım: 2 ciltlik ‘Ale-
vi-Bektaşi Müzik Kültürü ve Semahlar’ ile Doç. Ahmet 
Feyzi ile birlikte hazırladığım 3 Ciltlik ‘Darü’l Elhan Halk 
Müziği Külliyatı’ kitabıdır. Özellikle ikincisi, Türkiye’de 
halk müziği kurumsal derlemelerin temelini teşkil eden bu 
çalışma tam yüz yıllık bilimsel ihmalin telafisini sağladığı 
için halk müziği adına hem genel sanat camiasının hem 
de benim favori çalışmamdır. 

d) Eğitmenliğime dair örnek; 
1982 yılı Haziran ayına TRT Erzurum Radyosu’nda 

göreve başlayışımın altıncı ayında Erzurum Folklor Mu-
sıki Derneği devamında Erzurum Halk Oyunları Halk 
Türküleri Derneği Halk Müziği Amatör Koro çalışmaları 
Ankara Keçiören Belediyesi, Mamak Belediyesi, Adı-
yaman Belediye Konservatuvarı, Elazığ Fırat Üniver-
sitesi, Giresun Üniversitesi vd. THM Koroları’nı kurup 
yönetme aşamasında yüzlerce öğrenci yetiştirdim. Bu 
toplulukta ses ve saz elamanı olarak yer alanlara sırf 
türkü öğretmenin ötesinde kılık-kıyafet, icra, sunum ve 
gerçek sanatçı normu kazandırmaya çalıştım. Elbette 
her biri kendi kapasitesi kadar konuları kavradı. Halen 
bu öğrencilerimden bir kısmı resmi sanat kurumlarında 
sanatçı, akademisyen, öğretmen bir kısmı da dışarıda 
serbest olarak sanatlarını icra ediyorlar. Bu minvalde isim 
verdiğimde bir kısım öğrencim gönül koyacağından tüm 
bu kurum ve öğrencilerimi temsilen 2009-2010 yılında 
iki yıl süreyle kurup yönettiğim ve Türkiye genelindeki 
üniversiteler arası THM yarışmalarda 3. ve 2.lik derecesi 
aldığımız Elazığ Fırat Üniversitesi THM Korosu görseli 

ile yetinelim. 
- MESAM’la ilgili düşüncelerinizi bizimle 

paylaşır mısınız? 
MESAM, her düzeydeki söz yazarlığı, bes-

tecilik ve aranjörlük kurumunun Türkiye’deki 
kurumsal temeli ve yapısıdır. Resmi olarak 
kardeş kuruluşu MSG ile birlikte çıkarılmasına 
vesile olacakları yasal mevzuatlarla yakın ge-
lecekte sırf temsil ettikleri üyeleri değil bunun 
dışında kalanların da telif haklarının korunması, 
tespiti, tahsili ve dağıtımı konusunda önemli 
gelişmelerin olacağını düşünmekteyim. Bu dü-
şüncem tesadüfi olmayıp an itibarıyla MESAM 
ve MSG’nin kurumsal yönetimlerinde bulunan 

kadroların çok yönlü vizyona sahip olduğunun 
yakinen şahidiyim. Diğer Meslek Birlikleri’nin işle-

yişini bilemiyorum anca MESAM-MSG’nin profesyonel 
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sevk idare bakımından kayıp yıllarının olduğu kesin. 
Özellikle her iki birliğin üyelerinin haklı olarak beklentileri 
yüksek. Bunun için konuları kendi içinde önem ve öncelik 
sırasına göre gündeme alıp neticelendirmek gerekiyor. 

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

Telif haklarının yeterince korunduğunu düşünmüyorum. 
Tabii ki, bu problemin en büyük nedeni; telif konusundaki 
yasal kanun/mevzuat eksikliğidir. Bu konuda telifi ödeyen 
tarafların siyasi baskılarını biliyoruz ancak unutmamak 
gerekir bizim de sanatsal nüfuzumuz var ve bugüne kadar 
bu nüfuz farklı iç çekişmeler yüzünden biraz da siyasi 
yobazlıktan dolayı kullanılamadı. Mevcut yönetime süre 
konusunda şans verilirse bu problemlerin önemli ölçüde 
çözüleceğini ve telifin nitelik ve niceliğinin artırılacağına 
inanmaktayım. 

- Genç müzisyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? 
Bugünün genç müzisyeni dendiğinde yüzde 90’ı okul-

lu müzisyenlerin (besteleyen, çalan, okuyan, aranjman 
yapan) aslında çok da tavsiyeye ihtiyaçları yoktur bence. 
Her biri en az 4 yıllık mesleki eğitime tabi tutuluyor. Tek-
nik anlamda rahatlıkla yol bulabiliyorlar. Olsa olsa bizim 
konumumuzdakiler yılların birikimi olarak kazandıkları 
tecrübeleri ya yazarak literatür halinde ya da birebir meşk 
ederek verebiliriz. Özetle söylemek gerekirse, müziğin 
hangi tarafında olurlarsa olsunlar, o branşla ilintili sanat 
dallarından da haberdar olsunlar ve sanatın tabiatında 

da olan dinamizmi gelişmeleri dünya genelinde takip 
ederek uygun zaman ve zeminlerde pratiğe döksünler.

- Size göre gerçek sanatçı kimdir?
Bilindiği üzere sanatın farklı ve yaygın tanımlarından 

biri; duygu ve düşüncenin ses ile, söz, ile herhangi bir 
obje aracılığı ile dışa vurumu, anlatımıdır. Soyut ve somut 
özelliğe haizdir. Sanatı canlılar içerisinde akıl melekesini 
ve yeteneğini kullanabilen insan yapabilir. Doğuştan aklı 
muvazenesi yerinde olan her insanın bir ya da birkaç sa-
nat dalına karşı yeteneği illaki vardır. Ancak bu yeteneği/
yetenekleri farklı yollarla geliştirip üst seviyeye çıkaran ve 
neyi nasıl niçin yaptığını bilen yaptığı işi mesleği gerçek 
anlamda tarif edebilen kişiye sanatçı demek doğru olur 
kanısındayım. Sanatçı aslında güzel sanat dallarından 
birine sahip olanların üst/çatı kimliğidir. Dolayısı ile güzel 
sanat dallarının biri ile meşgul olan her kişiye sanatçı 
diyemeyiz. Azerbaycan örneği (Sovyet Sistemi) Emektar 
Heveskar, Emektar Artist, Halk Artisti, Devlet Sanatçısı 
hiyerarşisine göre derecelendirmiş. 

Türkiye’de Sovyet sisteminde esinlenilerek bir kısım 
kişilere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 3 dönem/
grup Devlet Sanatçılığı payesi verildiyse de son listeye 
dahil olan bir sanatçının, Devlet Sanatçılığını hak etmeyen 
kişilerin de listede yer almasını kabul etmeyerek bu manevi 
paye konusunu 1990’lı yılların ortalarında mahkemeye 
taşımış ve hukuken iptal ettirmiştir. Bugün galatı meşhur 
olarak bu payeyi kullanan kişiler varsa da hukuken böyle 
bir unvan yoktur. l

- MESAM öncesi ve sonrasında bir fark oldu mu 
hayatınızda?

MESAM’ın kuruluşunun ilk yıllarından beri üyesiyim. 
Doğrusunu söylemek gerekirse MESAM öncesi ‘telif’ 
diye bir kavramı uzaktan duyar ve genellikle anonim 
eserlerle ilgilendiğim için dikkatimi ve ilgimi çekmiyordu. 
Üye olduktan sonra biraz ilgi sahibi oldum ancak asil 
üye olduğum halde 2010 yılına kadar genel kurullara 
dahi katılmadım. 2010 sonrası genel kurullara katılım 
sağlayarak MESAM’ın işleyişi ve temsiliyeti hakkında 
nispeten bilgi sahibi oldum. Bu zaman diliminde söz 
ve müzik üretimi ile MESAM üyeliği aidiyet duygusuyla 

bestekarlık ve söz yazarlığı yönümü geliştirdim ve yak-
laşık 30 adedinin sözü de tarafıma ait olmak üzere 150 
eser besteledim. Özellikle 6 Mart 2020-30 Haziran 2021 
tarihleri arasında mahkeme tarafından atanan 3 kişilik 
yönetim heyetinde Başkan Yardımcılığı sıfatı ile görev 
yaptığım süre içerisinde MESAM’ı çok daha yakından 
tanıdım. 

Dolayısıyla rahatlıkla diyebilirim ki MESAM, hayatımda 
mesleki anlamda olumlu gelişmelere sebep olmuştur ve 
MESAM üyesi olmakla iftihar etmekteyim.

Sanatsal anlamda duygu ve düşüncelerimi anlatma 
olanağı sağlayan MESAM VİZYON’a teşekkür ediyorum.

SALİH TURHAN: “MESAM ÜYESİ OLMAKLA İFTİHAR EDİYORUM”

Salih 
Turhan’ın 
kurmuş 
olduğu Barak 
Diyarı Müzik 
Topluluğu, 
İstanbul 
2006.





Yanlış anlamayın! Hergün Mozart dinlemek damar-
larınızı temizlemez veya kalp probleminizi düzelt-
mez. Ancak müzik, bir kalp ameliyatından sonra 

iyileşmenizi kolaylaştırabilir, kalp krizi veya felçten sonra 
normale dönmenizi sağlayabilir, stresi azaltabilir ve hatta 
kan basıncınızı biraz düşürebilir.

 Amerikan Kardiyoloji Koleji’nin Dünya Kardiyoloji 
Kongresi ile Birlikte Yıllık Bilimsel Oturumunda sunulan 
araştırmaya göre, erken enfarktüs sonrası anjina olarak 
bilinen kalp krizinden hemen sonra göğüs ağrısı atakları 
yaşayan hastaların, günde 30 dakika müzik dinledikleri 
takdirde, kaygı ve ağrı düzeylerinin önemli ölçüde daha 

düşük olduğu gözlendi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ze-
keriya Nurkalem, müzik dinlemenin kalbe iyi geldiğinin 
kanıtlandığı araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri 
veriyor:

 
7 YIL MÜZİK DİNLEDİLER

 
“Araştırmacılar, Sırbistan’daki bir tıp merkezinde 

kalp krizi ve erken enfarktüs sonrası anjina teşhisi konan 
350 hastayı ele aldı. Hastaların yarısı rastgele standart 
tedaviye, yarısı ise standart tedaviye ek olarak düzenli 
müzik seanslarına alındı.
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Katılımcılardan, dinlenirken oturur pozisyonda gözlerini 
kapatmalarını (tercihen) ve 30 dakika boyunca önceden 
belirlenmiş müzikleri dinlemeleri istendi. Hastalar bu 
günlük dinleme seanslarına yedi yıl boyunca devam 
ettiler ve bu seansları bir günlükte kayıt altına alarak 
belgelediler. Katılımcılar ilk yıl için her üç ayda bir ve 
daha sonra yılda bir kez takip değerlendirmeleri için tıp 
merkezine döndüler. 

MÜZİK TERAPİ, AĞRI HİSSİNİ AZALTMADA ETKİLİ
 
Yedi yılın sonunda müzik terapinin tek başına stan-

dart tedaviye göre anksiyete, ağrı hissi ve ağrı sıkıntısını 
azaltmada daha etkili olduğu bulundu. Müzik terapi alan 
hastalar, standart tedavi görenlere göre ortalama üçte 
bir oranında daha düşük anksiyete skorlarına sahipti ve 
yaklaşık dörtte bir oranında daha düşük anjina semptomları 
bildirdiler. Bu hastalarda ayrıca, kalp yetmezliği oranında 
yüzde 18’lik bir azalma dahil olmak üzere, belirli kalp 
rahatsızlıklarının oranları önemli ölçüde daha düşüktü. 
Oranlar şöyleydi: 

- Yüzde 23 daha düşük kalp krizi  
- Yüzde 20 daha düşük koroner arter baypas greft 

ameliyatına ihtiyaç duyma 
- Yüzde 16 daha düşük kardiyak ölüm.” l
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MÜZİK TERAPİSİ GENELLİKLE ZİHİNSEL 

VE DUYGUSAL SAĞLIĞI GELİŞTİRMEK 

İÇİN KULLANILIRKEN, KALP 

YETMEZLİĞİ GİBİ FİZİKSEL SAĞLIK 

SORUNLARI OLAN KİŞİLERİN YAŞAM 

KALİTESİNİ DE İYİLEŞTİREBİLİR.

Müziğin kalbe iyi geldiğini ispatlayan başka araştırma-
lar da var. Prof. Dr. Nurkalem, bu araştırmalar hakkında 
şu bilgileri verdi:

“Örneğin, Massachusetts General Hospital’da, 30 
dakika boyunca müzik dinleyen yatağa bağımlı kalp 
hastalarının, müzik dinlemeyenlere göre daha düşük 
kan basıncına, daha yavaş kalp atış hızına ve daha az 
sıkıntıya sahip olduğu bulundu. 

Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi’nde başka bir ekip, 
sessiz bir ortamda sadece 20 dakika dinlendirici müzik 
dinleyen kalp krizinden kurtulanların, müziksiz sessiz bir 
odada dinlenenlere göre sağlıkları konusunda daha az 
endişeli olduklarını buldu.

Minneapolis’teki Abbott Northwestern Hastanesi’nde, 
kalp ameliyatı geçirdikten hemen sonra müzik dinleyen 
kadın ve erkekler, sessizce dinlenenlere göre daha az 
endişeli ve daha az ağrıya sahip olduklarını bildirdiler.

 Baltimore’daki Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi’n-
de, araştırmacılar, sağlıklı gönüllüler müzik dinlerken, 
önkoldan kan akışını ölçtüler. Gönüllüler neşe uyandıran 
müzikleri dinlerken kan akışı önemli ölçüde arttı ve kaygı 
uyandıran müzikler dinlerken azaldı.

 Hong Kong’da yapılan bir çalışmada, dört hafta bo-
yunca günde 25 dakika rahatlatıcı müzik dinleyen yaşlı 
gönüllülerin sistolik basınçları (bir tansiyon ölçümünün en 
yüksek rakamı) 12 puan ve diyastolik basınçları (en alttaki 
rakam) 5 puan düşerken, müzik dinlemeyen bir kontrol 
grubunun kan basıncında hiçbir değişiklik görülmedi.”

 Müziğin kalp rahatsızlıkları üzerindeki etkilerini analiz 
eden çok az çalışma olduğunu belirten Prof. Dr. Nurka-
lem, bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu 
belirtiyor.

ŞİFA NOTLARI



“MÜZİK BENİM İÇİN 
BİR YAŞAMA BİÇİMİ”
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- Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
Kısaca kendimi ifade etmem gerekirse, 1949 yılında 

Tunceli’de dünyaya gelmişim. Çocukluğum o dönemin 
hemen her çocuğu gibi bin bir zorlukla geçti. Müziğe 
hevesim, amcamın oğlu Şahin Gültekin’den aldığım feyz 
ile başladı. Kendisi bağlama çalmaya son derece hâkim 
birisi idi. Ortaokulda Yunus Emre’den aynı zamanda ilk 
bestem olan ‘Selam Olsun’ eserini yaptım. İçimde dur-
duramadığım müzik aşkı, 15-16 yaşında evden kaçıp 
İstanbul’a gelmeme sebep oldu. 1966 yılında ilk plağımı 
yaptım. İlerleyen süreçte çeşitli vesilelerle yurtdışına gittim 
ve evlenince de tam anlamıyla oraya yerleştim. Ama tabii 
zorluklar orada da bırakmadı peşimizi. Belçika’da uzun 
yıllar maden ocaklarında çalıştım ve genç yaşta ciğer-
lerimde oluşan bir rahatsızlık nedeniyle emekli oldum. 
Her kötüde bir iyi vardır misali genç yaşta malulen emekli 
olmak bestelerime, sazıma, sözüme bol bol zaman ayır-
mama vesile oldu. 1973 yılında ilk kasetim ‘Dosta Özel’ 
çıktı. 1980’lerde ‘Yiğidi Doğuran Ana Bin Yaşa’, ‘Soranlara 
Selam, Selam Olsun’ çıktı. Aziz dostum Hasret Gültekin’le 
1990’da ‘Aydınlıkta Uyandırın’ albümünü yaptık. 1993’de 
Sivas’a gitmeden kayıtlarına başladığımız ve yarım kaldığı 
için Hasret’ten sonra oğlum Emre’yle tamamladığımız 
‘Hasretim Hasret’ 1995’te çıktı ve son solo albümüm 

oldu. O günden sonra oğullarım ile ‘Gültekinler’ serisini 
başlattık ve bugüne dek hasbelkader 500 üstünde besteyi 
halk müziğinin kıymetli dinleyicilerine ulaştırarak geldik.

- Müzik hayatınızdaki yeri nedir?
Müziğin hayatımdaki yerini sözcüklerle tarif etmem 

gerçekten imkânsız. Müzik benim için yaşama biçimi. 
Hava kadar su kadar olmazsa olmazım. Bunu bestele-
rimden fark eder zaten dinleyiciler. Bundan dolayı yıllar 
boyunca yaptığım her beste dillere dolandı, insanların 
kâh mutlu kâh hüzünlü anlarına eşlik etti. Her birinde bir 
yaşanmışlık var.

- Sizi en çok duygulandıran ve ifade eden eseriniz 
hangisidir?

Bestelerimin her biri benim çocuğum gibidir. İnsan 
hiç evlâtları arasında ayrım yapabilir mi? Ama beni en 
çok duygulandıran eserlerimden birkaçını illa ki saymam 
gerekirse, bir annenin ağıdını dile getirmeye çalıştığım 
Sebahat Akkiraz’ın okuduğu ‘Harputtan Ötesine’, rahmetli 
Kıvırcık Ali’nin okuduğu ‘Bir Selam Sal Sabah Olsun’, 
Musa Eroğlu hocamın okuduğu ‘Şu Yalan Dünyaya Gel-
dim Geleli’, Çok yakın bir zamanda aramızdan ayrılan 
Mustafa Karaçeper dostumun okuduğu ‘Boşa Dönerim’, 
Aydın Öztürk’ün okuduğu ‘Ah Yüreğim’, sözlerini Sezer 
Aslan’dan aldığım ‘Akıl Eyle’, ‘Marifet Sorarsan, ‘Kusur’ 
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LÜTFÜ GÜLTEKİN

Günümüzün önemli müzisyenlerinden 
biri olarak öne çıkan bir isim, Lütfü 
Gültekin. Küçük yaşta başlayan 
müzik tutkusunun peşinden giderken 
yıllar içinde adeta nakış gibi işlediği 
pek çok esere imzasını atmış. 
Shakespeare’den Pir Sultan’a, 
Hüdai’den Emekçi’ye sayısız ozanın 
şiirini besteleyen Lütfü Gültekin, halk 
müziği sanatçılarına da ilham oldu. 
Kendisiyle müzikle geçen hayatı 
üzerine samimi bir sohbet yaptık…



gibi eserlerin bendeki anlamı başkadır... Bahsetmeden 
geçmeyelim, biliyorsunuz dünyada ilk kez üçüncü defa 
ve üç CD şeklinde bir sanatçının eserleri okundu. Ne 
mutlu ki, o da bana nasip oldu. ‘Geçmişi Selamlamak’ 
adını verdiğimiz bu albümde, eski yeni 44 eserimizi 44 
farklı sanatçımızın dilinden bir araya topladık. Tüm bu 
saydığım bende anlamı yeri farklı eserler o albümde 
mevcut. Değerli dostların bu çalışmayı edinip arşivlerine 
katmalarını isterim. 

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

Türkiye’de telif konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığı he-
pimizin malumu. Biz ozanlar telif sıkıntısını 
en çok çekenler olduk daima. Hem üreten 
hem telif konusunda sıkıntı çeken olmak, 
dünyanın bir başka yerinde de böyle 
midir bilemiyorum açıkçası. Türkiye’de 
başta halk müziği sanatçıları ve ozanlar 
olmak üzere, üretenlerin emeğini başta 
da firmaların yıllar yılı sömürdüğünü 
düşünüyorum. Bizler yıllar yılı sömürü-
lenlerden olduk ve bunun mücadelesini 
de verdik. Ancak gençlerin bizimle aynı 
kaderi yaşamasını istemem. O yüzden 
telif konusunda gerek MESAM’ın gerek 
diğer kuruluşların atacağı her adımda 
o adımı atanların yanında olduğumu 
belirtmek isterim.

- Genç müzisyenlere tavsiyeleriniz 
nelerdir? 

Genç müzisyenlere en büyük tav-
siyem, mutlaka ama mutlaka geçmiş 
ozanları ustaları iyi araştırsınlar öğ-
rensinler. Onların sözlerinde, bestele-
rinde dünyayı nasıl yorumladıklarına 
baksınlar. Hep söylediğim bir sözüm 
var: Bizler dünyaya şekil ve güzellik 
vermek için geliyoruz. Ama kaçımız 
bunu başarıyoruz acaba, bunu bir dü-
şünsünler. Gençler için ‘türkü bar’lar 
ya da kısa bir ömrü olan besteler 
daha cezbedici geliyor. Sonra bir de 
bakıyorsunuz, kendi sanatlarının ömrü 
de o besteler gibi kısa sürüyor ve 
yok olup gidiyor. Ama büyük ozanlar 
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- MESAM ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşır 
mısınız? 

MESAM’da biliyorsunuz ben de uzun yıllar Denetle-
me Kurulu’nda yer aldım. Görev sürem boyunca daima 
sevgiyi ve hoşgörüyü gözetmeye gayret ettim. Herkesin 
başarısı da vardır eksikleri de… 

Yeni yönetime başarı dileklerimi sunmakla beraber 
eksik noktaları tamamlamalarını, dönemimizdeki başarılı 
konularda ise ivmeyi düşürmeden ve hız kesmeden 
yoluna devam etmesini diliyorum. Biz biriz. Birbirimizi 
incitmek yerine gecemizi gündüzümüzü sanatçının, 
üretenin hakkını savunmaya ayıralım diyor, hepinize 
saygılar sunuyorum.  

- MESAM öncesi ve sonrasında bir fark oldu mu 
hayatınızda?

MESAM benim için bir aile çatısı. Dolayısıyla önce-
sine nazaran elbette ki MESAM çatısı altında bulunmak 
hele de yönetimine katılmak benim için daima gururlu bir 
mücadele olmuştur. Bundan sonra da bayrağı devralan 
gençlerin aynı mücadeleyi sürdüreceğini biliyorum. Biz 
güzel bir aileyiz. Bir aile içinde ailenin her ferdi daima aynı 
fikirde olmayabilir. Bazen görüş ayrılıkları da doğabilir, bu 
gayet doğaldır. Ama bu onların bir aile olduğu gerçeğini 
değiştirmez. Bizler bu ailenin birer ferdi olarak daima ME-
SAM’ı ve üyelerini (üretenleri) nasıl daha iyi şartlarda bir 
hayata ulaştırabiliriz diye çabalamalıyız diye düşünüyorum.

GÜLTEKİN: “MESAM BENİM İÇİN BİR AİLE ÇATISI”

tarihte yaşamaya devam ediyor. Bundan 
dolayı ozanlarımızı yazanlarımızı aşıkla-
rımızı mutlaka araştırsın ve öğrensinler.

- Size göre gerçek sanatçı kimdir?
Gerçek sanatçı, halkın nabzını tutan, 

halkın bir adım önünde giden ve halkına 
yol gösterendir bence. Eğer haykırmaktan 
korkuyorsa, o gerçek sanatçı değildir. 
Beni bilen bilir, ben 1970’lerde herkesin 
konuşmaktan korktuğu dönemde halkın 
dili olmuş birisiyim. Bizimle aynı dönemde 
çoğu sanatçı da konuşmaktan korkardı. 
Yalnızca birkaç kişi vardık gerçekleri hay-
kıran. Ben daha sonra siyasi imgeleri daha 
az işlemeye başladım. Doğru zamanda 
doğru yerde halkın dili gözü kulağı oldu-
ğuma inanıyorum. Ne yazık ki, günümüzde 
gerçek sanatçı diyebileceğimiz değerler 
yok denecek kadar azaldı. Var olanların da 
kıymetinin bilinmediği kanısındayım.

- Söz müzikten açılmışken, sizin bazı 
enstrümanları çaldığınızı biliyoruz. Bunlar 
hangi müzik aletleridir ve eğitimini aldınız mı?

Bağlama ailesi çaldım yalnızca ve çaldığım 
enstrümanlara yönelik bir eğitim almadım. 
Geleneksel usta-çırak ilişkisinden beslen-
diğimi söyleyebilirim. Amcamın oğlu Şahin 
Gültekin’den feyz alarak başladım bağlama 
çalmaya. Onun ilk ustam olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. l
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“ÇOCUKLUĞUMU 
DOYASIYA YAŞAYAMADIM 
AMA MÜZİĞİM SAYESİNDE 

DÜNYAYI DOLAŞTIM”

VİZYON EYLÜL 202234

R
Ö

PO
R

TA
J

- Merhaba İsmail Bey. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1949 Mersin ilinin Değnek Köyü’nde doğdum. İlko-

kulu köyümün okulunda okudum. O yıllarda başarılı olan 
köy çocuklarını yatılı öğretmen okuluna alıyorlardı. Ben 

de ailem fakir olduğu için imtihana girip, Antalya Aksu 
Öğretmen Okulu’nu kazandım ve akabinde öğretmen 
oldum. O yıllarda Antalya-Mersin sahil yolu yoktu. Daha 
12 yaşında tahta valizle trene binip Konya, Isparta, Burdur 
ve Antalya’ya bu güzergahtan tek başıma gittim. Bunları 
anlatırken yeni nesle hayatla mücadelenin ne olduğunu 
göstermek isterim. Sekiz yıl öğretmenlik hayatım oldu. 

TUBA AKKAVAK

Bin bir zorlukla 
okuyarak öğretmen 
oldu, sonra da 
içindeki sanat aşkıyla 
mesleğini bırakarak 
müziğe yöneldi. Biz 
onu Mersinli İsmail 
olarak tanıyoruz. Fakir 
bir çocukluk geçiren 
ama sanatını dünyanın 
pek çok ülkesinde 
verdiği konserlerle 
icra etme fırsatı bulan 
Mersinli İsmail, sanat 
terbiyesini ‘üstadım’ 
olarak nitelediği Neşet 
Ertaş’tan aldığını 
söylüyor. Memleketi 
Mersin’e yerleşen 
sanatçıdan pek çok 
kişiye ilham olacak 
hayatını dinledik…

MERSİNLİ İSMAİL
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Mesleğimi çok severek yapıyordum ama sanat aşkı daha 
ağır bastı ve o kutsal mesleğimden ayrılmak zorunda 
kaldım. Sekiz yıllık öğretmenlik hayatımda doktor, avu-
kat, belediye başkanı ve hatta general olan öğrencilerim 
oldu. Onlarla hep gurur duydum. Dünyada bana göre en 
güzel iki meslek var: Birisi öğretmenlik diğeri sanatçılık… 
Rabbime şükürler olsun, bu iki mesleğin de mutluluğunu 
yaşadım. Benim hayatım hep uçurumlarla dolu bir hayat 
oldu. Fakirliğin yoksulluğun ne olduğunu da çok iyi bilirim. 
Şöhretin de ne olduğunu yaşadım. Bisikleti arkadaşla-
rımdan ödünç alırken, bir an geldi sanatçı kimliğimle 
Ürdün’e misafir gittim ve Kral Hüseyin’in sarayında ye-
mek yedim. Çocukluğumu doyasıya yaşayamadım ama 
gün geldi Mersinli İsmail olarak dünyanın yarısını gezip 
görme şansım oldu. Avrupa’da gitmediğim ülke, konser 
vermediğim yer kalmadı.

Huzurlu bir hayatım var
- Yeni projeler var mı? Son olarak MESAM 

ailesine neler söylemek istersiniz?
Mersin’e yerleştim, şu an burada yaşıyorum. 

Yılların yorgunluğunu çıkarmaya çalışıyorum. Mutlu 
ve huzurlu bir hayatım var. MESAM, yeni yönetim 
kadrosuyla birleştirici anlayış getirdi. Başkanımız 
Recep Ergül, her üyeye eşit mesafede davranıyor. 
Kimlik, cinsiyet, memleket, mezhep ayrılıkları son 
buldu. Sefalet içindeki sanatçılara, Recep Ergül 
yardım elini uzattı. Kimsesi olmayan sanatçıların 
mezarlarını bile yaptırdı. Harika bir yönetim geldi 
MESAM’a. Beni seven bütün dostlarıma, hayran-
larıma ve MESAM ailesine selamlarımı saygılarımı 
yolluyorum, Allah’a emanet olun...

Yaşadıklarımı 
bir film yapmak 

isterdim
- Hayata geçiremediğiniz 

projeniz var mı? 
Çok güzel bir soru Tuba Hanım. 

Evet maalesef var. Kendi hayatımı, 
doğduğumdan bugüne kadar olan 

yaşadıklarımı bir film yapmak 
isterdim. Sanırım gişe 

rekorları kırardı.

- Sanat hayatınıza geçiş, çok değişik bir hikâye ile 
başlıyor. Sizden dinleyebilir miyiz?

Bir düğünde tesadüfen sahneye çıktım. Orada bulunan 
müzik şirketi sahibinin dikkatini çekmiş, beni İstanbul’a 
götürdü. Orada ilk 45’lik plağımı yaptım. Plak satılınca 
arkası geldi ve bir anda kendimi müzik camiasında Mer-
sinli İsmail olarak buldum. 30 tane 45’lik plak, 4 adet 
‘longplay’, 30’un üzerinde de kaset ve albüm 
çıkardım. Sözü ve müziği kendime ait olan 
500’ün üzerinde eserim mevcuttur. Ayrıca 
iki sinema filmi, beş tane de televizyon 
filmi çektim. ‘Yoksul’ filminde Necla 
Nazır, Yalçın Gülhan, Hüseyin Peyda 
ile, ‘Nankör’ filminde Huri Sapan, 
Yalçın Gülhan ile başrol oynadım.

- Günümüz müzik piyasasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeni çalışmalar, besteler yapmayı 
çok isterdim ama ne yazık ki, müzik 
yozlaştı, sanatçılar sazına küstü, şiir 
yazan eller de kaleme küstü. Günümüzde 
o kadar saçma sapan şeyler oluyor ki, ne 
sanatçıya ne de sanata saygı kalmadı, değer 

kalmadı. Geçmiş yıllarda büyük üstadlarla 
konsere gittim, özellikle de sanat terbi-

yesini üstad Neşet Ertaş’tan aldım. 
Anadolu turnelerine rahmetli üstadla 
birlikte giderdik. Yazlık sinemalar-
da, çay bahçelerinde konserler 
verirdik. Çok sazını taşıdım, ça-
yını götürdüm, helali hoş olsun... 
Artık günümüzde Neşet Ertaşlar 
Mahsuni Şerifler kalmadı, zaten 
öyle büyük sanatçılar da bir daha 

gelmez. Neşet Ertaş, ceketini çı-
karırken bile seyirciden özür diler, 

“türabınız olayım” derdi.  Şimdi bi-
kiniyle çıkıyorlar, ne desem bilmem. 

Söylesem mi söylemesem mi... l 



“BİR MÜZİK 
YOLCUSUYUM”
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- Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? 
Müzik icra ve eğitmenlikte bu yıl 40. yılını dolduran, 

hala emektarlığa devam eden bir müzik yolcusuyum. 
Uzun yılları kısaca anlatmak zor olsa da, bağlama ai-
lesi başta olmak üzere, tar, kabak kemane, keman, flüt 
enstrümanlarını gelecek kuşaklara aktarmaya devam 
ediyorum. Bu süreçte çeşitli albümler, klipler, yurt içi ve 
yurt dışı konserler, derlemeler, bağlama metodu yazmak, 
besteler, sosyal sorumluluk içeren projeler kapsamın-
da konserler gibi çalışmalar yaptım. Birçok okul, köy 
okulları, üniversiteler gibi kurumlarda halk müziğimizi 
ve çalgılarımızı tanıtan konserler gerçekleştirdim. Bir 
üniversitede Edebiyat fakültesi bölümünde tez konusu 
olarak hayatım ve yapıtlarım sunuma hazırlandı. Kültür 
bakanlığı tarafından Kültür Bakanlığı somut olmayan 
kültür miras taşıyıcısı ünvanı aldım. 

Sosyal faaliyet olarak da uzak doğu Wingtsun sporu 
ile uğraştım, sifuluk derecesine kadar geldim.  

- Müziğin hayatınızdaki yeri nedir? 
Müzik merkezimiz zaten evim sayılır, çünkü evde daha 

az vakit geçiriyorum. Çocuklarımız gece geç saatlere 
kadar yanımızda büyüdü. Konser provalarında ders 
çalıştılar… İzmir’de konserlerimize eşim Özlem Sincer ve 
kızlarımız Türkü Sincer (viyola ve bağlama) Öykü Sincer 
(viyola, vokal) sanat ailesi olarak sunuluyoruz. Ailemle 
birlikte müzik benim hayatım. 

- Sizi en çok duygulandıran ve ifade eden eseriniz 
hangisidir? 

Tüm eserlerimin bendeki yerleri ayrı. Her eserin 
ayrı bir duygu yoğunluğu var. Arasında ayrım 
yapmak çok güç. Ancak projeler kapsamında 
gerçekleştirdiğimiz, ‘Kavacık Türküsü’ 
eserimizi tüm öğrencilerimiz özellikle kü-
çük çocuklarımız çok seviyor. Onların 
sevgisi beni çok mutlu ediyor. Ayrıca 
‘İzmirimiz’ eserini de dinleyenler çok 
gururlandıklarını söylüyorlar. Bu da 
benim için çok güzel. 

- Türkiye’deki müzik piyasası 
hakkındaki düşünceleriniz neler-
dir? Ve bu piyasanın sizce en büyük 
sorunu nedir? 

‘Müzik piyasası var mı?’ diye ben bu 
soruya soru ile karşılık vermek isterim. Bir 
halk müziği sanatçısı olarak, İstanbul dışında 

ELİF ESRA KESER

MURAT SİNCER

İzmir’de 
yaşamını sürdüren 
halk müziğimizin 

değerli sanatçılarından
ve hocalarından Murat 
Sincer, bu yıl 40. sanat 

yılının coşkusunu 
yaşıyor. 

yaşayanlar adına, ozanlarımız adına en 
büyük zorluğu maalesef hep biz halk 
müziği sanatçıları yaşadık. Önceleri 
kaset piyasası, menajerlerin elinde 
dönen bir büyük piyasa, sonrasında 
büyük medya patronlarıyla yüksek 
rakamların klip adı altında döndür-
dükleri ekran yıldızları…  

Ancak sanatçı durur mu? Dura-
maz. Hayatımı eğitimcilikle sürdürmeye 

çalışırken, üretmeye, konserlere devam 
ettim, tabii ki medyatik dediğimiz sanat-

çılara verilen rakamlarla bizlere konserlerde 
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ödenen rakamlar hep farklı oldu. 
Ancak çabalarımız emeklerimiz 
sayesinde de bunu anlayan çok 
değerli dernekler, belediyeleri-
miz de oldu. Onlar da imkânları 
doğrultusunda sanata gönül 
vermiş sanatçılarla çalışmaya 
özen göstermeyi bir nebze de 
olsa gerçekleştiriyorlar. 

- Söz müzikten açılmışken, 
sizin bazı enstrümanları çaldı-
ğınızı biliyoruz. Bunlar hangi 
müzik aletleridir ve eğitimini 
aldınız mı?

Bağlama zaten başlı başına 
bir aile ve tümünü çalabiliyo-
rum: Cura, çöğür, uzun sap, 
divan bağlama… Vurmalı çal-
gılarda da kabak kemane, Aze-
ri tarı ve ayrıca keman, flüt ve 
piyano çalıyorum. Halk müziği 
sazlarını tanımayı çocukluğumu 
okuldan sonra koşarak gitti-
ğim bir bağlama atölyesinde 
geçirmeme borçluyum. Çok 
değerli Şinasi Özkan’ın İzmir 
Karşıyaka Alaybey’de atölyesi 
vardı. O sazların yapılmasından 
çalınmasına bir bir şahit oldum. 
Bağlama ve tar yapılır ardından Şinasi hoca onların icra-
sını bana gösterirdi. Birlikte saatlerce çalardık. Gece geç 
saatlere kadar kalırdım, annem bir gün nüfus kağıdımı 
ustaya getirip ‘bari bunu vereyim, tam olsun’ demişti. 
Ustam da ‘bu çocuk bu yolun aşığı annesi, elleme çalsın’ 
demişti. Yine üstadlardan Talip Özkan sık sık uğrardı. Bir-
çok eseri canlı dinleme ve uygulama fırsatı buldum. Halk 
ozanları, aşıkları, Azeri tar sanatçılarını çok izledik. Halk 
oyunları ekiplerine yarışmalarda eşliklere giderek daha 
çocuk yaşlarımda hızlı icralar yapma fırsatım oldu. İşin 
teorik kısmını kendim çalışarak notası olmayan eserleri 
notaya almak ve öğrencilerime bilimsel olarak aktarmak 
konusunda kendimi geliştirdim. Kısa sap bağlamayı en 
iyi şekilde aktarmak konusunda önce notayı öğreterek 
başlayan bir sistem kurdum. İlerleyen yıllarda batı müziği 
entrümanları derslerini de senfonideki çeşitli arkadaşlardan 
alarak çalışmalarımı sürdürdüm. Ve ömrüm yettiğince 
öğretmeye ve öğrenmeye devam edeceğim.

- Türkiye’de müzik sektö-
ründe telif hakları meselesiyle 
ilgili neler düşünüyorsunuz? 
Sizce telif hakları yeterince 
kapsamlı biçimde koruna-
biliyor mu? 

Telif hakları üretici sanatçı-
ların ürettiği eserleri korumak 
içindir. Bunun için öncelikli so-
run, bu eserlerin en geniş kitleye 
ulaşabilmesidir. Ulaştığı nok-
talarda da haklarının hukuksal 
olarak korunmasıdır. Bizim gibi 
medyanın biraz daha gerisinde 
kaldığı üretici sanatçılar, iki so-
runla karşı karşıyayız: Kitlelere 
doğru kanallarla ulaşması ve 
bizim haklarımızı alabilmemiz... 
MESAM bu korunma ile ilgi-
li tabii ki daha çok çalışmak 
zorunda kalacaktır. Her türlü 
yasal ve hukuksal düzenlemeyi 
takip ettiğinde ve yürütülmesi 
konusunda ilkeli davrandığında 
her şeyin daha da güzel olaca-
ğına inanıyorum. Hak verilmez 
alınır diyen ozanların şiyarıyla 
yaşayan bir sanatçı olarak böyle 
düşünüyorum.

- Tecrübeli bir sanatçı olarak sizin genç müzisyenlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Genç müzisyenlere en büyük tavsiyem, başarılı bir 
müzisyen olmanın gereklerini gerek teorik bilgiyle, gerek 
icra performanslarıyla donanımlarını arttırmaları, umutlarını 
kaybetmeden üretmeye devam etmeleridir.

- Size göre gerçek sanatçı kimdir?
Bana göre sanatçı, estetik değerleri ve yaratıcılığını 

en güzel şekilde ortaya koyan, kendi iç dünyasındaki 
oluşumları tekrar doğaya sunan kişidir. Topluma örnek 
olması gereken, ışık tutması gerekendir. Benim gözümdeki 
gerçek sanatçılar kişiliğiyle, yaptığı sanatı birbirine uyan 
insanlardır. Mesala, emek türküleri söyleyip emekten 
yana olmayan, sevdadan bahsedip normal hayatında 
çok kaba olan, barıştan bahsedip sürekli kavga çıkaran, 
kısaca özüyle sözü farklı olan insanlar benim gözümde 
iyi bir okuyucu ya da çalıcı kalabilir, ancak onlara sanatçı 
diyemem. l

- MESAM ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşır 
mısınız? 

MESAM biz sanatçılar için önemli bir kuruluş. Birlikten 
kuvvet doğar. Biz sanatçılar, aşıklar, bestekârlar bu çatı 
altında sorunlarını örgütlü bir şekilde ortaya koyarlarsa 
MESAM yöneticileri de bu örgütlenme içerisinde sorum-
luluk bilincini daha üst noktaya taşıyacaklardır.   

- MESAM öncesi ve sonrasında bir fark oldu mu 
hayatınızda?

Evet, oldu... Öncelikle senelerdir ara ara İstanbul’a 
gelip oy kullanma fırsatım oldu. Gece geç saatlerde 
uçaklarımı kaçırıp İzmir’e otobüslerle dönebilme mace-

ralarımız oldu. Bunlar işin latifesi. Ozanlar, bestekârlar ile 
görüşmek bir araya gelmek çok kıymetli. Şimdi bakınca, 
aramızdan ayrılan ve ‘iyi ki görüşmüşüm’ dediğim pek 
çok ozan ve sanatçı arkadaşımın birlikte çektirdiğimiz 
fotoğrafları anılarım oldu. Örgütlü bir toplum olmak çok 
kıymetli. MESAM, yaratan tüm sanatçılara ait bir kurum. 
Bu kıymetin değerini bilerek, sanatçıların sorunlarını bir 
an önce çözmek adına MESAM’a çok iş düşüyor. Yö-
neticilerinin bu konuda başlattıkları çabayı görüyoruz. 
Bu çabanın devam etmesini, sanatçıların gerek sağlık, 
gerek telif hakları ve hiçbir sanatçının mağdur kalmaması 
konusunda çalışmalarını sürdürmelerini umut ediyoruz.

SİNCER: “MESAM, SANATÇILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR KURULUŞ”

Murat Sincer eşi Özlem, kızları Türkü ve Öykü’yle...



Çin ve Moğol kaynaklarında halk 
şiirimizin 327 yılından beri var 
olduğunu öğreniyoruz. O tarih-

lerde 9 aşığımızın ismi, söz konusu 
kaynaklarda yer almaktadır. (Bunlar 
Kiki, Çusuyar, Aşung, Çırav vb.) 1071 
tarihinden sonra Anadolu’nun kapısının 
Türkler’e açılmasıyla, ecdadımız bu 
geleneği bu topraklara taşımışlardır. 
Anadolu’da 13. yy.’da vücut bulan halk 
ozanlığı geleneği o günden bugüne 
bir nehir gibi çağlayarak akmış ve ak-
maktadır. 

Halk ozanları, ata yurdumuzda 
‘kaam’, ‘bakşi’, ‘ozan’, ‘şaman’ gibi 
isimlerle tanımlanmış, Anadolu’da ise 
aşık ve halk ozanı ismini almışlardır. 
13. yy.’da Yunus Emre ile başlayan bu 
gelenek, 16. yy.’da zirveye ulaşmıştır. Pir Sultan Abdal, 
Kul Himet, Hatai ve Köroğlu bu dönemin ilk akla gelen 
temsilcileridir. 17. yy. ise Karacaoğlan, Niyazi Mısri ve Kul 
Nesimi geleneğin önemli temsilcilerindendir. 18 y.y.’da 
durgunlaşan gelenek, 19. yy.‘da Dadaloğlu, Dertli, Seyrani, 
Ruhsati, Ceyhuni, Figani gibi isimler ile en güçlü zamanına 
ulaşmıştır. Bilahare 20. y.y.’da Aşık Veysel, Sıtkı Baba, Ali 
İzzet Özkan, Davut Sulari, Aşık Daimi gibi ozanlarımız ile 
devam etmiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda ise her 
türlü olumsuz şartlara rağmen bu geleneği sürdüren 
halk ozanlarımız vardır ve halkımız var olduğu sürece 
de var olacaktır.

Halk ozanı kimdir? Halk ozanı, halkın içinden çıkan ve 
halkla aynı yaşam şartlarını paylaşan, halkın gören gözü, 
işiten kulağı ve dilidir. Halk ozanları ürettiği eserlerde, hece 
ölçüsünü kullanırlar ve dörtlükler halindeki şiirlerin de 
kafiye ve uyak vardır. Tarihsel sürece baktığımızda Ege-
menler ile yönetilenin (halkın) çıkarları daima çelişmiştir. 
Bu nedenle de halk ozanları halkın yanında saf tuttuğu 

için daima baskıya, zulme uğramışlar, 
hatta katledilmişlerdir. Bunun en be-
lirgin örneği Seyit İmadettin Nesimi 
ve Pir Sultan Abdal’dır. Cumhuriyet 
döneminde de halk ozanlarının üzerin-
den baskı ve zulüm eksik olmamıştır. 
Aşık İhsani, Aşık Mahsuni ve niceleri 
yargılanıp cezaevlerine atılmışlardır. 
Halkın derdini kendi derdi olarak gören 
halk ozanları, eserlerinde aşkı, gurbe-
ti, özlemi, özgürlüğü, ekmeği, çileyi 
işledikleri gibi yöneticilerine taşlama 
yazmayı da uygulamışlardır.

Yunus Emre, Seyit İmadettin, Ne-
simi, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, 
Hatai, Virani, Yemini gibi ozanlar inanç 
önderi olarak tanımlanırken, Köroğlu 
ve Dadaloğlu kavganın, Karacaoğlan 

sevdanın, Aşık Veysel tabiatın ozanı olarak tanımlanmıştır. 
20 yy. ve günümüzün halk ozanlarının büyük çoğunluğu 
toplumcu halk ozanları diye tanımlanmaktadır.

Günümüzde halk ozanlığı geleneği, önceki döne-
mi kadar işlevsel değildir. Özellikle köyden kente göç, 
TV, radyo ve dijital platformlar geleneği olumsuz yönde 
etkilemiştir. Artık köy köy dolaşıp sanatı icra etmek, 
usta-çırak ilişkisi, destancılık vb. önceki dönemlere ait 
olguları sürdürmek mümkün değildir. Halk ozanlarımızın 
da gerek eğitim gerek bağlama tekniği, gerekse müzikal 
konumda yetkinliğe ulaşamamaları, bu geleneği olumsuz 
yönde etkileyen faktörlerin başında gelmektedir.

Yazımı sonlandırırken, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas 
Madımak Oteli’nde katledilen, Nesimi Çimen ve Muhlis 
Akarsu’yu onların şahsında diğer canlarımızı, ebediyete 
intikal eden aşık ve ozanlarımızı saygı ve rahmetle anı-
yorum. Her türlü olumsuz şartlara rağmen bu geleneği 
devam ettiren Halk Ozanlarımıza saygı ve selamlarımı 
iletiyorum. l
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Halk Ozanı Selahattin Akarsu’nun kaleminden “Halk Ozanı Kimdir?”...
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HALK OZANLIĞI 
GELENEĞİ

PİRİM HACI BEKTAŞ VELİ 

Anadolu’nun Işığı
Pirim Hacı Bektaş Veli 
Sevgi barışın aşığı 
Pirim Hacı Bektaş Veli

İnsanlığa yol gösteren 
Her varlığı aynı gören 
Bilimin izini süren 
Pirim Hacı Bektaş Veli 

Yıllardır yanar çerağı 
Yakın eyleyen ırağı
Vahdeti vücut durağı 
Pirim Hacı Bektaş Veli 

Ahi Evren ona yoldaş 
Taptuk Emre ile haldeş 
Zulme teslim olmayan baş 
Pirim Hacı Bektaş Veli 

Dertlilere derman olan 
Hakk’ı benliğinde bulan
Karanlığa ışık salan 
Pirim Hacı Bektaş Veli 

Akarsu yolumdur yolu 
Bir gerçeğin oldum kulu
Oniki imamlar gülü 
Pirim Hacı Bektaş Veli

Selahattin Akarsu
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“EN SEViLEN DiZi 
MÜZiKLERiM, YOLDA 
YÜRÜRKEN AKLIMA 
GELENLERDENDiR“

AYŞE ÖNDER

Görüntüye müzik yapmak, duyguların, karakterlerin 
ve olayların altını müzikle çizmek, şekillendirmek çok 
büyüleyici geliyor bana. Bu alanda da üretmek istiyordum, 
bu noktada ablam yardım etti. 2006 yılında ablam vasıta-
sıyla Barış Pirhasan, Barış Pirhasan vasıtasıyla da Hasan 
Saltık’la tanıştım. İlk film ve dizi müziği çalışmalarına 2007 
yılında ‘Son Osmanlı Yandım Ali’ filmi ile başladım. Kalan 
Müzik ailesinde sayısız projede yer aldım. Çok değerli 
müzisyenlerle tanıştım, çalıştım, çok güzel arkadaşlar 
edindim. Devamında bağımsız olarak çalışmalarıma 
devam ederek ‘Elveda Rumeli’, ‘Umutsuz Ev Kadınları’, 
‘Paramparça’, ‘Eşkiya Dünya’ya Hükümdar Olmaz’ gibi 
reyting rekorları kıran dizilerin müziklerini yaptım.

- Türk dizilerinin ve filmlerinin yurt dışında yayın-
lanması ve çok ses getirmesi hakkında neler düşünü-

yorsunuz? 
Bu birkaç açıdan çok önemli. Birincisi, 

tabii ki ülke ekonomisine katkısı ve tanıtımı 
bakımından çok önemli. İkincisi, bizler için 
ekonomik olarak çok önemli. Özellikle 
pandemi döneminde karantinalar esna-
sında gördük ki, müzisyenler en çok geçim 
sıkıntısı çeken meslek gurubundaydılar. 
Dizi ve film setleri, sahneler, mekânlar, 
konserler durdu. Hatta sokak çalgıcıları-
nın işleri bile durdu. Bizler dizi ya da film 
eseri yayınlandığı sürece telif alabiliyo-

ruz. Dolayısıyla yaptığımız işin yurt dışına satılması ve 
yayınlanması alabildiğimiz telifler açısından çok önem 
arz ediyor. Telifler eser sahipleri açısından çok önemli. 
Umarım hepimiz için koşullar daha da iyileşir.

Üçüncüsü de ülkemizin yanı sıra birbirinden değerli 
bestecilerinin müzisyenlerinin tanınması ve gerçekte 
hakettikleri saygıya ve prestije ulaşmalarını sağlayan 
etkili bir mekanizma olduğunu düşünüyorum. John Wil-
liams’ı, Nino Rota’yı, Bernard Herrmann’ı hep filmlerden 
ve dizilerden tanıdık. Sonuçta işinizde dünyanın en iyisi 
bile olsanız, birileri sizden haberdar olmadığı sürece 
bunun bir önemi yok.  

Amsterdam Konservatuvarı’nda Theo Loevendie ile 
çalışmalarıma devam ederek tekrar master yaptım. Yurt 
içi ve yurt dışında sayısız ödüller aldım, özellikle Avru-
pa’da çok prestijli festivallere katıldım, eser siparişleri 
aldım. Eserlerim Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, ABD, 
Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya, Fransa 
ve Rusya^da seslendirildi. 2011-2013 yılları arasında 
Stuttgart Musikhochschule’de günümüzün önde gelen 
bestecilerinden Marco Stroppa ile özel öğrenci statü-
sünde çalıştım. 2013 de New York’ta Ascap Film Müziği 
Atölyesinde burslu kabul edilip, takip edilmesi gereken 
besteciler arasına seçildim. 

- Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
İzmir’de doğdum. Müziğe, müzik öğretmeni olan 

babam Selim Önder ile başladım. Ailecek müziği çok 
seviyoruz. 6 kardeşiz ve kardeşlerimin hepsi müzisyen. 
Müzik adeta bir gelenektir ailemizde. Hacettepe Üni-
versitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Bestecilik 
ve Piyano Okudum. 

2000 yılında, çalışmalarıma Connecticut / ABD’de, 
Hartford Üniversitesi The Hartt Müzik Okulu’nda Prof. 
Robert Carl ile devam ettim. Master yaptığım başvu-
rum, sınavlardaki üstün başarımdan dolayı doktoraya 
çevrildi. 2004’te Amsterdam’a taşınarak, 2006’ya kadar, 

ELİF ESRA KESER

Ayşe Önder, ismi Türkiye sınırlarının dışına çıkmış 

önemli bir film müziği bestecisi. “Görüntüye 

müzik yapmak, duyguların, karakterlerin ve 

olayların altını müzikle çizmek, şekillendirmek 

bana çok büyüleyici geliyor“ diyen Önder’le müzik 

kariyerinde dünya çapındaki başarılarını konuştuk. 



- Bir TV dizisinin müziklerini yaparken 
üzerinde en çok durduğunuz ve üretim aşa-
manızı en çok etkileyen faktörler nelerdir? 

Öncelikle her projenin kendine ait tınısı 
vardır ve besteci olarak bu tınıyı tasarlarım 
kafamda. Bu film karelerindeki duyguyu 
olabilecek en yoğun şekilde seyirciye 
aktarabilecek ses ya da müzik nedir diye 
düşünürüm. Bu tını daha sonra insanlara 
’aa bu şeyin müziği değil mi?‘ dedirtecek 
olan şeydir. Çok çeşitli türde diziler ve film-
lere müzikler yapmak  bu durumda büyük 
avantaj sağlamış oluyor. Çünkü o müzik 
türü ile önceden karşılaşmış ve yakından 
incelemiş ve kaynaşmış oluyorum. Yolda 
sokakta yürürken aklıma bir melodi, bir 
ritm veya bir enstrüman gelir hemen tele-
fonuma kaydederim. En sevilen bazı dizi 
müzikleri bu şekilde yolda yürürken aklıma 
gelenlerdendir. Hatta uykumdan uyanıp 
kayıt yaptığım bile olur. Çalışmalarıma ilk 
olarak piyanoda başlarım, çünkü polifonik 
yapısı, melodik ve armonik kurguyu aynı 
anda tek enstrümanda planlamama olanak 
sağlar. Burada melodiyi, inişleri çıkışları ve 
armonileri oluşturduktan sonra aranje veya 
orkestrasyon aşamasına geçerim. Bu nok-
tada yönetmene yapımcıya dinletmek için 
bilgisayara geçerim. Hazırlanan demolarla 
yönetmen senarist yapımcı ile fikir alışverişi 
yapılarak son şekli verilir.

Bilgisayar aynı zamanda icracılar için 
notaların da hazırlandığı yerdir. Günümüzde 
teknoloji çok ilerledi ve tüm bestenizi çalım 
aşamasından önce yaklaşık olarak duyma 
şansınız oluyor. Tüm bu çalışmalar bittikten 
sonra da canlı kayıt yaparım.

- Müzik kariyerinizdeki dönüm noktası 
neydi?

2000 yılının Ocak ayında ABD’den tüm 
sınavları geçip burslu olarak kabul edildiğimi 
belirten mektubu aldıktan sonra kariyerimin 
bambaşka bir noktaya ilerlediğini hisset-
miştim. Orada tanıştığım insanlar, okulun 
tarihi dokusu, 1 numaralı film endüstrisinin 
bulunduğu ülkeye gitmem, hayallerimi ger-
çekleştirme imkanını yakalamak benim için 
bir dönüm noktasıydı... Başta ailem olmak 
üzere, bana inanan, beni destekleyen, yar-
dım eden herkese minnettarım ve hepsine 
çok ama çok teşekkür ederim.

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

Öncelikle zaman açısından programıma uyması ve 
hikâyenin hoşuma gitmesi gerekiyor. Bazen aranmamla 
teslim tarihi arasında çok az zaman oluyor. Projenin ha-
lihazırdaki bestecisi ayrılmış oluyor veya bazı projelerde 
sıra en son müziğe geliyor. Bu tarz durumlarda sıkışıklık 
artıyor. Hele bir de o sırada zaten üstünde çalıştığım pro-
jeler varsa zaman düşmanımız haline geliyor. Bu yüzden 
hoşuma giden bazı projelerde yer alamadığım gibi, başımı 
kaşıyacak vaktim olmasa bile çok beğendiğim için yer 
aldıklarım da oldu.
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Bunun dışında türünün ne olduğuyla hiç ilgilenmem. 
Arabesk de olabilir, bilim kurgu da, bir mafya babasının 
hayat hikâyesi de olabilir, hikâyeyi sevmiş ve ilginç bulmuş 
olmam yeterli. Kabul aşamasında yasal olarak bir suç 
oluşturmayan hiçbir projeye kişisel ideolojilerimi dahil 
etmem ve film müziği besteciliğine bu gözle bakmam. Film 
müziğinde sadece hikâye vardır ve bestecilerin görevi, 
seyircinin duygularına en iyi şekilde rehberlik etmektir. 
Tabii ki, kariyerinizin başındayken seçme lüksüne sahip 
olmayabiliyorsunuz. Herkesin ne olsa yaparım dediği 
dönemler olmuyor diyemeyiz.
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- Sizce bir dizi ve film müziğinin başarılı ve kalıcı 
olmasının sırrı nedir?

Müziğini duyduğunuzda filmi veya diziyi aklınıza getiren 
her müzik başarılıdır. Bu çok basit birkaç nota da olabilir, 
büyük ölçekli orkestral bir çalışma da olabilir. ‘Eyes Wide 
Shut’ filminde müzik piyanoda arka arkaya birkaç defa 
tekrar eden notadır ama ‘Star Wars’da müzik devasa bir 
senfoni orkestrası olarak karşımıza çıkar, ‘Baba’ filminde 
ise küçük bir grubun çaldığı ana temadır. Bunların hiçbiri 
birbirinden daha iyi veya kötü değildir. Burada konu daha 
zor, daha iyi, daha kötü, yahut daha kolay meselesi de-
ğildir. Önemli olan müziğin film karesini bir üst seviyeye 
çıkarmış olmasıdır. Bu bakımdan dünyadaki örneklere de 
baktığımızda, ‘kült‘ olmuş filmlerin tümü aynı zamanda 
müziğiyle de efsaneleşmiştir ve o müziği  duyar duymaz 
‘bu Star Wars’ın veya ‘Godfather’in müziği’ deriz. Film 
müziğindeki başarının tarifi bana göre budur. Elbette 
müziğini mırldanamadığımız veya hatırlayamadığımız 
filmler de var. Ama vizyondan kalk-
tıkları zaman ömürlerini de büyük 
ölçüde tamamlamış olurlar. 

Zamanın eskitemediği her fil-
min, müzikleri de unutulmaz olmak 
zorundadır. Bunun yemek tarifi gibi 
bir formülü yok maalesef. Sırrı ise 
melodinin enstrümantasyonun, ar-
monilerin, düzenlemelerin bir bütün 
olarak görüntüyle uyum derecesiyle 
ölçülür. Topluma mal olmuş eserle-
ri inceleyip insanları en çok çeken 
klişerelere göz atmak da faydalıdır. 
Görüntü ve müzik arasındaki  uyumu 
hissetmek de bestecinin algısına 
kabiliyetine kalmış bir şey. Mükem-
mel bir müzik yazarsınız ama filmle 
uyumsuz olur ya da tam tersi, müzik 
olarak projeyle uyumludur ama kötü 
düzenlersiniz, kötü armonize ede-
bilirsiniz, veya kağıt üstünde harika 
çalışırsınız ama 3. sınıf icra edilir 
ve yine herşeyi berbat edebilir. Kısaca özensiz ellerde 
mahvolabilir. Burada önemli olan, üretim zincirindeki 
hiçbir halkanın zayıf olmamasıdır. 1. sınıf bir işte hiçbir 
halka 3. sınıf değildir ama tek bir halkanın zayıf olması 
tüm zincirin kopması için yeterlidir. İyi bir müzikle çok 
kötü bir proje daha iyi noktaya mutlaka gelir ama kötü 
bir müzikle, kötü bir projenin daha iyi noktaya gelme 
şansı sıfırdır. Müzik ile var olanı bambaşka bir noktaya 
taşıyabilir, insanların tüm duygularını etkileyebilirsiniz. Bir 
film ya da dizi projesinde müziğe yatırım çok önemlidir. 
Tabii ki, yaptığımız iş bir bütündür, ‘total’i çok önemlidir. 
Ancak müzik bu ‘total’in çok önemli bir parçasıdır. Bu 
sebeple, her ne kadar bilgisayar tüm çalışmalarımda 
merkezde olsa da, canlı icra kayıtlarına çok ihtiyaç du-
yuyoruz. Olmazsa olmazlarımız arasında, o kadar önemli. 
Filmin psikolojisini ortaya koymada müzik çok önemli 
bir etkendir ve başarılı film müziklerini duyduğumuzda, 
direk akıllara ait olduğu projeyi getirir.

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

Ben sanat ve spor kadar kitleleri etkisi altına alabilen 
başka bir şey daha görmedim bunca yıldır. Çünkü sadece 
bu ikisi insanlarda hayranlık uyandırır. Bir gol attıktan 
sonra tribünün bağırmasını da, Titanic batarken tüm 

salonun hıçkırıklara boğulmasını da, ışın kılıcı düellosu 
başlayınca salonda kopan alkışı da başka hiçbir şeyle 
sağlayamazsınız. Bunların hepsini gördüm. Eski doğu 
bloku ülkeleri sırf Hollywood yapımları orada çekilsin 
diye vergileri sıfıra indirdiklerini biliyorum. Çoğu insan 
mutlaka bir dönem Amerikan hayranı olmuştur. Yahudi 
soykırımı ile ilgili filmlerde olduğu gibi, davanız ne ise 
onunla ilgili en ücra yerlere ulaşıp insanlara meramınızı 
anlatabilirsiniz. Filmler aynı zamanda en etkili propaganda 
malzemesidir. Çünkü tek bir iyi film yüzlerce kitaptan daha 
iyi etki bırakır. Geniş kitlelere ulaşması daha kolaydır... 
Görmek ve duymak insanları etkiler çünkü. Bunda film 
ve dizi endüstrisinin inanılmaz etkisi olduğunu herhalde 
benim söylememe gerek yok. Türkiye’de dizi setlerine 
turistik turlar düzenleniyor. Yurtdışındayken Polat Alem-
dar’ı, Kıvanç Tatlıtuğ’u tanıyor musun diye az sorulmadı 
bana. Bunlar hep insanlarda karşılığı olan şeyler, yeter 
ki teşvik edilsin yeter ki desteklensin. En güzel tarafı da 

özellikle kalıcı ve kitlelere hitap eden 
bir eserin getirileri bitmek bilmez. 
Yurt dışında karşılık bulan her dizi, 
daha fazla dizi olarak geri dönecektir. 
Getirilerini tek tek saymaya kalksam 
akşama kadar sürer. Ne getirebile-
ceğini tahmin edin, büyük ihtimalle 
onu getiriyordur.

- Sizi en çok duygulandıran ve 
ifade eden eseriniz hangisidir?

‘Paramparça’ dizisi için bestele-
diğim ve İntizar’ın söz ve yorumuyla 
yer aldığı ‘Su gibi Gözlerin’ adlı tema 
müziğinin gönlümde ayrı bir yeri var-

dır. ‘Paramparça’nın jeneriği 
seçilip netleştikten sonra 
yönetmenimizle jeneriğe 
söz yazdırarak şarkı yapma 
düşüncesi doğdu ve yapım-
cımız bize bu konuda her 

türlü desteği verdi. Stüdyoya 
girildi enstrüman kayıtları yapıl-

dı, İntizar söz yazdı, seslendirdi, Erkan Petekkaya aradaki 
enstrümental kısma yönetmenimiz Cevdet Mercan’a ait 
bir şiiri okudu, miks yapıldı ve ben malzemeyi alıp elim-
de usb ile kurguya gittim. Başka bir dosya vermek için 
kurgudaki arkadaşıma usb’yi uzatmıştım ama o şarkıyı 
görünce direkt ona tıkladı ve açtı. Şarkının o anki etkisini 
anlatamam ve unutamam, tüm ekip heyecandan yerimizde 
duramamamıştık... Herkes ayağa kalkıp birbirine sarılmıştı. 
Eser yaklaşık 3 dakika sürüyor ama loop’a alınıp 1.5 saat 
dinledik tekrar tekrar. İntizar’ın sözü ve icrasıyla müthiş 
birisi olduğunu da eklemeliyim. Yayın başladıktan sonra 
Youtube’da günlük izleme sayısı 1 milyondu. Sokakta 
yürürken telefon zili yapıldığına şahit oluyordum, klibimiz  
Kral TV’de sürekli dönüyordu. Çok heyecan vericiydi ve 
büyük bir keyifle şarkının kendi serüvenini izliyorduk. 
Şarkı o dönem iTunes’da o kadar popüler olmuş ki Apple 
Music tarafından unutulmayan ‘Türk Dizi Müzikleri’ çalma 
listesine eklenmişti. Geriye bakıp bunları düşündüğümde 
hâlâ tüylerim diken diken olur. O esnada yaşanan birçok 
şeye ‘gerçek mi bunlar’ dediğim çok olmuştur. Bir dönem 
de ‘bir daha böylesini yapamazsam’ diye korktuğum oldu. 
Ama sonuç olarak bestecilik ve müzik bir arayıştır ve tüm 
bu yaşananların da doğal bir süreç olduğunu unutmadan 
yola devam etmek gerekir. l

Ayşe 
Önder: 

“Bestecilik 
ve müzik bir 

arayıştır”





- Bize kendinizden söz edin…
1972 yılında Kilis’de dünyaya geldim. İlk orta ve lise 

eğitimiMin ardından 1990’da Tıp Fakültesi’ne girdim 
iki yıllık eğitimin ardından yapmak istediğim şeyin bu 
olmadığına karar verdim. Çünkü kafamın içinde sürekli 
müzik duyuyordum. 1993 yılında elemelerine katıldığım 
Art Academy seçmelerinde, özel yetenek bursu ile iki yıl 
müzik eğitimi ve 1997’de Yerrona Academia’da opera 

eğitimi aldım. Film müziklerine olan merakımdan dolayı 
İran, Mısır gibi özellikle doğu ve batı müziği konusundaki 
araştırmalar yaptım. Makalelerim birçok dergi ve gazete 
yayınlandı. Komedi dram aksiyon ve festival filmleri tar-
zında onlarca sinema filmi, dizi, reklam, tiyatro, belgesel 
ve müzikal sahne gösterilerinde ‘music producer’, ‘com-
poser’, müzik direktörü, söz yazarı ve süpervisior olarak 
görev aldım ve orkestralarını yönettim. 

Bugüne kadar aldığım ödüller arasında 2010’da ‘Che-
mistry and Love’ adlı müzikal projesi ile New York ‘Best 
Music And Film Adaptation’ akademi ödülü, 2012’de 
Polonya Etnik Müzik Festivali jüri özel ödülü, biri bu 
yıl olmak üzere iki kez ‘Altın Defne En iyi Film Müziği’, 
2017’de ‘Evrensel Müziğe Değer Katan En İyi Müzik 
Bestecisi’, ‘Milan Best Music Composer’ ve Avrupa’nın 
en prestijli festivallerinden biri olarak kabul edilen ve 
Türkiye tarihinin ilk uluslararası film müziği ödülü olan 
Madrid Uluslararası Film Festivali ‘’En İyi Film Müziği 
Jüri Özel Ödülü’, 2018’de ‘Uluslararası Başarı Ödülü’ 
gibi yurt içi ve yurtdışında çok kere nezaket gösterilerek 
iltifatlandırıldım. Batı ve doğu müziklerini birleştirerek 
modern dansçılar ile senfonik ve yerel enstrümanları bir 
araya getirip sahnelediğim çalışmalar İtalya, İspanya, 
Almanya, Polonya, Fransa ve Danimarka gibi birçok 
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“HER HİKÂYENİN 
MÜZİĞİ KENDİ İÇİNDE 

SAKLI”

Film Müziği Yapımcısı İRSEL ÇİVİT
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Müziklendirdiği uluslararası film 
projelerinden daha önce de Madrid, Milano, 
Londra gibi prestijli pek çok uluslararası film 
festivalinde ‘En İyi Film Müziği Bestecisi’’ 
ve New York Academy, SNP Art Academy, 
Verona Art Academy gibi uluslararası birçok 
academi topluluklarından ‘En İyi Görüntü 
Müzik İlişkisi’ ödüllerini alan üyelerimizden 
İrsel Çivit, 50 ülkenin katıldığı ve eserlerinin 
gösterildiği ‘Fusion Internatıonal Film 
Festivals’’den ‘Tears Of Anatolia’i ile
ikinci kez ‘Best Music Composer’ ödülüne 
layık görüldü.



Avrupa ülkesinde etnik müzik festivallerinde sahnelendi. 
2010 yılında SHAMS isimli ilk proje albümümle birlikte 
Kenan Işık’ın seslendirmesi ile Konya Kültür A.Ş için 2007 
RUMİ projesinin de libretto’larını yazdım.

İNSAN YÜZLERİNİN, KELİMELERİN, DOĞANIN 
MÜZİĞİNİ DUYABİLMEK...

- Müziğin sizin için doğru yol olduğunu nasıl anladınız?
Müzik gibi herhangi bir sanat dalı ile uğraşarak savaşları 

bitirmiş olmaz, kanseri, yoksulluğu, açlığı yok etmiş ya 
da bir uçak motoru yapmış olmazsınız. Ama tüm bunları 
yapabilecek insanlara ilham verebilirsiniz. Kelimelerin 
ve hikâyelerin içinde duyduğum müziği insanların da 
duymasını umut ederek delicesine bir enstrümana do-
kunmak… İnsan yüzlerinin, kelimelerin, doğanın müziğini 
duyabilmek… Bunları yok sayıp herhangi bir iş ile uğ-
raşmaya çalışmam çılgınlık olurdu. Bu yüzden herhangi 
bir eser oluşturur ya da bir görsele müzik giydirirken 
düşündüğüm tek şey, dünyanın herhangi bir yerinde 
bir liseli çocuğun ailesini bile almadığı odasına 
müziğinizle giriyor olmak, kulaklığı ile ya da 
izlediği bir sahne ile onun o anki ruh haline 
mutlu ya da üzgün sizin eşlik ettiğinizi 
düşünmek, inanılmaz bir sorumluluk 
ve titizliği birlikte getiriyor bence. Bu 
düşünce, ister müzik yapın ister bir 
sandalye, işinizi bir uçak motoru 
yapıyormuşçasına bir ciddiyet ve 
önemle yapmaya çalışmak için 
yeterli bir sebep ve motivasyon 
sağlıyor. Çalıştığım hiçbir projede 
‘bu güzelmiş, buraya koyalım’ 
fikri ile çalışamadım ya da için de 
müzik duymadığım hiçbir senaryoya 
‘evet’ demedim. O enstrümanı oraya 
neden koyduğumun, melodinin hikâye 
ile karakter ile nasıl bir sebeple bir araya 
geldiğinin izahını yapamadığım tek sesi bile 
kullanmamaya özen gösterdim. Çünkü her hikâyenin 
müziği, kendi içinde saklı. Bu bazen sadece bir ateş sesi 
bazen yüzlerce enstrümanın bir araya geldiği bir senfoni 
bazen de sadece sessizlik müziğin kendisi oluyor. Elim-
den geldiğince yönetmeni, senaristi, yapımcıyı anlamaya 
çalışırım. Karakterler ile tanışır sohbet ederim. Mutlaka 
sete gider, o havayı koklarım. Yani özetle, müziğimin o 
esere hizmet edebilmesine en yakın duyguya ulaşmak 
için tüm verileri ve enstrümanları kullanmaya çalışırım.

- Yaptıklarınız hakkında en çok neyi seviyorsunuz?
Önüme yeni bir hikâye ya da senaryo geldiğinde, 

okurken kelimelerin müziğini duyduğum o ilk andan 
sonra kalbime sığmayacak kadar yüksek bir sesle göğ-
sümü zorlayan melodileri, stüdyoma koşup onları artık 
sadece benim değil herkesin duyacağı hale getirmek 
için ve kaybolmasınlar gibi çocuksu bir telaşla kağıda 
dökmek... O an bir mucize ve ben bu hisse bayılıyorum. 
Pek çok reklam, dizi, tiyatro müziği de yaptım konserler 
verip şarkılar da söyledim. Ama hiçbiri beyazperdede 
gözlerimi kapadığımda bile beni hikâyeyi anlatan müziği 
dinlemekten ve bunu yapıyor olmaktan daha çok mutlu 
etmedi ve heyecan vermedi.

- Telefonunuz hayalinizdeki fırsat için çalsaydı, bu 
ne olurdu?

Bir Hollywood filmine müzik yapmak ve Oscar’ı yani 

yaptığınız işin olabilecek en yüksek mertebesinde, tüm 
dünyanın gözleri önünde havaya kaldırmak, yıllarca 
hayranlıkla dinlediğim büyük ustaların, bestecilerin, 
oyuncuların karşısında bir orkestra ile müziğimi dinlet-
mek... Düşününce gerçekten rüya gibi ama zaten hep 
hayallerime sınır koymakta acemiydim. Bu çok zor ve uzak 
bir ihtimal biliyorum ama imkansız değil. Kim dünyada 
hala mucizelerin olmadığını söyleyebilir ki…  Belki bir 
gün bütün bunlar gerçekten olacak ve ileride sorduk-
larında, verdiğim bir gazete röportajında ‘İrsel bey, çıta 
çok yükseldi şimdi hedef ne? diye sorulduğunda Oscar’ı 
alacağımı söyledim, o da güldü’ ‘derim. Çünkü bundan 
20-30 yıl önce sokaklarda olan, tek gerçek sorununun 
doymak, barınmak ve okumak için çalışmak olduğu o 
çocuğa bugün olanların olacağını söyleseydim, o da 
gülerdi. Ama şimdi buradan bakınca, tüm bu olanların 
olmuş olma gerçeği ile yaşayınca, Oscar da uzak gelmiyor. 
Yeteneğim ya da oraya götüren ilişkilerim buna yeterli 
değildir belki ama bu inanç için ben, tüm hayatı müzik 
olan bir adamın engeli olduğuna inanmıyorum. Bunu 

sadece ülkemi, ailemi, kızımı gururlandırmak ya da 
kendim bir gurur çıkarmak için istemiyorum. 

Bir taşra kasabasında doğmuş, babasız 
büyümüş, okuma-yazma bilmeyen bir 

annenin beşinci çocuğunun da bütün 
bunları yapmak gibi bir şansı oldu-
ğunu özellikle Anadolu’da kendine 
süpürge sapından bağlama, yağ 
tenekesinden davul yapan o iyi 
çocuklara göstermek istiyorum. 
İşte o zaman yaptığım müziğin ya 
da yaşamış olmamın gerçek bir 
anlamı olacaktır. 

MÜZİK BENİM HER ŞEYİM

- İnsanların, sizin ve kariyerin hak-
kında en çok neyi hatırlamasını isterdiniz?
‘Esaretin Bedeli’ filminde muhteşem bir 

sahne vardır: Brooks hayatının tamamını geçirdiği 
hapishaneden çıktığında ilk söylediği şey, ‘Küçükken 
bir otomobil görmüştüm ama onlar artık her yerdeler. 
Dünya gerçekten aceleyle hareket ediyor’. Sonra tıraşını 
olur, takım elbisesini giyer, kravatını takar, bir masanın 
üzerine çıkıp cebinden çıkardığı çakısını nazikçe açar 
ve duvara ‘Brooks was here’ yazar ve kendini asar. Çok 
sonra Morgan Freman aynı odaya girdiğinde o yazı-
ya bakar, işte tam olarak bu... Müzik benim her şeyim. 
Konuşma biçimim, tanrıya en yakın hissettiğim, onun 
sesini en yakın duyduğum an ama diğer yandan bunu 
yapmak için geri kalan tüm her şeyden kendini mahrum 
bırakmak. Çocuğunun büyüdüğünü görememek, bir çiçek 
tarlasında yalınayak koşamamak ve onun kadar hiçbir 
işi yapmayı sevememek demek. Başka bir yönü ile de 
gönüllü kaldığın kendi hapishanen. ‘İrsel Çivit was here’ 
hepsi bu. Oscar töreninde John Williams’ın müziği ile 
hayatını kaybetmiş ustaların videosunu izlerken aklımdan 
geçen tam olarak buydu. Orada 10 saniye görünen her 
yüz, yaptıkları iş, bıraktıkları iz ile ‘was here’ demekti. O 
10 saniyelik zaman içerisinde hatırlanmak ve sonsuza 
dek belki burada aşkı, umudu güçlendirip acıyı hafif-
letir ümidi ile bir beste bırakmak, hepsi bu. Bunun için 
doğduğumu düşünmeme yetecek kadar uzun zamandır 
müzikle yaşıyorum. l
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“GÜLDÜM ŞARKI 
YAZDIM, AĞLADIM 

BESTE YAPTIM”
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- Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1975 Kırşehir doğumluyum. Dedem amatörce ud 

çalar, babam şarkı söylerdi. Türk sanat müziği şarkıları 
ile büyüdüm. Rahmetli Ziya Taşkent, Bilge Özgen gibi 
dönemin önemli isimlerinden dersler aldım. Müziğe 
öncelikle şarkı sözü yazarak başladım. Ardından beste 
yapmaya başladım. İlk bestem ‘Hazin Geliyor’, çok 
ilgi görüp hit oldu. 25 senedir sektörün aktif içinde 
olup, bugüne kadar albümlere okunup fonograma 
giren 184 eserin sahibiyim. Türk sanat müziğinden 
Türk halk müziğine, güncel pop müziğinden jenerik 
müziklerine kadar çeşitli form ve üsluplarda eser üret-
tim. Rahmetli Müslüm Gürses de şarkımı okudu, Emel 
Sayın da… Ferhat Göçer’e de beste verdim, Muazzez 
Abacı’ya da...Son dönemde Z kuşağı Bilal Sonses’e 
de şarkı verdim, Tuğçe Kandemir’e ve Ebru Gündeş’e 
de... Çalışmalarımı kurmuş olduğum Levent Music 
Production şirketi altında, kardeşim bestekar-aranjör 
Yusuf Gürsel ile birlikte yeni seslere ağırlık vermek 
odaklı devam ediyor. Bir dönem MESAM Denetleme 
Kurulu Üyeliği yaptım. Telif hakları bilirkişisi olarak 
Fikr-i Sına-i Haklar mahkemelerine katılıyorum.

- Müziğin hayatınızdaki yeri nedir?
Hayatımın tamamı... Anlamı ve yaşam biçimim… 

Hayat dair tüm duygularımı gönlümce ifade ettiğim 
yegâne pencerem... Güldüm şarkı yazdım, ağladım 
beste yaptım. Meleklerin dili olan müzik, benim de 
nefesim oldu. Öyle efsunlu bir konudur ki müzik, 
içinde bilimden sağlığa, dini öğelerden mutluluk 
hormonu endorfin salğılanmasına, anıları uyandır-
maktan nörolojik faydalarına kadar insana dair de-
ğerler içerir. Örneğin; İnsan kalbi dakida, 124 kez 
atar. Mistik inanışlardan ayinlere, dini öğelerden 
yogaya, ‘wooodo’dan güncel eğlence biçimlerine 
kadar 124 bpm’de çalan bir şarkıyla, davulun sesiyle 
kalp ritmi birleşince transa geçer insan. Biyolojik bir 
gerçektir bu. Diğer bir deyişle ise hayatın yüklerine 
karşı küçük dinlenme molalarıdır müzik. Çinli Filozof 
Konfüçyus’un da dediği gibi ‘’Hayat ızdırap ve keder 
verirse, sükuneti müzikte arayın’’...
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Tanınmış besteci Levent Gürsel, tam 25 
yıldır profesyonel müzik hayatının içinde. 
Sanatçının bugüne kadar albümlerde icra 
edilmiş 184 eseri bulunuyor. Türk sanat 
müziğinden Türk halk müziğine, güncel 
pop’tan jenerik müziklerine kadar pek çok 
formdaki eserlerini Türkiye’nin en ünlü 
isimleri seslendirdi. Şimdilerde kendi adını 
taşıyan müzik şirketiyle genç yeteneklere 
ağırlık veren Levent Gürsel’le müziğin 
geçmişini ve geleceğini konuştuk.

BESTECİ LEVENT GÜRSEL
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- Sizi en çok duygulandıran ve ifade eden eseriniz 
hangisidir?

Sibel Can ve Emel Sayın hanımefendilerin okudukları 
‘Beni Sevmediğin Belliydi Zaten’ ve İlk bestem ‘Hazin 
Geliyor’…

- Müzik piyasası hakkındaki görüşleriniz neler? 
Size göre en büyük sorun nedir?

Günümüz müziğinin sunum ve tüketim şekilleri hız-
la değişti, değişmekte. Retro duygulardan ‘new age’ 
akımlara, zenci kölelerin isyanlarını anlatan blues’dan 
rap’e dünya ile entegre bir yüzyıldayız. Ben olaylara hep 
pozitif bakan bir insanım. Onlarca kaos olacak sorunlar 
var elbette ama üretilen bir müziği, anında dünyanın her 
yerine ulaştıracak dijital çağın da onca nimeti var. En 
büyük sorun elbette ki, genel geçer kuramla toplum-
daki müzik ve müzisyenler, eser sahipleri algısı. Oysa 
ki şairinde dediği gibi’ ‘Ortadoğu’da aşk, kaybetmekle 
başlar’’… Bizler de aşkın sesine ses olduk. Bir diğer 
sorunumuzda halen tam anlamıyla hak ve kazanımlara 
sahip olamadığımız telif haklarımız.

- Genç müzisyenlere tavsiyeniz nedir?
Yetenek çalışma ve azim ile meyvesini verir. Hayat 

yollarını müzik üzerine kuran tüm genç kardeşlerime 
tavsiyem; zamanın ruhunu okumalarıdır. Çünkü hızla 
değişen dünyada müzikte form, üslup ve sunum biçimiyle 
bu değişimden etkileniyor. Bir diğer söyleyeceğim ise 
müziği kalp ile yapmaları. Çünkü kalp, en güzel rehberdir.

- Size göre gerçek sanatçı kimdir?
Sanatın ruh ve doğasını çözümledikten sonra, kendi 

yaşam biçimini buna göre dizayn eden, kendi ve sanatı 
ile barışık, estetik değerleri, insani hasletleri yaşamaya 
ve yaşatmaya çalışan müstesna insanlardır.

- Hangi enstrümanları icra ediyorsunuz?
Çocuk yaşlarımda sandalye kenarlarına vurarak, küçük 

bidonların üzerine ses çıkmasın diye havlu kapatarak 
ritim çalarak başladım. Ritim, benim müzik varlığımın 
neredeyse her şeyi. Kalbin atışı, sevgiye giden yol… Bu 
yüzden neredeyse tüm ritim ve perküsyon enstrüman-
larını orta ve profesyonel seviyede icra ediyorum. Ek 
enstrümanım ise bağlama ailesi. 30 yıldır stüdyolarda 
olduğum, kayıt aldığım için enstrümanların ülkemizdeki 
en tepe isimleri ile yıllarca aynı havayı soluyup, kendimi 
üst çizgilere taşımaya gayret ettim. l

- MESAM ile ilgili düşünceleriniz…
MESAM bizim göz bebeğimiz. Nazlı evladımız, emek-

tarımız. Nice özveri ile kurulan kurumum zor yollardan 
geçti. İyi ki oldu hayatımızda, iyi ki de olacak. Çok uzun 
yıllardır kurum üyesi olarak, denetleme kurulunda görev 
yaparak MESAM ile olan aidiyet duygum en üst noktada. 
Çalkantılı geçen ve çok da verimli işletilmeyen onca uzun 
yıllardan sonra, nihayet MESAM özlediğimiz tablosunu 
çiziyor. 

Bunda sevgili Recep Ergül başkanımızın ortaya koydu-
ğu özverili çalışmanın takdiri ve teşekküründeyim. Başta 
Yönetim Kurulu Başkanımız Recep Ergül ve tüm yönetim 
kurulu üyeleri, tüm üst kurullar, tüm MESAM çalışanları, 
departmanlar iyi niyet ve özveri ile çalışıyorlar. Elbette 
ki, bu çalışmalar başarı ile taçlanacak, hep beraber çok 
daha güzel günler göreceğiz,

- MESAM’ın öncesi ve sonrası olarak sizin gözlem-
leriniz ve yorumlarınızı alabilir miyiz?

Pek çok fark oldu elbette ki hayatımda. 1980’li yıllarda 
MESAM yokken şarkılarımın yayınlandığını, ancak yapıt 
çıkıp gazeteye ilan verildikten sonra tesadüfen öğreniyor-
dum. MESAM ile muvafakatname şartı getirildikten sonra 
hem eser sahibi olduğumuzu hissettik hem yasal hakları-
mıza kavuştuk hem de albüm kartonetlerinde isimlerimiz 
yer almaya başladı. Mali-manevi haklarımıza kavuştuk. 
Yıllar yılları kovaladı, müziğin icra edildiği mecralardan 
telif kazandık, örgütlü güç olmanın hazzını yaşadık, Gün 
oldu, sağlık sigortasından faydalanıp hizmet aldık gün 
oldu yurt dışı çıkışlarında eser sahibi yazısı alarak vize 
vs. işlemlerimizi hallettik. Bir kimlik ve ifade platformuna 
kavuştuk MESAM ile. Bu konuda kalben bir kez daha 
tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.

GÜRSEL: “MESAM BİZİM NAZLI EVLADIMIZ, EMEKTARIMIZ”



“OPERA BENİM 
GÖZBEBEĞİM”
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- Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
İzmir Selçuk doğumluyum. Küçüklüğümden itibaren 

göçebe bir hayatım oldu. Sırasıyla; Selçuk, Bursa, An-
kara, Argenta (FE), Sirmione (BS), İstanbul ve Selçuk. 
Ortaokuldan sonra İtalya’ya annem ve babamın yanına 
taşındım. Luciano Pavarotti’nin hocası Emma Raggi 
Valentini, Andrea Bocelli’nin hocası Alain Billard’dan özel 
dersler aldım. Hocamın Pavarotti’nin hocası olduğunu 
gazeteden öğrenmiştim. Andrea Bocelli ile ise benden 
sonra dersi varmış o vesileyle sürpriz bir karşılaşmayla 
tanışmış olduk. Verona’da Evaristo Felice Dall’Abaco 
Konservatuarı Şan bölümünden mezun oldum. İlk sahne 
deneyimim 16 yaşında operetlerde korist olarak ve son-
rasında ‘Hair’ müzikalinde rol alarak başladı. İtalya’da 
Opera ve popüler müzik dalında Venedik’ten Roma’ya 
kadar birçok konserim ve sahnem oldu. Roma’da tüm 
sözleri bana ait olan İlayda (Sanat Adı), Omnia Fluunt adlı 
bir albümden sonra İstanbul’da Özkan Turgay ile ‘İlayda 
Gökyüzünü Boyarım’ adlı ikinci albümümü çıkardım. 
İstanbul’da müzik, şan, piyano öğretmenliğinin yanı sıra 
birçok kültür merkezinde, harp akademilerinde ve Koç 
Üniversitesi’nde konserlerim oldu. Crossroads Kısa Film 
Festivali’ne ‘Ekomen’ adlı filmle katıldım. Filmin senaryo-
sunu yazıp oyunculuk ve şarkılarımla katılım sağladım. 
Kurucusu ve direktörü olduğum Mutluluk Korosu ile de 
pek çok konserlerim oldu. Piyano ve çello yanında akustik 
gitar ve bendir çalıyorum, şarkı sözü yazıyorum. Yıllar önce 
yazdığım opera metni ise rafta yeni bir projeyi bekliyor.    

- Sizi bu mesleğe sevk eden, ilk keşfeden kim oldu?
Babam Mehmet Sallıoğlu adımı, Selma Güneri hay-

ranlığından dolayı bizzat kendisi koymuş. Kendisi dini 
eğitim almış bir hafız ve sesi de oldukça güzeldir. Aydın 
ve modern bir kişi olarak babam beni çok destekledi. 
Tabii ki annem ve ablalarım da... Babam bir gün İtalya’da 
Argenta Ferrara’daki halı mağazamıza benden bahset-

ELİF ESRA KESER

Başarılı opera sanatçısı Selma Sallıoğlu, İtalya’da Verona’daki Evaristo Felice 
Dall’Abaco Konservatuarı Şan bölümünden mezun oldu. Ancak ilk sahne 
deneyimine henüz 16 yaşındayken operetlerde başladı. Sonrasında opera 

ve popüler müzik dallarında hem yurt dışında hem de Türkiye’de sahne 
çalışmalarına ve albümlere imza attı. Şimdilerde üçüncü albümüne odaklanan 

sanatçı ile müzik hayatından konuştuk.

 SELMA SALLIOĞLU

tiği operacı bir müşterisini çağırmış. Beni de aceleyle 
mağazaya çağırdı. Böylece ilk şan hocam olan Sandra 
Mongardi ile tanıştım. Biraz konuştuk ve sesimi dinlemek 
istedi. Vokalizler yaptı ve tekrar etmemi söyledi. Ben 
henüz kendi sesimi tanımıyordum ama onu taklit ederek 
birebir aynı sesleri çıkarmıştım. Sesimi dinledikten son-
ra, tamam derslere hemen başlayabiliriz dedi. Böylece 
ben aklımda olmayan opera dünyasına adım attım. 13-
14 yaşlarımda İzmir’de bir mağazada ekranda Freddie 
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Mercury & Montserrat Caballe’nin ‘Barcelona’ düetinin 
klibini gördüğümde ekrana kilitlenmiştim. Muhtemelen 
opera o an benim ruhuma işlemiş. 

- İlk sahne çalışmanızı nerede ve hangi rolle ger-
çekleştirdiniz?

İlk sahne deneyimim 16 yaşımda çeşitli operetlerin 
korosunda başladı ve sonrasında Argenta’da ‘Giovani 
90’ grubuyla ‘Hair’ müzikaliyle devam etti. Öğrencilik 
dönemlerim sahne deneyimleriyle geçti. Opera’daki ilk 
rolüm ‘Rovigo’da Giuseppe Gazzaniga’nın Don Giovanni’ 
adlı operasında Donna Ximena rolüydü.  

İLK TÜRK OPERASINI ATATÜRK’ÜN İSTEĞİ 
ÜZERİNE AHMET ADNAN SAYGUN BESTELEDİ

- Türk operasının günümüzde geldiği noktayı siz 
nasıl yorumluyorsunuz?

Osmanlı döneminde bazı padişahlar tarafından operaya 
olan ilgi Atatürk’ün desteği ile devam etmiş. Hatta ilk Türk 
operasını Atatürk’ün siparişi üzerine Ahmet Adnan Saygun 
bestelemiştir. Türk operası çok yol alabilirdi ancak henüz 
dünya çapında gelmesi gereken yerlerde değil. Kaldı ki 1988 
yılda sadece Ahmet Adnan Saygun tarafından 4 tane Türk 
operası bestelenmiştir. Sizce de bu duraklama bu kadar 
sene için fazla değil mi? Mesela Ulusal Alman Operası 
Mozart’ın ‘Sihirli Flüt Operası’nda Almancayı kullanmasıyla 
başlamıştır ve dünya çapında da bir üne sahip olmuştur. Bir 
operanın sahnelenmesi için ciddi bir bütçe gerekli. Aslında 
içinde bütün sanat dallarını barındıran; edebiyat, söz, müzik, 
şiir, dans, kostüm, drama, şarkı, plastik sanatları da olan 
müzikli bir tiyatro gösterisidir. Uluslararası bir platforma 
taşınan Türk operasının olmasını gönülden dilerim. Elbette 
bunun için devletin desteği gereklidir. Ayrıca daha önce 
yazmış olduğum opera metninden sonra, Türkiye’de bir 
yarışma düzenlenirse açıkçası ‘librettist’ olarak yarışmaya 
katılmayı çok isterim. 

- Şu an bir hedefiniz, şunu da yapmak isterim de-
diğiniz bir idealiniz var mı? 

Ben opera kökenli bir ses virtüözüyüm. Çeşitli tarzlar-
da 14 dilde şarkılar söyledim. İki albümüme ‘crossover 
classical’ tarzında bir üçüncü albümü eklemeyi isterim. 
Yaklaşık bir yıl önce çello dersi almaya başladım. Çello 

“Opera, müzikal tiyatrodur”

- Size göre ülkemizde operaya bakış açısı 

ve ilgi nasıl?   

Ülkemizde operanın bize ait olmayan bir sanat 

dalı olduğu algısı yaygın. Operacılar açıyorlar 

ağızlarını bağırıyorlar, bardak kırıyorlar düşüncesi 

var. Bunlar bir şey diyor ama ne diyorlar diye 

düşünmüyorlar. Dediğim gibi opera bir müzikal 

tiyatrodur. Söz, müzik, hareket, dans, hikâye, 

kültür aktarımı, yani tüm sanat dalları var. Merak 

edip de opera ve baleye gidecek olanlar lütfen 

hikayesini okuyup da gitsinler. Böylece sahnedeki 

hareketlerin ve sözlerin ne kadar anlamlı 

olduğunu idrak ederler ve izlerken sıkılmazlar. 

Günümüzde çocuk operaları da sahneleniyor. 

Büyüklerin de araştırıp sevebilecekleri operalara 

gitmelerini tavsiye ederim. Daha bilinçli olmak 

operaya olan bakışlarını değiştirecektir.

ile de sahne almak hedeflerimden biri. Ancak ne olursa 
olsun opera benim gözbebeğim. Özellikle oda müziği 
yapmayı, operayı yeni jenerasyona sevdirmeyi amaçla-
yan projelerim var. Koro için polifonik (çok sesli) beste 
yaptım, beste yapmaya ve şarkı sözleri yazmaya devam 
etmek isterim.

- Operanın sadece belli bir kesime hitap ettiği algısı 
vardı. Sizce opera kime hitap etmeli?

Operanın anayurdu İtalya’dır. Floransa’da bir grup 
hümanist, müzisyen, şair ve entelektüelin Camerata 
Bardi’de antik Yunan tiyatrosunun ihtişamını geri getirmek 
amacıyla başlattıkları toplantılarda; temanın gelişiminde 
hem söz hem müzik olması ve çok sesli kilise müziklerin-
den tek sesli bir müziğe geçilmesi amacıyla yola çıkılmış 
bir sanat dalıdır. Antik Yunan tarihinin filozoflarının bir 
bölümü bizim Anadolu topraklarımızda yaşamış olma-
larından ve ülkemizin batı kültürünün beşiği olmasından 
dolayı DNA’mızda bu sanata bir şekilde yer verildiğini 
düşünüyorum. Bir topluma devamlı neyi sunarsanız ona 
alışır ve zamanla kabullenir. Sadece klasik müzik, kilise 
müzikleri ve opera olduğu dönemlerde halkın çok seç-
me şansı da yokmuş zaten. Avrupa’daki yeni nesil, eski 
dönemlerdeki gibi operaya pek fazla ilgi göstermiyor. 
Acaba eski dönemde de bu kadar fazla müzik tarzı olsa 
opera o kadar ilgi görür müydü? Klasik demek modası 
geçmeyen demektir. Müzik, opera, tiyatro, edebiyat, 
resim, heykel, şiir vs. ile yüzyıllar boyu devam eden bir 
kültür aktarımı var. O yüzden toplum olarak klasik müziğe 
ve operaya bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
O dönemdeki opera metinlerine konu olan hikâyelerin 
günümüzde filmlerde, dizilerde, tiyatrolarda, romanlarda 
da benzerlerinin işlendiğini düşünerek yaklaşsalar belki 
daha geniş bir kesimin ilgisini çeker. 

- Türkiye’deki opera izleyicisinin yaş grubu hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’deki temsillerde karma bir yaş grubu gö-
rüyorum. Ama gençler ve orta yaş grubu daha fazla 
sanırım. İtalya’da ise daha çok orta yaş ve üzeri sa-
natsever görüyordum. Opera kültürü ya aileden gelir 
ya kişinin kendi merakından ya da ailede bir müzisyen 
vardır. Okullarda kültür amaçlı ara ara klasik müzik 
konserlerine, operaya gidilirse ileride daha geniş bir 
kitleye hitap edecektir. l  



NEŞET ERTAŞ’I
ÖLÜMÜNÜN 10. YILDÖNÜMÜNDE

SAYGIYLA ANIYORUZ

Abdallık kültürünün en önemli temsilcilerinden Neşet 
Ertaş, 1938 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi, 
Abdallar (Kırtıllar) köyünde dünyaya geldi. Müzik 

hayatına kendisi gibi saz üstadı babası Muharrem Ertaş 
sayesinde başlayan sanatçının ilk çalgısı ise annesi Döne 
Hanım’ın çamaşır tokacına tel takmak suretiyle yaptığı 
oyuncak bağlama oldu.

Ertaş, müzisyen bir babanın oğlu olması sebebiyle 
çok küçük yaşta bağlama ve keman çalmayı öğrendi. 
Çocuk yaşlarında babasıyla yörenin eğlencelerinde saz 
çalıp türküler söylemeye başlayan ‘saz üstadı’, 8 yıl 
boyunca Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kes-
kin, Yerköy, Kayseri, Yozgat gibi birçok yeri gezerek 
babası ile geçimlerini sağlamaya çalıştı. Bu yüzden 
okula gidemeyen Neşet Ertaş’a, okumayı ağabeyi 
Necati Ertaş öğretti. Babasıyla aynı ruhun insanı 
olduğunu belirten Ertaş, 1950’li yılların başında 
14 yaşındayken İstanbul’a geldi ve babasının 
yazdığı ‘Neden Garip Garip Ötersin Bülbül’ adlı 
türküyle ilk plağını müzikseverlerle buluşturdu.

İstanbul Şen Çalar Plak’tan 1957’de çıkan 
bu çalışmasıyla halk tarafından çok beğenilen 
Ertaş, geniş kitlelere ulaşmayı başararak tüm 
Anadolu’da dinlenilen bir halk ozanı haline 
geldi. Geniş halk kesimlerinin yanı sıra musiki 
çevrelerinde de hayranlıkla dinlenilen usta 
müzisyen ‘Garip’ mahlasıyla yazdığı şiirlerinde 
kendi hayatını anlattı. Ankara Radyosu’nda 
‘mahalli sanatçı’ unvanıyla programlar ya-
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Ünlü saz üstadı, 
halk ozanı, usta 
müzisyen Neşet 
Ertaş’ı, ölümünün 
10. yılında ardında 
bıraktığı birbirinden 
değerli eserleriyle yad 
ediyoruz…

pan Ertaş, Ankara’da çalıştığı bir 
gazinoda Leyla Hanım’la tanışıp 
evlendi ve 3 çocuk sahibi oldu. 7 
yıl sonra 1970’de eşinden ayrılan 
Ertaş, yaşadığı sağlık sorunları 
sebebiyle enstrüman çalamaz hale 
geldi ve kardeşinin daveti üzerine 
tedavisi için Almanya’ya yerleş-
ti. Ertaş, çocuklarının eğitimi ve 
sanatsal çalışmalarından dolayı 

uzun süre Almanya’da ikamet etti.
Gelenekten gelen türküleri kendine has üslubuyla 

icra eden Ertaş, 2000’de İstanbul’da verdiği konserle 
sevenlerinin karşısına yıllar sonra yeniden çıktı.

Ertaş, Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanlığı döne-
minde kendisine teklif edilen ‘Devlet Sanatçısı’ unvanını, 
‘Herkes bu devletin sanatçısı’ diyerek kabul etmedi. 
Abdallık kültürünün son efsanesi olarak bilinen Ertaş, 
hayatta olduğu dönemde ‘UNESCO Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’ kapsamında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ 

ilan edildi.

DÜNYADA ROBOT HEYKELİ YAPILMIŞ
İLK SAZ SANATÇISI

Eserlerinde Anadolu insanının acı ve kede-
rini dile getirdiğini ifade eden Ertaş’a, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ta-
rafından 2011’de fahri doktora unvanı verildi. 
Aynı zamanda sanatçının bağlamadaki tavrı ve 
türküleri konservatuvarlarda ders olarak okutul-
du. İzmir’de prostat kanserine yenik düşerek 74 

yaşında vefat etti. 
Babası Muharrem Ertaş’la birlikte Kırşehir’de 

bir de anıtı bulunan Ertaş, dünyada robot heykeli 
yapılmış ilk saz sanatçısı oldu. Sanatçı Adil Çelik’in 
tasarladığı ‘android’ heykel, Kırşehir Neşet Ertaş 
Gönül Sultanları Kültür Evi’nde bağışlandı. l
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Feqîyê Teyran, hem en önemli Kürt şairlerinden biri 
olup, hem de aynı zamanda büyük bir İslam bilginidir. 
İslami kaidelere bağlı bir aile içinde büyümüş olan 

Feqîyê Teyran, dini A’dan Z’ye hakkını vererek yaşamış olan 
bir zattır. Doğduğu yıl şaibeli olmakla beraber eserlerinde 
bahsettiğine göre Hicri 971’de doğmuştur.

Miladi takvime göre bu tarih 1561’e denk gelir. Bir 
şiirinde şiiri yetmiş yaşında olduğunu ve hicretin üzerin-
den tam olarak 1041 yıl geçtiğini belir-
tir. Van’ın Miks (Bahçesaray) ilçesinde 
doğmuştur. Feqîyê Teyran’ın gerçek ismi 
Muhammed’tir. “Mîr Mihê” mahlasla-
rından birisidir. Miks beylerinden Şêx 
Evdila’nın oğlu olan Feqîyê Teyran’ın 
ailesi asilzadeler olarak adlandırılırdı. 
Feqî, yaşı ilerledikçe ailenin sahip olduğu 
Mîr /beylik ve bütün ailesel olanaklara 
sırtını döner, kendini okumaya, şiire ve 
doğaya verir.

Bir yandan eğitim alır, bir yandan da çevreyi gezmeye 
başlar. Halkın konuştuğu sade, anlaşılır bir Kürtçe ile şiirler 
yazar, Çîroklar*, destanlar toplar, bir anlatıcı olarak halkın 
içine karışır. Anlatımlara göre daha çocuk yaşta doğaya, 
hayvanlara, özellikle de kuşlara karşı ilgisi gelişmiş, güzel 
sözler etmeye başlamıştır. Feqîye Teyran şiirlerinde; halk 
dilini kullanırken aynı zamanda  rahat ve temiz bir lisan 
kullanır. Şiirlerinin çoğunluğu toplum ve tarihi olaylar üzerine 
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GEÇMİŞ YÜZYILLARIN EN ÖNEMLİ 
KÜRT ŞAİRİ VE İSLAM BİLGİNİ

FEQÎYÊ TEYRAN

Zamanın en önemli kürt şairlerinden biri olan Feqîyê Teyran, varlıklı 
asilzadelerden olan ailesine sırtını döner ve şiirler yazan, çiroklar, 
destanlar toplayan bir anlatıcı olarak halkın içine karışır.

yazılmıştır. Bunun yanı sıra Allah, 
din, peygamber, inanç konusunda 
yazılmış olan tasavvufi şiirleri 
de çoğunluktadır. Feqîyê Teyran 
mutasavuf bir aşk şairidir. Feqî 
için bir anlamda Melayê Cizîrî’nin 
çağdaşıdır da diyebiliriz. Mela onun hem hocası, hem 
de can yoldaşıdır. Bazı kaynaklarda ise Feqîyê Teyran’ın 

yaşça Mela’dan büyük olduğu söylenir.
Eserlerinde sıklıkla Kürt edebiya-

tından, hadislerden söz eden Feqî, iyi 
bir medrese eğitimi almıştır. Miks’te, 
Hizan’da, Cizre ve Finik gibi dini merkez-
lerde İslami eğitimler alan Teyrani, o kadar 
çok yer gezmiştir ki bu yüzden de adı 
Feqîyê Gerok (Gezgin Feqi) olarak anılır. 
Tüm yaşamını hayatını okuma, yazma 
ve araştırmayla geçirmiştir. Günümüze 
çok fazla eseri ulaşmış bu eserler divan 

şeklinde basılmış, kimi eserleri bestelenmiştir.
O kadar çok eser meydana getirmiştir ki belki de Kürt 

tarihinde onun kadar eser meydana getirmiş başka bir 
kişi dahi olmayabilir.

Kürt Edebiyatı için çok önemli bir yere sahip olan 
Feqîyê Teyran 1640’ta Bahçesaray’da vefat etmiştir ve 
yine mezarı da Bahçesaray’da bulunur. l

*Çîrok: hikâye, masal, öykü, anlatı
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Ey Dîlberê

ey dîlberê, ey dîlberê
wey nazika dêmqemerê, 
qamet ji mûma fenerê,  
wêran ez im, malim xirab. 

ey dîlbera gerden letîf, 
wey nazika qamet elîf, 
qamet ji reyhana zerîf, 
wêran ez im, malim xirab. 

ey dîlbera bejin zirav
dêm şûşeya tijî gulav
wey esmera tilî zirav
wêran ez im, malim xirab

ey dîlbera gerden ji `ac, 
wey nazika mislê zucac, 
qamet ji rey`hana qirac, 
wêran ez im, malim xirab. 

ey dîlbera qamet mîsal, 
wey nazika dêmî şepal, 
`işq û me`hebet min li bal
wêran ez im, malim xirab. 

ey dîlberê, way dîlberê, 
feryad ji destê kederê, 
cur`ek ji ava kewserê, 
wêran ez im, malim xirab. 

subhan ji şahê zulcelal
wey nazika sahibcemal
ji xwendinê kirim betal
weran ez im, malim xirab

çavan hiltînî bi mest e, 
cindiya misrî bi dest e, 
l` kuştina min te bi qest e, 
wêran ez im, malim xirab. 

tu bi qesta min dikujî, 
tu kafira, dil nasujî, 
gelek sotim kirim rijî, 
wêran ez im, malim xirab. 

gelek sotim, kirim kibab, 
kirye bi min, sed reng xirab, 
ya “leytenî kuntû turab”, 
wêran ez im, malim xirab. 

ya “leytenî kuntû fexûr”, 
wey nazika min te ji dûr, 
bê hiş kirim xalê di hûr, 
wêran ez im, malim xirab. 

bê hiş kirim xalê di qer, 
biskê siyah, zulfêd qemer, 
`işq û muhbeta min li ser
wêran ez im, malim xirab.

sotim, birajtim bê `hisab, 
lê pirsî bo kirme kebab, 
kirye bi min sed reng `ezab, 
wêran ez im, malim xirab. 

sub`han ji şahê bi tinê, 
xalek ji xala gerdenê, 
ez dîn kirim berdam dinê, 
wêran ez im, malim xirab. 

`işqa mecaz peyda bûye, 
îro li min dijwar bûye, 
hîvî dikim `heqîqî ye, 
wêran ez im, malim xirab.
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İSTANBUL BİENALİ
İstanbul’un en önemli sanat 
organizasyonlarından 
biri olan 17. İstanbul 
Bienali, Koç Holding 
sponsorluğunda 17 Eylül-20 
Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşiyor. Publicis 
İstanbul’un Koç Holding için 
hazırladığı, yönetmenliğini 
Yapar İstanbul’dan Sedat 
Dündar ve Umut Dizdar’ın 
yaptığı 17. İstanbul Bienali 
reklam filmi yayında. Filmde, 
sanat eserleriyle karşılaşan 
insanların değişimlerine ve 
etkilenmelerine yer verildi. 
Ayrıca bu proje için üretilen 
özgün müzik ve sözler ise 
Can Temiz’e ait.

ENGELSİZ FİLM FESTİVALİ 10 YAŞINDA
Herkesin sinemaya eşit koşullarda erişimini 
sağlamak için yola çıkan ve bu yıl 10. 
kez düzenlenecek olan Engelsiz Filmler 
Festivali, 17-23 Ekim tarihleri arasında 
tüm Türkiye’de erişilebilir ve çevrim 
içi olarak sinemaseverlerle buluşuyor. 
Festival 10. yılında; kısa film kültürünü 
yaygınlaştırmak ve kısa filmcilere daha 
fazla ifade alanı açmak amacıyla, 
geçtiğimiz sene ilk kez düzenlediği Kısa 
Film Yarışması ve programında yer 
verdiği başlıklarla bu yıl için oluşturacağı 

yeni seçkileri sinemaseverlerle bir araya getiriyor. Puruli Kültür Sanat tarafından 
2013 yılından beri gerçekleştirilen Engelsiz Filmler Festivali’nde bugüne kadar 
Türkiye ve dünyadan 316 film gösterimi ve 118 yan etkinlik erişilebilir olarak, çevrim 
içi ve fizikselde 180 binden fazla izleyiciye ulaştı. Programda yer alan tüm filmleri 
sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile sinemaseverlerle buluşturan Engelsiz Filmler 
Festivali, yan etkinliklerini de erişilebilir olarak gerçekleştiriyor. Festival hakkında 
ayrıntılı bilgi için www.engelsizfestival.com adresi ziyaret edilebilir. 
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Salt’ın Eylül ayında başlayan ‘Sahnede 90’lar’ 
programı bir ay boyunca canlı performanslar 
ile devam ediyor. Herkesin katılımına açık 
ve ücretsiz etkinliklerden bazılarını sizin için 
seçtik...

4 Ekim Salı ve 5 Ekim Çarşamba, 12.00-17.00
Açık Prova 
GalataPerform
Salt Galata, Atölye II-III

21 Ekim Cuma, 19.00-20.00
Performans
Dansa Davet: Özel Televizyonlarla 
Demokratikleşen Performanslar
Ekim Acun
Salt Beyoğlu, Açık Sinema

21 Ekim Cuma, 20.00-21.30
DJ Performansı: Q-Bra
Salt Beyoğlu, Mutfak 

22 Ekim Cumartesi ve 23 Ekim Pazar
Mehmet Sander ile Hareket Atölyesi 
Salt Galata, Kat 4 

18 Kasım Cuma, 19.00
Performans
Ha Za Vu Zu 
Salt Beyoğlu, Açık Sinema

19 Kasım Cumartesi ve 20 Kasım Pazar, 
11.00-18.00
26 Kasım Cumartesi ve 27 Kasım Pazar, 
11.00-18.00
Açık Prova 
ÇATI Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği
Salt Galata, Atölye II-III

DÜNYACA ÜNLÜ KEMAN VİRTÜÖZÜ 
ROBY LAKATOS, TÜRKİYE’DE
Dünyaca ünlü keman virtüözü Roby Lakatos, Türkiye’de
Bu yıl 30. yılını kutlayan Tekfen Filarmoni, Ekim ayı 
konserleri ile İstanbul ve Ankara’da klasik müzik 
severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 5 Ekim’de İstanbul, 6 
Ekim’de ise Ankara’da sahne almaya hazırlanan Şef Aziz 
Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, Dünyanın 
en sevilen keman sanatçılarından Roby Lakatos ve 
günümüzün önde gelen kanun virtüözlerinden Göksel 
Baktagir’i ağırlıyor. Orkestranın dünya çapında büyük 
beğeniyle takip edilen ünlü Macar keman virtüözü 
Roby Lakatos ve Grubu’na eşlik edeceği yüksek 
tempolu programda, dinleyiciler konuk sanatçısı ve 
Tekfen Filarmoni ile uzun yıllardır iş birliği yapan Göksel 
Baktagir’in kanunuyla Macarların geleneksel çalgısı olan 
cimbalom ile doğaçlama atışmasına tanık olacak.

MÜZİK RUHUN 
ŞİFASIDIR
‘Titreşim Tıbbı’ kitabının 
yazarı Dr. Murat 
Balanlı’dan hastalıklara 
göre dinlenmesi gereken 
makamlar, şarkılar, 
kullanılması gereken 
renkler… Hani derler ya 
müzik ruhun gıdasıdır diye. 
Müziğin sadece ruhun 
gıdası değil aynı zamanda 
şifası olduğunu biliyor 
muydunuz? Titreşim Tıbbı 
kitabının yazarı Doktor 
Murat Balanlı hastalıklara 
göre hangi şarkıların 
dinlenmesi gerektiğini 
kitabında anlatıyor. 

ALİ DENİZ 
USLU’NUN 
KALEMİNDEN 
‘FİLİN DÜŞÜŞÜ’
Gazeteci-yazar 
Ali Deniz Uslu’nun 
insanlık, sistem ve 
varoluş sorgularıyla 
işlediği yeni şiir kitabı, 
“Filin Düşüşü”, İnkılâp 
Kitabevi imzasıyla 
raflardaki yerini aldı. 
Kaan Kayımoğlu’nun 
usta çizimlerinin eşlik 
ettiği “Filin Düşüşü”, 
modern dünyada sessiz 
çığlıklar atan okurlarıyla 
buluşmayı bekliyor.

SAHNEDE 90’LAR
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YEPYENİ BİR KOLEKTİF 
PROJE: AIR ANATOLIA
Geçtiğimiz yıl Londra Caz Festivali iş birliği 
ile Londra caz sahnesinin sevilen isimlerini 
ağırlayan Zorlu PSM, bu yıl da LCF ile yeni 
bir iş birliği yapıyor ve British Council’ın 
da desteğiyle Air Anatolia isimli yepyeni 
projesini hayata geçiriyor. 
Air Anatolia projesi, bugün dünya çapında 
dinlenen Anadolu rock müzisyenlerini ve 
güncel Türkçe müziğin sevilen isimlerini 
İngiliz müzisyenleri ile bir araya getiriyor. 
Bu proje iki ülke arasındaki kültürel 
etkileşimi pekiştirecek yeni bir adım 
niteliğinde. Anadolu rock’ın efsane grubu 
Moğollar’dan Cahit Berkay ve Taner 
Öngür, güncel Türkçe müziğin en sevilen 
isimlerinden Melike Şahin, ModeXL 
grubundan VEYasin, Islandman olarak 
tanıdığımız Tolga Böyük, İngiltere’nin ünlü 
bestecilerinden Al MacSween’le (Maisha, 
Kefaya) Yazz Ahmed, Thodoris Ziarkas, 
Tamar Osborn, Derya Yıldırım, Tolgahan 
Çoğulu, Murat Ertel, Eralp Güven, Ahmet 
Güvenç, Jake Long, Chelsea Carmichael, 
Erdem Baser, Ekin Eti ve Muhlis Berberoğlu 
hem İstanbul’da hem de Londra’da proje 
kapsamında sahne alıyorlar.

STANLEY KUBRICK 
İSTANBUL SİNEMA 
MÜZESİ’NDE
Başyapıtların yaratıcısı olarak 
sinema tarihinde çığır açmış olan 
sinema dehası Stanley Kubrick 
hakkında bugüne kadar yapılmış 
en kapsamlı sergi İstanbul Sinema 
Müzesi’ne konuk oluyor.
New Yorklu yönetmen Stanley 
Kubrick’in (1928-1999) tüm 
çalışmalarına kronolojik bir bakış 
sunacak olan sergi, izleyicinin 
Kubrick’in sıra dışı dünyasına 
yakından tanıklık etmesini 
sağlayacak. Kubrick’in çoğu 
yayınlanmamış belge, obje, 
senaryo, kamera, lens ve orijinal 
kostümleriyle sanatçının sinema 
kariyerine derinlemesine bir bakış 
sunacak. Stanley Kubrick sergisinin 
küratörlüğünü, İstanbul Sinema 
Müzesi Küratörü Zihni Tümer ve 
Alman Film Müzesi Küratörleri 
Hans-Peter Reichmann & Tim 
Heptner yapıyor. T.C Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ve İstanbul Sinema 
Müzesi tarafından gerçekleştirilecek 
olan sergi, 1 Ekim tarihinde 
izleyiciyle buluşuyor.

CONTEMPORARY’DEN İKİ YENİ SERGİ 
Contemporary, yeni sezon için hazırladığı sergileriyle günümüz 
sanatının farklı bileşenlerine odaklanmaya ve benzersiz sergi 
deneyimleri sunmaya devam ediyor. Borusan Contemporary, 
geçici sergi mekânında yaklaşık 20 yıldır algının ve bilişselliğin 
doğasını araştıran sanatçı kolektifi UVA’yı ağırlıyor. Aynı 
zamanda Borusan Holding’in yönetim merkezi olan Perili 
Köşk’ün ofis katlarına yayılan Borusan Çağdaş Sanat 
Koleksiyonu seçkisi ise izleyicileri mimari ve çağdaş sanat 
arasındaki kesişim noktalarını keşfetmeye davet ediyor. 
Britanyalı sanatçı kolektifi United Visual Artists (UVA)’in Julia 
Kaganskiy küratörlüğünde hazırlanan UVA: Kaosun Eşiği ile 
Necmi Sönmez’in küratörlüğünü üstlendiği Borusan Çağdaş 
Sanat Koleksiyonu seçkisi Hibrit Mekânlar, 17 Eylül 2022-27 
Ağustos 2023 tarihleri arasında Perili Köşk’te ziyaret edilebilir.
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Chopin’den sonra ilk cenaze marşı besteleyen ve 
dünyada ‘Harika Türk’ olarak tanınan şimdiye 
kadar Kraliçe Elizabeth ve Clinton ödülleri dahil 

olmak üzere 200’den fazla ödüle layık görülen başarılı 
piyanist, MESAM üyesi Yüksel Dural, Cambridge 
Üniversitesi’nin aşı olamayan yoksul ülkeler için 
başlatılan beste kampanyasında da birinci oldu.

Dünya genelinde bestecilerin başvurduğu 
kampanyaya “All One” bestesiyle başvuran ve bu 
bestesiyle kampanyanın sesi olan Dural, şimdiye 
kadar binlerce kişi tarafından dinlendi. Dural, daha 
fazla insanın aşı olabilmesi için Cambridge Musicians 
Unite isimli YouTube kanalından yayınlanan “Yüksel 
Dural All One” parçasının dinlenmesi için çağrıda 
bulundu.

Cambridge Üniversitesi’nin Covid-19 virüsüne 
karşı koruma sağladığı kanıtlanan aşıya erişemeyen 
yoksul ülkelere destek olmak için bestecilere 
yönelik başlattığı kampanyaya Türkiye’den başarılı 
besteci piyanist Yüksel Dural başvurmuştu. Oxford 
ve Cambridge Üniversitelerinin müzik bölümlerinin 
seçici kurulu tarafından birinci seçilen Dural, sanat 
yoluyla yaraların sarılması için tüm müzikseverleri 
kampanyaya destek olmaya davet etti. Videonun 
izlenme sayısına bağlı aşı olabilecek kişi sayısının da 
artacağını ifade eden Dural, bugüne kadar çok sayıda 
sosyal sorumluluk projesine dahil olduğunu söyledi.

Beş yaşında başladığı piyano serüvenini zirveye 
taşıyarak, 200’ü aşkın ödülle dünyanın pek çok 

yerinde Türk bayrağını dalgalandıran Dural, American 
Protege Carnegie Hall tarafından olağanüstü piyanist 
kompozitör Honorable (Onur Ödüllü) ödülü almıştı. 
Aynı zamanda 1996-1997’de “South Achievement 
Pasific Award of Merit” ile 2008’de İtalya’da 
“Olağanüstü Piyanist” (Ibla Grand Price) ödülünü 
alarak Pasifik birincisi olan Dural, Kraliçe Elizabeth 
ve Clinton ödülleri de dahil olmak üzere çok sayıda 
başarıya imza atmıştı. Chopin’den sonra “Ölümsüz 
Senfoni” ile dünyada ilk cenaze marşını besteleyen 
Dural, Cambridge Üniversitesi’nin başlattığı 
kampanyada da Türkiye’nin gururu olmayı başardı.

Dural, İngiltere’nin çağrısıyla tüm dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19 virüs salgını nedeniyle virüsten 
koruma amacıyla geliştirilen aşıyı yaptıramayan 

ülkeler için başlatılan 
kampanyaya “All One” 
isimli bestesiyle destek 
oldu. Bestesiyle birinci 
sırada yer alan ve binlerce 
kişi tarafından dinlenen 
Dural, tüm dünyadan 
bestecilerin katıldığı 
kampanyaya Türkiye’den 
başvuran tek sanatçı. All 
One’ın en çok dinlenen 
besteler arasında 
listelendiğini belirten 
Dural, Covid-19 virüsüne 
karşı korunamayan 
ülkelere aşı desteği 
sağlayacak olan bu 
kampanyaya daha fazla 
kişinin destek vermesi 
gerektiğini belirtti. 

COVID BESTESİ

Dural kampanyaya 
ilişkin, “İngiltere, aşı 
olamayan fakir ülkeler 

için ‘Covid bestesi’ mahiyetinde yardım amaçlı olarak 
kompozitörlerden eser rica etti. Bana da mail yoluyla 
ulaşarak, projeyi bildirdiler. İçtenlikle gönüllü bir 
şekilde projeyi kabul ettim ve ‘All One’ isimli bestemi 
jüriye sundum. Bestem çok beğenildi. Bütün dünyada 
YouTube üzerinden izlenilip dinleniliyor. Böylelikle 
yardıma muhtaç ülkelere müzik yoluyla destek 
vermeye çalıştım. Video ne kadar çok izlenilirse 
o kadar fazla bağış yapılmış olacak. Bu nedenle 
herkesi Cambridge Musicians Unite isimli YouTube 
kanalından Yüksel Dural All One parçasını dinlemeye 
davet ediyorum. Elde edilen gelirle yoksul ülkelere aşı 
desteği sağlanacak. Böylelikle hep beraber daha fazla 
insanın aşı olmasına vesile olacağız” dedi. l

‘HARİKA TÜRK’ten 
Yoksul Ülkelere Aşı Desteği
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Yüksel Dural



Ayazağa Mezarlığı’na defnedilen Külik’in kalbi, iki 
şey için atıyordu: Düm ve Tek! Ama 2022 yılında 
artık yorulmuştu. Ocak ayında kalp ameliyatı oldu. 

Taburcu olduktan 20 gün sonra evde beyin kanaması ge-
çiren sanatçımızın tedavisi, uzun süre hastanede devam 
etti ve tam sağlığına kavuşmuştu ki beyninde bir tümöre 
rastlandı. Ancak ışın tedavisinden sonra maalesef hayata 
tutunamadı.

Ritm üstatlarımız Güngör Hoşses, Haydaaa 
Atilla Mayda, Veee Hüseyin İleri’den sonra, 
bakır darbuka ve fiskeli darb icracılarının 
son temsilcisiydi o. Bu 3 isim kadar sah-
nelerde şov yapmadı ama TRT İstanbul 
Radyosu’na uzun yıllar emeği geçti. 
Sanatçımızın bir Düm’ü bir de Tek’i vardı 
ama orkestrada olduğunu vuruşlarından 
anlardınız.

1947 yılında İstanbul’da dünyaya 
gelen Ahmet Külik, İstanbullu bir ailenin 
çocuğuydu. Dedesi İbrahim Ergür, Atatürk’ün 
tam 13,5 yıl şoförlüğünü yapmış ve 19 Mayıs 
1919’da Samsun’a Atatürk’le birlikte gitmişti. 1959 
yılında henüz 12 yaşındayken sesini çok beğendiği bir 
saz vardı ama adının darbuka olduğunu bile bilmeden 
sazınla tanışmıştı. Sünnet olduğunda ailesi tarafından 
Eyüpsultan’a götürülen Külik, orada toprak darbukaları 
görmüştü ve annesi tarafından kendisine bir darbuka 
alınarak hediye edilmişti. Evde çalmaya başlayan Külük’in 
darbukası kırılınca, teneke kutularla çalmaya devam et-
mişti. Daha sonra taş plaklardan dinlediği Hasan Tahsin 
Pars’ın gevşek bir darbuka ile çaldığı tona hayran kalan 
Ahmet Külik’e, Hasan Tahsin’le başlayan ve Yaşar Anlı, 
Atilla Mayda, Güngör Hoşses ve Hüseyin İleri’nin devam 
ettirdiği bu darbuka ve icra resmen teslim edilmişti.

Aynı zamanda Türk sanat müziği sanatçısı Ayşe Mine’nin 
de öz dayısı olan Ahmet Külik, alaylı olarak yetişmiş ve 
mûsıkîyi çok iyi öğrenmişti. Mine’ye başsağlığı dilediğimde 
dayısını şu sözlerle anlattı: “Çok kibar bir insandı. Klasik 
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Kalbi İki Şey İçin Atıyordu: Düm Ve Tek! AHMET KÜLİK’i Kaybettik
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BAKIR DARBUKA VE FISKELİ DARB 
İCRACILARININ SON TEMSİLCİSİYDİ

Türk müziğinde bir dehaydı. Değerli sanat-
çımız Orhan Gencebay cenazeye katıldı ve 

sırtında taşıdı. Ben ve annem özellikle Sayın 
Orhan Gencebay’a sonsuz teşekkür ediyoruz.”

Sahneye ilk defa Maksim Gazinosu’nda çıkan 
Külik, Zeki Müren’den Gönül Akkor’a kadar çok sayıda 
assoliste de sahnelerde eşlik etmişti. Türk halk müziğinin 
değerli sanatçısı Ahmet Sezgin’e sahnede eşlik ettiği 
yıllarda, Orhan Gencebay da henüz orkestrada bağla-
ma çalıyordu. Gencebay’la o yıllarda başlayan dostluğu 
daha sonra Gencebay’ın bütün plaklarında ritm çalarak 
ve ritm üzerine Gencebay’la uzun yıllar özel çalışmalar 
yaparak devam etti. Orhan Gencebay, plaklarının çok 
satmasında Ahmet Külik’in de büyük payının olduğunu 
her zaman söylerdi.

12 yaşından bu yana Türk müziğine hizmet eden sa-
natçımız, maalesef bir ev bile alamadan kirada oturarak 
hayata veda etti. Geriye şu sözleri kaldı: “Bana bir apart-
man versinler çalma desinler, apartman onların olsun ben 
çadırda yaşayayım ama çalayım.”

Nur içinde yatsın, mekânı cennet olsun inşallah. l

Türk 
müziğinin önde 

gelen emekçilerinden 
diyebileceğimiz Ahmet 

Külik, sanat dünyasında Pabuç 
Ahmet lâkabı ile tanınıyordu. 

Önemli ritm sanatçılarımız 
arasında gösterilen Külik’i, 

26 Ağustos 2022 yılında 
75’inci yaşında 

kaybettik.

Muammer Akbaş, 1960 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Trab-
zon’da tamamladı. Avrupa’nın en büyük albüm dağıtım şirketi olan Akbaş Müzik GMBH 
firmasında yaklaşık 10 yıl yöneticilik yaptı. Yurda döndükten sonra Akbaş Müzik Ltd.Şti 
nin kuruluşunda yer alarak Mustafa Yıldızdoğan, Fatih Kısaparmak, Küçük İbo, Sinan 
Özen ve daha birçok sanatçının yapımcılığını yaptı. Daha sonra Şabka Müzik fırması 
olarak yoluna devam etti. Müya-Bir Meslek Birliği’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev 
yaptı. Meslek birliği olarak MESAM’a kayıt olup söz ve müziği kendisine ait olan çok 
sayıda eseri bulunmaktadır. 2022 Eylül ayılında hayata gözlerini yumdu. l

MUAMMER AKBAŞ’I KAYBETTİK



Doç. Dr. Galip Uzunca 
100 Yaşında Yaşamını Yitirdi
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Sevilen Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uz-
manı ve şair Doç. Dr. Galip Uzunca 100 yaşında 
hayatını kaybetti. Toplum arasında yıllarca Türk 
filmlerine konu olmuş olan verem hastalığıyla 
ilgili tıp uzmanlık tezini tamamlayarak 51 yıl he-
kimliğinin yanı sıra sanata gönül vermiş Dr.Galip 
Uzunca, Bursa’nın şiirine yön veren tanınmış 
isimlerinden birisiydi. O, Bursa’nın yetiştirmiş 
olduğu bir hekim ve bir sanat adamıydı. 
Şiire gönül vermiş Dr.Galip Uzunca, 
yaşamı boyunca yazmış oldu-
ğu kitaplarıyla duygularını ve 
düşüncelerini şiir severlerle 
paylaşmaya çalıştı. 1922 
yılında Bursa’da doğdu. 
İlkokulu Bursa’da, orta-
okul ve liseyi Bolu ve İs-
tanbul’da okudu. 1949’da 
İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu. 
1949’da hekim, 1960’da da 
Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
oldu. Bursa Merkez Verem Savaş 
Dispanseri’nde iken 1967’de burslu 
olarak Fransa’ya gidip Union International Contre La Tubercu-
los’un üyesi oldu. Aynı dispanserde 1981’de baştabipliğe, 1983’te 
bölge başkanlığına terfi etti ve 1985’te isteği ile emekli oldu.

Doç.Dr. Galip Uzunca’nın 30’dan fazla tıbbî makale ve ser-
best tebliğlerinden başka beş şiir kitabı ile Ana Antolojisi’nde 5 
cilt halinde şiirleri yayınlandı. Kendisine, MESAM ve İLESAM‘ın 
teklifleri ile Kültür Bakanlığı tarafından ‘Yazar Kimliği’ verildi. 
Bestelenen 75 güftesinden 20 tanesi TRT denetiminden geçti 
Ayrıca, Öner, Yeni Soluk, Çevre Koruma, Gülpınar, Ağın, Ozan, 
Ana, Anadolu, Sevgi Yolu ve Ekin gibi gazete ve dergilerde 
şiirleri yer aldı. l

Dursun Uçar, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde 1956 yılında dünyaya 
geldi..  9 yaşında dönemin tezene ustaları Muharrem Ertaş, Hacı Taşan 
ve Neşet Ertaş’tan feyz alarak kendi kendine bağlama öğrenen Uçar, 
abdal ve teberlik kültürünün de yaşayan isimleri arasında yer alıyordu. 

Yaklaşık 57 yıldır yanından ayırmadığı bağlamasıyla söylediği tür-
külerle insanların gönlünde  ayrı bir sevgi kazanan Dursun Uçar, sayısız 
türkü ve çeşitli eserlere imza attı. Uçar, evli ve beş çocuk babası idi. 
‘Gülersen Gül Açar Yaz Olur, ‘Usandım Kader’ gibi dillerden düşmeyen 
birçok esere imza attı. Ölümü, ailesi, sevenleri ve müzik camiasını 
derinden yasa boğan sanatçımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. l

DURSUN UÇAR‘I RAHMETLE ANIYORUZ

ASIRLIK ÇINAR VE ŞAİR 

1. Bahar Gülleri (Mart 1993)
2. Bursa Sevdası (Haziran 1998)
3. Bursa Nağmeleri (Ekim 1998)
4. Tarihten Esintiler (Ocak 2000)
5. Gönül Çiçekleri (Haziran 2001)
6. Gül Bahçesi (Mart 2003)
7. İkinci Nevbahar (Ocak 2005)
8. Gönül Bahçesi (Eylül 2006)
9. Tarihe Bakış (Ocak 2007)
10. Gönülden Nağmeler (Eylül 2007)
11. Hazan Gülleri (Ocak 2009)
12. Anılardan Nağmeler (Şubat 2010)
13. Güller Solarken (Haziran 2011)
14. Güfteden Besteye (Eylül 2012)
15. Hazan Nağmeleri (Ekim 2013)
16. Hüzünlenme Gönül (Ekim 2014)
17. Yılların Ardından (Haziran 2016)
18. Kahraman Türk Kadınları (Temmuz 2018)

ESERLERİ

Şair Doç. 
Dr. Galip Uzunca 27 

Temmuz 2022 tarihinde 
Bursa’da hayatını kaybetti. 

Şair hekimimiz Doç. Dr. Galip 
Uzunca’yı kaybetmenin derin 
üzüntüsü içindeyiz. Kendisi 

bıraktığı eserlerle her 
zaman hatıralarımızda 

kalacak. 
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USTALARIMIZI 
RAHMETLE ANIYORUZAN
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Ünlü halk ozanı Hasan Erdoğan 
1951’de Sivas’ın Divriği ilçesine bağ-
lı Gökçebel köyünde doğdu. Babası 
Divriği’nin meşhur kemanîlerinden 
Süleyman Efendi’dir. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Ankara’da tamamladı. 
1969’da evlenen Hasan Erdoğan’ın 
bu evlilikten beş çocuğu oldu. 

Hasan Erdoğan’ın çocukluğu 
babası dolayısıyla büyük oranda 
sazlı ve sözlü ortamlarda geçti. 
Hemen her konuda binden fazla 
şiiri olan âşığın şiirleri, pek çok 
yorumcu tarafından seslendirildi. 
Ankara Radyosu’nda Hasan Erdoğan’ın kendine 
ait bir repertuvarı da bulunuyor. Erdoğan, Pir Sultan 
Abdal, Yunus Emre, Karacaoğlan gibi geleneğe mal 
olmuş isimlerin yanında Ali İzzet Özkan, Feyzullah 
Çınar ve Mahzun-i Şerif gibi çağdaş sanatçıları da 

Sesi ve türküleriyle gönüllerde taht kuran Sivaslı halk ozanı Hasan 
Erdoğan ve ünlü bağlama ustası Mustafa Karaçeper’i rahmetle anıyoruz. 

Mustafa Karaçeper 1956 yılında Refahiye’de 
doğdu.Kürelik köyünde, türkülerin hayatına girme-
siyle, daha ilkokul öğrencisiyken bağlamayla tanıştı. 
Bağlamadan bir daha hiç ayrılmadı. Aşık Daimi, 

Davut Sulari, Ali Ekber Çiçek, Haydar Ağbaba, Aşık 
Beyhani gibi ustalardan feyiz aldı.

Türk Halk Müziği’nin en büyük solistlerinin dillere 
düşen eserlerine sazıyla eşlik eden, stüdyo müzis-
yeni olarak Sabahat Akkiraz’dan İbrahim Tatlıses’e, 
Arif Sağ’dan Hasret Gültekin’e, Yıldız Tilbe’den Kü-
çük Emrah’a, Aynur Haşhaş’tan Yavuz Top’a kadar 

yüzlerce solistin albümlerinde imzası 
olan Mustafa Karaçeper bağlama ustası 
olarak bilinir.

1983’de Unkapanı’nda yaşıtı meslek-
taşları İsmail Derker, Zafer Birgül Dalgıç 
ve Ali Osman Erbaşı ile bir araya gelerek 
oluışturdukları bağlama grubu ile uzun 
yıllar binlerce albüme refakat ettiler.

Sanat hayatı boyunca pek çok ünlü 
sanatçıya eşlik eden Karaçeper, albümler 
yapmış ve pek çok sanatçının albü-
münde de müzik yönetmenliği görevi-
ni üstlendi. Ölümü ailesi, sevenleri ve 
müzik camiasını derinden yasa boğan 
ozanımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. l

HASAN ERDOĞAN

örnek aldı. Şiirlerinde yöresel ağız özelliklerini korudu. 
Hasan Erdoğan şimdiye kadar üç plak ile yirmi beş 
kaset doldurdu. Ölümü ailesi, sevenleri ve müzik 
camiasını derinden yasa boğan ozanımızı saygı ve 
sevgiyle anıyoruz. l

MUSTAFA KARAÇEPER
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Tutkulu Müzik Adamı
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Murat Göğebakan, 9 Ekim 1968’de Adana’da doğdu. 
İlk, orta ve lise öğrenimini Adana’da tamamla-
yan Göğebakan, 1986’da Hacettepe Üniversitesi 

Ankara Devlet Konservatuvarı’na girdi. Göğebakan, 
üniversite eğitiminden sonra Çukurova Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Bu yıllarda dergâh 
eğitimi alan, gitar dersleri veren Göğebakan, 1995’e 
kadar Adana’da kaldı.

Sanatçı, albüm çalışmaları için geldiği İstanbul’da 
1996’da ‘Ben Sana Aşık Oldum’ adlı albümünü çıkardı 
ve büyük ilgi gördü. Kral TV Video Müzik Ödülleri Töre-
ni’nde ‘Yılın şarkısı’, ‘En İyi Söz’, ‘En İyi Beste’, ‘En İyi 
Rock’ ve ‘En İyi Çıkış Yapan Sanatçı’ kategorilerinde 
aday gösterilen Göğebakan, ayrıca ‘En İyi Çıkış Yapan 
Erkek Sanatçı’ ödülünü aldı. Göğebakan, daha sonra 
‘Sen Rahatına Bak’, ‘Tek Suçum Seni Sevmekmiş’ ve 
‘Merhaba’ isimli albümlerini çıkardı.

Sanatçı, 2002’de piyasaya sunduğu ‘Ay Yüzlüm’ adlı 
albümüyle ‘En Çok Satan Albüm Ödülleri’ne layık görül-
dü. Göğebakan, daha sonra çıkardığı ‘Yaralı’ ve ‘Sana 
Olan Aşkım Şahit’ isimli albümleriyle başarısını devam 
ettirdi. ‘Hasan’dan Olma Hatice’den Doğma Murat Gö-
ğebakan’ adlı bir kitap da yayımlayan sanatçı, 2010’da 
kan kanserine yakalandı. 

Son olarak 2012’de ‘Aşkın Gözyaşları’ albümünü 
çıkaran Göğebakan, bir süredir tedavi görüyordu. 24 

MURAT GÖĞEBAKAN
Ünlü sanatçı Murat Göğebakan, 
çocukluğundan itibaren çevresinde 
bir sevgi ağı oluşturdu. Müziğe 
olan tutkusu, aşk ile sınavları ve 
milyonlarla buluşan şarkılarıyla 
hafızalarımıza kazındı. Sanata kattığı 
değerle ismini tarihe yazdıran ve 
ölümsüz eserler kazandıran değerli 
sanatçımızı ölüm yıldönümünde 
rahmetle anıyoruz.

- Sanatçının Albümleri
- Ben Sana Aşık Oldum (1997)
- Sen Rahatına Bak (1998)
- Tek Suçum Seni Sevmekmiş (1999)
- Merhaba (2000)

Temmuz 2014 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı 
hastanede 31 Temmuz 2014 tarihinde vefat etti. 

Göğebakan’ın cenazesi Adana’nın Sarıçam ilçesindeki 
Buruk Mezarlığı’na defnedildi. Sanata kattığı değerle ismini 
tarihe yazdıran ve ölümsüz eserler kazandıran değerli 
sanatçımızı ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz. l
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- Sindomax (2000)
- Ay Yüzlüm (2002)
- Yaralı (2004)
- Aynı Mahallenin Çocukları (2004)
- Sana Olan Aşkım Şahit (2005)

- Geçmişten Geleceğe Yunus Emre (2005)
- Sevgiliye (2007)
- Bahar (2007)
- Aşıklar Yolu (2010)
- Aşkın Gözyaşları (2012)

ALBÜMLERİ
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MESAM Tüzüğünde öngörülen nitelikleri taşıyan herkes birliğimize üye olabilir. Buna göre söz yazarı, 
besteci, aranjör ve yayımcılar (editör) birliğimize üye olabilirler.

MESAM’a kimler üye olabilir?

Üyelik niteliklerine sahip (besteci, söz yazarı, 
aranjör, yayımcı) kişiler MESAM üyelik başvuru 
evraklarını düzenleyerek başvuruda bulunabilirler.

l 4 adet fotoğraf
l 1 adet ikametgah belgesi, (yurt dışında 
oturanlar için oturum izin belgesi veya adres 
onayı)

l 1 adet önlü arkalı nüfus cüzdanı fotokopisi 
(yurt dışında vatandaş ise kimlik kartı fotokopisi 
değilse pasaport fotokopisi)
l 2 adet Üyeliğe Giriş Başvuru Formu
l 1 adet Üye Bilgi Formu
l 1 adet Kişisel Verilerin İşlenmesi Onay Formu
l 3 adet Yetki Belgesi
l Eser Bildirim Formu

MESAM’a nasıl üye olabilirim?

Eserin mali hak konusu haline gelmiş olması gerekir. Eseriniz kullanılmadıysa, yasaca belirlenmiş olan 
faaliyet alanımız olan telif tahsil ve dağıtımı söz konusu olmayacaktır.

Üye olmak için eserimin kullanılması (yayınlanması) gerekir mi?

Asıl ve Yararlanan olmak üzere iki tür üyelik vardır. İki üyelik arasındaki tek fark, Asıl üye; iki yılda bir 
yapılan MESAM Genel Kurullarında Üst Kurullarında seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Üyelik türleri nedir? Aralarında fark var mıdır?

Genel Kurul tarihi itibariyle MESAM üyelikleri en az bir yıl süreyle kesintisiz devam etmekte olan eser 
sahibi üyeler, MESAM Tüzüğü’nün 14. maddesindeki koşulların yanı sıra; iki genel kurul arasında toplam 
3000 TL (üç bin TL) brüt telif kazancı elde ettikten sonra “Yararlanan” üyelikten “Asıl” üyeliğe geçme 
hakkı kazanırlar.

Asıl Üyelik için kriter nedir?

MESAM Tüzüğü gereğince 25 TL yıllık aidatın ödenmesi zorunludur.

Her yıl üyelik aidatı yatırmak zorunda mıyım?

Koruma süresi eser sahibinin vefatından itibaren 70 yıldır. 70 yıl dolduktan sonra eserlerin yasal koruma 
süresi sona erer.

Eserlerin koruma süresi ne kadardır?

Yerli eserlere ilişkin ses kaydı (waw, mp3 vb. ses dosyası) ve söz gönderilmesi zorunludur. Varsa esere 
ilişkin nota dökümü ve noter onayı da eklenir.

Eser bildirimi sırasında nota ve sözler verilmek zorunda mı? 
Bildirim yaparken nelere dikkat etmeli?



Dijital lisanslama dağıtımı, tarifelerde belirlenmiş, internet, mobil ve teknolojik gelişmeler sonucu 
ortaya çıkacak benzer sistemler üzerinden lisans anlaşmaları yoluyla tahsil edilen telif tutarlarının, bu 
mecralarda yıl boyunca kullanılmış olan MESAM korumasındaki müzik eserlerine tahakkuk ettirilmesi 
çalışmalarını kapsamaktadır.Lisans sözleşmeleri yoluyla tahsil edilen telif tutarlarının, üyelere ve 
anlaşmalı yabancı meslek birliklerine dağıtımı, mücbir sebep olmadığı takdirde yılda en az iki kez olmak 
üzere Haziran ve Kasım aylarında gerçekleştirilir.

Dijital lisanslama dağıtımlarına konu olacak mecraların belirlenmesinde, sözleşme tutarının tamamının 
tahsil edilmiş ve eser kullanım listelerinin MESAM’a iletilmiş olması koşulları aranır.

Dijital lisanslama dağıtımlarında, kullanılan tüm müzik eserleri, türüne bakılmaksızın eşit olarak 
değerlendirilir. Hesaplama yapılırken kullanım adedi ve hak sahibi payı esas alınır. Bir lisans dönemine 
ait ilgili mecra için bulunan birim fiyat, kullanılan eserlerin türüne göre farklı bir katsayı uygulanmaksızın 
telif hesaplamasında kullanılır. Tüm müzik eserleri aynı sistem içinde hesaplanır ve raporlanır.

Dijital dağıtım nedir, yılda kaç kez ve nasıl yapılmaktadır?

Dijital lisanslama dağıtımlarına konu olacak mecraların belirlenmesinde sözleşme tutarının tamamının 
tahsil edilmiş olması ve eser kullanım listelerinin MESAM’a iletilmiş olması koşulları aranır. Şayet bu 
koşullar sağlanmış ve eserlerinizin yayınlandığı mecra ile ilgili tutarlar dağıtılmış olmasına rağmen 
eserlerinize telif tahakkuk etmemiş ise bunun tek sebebi eserlerinizin kullanım adedinin belirlenen kota 
eşliğinin altında kalmış olması olmalıdır.

Eserlerim, dijital müzik servisi sağlayan platformlarda yer aldığı halde 
dağıtımda adıma telif doğmamış, neden?

Dijital lisanslama dağıtımlarında meslek birliklerinin karşılaştığı temel sorunlardan biri hacim sorunudur. 
Çok sayıda dijital servis sağlayıcıya ait kullanım listeleri, dağıtım çalışmaları kapsamında MESAM 
tarafından işlenmekte, her bir eser veritabanımızda aranarak eşleştirilmekte ve dijital alan dağıtımlarını 
birlikte yürüttüğümüz MSG ile birlikte dağıtımlara konu olan tüm eserlerin hak sahipliği kontrolü 
yapılmaktadır. Birçoğu milyonlarca satırdan oluşan bu listelerin tamamının incelenmesi mümkün 
olmamakta, dağıtım süreleri ciddi biçimde uzatmakta ve bu durum birçok bakımdan verimsizliğe sebep 
olmaktadır. Bu sebeplerle uluslararası alanda, diğer meslek birliklerince de uygulanmakta olan “kota” 
uygulamasına geçilmiştir. 

Kota uygulaması gereği dijital kategorideki dağıtım çalışmalarını birlikte yürüttüğümüz MSG ile her bir 
mecra özelinde bir çalışma yapılmakta, mümkün olan en düşük kota eşiğinin ne olduğu hesaplanmakta 
ve belirlenen kota eşiğinin altında kullanım adedine sahip olan eserler dağıtım çalışmasına dâhil 
edilmemektedir.

Kota nedir?

Eser bildiriminde tüm hak sahiplerinin isimleri belirtilmelidir. Bir eserin bestesi %50, sözleri %50 olmak 
üzere toplam paylaşım oranı %100’dür. Eser bildirimi yaparken toplam oranın %100’ü geçmemesine 
dikkat edilmelidir. Eser sahipleri aralarında anlaşarak, %100’ü geçmemek koşuluyla ve tüm eser 
sahiplerinin imzası ile aralarında farklı oranlar belirleyebilirler.

Eser bildiriminde tüm hak sahiplerinin belirtilmesi gerekir mi?
Paylaşım oranları nasıl olmalıdır?
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Aramızdan ayrılışlarının yıldönümünde değerli sanatçılarımızı

ABDULHADİ YILDIZ
ABDULLAH ZİYA TAŞKENT

ABDÜLGANİ TAKMAZ
ABDÜLKADİR PİRHASAN

ADİL ERDEM BAYAZIT
AHMET ÇELİK

AHMET HAMDİ ÖNAL 
AHMET HATİPOĞLU

AHMET İRFAN DOĞRUSÖZ
AHMET KARTALKANAT 

AHMET KUTSİ TECER
AHMET MUHARREM SEZGİN

AHMET YURT
ALİ NİHAT UCEL

ARDAN OKAY
ARİF MEŞHUR

AYDIN NAFİZ ORAN
AYLA PEKEN

AYSE PINAR KOKSAL
AYTEN UĞURALP 

BARIŞ AKARSU
BEKİR SITKI ERDOĞAN

BÜNYAMİN EROĞLU
CAHİT ÜNYAYLAR

CAN YÜCEL
CELALETTİN ÇETİN

CEMAL ERBEK
DEMİR KARABAŞ

DURSUN UÇAR
FAHRİ KARAOĞLAN

FAKİH ÖZLEN
FERHAN ŞENSOY

FİKRİ TAKBAK
EKREM ARMAN

ELA KURT
EMİNE SEMAHAT ÖZDENSES

ERDOĞAN ERBAŞ
ERHAN BOZKURT
EROL ÖZBAYRAM

HAKAN KIRCIL
HALİL YILDIRIM

HALİS BÜTÜNLEY
HASAN ERDOĞAN

HASAN ÖZÇİVİ
HASAN ÖZTÜRK

HAYDAR İSPİR
HİLMİ YAVUZ ÇETİN

HÜSEYİN ALTIN
İBRAHİM ENGİN

İBRAHİM HALİL DAMDAM
İBRAHİM ÖZKAN
İDRİS S BAYKAL

İSMAİL SABİH GÖZEN
JAVİD FAKHİM GHANBARZADEH

KADİR İZCİ
KEMAL EROĞLU
KORAY TUNÇOKTAY
MAHMUT ERDAL
MEHMET BAHADIR AKKUZU
MEHMET EMİN TURGAY
MEHMET ERHAN SAKAR
MEHMET METİN GÜVEN
MEHMET NUSRET NESİN
MEHMET ŞÜKRÜ ÇADIRCI
MEHMET ZEKİ ULURUH
MİKAİL AKKILIÇ
MİTHAT AKGÖKÇE
M. SELAHATTİN ÇİLSÜLEYMANOĞLU
MUHLİS AKARSU
MUSTAFA KARAÇEPER
MUSTAFA SEYRAN
MUSTAFA SUNA
MUSTAFA ŞAHİN YILMAZTÜRK
MUSTAFA VOLKAN SEVİNÇHAN
NAŞİDE GÖKTÜRK
NESİMİ ÇİMEN
NEVESER KÖKDEŞ
NUH AKYON
NURETTIN BAYKAL
NURİ ERCAN AKBAY
ORHAN KOTAN
ÖMER AKPINAR
REYENT BÖLÜKBAŞI
SABRİ SÜHA ANSEN
SADIK BÜTÜNLEY
SADIK ŞENDİL
SADİ HOŞSES
SATILMIŞ KILIÇ
SELMİ ALİ ANDAK
SEVİM ÖZHAN
SEVİM ŞENGÜL
SIRAZI OZTURK
ŞÜKRÜ GÜLTEKİN
ŞÜKRÜ TUNAR 
TANER ÇAGLAYAN
TANER ŞENER
TARIK NUSRET KİP
TURGUT BERKES
UFUK ÇINAR
VEHBİ POLAT
YAVUZ LAÇİN
YILMAZ ŞALLIEL
YILMAZ YÜKSEL
YUSUF İDRİS OMURLU
YÜKSEL YILDIZ
ZEKİ ATAGÜR
ZEKİ SALMAN

SAYGI ve RAHMETLE
ANIYORUZ∞
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